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سخن مدیرمسئول

دکرت سیف اله مدبر چهاربرج

پیرشفت علم حقوق و اهمیت ارائه نتایج  تحقیقات علمی  برای استفاده محققان و عالقه مندان، امری رضوری است.  از سوی دیگر، مهم ترین  مولفه  

توسعه در هر کشوری، تولید علم است و کشورهای پیرشفته و در حال توسعه در  این مولّفه با هم در رقابت هستند. در  این میان رسالت دوفصلنامه 

حقوقی "نرشداد"  تالش در فرآیند ثبت، نرش و ارتقای سطح  این پژوهش هاست، که در  ایجاد بسرت مناسب برای توسعه  ارتباط میان پژوهشگران عرصه  

حقوق و دیگر دانش های مرتبط مشارکت جدی داشته باشد؛ و به  این خدمت و مشارکت افتخار می ورزد. 

این دوفصلنامه حقوقی به عنوان  یک دوفصلنامه تخصصی وابسته به انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی، سعی برآن دارد که با 

چاپ مقاالت دانشجویان عزیز، گامی  هرچند کوچک در جهت کمک به ارتقای سطح دانش حقوقی عالقه مندان به رشته حقوق بردارد و از طرفی با 

نوشنت مقاالت و امکان چاپ آن در  این دوفصلنامه، با شیوه  نگارش و تدوین مقاله که از نیازهای مقاطع باالتر است، آشنایی پیدا کنند و در مراحل 

و مقاطع باالتر مشکل خاصی در  این زمینه نداشته باشند. و اجرای بهینه  این وظیفه  خطیر، بی تردید مستلزم ارتقای سطح علمی  دوفصلنامه نیز 

می باشد. برای تداوم  این راه، از همه ی حقوقدانان، محققان و دانشجویان فّعال در عرصه فقه و حقوق دعوت می کنیم که با ارسال مقاالت وزین 

خود ما را  یاری منایند. از متام عزیزانی که از آغاز تا انجام انتشار دوفصلنامه و ارتقای سطح علمی  آن نقش اساسی دارند تقدیر و تشکر می کنیم و 

درخواست می کنیم به همکاری ارزشمند خود با دوفصلنامه ادامه دهند.
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نقش شخصیت شناسی در 

نظام آزادی مشروط

الهه شوریابیی
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(

)بند ب ماده 58(

 چکیده

از زمان تشکیل جوامع انسانی در مقابله با کسانی که مرتکب رفتار غیرقانونی 

شده بودند برخوردهای مختلفی صورت گرفته میشد با گذشت زمان نحوه  این 

برخوردها تغییراتی پیدا کرد در جوامع قدیم بیشرت تنبیه و سزادهی مرتکب 

توجه  او  و قصد  به شخصیت مجرم  و  بود  گرفته  قرار  قانونگذار  توجه  مورد 

افراد بزهکار رو به سوی  با  اما با گذشت زمان نحوه برخورد  چندانی منیشد 

شکل جدیدی قرار گرفته و عالوه بر جرم به فرد مجرم و نیت او و نیز شخصیت 

مختلف   جوامع  در  شخصیت شناسی  ابتدا  در  شد  داده  نشان  توجه  بزهکار 

جنایی  روانشناسان  و  اندیشمندان  توسط  مختلفی  روش های  از  استفاده  با 

انسان شناسان و.. نظریات مختلفی را بوجود آورد که شاید بخش عظیمی  از 

بیستم  قرن  آغاز  با  باشد.  مجرمین  ژنتیکی  زیستی  ویژگی های  اساس  بر  آن 

حقوق کیفری در  ایران وارد مرحله تازه ای گردید و شخصیت بزهکار در تعیین 

از ارتکاب مجدد جرم  مجازات نحوه برخورد با بزهکار و نیز حتی پیشگیری 

توسط این افراد مورد توجه قرار گرفته ا ینک اصل فردی کردن مجازات باعث 

گیرد  قرار  قضایی  مقامات  نزد  توجه جدی  مورد  بزهکاران  تا شخصیت  شده 

تشکیل پرونده شخصیت از راهکارهای نوینی است که در حقوق کیفری کنونی 

می مناید.  مجازات  ایفا  تعیین  اصلی  به هدف های  رسیدن  در  را  مهمی   نقش 

در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای نظریه های مختلف بررسی و در 

نتیجه مشخص گردید آنچه که بیش از همه در جامعه حقوقی امروز میتوان 

آن را پذیرفت آن است که اوال انسان ها را منی توان به دو دسته مجرمین ذاتی 

انسان  تا  یک  می شود  باعث  که  آنچه  بلکه  منود  بندی  دسته  غیرمجرمین  و 

مرتکب جرمی  شود مجموعه ای از رشایط مختلف است که زمینه بالفعل شدن 

بنابراین شناخت شخصیت پزشکی  امکان بروز جرم را در فرد  ایجاد می مناید 

و روان پزشکی انسان ها و برنامه ریزی بر اساس  این شناخت انسانی است که 

اصل  پایه  بر  که  کاربردی  نظام حقوقی  یک  به  ایجاد   تا  مناید  کمک  میتواند 

یافت.  دست   شده  طراحی  مجرمین  رفتار  اصالح  و  جرم  وقوع  از  پیشگیری 

جامعه  هر  و  است  انکار  غیرقابل  و  رضوری  امری  شخصیت شناسی  بنابراین 

حقوقی که بتواند در این زمینه بهرت عمل مناید می تواند با استفاده از ظرفیت 

از شخصیت شناسی محکومین  نظام آزادی مرشوط در سایه بهرمندی صحیح 

به اصالح رفتار  پرونده های قضایی ضمن کاهش تعداد زندانیان خود نسبت 

مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم آنان موفق باشد. 

واژگان کلیدی: شخصیت شناسی، نظام آزادی مرشوط، پرونده شخصیت 

 مقدمه

 انسان موجودی است که فطرتا به سوی خیر مطلق )خداوند متعال( گرایش 

در  را  و رش  خیر  می تواند  شیطانی(  )وسوسه های  مختلف  لیکن رشایط  دارد 

به سوی اعامل خیر یا رش بصورت  لذا حرکت  انسان ها دگرگون مناید و  منظر 

بالقوه در وجود انسان قرار داشته و وسوسه های مختلف می تواند  این مسیر 

فطری به سوی خیر را به سمت رش تغییر جهت دهد.
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در نظریات مختلف روان شناسی، انسان شناسی و شخصیت شناسی که توسط 

عاملان بزرگی چون لومربوزو، ژان پیناتل، مک کری و کوستا و... مطرح شده 

مشاهده  انسان ها  شخصیت  تشخیص  خصوص  در  مختلفی  نظریات  است 

می مناییم برای مثال برخی از  این نظریات به ویژگی های ظاهری افراد توجه 

منوده و بر اساس ساختار فیزیکی انسان ها افراد سامل و بزهکار را از هم تفکیک 

می منایند برخی دیگر عوامل ژنتیکی و موروثی را مورد توجه قرار داده و افراد 

به چه  آنها  تعداد هورمون های  و  آنکه شکل جمجمه عضالت  به  توجه  با  را 

صورت میباشد دست به تشخیص شخصیت انسان ها زده اند و برخی مانند ژان 

پنیاتل معتقدند هر انسانی به صورت بالقوه میتواند به هامن میزانی که سامل 

است دست به ارتکاب جرم زند در واقع او میگوید اگر در شخصیت هر انسانی 

برخی ویژگی ها قرار گیرد میتواند او را به مسیر نادرست رهنمون سازد امروزه 

نیز به منظور تشخیص شخصیت افراد بزهکار از غیرآن از روش های جدیدی 

استفاده میشود که از جمله مهم ترین آنها برای تشخیص شخصیت بزهکاران 

از  استفاده  با  تا  شده  سعی  مقاله  در این  می باشد  شخصیت  پرونده  تشکیل 

روش کتابخانه ای برخی از نظریات شخصیت شناسی بیان و اهمیت تشخیص 

شخصیت متهمین با استفاده از پرونده شخصیت متهم در نظام آزادی مرشوط 

مشخص گردد. 

 تاریخچه

راجب  قانون  تصویب  با  و  فرانسه  حقوق  از  اقتباس  با  مرشوط  آزادی  نهاد 

ایران شد.  به طور رسمی  وارد حقوق   زندانیان مصوب 1337  آزادی مرشوط 

لیکن سابقه آزادی زندانیان پیش از تصویب  این قانون نیز وجود داشت البته 

زندانیان مصوب  مجازات  )تعلیق  قانون  در  بلکه  آزادی مرشوط  عنوان  با  نه 

1331( که به دلیل عدم وجود زندان کافی در کشور و کاهش جمعیت زندانیان 

 1361 سال  تا  زندانیان  آزادی مرشوط  به  راجع  قانون  مقررات  شد.  تصویب 

در کنار قانون مجازات عمومی مصوب 1352 از قدرت اجرایی  برخوردار بود. 

در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی  ماده 39 آن با کمی 

آئین نامه و  قانون 1337 گردید. در سال1368   تغییرات جانشین ماده واحده 

قرار  پیش بینی  مورد  مرشوط  آزادی  راجب  را  مقرراتی  نیز  زندان ها  مقررات 

آن   40 تا   38 اسالمی  مواد  مجازات  قانون  تصویب  با   1370 سال  در  و  داده 

جانشین ماده 39 قانون 1361 گردید. آئین نامه قانونی زندان ها مصوب 1372 

در خصوص  مقرراتی  حاوی  نیز  بود  1368 شده  سال  نامه  آئین  جانشین  که 

 این نظام بوده است باالخره در سال  1377 با ماده واحده ای مشتمل بر چهار 

قسمت تغییراتی در قانون مجازات اسالمی  1370 صورت گرفت مواد 39-38-

40  این قانون که تقریبا مطابق قانون سال ها 1337 و 1361 بود در سال 1377 

در اجرای ماده 38 آن با عنوان قانون اصالح دو ماده و الحاق یک تبرصه اصالح 

گردید و تا سال 1392 مالک عمل قرار گرفت تا در نهایت در اردیبهشت ماه 

سال 1392 قانون مجازات اسالمی  در مجلس شورای اسالمی  به تصویب رسید و 

قانونگذار مواد 58 تا 63  این قانون را تحت عنوان نظام آزادی مرشوط به  این 

مورد اختصاص داده است.

 شخصیت شناسی یا رفتارشناسی چیست؟

اندیشمندان  توسط  متعددی  تعاریف  شخصیت شناسی  خصوص  در  تاکنون 

تعریف  از  این  برخی  به  ما  مقاله  در این  که  است  ارائه شده  روان شناسان  و 

میپردازیم:

را اینگونه  شخصیت   1973 سال  در  آمریکایی  روانشناس  آلپورت1  گوردن 

و  روان  تحرک  با  و  انفعالی  زنده،  ادراکی  سازمان  شخصیت  منوده:  تعریف 

تن آدمی  است که موجب سازگاری او با محیط می شود. )سیاسی، علی اکرب؛ 

نظریه های شخصیت، تهران انتشارات دانشگاه تهران، 1374(

همچنین از دیدگاه مک کری2 و کوستا3  شخصیت و ویژگی های آن را به  این 

نشان  متایل  در  فردی  تفاوت های  ابعاد  که: شخصیت  می شود  تعریف  شکل 

دادن الگوهای پایدار فکر، احساس و عمل می باشد.

ویژگی های  کلی  طور  به  و  وراثت،  هوش،  مانند  عواملی  به  دیگر  برخی 

زیست شناختی و ژنتیکی را عامل شکل گیری شخصیت در انسان ها  دانسته اند 

برای مثال بقراط انسان ها را از نظر طبع به چهار دسته بلغمی مزاجان، سوداوی 

مزاجان، دموی مزاجان و صفراوی مزاجان تقسیم منوده است. 

از  همچنین از منظر روانشناسی نیز مرحوم دکرت کی نیا4 در تعریفی جامع 

متکاملی،  از سازمان  است  عبارت  که:  شخصیت  است  بیان منوده  شخصیت 

جمعا  که  مکتسب  و  ذاتی  از  آدمی  اعم  روانی  و  بدنی  خصائص  از  مرکب 

معرف هویت آدمی  است و او را از سایر افراد جامعه به طور روشن متامیز 

میسازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیرقابل تقسیم که چگونگی سازگاری 

اختصاصی فرد آدمی  را با محیط و اجتامع تعیین می کند.  

بر اساس  این تعریف در هر انسانی خصلت هایی نهفته است که می تواند آن ها 

را  از یکدیگر متامیز منوده و دلیل رفتارهای وی در مقابل دیگران باشد.

 نقش روانشناسی در جرم شناسی

 برای تحقق  یک جرم و انتساب آن به مرتکب باید سه عنرص مهم تحقق پیدا 

مناید این سه عنرص پایه و شاکله تشکیل جرم در هر نظام کیفری می باشد و 

1Gorden Allport
2Paul Casta
3Robert R Jeff Mc Crea
دکرت کی نیا 41388
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عبارت است از: 1- عنرص مادی 2- عنرص قانونی 3- عنرص روانی. قانون گذار 

به  آن  انتساب  و  تحقق جرم  برای  را مجموعا  یاد شده  وجود هر سه عنرص  

مرتکب الزم و رضوری میداند در بسیاری از مواد قانونی نیز مشاهده مینامییم 

که عدم وجود عنرص روانی در حین ارتکاب جرم میتواند شخص مرتکب را از 

مجازات اصلی آن جرم معاف مناید برای مثال بر طبق ماده 153 قانون مجازات 

اسالمی 92، )هرکس در خواب، بیهوشی و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که 

طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات منی گردد مگر  اینکه شخص با علم 

به  اینکه در حال خواب  یا بیهوشی مرتکب جرم می شود عمدا بخوابد  یا خود 

را بیهوش کند.( در  این ماده به طور واضح اهمیت وجود عنرص روانی در حین 

ارتکاب جرم را مشاهده مینامییم هامنطور که در بخش اول ماده مذکور آماده 

است هر شخصی که در خواب و بیهوشی و مانند آن دست به ارتکاب جرمی  

در  این  که  فردی  که  می باشد  جهت  بدین  استثنا  این  منی گردد   مجازات  زند 

حاالت قرار داشته باشد عمال اختیاری از خود ندارد و قصدی برای ارتکاب جرم 

نداشته است و به بیان دیگر فاقد عنرص روانی می باشد همچنانکه در ادامه 

ماده نیز ترصیح گردیده اگر شخصی با علم به  این موضوع بخواهد عمدا خود 

را در  این حاالت قرار دهد تا دست به ارتکاب جرمی  زند مقررات  این ماده 

روانی  داشته است و عنرص  را  ارتکاب جرم  لحاظ منیگردد چون قصد  برایش 

در او از قبل وجود دارد. روانشناسی در تشخیص  این موضوعات نقش موثری 

اتفاق  جرم  ارتکاب  قصد  اصال  میگردد  جرم  مرتکب  که  فردی  آیا  دارد  اینکه 

افتاده را داشته است  یا خیر  این هامن موضوعی است که حقوق کیفری را از 

قوانین مدنی جدا میسازد. حتی برای تشخیص  این موضوع که چه نوع مجازاتی 

میتواند در اصالح بزهکار تاثیر بیشرت و موثرتری داشته باشد نیز روانشناسی 

ایفا مینامید به همین خاطر است که در  شخصیت بزهکاران نقش مهمی  را  

ماده 8 آیین نامه اجرایی زندان ها و اقدامات تامینی  تربیتی کشور آماده است 

کیفری،  پیشینه  محکومیت،  میزان  و  نوع  به  توجه  با  محکومان  )کلیه  که: 

شخصیت، اخالق و رفتار براساس تصمیم شورای طبقه بندی حسب مورد در 

زندان های بسته  یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری میشوند...( همچنین 

بر اساس ماده 64 آیین نامه مذکور )محکومان حداکرث دوماه در قسمت پذیرش 

و  روانشناسی  آزمون های  روان پزشکی  پزشکی  آزمایش های  تحت  تشخیص  و 

شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سالمت جسمی  و روانی و 

اطالعات مذهبی و علمی  و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و 

و  در جرم شناسی  را  روانشناسی  نقش  مواد  یاد شده  در  و  میگردد...(  تعیین 

تعیین مجازات رصاحتا می توان مشاهده منود.

بنابراین توضیحات میتوان گفت روانشناسی  یکی از محورهای اصلی جرم شناسی 

از زمانی  واقع  پدیده جرم در  تبیین  به حساب می آید. نقش روانشناسی در 

برجسته شد که مجرمان را نه تنها از زاویه قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز 

مورد نظر قرار دادند و به جای آنکه به قضاوت دربارهء جرم به عنوان  یک 

عمل مجزا بنشینند به بررسی متام شخصیت پرداختند و  این نکته را پذیرفتند که 

بررسی کامل  یک انسان، بزهکار  یا غیربزهکار، تنها با بررسی عمقی شخصیت 

وی امکان پذیر است.

 روانشناسی در دستگاه جنایی )قضایی(

بر  در  را  عدالت  قلمرو  در  روانشناسی  متامی  کاربردهای  قضایی  روانشناسی 

میگیرد. در دعوی های جزایی اهمیت  این شاخه از هامن آغاز بازپرسی تا پایان 

محاکمه و صدور حکم و حتی پس از آن نیز دارای اهمیت زیادی می باشد.

پروفسور  تحقیقات  به  میتوان  مجرمانه  شخصیت  مورد  در  نظریات  دیگر  از 

ارنست هوتن5 که در بین 17076 نفر انجام شده است اشاره منود از این تعداد 

که  است  نژادهای مختلف  میان  از  غیرمجرم  نفر  و 3203  نفر مجرم   13873

عالئم  که  است  داده  نشان  تحقیقات  این  میکنند  زندگی  متحده  در  ایاالت 

نارسایی فیزیکی در بین مجرمین زیاد است همچنین مشخص کرد که بزهکاران 

از  افراد غیربزهکار  نیستند و میانگین قد و وزن  افراد غیربزهکار  به زیبایی 

بزهکاران باالتر است. )الطافی،1386(

 نظریه مجرم بالفطره:

 توسط لومربوزو6  با تعمیم از تکامل نظریه داروین7 در جربی بودن جرم نتیجه 

عالئم  یکرسی  هستند  این  وراثتی  بزهکاران  نزد  در  بزهکاری  عالئم  میگیرد 

بزهکاران  عالئم  با  این  و  فیزیولوژیک اند  و  بیولوژیک  آنامورفولوژیک  عالئم 

از  این نظریه آمده است  از غیربزهکاران تشخیص داده میشوند در قسمتی 

مجرم  یک شکل تغییر  یافته تباه است که گسرتش روانی او متوقف شده زیرا 

جرم را به ارث برده است، الکسیم، جراحات مغزی، سیفلیس و بخصوص رصع 

علل مهم  این توقف اند. از نظر او جنایتکار در اجتامعات تحول  یافته ما تجدید 

حیات انسان وحشی بی رسو سامان اولیه است. و او را از عالئم آناتومیک و 

نشانه های مربوط به سیامشناسی زیست شناسی و فیزیولوژی میتوان شناخت. 

برای مثال مشخصات  یک سارق چنین توصیف میکند که او دارای: 1- تحرک 

چهره و دست ها، چشامن کوچک و مضطرب و همیشه در حرکت. 2- ابروان 

پرپشت و افتاده بینی پهن و صورت کم مو. 3- موهای بدن کم، کوتاه پیشانی 

ظریف  اندام  و  بی تقارن  اغلب  و  بدشکل  جمجه   -4 مایل.  خیلی  و  تنگ 

می باشند. )رضا نوربها،1386(

5Earnest Hooton
6Cesare Lombroso 
7Charles Darwin 
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 نظریه تیپ شناسی شخصیت: 

نظریه های بیولوژیک مدار در شخصیت که پایه زیست شناختی دارند همواره 

بر طیق تکنولوژی های در دسرتس نور و ساینس )علم عصب شناسی( گسرتش  

تیپ شناسی  شاخه  در  پزوهشی  خطوط  پراهمیت ترین  از  یافته اند.  یکی 

شخصیت مقایسه ویژگی های شخصیتی و دگرگونی های احتاملی تیپی در میان 

افرادی بوده است که به لحاظ مغزی آسیب دیده اند. این طبقه بندی توسط 

ویوال8 عامل  ایتالیایی طرح ریزی شده سپس دی تولیو9  پند 3 آن را بسط داده و 

در انسان شناسی جنائی به کار رفته است.

مکتب  ایتالیایی ویوال و پیروان او کوشید با توجه به فیزیولوژیک، تحقیقات 

در  که  بسته  غدد  اعامل  بر حسب  رو  از  این  و  سازد  روشن  را  کالبدشناسی 

موروفولوژیک  تیپ های  مطالعه  به  می شود  واقع  موثر  افراد  ظاهری  شکل 

پرداختهاند.10 به عنوان مثال 

آن ها  تیروئید  و  هیپوفیز  غده های  که  کسانی هستند  آستنبک:  قدهای  بلند 

فعالیت مخصوص دارند  اینها افرادی بدبین هستند و زود متغیر می شوند.

کوتاه قدهای آستنبک: کسانی هستند که به طور کلی غده های بسته آن ها 

خاصه تیروئید خوب کار منی کند )کی نیا، 1388،520(

شخصیت بلند باالی آستنتیک: که تعداد بسیار کمی  از  این تیپ  یافت میشوند 

اثر  بر  قتل  خشونت آمیز،  اعامل  زده،  خیانت  به  دست  کم  تعداد  هامن  اما 

شهوت، جنایت بر اثر تعصب و.. از آن ها رس می زند.

 طبقه بندی شخصیت مجرمانه برای اساس نظریه کرچمر:

کرچمر در طبقه بندی شخصیت مجرمانه براساس تیپ شناسی انسان را به سه 

طبقه تقسیم مینامید.

شانه های  الغر،  بدنی  بلند،  قدی  دارای  تیپ  افراد  این  استخوانی:  1-تیپ 

باریک، چهره کشیده، بینی نازک، شکم کوچک، ریشی نامنظم هستند. از نظر 

اخالقی نیز گوشه گیر، دیر جوش، خیال باف، کینه توز، دل واپس و به اشیا دیر 

دل می بندند و دیر هم دل می کنند و فوق العاده حساس و زود رنج هستند. 

از نظر جرم شناسی تیپ استخوانی قسمت عمده از تبهکاران مالی و جانی را 

تشکیل می دهد. )کی نیا، 1388، 536(

نیرومند،  ماهیچه های  و  عضالت  دارای  تیپ  افراد  این  عضالنی:  تیپ   -2

بیضوی،  چهره ای  هستند.  فراخ  سینه  و  پهن  شانه های  محکم،  استخوان بندی 

گونه هایی برجسته، ابروانی کامنی دارند آنها میخواهند جدی باشند به همین 

خاطر کم تر شوخی می کنند شوخی آنها سطحی است. )کی نیا، 1388، 537(

از نظر جرم شناسی در  این تیپ بیشرت جرایم علیه اشخاص و رسقت مسلحانه 

و حریق عمدی دیده می شود. 

فراخ،  سینه ای  شکمی  برآمده،  دارای  تنومند،  تیپ  افراد  این  تنان:  فربه   -3

مو  پر  بدنی  انبوه،  ریش  چهره گرد،  کوتاه،  گردنی  گرد،  رسی  نرم،  عضالتی 

هستند.  فعال  و  گذران  خوش  اجتامعی،  بشاش،  اخالقی  نظر  از  می باشند 

کینه توز نیستند به اشخاص زود دل میبندند و به هامن رسعت نیز دل می کنند 

از نظر قوای عقلی اندکی ضعیف هستند.11

فربه تنان بیشرت مجرمین کاله بردار را تشکیل میدهند که با چرب زبانی و قیافه 

حق به جانب در این بهرت از دیگران موفق میباشند.

سوم  جلد  در  که  فرانسوی  جرم شناسان  بلز13  پی یر  و  پیناتل12  ژان  نظر  از 

کتاب خود )رساله حقوق کیفری و جرم شناسی( به تعریف شخصیت مجرمانه 

کسانی  مشرتک  حال  و  وضع  مجرمانه  )شخصیت  که:  است  آمده  پرداخته اند 

است که آن ها را در مقابل قبول  یا جستجوی اوضاعی قرار می دهد که خارج 

 یا مخالف با هنجارهای مورد قبول گروه آنهاست(. و نیز در تعریف شخصیت 

جنایی گفته اند: )حالت و وضعیت شخصی که سبب می شود فرد خارج از حوزه 

هنجارها و ارزش های حاکم قرار بگیرد(. پس بنابراین شخصیت جنایی حالتی 

است که فرد در جستجوی چیزی میباشد که هنجارها را در هم میشکند. 

بنابراین میتوان گفت شخصیت بزهکار به گونه ای است که با علم به موضوع 

آن  ارتکاب  از  ناشی  مجازات  میزان  همچنین  و  خود  عمل  بودن  مجرمانه 

همچنان انجام عمل را برای خود سودمند دانسته و چه بسا از ارتکاب آن نیز 

لذت هم میربد عوامل زیادی در شکل گیری چنین حالتی در افراد میتواند نقش 

داشته باشد از جمله رشایط خانوادگی اجتامعی فرهنگی محیط تحصیلی روابط 

دوستی وضعیت اقتصادی عدم اعتامد به نفس و... هر کدام از  این دست از 

عوامل که باعث  ایجاد انگیزه برای تحقق جرم گشته است در کیفیت و نحوه 

ارتکاب جرم نیز نقش بسزایی دارد.

تفاوت  ماهوی  نظر  از  بزهکار  غیر  افراد  و  بزهکاران  بین  پیناتل  ژان  نظر  از 

اساسی وجود ندارد، در واقع او معتقد است همه انسان ها  یک هسته مرکزی 

اینکه  امکان   آن ها  این هسته مرکزی شخصیت  دارند که در همهء  شخصیت 

جنبه جنایی نیز به خود بگیرد را دارد. 

از نظر پیناتل تفاوت شخصیت بزهکار با فردی که مرتکب جرم نشده در این 

باشند:  افزوده شده  او  به هسته مرکزی شخصیت  زیر  متغیر  است که چهار 

1= خودبینی و خود محوری14 )در  این حالت متایالت خود محورانه فرد سبب 

8Viola
9Di Tullio
دکرت کی نیا، 101388
دکرت کی نیا، 11537،1388
12Jean Pinatel
13Perii Boulez
نجفی توانا، علی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384، ص14195
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می گردد او همه چیز را در خودش جمع کند و همه چیز را بر اساس خود و 

ثباتی )بدین معناست که فقدان  ارزیابی کند( 2- تلون مزاج  یا بی  منافعش 

قدرت پیش بینی و دور اندیشی و ناتوانی در استفاده از تجارب گذشته و پیش 

بینی نتایج آینده رفتار خود می تواند تصور و تجسم شدت و اهمیت مجازات 

را از ذهن فرد برداشته و او را در بند حال و نه آینده مناید( 3- پرخاشگری  یا 

حالت تهاجمی )به فرد اجازه می دهد که به موانع مادی و فیزیکی  یا مقاومتی 

که بر رس ارتکاب جرم است، از جمله مقاومت مجنی علیه، مقابله با پلیس، 

تهیه ادوات و ابزار الزم برای مقابله با نیروهای انتظامی  و پیشگیری وضعی 

فائق آمده و در آستانه ارتکاب جرم قرار دهد(. 4- بی اعتنایی یا بی تفاوتی 

عاطفی)به فرد اجازه می دهد تا تصمیم خود را مبنی بر ارتکاب جرم به اجرا 

گذارد و در مقابل حااالت و حرکات مجنی علیه بی تفاوت و بی اعتنا باشد و 

انرصافی در او حاصل نشود(.

در واقع از نظر  ایشان بزهکار واقعی کسی است که  این چهار رکن  یا برخی 

از این ارکان در وی جمع شده باشد و در واقع میتوان گفت آنچه بین بزهکاران 

و شخصیت های جنایی تا حدودی وجوه مشرتکی را تشکیل میدهد عبارتند از: 

1- خوی ماجراجویی. 2- استقبال از خطر. 3- بی پروایی در تصمیم گیری های 

مجرمانه. 4- دارای روح تهاجم و پرخاشگری و قدرت منایی. 5- گستاخی و آزار 

و اذیت به دیگران. 6- میل به انهدام و تخریب و  ایجاد رضر و زیان )حاجی میر 

سعیدی، سید ابراهیم و سید ساعی، بررسی و تحلیل کیفری جرم و شخصیت در 

نظریه های انسان شناسی جنایی(

از طرف دیگر از دیدگاه قرآن انسان موجودی است دو بعدی، هم دارای بعد 

مثبت و هم دارای بعد منفی انسان میتواند هم سیر صعودی پیدا کند چنانکه 

می فرماید: » یا  ایتهالنفس املطمئنه ارجعی اال ربک راضیه مرضیه فالدخلی فی 

عبادی والدخلی حنتی«  ای نفس ملکوتی به سوی پروردگارت باز گرد که هم 

تو از او خشنود باشی و هم او از تو، داخل در زمره بندگان خاص من و وارد 

بهشت من شو. )آیه 27-28سوره فجر( و هم انسان سیر نزولی دارد چنانکه 

میفرماید: » ثم رددنا اسفل السافلین اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم 

آنانکه  مگر  گرداندیم  باز  منازل  پست ترین  به  را  او  سپس  ممنون«  غیر  اجر 

برایشان مزدی بی منت است.  انجام دادند سپس   ایامن آوردند و عمل صالح 

از این دست موارد در قرآن کریم به فراوانی مشاهده  )آیه 5-6سوره تین( و 

لکن  میداند  دارای روحیه خیرطلبی  را فطرتا  انسان  اسالم  واقع  در  و  میشود 

انسان  در  را  دنیاطلبی  میتواند حس  و...  فرهنگی  اجتامعی،  رشایط محیطی، 

برجسته مناید و او را از خیرطلبی به سمت طلب رش رهنمون منوده و در واقع 

قرآن که فرستاده از جانب خالق انسان است مخلوق خود را علی رغم آنکه بیان 

می دارد ذاتا میل به رجعت به سمت پروردگار خود دارد ولی از آنجا که  این 

میل بر اساس جرب نیست پس تحت تاثیر القائات شیطانی میتواند مسیر عکس 

را طی منوده و به پست ترین سطح حیوانی نزول مناید بنابراین اسالم نیز بر این 

موضوع صحه گذاشته که در وجود هر انسان به هامن اندازه که استعداد میل 

به هنجار وجود دارد استعداد میل به ناهنجاری به صورت بالقوه نیز وجود 

دارد و انسان ها با تذکر و آموزش میتوانند راه تعالی را ظی منایند. 

)تشکیل  جرم  از  پیشگیری  برای  مجرمین  شخصیت  شناخت  نوین  روش های 

پرونده شخصیت مهم ترین عامل در شناخت شخصیت مجرمان و اصالح آنان( 

در پی اصل فردی کردن مجازات ها امروزه در قوانین کیفری کشور ها از جمله 

برای  در گذشته   است  یافته  افزایش   مرتکب  به شخصیت  توجه  میزان   ایران 

مجازات مجرمین توجهی به خصوصیات رفتاری آن ها در پی ارتکاب جرم صورت 

گرفته منی شد اما امروزه با گذشت زمان قوانین کیفری وارد مرحله جدیدی در 

خصوص برخورد با مجرمین شده است که از جمله آن میتوان به تشکیل پرونده 

پرونده اطالعاتی در خصوص سوابق  برد در  این  نام  برای مرتکبین  شخصیت 

پزشکی  اقتصادی،  شغلی،  وضعیت  و  تحصیلی  اجتامعی،  خانوادگی،  فردی، 

قانون   286 و   203 مواد   براساس  کیفری  سوابق  و همچنین  پزشکی  روان  و 

آیین دادرسی کیفری و ضوابط  این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ 

تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می شود. )بند پ ماده 1 

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت(

در تشکیل  این پرونده اشخاص حقوقی به رشح زیر برابر بند ت و ث ماده 1 

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت کمک مینامیند:

مددکار اجتامعی: گزارش مددکار اجتامعی: قسمتی از پرونده شخصیت . 1

است که شامل اطالعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق 

خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی متهم میباشد.

پزشکی و روان پزشکی: گزارش پزشکی و روان پزشکی: قسمتی از پرونده . 2

شخصیت است که شامل اطالعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و 

بررسی های پزشکی و روان پزشکی متهم می باشد.

اطالغات ذکر شده برای تشکیل  این پرونده بر  اساس بند ج دستورالعمل مذکور 

داخلی )سمپ( ذخیره  الکرتونیکی  بسرت  شبکه  در  پرسشنامه هایی  قالب  در 

میشود و وضعیت آنان بر اساس این اطالعات توسط مقامات ذی صالح در آن 

مبادله میشود.

پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس 

تشکیل  می دهند،  انجام  را  مقدماتی  نحقیقات  که  قضایی  مقامات  دیگر   یا 

میشود. )ماده4 دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت(

این پرونده متناسب با نوع اتهام برای متهامن به ارتکاب جرایم دارای مجازات 

قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه 1 و 2 به 

صورت تفصیلی )به تفکیک بزرگساالن، اطفال و نوجوانان( و برای سایر متهامن 

 6 می شود.)ماده  تشکیل  پیوست  پرسشنامه های  رشح  به  اجاملی  صورت  به 

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت(

رعایت  منظور  به  مقدماتی  تحقیقات  در  شخصیت  پرونده  تشکیل  واقع  در 

تناسب در قرارهای تامین کیفری، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده و در 

مرحله تعیین مجازات، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور 
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حکم و مجازات های جایگزین حبس دارای اهمیت بسزایی میباشد همچنین در 

مرحله اجرای حکم نیز اجرای حبس، عفو خصوصی و آزادی مرشوط مستلزم 

طریق  از  نیز  زندانیان  بندی  طبقه  شورای  میباشد.  پرونده شخصیت  تشکیل 

تشکیل همین پرونده به اتخاذ تصمیم منطبق با شخصیت محکومان در زندان 

می پردازد.

نظام  در  شخصیت  پرونده  تشکیل  اهمیت  خصوص  در  اکنون   

آزادی مرشوط میپردازیم:

امروزه در حقوق کیفری  ایران در ماده 58 ق.م.إ 1392 به موضوع نظام آزادی 

به  مورد محکومیت  در   « مذکور:  ماده  براساس  است  پرداخته شده  مرشوط 

حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس 

بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم 

مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یاقاضی اجرای احکام با رعایت رشایط زیر 

حکم به آزادی مرشوط صادر کند: 

نشان  رفتار  و  اخالق  از خود حسن  مجازات همواره  در مدت  الف- محکوم 

دهد.

مرتکب  دیگر  آزادی  از  پس  که  دهد  نشان  محکوم  رفتار  و  حاالت  ب- 

جرمی منیشود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد رضر و زیان مورد 

آن  پرداخت  برای  قراری  بپردازد  یا  را  مدعی خصوصی  موافقت  مورد  حکم یا 

 ترتیب دهد.

ت-محکوم پیش از آن از آزادی مرشوط استفاده نکرده باشد.

از میان بندهای فوق الذکربه منظور  اجرای صحیح  بندهای الف و ب تشکیل 

الف تشخیص   بند  ایفا مینامید. در  را   پرونده شخصیت نقش بسزایی  اصولی 

اینکه چگونه میتوان گفت مجرم دارای حسن اخالق و رفتار میباشد معموال 

بدین صورت مشخص میگردد که در مدت محکومیت قوانین زندان را رعایت 

منوده باشد اما آیا میتوان در اجرای بند مذکور به همین امر اکتفا منود؟ مسلام 

خیر چرا که افراد میتوانند به جهت استفاده از  این نظام ظاهرسازی منوده و در 

واقع تنها حسن اخالق و رفتار را در داخل زندان رعایت منایند و به محض آزادی 

مجددا مرتکب رفتارهای پرخاشگرانه و غیرقانونی شوند بند ب ماده مذکور نیز 

فرد  داد  تشخیص  میتوان  میباشد  اینکه چگونه  العاده ای  فوق  اهمیت  دارای 

بزهکار دیگر مرتکب جرم منیشود هیچگاه به طور قطع امکان پذیر نیست لکن 

میتوان در اجرای بند مذکور از ابزارهای مناسبی استفاده منود و درصد خطا را 

به کمرتین حالت ممکن کاهش داد در  اینجاست که تشکیل پرونده شخصیت 

دریافت  می دهد  نشان  به طور جدی  آزادی مرشوط  نظام  در  را  نقش خود 

اطالعات مجرمین از زمان کودکی تا کنون ویژگی های روحی، روانی، خانوادگی،  

اجتامعی و... او  را مشخص مینامید روانشناسان و  روانپزشکان در این مورد 

برای  قضایی  چرخه  در  متخصص  افراد  وجود  مینامیند  را  ایفا  مهمی   نقش 

بتوانند  که  دلسوز  و  متبحر  مددجویان  همچنین  مجرمین  شناخت شخصیت 

بزهکاران را به سمت و سوی مسیر درست راهنامیی منایند بسیار حائز اهمیت 

پرونده شخصیت  اصولی  و  به منظور تشکیل درست  باید  افراد مذکور  است 

مجرمین به طور مداوم با آنان در ارتباط بوده و از نظر علمی نیز مطابق با 

وضعیت روز آگاهی خود را افزایش دهند استفاده از ابزارهای اصولی و دقیق 

در تشخیص شخصیت افراد مجرم در نظام آزادی مرشوط تا آنجاست که میتوان 

گفت مهم ترین رشط رسیدن به هدف قانونگذار از تنظیم  این ماده قانونی )که 

هامن اصالح بزهکار و عدم ارتکاب جرم میباشد( در اجرای همین بند نهفته 

برای  پرونده شخصیت  تشکیل  دستورالعمل  اجرای صحیح  بدین ترتیب  است. 

از جمله  بند بسیار اهمیت دارد  تصمیم گیری درست در خصوص اجرای  این 

موادی که در خصوص اجرای بند ب در دستورالعمل مذکور آمده است:

در  پرونده شخصیت  تشکیل  در  اجتامعی  مددکار  مسئولیت  1(در خصوص 

ماده 8 دستورالعمل آمده است که:

الف- مصاحبه با متهم و درج اطالعات الزم در پرسش نامه ها

ب- انجام استعالم های رضوری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتامعی 

متهم

پ- معرفی متهم به پزشک معتمد )مورد تایید پزشکی قانونی( به منظور انجام 

انجام  لزوم  آزمایش های پزشکی، روانپزشکی، مصاحبه و در صورت  معاینات، 

آزمون های روانشناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین شده از 

سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.

مشاوره های  مورد،  حسب  رضورت  صورت  در  میبایست؛  نیز  معتمد  پزشک 

تخصصی، روانپزشکی و آزمون های روان شناختی یا اقذامات پاراکلینیکی الزم را 

در خواست مناید  یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید کند )تبرصه 1 ماده 13 

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت مصوب 26 شهریور 1398( در  این بند 

اهمیت کار روانشناسان در تشکیل  این پرونده مشخص میباشد. 

الذکر در ماده 58 ق.م.إ تشکیل پرونده  بندهای فوق  برای اجرای  نتیجه  در 

شخصیت با رعایت مقررات مذکور در دستورالعمل  یاد شده آن هم به طور 

صحیح و با استفاده از متخصصین توانا در کاهش ارتکاب جرم در خصوص  این 

افراد جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد و قانونگذار بدین صورت به  از  دسته 

هدف نهایی خود در خصوص کاهش جرم وبزه و به طبع آن کاهش جمعیت 

زندان ها دست خواهد یافت.

 نتیجه گیری 

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی نظریه های مختلف آنچه که بیش از 

همه در جامعه حقوقی امروز میتوان آن را پذیرفت آن است که اوال انسانها 

را منی توان به دو دسته مجرمین ذاتی و غیر مجرمین دسته بندی منود بلکه 
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آنچه که باعث می شود تا  یک انسان مرتکب جرمی  شود مجموعه ای از رشایط 

مختلف است که زمینه بالفعل شدن امکان بروز جرم را در فرد  ایجاد می مناید 

بنابراین شناخت شخصیت پزشکی و روان پزشکی انسانها و برنامه ریزی برای 

 ایجاد نظام حقوقی که منجر به پیشگیری از وقوع جرم و اصالح رفتار مجرمین 

گردد بر اساس  این شناخت امری رضوری و غیر قابل انکار است و هر جامعه 

حقوقی که بتواند در این زمینه بهرت عمل مناید می تواند با استفاده از ظرفیت 

از شخصیت شناسی محکومین  نظام آزادی مرشوط در سایه بهرمندی صحیح 

به اصالح رفتار  پرونده های قضایی ضمن کاهش تعداد زندانیان خود نسبت 

مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم آنان موفق باشد. و لذا می توان چنین بیان 

داشت که شخصیت شناسی بعنوان  یکی از ارکان اصلی در نظام حقوقی عرص 

حارض نقش  ایفا می مناید و برنامه ریزی های حقوقی و تدوین قوانین بایستی با 

پشتوانه های علمی شخصیت شناسی انسان ها در جوامع برشی صورت پذیرند تا 

شاهد پیشگیری از رفتار های مجرمانه در سطح جامعه باشیم و غفلت از  این 

امر باعث افزایش هزینه ها خواهد گردید. 

 فهرست منابع

تحلیل جرم شناسی- روانشناختی بزهکاری در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه با 	 

تاکید به سه پرونده جنایی )بهروز جوامنرد(

نجفی توانا، علی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384، 	 

ص 195

آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری  ایران )راضیه سبزه علی، محمود ارشافی، 	 

مسعود حیدری(

روان شناسی جنایی، دادستان، پریرخ، 1387، ص 21	 

بررسی و تحلیل کیفری جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی 	 

)سید ساعی حاجی میرسعیدی، سید ابراهیم حاجی میر سعیدی(

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 26 / 6 / 1398	 

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 	 

آذر 1384 رییس قوه قضائیه با اصالحات 1389

قانون مجازات اسالمی 1392	 

دکرت کیا، 1388	 

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی )پیشگیری(، دوره 	 

کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، به کوشش مهدی سید زاده، نیم سال 

دوم تحصیلی 82_1381، ص 65

سیاسی، علی اکرب؛ نظریه های شخصیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374	 

الطافی،1386	 

نوربها، رضا، 1386	 
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عنوان مقاله ترجمه شده:

با قابلیت اجرای رشط داوری  این مقاله قوانین سیستم کامن ال را در رابطه 

در قراردادهای مرصف کنندگان، مورد بازبینی قرار میدهد و در  این باب بحث 

می کند که آیا چنین رشطی در صورت درج در یک قرارداد تجارت الکرتونیک از 

نوع B2C قابل اعامل خواهد بود؟ در راستای  این بحث به متایزات میان اتخاذ 

رشط داوری قبل و بعد از بروز اختالف پرداخته می شود.

کنرتل  و  داوری  به  دعاوی  برخی  ارجاع  امکان  بررسی  و  بحث  به  مقاله  این 

رشوط غیرمنصفانه قرارداد در دو قلمروی اصلی حقوق کامن  ال که انگلیس و 

آمریکا هستند، می پردازد. در جهت انجام  این تحلیل، مقاله نحوه کنرتل رشوط 

غیرمنصفانه ی قراردادی در انگلیس را با دکرتین رشوط الحاقی غیر عقالیی در 

آمریکا، مقایسه می کند. حقوق انگلیس در این زمینه به طرز قابل توجهی بر 

مبنای دستورالعمل  اتحادیه ی اروپا )دستورالعمل راجع به رشوط غیرمنصفانه 

در قراردادهای مرصف کننده 93/13/442( و آیین نامه ی اجرایی آن )آیین نامه 

1999( استوار است. اگرچه بایستی حقوق ملی )قانون داوری مصوب 1996( را 

نیز اضافه کرد که حامیت بیشرتی از مرصف کننده را مقرر می کند.

کننده-  از مرصف  کنندگان- حامیت  تجارت- مرصف  داوری-  کلیدی:  کلامت 

توافقنامه داوری- قابلیت اجرا- اتحادیه اروپا- حقوق آمریکا و انگلیس.

 معرفی نامه

در  داوری  رشط  آیا  که  است  موضوع  بررسی این  و  تحلیل  مقاله،  هدف 

تأیید  وانگلیس  آمریکا  دادگاه های  توسط   ،B2C کنندگان قراردادهای مرصف 

سوی  دو  در  شده  اتخاذ  مخصوص  رویکردهای  مقایسه ی  سپس  و  می شود؟ 

اقیانوس اطلس، است. مقاله متایز میان رشوط داوری قبل و بعد از بروزاختالف 

را بحث  کنندگان  اختالفات مرصف  در  داوری  امکان  و  کنندگان  میان مرصف 

تجاری  قراردادهای  در  قرارداد  نشده  مذاکره  کنرتل رشوط  همچنین  می کند. 

و  تجزیه  را  آمریکا  و  انگلیس  یعنی  عرفی   اصلی حقوق  قلمرو  دو  در   B2C

رشوط  کنرتل  مقاله  تحلیل ها  و  تجزیه  این  انجام   برای  و  می مناید  تحلیل 

در  غیرعقالیی  الحاقی  با دکرتین رشوط  را  انگلیس  در  غیرمنصفانه  قراردادی 

بر  گسرتده ای  طور  به  زمینه  در  این  انگلیس  حقوق  می کند.  مقایسه  آمریکا 

مبنای دستورالعمل  اتحادیه ی اروپا )دستورالعمل راجع به رشوط غیرمنصفانه 

در قراردادهای مرصف کنندگان EEC/93/13( و آیین نامه ی اجرایی آن )آیین 

داوری مصوب  )قانون  ملی  بایستی حقوق  اگرچه  است.  استوار   )1999 نامه 

1996( را نیز اضافه کنیم که حامیت بیشرتی از مرصف کننده را مقرر می مناید. 

از آنجاییکه برای فعاالن عرصه تجارت الکرتونیک تعیین محلی که مشرتیان شان 

در آنجا حضور دارند، بسیار سخت تر از فعاالن حوزه تجارت معمولی و سنتی 

پایه ی  می باشد، تجار در عرصه تجارت الکرتونیک، راجع به مسئولیتی که بر 

 یک مبنای جهانی در معرض آن قرار می گیرند نگران هستند و از منظر مرصف 

کنندگان نیز، دادخواهی های فرا مرزی  می تواند بسیار دلرسد کننده تر از داوری 

البته این نیز باید در نظر گرفته شود که داوری ممکن است در جهت  باشد، 

حفظ منافع مرصف کننده عمل نکند.

پیش  رشطی،  چنین  اجرای  قابلیت  به  راجع  سوالی  راه حل  اتخاذ  این  البته، 

اعمال کنترل های قانونی بر 

استفاده از شرط داوری در قراردادهای 

تجارت الکترونیک

نویسنده: جولیا هورنل
مترجم: دکتر مهدیه جباری مقدم
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می آورد. این مقاله با مترکز بر رویکردها و روش های اتخاذ شده توسط آمریکا و 

انگلیس بررسی خواهد کرد که تا چه اندازه ای، تجار قادر هستند که مشرتیان و 

مرصف کنندگان جهانی خود را مجبور سازند که حل اختالفات ناشی از قرارداد 

تجارت الکرتونیک را به داوری بسپارند.

 توافق مرصف کنندگان بر داوری

یک توافقنامه  یا رشط داوری مستلزم رصفنظر کردن از حق رجوع به دادگاه 

رضایت  نیازمند  داوری  به  رجوع  حق،  از  انرصاف  همین  دلیل  به  )که  است 

طرفین است( و  یک توافقنامه ای است که بوسیله ی آن طرفین متعهد رشکت 

در پروسه ی داوری می شوند )که آن هم وجود رضایت می طلبد(.  این رضایت 

است  ممکن  در  اینجا  اگرچه  باشد.  کامل  آگاهی  با  و  داوطلبانه  بایستی 

زیرا  باشد،  داشته  وجود  کننده  مرصف  توسط  انتخاب  برای  کمی   گزینه های 

شاهد شکست هایی در بازار بوده ایم که به نظر میرسد  این شکست ها اغلب 

قرارداد  رشوط  تحلیل  به  زدن  دست  بواسطه  قرارداد  قویرت  طرف  جانب  از 

رضایت  آمره  مسئله  آیا  که  است  سوال  جای  فلذا  می شوند.  ایجاد  استاندارد  

داوری در قرارداد B2C با الزامات قبلی گفته شده مطابقت می کند؟

تجارت  موقعیت  در  که،  است  گونه  بدین  داوری  رشط  به  مربوط  سیاست 

به  را  داوری  فروشندگان رشط  که  جایی   ،B2C قرارداد در  مذکور  الکرتونیک 

 یک شکل استاندارد در قرارداد درج می منایند، مرصف کننده در  یک موقعیت 

که مرصف  گفت  می توان  واقع  در  یا  می گیرد.   قرار  بسیار ضعیفی  قراردادی 

کننده اصالً از هیچ موقعیت قراردادی برخوردار نیست زیرا قرارداد بر مبنای 

 یا ملحق شو  یا  ترک کن بر او تحمیل شده است. به همین خاطر بعید نیست 

باشد  نخوانده  را  قرارداد  در  موجود  استاندارد  اصالً رشوط  کننده  که مرصف 

و  باشد(  داشته  گیرنده سفارشات  با سایت  اینرتنتی  پیوند واضحی  اگر  )حتی 

از وجود رشط داوری در قرارداد بی خرب  بعید نیست که مرصف کننده حتی 

به دلیل  باشد.  را درک نکرده  بدیهیات و موقعیت برجسته آن  باشد و حتی 

همین عدم توازن موقعیت طرفین قرارداد، ممکن است که پروسه ای از داوری 

را انتخاب کنند که به رضر مرصف کنندگان بوده و به نظر آنان غیرعادالنه باشد 

عالوه بر  این ها فروشندگان دیر زمانی است که در  این باب به مداجله و بحث 

بروز  از  قبل  که  داوری  بوسیله ی رشوط  باید  کنندگان  که مرصف  می پردازند 

اختالف درج شده است، متعهد شوند.

 رشوط داوری قبل و بعد از بروز اختالف

مرصف  و  فروشندگان  متعاملین یعنی  میان  قدرت  توازن  عدم  بحث  در 

کنندگان، یک متایز مهم بایستی میان توافقنامه های داوری منعقده قبل و بعد 

از بروز اختالف، قائل شد. توافقنامه داوری در قرارداد B2C که قبل از بروز 

اختالف، طرفین وارد آن شده اند، به طور بالقوه غیرمنصفانه محسوب می شود. 

زیرا در آن زمان احتامل می رود که مرصف کننده به اهمیت آن وافق نبوده و 

در آن مرحله اصال به امکان بروز اختالف فکر منی کرده است. بلکه شاید تصور 

می کرده بعداً در صورت بروز اختالف میتواند در شیوه ی حل تعدیالتی انجام 

دهد. با شناسایی  این حقایق، سیستم حقوقی برخی قلمرو ها، قابلیت اجرای 

رشوط داوری که قبل از بروز اختالف  ایجاد شده اند را محدود می سازد. برعکس 

ایجاد می شود، مرصف کننده می تواند  از  اینکه  یک اختالف   بعد  باال،  حاالت 

راجع به راه حل های مختلف حل اختالف فکر کند و اگر در  این مرحله فرد به 

اختیار از حق رجوع به دادگاه برای برقراری عدالت رصف نظر کند و به جای 

آن شکل خاصی از داوری را بپذیرد، دیگر هیچ دلیلی برای توجیه  اینکه جرا باید 

سیستم حقوقی در چنین انتخابی مداخله کند وجود نخواهد داشت. بنابراین، 

اجرای رشوط  قابلیت  که  می کنند  سعی  گونه ای  به  حقوقی  نظام های  بیشرت 

داوری درج شده قبل از بروز اختالف را به نفع مرصف کننده، محدود منایند و 

 B2C فقط برخی نظام ها هستند که اجازه انعقاد توافقنامه داوری برای قرارداد

را بعد از بروز اختالف، منی دهند.

 قانون قابل اعامل/ نظام حقوقی صالح

این سوال که آیا توافقنامه داوری برای قرارداد B2C قابل اجرا در برابر مرصف 

کننده است یا نه؟ می تواند به اشکال مختلفی مطرح شود، همچنین این سوال 

خود پرسش دیگری را در پی می آورد بدین ترتیب که حقوق چه کشوری در 

پاسخ دادن به سوال اول راجع به قابلیت اعامل و اجرای توافقنامه ی داوری 

باید مرجع قرار گیرد؟ ابتدائاً بایستی خاطرنشان کرد که  این سوال وقتی مطرح 

می شود که مرصف کننده اقدام به شکایت به دادگاه ملی اش می کند و خوانده  

داوری صالحیت  توافقنامه  وجود  دلیل  به  دادگاه  ادعا  مناید  این  تاجر  یعنی 

رسیدگی ندارد. در چنین موقعیتی احتامالً دادگاه، قانون مقر خود )قانون ملی( 

را با تکیه بر قانون الزام آور حامیت از مرصف کنندگان، اعامل خواهد کرد و 

قانون توافق شده در موافقتنامه داوری را منی پذیرد.

دوماً در صورتی که مرصف کننده بر صالحیت دیوان داوری به استناد قانون 

منتخب طرفین و یا قانون مقر دادگاه،  ایراد ننامید، سوال فوق راجع به قابلیت 

اعامل توافقنامه داوری برای دادگاه مقر داوری مطرح می شود.

در  باز  است  ممکن  است،  شده  صادر  حکمی   وقتی  حتی  رسانجام  اینکه، 

مرحله ی اجرا جایی که خوانده منافعی دارد، چالش و بحث  ایجاد شود، در 

و  یا  طرفین  منتخب  قانون  به  اینکه  است  متامیل  اجرایی  دادگاه  هم   اینجا 

مقررت کنوانسیون نیویورک را اعامل مناید.

دادگاه همچنین باید  این نکته را برجسته مناید که ماده ی 6- بند 2 دستورالعمل 

مرصف  قراردادهای  در  غیرمنصفانه  رشوط  به  راجع   93/13/EEC شامره 

کنندگان، مقرر می مناید که طرفین نباید مقررات حامیت از مرصف کننده را به 

بهانه ی  اینکه قانونی غیر از قانون ملی طرفین را برگزیده اند، نادیده بگیرند. 
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برای مثال نباید  این گونه رشط شود که در قرارداد مرصف کنندگان فرانسوی، 

قانون  یکی از ایاالت آمریکا اعامل شود و اگر در  این قرارداد رشط داوری نیز 

گنجانده شده است، مرصف کننده فرانسوی نباید حق رجوع به دادگاه را از 

دست بدهد.

 بررسی موضوعات از جهت قابلیت ارجاع به داوری

اصوال قابلیت به داوری گذاشنت موضوعی به پاسخ  این سوال وابسته است که 

برخی  است  ممکن  دولتها  ارائه شوند؟  داوری  به  باید موضوعات خاصی  آیا 

انواع از دعاوی را در جهت حفظ منافع جامعه و یا سیاست های کلی جامعه، 

منحرصاً در قلمرو و حوزه صالحیت دادگاه های خود بدانند.

پس  نیستند،  داور  به  ارجاع  قابل  اختالفات  از  خاصی  گروه  کشوری  در  اگر 

دعاوی که در این گروه جای می گیرند هرگز منی توانند به داوری گذاشته شوند؛ 

اختالفات  که  می رسد  نظر  به  نه.  هستند یا  راضی  طرفین  از اینکه  نظر  رصف 

مرصف کنندگان مرشوط به رشایطی، اصوالً قابل ارائه به داور هستند. به عبارت 

دیگر اکرث نظام های حقوقی رشوطی را بر اعالم رضایت تحمیل می منایند اما 

استثناء  کل  طور  به  داوری  مبحث  از  را  کننده  داوری مرصف  توافقنامه های 

بروز  از  قبل  که  داوری  توافقنامه ی  اجرای  که  نظام هایی  در  منی منایند. حتی 

اختالف منعقد شده را اجازه منی-دهند نیز منی توان گفت که اختالفات مرصف 

کنندگان به طور کلی قابل داوری نیستند. پس در نتیجه باید گفت که اصوال 

اختالفات مرصف کنندگان قابل داوری هستند، اما باید توجه داشت که رشط 

داوری همیشه قابل اعامل و اجرا نیست.

 کنرتل رشوط قراردادی غیرمنصفانه تحت قانون انگلیس

در انگلستان و ولز قرارداد داوری منعقده با مرصف کننده )چه قبل و چه بعد 

بنابراین غیرقابل اجراست،  بروز اختالف( غیرمنصفانه محسوب می شود و  از 

از 5 هزار پوند تجاوز  ادعا به بیش  البته این در صورتی است که مبلغ مورد 

از  اختالف مطروحه کمرت  در  مبلغ  اگر  انگلیس،  قانون  رو، طبق  از این  نکند. 

اتوماتیک  به طور  از اختالف  باشد، قرارداد داوری منعقده قبل  پوند  5 هزار 

هیچ یک  اعامل  به  نیازی  و  داشت  نخواهد  کنندگان  بر مرصف  آور  الزام  اثر 

رشوط  به  راجع   93/13/EEC شامره  راهنامی  در  مطروحه  معیارهای  از 

غیرمنصفانه در قراردادهای مرصف کنندگان نیست. اما اگر مبلغ مورد اختالف 

از مقدار گفته شده تجاوز کند، معیار راهنامی EC و آیین نامه ی اجرایی آن 

اعمل می شود تا به وسیله ی آن ارزیابی کنیم که آیا رشط داوری مرصف کننده 

را ملزم می مناید یا نه؟

 بحث دستورالعمل EC و آیین نامه ی اجرایی آن در انگلستان

کنندگان،  مرصف  قرارداد  در  قراردادی  معین  رشوط  برخی  راهنام  طبق این 

غیرمنصفانه محسوب می شود و اگر  یک رشط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص 

اما  متعهد منی کند  را  او  و  ندارد  کننده  بر مرصف  آوری  الزام  اثر  داده شود، 

ممکن است هنوز هم برای تاجر و تجارت الزام آور تلقی شود.

قانونی  اقدام  اتخاذ یک  بر  کننده  مرصف  حق  شدن  مانع  و یا  کردن  مستثنی 

از سوی  تقاضا  اثر  در  الخصوص  علی  دیگر،  قانونی  راهکار  بسنت  کار  به  و یا 

بربند، توسط مقررات  به داوری  را منحرصاً  اختالفات  به اینکه  فروشنده راجع 

قانونی پوشش داده نشده اند.

معنای  این عبارت که داوری توسط مقررات قانونی پوشش داده نشده، کامالً 

واضح نیست. منظور می تواند متییز دادن داوری خصوصی از شکل های عمومی 

 داوری مثل پروسه های طرح ادعاهای کوچک و یا به عبارتی نحوه قانونی طرح 

ادعا و دادخواهی باشد. از طرف دیگر این عبارت می تواند به متایز میان داوری 

که بر مبنای قواعد حقوقی قابل اعامل است و داوری در جایی که داور تصمیم 

خود را بر اعامل حقوق سختگیرانه بنا منی کند، تفسیر شود. به نظر می رسد 

که دادگاه ها  این عبارت را به گونه ای تفسیر کرده اند که معنای اول را بدهد.

به  رأی  ملی  دادگاه  توسط  اگر  که  شد  داده  رأی   ECJ اخیر  پرونده ی  در 

غیرمنصفانه بودن رشط داوری قبل از اختالف، صادر نشده باشد.  این حکم باید 

باطل اعالم شود حتی اگر مرصف کننده در اشاره به ماهیت غیرمنصفانه بودن 

حکمی ممکن  چنین  دلیل  باشد.  کرده  قصور  داوری،  پروسه ی  طول  در  رشط 

به  و یا اینکه  است  نبوده  مطلع  حقوقش  از  کننده  مرصف  که  باشد  است این 

دلیل هزینه ی باالیی که پروسه ی قضایی داشت، از اعامل حق خود رصف نظر 

منوده است. اشاره به دستورالعمل شامره EC/98/257 اتحادیه اروپا نیز جالب 

کنندگان  که مرصف  مقرر می کند   4 ماده ی  در  نامه  توصیه  این  است.   توجه 

نباید توسط رشط داوری قبل از بروز اختالف، ملزم و متعهد شوند. در ارتباط 

مثال های  که  می کند  روشن  دستورالعمل،   3 ماده ی   3 بند  پرونده ها،  متام  با 

مندرج در ضمیمه تنها خربی هستند فلذا ارزیابی موردی نیز باید انجام شود 

تا معین شود که:

اوالً، آیا رشط داوری مستقالً توسط طرفین به مذاکره گذارده شده است؟

ثانیاً، آیا توام با رشط لزوم حسن نیت است یا نه؟

ثالثاً، آیا باعث عدم توازن در حقوق و تعهدات طرفین به رضر مرصف کننده 

می شود؟

دادگاه ها باید طبیعت کاالها و خدماتی که قرارداد راجع به آنها منعقد شده 

را در  قرارداد  انعقاد  احوال زمان  و  اوضاع  نیز متام  و  قرارداد  است و رشوط 

نظر بگیرند.

توضیح رصف و یا نشان دادن وجود یک رشط در قرارداد مرصف کننده، برای 

تضمین همکاری تحت حقوق کامن ال ممکن است رضوری باشد اما برای نشان 

دادن منصفانه بودن یک رشط یا اینکه آیا واقعا مستقالً مورد بحث قرار گرفته  یا 

نه کافی نخواهد بود. رشوط از پیش شکل گرفته به طوری که مرصف کننده 
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قادر به تأثیرگذاری در آن نبوده مشمول عنوان فوق  یعنی به طور واقعی مورد 

بحث قرار گرفنت منی شوند.

دو عنرص اساسی برای ارزیابی منصفانه است  یا غیرمنصفانه بودن  یک رشط، 

مجلس  توسط  فاکتور  دو  است. این  بودن  حسنه  اخالق  و خالف  توازن  عدم 

تفسیر  و  شناسایی   Director- general of fair trade پرونده ی   در  اعیان 

شدند.

لرد بینگام معیار عدم توازن را با سوالی توصیف کرده است به  این  ترتیب که:

آیا رشوط مندرج در قرارداد به گونه ای هستند که حقوق و تکالیف طرفین در 

سطوح  یکسانی قرار نگیرند؟

لرد میلت در هامن پرونده از نقطه نظر عملی به ارزیابی پرداخت با طرح  این 

سوال که آیا اگر طرفین آگاهی کامل و توجه به عدم توازن در هنگام قبول 

ارزیابی هر  این روش  آنها را می پذیرفتند؟   باز هم  را داشتند،  رشوط قرارداد 

دو عنرص شکلی و ماهوی را دارا می باشد و تنها محدود به این نیست که آیا 

مرصف کننده هنگام انعقاد قرارداد توجه کافی را مبذول داشته  یا نه بلکه  این 

سوال هم مطرح است که آیا به طور کلی و از نقطه نظر ماهوی چنین رشطی 

اصوالً عادالنه هست  یا خیر؟ پاراگراف بعدی عادالنه بودن از لحاظ ماهوی را 

بررسی و تجزیه خواهد کرد.

 رشایط منصفانه بودن رشط داوری طبق دستورالعمل

در باب احقاق حق، رشوط احقاق حق قبل از بروز اختالف مرشوط به اینکه 

مرصف کننده مشورت کامل و مستقلی را از سوی فرد حرفه ای همچون مشاور 

دریافت کرده باشد، تقویت شده است. البته به نظر می رسد که دادگاه ها نیاز 

به وجود حسن نیت را با الزام مطلع کردن مرصف کننده از اوضاع و احوال 

در یک سطح قرار داده اند.

با مطالب فوق، در پرونده ی پیکاردی دادگاه این طور رأی داد که:  در رابطه 

در قرارداد فی مابین  یک معامر و مرصف کننده، رشطی وجود دارد که حتامً 

باید قبل از امضای قرارداد مرصف کننده را راجع به آن مطلع گردانند و گرنه 

رشط معترب نخواهد بود. عالوه بر این دادگاه به غیر منصفانه بودن رشط رأی 

کننده  علیه مرصف  بر  آشکار  توازن  عدم  از  مثالی  که این  منود  عنوان  و  داد 

قانونی مناسب شود.  اقدام  اتخاذ  به  است، زیرا می تواند مانع مرصف کننده 

در پرونده های مذکور مرصف کنندگان به طور حرفه ای و کامل تحت مشورت 

قرار نگرفته بودند.

شد،  مطرح  انگلیس  عالی  دادگاه  و  آملان  دادگاه های  در  که  ریچارد  پرونده 

مثالی دیگر در این باب است که بسیار راه گشاست. این پرونده مربوط به یک 

رشط داوری در توافقنامه ای با مرصف کننده است که در آن به غیرمنصفانه و 

غیرقابل پیش بینی بودن این رشط رأی داده شده است. مدعی  این پرونده،  یک 

مرصف کننده آملانی است که به انعقاد یک قرارداد  فراخوانده شده و طی آن 

فرد رسمایه گذاری کرده که در نهایت مقدار قابل توجهی پول از دست داده 

است.  یکی از رشوط این قرارداد، داوری در انگلستان توسط دادگاه بین املللی 

انگلیس در هنگام بروز اختالف را مقرر  با حکومت قانون  انگلیس و  داوری 

می کند.

دادگاه آملان در رابطه با این پرونده قانون ملی اجباری حامیت از مرصف کننده 

را اعامل کرده و به غیر عادالنه بودن رشط فوق رأی داد زیرا این رشط مرصف 

کننده را از دسرتسی به دادگاه ملی اش محروم کرده است و نیز از آنجایی که این 

رشط در البالی قراردادی چندین صفحه ای با فونت ریز تایپ شده بود می شد 

پرونده،  در این  کننده  مرصف  کرد.  بار  آن  بر  را  کننده  مرصف  فریب  عنوان 

برنده شد و به دادگاه عالی انگلستان رفته و آن را ثبت کرد تا بتواند حکم را 

به مرحله ی اجرا برساند. بعد از ثبت پرونده در انگلستان، خوانده، خواستار 

تجدیدنظر شد و ایرادی مبنی بر عدم صالحیت دادگاه آملان ارائه داد و دلیل 

 ایراد خود را هم توافقنامه ی داوری قرار داد. در مرحله ی تجدیدنظر دادگاه 

بار  این  اما   می سنجید  را  قرارداد  بطالن  یا  اعتبار   می بایست  انگلستان  عالی 

با توسل به قانون انگلیس این اقدام انجام شد. رسانجام هامنند دادگاه آملان، 

دادگاه انگلیس هم به این نتیجه رسید که در این قرارداد توافق بر داوری، باطل 

بوده است.

این بحث روشن می کند که رشط داوری می تواند به فراخور اوضاع و احوال 

غیرمنصفانه تلقی شود زیرا ممکن است مرصف کننده را از دسرتسی و رجوع 

به دادگاه های ملی و اعامل قوانین اجباری حامیت از مرصف کننده، محروم 

مناید. در برخی پرونده ها در انگلیس میان دو حالتی که مرصف کننده به طور 

حرفه ای تحت مشاوره قرار گرفته و حالتی که مشاوره دریافت نکرده است 

تفاوت قائل شده اند، در حالت اول مرصف کننده به دلیل گرفنت مشاوره ملزم 

به ایفای تعهدات قراردادی خود و رعایت رشط مورد اختالف دانسته شده و در 

حالت دوم مرصف کننده ملزم منی شود. اعتبار چنین متایزی مورد شک است 

زیرا هدف از تصویب قوانین رشوط غیرمنصفانه رصفاً به اطالع  یا عدم اطالع 

مرصف کننده منوط نبوده است. دغدغه ی اصلی قانونگذاران  ایجاد توازن میان 

نیز در صدد  این  نابرابر مرصف کننده و تاجر بوده است و  قدرت قراردادی 

بوده که رشوط استاندارد را به طور یکجانبه به قرارداد تحمیل ننامید. اگر رصفاً 

بر اطالع یا عدم اطالع مرصف کننده متمرکز شویم، لزوم عادالنه بودن معامالت 

نادیده گرفته می شود و در مورد داوری نیز باید به این نکته توجه شود که آیا 

مرصف کننده واقعا داوطلبانه وارد قرارداد داوری می شود.

در هر حال، عدم ساخنت قاعده عرفی بر مبنای ساختار پرونده ها از اهمیت 

رشط  چیزی  چه  تفسیر اینکه  صورت  در  این  زیرا  است  برخوردار  بسزایی 

دعاوی  در  داشت.  خواهد  بستگی  قرارداد  ساختار  به  شود  تلقی  ناعادالنه 

تجارت الکرتونیک ممکن است دادگاه ها نگرش متفاوتی به الزام مرصف کننده 

برای مثال مشخص نیست که برای دعاوی  باشند.  توسط رشط داوری داشته 
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باالتر از ارزش 5000 پوند، آیا رشط داوری قبل از بروز اختالف که برای مثال 

در رشوط استاندارد  یک وب سایت گنجانده شده است، مرصف کننده را ملزم 

خواهد کرد  یا نه؟ اگر این رشط مرصف کننده را از قوانین الزم االجرای کشور 

محل اقامتش محروم مناید و نیز اگر مرصف کننده را به نوعی  به داوری که 

چنین  دادگاه ها  که  است  محتمل  دهد،  ارجاع  نیست  او  منافع  کننده  تأمین 

رشطی را از درجه اعتبار ساقط منایند. اگرچه  این شانس نیز وجود دارد که اگر 

کامالً  اهمیت رشط  به  الکرتونیک  تجارت  کننده در  مشخص شود که مرصف 

واقف بوده و پروسه ی داوری نیز با حسن نیت انتخاب شده و تصور می رفته 

که مناسب و عادالنه باشد، دادگاه انگلیس چنین رشطی را عادالنه تلقی و به 

آن ترتیب اثر بدهد. در اینجا جمع بندی میشود بر اینکه دادگاه ها قوانین را در 

جهتی تفسیر  کنند که در هر مورد ببینند که آیا مرصف کننده رشط داوری را 

درک کرده است و آیا داوطلبانه آن را پذیرفته است یا نه؟ 

 کنرتل قراردادهای الحاقی غیر عقالیی در حقوق آمریکا

برخالف انگلیس، در آمریکا رشوط داوری در قراردادهای کتبی با مرصف کننده 

داوری در  نفع  به  و قوی  الزام هستند. تصوری مثبت  و  اعامل  قابل  معموالً 

قانونی فدرال داوری وجود دارد و این امر در پرونده های مختلف مربوط به 

قوانین ایالتی حامیت از مرصف کننده خودش را نشان داده است. این قوانین در 

جایی که دادگاه رشط داوری را معترب بداند ترجیح آن را حتی بر قواعد الزام آور 

و حقوق غیرقابل اعراض مرصف کننده ممکن می کنند حتی اگر رشط داوری 

تأثیر محروم ساخنت مرصف کننده از این حقوق را داشته باشد.

اگر رشطی  با این وجود طبق قانون کلی قراردادها، در قرارداد مرصف کننده 

باشد.  اعامل  غیرقابل  باشد می تواند  بوده  ناآگاهانه  ماهوی  و  نظر شکلی  از 

علامیی که معتقد به دکرتین ناآگاهی هستند، این نظریه را حتی در رابطه با 

است  داوری  که طرفدار  فدرال  داوری  قانون  علیرغم  نیز  داوری  توافقنامه ی 

اعامل می منایند.

میان  در  داوری  رشوط  بودن  اجرا  غیرقابل  و  بودن  ناآگاهانه  به  حکم 

دادگاه های ایالتی و فدرال معمول بود برای مثال در دادگاه کالیفرنیا یک رشط 

از لحاظ شکلی زمانی ناآگاهانه محسوب میشد که در ضمیمه قراردادی بیاید 

که پیش نویس آن قرارداد و رشوط استاندارد توسط یکی از طرفین که موقعیت 

باالتری در قرارداد دارد تهیه شده باشد. البته حقیقت این است که رشط داوری 

گنجانده شده در یک قرارداد استاندارد توافقنامه داوری را به طور کل غیر قابل 

اجرا در برابر مرصف کننده منی کند.

از لحاظ ماهوی نیز رشط داوری می تواند ناآگاهانه محسوب شود. از آنجایی 

که قراردادهای مرصف کنندگان دارای یک ماهیت یک جانبه است یعنی یکی از 

دادگاه ها در موارد  توجه کرد.  قرارداد  اثرات  به  باید  است  طرفین قدرمتندتر 

بر  بار می کرد،  را بر مرصف کننده  بسیاری که قرارداد داوری هزینه بیشرتی 

نامعقول بودن توافقنامه داوری رأی داده اند. برای مثال در پرونده ی مشهور 

Brower در رابطه با خرید و فروش کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای جانبی 

آن، رشط داوری پیش بینی شده بود و مرجع داوری دادگاه تجاری بین املللی 

داوری )ICC( در پاریس تعیین شده بود. میزان ودیعه ی الزم برای این مرجع 4 

هزار دالر بود که 2 هزار دالر آن هم بازگردانده منی شد. در این پرونده دادگاه 

استینافی آمریکا به غیرقابل اعامل بودن رشط داوری رأی داد و سپس پرونده 

را به دادگاه پایین تری ارجاع داد تا طرفین را تشویق به یافنت پروسه ی داوری 

مناسبی برای اختالفاتشان کند. در آمریکا سازمان داوری آمریکایی حق الزحمه 

معینی را برای داوری اختالفات مرصف کنندگان معین کرده است. به همین 

منوال، دادگاه ملی داوری نیز برای ادعاهای کوچک حق الزحمه معینی در نظر 

گرفته است. 

در پرونده ای دیگر نیز دادگاه به عدم قابلیت اجرا و اجبار رشط داوری اشاره 

و معمول  قانونی  اقدامات  اتخاذ  از  کننده  در طی این رشط مرصف  زیرا  کرد 

محروم می شد به طور خالصه می توان گفت که در صورتی که توافقنامه داوری، 

رجوع به دادگاه های صالح را مقرر مناید بر مرصف کننده نیز الزام آور خواهد 

بود. در آمریکا داوری به اندازه دادگاه ها در احقاق حق و حل اختالفات مرصف 

کنندگان مؤثر دانسته می شود و آن را به نفع منافع جامعه و طرفین می دانند 

و از این رو است که یک رشط داوری استاندارد ضمیمه شده به قرارداد تجارت 

الکرتونیک B2C احتامالً قابل اجرا و الزام آور تلقی خواهد شد.

رصف نظر از اینها، در جایی که توافقنامه ی داوری در یک قرارداد الحاقی مرصف 

کننده را از دسرتسی به دادگاه ها محروم می مناید و او منی تواند حق خود را از 

طریق دادگاه احیا کند، در این حال رشط داوری باید کنار گذاشته شود بنابراین 

در حقوق آمریکا نیز برخی محدودیت ها بر توافقنامه داوری وجود دارد.

 نتیجه

رشوط  بر  آمریکا  کشور  به  نسبت  سخت تری  کنرتل های  انگلستان  کشور  در 

داوری قبل از بروز اختالف اعامل می شود. به نظر می رسد در این سوی اقیانوس 

اطلس، تصوری با این مضمون وجود دارد که رشط داوری قبل از بروز اختالف 

در محدوده رشوط استاندارد و رشایط گفته شده در قرارداد B2C قابل اعامل 

آمریکا تصوری  در  پوند(.  از 5 هزار  باالتر  ادعاهای  برای  بود )حتی  نخواهد 

خالف این وجود دارد زیرا گفته  می شود که رشط داوری در قراردادهای مرصف 

کنندگان قابل اعامل خواهد بود مگر اینکه رشایط و اوضاع احوال خاصی وجود 

داشته باشد که نشان دهنده نامعقول بودن این رشط باشد.

رسید  نتیجه  به این  می توان  گفته  پیش  تحلیل های  و  تجزیه  کردن  خالصه  با 

برای  کننده  مرصف  آیا  که  است  مورد  بررسی این  بر  تأکید  انگلیس  در  که 

ورود به داوری فریب داده شده بود یا نه؟  این موضوع دغدغه اصلی در اکرث 

موافقتنامه های داوری منعقده میان رشکت های بزرگ و مرصف کنندگان نیز 
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هست. البته برای ادعاهای پایین تر از مبلغ 5 هزار پوند؛ رشط داوری کال غیر 

معترب است بر این پایه و اساس که مرصف کننده حق دسرتسی به دادرسی های 

خاص غیررسمی  در دادگاه ادعاهای کوچک دارد.  این قاعده نیاز به حل اختالف 

را در پرونده های فرا مرزی تجارت الکرتونیک مورد توجه قرار منی دهد. برخالف 

دادگاه های انگلیس، دادگاه های آمریکا  این امر را بررسی می کند که آیا شکل 

خاصی از دادرسی که انتخاب شده در متامی اوضاع و احوال برای مرصف کننده 

مناسب و عادالنه خواهد بود. با  این حال، تفاوت میان انگلیس و آمریکا بیشرت 

پذیرش رشط داوری است. حقوق در این زمینه  به درجه سختگیری در  راجع 

بسیار در حال تغییر است و پویایی تغییرات تکنولوژی پیرامون ما و تغییراتی 

که در رفتارهای مرصف کنندگان تحت تأثیر تجارت الکرتونیک ایجاد می شود، 

انگلیس و آمریکا در درازمدت  باعث شده که این تفکر ایجاد شود که حقوق 

در این موضوع به هم ملحق خواهند شد. در آمریکا برخی از دادگاه ها و محافل 

ادعاهای مرصف کنندگان احتامالً  نتیجه رسیدند که داوری  به این  دانشگاهی 

دغدغه هایی را راجع به پروسه ی داوری ایجاد خواهد کرد، این در حالی است که 

در انگلیس نیز دادگاه ها رسانجام به این نتیجه می رسند که دادخواهی های فرا 

مرزی برای ادعاهای تجارت الکرتونیک بسیار پر هزینه خواهند شد.

اتکا  قابل  و  عدالت  برقراری  مساله  در اینجا  کننده  محدود  عنارص  از  یکی 

بودن داوری برای اختالفات مرصف کنندگان در عرصه ی تجارت الکرتونیک در 

انگلیس است. در حالی که برخی از داوری های عمومی و خصوصی به شکل 

موفقیت آمیزی در انگلیس اجرا می شوند ولی بیان این حرف که پوشش داوری 

در زمینه های مختلف بسیار ناهمگون است نیز صحیح است علی الخصوص 

برای دعاوی تجارت الکرتونیک پوشش داوری بسیار محدود است. اکرث قوانین 

داوری مربوط به بخش های خاصی هستند. در انگلیس طرح داوری منسجم، 

عمومی و الزام آوری که پاسخگوی متامی دعاوی تجارت الکرتونیک باشد، وجود 

ندارد. می توان  اینگونه استدالل کرد که اگر طرح داوری کاملی وجود داشت که 

عادالنه و قابل اتکا و مناسب برای مرصف کنندگان بود، ممکن بود دادگاه های 

انگلیس و اروپا از اتخاذ رویکردهای مخالف و منفی دست می کشیدند. اینکه 

در حال حارض پروسه ی داوری تجاری استاندارد به نفع مرصف کنندگان است یا 

مطرح  سوال  متعاقبا این  فلذا  است  مورد تردید  آن  پاسخ  که  است  سوالی  نه 

و این یک  باشد  داشته  باید  شکلی  چه  کنندگان  مرصف  داوری  که  می شود 

راه  گیرد.بنابراین  قرار  بررسی  مورد  مستقل  طور  به  باید  که  است  موضوعی 

الکرتونیک می شود بدین صورت  برای تجارت  تنها گزینه  انگلیس  حل حقوق 

که باید مرصف کنندگان را تشویق کرد بعد از بروز اختالف بر صالحیت داوری 

توافق منایند.
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 چکیده:

تروریسم  یعنی تهدید  یا عملی ساخنت خشونت با انگیزه های سیاسی که آماج 

اصلی آن را غیرنظامیان تشکیل دهند. تروریسم به مثابه یک روش به کارگیری 

خشونت، مدل خاصی از رفتار سیاسی را مشخص می سازد. تروریسم در طیف 

خشونت سیاسی بی مانند است.  در این مقاله به بررسی ماهیت و چیستی این 

پدیده شوم پرداخته شده است و انواع ترور با رویکردی حقوقی، جامعه شناسی 

و روان شناسی بررسی و تبیین شود.

تروریسم  انتحاری،   ربایی،  تروریسم  آدم  قومی،  پاکسازی  کلیدی:  کلامت 

هوایی، جنگ افزارهای شیمیایی             

 مقدمه

تروریست ها درصدد آن اند که با  ایجاد وحشت، بر مخاطبانی گسرتده اعامل 

زیرساخت ها  به  حمله  شامل  سیاسی  خشونت  شکل های  سایر  کنند.  نفوذ 

قومی می شود.  پاکسازی  و  )خرابکاری(، کشنت رهربان سیاسی، جنگ چریکی، 

اولیه  موج  در  اقدام  رایج ترین  نرم(  )آماجهای  غیرنظامیان  به  حمله  گرچه 

عملیات تروریستی است، گروه های تروریست اغلب توانایی حمله به نیروهای 

امنیتی )آماجهای سخت( را نیز به دست می آورند. امروزه حدود نیمی از حمالت 

گروه های  تروریست برضد نیروهای امنیتی صورت می گیرد. تروریسم پدیده ای 

است که زندگی اجتامعی برش را به مخاطره می اندازد. و باید با بررسی دقیق 

علل و عوامل پیدایش این پدیده شوم در جلوگیری از آن اقداماتی را انجام داد.

شکل های  از تروریسم  غیر  معارص،  گروه های  تروریست  تاکتیک های  فهرست 

دیگر خشونت سیاسی را هم در بر می گیرد. برای منونه، جنبش آچه آزاد به 

جنگ چریکی علیه نیروهای امنیتی اندونزی می پردازد، ارتش آزادیبخش ملی 

دست به خرابکاری در لوله های نفت و گاز کلمبیا میزند، و سازمان میهن و 

)دانشنامه  قتل می رساند.   به  را  اسپانیا  رو  میانه  سیاستمداران  باسک  آزادی 

روابط بین امللل و سیاست جهان، گریفتس،ص 679(

تروریسم با جنایت معمولی فرق دارد. تروریسم با انگیزه های سیاسی صورت 

کاهش  با  اما  دارد.  اقتصادی  انگیزه های  معموال  جنایت  و  جرم  ولی  میگیرد 

حامیت دولت ها از گروههای تروریست، آنها برای تقویت توانایی ها و امکانات 

خود هرچه بیشرت به جرم و جنایت روی می آورند. برای منونه، نیروهای مسلح 

انقالبی کلمبیا )فارک( به اخاذی از رشکت های خارجی فعال در کلمبیا دست 

میزند، جنبش اسالمی ازبکستان به قاچاق مواد مخدر می پردازد، نیروی متحد 

انقالبی سیرالئون املاس قاچاق میکند، و القاعده در جعل کارت های اعتباری 

سیاسی۔  خشونت  مرز  معارص  گروههای تروریست  بدین ترتیب  دارد.  دست 

جنایت را در می نوردند.

در جریان جنگ رسد معموال بین دو نوع تروریسم فرق گذاشته می شد. تروریسم 

داخلی - که تروریسم ملی هم خوانده شده است ناظر بر اقداماتی تروریستی 

است که در داخل مرزهای رسزمینی یک کشور صورت میگیرد و در آنها تنها پای 

شهروندان و منافع هامن کشور در میان است. تروریسم بین املللی هم اشاره 

اقداماتی تروریستی دارد که در آنها پای شهروندان با رسزمین بیش از یک  به 

درآمدی بر تروریسم 

بیین المللی: ماهیت و تحلییل 
 )terrorism(

رضا جوهری
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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کشور در میان باشد. اما تقریبا همه گروه های  تروریست بزرگ در سال های 

اخیر حضوری خارجی نیز پیدا کرده اند. حتی گروه های  تروریست داخلی هم با 

 ایجاد شبکه های پشتیبانی خارجی، بعدی بین املللی به هم زده اند. از همین رو، 

متایزی که در جریان جنگ رسد بین تروریسم داخلی و بین املللی گذاشته می شد 

امروزه موضوعیت  خود را هرچه بیشرت از دست می دهد.

 سازمان و زیرساخت های تروریست ها

می شود.  تشکیل  آن  پشتیبان  پایگاه  و  گروه تروریست  از  سازمان تروریستی 

گروه  تروریست شامل رهربی، نیروهای رده میانی، و نیروهای ساده ای است 

واگذار  آنها   نظامی به  و  سیاسی  فعالیت های  و  می بینند  آموزش  پیوسته  که 

می شود. حیات گروه  تروریست بستگی به حامیتی دارد که از برادران قومی  با 

همکیش  یا هم مسئلک خود دریافت می کند. پایگاه پشتیبان گروه  تروریست 

مالی  سیاسی،  که حامیت  تشکیل می شود  و هوادارانی  حامیان  از همکاران، 

آزادانه  و  داوطلبانه  حامیت ها  همه  می گذارند.  گروه  اختیار  نظامی در  و 

نیست، اجبار، ارعاب، دزدی و جنایت سازمان یافته ازجمله روش های معمول  

به  بستگی  گروه  بزرگی  و  قدرت  است.  مالی  منابع  تأمین  برای  تروریست ها 

پایگاه پشتیبانش دارد. توانایی گروه برای تداوم بخشیدن به عملیاتش در گرو 

توانایی پایگاه پشتیبان گروه برای جربان کردن لطامت وارد به نیروی انسانی 

و منابع مالی آن است. )صادقی، میرمحمد: مالحظاتی در باب تروریسم،نرشیه 

تحقیقات حقوق، ش 33،ص 3(

گروه های  تروریست معموال دو بازوی عملیاتی دارند:  یک شاخه سیاسی علنی 

به  عمدتا  سیاسی  شاخه  که  درحالی  نظامی رسی،  شاخه  و یک  علنی  نیمه  و 

فعالیتهای پشتیبانی می پردازد شاخه نظامی  وظایف عملیاتی را برعهده دارد. 

شاخه نظامی  از طریق سازمان های خط مقدم عمل میکند.  این زیرساخت های 

و  نیکوکارانه  سازمان های  مثابه  به  برخی شان  که  به  تروریستها  وابسته 

نظامی  حامیت  شاخه  برای  رسیده اند  ثبت  به  قانونی  شکل  به  غیرانتفاعی 

وابسته  زیرساخت های  از این  میکنند.  تروریستها  پا  و  دست  مالی  و  سیاسی 

برای منترش ساخنت تبلیغات، جذب نیرو، پشتیبان و هوادار؛ به دست آوردن 

پول و پولشویی؛ فراهم ساخنت هویتهای جعلی، تغییر یافته و واقعی خرید  یا 

اجاره کردن خانه های امن و وسایل نقلیه مطمنئ گردآوری اطالعات رسی؛ تأمین 

به صحنه  تدارکات  انتقال  و  تدارکات  سایر  و  منظوره  دو  فناوری های  سالح، 

درگیری استفاده می کنند.

شاخه نظامی  مسئولیت انجام عملیات شناسایی با زیر نظر داشنت آماج مورد نظر 

و انجام عملیات را برعهده دارد. برای تضمین امنیت عملیات  تروریست هایی 

میشود  گذاشته  نظامی  برعهده شان  و  جاسوسی  عملیات  انجام  وظیفه  که 

معموال به صورت هسته های جدا از هم سازمان می یابند. گرچه بخش اعظم 

شبکه های  آنها  دارند،  تعلق  جنوب  کشورهای  به  فعال  گروه های  تروریست 

پشتیبان چشمگیری در امریکای شاملی، اروپا و جنوب رشقی آسیا برای خود 

دست و پا کرده اند. مردم ساالریهای لیربال بسرت مناسبی در اختیار گروه های 

 تروریست میگذارند تا برای تبلیغات، به دست آوردن پول، آماد و حمل و نقل 

از جدیدترین زیرساخت ها بهره جویند. برخی از شبکه های پشتیبان جهش پیدا 

میکنند و به شبکه هایی عملیاتی تبدیل می شوند که به کشتار، مبب گذاری، 

کمین و حمله مستقیم دست می زنند.

 نظام های اعتقادی  تروریست ها

و  خود  ایدئولوژی ها  مقاصد  و  اهداف  پیشربد  برای  گروه های  تروریست 
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نظام هایی اعتقادی به وجود می آورند تا پیروان بالفعل و بالقوه خودشان را 

سیاسی، تندرو، و بسیج کنند. گروه تروریست می کوشد با به راه انداخنت کارزار 

تبلیغاتی تروریستی در چارچوب یک ایدئولوژی، اهداف و مقاصد خود را پیش 

بربد. سه ایدئولوژی اصلی خوراک الزم را برای به راه انداخنت و تداوم بخشیدن 

به کارزارهای تبلیغاتی تروریستی در گرداگرد جهان فراهم ساخته اند.

)مبنا و معنای تروریسم از منظر جامعه شناختی: صدری، محمد:: نرشیه بازتاب 

اندیشه، شامره 106 ص 23( 

پیش  چپی  دست  و  راستی  دست  را  ایدئولوژی های  تروریسم  ایدئولوژیک 

برای  را  الزم  خوراک  ایدئولوژیک  مائوئیسم  و  لنینیسم  مارکسیسم،  می برد. 

پیشربد اهداف و مقاصد در اختیار گروه های  تروریست چپگرا قرار می دهد. 

کمونیست  دولت های  تشکیل  و  موجود  رژیم  برانداخنت  جویای  گروهها   این 

هستند. بیشرت گروه هایی که پیرو ایدئولوژی های دست چپی بودند - هسته های 

رسخ ایتالیا،  بریگادهای  آملان،  رسخ  ارتش  گروه  بلژیک،  کمونیست  رزمنده 

اقدام مستقیم فرانسه - با پایان یافنت جنگ رسد از هم پاشیدند. گرچه با مرگ 

دادند،  دست  از  را  خود  توجیه  ایدئولوژیک  گروه ها  شوروی  این  امپراتوری 

برخی گروه های پیرو ایدئولوژی های چپگرا در مناطق فقیرتر جهان به حیات 

توپاک  انقالبی  کلمبیا، جنبش  در  نارک  گروه ها شامل  این  دادند.   ادامه  خود 

آمارو، راه درخشان، ارتش جدید خلق در فیلیپین و گروه جنگ خلقی در آندرا 

نپال و ارتش  از میان این گروهها نارک، مالولیست های  پرادش هند می شوند. 

جدید خلق تهدیدی جدی برای امنیت ملی کلمبیا، نپال و فیلیپین هستند، از 

جمله گروه های چپگرایی که هنوز در اروپا فعال اند می توان از سازمان انقالبی 

مردم  انقالبی  بخش  آزادی  حزب  و  در یونان  انقالبی  هسته های  و  نوامرب   17

در ترکیه نام برد.

ملت های  کالن،  کوکالکس  شامل  راستی  دست  پیرو ایدئولوژی های  گروه های 

آریایی )کلیسای ملت های آریایی مسیحی، کلیسای مسیحیان عیسی مسیح(، 

نازی  آریزونا، حزب  پرستان  میهن  آریایی،  برادری  آریایی،  بخش  آزادی  جبهه 

نیروهای  و  نژادپرستان(  متحد  جبهه  سوسیالیست،  ناسیونال  )حزب  آمریکا 

فدرال  ادارات  ساختامن  در  مبب گذاری  می شوند.  کلمبیا  خود  از  دفاع  متحد 

گروه  را یک   1995 آوریل   19 در  اوکالهام  شهر  در  مورا  آلفرد  به  موسوم 

که  گروه هایی  رفته،  هم  روی  داد.  انجام  راستی  دست  نوعی ایدئولوژی  پیرو 

انواع تروریسم  سایر  با  مقایسه  در  هستند  راستی  دست  پیرو ایدئولوژی های 

تهدید خفیف تری به شامر می روند. برخالف گروههای چپ گرا، بخش اعظم 

بیشرت  دارند.  حضور  غربی  اروپای  و  شاملی  آمریکای  در  راستگرا  گروه های 

اند. این  پرست  نژاد  و  نوفاشیست، یهودستیز  نونازی،  راستی  دست  گروههای 

گروه ها مهاجران و پناهندگان عمدتا آسیایی و خاورمیانه ای را مورد حمله قرار 

می دهند.

با  که  ملی  بخش  آزادی  جنبش های  را  ملی  قومی۔  مبارازان  نخست  موج 

شامل  جنبش ها  انداختند. این  راه  به  میجنگیدند  استعامری  حکومت های 

گروههای ایرگون و لبهی که در دهه 1940 با حکومت انگلستان بر فلسطین 

مبارزه می کردند و نیز گروه هایی می شدند که در دهه 1950 مخالف حکومت 

گرایی  ملت  از  معارص  دوران  در  که  را  گروه هایی  بودند.  الجزایر  بر  فرانسه 

برای  که  گروه هایی  کرد:   تقسیم  به سه دسته  میگیرند می توان  قومی انگیزه 

خود مختاری، یکپارچگی با یکپارچگی دوباره باز پس خواهی( مبارزه می کنند. 

برای منونه، گردان های شهدای االقصی، جبهه آزادی بخش جامو و کشمیر و 

بربهای آزادی بخش تامیل عیالم به ترتیب برای کسب استقالل از ارسائیل، هند 

و رسیالنکا مبارزه میکنند. اعضای این گروهها از ملت گرایی فلسطینی کشمیری 

و تامیلی انگیزه می گیرند. به همین سان، جناح های واقعی و پیوستگی ارتش 

مبارزه  جمهوری ایرلند  با  دوباره  برای یکپارچگی یا یکپارچگی  انقالبی ایرلند 

فرهنگی  و  زبانی  آوردن خودمختاری  به دست  برای  پژاک  میکنند. همچنین 

کردهای جنوب رشقی ترکیه می جنگد..

گروه های  تروریست سیاسی- مذهبی که انگیزه مذهبی دارند شامل گروه های 

از  می شوند.  تکفیری  اسالم گرای  و  بودایی  هندو،  سیک،  یهودی،  مسیحی، 

در  چای  کاهنی  و  کاج  متحده،  در ایاالت  خداوند  ارتش  گروه ها  جمله این 

ارسائیل، بین امللل بربهای خالص در پنجاب هند، و آئوم شیرنیکیو )که به تازگی 

نام خود را به آلف تغییر داده است( در ژاپن هستند. گروه آئوم که گروهی 

قیامت باور بود هدفش به چنگ آوردن ژاپن و سپس همه جهان بود. برخالف 

سایر گروه های اسالمی که در رسزمین خودشان مبارزه میکنند القاعده دستورکار 

اسالمی جهانی با جهان شمول دارند. رهربان مذهبی که انگیزه ای سیاسی دارند 

برای توجیه خشونت، روایت های فاسدی از متون دینی را تبلیغ میکنند که غالبا 

مذاهب بزرگ و قوی چون اسالم را بد تفسیر می کنند و بد جلوه می دهند. اگر 

بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم خیلی از همین گروه های تروریستی زاده استکبار 

جهانی غربی است.

گذشته از گونه هایی که تا  اینجا برشمردیم  ایدئولوژی هایی هم که فاقد جذابیت 

توده ای اند و بنابراین چندان رایج نیستند خوراک کارزارهای تبلیغاتی تروریستی 

و  هرج  دولتی،  شامل تروریسم  تروریسم  گونه های   اند. این  ساخته  فراهم  را 

مرج طلب و تک موضوعه می شوند. از آنجا که  تروریسم شکلی از خشونت 

تأثیر چشمگیری به جا می گذارد دولت هایی که مایل  با هزینه کم  است که 

گروه های  تروریست  از  هستند  خود  خارجی  سیاست  هدف های  پیشربد  به 

حامیت کرده اند، در نتیجه مجازات هایی که جامعه بین املللی برای دولت های 

از  جنگ  نیابتی  و  پنهان  شکل  گرفته این  نظر  در  تروریست  حامی گروه های  

ایاالت متحده  پایان جنگ رسد به  این سو کاهش یافته است. گرچه حکومت  

مجموعه ای از کشورها را به حامیت از  تروریسم متهم میکند ولی هیچ گونه 

شواهدی وجود ندارد که نشان دهد امروزه کره شاملی، سودان با کوبا پشتیبان 

فعال  حامیان  از  لیبی  و  سودان   1990 دهه  در رسارس  اما   تروریسم هستند. 
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 تروریسم بودند. میزان حامیت از  تروریسم فروکش کرده است ولی بنا به ادعای 

غربیان ایران، سوریه و لبنان همچنان از  تروریسم حامیت میکنند. در صورتی 

که باید این حقیقت را آشکار کرد که خود آمریکا بیشرتین نقش را در حامیت 

از تروریست ها داشته و برای اینکه خودش را پشت نقابی دروغین پنهان کند 

انگشت اتهام به سمت کشور های مظلومی مثل سوریه و کشور عزیزمان ایران 

دراز می کند. فهرست  ایاالت متحده تعدادی دیگر از کشورهایی را که پنهانی از 

گروههای تروریست خارجی حامیت میکنند دربرمنی گیرد. گروه های  تروریست 

تک موضوعه شامل گروه های خشونت طلب هوادار حقوق حیوانات و مخالف 

سقط جنین می شوند که به جای تغییر نظام سیاسی جویای دگرگون ساخنت یک 

سیاست یا رویه مشخص هستند.

حامیت  آنها  از  می پیوندند  یا  گروه های  تروریست  به  افراد  چرا  انگیزه ها: 

می کنند؟

برای  توانایی چشمگیری  تبلیغات،  از  استفاده زیرکانه  با  تروریست  گروه های  

آنان  برانگیخنت  و  برادران هم قوم و همکیش خودشان  شست وشوی مغزی 

به  هوادار  حامی با  همکار،  وقت،  پاره  وقت یا  متام  عضو  صورت  به  به اینکه 

و سیاسی  اقتصادی  اجتامعی-  ستیزهای طوالنی  دارند.  بپیوندند  آنها  سازمان 

فراهم  کینه  توزانه  تداوم  ایدئولوژی های  و  گرفنت  پا  برای  مساعدی  رشایط 

می آورند. آنان که شست و شوی مغزی می بینند به گروه تروریست می پیوندند، 

اهداف  هوادار  می آورند یا  عمل  به  پشتیبانی  آن  از  می کنند،  همکاری  آن  با 

بیکاری  و  پرورش  و  آموزش  نبود  فقر،  رشایط  می شوند.  مقاصد تروریستها  و 

بن  اسامه  اما  می آورد.  وجود  حامی به  و  نیرو  گروههای تروریست  برای  غالبا 

و  است  سعودی  عربستان  غیرسلطنتی  خانواده  ثرومتندترین  به  متعلق  الدن 

کرده ترین  تحصیل  از  یکی  به   الظواهری  ایمن  دکرت   اش  اصلی  پرداز  راهربد 

خانواده های مرص تعلق دارد. گرچه آنان که در فقر به رس می برند، بیکارند یا 

کار شایسته ای ندارند در برابر تلقینات ایدئولوژیک آسیب پذیرتر از بقیه اند، 

نه محرومیت یا  فعال یا حامی به وجود می آورد  نیروی  برای تروریست ها  آنچه 

محرومیت نسبی بلکه تلقینات ایدئولوژیک است. از آنجا که رشایط اجتامعی- 

اقتصادی و سیاسی کشورهای جنوب - ازجمله بیشرت کشورهای آسیا، افریقا، 

خاورمیانه، آمریکای التین، و اتحاد شوروی سابق - زمینه مساعدی برای القای 

مناطق  به  گروه های  تروریست  اعظم  بخش  است  تروریستی   ایدئولوژی های  

فقیرتر جهان تعلق دارند. هم جوامع رسزمینی و هم جوامع مهاجر که دارای 

گروه های  تروریست  از  هستند  ذهنی  و  واقعی  چشم داشتهایی  و  گالیه ها 

حامیت چشمگیر سیاسی، اقتصادی و نظامی به عمل می آورند.

)دانشنامه سیاسی فهرست اصطالحات و مکاتب سیاسی، آشوری،داریوش: ص 
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برخی از رسسپرده ترین اعضای گروه های  تروریست آنهایی هستند که مستقیام 

مزه خشونت سیاسی را از دست دولت  یا گروه های تحت حامیت آن چشیده 

محملی  را  آن  از  پشتیبانی  با  گروه تروریست  به  پیوسنت  قربانیان،  اند. این 

میدانند، یک  حکومت  از  دیگری  شکل  آوردن  کار  روی  با  جویی  انتقام  برای 

گروه تروریست رصفا با تکیه بر اقدامات سیاسی و نظامی خودش به دشواری 

می تواند از نظر قدرت و اندازه رشد کند. گروههای تروریست برای جلب حامیت 

شدید  حد  از  بیش  واکنش  دادن  نشان  به  را  امنیتی  نیروهای  مردم،  گسرتده 

پایگاه پشتیبان گروههای   از گسرتش  برای جلوگیری  از همین رو،  وامی دارند. 

اهمیتی  آنها  اقدامات  به  قانون در واکنش  دارانه  اجرای خویشنت  تروریست، 

تعیین کننده دارد. سایر نیروها از آن رو به گروه های تروریست می پیوندند که 

نتوانسته اند از راه های غیرخشونت بار به اهداف سیاسی خود دست یابند. از 

نظر آنان، آنچه تروریسم را توجیه میکند نبود راه های دیگری برای رسیدن به 

خواسته هایشان است.

گرچه عضوگیری گروه های  تروریست گسرتده نیست و غالبا حکومت ها برای 

مقاصد تبلیغاتی، آن را برجسته میسازند، گروههای یادشده هم برخی نیروهای 

و  وحشت  جز  در  می سازند،  مجبور  گروه  از  حامیت  با  پیوسنت  به  را  خود 

بالتکلیفی، گروه  تروریست میتواند  یک نیروی بالقوه را تهدید کند تا به گروه 

بپیوندد یا از آن حامیت به عمل آورد. چنین نیروهایی باور دارند که پیوسنت به 

گروه تروریست یا پشتیبانی از آن می تواند حامیت از خانواده شان را آسان تر 

سازد. رسانجام، برخی از آن رو جذب گروه های تروریست و چریکی می شوند 

که دوست دارند عضو سازمانی مخفی باشند. شاید متفاوت بودن با بقیه جامعه 

به آنان نوعی احساس هیجان می بخشد.  یک  تروریست برخالف مردم عادی 

می تواند قدرت و توامنندی یابد. از آنجا که گروههای تروریست معارص به جرایم 

انسان و جعل  تا قاچاق مواد مخدر و  املاس گرفته  از تجارت   - سازمان یافته 

کارت های اعتباری - دست می زنند پیوسنت به  یک گروه  تروریست در چشم 

آلود فرصت های  مناطق ستیز  در  غالبا  نظر می رسد.  به  اقدامی پرسود  برخی 

محدودی برای گذران زندگی وجود دارد.

اقدامات  بر  تکیه  با  رصفا  تروریست  گروه   که یک  می دهد  نشان  پژوهش ها 

ضعیف  شدید  یا  حد  از  بیش  واکنش  غالبأ  شود.  موفق  منی تواند  خودش 

حکومت، پشتیبانان و نیروهای فراوانی برای  تروریسم بدید می آورد. آن چه 

افراد را به سمت تروریست شدن یا پشتیبانی از تروریسم سوق می دهد اقدامات 

نامناسب حکومت است. دستگیری انبوه افراد توسط نیروهای امنیتی - از جمله 

که  نادرستی  اطالعات  براساس  هویت یا  تعیین  در  اشتباه  دلیل  به  دستگیری 

دشمن شخصی فرد در اختیار گذاشته است می تواند یک هوادار غیرتروریست 

سان،  همین  به  کند.  تبدیل  هوادار تروریسم  به یک  را  او  و  خاطر  رنجیده  را 

سپردن  جان  مانند  می آورند  پدید  امنیتی  نیروهای  که  جانبی  خسارت های 

پدر، مادر، برادر یا خواهر فرد می تواند او را به پیوسنت به یک گروه  تروریست 

برانگیزد. بنابراین فعالیت های اطالعاتی و اطالعات رسی برای تشخیص هویت 

درست و هدف قرار دادن دقیق  تروریست ها و زیرساخت  تروریستی اهمیت 
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ازای هر یک تروریستی که کشته یا  به  بتواند  اگر گروه  تروریست  دارد،  بارزی 

دستگیر می شود پنج نیروی جدید جذب کند مبارزه با آن شکست می خورد. 

سیاست مجازات دستجمعی که در آمریکا و برخی دیگر از صحنه های درگیری 

غالبا  امنیتی  نیروهای  است.  آورده  بار  به  منفی  نتیجه  شده  گذاشته  اجرا  را 

وقتی یکی از هم قطارانشان کشته میشود دست به مجازات جمعی می زنند.

 آموزش ها و جنگ افزارهای تروریست ها

 گروه های  تروریست به دلیل دسرتسی به آموزش ها و جنگ افزارهای حرفه ای، 

می روند.  به شامر  بین املللی  و  منطقه ای  داخلی،  امنیت  برای  تهدیدی جدی 

کیفیت آموزش ها و جنگ افزارهایی که در دسرتس گروه های تروریست قرار دارد 

در گذر سالیان به شکل بارزی تغییر کرده است. در جریان جنگ رسد، هریک از 

دو ابرقدرت تعدادی از گروههای تروریست را آموزش میداد. ابرقدرت ها برای 

اطمینان یافنت از اینکه ستیزها باال نخواهد گرفت سطح آموزش ها، جنگ افزارها 

و آماج های تروریست ها را کنرتل میکردند.

امروزه بسیاری از گروه های  تروریست به سطحی از آموزش ها دسرتسی دارند که 

همرتاز آموزش نفرات نیروهای امنیتی است. آن چهار عامل دسرتسی تروریستها 

متحده  است. نخست، حامیت ایاالت  کرده  تسهیل  را  آموزش های حرفه ای  به 

از گروههای مجاهد افغانی دشمن شوروی در رسارس دهه 1980 شامل ارائه 

کتابهای راهنامی میدانی خاص ارتش ایاالت متحده ازجمله نیروهای ویژه آن 

کشور می شد. دوم، تعدادی از نفرات نیروهای امنیتی سایر کشورها از مرص 

در جهاد  و هم  با شوروی  مبارزه  در  متحده هم  - ایاالت  و  الجزایر  تا  گرفته 

جهانی پس از آن رشکت داشتند. برای منونه، رسوان علی محمد اهل مرص که 

بعدها به نیروهای ویژه ایاالت متحده پیوست مربی نظامی اصلی القاعده در 

افغانستان، سودان، سومالی و بوسنی بود و محافظان شخصی اسامه بن الدن 

به این سو بر شامر  پایان جنگ رسد  از  به ویژه  را هم آموزش می داد، سوم، 

رشکت های امنیتی و اعضای سایت نیروهای امنیتی )اکرثا آمریکایی و انگلیسی( 

مزدور  رسباز  عنوان  به  هم  و  مربی  عنوان  به  هم  خدمات  ارائه  آماده  که 

حکومتها  اطالعاتی  کارگزاری های  برخی  است. رسانجام،  شده  افزوده  هستند 

در  خودشان  خارجی  سیاست  مقاصد  و  اهداف  پیشربد  برای  راهی  منزله  به 

آموزش  را  خارجی  گروه های تروریست  همچنان  غیردوست،  دولت های  برابر 

می دهند. از این جهت، یک گروه تروریست که ارتباطات یا امکانات خوبی داشته 

باشد می تواند به آموزش هایی بسیار کیفی که تا پیش از این خاص ارتش های 

حرفه ای بوده است دست پیدا کند.

دارند  وجود  از تروریستها  نسلی  اکنون  که  است  این  است   روشن  که  چیزی 

حکومت ها  خدمت  در  منظمی که  رسبازان  با  مقایسه  قابل  دانشی  از  که 

بهرتین  از  برخی  دارند  خوبی  مالی  بنیه  که  گروه هایی  برخوردارند.  هستند 

بنابراین، برای  اند.  مربیان موجود نیروهای ویژه در جهان را استخدام کرده 

به  ارائه آموزش های بسیار تخصصی ضدتروریستی  با تروریسم معارص  مبارزه 

رسبازانی که مأمور مبارزه با تروریسم می شوند اهمیت اساسی دارد. از آنجا که 

بیشرت تروریست ها به آموزش های بهرت و جنگ افزارهای بهرتی دسرتسی دارند 

انتظامی بدون  نظامی و  منظم  نیروهای  برخوردارند  قوی تری  انگیزه های  از  و 

دیدن آموزش های تخصصی احتامال شکست خواهند خورد. واکنش پلیس آملان 

به قتل عام ورزشکاران ارسائیلی در دهکده املپیک در مونیخ در سال 1972 

دشواری مبارزه با تروریسم بدون تشکیل نیروهای زبده را به ما نشان میدهد. 

آموزش و تجهیز نیروهای بسیار تخصصی ضدتروریستی همچنان هسته اصلی 

برنامه ریزی و کسب آمادگی معقول برای مبارزه با تروریسم معارص را تشکیل 

می دهد.

امروزه اطالعات مربوط به چگونگی ساخت مواد منفجره یا بسته های انفجاری، 

از طریق اینرتنتی، کتاب های آموزشی، جزوه ها و غیره در دسرتس همگان قرار 

دارد. ولی تولید و حمل ونقل مواد منفجره و بسته های انفجاری به آموزش های 

تخصصی و مهارت فوق العاده نیاز دارد. از این مهم تر، با پایان یافنت جنگ رسد 

تجارت بین املللی اسلحه به رسعت رشد کرده است. در دسرتس بودن گسرتده 

سالحهای گرم )به ویژه سالحهای سبک و کوچک( آستانه حمالت تروریستی را 

باال برده است. برای منونه، از مسلسل کالشینکف به منزله رایج ترین جنگ افزار 

جهان نزدیک به پنجاه میلیون عدد به شکل های مختلف وجود دارد. سالحهای 

آموزش  نقل،  و  حمل  سازی،  پنهان  تهیه،  بودن  آسان  دلیل  به  کوچک  سبک 

محبوب تروریستها  بینی سالح های  پیش  قابل  آینده  تا  کاربردشان همچنان  و 

خواهند بود.

وجود گسرتده جنگ افزارها دسرتسی گروههای تروریست به سالح های سبک، 

متوسط و سنگین پیاده نظام را تضمین کرده است. با آسان بودن دسرتسی به 

بازار اشباع شده اسلحه، بسیاری از گروه های تروریست جنگ افزارهای رسهم 

بندی شده خودشان را با سالحهای تولیدی خریداری شده از بازار عوض کرده 

اند. بسیاری از کشورهای جنوب رشقی آسیا، آفریقای زیر خط صحرا و منطقه 

بالکان )به ویژه کرواسی( به عنوان فروشندگان سالح بدون وارسی دقیق در 

احوال خریداران، شهرت پیدا کرده اند. در این مناطق، گروه های تروریست به 

مربیان حرفه ای دسرتسی  و  فناوری های دو منظوره  پیرشفته،  افزارهای  جنگ 

پیدا کرده اند. بازارهای اشباع شده اسلحه در اروپای رشقی و کشورهای نوار 

جنوبی اتحاد شوروی سابق و دیگر مناطقی که ستیزهای جنگ رسد در آنها به 

پایان رسیده است مجاری بین املللی تأمین سالح بسیاری از گروههای تروریست 

را تغذیه می کنند.

 جنگ افزارهای پرتلفات

و  پرتوزا  افزارهای شیمیایی، میکروبی،  پرتلفات هامن جنگ  افزارهای   جنگ 

جنگ  با  حمالت  هامن  پرتلفات  حمالت  همین ترتیب،  به  نیستند.  هسته ای 
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سپتامرب   11 حادثه  نیست،  هسته ای  و  پرتوزا  میکروبی،  شیمیایی،  افزارهای 

افزارهای  جنگ  به  توسل  بدون  می تواند  تروریست  گروه   که یک  کرد  ثابت 

چهارگانه فوق چندین هزار انسان را روانه دیار باقی سازد. سالح های شیمیایی، 

بندی  طبقه  نابودی جمعی  افزارهای  جنگ  جزء  و هسته ای  پرتوزا  میکروبی 

منجر  افزارها  جنگ  از این  استفاده  با  حمالت تروریستی  همه  ولی  می شوند 

با  ژاپن  در  آلوم شیرئ یکیو  گروه  استثنای حمله  به  اند  نشده  انبوه  تلفات  به 

استفاده از گاز اعصاب که طی آن دوازده نفر به قتل رسیدند هیچ  یک از دیگر 

حمالت شیمیایی، میکروبی و تشعشع تلفات چشمگیری به بار نیاورده است. 

میکروبی،  شیمیایی،  مواد  به  که دسرتسی  دلیل مشکالتی  به  بیشرت تروریستها 

پرتوزا و هسته ای دارد از این مواد استفاده نکرده اند. حتی گروههای تروریستی 

که به مواد یادشده دسرتسی دارند به سبب مشکالتی که  به هدف زدن آنها، 

کنرتل ناپذیری شان، ترس از تالفی کوبنده دولت، و در برخی موارد عدم حامیت 

به  گرایش تروریست ها  ندارند.  آنها  از  استفاده  به  متایلی  می گردد  مردمی باز 

سمت انجام حمالت پرتلفات با بهره گیری از شیوه های متعارفی چون استفاده 

از هواپیامهای مسافربر ربوده شده پر از سوخت به منزله موشک های هدایت 

شونده با مبب گذاری های هامهنگ همزمان در ساختامنهای بلندمرتبه و مراکز 

پرجمعیت است. با  این حال، مشتی از گروه های  تروریست، مانند آثومشیرنیکیو 

و القاعده، پیوسته عالقه مندی خودشان را به تحصیل، تولید و کاربرد جنگ 

افزارهای شیمیایی، میکروبی، پرتوزا و هسته ای ابراز کرده اند.

اما  نیست.  مقدور  گروه تروریست  برای یک  هنوز  هسته ای  مبب  یک  ساخنت  

رژیم ایاالت متحده از این ابراز نگرانی کرده است که یک دولت بانی تأمین مببی 

هسته ای با ماده ای پرتوزا برای یک گروه  تروریست شود. در ده سال گذشته، 

آژانس بین املللی انرژی امتی  175 مورد قاچاق مواد حساس هسته ای را برآورد 

کرده است. یک وسیله پرتوزا یا »مبب کثیف« را می توان با استفاده از مولدی 

از کالهک های هسته ای  اورانیوم  یا پلوتونیوم به دست آمده  هسته ای، چون 

شده یا خارج شده از نیروگاهی هسته ای، ساخت. بعید است که چنین وسیله ای 

را غیر مسکون خواهد  بکشد ولی منطقه وسیعی  را  انسانها  از  زیادی  شامر 

ساخت و موجب وحشت توده ها خواهد شد.

 تاکتیک ها و آماج های تروریست ها

تروریستی  تاکتیک های   از  گروه  گروگانگیری  یک  و  آدم ربایی  هواپیامربایی، 

تعلق دارند. از آنجا که تروریست ها مقلدان خوبی هستند طی دوره های معین، 

هواپیامربایی، گروگانگیری و آدم ربایی رواج می یابد. گذشته از  این تاکتیک ها، 

گروه های  تروریست برای پیشربد اهداف و مقاصد خویش به تهدید هم متوسل 

می شوند. همچنین تهدید به انجام اقدامی خشونت بار برای ایجاد  ترس  یا مجبور 

است.  تروریستی  عمل   یک  اقدامی   ندادن  دادن یا  انجام  به  مخاطب  ساخنت 

آماج های  تروریستها شامل مردم و زیرساخت ها در روی زمین، در هوا و دریا 

می شود. در حالی که آماج های انسانی، رهربان سیاسی، مدیران، نفرات نظامی، 

رهربان تجاری و مراکز جمعیتی را دربر می گیرد زیرساخت های آماج  تروریسم 

زیرساخت های  دیگر  و  منادین  دریانوردی،  هوانوردی،  زیرساخت های  شامل 

اولویت  از  برای تروریست ها  پراعتبار  و  منادین  آماج های  می شود.  ملی  مهم 

باالیی برخوردارند.. با حمله به آماجی منادین یا پراعتبار، قدرت و نفوذ گروه  

تروریست چندین برابر می شود و حکومت وادار به تالفی کوبنده میگردد و از 

 این راه، نفوذ  تروریست ها افزایش می یابد.

نیروهای  ملی،  آزادیبخش  ارتش  فارک،  مانند  گروه های  تروریست  از  برخی 

نگه  و  گروگانگیری  زمینه  در  االنصاراملجاهدین  و  کلمبیا  خود  از  دفاع  متحد 

داشنت گروگان ها شهرت بدی به هم زده اند. گرچه بیشرت گروگانها در نهایت 

چه  و  شود  عملی  خواسته هایشان  چه   - هم  گروه ها  برخی  می شوند،  آزاد 

نشود - گروگانهای خود را می کشند. گروگانگیری برای باجگیری مبالغ هنگفت، 

فیلیپین  و  کلمبیا، چچن، مکزیک،  یمن  اقدامات ت روریستی است که در  از 

رسیع ترین رشد را دارد. حتی صلح بانان، مقام های رسمی و فعاالن کمک رسان 

سازمان ملل متحد هم در بوسنی، تیمور رشقی و سیرالئون گروگان گرفته شده 

اند، بسیاری از  این کشورها  یا فاقد منابعی برای کنرتل محیط امنیتی خودشان 

هستند  یا واحدهای زبده ای برای پاسخ گفنت به گروگانگیری ندارند.

 هواپیامربایی 

حمل  سیستم  نقلیه یا  وسیله  گرفنت یک  زور  به  کلی  مقوله  در  هواپیامربایی 

وسیله  میگیرد. این  قرار  از تروریست ها  گروهی  توسط یک تروریست یا  نقل  و 

نقلیه یا سیستم حمل و نقل میتواند عمومی  یا خصوصی باشد و می تواند به 

تاکتیک ها، این  سایر  برخالف  ربوده شود.  آدم کشی  و یا  منظور ایجاد وحشت 

روش به  تروریستها قدرت تحرک و فرصت برجسته ساخنت گالیه های شان را 

میدهد و توجه رسانه ها را به سوی آنها جلب می کند. هواپیامربایی که از اواخر 

دهه 1960 پاگرفت بزرگرتین تهدید واحد در رسارس تاریخ بوده است. در اوایل 

از  و مجموعه ای  انتظامات هوایی  مأموران  از  استفاده  با  آمریکا  دهه 1970 

دیگر ابتکارات، تهدید هواپیامربایی را از میان برداشت.

 آدم ربایی

آدم ربایی هنگامی  صورت میگیرد که فردی یا گروهی از افراد به زور دزدیده 

برخی  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  اجبار  گیری یا ایجاد  باج  برای  تا  می شوند 

گروههای تروریست برای باالبردن مبلغ باج یا افزایش قدرت اجبارگری خودشان، 

بالفاصله اعالم منیکنند که فردی را ربوده اند. غالبا فردی که ربوده میشود یک 

از مخالفان گروه  چهره برجسته سیاسی یا نظامی، فردی ثرومتند یا یک تاجر و 

است  سودی  پر  کار  کشورها  برخی  در  ربایی  آدم  که  آنجا  از  است.  رباینده 

گروه های تروریستی، چون فارک، براساس قرارداد پیامنکاری برای دیگر سازمانها 
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ربایی  آدم  از  تروریست ها  انگیزه   پول،  مطالبه  از  گذشته  میکنند.  ربایی  آدم 

آزادساخنت تروریست های  سیاسی،  امتیازات  آوردن  دست  به  شهرت،  کسب 

بازداشت شده یا زندانی، و انتقام گیری و تالفی جویی است.

گرچه حکومت ها خانواده ها و رشکت ها را از مذاکره برای آزادسازی قربانیان 

برحذر می دارند، تجربه نشان می دهد که  پول  پرداخت  از طریق  ربایی  آدم 

اجازه  به خانواده ها و رشکت ها  اگر  را گرفت.  عمال منی توان جلوی این شیوه 

دهیم برای آزادساخنت عضو خانواده یا کارمند خودشان باج بپردازند مقام های 

مجری قانون بهرتین امکان را برای دستگیری آدم ربایان پیدا خواهند کرد. یک 

نیروی انتظامی حرفه ای و به خوبی آموزش دیده می تواند متاس های میان آدم 

ربایان و مذاکره کنندگان را زیر نظر بگیرد. برای منونه، موفقیت پلیس موجب 

افت چشمگیر موارد آدم ربایی در ایاالت متحده شده است.

مورد  آلدو  ربودن  گروه  تروریست  توسط یک  ربایی  آدم  منونه  معروف ترین 

بود.   1978 مارس   16 در  رسخ  بریگادهای  توسط  پیشین ایتالیا  وزیر  نخست 

مرگ الدومورو منجر به بروز بحران سیاسی شد و حکومت ایتالیا را واداشت 

تا چارچوب حقوقی مبارزه با تروریسم را تقویت کند. ظرف چهار سال پس از 

ربودن و قتل آلدو مورو بریگادهای رسخ ژنرال آمریکایی جیمز در زیر را هم 

ربودند ولی بعدا او را آزاد کردند.

 تروریسم هوایی

از حمالت 11 سپتامرب 2001 در مدارس  از  تروریست هایی که پیش   گذشته 

تروریستها  بودند   دیده  آموزش  شاملی  آمریکای  و  غربی  اروپای  هوانوردی 

طی دهه گذشته در مدارس هوانوردی کشورهای مختلف از اسرتالیا گرفته تا 

پاکستان و سودان هم آموزش دیده اند. چون آموزش پرواز جرمی کیفری نبود 

در رسارس دهه 1990 انگلستان، فرانسه، اسرتالیا و سایر کشورها  تروریست ها و 

حامیان محلی شناخته شده آنها را که آموزش پرواز می دیدند را نادیده گرفتند. 

انتحاری، امروزه تهدیدهای  تروریستی دیگری  از تهدید هواپیامربایی  گذشته 

هم مطرح است. برخی گروه های تروریست مانند القاعده کوشیده اند به قصد 

برای  کنند.  رخنه  فرودگاه ها  به  هوایی  خطوط  محموله های  در  گذاری  مبب 

منونه، یکی از هسته های القاعده در شامل آملان در مرحله برنامه ریزی حمالت 

11 سپتامرب به قصد مبب گذاری در هواپیامهای مسافربر آمریکایی به درون 

حلقه امنیتی فرودگاه آمسرتدام رخنه کرده بود.

امنیت هواپیامها گروه های  تروریست  به این سو، تقویت  از 11 سپتامرب  ولی 

با  هواپیامها  کردن  ساقط  توانایی  کسب  برای  گذاری  رسمایه  سمت  به  را 

به  زمین  موشک های  گسرتش  با  گرچه  است.  داده  سوق  موشک  از  استفاده 

دامن  تدریج  به  تهدید  است، این  دیده  نظامی لطمه  هوانوردی  صنعت  هوا 

هوانوردی تجاری را هم میگیرد. گروه های  تروریستی که به این موشکها دست 

پیدا کرده اند می توانند آماج های در حال پرواز خودشان را با نیرویی در هم 

موشک های  هوایی،  افزارهای  جنگ  محبوب ترین  دهند.  قرار  هدف  کوبنده 

روی  نشانه  دستگاه  به  مجهز  که  هستند  صاعقه(  به  )معروف  هفت  آ  اس 

نوری و دستگاه مسیریاب تعقیب کننده پرتوهای مادون قرمزند. برد مؤثر این 

موشک ها 6125 مرت و ارتفاع پروازشان 4300 مرت است. منونه امریکایی آنکه 
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قرمز  مادون  پرتوهای  هدایت  با  هوا  به  زمین  موشک  یک  دارد   نام  استینگر 

است که از روی دوش نفر شلیک می شود، حداکرث برد آن 5500 مرت و ارتفاع 

موشک  این  با   که  است  معنی  بدان  ویژگی ها  این  است.   مرت   5250 پروازش 

آمدن  فرود  یا  بلند شدن   در جریان  که  را هنگامی   بیشرت هواپیامها  می توان 

در سطوح پایین پرواز میکنند هدف قرار داد. گرچه کنگره  ایاالت متحده در 

1985 تحویل موشک های زمین به هوا به مجاهدین افغان و گروه بونیتا در 

آنگوال را تصویب کرد ولی سازمان مرکزی اطالعات ا یاالت متحده )سیا( در  این 

زمینه از خود تردید نشان داد. در دهه 1990 سیا تالش بی مثری برای بازخرید 

 )1979-1989( شوروی  با  افغانها  مبارزه  از  مانده  باقی  استینگر  موشک های 

صورت داد. در همین دوره بسیاری از گروه های  تروریست منونه پیرشفته ای 

از موشک های اس آ هفت به نام اس آچهارده را خریداری کردند. در دسامرب 

به سمت  را  استینگر  القاعده یک موشک  گروه  اعضای سودانی  از  2001 یکی 

در  سلطان  ملک  هوایی  پایگاه  نزدیکی  در  متحده  جنگی ایاالت  هواپیامی 

پیرامونی  امنیت  تقویت  نظامی با  هواپیامهای  کرد.  شلیک  عربستان سعودی 

به حداقل رسانده  را  تهدید  کارگیری فشفشه های ضدموشک،  این  به  خود و 

اند ولی هواپیامهای تجاری همچنان در برابر حمالت تروریستی آسیب پذیرند. 

با کاهش تهدید هواپیامربایی از جمله هواپیامربایی انتحاری به دلیل تقویت 

پرواز  برای صنعت  به هوا  احتامال خطر موشک های زمین  امنیت هواپیامها، 

افزایش خواهد یافت.

)Suicide terrorism( تروریسم انتحاری  

طی دهه گذشته، کشورهای چندی از گرداگرد جهان ناچار از مقابله با پدیده 

حمالت انتحاری شده اند. فعاالن تندرو کشورهای بسیار متفاوتی چون عراق، 

و... در حمالت تروریستی برضد آماج های گوناگون   ترکیه، رسیالنکا، عربستان 

نظامی  و غیرنظامی - که معموال در آنها جمعیت های انبوهی حضور دارند از 

خودکشی به منزله یک سالح بهره برداری کرده اند.

باال گرفنت  تروریسم است که هدف آشکار  از  تازه ای  انتحاری مرحله  حمالت 

آن وارد ساخنت حداکرث تلفات و خسارات ممکن و رضبه زدن به روحیه مردم 

است. حمله انتحاری شیوه های عملیاتی است که در آن انجام حمله در گرو 

کشته شدن انجام دهنده آن است.  تروریست انتحاری به خوبی می داند که 

با مرگ خودش. چنین حمله ای  مگر  انجام منی شود  ریزی شده  برنامه  حمله 

معموال با فعال ساخنت مواد منفجرهای صورت می گیرد که تروریست به خود 

آویخته یا به صورت یک بسته قابل حمل با تعبیه شده در یک وسیله نقلیه به 

همراه خود آورده است.

تعریف درست حمله انتحاری اهمیت دارد زیرا ممکن است انواع متفاوتی از 

حمالت به خطا در زمره این گونه ویژه قرار داده شوند، بسیاری اوقات، انجام 

از قوی بودن احتامل کشته شدن خودش در جریان  آگاهی  با  دهنده حمله 

حمله، روانه انجام آن می شود. هرچند هم که خطری  متوجه جان تروریست 

کشنت  به  مجبورشدن تروریست  بدون  حمله  اجرای  امکان  که  مادام  باشد 

خودش طی حمله وجود داشته باشد آن را منی توان حمله های انتحاری خواند. 

کامال  حمله  اجرای  جریان  در  شدن  کشته  برای  را  خودشان  گاه تروریست ها 

و...(.  می دهند  انجام  تطهیر  مراسم  می نویسند،  نامه  )وصیت  میکنند  آماده 

اما این آمادگی ها به خودی خود حمله را به یک حمله انتحاری مبدل منی سازد. 

در برخی حمالت، تروریست ها به سالح ها با مواد منفجره ای مجهزند تا چنانچه 

حمله به درستی پیش نرفت )برای منونه اگر حمله شکست خورد یا نیروهای 

امنیتی وارد ساختامنی شدند که تروریستها گروگانها را در آن نگه داشته اند( 

حتی  و   - منفجره ای  مواد  سالح ها یا  چنین  وجود  کنند.  منفجر  را  خودشان 

تصمیم به استفاده از آنها - دلیل کافی برای تلقی چنین حمله ای به منزله یک 

حمله انتحاری به دست منی دهد. در یک حمله انتحاری، تروریست ها می دانند 

که حمله بدون کشته شدن خودشان انجام نخواهد شد.

مزایای  زیرا  دارد  جذابیت  سازمان های  تروریست  برای  انتحاری  حمالت 

و  بسیار  تلفات  به  منجر  معموال  حمالت  نخست، این  دارد.  بر  در  گوناگونی 

خسارات گسرتده می شود. دوم، حمالت انتحاری به شکل گسرتده در رسانه ها 

انعکاس می یابد. حمله انتحاری رویدادی خربساز برای رسانه هاست زیرا نشانه 

عزم و متایل چشمگیر تروریست ها برای فدا کردن خودشان است. سوم، گرچه 

حمله انتحاری نوع بسیار ساده و ابتدایی حمله است ولی کاربرد تاکتیک های 

در  آماج  محل  در  موجود  حیث رشایط  از  حمله  که  میکند  تضمین  انتحاری 

مناسب ترین زمان و مکان صورت خواهد گرفت. این تضمین میکند که شامر 

تلفات به حداکرث خواهد رسید. برخالف کاربرد وسایل فنی مانند مبب ساعتی یا 

از این جهت، مببگذار  راه دور(.  از  کنرتل  ادوات  به  منفجره مجهز  مواد  حتی 

انتحاری چیزی نیست مگر مببی پیرشفته حاملی که بسته انفجاری را به محل 

درست خود می رساند و آن را در زمان مناسب منفجر می کند.

به مجردی که تروریست عازم مأموریت خود می شود  انتحاری  در  یک حمله 

از  پس  انتحاری  حمالت  با  مقابله  است.  شده  تضمین  حمله  موفقیت 

آنکه تروریستها به سوی آماج خود روانه شده باشند بسیار دشوار است؛ حتی 

مورد  آماج  به  رسیدن  از  پیش  را  شوند تروریست  موفق  امنیتی  نیروهای  اگر 

خساراتی  و  کند  فعال  را  مبب  می تواند  باز تروریست  سازند  متوقف  نظرش 

خصوص  در  اطالعاتی  دقیق  فعالیت های  انجام  بدین ترتیب،  آورد.  بار  به 

و  طراحی  چهارم،  می یابد.  قاطع  رضورت  سازمان های  تروریستی  برنامه های 

اجرای نقشه های فرار پس از انجام حمله تروریستی معموال یکی از پیچیده ترین 

و دردرس ساز ترین مراحل هر حمله  تروریستی است. حمالت انتحاری نیازی 

به هیچ نقشه فراری ندارند. رسانجام، از آن جا که اجراکننده حمله طی حمله 

نیروهای  به چنگ  از حمله  که  تروریست پس  از  این  انتحاری کشته میشود 

امنیتی بیفتد و بازجویی شود و اطالعاتی را لو دهد که دیگر فعالیت ها را به 
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خطر اندازد هیچ هراسی وجود ندارد.

را  آنها  که  گرا  و ملت  گروه های متعصب مذهبی  انتحاری در چشم  حمالت 

دارد. این  الهی می دانند جذابیت خاصی  فرمان  اجرای  و  مقدس  نوعی جنگ 

مخصوصا  مسلامن  بنیادگرای  گروه های  تروریست  میان  در  ویژه  به  پدیده 

داعش رواج چشمگیری پیدا کرده است. برای منونه، از دید آنها انجام دهنده 

بلکه وی شهیدی است که در  انتحاری دست به خودکشی نزده است  حمله 

جریان اجرای حکم دینی جهاد یا »جنگ مقدس« جان سپرده است.

انتحاری برای فرد شهید و خانواده اش پاداش های قابل  ممکن است حمالت 

مالحظه ای در برداشته باشد. اکرث  این شهیدان پیشینه اجتامعی پایینی دارند و 

پس از مرگ، موقعیت اجتامعی خود و خانواده شان ارتقا می یابد. در برخی 

حمله  انجام  برای  و  میشود  متجید  و  افتخار  در  غرق  شهید  خانواده  موارد 

پاداش های مالی دریافت میکند.

اصلی  خطوط  می توان  که  دارند  چندی  مشرتک  ویژگی های  شهیدان  اینگونه 

سیامی مبب گذار انتحاری را براساس آن ترسیم کرد. آنان معموال جوان )18 تا 

بنابراین دلیل اصلی و  اند.  از خانواده ای تهیدست  بیکار و  30 ساله(، مجرد، 

اولیه انجام حمله انتحاری توسط بیشرت این شهیدان آمیزه ای از تعصب مذهبی 

و افراط گرایی ملی همراه با آرزوی انتقام کشی است و نه نومیدی فردی.

تروریست های انتحاری به ندرت برای چنین مأموریت هایی داوطلب می شوند. 

برعکس، معموال سازمان های تروریست آنها را پس از بررسی دقیق و آشنایی 

طوالنی مدت انتخاب می کنند. پس از آنکه تروریست انتحاری بالقوه، انتخاب 

تا عملکردش تحت  شد معموال جلسات آموزشی طوالنی را از رس می گذراند 

فشار و در موقعیت هایی که جانش به خطر می افتد آزموده شود. تنها آن دسته 

از آموزش دیدگان که هم آماده و هم خونرسد باشند اجازه ورود به مرحله 

بعدی را پیدا می کنند. در این مرحله معموال آنان بدون خداحافظی خانه خود 

را ترک میگویند و آموزش چندروزه فرشده ای را آغاز می کنند تا همه جوانب 

عملیاتی ماموریت خود را بشناسند و نحوه کار با مواد منفجره را بیاموزند. آنان 

هم زمان مرحله تطهیر جسمی و روحی را نیز از رس می گذرانند.

با این نوع تروریسم شود برای کاهش لطامت  از مبارزه  هر کشوری که ناچار 

وارد به روحیه مردم باید حداکرث تالش خود را برای حفاظت از مردم به عمل 

آورد و به آنان این احساس را ببخشد که برای مبارزه با حمالت انتحاری می توان 

کارهایی صورت داد و صورت هم خواهد گرفت. دولتی که با حمالت انتحاری 

)جلوگیری  عملیاتی  تدابیر  اطالعاتی،  فعالیتهای  کمک  به  باید  ست  رو  روبه 

از تروریسم و اقدامات حفاظتی )مبارزه با تروریسم( مانع از انجام این حمالت 

شود. باید متهیدات روان شناختی را نیز به این اقدامات اضافه کرد. در زنجیره 

مامنعت از هر حمله تروریستی، فعالیت های اطالعاتی نخستین حلقه است و 

برای جلوگیری از حمالت انتحاری پیش از عملی شدن آنها نیز بیشرتین اهمیت 

را دارد.

اما اقدامات اطالعاتی و عملیاتی به تنهایی کافی نیست. یکی از مهم ترین کارها 

انتحاری  با تروریسم  برخورد  در  آنان  تقویت  غیرنظامی و  مردم  از  پشتیبانی 

است. باید به خاطر داشت که قربانیان اصلی تروریسم به طور کلی و تروریسم 

انتحاری به طور خاص، غیرنظامیان هستند و هامن ها هستند که در خط مقدم 

مبارزه با تروریسم قرار دارند. هنگام مبارزه با پدیده تروریسم انتحاری باید به 

خاطر داشته باشیم که حمله انتحاری اقدامی نیست که یک تروریست روانی یا 

کامال  حمله تروریستی  بلکه  باشد  زده  دست  آن  به  گیری  انتقام  برای  نومید 

برنامه ریزی شده ای است که نیازمند مقدمه چینی وسیع و مشارکت تعدادی 

از  آمیزه ای  به  موج تروریسم  با این  مقابله  بنابراین  است.  و رهربان  فعاالن  از 

اطالعات رسی مؤثر، فعالیت عملیاتی، تدابیر امنیتی و روانشناختی همراه با 

مسئولیت  که  دارد  نیاز  سازمان هایی  با  مبارزه  زمینه  در  بین املللی  همکاری 

چنین حمالتی را به دوش میکشند. 

 نتیجه گیری:

آینده تروریسم 

حمالت هوایی انتحاری و هامهنگ القاعده بر آماج های برجسته امریکایی - 

مرکز تجارت جهانی، پنتاگون و کاخ سفید - در 11 سپتامرب 2001 رو به تشدید 

غیرنظامی و  زیرساخت های  برای  که تروریست ها  داد  نشان  را  خطری  بودن 

نظامی  ایجاد میکنند. پیش از این حمالت، شامر کل تلفاتی که امریکا طی سه 

دهه از تروریسم داخلی و بین املللی متحمل شده بود کمرت از 3000 نفر بود. 

در 11 سپتامرب 2001 حمالتی که توسط 10 تن هواپیامربای انتحاری انجام شد 

به کشته شدن 3100 غیرنظامی  از هفتاد و هشت کشور جهان انجامید. در 

طول عمر خود ما، چهره  تروریسم دارد به رسعت تغییر می یابد. تروریسم به 

صورت بزرگرتین تهدید امنیتی واحد هم برای حکومت ها و هم برای جوامع 

مطرح شده است. تروریسم که تا پیش از این مشکلی در زمینه نظم و قانون 

تلقی می شد امروزه تهدیدی برای امنیت ملی به شامر می آید. در کشور عزیزما 

 ایران اسالمی  فرزندان  ایران زمین در وزارت اطالعات و جامعه اطالعاتی کشور 

در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین املللی هستند و همواره در حال  ایثار و 

فداکاری برای دفاع از ملت رشیف  ایران اند و به معنای واقعی کلمه مجهوال فی 

الرض و معروفون فی سام. خداوند متعال نگهدارشان باشد.
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 چکیده

تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی 

مرتبط میکند. اعطای تابعیت براساس سیستم های مختلف از سوی هر کشور 

انجام می شود که در عمل به آن اصل بین املللی آزادی دولت ها در قانونگذاری 

برای تعیین اتباع خود می گویند. در کنار این اصل، سه قاعده مهم راهنام نیز 

وجود دارد که مطابق دومین قاعده، دو تابعیتی نفی می شود. دو تابعیتی یا 

از سوی دو  تابعیت  دو  واجد  بدین معناست که شخصی  تابعیت مضاعف15 

دولت باشد. در کنار مزایا و معایب این پدیده، بطور کلی موازین

 بین املللی و نیز رویه دولت ها بر نفی دو تابعیتی حکایت دارد. در این مقاله 

عالوه بر بررسی تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی، به ذکر طرق جلوگیری و رفع 

آن اشاره شده است و در آخر موضع ایران در خصوص دو تابعیتی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفته شده است.

واژگان کلیدی: تابعیت، دو تابعیتی، سیستم خاک و خون.

 1- مقدمه 

تابعیت مهم ترین ارتباط شخص با دولتی معین است. برای تابعیت از منظر 

که  رابطه ای می دانند  را  آن  برخی  است.  ارائه شده  تعریف  حقوقی، چندین 

با آن خانواده ملت تشکیل می شود.16 برخی نیز آنرا تعلق حقوقی شخص به 

جمعیت تشکیل دهنده دولت دانسته اند.17 آنچه که بطور کلی از این تعاریف 

و  آن  دارنده  شخص  مفهومی بین  تابعیت یک  که  است  می شود این  برداشت 

دولت اعطا کننده است که به تبع آن حقوق و تکالیفی برای دو طرف بوجود 

می آید. مثال شخص دارنده تابعیت موظف است از قوانین و مقررات دولت 

آن  و  شخص  بین  که  رابطه ای  طبق  بر  نیز  دولت ها  کند.  پیروی  اش  متبوع 

وجود دارد، تعهد دارد که در مواقع الزم از برخی حامیت ها – علی الخصوص 

حامیت سیاسی – فرد را متمتع کنند. اصوال تابعیت از طریق دو سیستم خون 

)نسبی( و خاک و یا تلفیقی از این دو سیستم اهدا می شود که این امر با توجه 

سیاست های کشورها متفاوت است. این که چه سیستمی در کشورها اجرا شود 

را، قانونگذار در حقوق داخلی خود بیان می کند اما در عرصه بین املللی سه 

اصل مهم و راهنامیی در خصوص تابعیت وجود دارد. نخست نفی بی تابعیتی، 

بر این اساس کشورها سعی  تابعیت.  تابعیتی و سوم حق تغییر  دوم نفی دو 

دارند تا قوانین خود را بر این سه اصل انطباق دهند و از بی تابعیتی و نیز دو 

تابعیتی جلوگیری کنند.

 2- تعریف تابعیت

تابعیت رابطه ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد 

15Dual Citizenship

16ارفع نیا بهشید ، حقوق بین امللل خصوصی، ج 1، ص 49

17سلجوقی محمود، حقوق بین امللل خصوصی ، ج 1، ص 137

تابعیت مضاعف
)جلوگییری تا رفع( 

فرشید قدیم خانی
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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می شود.18  ناشی  رابطه  همین  از  وی  اصلی  تکالیف  و  حقوق  که  طوری  به 

البته شاید بتوان ایراد این تعریف را در استفاده از کلمه »فرد« بجای »شخص« 

و  نیست  مربوط  حقیقی  اشخاص  به  رصفا  تابعیت  بحث  که  چرا  دانست، 

اشخاص حقوقی نیز تابعیت دارند.19 به هرحال تابعیت یک مفهوم سیاسی – 

حقوقی بوده که بررسی موشکافانه آن در مجال این سخن منی گنجد. 

 3- منابع تابعیت

پایه آنها بر حقوق نوشته استوار است، مانند نظام  در نظام های حقوقی که 

حقوقی ایران به اقتضای آن که عمده ترین منابع حقوق را قانون تشکیل می دهد، 

نقش اساسی در تنظیم راه حل های مسائل حقوق بین امللل خصوصی بر عهده 

خود قانونگذار می باشد و پس از آن رویه قضایی است. برعکس این سخن در 

هر  تابعیت،  اعطای  در  حال  است.  صادق  عرفی  حقوقی  نظام های  خصوص 

کشور از سیستم های مختلفی استفاده می کند. استفاده از سیستم های گوناگون 

به دلیل سیاست های هر کشور، جمعیت، مهاجر فرست یا مهاجر  را می توان 

پذیر بودن و عواملی این چنینی دانست. در واقع مطابق اصل بین املللی آزادی 

دولت ها در قانونگذاری برای تعیین اتباع خود، این دولت ها هستند که طرق 

دستیابی به تابعیت را ترسیم می کنند. 

در کنار آزاد بودن دولت ها در اعطای تابعیت، ارزش های بین املللی سه رضورت 

را عنوان کرده که از آنها در حقوق بین امللل خصوصی به عنوان سه اصل یاد 

می شود.20 این سه اصل به عنوان اصول بین املللی راهنام بدین رشح است: 

هرکس باید دارای تابعیت باشد – نفی بی تابعینی	 

نداشنت بیش از یک تابعیت – نفی دو تابعیتی 	 

حق تغییر تابعیت	 

در تبیین این اصول می توان گفت که نظم بین املللی آنچنان که ایجاب می کند 

است.  تابعیتی  دو  نافی  اندازه  هامن  به  نباشد،  تابعیت  بی  فردی  هیچ 

همچنین این حق برای اشخاص در نظر گرفته می شود که آنها بتوانند تابعیت 

شان را تغییر دهند.

 4- دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف

دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف بدین معناست که شخصی واجد دو تابعیت از 

سوی دو دولت باشد. همچنین ممکن است فردی بیش از دو تابعیت داشته 

باشد که در این صورت با چند تابعیتی اشخاص مواجه هستیم.

باید  اما  بیاید  نظر  به  مناسب  اشخاص  برای  ظاهرا  است  ممکن  تابعیتی  دو 

دانست که نه تنها در عرصه داخلی، که در عرصه بین املللی نیز مشکالتی به 

دنبال دارد. 

در واقع نقطه مشرتک بی تابعیتی و دو تابعیتی در این است که بوجود آورنده 

مشکالتی در ابعاد داخلی و بین املللی بوده و رفع آنها چندان مهم است که 

می توان با دقت در قاعده های تابعیت، نفی هر دو آنرا استنباط کرد.

 5- راه های بوجود آمدن تابعیت مضاعف

تابعیت به دو طریق قهری و ارادی به اشخاص داده می شود.. فرض تولد شخص 

در کشور جدای از کشور متبوع پدر و مادر و یا اشغال نظامی کشوری و نیز 

دو  برای این  مثال هایی  به ترتیب  سابق  تابعیت  حفظ  با  تابعیت  کسب  فرض 

طریق می باشند. برخی دیگر از نویسندگان هم اعطای تابعیت را به دو طریق 

را ذیل  تابعیت خون و خاک  اعطای  اند و سیستم  دانسته  اکتسابی  و  اصلی 

تعیین تابعیت اصلی و کسب تابعیت فرد پس از رسیدن به سن قانونی توسط 

خود او، ازدواج و... را ذیل تعیین تابعیت اکتسابی آورده اند.

تابعیت مضاعف در نتیجه عدم وجود یک قاعده بین املللی و عدم هامهنگی 

دارنده  بوجود می آیند. »عوامل اینکه  تابعیت  تعیین طرق کسب  در  کشورها 

نبودن  اصلی...  عامل  متعددند.  میگردد  دولت  از یک  بیش  تابعیت  وصف 

بین املللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها )1( و  آور  الزام  قاعده های 

در  قانونگذاری ها  آن  استقالل  و  داخلی  قانونگذاری های  به  آن  محول منودن 

برابر یکدیگر است)2(«.21 

چنان که گفته شد در صورت وجود یک سیستم اعطای تابعیت واحد )خون یا 

همه  هامهنگی  نتیجه  در  مختلف  سیستم  چند  از  استفاده  عدم  و  خاک( 

کشور های در اعطای تابعیت به یک شکل، دیگر شاهد پدیده ای بنام تابعیت 

مضاعف هم نخواهیم بود. این بحث مفصال ذیل عنوان جلوگیری و رفع تابعیت 

مضاعف بررسی خواهد شد. 

 6- مزایا و معایت تابعیت مضاعف

6-1- مزایا

هدف از کسب تابعیت مضاعف، فرد به فرد متفاوت است. بطور کلی ممکن 

است دو تابعیتی بودن، حقوق بیشرتی را برای اشخاص بوجود آورد. این حقوق، 

ندانست،  بیش  بهانه ای  را  آن  بتوان  شاید  و  نبوده  مهم  چندان  گاها  هرچند 

مضاعف،  تابعیت  به  رسیدن  برای  شخص  چنان  دارند،  فریبنده ای  ظاهر  اما 

پاسپورت  اخذ  مثال  عنوان  به  به هزاران مشقت و سختی می اندازد.  را  خود 

سفر  )روادید(  ویزا  اخذ  بدون  بیشرتی  کشورهای  به  می شود  باعث  کشوری 

کرد. یا کسب یک ویزای مخصوص که امکان سفر بدون ویزا به چندین کشور 

18ترمینولوژی حقوق

19ماده 591 قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: »اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.«

20دکرت محمد نصیری، حقوق بین امللل خصوصی، ص 17

21دکرت محمود سلجوقی، حقوق بین امللل خصوصی، ج1، ص 149
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سایر  نسبت  به  بهرت  حقوق  از  برخورداری  است  همچنین  می کند.  فراهم  را 

کشورها در مسئله تعارض قوانین.

6-2- معایب

در بیان معایب و نفی دو تابعیتی همین بس که تابعیت مضاعف باعث بر هم 

خوردن نظم بین املللی می شود. در ماده 4 کنوانسیون 1930 الهه نیز به این 

به  را  دولت منی تواند حامیت سیاسی خود  که یک  است  اشاره شده  موضوع 

نفع یکی از اتباعی که دولت مقابل هم آن را تبعه خود می داند، اعامل کند. 

از  حقوق  از  بهرت  برخورداری  صورت  در  حتی  تابعیتی  دو  شخص  نتیجه  در 

سوی یکی از دولتها، منی تواند حامیت سیاسی داشته باشد. 

یکی از علل مهم افزایش جرایم بین املللی هم داشنت تابعیت مضاعف است. 

فرد دوتابعیتی در صورت ارتکاب رفتاری خالف مقررات و موازین یک کشور، 

می تواند با شانه خالی کردن از آن بگریزد. همچنین برخی کشورها با اعطای 

در خصوص  خود  اهداف  بر  آن،  از  ابزاری  استفاده  و  فرد  به  ثانوی  تابعیت 

جاسوسی از کشورها جامه عمل می پوشانند.

هر حقی، تکلیفی هم دارد. نتیجتا تبعه هم نسبت به دولت متبوع خودش 

انجام  مقررات،  و  قوانین  از  اتباع  مالیات،  پرداخت  همچون  تکالیفی  دارای 

خدمت نظام وظیفه عمومی و... نیز است. بدین ترتیب »دارنده ی بیش از یک 

تابعیت از یک سو می تواند از امتیازهای تابعیت بیش از یک دولت برخوردار 

باشد، اما از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت های خود را 

عهده دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد22«. انجام خدمت 

در خصوص  البته  است.  مواجه  آن  با  فرد  که  است  وظیفه عمومی هم ایرادی 

برخی کشورها با وضع مقرراتی، انجام خدمت نظام وظیفه در یکی از کشورها 

و یا معافیت در آن کشور را مالک قرار داده و در کشور خود، فرد به انجام 

خدمت نظام وظیفه دعوت منی شود.23 اما این سخن در اوضاعی است که کشور 

کشور  اگر  حالیکه  در  ندارد،  نیرو  به  نیازی  و  داشته  قرار  صلح  وضعیت  در 

در رشایط اضطراری و جنگ باشد، حتام از همه افراد – چه آنهایی که دوره 

رضورت شان متام شده باشد – دعوت خواهد کرد تا در امر دفاع یاری رسان 

کشور باشند.24 یک نکته دیگر که می تواند این مسئله را بیش از پیش بر دشواری 

آن بیفزاید، فرض جنگ در میان دو کشوری که فرد تابعیت آن را دارند است.

آن  و  است  نکته  موید یک  می آید  بدست  مزایا  و  معایب  بررسی  از  آنچه 

هم اینکه، معایب تابعیت مضاعف از مزایای آن بیشرت و به مراتب سنگین تر 

بوده است. پس بی دلیل نیست که گام هایی هرچند کوچک و داخلی در جهت 

رفع و جلوگیری از این پدیده برداشته شود.

 7- طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف

7-1-  انعقاد موافقت نامه بین کشورها

22محمود سلجوقی، حقوق بین امللل خصوصی، ج 1 ، ص 148

23https://www.isna.ir/news/92040401781/

24برخالف تصور عموم، خدمت نظام وظیفه در ایران سی سال است. ماده 4 ثانون نظام وظیفه عمومی )مصوب 1363( در این زمینه بیان میدارد که خدمت نظام وظیفه سی سال است و دو سال دوره رضورت است. 

پس از آن هشت سال دوره احیتاط و دو 10 سال، دوره ذخیره اول و ذخیره دوم هم وجود دارد که افراد در مواقع رضوری و بسیج همگانی احظار خواهند شد.
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جلوگیری از تابعیت مضاعف محقق منی شود مگر به همت جهانی. این گونه 

تصمیامت از آنجا که حداقل با دو کشور رسو کار دارد، یک تصمیم جمعی را 

بین  نامه هایی  موافقت  انعقاد  با  می توانند  دولت ها  زمینه  در این  می طلبد. 

خودشان از آثار زیان بار این پدیده کاسته و به نوعی جلوی آنرا بگیرند. چنین 

نامه هایی یا میان دو دولت منعقد می شود که در این صورت تعداد  موافقت 

بسیار زیادی موافقت نامه باید تک تک یا جمعی فی ما بین دول منعقد شود 

و این کار عالوه بر زمان بر بودن، به لحاظ طی ترشیفات مذاکره، نگارش منت، 

و  نشدنی  کاری  عمال  کشور،  داخلی یک  پارملان  در  آن  تصویب  حتی  و  امضا 

تقریبا غیرممکن است. سوی دیگر این توافقات نیز چنین است که همه کشورها 

امضای آن  نامه جمعی کرده که در این صورت هم  انعقاد موافقت  به  اقدام 

اگر هر کشور  آنکه  میگیرد، چه  قرار  ابهام  از  در هاله ای  توسط متام کشورها 

از یک حق رشط برای چنین توافقاتی استفاده کند، نظم بین املللی هم شعاری 

بیش نخواهد بود!

حتی می توان چنین گفت که اصل سوم راهنامی بین املللی در اعطای تابعیت 

نتیجتا عدم هامهنگی  تابعیت سابق و  نیز بدون سلب  تابعیت(  تغییر  )حق 

جمعی بین کشورها، خود مقدمه ای در جهت گسرتش دو تابعیتی در دنیا است.

در صورت عدم وجود چنین توافق نامه هایی، می توان به روش های زیر عمل 

منود:

7-2-  نظریه  ترجیج تابعیت

مقصود از این نظریه  این است که فرد میان تابعیت هایی که دارد یکی را بر 

در سال 1928 هم  استُکُهلم  کنگره  در  در این خصوص  بدهد.  دیگری  ترجیج 

مذاکراتی انجام شد و اکرثا اعضا بر واگذاری اختیار   ترجیج تابعیت به فرد پس 

از رسیدن به سن رشد قانونی تاکید داشتند. 

از جمله ایرادات وارده بر این نظریه می توان به این موارد اشاره کرد: اول، لزوم 

برآن.  کشورها  توافق همه  نیز  و  کشورها  بین  واحد  قانونی  رشد  تعیین سن 

مقرره ای  هیچ  کشورها  سوی  از  نظریه  پذیرش این  عدم  صورت  در  همچنین 

آنرا  اتباع دولی که  تعیین وضعیت و همچنین تصمیامتی در خصوص  جهت 

بحث  واحد،  قانونی  سن  تعیین  از  جدای  دوم،  ندارد.  وجود  اند،  نپذیرفته 

به  اختیاری  چنین  اعطای  نتیجتا  و  بوده  ملی  و  سیاسی  مفهوم  تابعیت  یک 

افراد صحیح به نظر منی آید. طبیعتا افراد در انتخاب منافع فردی و منافع ملی، 

منافع فردی و شخصی خود را مدنظر قرار داده و  این امر میتواند باعث بروز 

مشکالتی برای دولت ها شود.

7-3-  تابعیت موثر یا فعال

تابعیت موثر )فعال( نیز یکی از راه های جلوگیری از گسرتش دو تابعیتی و رفع 

آن است. در این حالت در صورت بروز مشکل برای شخص دو تابعیتی، قاضی 

از بین تابعیت های شخص، یکی از آنها را برمی گزیند. مالک انتخاب این تابعیت 

محل  تابعیت ها،  به  شخص  تعلق  درجه  همچون  مختلفی  عوامل  می تواند 

سکونت دامئی، اقامتگاه شخص، همرس، گذرنامه و غیره باشد. همچنین ممکن 

است بررسی شود که شخص در میان تابعیت های خود، نسبت به کدامیک از 

تا به این  آنها در اجرای حقوق و تکالیفش از نظم و استمرار برخوردار بوده 

نتیجه رسید که شخص آن تابعیت را بر سایر تابعیت ها ترجیج می دهد.

7-4- تالش در جهت ایجاد نظم عمومی

چنان که گفته شد، اراده جمعی کشورها در این زمینه بسیار موثر می باشد. یکسان 

معاهدات،  طریق  از  بین املللی  عرصه  در  تابعیت  اعطای  سیستم های  سازی 

راهکارها می باشد. سیستم های  سایر  به  نسبت  کارا تر  و  مفید تر  بسیار  بنظر 

خون یا خاک )معیارهای اعطای تابعیت اصلی( و یا تلفیق آنها، معیارهایی است 

که کشورها از طریق آنها به تبعه خود تابعیت می دهند. در صورتی که یکی 

از این سیستم ها – چه سیستم خاک و چه خون – به عنوان معیار واحد بین 

کشورها باشد، دیگر شاهد مفهوم تابعیت مضاعف نخواهیم بود. در واقع عدم 

هامهنگی بین دولت و سیستم های مختلف اعطای تابعیت، خود دلیلی است 

بر افزایش دوتابعیتی ها و نتیجتا ایجاد مشکالت ناشی از آن.

7-5- نظریه اعامل نخستین تابعیت

مطابق  این نظریه، در صورت تحصیل تابعیت های مختلف و نیاز به انتخاب یکی 

از آنها، نخستین تابعیت فرد به عنوان مالک قانونی در نظر گرفته می شود. این 

انطباق  کنونی  زندگی  واقعیت های  با  که  چرا  نیست؛  از ایراد  خالی  هم  نظر 

ندارد و باعث بروز مشکالتی برای اشخاصی که تابعیت نخستین خود را ترک 

کرده اند، می شود.

 8- طرق رفع تابعیت مضاعف

مواردی که اخیرا ذکر شد، راهکارهایی در جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف 

تعبیر  درمان«  از  بهرت  پیشگیری   « به  آن  از  عامه  ادبیات  در  که  حالتی  بود، 

می شود. جلوگیری از گسرتش پدیده دو تابعیتی رصفا کافی نبوده و می بایست 

اتخاذ  اند هم، تصمیامتی  تابعیت کرده  به اشخاصی که تحصیل چند  نسبت 

شود تا مشکالت این پدیده بطور کامل رفع شود. در این زمینه چنان که گفته 

شد، می توان از تعیین تابعیت موثر و یا انعقاد معاهدات بین کشورها و نیز 

ارجاع به داوری بین املللی بهره جست که مباحث مربوط به آنها بررسی شده 

است و از تکرار آن می پرهیزیم. 

البته دور از انصاف است که این موارد را منحرص به کتب و مقاالت و رساله ها 

کنیم، چرا که در این راستا اقداماتی هم صورت گرفته است. برای مثال می توان 

موارد ذیل اشاره منود:
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1- کنفرانس الهه – 1930:

تشکیل یافته  خصوصی  بین امللل  حقوق  تدوین  منظور  به  که  کنفرانس  این 

به تعارض قوانین نسبت  به مسائل مربوط  به عقد قرارداد راجع  بود، منجر 

تابعیت  رفع مشکالت  در جهت  مناسبی  نتیجه  کنفرانس  شد. این  تابعیت  به 

مضاعف در پی نداشت و هرچند در آن ایده هایی در جهت کاهش بی تابعیتی 

و دو تابعیتی مطرح شد و نیز به امضای کشورهای بسیاری رسید، اما نهایتا 

بیست کشور آن را تصویب کرد.25 از مهمرتین مواد این کنوانسیون می توان به 

ماده 4 آن اشاره کرد که طبق آن هیچ دولتی منی تواند اتباعش را در صورتی که 

کشور مقابل هم آن را تبعه خود بداند، از حامیت سیاسی متمتع کند.

2- مجموعه مقررات تابعیت سازمان ملل متحد26 – 1955:

سازمان ملل در سال 1955 اقدام به تهیه مجموعه ای از قوانین مقررات تابعیتی 

باعث  که  کشورها  سایر  قوانین  بین  اختالفات  از  را  کشورها  حدودی  تا  کرد 

بوجود آمدن بی تابعیتی و دو تابعیتی می شود، مطلع سازد.

3- کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف27 - 1963:

این کنوانسیون با  ایجاد مقرراتی در جهت کاهش پرونده های دو تابعیتی در 

سال 1963 بین دولت های  اروپایی منعقد شد. کشورهایی مثل ایتالیا، فرانسه، 

دامنارک، بلژیک و... که مجموعا پانزده کشور می باشد، این کنوانسیون را امضا 

کرده اند که سیزده کشور آنرا تصویب کرده اند. البته هم اکنون شش کشور 

آن را فاقد اعتبار دانسته اند و از آن خارج شده اند که آخرین آن، کشور ایتالیا 

بود. این کنوانسیون را هم می توان منونه از اتحاد جمعی برای رفع دو تابعیتی 

– هرچند در مقیاس کوچک – دانست.

 9- در  ایران

از نظام خون استفاده  تابعیت مختلط است، یعنی هم  نظام  ایران در اعطای 

شده )بند 2 ماده 976 قانون مدنی( و هم از نظام خاک )بند3، 4 و 5 ماده 

976 قانون مدنی(28. البته مطابق بند 2 ماده 976 ق. مدنی، سیستم خون بطور 

تبعیض آمیز بوده و رصفا از طریق پدر ایرانی به آنها تابعیت تعلق می گیرد.  

اعامل سیستم خون، اصوال بر اساس تابعیت والدین بوده و هم پدر و هم مادر 

در آن مالک قرار می گیرد.29

از  را می توان یکی  نظام ایران  در  اصل خون  اعامل مطلق  در همین خصوص، 

عوامل ایجاد دو تابعیتی در این کشور دانست. در فرضی که پدر ایرانی ساکن 

خارج ایران باشد و فرزندی از وی متولد شود، فارغ از سیستم کشوری که فرزند 

در آن متولد شده است، پدر ایرانی می تواند تابعیت ایرانی هم برای فرزندش 

اخذ کند و این سخن دقیقا با اصل نفی دو تابعیتی در تضاد است. این سخن 

آنجا جلوه می کند که فرزند وی مذکر بوده و در نتیجه این سلسله اخذ تابعیت 

تا چند نسل ممکن است ادامه یابد. به نظر می رسد اعامل مرشوط اصل خون 

در این خصوص مفید باشد.

پذیرفته  مضاعف  تابعیت  قوانین ایران  »براساس  که  معتقدند  برخی  هرچند 

نیست! یعنی هیچ شهروند ایرانی حق ندارد به جز تابعیت ایرانی تابعیت کشور 

دیگری را داشته باشد و در صورت کسب تابعیت جدید تابعیت ایرانی او خود 

به خود ملغی خواهد می شود!«30 اما رصاحتا سخنی از تابعیت مضاعف و دو 

تابعیتی در هیچ یک از قوانین مطرح نشده است و شاید بتوان این عدم بیان را 

حمل بر عدم پذیرفنت آن در نظام ایران دانست. 

ارائه طرح هایی  اسالمی با  از سال 1390 مجلس شورای  که  مناند  ناگفته  البته 

نتیجه  به  امروز  به  تا  که  داشت  خصوص  در  ممنوعیت هایی  بر ایجاد  سعی 

نرسیده است. در 28 دی 1390 طرح دو فوریتی درباره محدودیت شغلی افراد 

دو تابعیتی مطرح شد که برای تصویب به حد نصاب نرسید.

در مرداد 1397 طرح دو فوریتی »ممنوعیت بکارگیری مدیران دو تابعیتی« که 

از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح گردید و نیز طرحی در سال 1398 

با همین مضمون طرح شد که هر دو آنها رد شده اند.

به نظر می رسد که قانونگذار ایران باید با طرح قانون مناسبی به سهم خود با این 

پدیده مقابله کند. در این زمینه می توان از تجربه های کشور های دیگر نیز بهره 

جست؛ چنانکه در کشور مرص، افراد دو تابعیتی از کاندید شدن برای پارملان 

ممنوع هستند، یا در کشور ارمنستان نیز افراد دو تابعیتی عالوه بر ممنوعیت 

تابعیتی ها  دو  کلمبیا،  در  ندارند.  هم  رای  حق  پارملان،  برای  شدن  برگزیده 

منی توانند به عنوان وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع انتخاب شوند. بسیاری دیکر 

از کشورها نیز هستند که با وضع محدودیت هایی برای دو تابعیتی ها سعی در 

جلوگیری در گسرتش آنرا دارند و به نظر می رسد این تجربیات برای کشور ما 

هم می تواند مفید واقع شود.

 نتیجه گیری

تابعیت رابطه ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد 

از همین رابطه ناشی می شود. در  به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی 

استفاده  استفاده می کند.  مختلفی  از سیستم های  تابعیت، هر کشور  اعطای 

از سیستم های گوناگون را می توان به دلیل سیاست های هر کشور، جمعیت، 

25Dual Nationality: TR’s “Self-Evident Absurdity”
26Nationality laws concerning
27The 1963 Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and on Military Obligations in Cases of Multiple Nationality

28رشح جامع قانون مدنی فرهاد و شیرین بیات

29البته اخیرا الیحه ای به تصویب رسید که در آن از طریق مادر ایرانی هم به اوالدشان تابعیت ایرانی داده می شود اما این مورد وارد ماده 976 قانون مدنی نشده است و ظاهر بند ب این ماده همچنان حکایت از 

اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و از سوی پدر دارد.

30حسینی، کاملی، عبدلی، 1396، ص 32
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مهاجر فرست یا مهاجر پذیر بودن و عواملی این چنینی دانست. در واقع مطابق 

خود، این  اتباع  تعیین  برای  قانونگذاری  در  دولت ها  آزادی  بین املللی  اصل 

کنار این  در  می کنند.  را ترسیم  تابعیت  به  دستیابی  که طرق  دولت ها هستند 

بین املللی  نظم  تا  است  شده  وضع  راهنام  اصول  بعنوان  نیز  قواعدی  موارد 

حفظ شود. یکی از این اصول نفی دو تابعیتی است. دو تابعیتی به معنای جمع 

دو تابعیت در شخص است که علی رغم وجود مزایایی چند برای دارنده آن، 

معایبی به مراتب سنگین تر و بیشرتی دارد و کشورها با وضع قوانین مناسب 

بهرت  پیشگیری   « عبارت  به  توجه  با  دارند.  آن  از گسرتش  در جلوگیری  سعی 

پدیده ای،  چنین  آمدن  پدید  از  قبل  دولتها  است  مناسب  نظر  به  درمان«  از 

سعی کنند تا با آن مقابله کنند. در این خصوص نظریه های مختلفی هم طرح 

شده است؛ نظریه هایی همچون انعقاد توافق نامه هایی بین کشورها، نظریه  

ترجیج تابعیت یا نظریه تابعیت موثر )یا فعال( و... اما آنچه می تواند به طور 

معاهده یا  تدوین  در  اتحاد جمعی کشورها  کند،  پدیده جلوگیری  از این  کلی 

در  همچنین  است.  تابعیت  اعطای  سیستم  کردن  جهت یکسان  در  توافقاتی 

صورت جلوگیری از دو تابعیتی شدن، می بایست اقداماتی هم جهت رفع آن 

انجام شود. این اقدامات هم یک همت جمعی می طلبد تا بصورت کلی، مفهوم 

دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف از ادبیات حقوقی دولت ها حذف شود. در این 

قوانین  مجموعه  الهه،   1930 کنوانسیون  قبیل  از  چند  اقداماتی  هم  زمینه 

تابعیت سازمان ملل در 1955 و نیز کنوانسیون محدود کردن دو تابعیتی 1963 

که بین کشورهای اروپایی منعقد شده است، صورت پذیرفته است. در خصوص 

نظام حقوقی ایران هم هیچ ماده یا قانونی در خصوص نفی یا پذیرش دو تابعیتی 

وجود ندارد و با توجه به عدم بیان این مفهوم و نیز پیروی از نظم بین املللی 

در  طرح هایی  تدوین  و  تهیه  اسالمی در  شورای  مجلس  اقدامات  همچنین  و 

خصوص برخورد با افراد دو تابعیتی در مشاغل مدیریتی – هرچند که به نتیجه 

نرسیده اند – می توان چنین برداشت کرد که نظام حقوقی ایران هم نافی این 

پدیده است. 

 منابع

نخست، . 1 جلد  خصوصی،  بین امللل  حقوق   ،)1395( محمود  سلجوقی، 

انتشارات میزان

آل کجباف، حسین، حقوق بین امللل خصوصی )1(، انتشارات پیام نور. 2

حسینی، سید احمد، کاملی، محبوبه، عبدلی، مهران)1396(،، آثار تابعیت . 3

مضاعف و راه های پیشگیری از آن، فصلنامه دانش انتظامی سمنان، سال 

هفتم، شامره بیست و سوم

تابعیت مضاعف . 4 بررسی   ،)1395( ابراهیم  آهنی،  حدادیان، محمدعلی، 

تکنولوژی،  و  علوم  در  نوآوری  بین املللی  کنفرانس  بین امللل،  در حقوق 

بارسلون – اسپانیا

راه های . 5 و  مضاعف  تابعیت  آثار  بررسی  افشانه،  عطار،  زهرا،  باهری، 

پیشگیری از آن، حق گسرت

قانون مدنی. 6
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 چکیده:

که  زمانی  می باشد  خصوصی  حقوق  حوزه  در  مسائل  مهم ترین  از  ارث یکی 

شخصی فوت میکند اموال او میان وراثش تقسیم میگردد این تقسیم اموال نیز 

خود دارای رشایط و قواعدی است که در باب دوم قانون مدنی به آن پرداخته 

شده است. همچنین در خصوص آنکه وارثین تحت چه رشایطی منی توانند از 

ارث بهره مند گردند و به اصطالح محروم از ارث میباشند نیز در قانون مذکور 

و  امامیه  فقهای  بین  در  موانع  است این  شده  گرفته  قرار  نظر  مورد  مواردی 

مذاهب اسالمی دیگر همچون اهل تسنن دارای اختالف نظرهایی میباشد که 

در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریفی از ارث و مانع به مطالعه تطبیقی 

موانع ارث در قانون مدنی که با اقتباس از فقه امامیه میباشد و فقه اهل سنت 

بپردازیم و در خصوص این اختالفات اطالعاتی را به دست دهیم.

واژگان کلیدی: ارث، مانع ارث، فقهای امامیه، فقای اهل سنت 

 مقدمه:

از دیرینه ترین آداب معمول اجتامعات برشی میباشد و  ارث سنتی است که 

اموال یک  توارث  قانون  می باشد  دشوار  برشی  ناقص  ابزار  با  آن  مبدأ  تعیین 

ناموس طبیعی است زیرا با تأمل و بررسی در طبیعت انسان اجتامعی، یک حس 

شوق و کششی به سوی مال مخصوصا مالی که بدون صاحب و مالک باشد 

دیده می شود که میخواهد با ترصف آن نیازمندی های خود را رفع مناید، قانون 

بهره گیری  تنظیم کننده آن جهت  به این مورد و  به عنوان نظم دهنده  ارث 

عادالنه از این اموال از سال 1339 در قانون مدنی در باب دوم به طبقه بندی 

افراد و تعیین میزان ارث آن ها پرداخته است در مقابل تعیین قواعد مربوط به 

رشایط بهره مندی از ارث به مواردی نیز در خصوص موانع ارث میپردازد در این 

موارد اشخاصی که دارای ویژگی های ذکر شده در مواد 880-884 باشند از ارث 

محروم میباشند این موارد در بین فقهای امامیه و اهل سنت  اختالفی وجود 

دارد که در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه 

تطبیقی این دیدگاه ها بپردازیم.

 ارث 

ارث در لغت: در فرهنگ معین برای واژه ارث چند معنا ذکر شده است، از 

جمله: » میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی را صاحب شدن، ترکه، باقی 

گذاشنت مالی پس از مرگ خود خواه با وصیت باشد یا بدون ان، حقوقی که 

شخص به سبب مرگ افراد مستحق می گردد « )معین، 1381: 194(31 

ارث در اصطالح حقوقی: عبارت است از انتقال قهری اموال متوفی به بستگان 

و نزدیکان او با رشایط خاص و یا به تعبیر بعضی از استادان حقوق:» انتقال 

قهری دارایی متوفی به ورثه او «. )امامی، 1372: 169(32  

31معین، 1381، 2 امامی، 137، 3 شهیدی، 1374 

32 2 امامی، 1372

تطبییق مقررات مربیوط به 
موانع ارث در قانون مدنی با 

فقه اهل سنت 

آیناز ایامنپور، الهه شوریابی

)دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(
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اقای شهیدی نیز در کتاب خود، ارث را در لغت به معنی ترکه و اموال دانسته 

که از متوفی به جای مانده و در اصطالح حقوقی ارث را ذاتا انتقال مالکیت 

اموال میت پس از فوت به وارث می داند. )شهیدی، 1374: 3(33  

اقای دکرت جعفری لنگرودی با توجه به این که در حقوق موضوعه ما تعریفی 

ارائه نشده است، هر چند فقها در اغاز بحث ارث، ان را تعریف کرده اند، به 

نظر بهرتین تعریف را ارائه فرموده اند که عبارت است از:» ارث حقی است 

که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتداعا منتقل می گردد«. 

)جعفری لنگرودی، 1363: 19(34  

ترکه که ریشه در ایات الهی دارد )و حکم نصف ما ترک ازواجکم( گاهی به جای 

ان اصطالح ماترک نیز به کار می رود. ترکه یا ترک و مرتوکات میت همه از یک 

از  با ارث است، منتها هامنگونه که مالحظه شد در بعضی  ریشه و مرتادف 

تعاریف، ارث مرتادف ترکه دانسته شده است. )شهیدی، 1374: 3( 

بعضی ترکه را چنین تعریف کرده اند: »ترکه، دارایی به جا مانده از مورث است 

اموال و حقوق و  که این دارایی دو بخش مثبت و منفی دارد. بخش مثبت، 

مطالبات است که به وارثان می رسد و بخش منفی دین و تعهداتی است که در 

دارایی می ماند و باید از محل ان پرداخت شود. )کاتوزیان، 1376: 13(  

در تعریف دیگر امده است: »ارث به حصه هایی که به هر یک از ورثه تعلق 

می گیرد نیز گفته می شود، چون هر حصه ای جزیی از کل ماترک است، پس 

بین ارث و ترک فرق است، هامن طور که بین جزء و کل فرق است. )جعفری 

لنگرودی، 1363: 29(35 

از  از یکی  که  تعریفی  به  از متسک  لنگرودی  جعفری  دکرت  اقای  مورد  در این 

بزرگان اورده اند که: »ترکه چیزی است اعم از حق یا مالی که از میت به جا 

اطالق  مثبت  دارایی  قسمت  به  که ترکه  نیست  »تردیدی  اند:  گفته  می ماند« 

می شود و ماده 868 ق.م دلیل بارز این ادعاست«. )لنگرودی، 1363: 32( 

نظر  به  مشکل  واژه  دو  بودن این  مرتادف  می شود  مشاهده  که  طور  هامن 

می رسد و شاید پذیرش این مطلب که ترکه اعم از ارث و رابطه بین ان ها عموم 

و خصوص است نه تساوی مناسب تر باشد، اگر چه تعارفی که در علوم معموال 

ارائه می گردد، جامع و مانع  نیست، ولیکن با این وجود در بیش تر تعاریفی که 

توسط حقوقدانان و فقها پیرامون ارث ذکر گردیده، واژه ترکه و ارث مرتادف 

هم به کار رفته است. 

 موجبات ارث: 

دارای دو معنی » عام و خاص « می باشد. در  ارث در حقوق ایران  موجبات 

شدن  جمع  صورت  در  که  می شود  گفته  رشایطی  و  اسباب  به  عام،  معنی 

شامل  فقط  معنی خاص،  در  و  می یابد  انتقال  وراث  به  متوفی  از  ان ها، ترکه 

اسباب انتقال ترکه می باشد. به عنوان مثال، برای این که دارایی خانواده از پدر 

به پرس منتقل شود چهار رشط الزم است که این امور عبارت اند از: فوت پدر، 

وجود رابطه ی خویشاوندی مرشوع پرس با پدر، زنده بودن پرس در زمان مرگ 

پدر و عدم وجود موانع انتقال دارایی از طریق ارث مانند قتل پدر توسط پرس. 

)کاتوزیان، 1376: 139(36   

واضح است که برخی از این موجبات مانند سه مورد نخست، دارای اثر ایجابی 

و ثابت کننده و برخی دیگر مانند مورد چهارم از جهت سلبی و منفی با انتقال 

دارایی از متوفی به ورثه  در ارتباط است.

در صورت وجود مقتضی و عدم حضور مانع، معلول شکل می گیرد. مقتضی و 

عدم مانع به همراه یک دیگر علت تامه را تشکیل می دهند. )جعفری لنگرودی، 

  37)262 :1363

مقتضی نیز به نوبه ی خود ترکیبی از رشط و سبب است. سبب عبارت است 

از چیزی که، از وجود ان ذاتا وجود شی و از عدم ان عدم شی حاصل خواهد 

شد. مثل لزوم ایجاب و قبول مخصوص عقد نکاح بین زن و شوهر که سبب 

انعقاد عقد نکاح است و رشط عبارت است از چیزی که،  از عدم ان عدم شی 

پیدا نخواهد کرد به عنوان مثال  از وجود آن رضورتا شی وجود  الزم اید ولی 

ازدواج کند مطابق  باکره بوده و دارای پدر است، هرگاه بخواهد  دخرتی که 

ماده 1023 ق.م باید اجازه پدر را تحصیل کند و اال ازدواجش صحیح نیست.

)لنگرودی، 265(. 

 مانع چیست

مانع چیزی است که وجود وی باعث عدم معلوم می شود ولی رضورتا عدم وی 

باعث وجود معلوم نخواهد شد.

از موانع ارث  مانع ارث در حقوق مدنی: در قانون مدنی کشور ما تعریفی 

نشده است و تنها به ذکر موانع اکتفا شده است، اما در کتب حقوقی معارص 

بع تعریف موانع پرداخته شده است. 

تعریف مانع ارث در کتب حقوقی: مانع عبارت است از وجود صفتی در شخص 

وارث و یا رسزدن عملی از وی که در نتیجه او را از اصل یا بعض ارث محروم 

می گرداند.)جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ش 5585(38  

با توجه به این تعریف، مانع ارث صفت وارث است نه وصف مورث. پس اگر 

صفتی در مورث وجود داشته باشد که بدان خاطر، ماترک به ورثه منتقل نشود 

33شهیدی ، 1374

34جعفری لنگرودی، 1363

35کاتوزیان، 1376

36کاتوزیان، 1376 

37جعفری لنگرودی، 1376 

38جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ش 5585
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از جمله موانع ارث محسوب منی شود. 

وارث باید شخصی باشد که به لحاظ حقوقی دارای اقتضای ارث بردن از مورث 

خود باشد یعنی بدون در نظر گرفنت صفت یا فعلی که در او بروز کرده است 

ان  بروز  به جهت  ولی  باشد  داشته  را  از مورث خود  بردن  ارث  قابلیت  باید 

صفت یا رسزدن ان فعل خاص به حکم رشع از ارث بردن محروم شده است. به 

عنوان مثال قاتل، بدون در نظر گرفنت عمل قتل عمدی که از وی رسزده است، 

باید قابلیت ارث بردن از مورث خود را از طریق سبب یا نسب دارا باشد منتهی 

با رسزدن عمل قتل از وی در حق مورث، مانع ارث بردن او از مورث است.

تبیین ماهیت موانع ارث: 

موانع ارث موقعی شناخته می شود که دارای ویژگی های ذیل باشد: 

اول ان که مانع در وارث جمع شده باشد یا مانع از اصل ارث گردد نه ان که 

اهل  ادعای  اساس  بر این  گردد.  کسب  مانع  مورث،  در  موجود  خاص  ویژگی 

تسنن مبنی بر عدم ارث بری فرزندان پیامرب صحیح منی باشد. توضیح ان که 

پیروان اهل تسنن معتقدند نبوت از جمله موانع ارث است  و دارایی شخص 

پیامرب به استناد » نحن معارش االنبیاء ال نورث و ماترکنا « به اوالدش منتقل 

منی گردد )الشوکانی، 1357، ج 5(39  

در حالی که باید گفت نبوت وصف و امتیازی است که در شخص مورث حاصل 

می گردد نه وارث. )جعفری لنگرودی، ص 274(40 ویژگی دوم این است که مانع، 

وصف باشد نه شخص، پس هیچ گاه حاجب منی تواند به عنوان مانع ارث تلقی 

گردد چرا که حاجب شخص است نه وصف.

برخی موانع ارث حقیقی هستند و برخی این گونه نیستند. ویژگی که باعث 

می شود مانع حقیقی باشد این است که در وراثت، مقتضی وراثت وجود داشته 

باشد یعنی هم اسباب ارث که سبب و نسب است موجود باشد و هم رشوط 

ارث.

)دکرت امامی، 1340 و دکرت لنگرودی، 1363(41 

بوده و متامی موارد  ارث محدود  اساس این توضیح مشخص می شود موانع  بر 

مذکور در فقه، مانع ارث تلقی منی گردد. به نظر می رسد تنها قتل و کفر از 

موانع حقیقی ارث هستند.

 تعداد موانع ارث در فقه امامیه: 

رقیت  قتل،  کفر،  عامل  سه  که  هستند  عقیده  بر این  امامیه  فقهای  مشهور 

)بندگی( از موانع ارث به شامر می ایند. ولی تعدادی از فقها هم معتقدند که 

تعداد موانع بیش از سه مورد ذکر شده را شامل می شود.انان والدت از زنا و 

لعان را نیز جزو موانع یاد شده به حساب اورده اند و موانع را پنج مورد ذکر 

کرده اند. )خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله(42  

بعضی دیگر هم چون شهید اول در کتاب » اللمعه الدمشقیه « هفت مورد 

ذکر کرده اند و این در حالی است که همین نویسنده در کتاب دیگر خود یعنی 

اند  عبارت  موارد  است. این  آورده  مورد  بیست  را  موانع  تعداد   » الدروس   «

از زنا  6- شک در نسب  7-  از: 1- رقیت 2- کفر 3- قتل 4- لعان 5- تولد 

غیبت منقطعه وارث  8- دین مستغرق در ترکه  9-علم به اقرتان مرگ متوارثین  

10- حمل قابل وراثت مادامی که به دنیا نیامده است  11- وجود وارث اقرب  

ورثه   اذن  بدون  خویش  موت  مرض  در  مریض  توسط  عقد  کردن  واقع   -12

13- طفلی که بدون گریه و حرکت به دنیا امده و علم به حیات وی پس از 

به دنیا امدن نیست   14-شک در حریت و عبدیت وارث  15- منع به اندازه 

حبوه  16- منع به اندازه کفن  17- منع به اندازه ثلث ترکه در اثر وصیت  18- 

موقوفه بودن ترکه  19- درآمدن عبد جانی به بندگی مجنی علیه یا ولی مجنی 

علیه بر اثر جنایت که این عمل وی مانع از ارث بردن ورثه عبد از او می شود  

20- تری نزد حاکم رشع از گناهان فرزند و میراثش.)منصور جهانگیر، وصیت 

ارث، 1396(43 

 موانع ارث در قانون مدنی: 

موانع ارث در قانون مدنی و فقه شباهت زیادی با هم دارند. در واقع می توان 

گفت که قانون مدنی، موانع ارث مذکور در فقه را بیان کرده است.

در قانون مدنی در ماده 44880 به قتل در ماده 45881 مکرر به کفر و در ماده 

46882 به  لعان و در 47884 به ولد الزنا به عنوان موانع ارث اشاره شده است.

 تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب: 

تعداد موانع ارث در نزد فقهای اهل سنت نیز مورد اختالف است البته در مورد 

سه مانع، قتل، رقیت و کفر در بین فقهای اهل سنت نیز مانند فقهای امامیه 

اختالفی نیست. حنفی در کتاب » املبسوط « و شافعی در » نهایه املحتاج «  

فقط به ذکر این سه مانع اکتفا کرده اند اما برخی موانع را چهار، برخی شش و 

برخی هفت ذکر کرده اند.

39الشوکانی ، 1357 

40جعفری لنگرودی ،1363 ، ص 274 

41دکرت امامی ، 1340 و لنگرودی ، 1363 

42خمینی ، تحریر الوسیله 

43منصور جهانگیر ، وصیت وارث ، 1396 

44ماده 880 ق.م 

45ماده 881 مکرر ق.م 

46 882 ق.م 

47 884 ق.م 
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الف( موانع ارث در نزد فقهای حنفی: 

فقهای حنفی، قتل، رقیت )بندگی(، اختالف دین )کفر( را از موانع ارث برشمرده 

اند. در » الکتاب « تعداد موانع ارث چهار مورد ذکر شده است اما برخی از 

فقهای حنفی دو مورد بر این موارد چهارگانه افزوده اند و در نزد انان تعداد 

موانع شش مورد است.

ان دو مورد عبارت اند از: 

سوختگان، 	  اتش  شدگان،  غرق  مثل  مردگان،  مرگ  تاریخ  بودن  مجهول 

مهدوم علیهم و کشته شدگان در یک لحظه.

مجهول بودن وراث 	 

ب( موانع ارث در نزد فقهای مالکی: 

از:  ان  به ترتیب عبارت  اند که  تا ذکر کرده  علامی مالکی تعداد موانع را ده 

1- اختالف دین )کفر(  2- رقیت )بندگی(  3- قتل عمد مورث  4- لعان  5- زنا   

6- شک در مرگ مورث هم چون اسیر و مفقود  7- حمل  8- شک در حیات 

مورث  9- شک کردن تقدم مرگ مورث یا وارث  10- شک در ذکوریت یا اناثیت.

)ابن رشد، بدایه املجنهد نهایه املقتصد(48  

ج( موانع ارث در نزد فقهای حنبلی: 

علامی حنبلی نیز سه مورد قتل، رقیت، اختالف دین را به عنوان مانع ارث ذکر 

کرده اند.

د( موانع ارث در نزد فقهای شافعی: 

فقهای شافعی عالوه بر سه مانع اصلی، سه مانع دیگر را هم در نظر می گیرند. 

بنابراین موانع ارث آن ها شش مورد هستند که سه مورد آن ها عبارت اند از: 

1-اختالف کفار اصلی به حرابت و ذمه    2- ارتداد     3- دور حکمی 

پس از بیان و احصای موانع ارث در نزد فقهای امامیه و سایر مذاهب، موانعی 

را که فقط اهل سنت و برخی علامی امامیه جزو موانع شمرده اند را مورد 

بررسی قرار دهیم. این موارد عبارت اند از: 1- ارتداد   2- اختالف به حربی و 

ذمی بودن کفار   3- دور حکمی 4- شک در تقدم موت مورث یا وارث     5- 

نبوت 

ارتداد است هر چند در  از موانع ارث در نزد فقهای اهل سنت  ارتداد: یکی 

بین فقهای مذاهب چهارگانه، فقهای مذهب شافعی، ارتداد را به عنوان مانعی 

مستقل ذکر کرده و این در حالی است که سایر مذاهب به عنوان مانعی مستقل 

نام نربده اند بلکه تحت عنوان اختالف دین از ان یاد می شود. ان ها معتقدند 

که شخص مرتد ارث منی برد و ارث منی دهد. خواه شخص مرتد از اسالم برگشته 

باشد یا از دینی به جز اسالم.

فقهای اهل سنت معتقدند که مال شخص مرتد به بیت املال منتقل می شود، 

خواه ان مال را در زمان مسلامن بودنش کسب کرده باشد یا در حال ارتدادش. 

در این میان فرقی میان زن و مرد نیست و هر دو کشته می شون. اما حنفیه، 

امامیه معتقد  او می دهد. زیرا او هامنند فقهای  اموال زن مرتده را به ورثه 

است که زن مرتده کشته منی شود و باید حبس شود که یا توبه کند یا مبیرد. 

وحدت زمان فوت متوارثین:  از جمله مواردی که اهل سنت به عنوان مانع 

ارث از ان یاد کرده اند یکی بودن زمان فوت متوارثین است. شافعی و مالکیه 

اگر جامعتی در جنگ کشته شوند یا غرق شوند و  ابو حنفیه معتقدند که  و 

مشخص نشود کدام یک قبل از دیگری مرده است، اگر اهل میراث باشند ان ها 

از یک دیگر ارث منی برند و میراث انها بین خویشاوندان تقسیم می شود و اگر 

خویشاوندی نداشته باشند، میراث ان ها به بیت املال می رسد. شیخ طوسی در 

کتاب »الخالف« در مورد این مسئله می فرماید: » ان ها از یک دیگر ارث می برند 

اما از نفس ماترک یعنی غیر از ان چه که دیگری از او به ارث برده است.«  و 

حرضت علی )ع( را قائل به این رای می داند و دو روایت هم در این مورد وجود 

دارد. )نائب زاده، ترجمه ی کتاب خالف شیخ طوسی(49  

اختالف به حربی و ذمی بودن کفار: یکی دیگر از موانع ارث نزد اهل سنت، 

اگر  که  معتقدند  حنبلی  و  شافعی  علامی  است.  ذمه  و  حربیت  به  اختالف 

دو کافر یکی حربی باشد و یکی ذمی، چون مختلف هستند از یک دیگر ارث 

منی برند. از طرفی برخی دیگر از فقها، ملل مختلف غیر مسلامن را در حکم یک 

ملت می دانند و ترصیح دارند که یهودی و نرصانی و مسیحی از یک دیگر ارث 

می برند. اما علامی امامیه معتقدند که از کافر اصلی، به رشطی که هیچ ورثه 

مسلامنی از وی به جا مناند، کافر ارث می برد و اختالف در حرابت و ذمی مانع 

از ارث بردن ان ها از یک دیگر نیست.)رملی، نهایه املحتاج الی رشح املهناج( 

ابتدا  حکمی است.  دور  سنت  اهل  نزد  در  ارث  موانع  از  حکمی: یکی  دور 

تعریفی از ان ارائه می شود.

دور حکمی عبارت است از ان که ارث بردن کسی موجب ارث نربدن او شود. 

به عنوان مثال، اگر برادر متوفی که تنها برادر اوست و حاجب متام ترکه است 

اقرار به وجود پرسی برای متوفی مناید در این حالت اگر نسب پرس متوفی ثابت 

شود در این صورت برادر متوفی از ارث محروم می شود زیرا پرس حاجب اوست. 

)حاج سید محمد، راهنامی مذهب شافعی( 

مانند این مسئله را شیخ طوسی در کتاب » الخالف « بیان داشته است و ان این 

که هر گاه شخصی از دنیا برود و دارای دو پرس باشد و یکی از آن دو اقرار کند 

که شخص سومی برادر ان هاست و آن پرس دیگر متوفی این ادعا را انکار کند با 

اقرار ان برادر نسب شخص سوم ثابت منی شود. شیخ معتقد است نزد فقهای 

امامیه اعتقاد بر این است که با ان دو پرس مشارکت می کنند و بر اقرار کننده 

است که یک سوم از ان چه را که در دست دارد به مقرله بدهد.50

48ابن الرشد، بدایه املجتهد نهایه املقتصد

49نائب زاده، ترجمه کتاب خالف شیخ طوسی 

50نائب زاده، ترجمه کتاب خالف شیخ طوسی
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نبوت: یکی از مسائل مورد اختالف در بین علامی شیعه و اهل سنت، مسئله ی 

مانعیت نبوت از ارث است. برخی از علامی سنت معتقدند که نبوت از موانع 

ارث محسوب می شود و انبیا مورث واقع منی شوند.

زمان  در  اسالم  پیامرب  ابوبکر مطرح شد.  زمان  در  بار  اولین  برای  مسئله  این 

حیاتش، فدک را به حرضت زهرا )س( بخشیدند ولی بعد از وفات ایشان ابوبکر 

به این سخن که ما انبیا الهی ارث برده منی شویم ان چه از ما باقی مانده است 

صدقه می باشد، استناد کرد و فدک را از حرضت زهرا غصب کردند. حرضت زهرا 

به استناد ایه ای فرمودند که فدک را پیامرب از سهم غنایم به ایشان بخشیده اند 

اجامال باید بگوییم که به اجامع اهل بیت و اتفاق نظر امامیه، نبوت از موانع 

ارث به شامر منی رود.

پس از موانع ورد اختالف، اکنون زمان ان است که موانع نام برده در قانون 

مورث     عمدی  قتل   -1 از:  اند  عبارت  که  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  مدنی 

2-لعان      3- کفر      4- والدت از زنا 

قتل عمدی مورث: به استناد ماده 880 ق.م51  هرگاه کسی عمدا مورث خود 

را بکشد از ارث او محروم می شود. این حکم از دو جهت دارای اهمیت است: 

نخست ان که محرومیت از ارث نوعی مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده 

که  نیز هست. چرا  قتل  از جرم  پیشگیرانه  اقدام  نوعی  که  ان  دیگر  و  است 

انگیزه ارتکاب قتل را در فرضی که وارث به طمع دستیابی به مال مورث به ان 

دست می زند را از بین می برد52 اما باید در نظر داشت که اگر قتل عمدی مورث 

به علت مرشوعی باشد مانع از تحقق ارث نیست به همین دلیل که ماده 881 

ق. م53  مقرر می دارد: در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای 

دفاع باشد مفاد ماده فوق )880( مجری نخواهد بود. در فقه اهل تسنن نیز 

قاتل از ارث محروم می شود ولی در جزئیات اختالف نظر وجود دارد. مثال در 

مذهب مالکی محروم شدن از ارث فقط با قتل عمد است و با قتل خطئی فرد 

از ارث محروم منی شود اما طبق نظر فقهای شافعی و حنفی، قاتل قتل خطا را 

نیز از ارث محروم می دانند. 

لعان: لعان در لغت به معنای لعنت کردن است54 و در اصطالح عبارت است از 

اظهار لعن و نفرین بین زوجین با صیغه ی مخصوص. به این صورت که شوهر 

به همرس خود نسبت زنا بدهد و فرزندی که رشعا ملحق به اوست انکار کند. 

به استناد ماده 882 ق.م بعد از لعان، رابطه ی زوجیت منحل می شود و زن و 

شوهر بر هم حرام ابدی می شوند و از یک دیگر ارث منی برند. همچنین فرزندی 

که به سبب انکار او لعان واقع شده است از پدر ارث منی برد و پدر نیز از او 

ارث منی برد.55

کفر: به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی اگر متوفی مسلامن باشد هر یک 

از ورثه که کافر باشد از او ارث منی برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که 

در جمع ورثه او، فرد مسلامنی موجود باشد ان که مسلامن است ارث می برد 

و مانع ارث بردن سایر وراث که کافر هستند می شود.56 در فقه اهل تسنن، 

مسلامن از کافر و کافر از مسلامن ارث منی برد. در خصوص ارث بردن بعضی از 

غیر مسلامنان از یک دیگر، اختالف وجود ندارد که اگر همگی از یک دین باشند 

از هم دیگر ارث می برند مثل یهودیان با یهودیان. 

با  بودایی  اگر یک  مثال  که  است  می شود این  مطرح  جا  در این  که  سوالی  اما 

مسیحی ازدواج کند ایا از هم دیگر ارث می برند 

در این مورد سه نظر وجود دارد: 1- اختالف ملت های کافر مانع ارث نیست 

و این نظر اکرث فقهاست که مسلامن و کافر از هم دیگر ارث منی برد در حالی 

که بعضی از غیر مسلامنان از یک دیگر ارث می برند. 2- اختالف دین ها ی کافر 

مانع ارث بردن ان ها از هم دیگر می شود. پس یهودی از مسیحی ارث منی برد 

و برعکس. 3- غیر مسلامنان سه دین هستند: یهودی، مسیحی و سایر کفار یک 

دین هستند. چرا که همگی اهل کتاب نیستند پس اگر یک یهودی و مسیحی، 

زن و شوهر باشند از هم دیگر ارث منی برند. 

والدت از زنا: به استناد ماده 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام 

ان ها ارث منی برد. البته علت این حکم ان است که به استناد ماده 1167 ق.م  

طفل متولد از زنا، ملحق به زانی منی شود  یعنی بین ان ها رابطه ی خویشاوندی 

به وجود منی اید و نبودن توارث بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از موانع 

ارث است. اهل تسنن به زنا به عنوان مانع ارث اشاره نکرده اند و شاید دلیل 

ان این باشد که طفل متولد از زانی، متعلق به زانی نیست و چون هیچ رابطه ای 

در این جا وجود ندارد، طفل متولد از زنا از زانی ارث منی برد اما می توانذ از 

زانیه ارث بربد.

بردگی:  منظور از بردگی این است که برده و کنیز بعد از مرگ سیدشان، از او 

ارث منی برند چرا که برده هستند و مالک  این اموال نیستند پس سید از ان ها 

ارث می برد ولی آن ها ارث منی برند. ولی چون ا ین امر در زمان ما وجود ندارد 

در قانون مدنی ذکر نشده است.

جنین: یکی دیگر از موانع ارث جنین است. مطابق ماده 878 ق.م هرگاه در 

هنگام فوت مورث جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا امدن او موثر 

در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث متام یا برخی دیگر از ورثه باشد، 

تقسیم به عمل منی آید تا وضعیت جنین مشخص شود.

غایب مفقود االثر:  مطابق ماده 879 ق. م اگر بین وراث، غایب مفقود االثر 

51ماده 880 ق.م

52کاتوزیان، ص 229 

53ماده 881 ق.م 

54سیاح، فرهنگ جامع عربی – فارسی، ص 106 

55شهیدی، مهدی، ص 89

56کاتوزیان، ص 20 
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باشد سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود. 

 نتیجه گیری: 

به طور کلی مباحث مربوط به ارث در اسالم براساس آیات قرآن کریم مشخص 

شده است برای مثال در آیات مختلفی از سوره نسا )آیات 176-13-11-12-6(

خداوند قواعد مربوط به نحوه تقسیم ارث را بیان فرموده در مقابل از برخی 

آیات آن سوره به موانع ارث پرداخته شده که به نظر میرسد اختالف نظرها در 

خصوص موانع ارث در بین فقها بدلیل  تفسیر و برداشت های مختلف آنان از 

همین آیات میباشد موانع ارث بهرحال موضوعی است که در بین فقها دچار 

خصوص  در  میزان تردید  دهنده  نشان  موجود  اختالفات  و  گردیده  پیچیدگی 

مواردی که مورد اختالف قرار گرفته اند میباشد. در هرحال باید به مواردی که 

در بین متامی این مذاهب مورد توافق قرار گرفته اند توجه منود هامنطور که در 

قانون مدنی در مواد 880 تا 884 قانونگذار به یک نتیجه در این خصوص رسیده 

و یک قاعده کلی وضع منوده که در قانون جمهوری اسالمی ایران افراد باید از 

آن تبعیت منایند سایر مذاهب نیز میتوانند بنابه استناد اصل 12 قانون اساسی 

بر طبق آنچه که در مذهب خود مورد قبول واقع شده عمل منایند. 

 فهرست منابع: 

احصای موانع ارث در مذاهب اسالمی )ام کلثوم نور فیروز جاه( 	 

بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه از 	 

دیدگاه امام خمینی )منوچهر زحمتکش، سید صادق موسوی( 

قتل مانع حقیقی از موانع ارث )محسن اکربی( 	 

قانون مدنی 	 

کاتوزیان، نارص، قانون مدنی در نظم حقوقی 	 

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، ارث، جلد اول 	 

صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی 	 

سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی، جلد اول 	 

بررسی تطبیقی موانع ارث در حقوق ایران و انگلستان )هاشم شجاعی( 	 

موانع ارث در حقوق موضوعه ایران و اقلیت های دینی )رضا ایزدی( 	 

خمینی، تحریرالوسیله	 

معین،1381	 

امامی،1372	 

شهیدی،1374	 

جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوقی،ش5585الشوکانی،1357	 

منصور جهانگیر، وصیت وارث، 1396	 

ابن الرشد، بدایه املجتهد نهایه املقتصد	 

نائب زاده، ترجمه کتاب خالف شیخ طوسی	 

سیاح،فرهنگ جامع عربی_فارسی	 

قانون مدنی	 

قانون مکرر مدنی	 



نشــــرداد
سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1400دوفصلنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی

44

بخش اول: مقاالت علمی

 چکیده:

نتیجه  اکترب 1945 در  بین املللی است که در 24  سازمان ملل متحد سازمانی 

))جامعه  جانشین  عنوان  به  دوم،  جهانی  جنگ  زمان  بین املللی  کنفرانسهای 

ملل(( به وجود آمد. هدف های ملل متحد در دیباچه منشور آن به این رشح 

آمده است: ))ما مردم ملل متحد با تصمیم به در امان داشنت نسلهای آینده 

از بالی جنگ که دوبار در مدت عمر یک نسل از افراد برش را دچار مصائب 

ناگفتنی کرده است، و دیگر بار با اعالم ایامن خود به حقوق اساسی و حیثیت و 

ارزش شخصیت انسان و به برابری حقوق مرد و زن و همچنین حقوق ملت ها، 

چه کوچک چه بزرگ و به ایجاد موجبات الزم برای حفظ عدالت و احرتام به 

به پیشربد و ترقی  بین املللی و  از پیامنها و دیگر منابع حقوق  تعهدات ناشی 

اجتامعی و برقراری پایه های بلندتری برای زندگی با آزادی بیشرت... عزم کردیم 

تا برای تحقق این مقاصد با هم بکوشیم.((

کلامت کلیدی: حقوق بین امللل، اداره گری جهانی، امنیت دستجمعی، جامعه 

ملل، پیامن نامه جهانی، منشور سازمان ملل متحد،صلح پروری

 مقدمه

در  شمول  جهان  جانبه  چند  سازمان  حارض یگانه  حال  در  متحد  ملل  سازمان 

دنیاست که 192 کشور از متامی مناطق جغرافیایی جهان در آن عضویت دارند. 

گاه این سازمان را یک نهاد یا مجموعه ای از رژیم های می خوانند.مسئولیت اصلی 

اهداف این  دیگر  است.  بین املللی  امنیت  و  صلح  حفظ  ملل  سازمان  اولیه  و 

سازمان که اهمیت کمرتی هم ندارند شامل توسعه پایدار و کاهش فقر، ترویج 

محیط  مدیریت  برای  مناسب  معیار های  تعیین  توسعه،  برای  فناوری  و  علم 

زیست و اسکان برش، و تنظیم و تحکیم هنجار های اداره گری جهانی  از جمله 

گسرتش مردم ساالری، عدالت اجتامعی و حقوق برش است.

بین املللی  کنفرانس های  نتیجه  در   1945 اکترب   24 در  بین املللی  سازمان  این 

در  آمد.  به وجود  ملل((  عنوان جانشین))جامعه  به  دوم  زمان جنگ جهانی 

شوروی  و  چین،  انگلستان،  آمریکا،  منایندگان  نوامرب1943(  مسکو)  کنفرانس 

اعالم کردندکه ایجاد ))یک سازمان عمومی بین املللی برای حفظ صلح و امنیت 

بین املللی در اولین فرصت الزم است((.

همچنین  و  ملل  سازمان  کارکرد  و  ماهیت  اجاملی  معرفی  به  مقاله  در این 

نقش این سازمان در تبیین نظم جهانی خواهیم پرداخت. 

 کلیات

انگلیسی،  چینی،  عربی،  گوناگون  زبان  شش  به  ملل  سازمان  فعالیت های 

فرانسوی، روسی و اسپانیایی انجام میشود. این سازمان بیش تر وظایف خود را 

از طریق پنج رکن اصلی انجام میدهد: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای 

رکن  دبیرخانه. ششمین  و  دادگسرتی  بین املللی  دادگاه  اجتامعی،  و  اقتصادی 

سازمان یا شورای قیمومت کارکردی ندارد زیرا دیگر مستعمره یا رسزمین تحت 

 78 ماده  و  دهد  گزارش  آن  درباره  شورای یادشده  که  ندارد  وجود  قیمومتی 

 معرفی ماهیت و کارکرد 

سازمان ملل متحد
United Nations )UN(

رضا جوهری
 )دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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اگر  حتی  را  سازمان  عضو  دولت های  بر  قیمومت  نظام  برقراری  نیز  منشور 

دولت های درمانده ای باشند ممنوع اعالم میدارد. گزارش هزاره کوفی انان دبیر 

کل سازمان ملل به مجمع عمومی، مسئولیت ها، اهداف و چشمداشت های این 

سازمان را در آستانه سده 21 به شکل فرشده بیان می کند. در این گزارش نقش 

برای ترویج  آن  تالش های  جهانی،  گری  اداره  و  شدن  جهانی  در  ملل  سازمان 

امکان  از ترس، دستور کار زیست محیطی آن، و  نیازمندی و رهایی  از  آزادی 

اصالح سازمان ملل مشخص شده است.

)دانشنامه سیاسی: آشوری، داریوش ص 298(

برگزار  توکیو  در  ملل  دانشگاه سازمان  در  ژانویه 2000  در  که  کنفرانسی  در 

شد لوئیز فرشت بر سه نیاز کلی سازمان ملل تاکید کرد: در نتیجه مرشوعیت؛ 

مورد  زمانی  تنها  ولی  مهمی هستند  عوامل  کارایی. اینها  و  نهاد ها؛  و  ابزار ها 

توجه قابل مالحظه مردم قرار گرفتند که حکومت ایاالت متحده در 2002 اعالم 

کرد که قصد حمله به عراق را دارد و از سازمان ملل خواست تا اجازه چنین 

کاری را صادر کند. برخی از مفرسان و سیاست گذاران معتقد بودند که اگر 

به  حمله  جواز  صدور  برای  جهان  ابرقدرت  درخواست یگانه  به  ملل  سازمان 

عراق پاسخ مثبت ندهد مرشوعیت، اهمیت و کارایی خود را از دست خواهد 

داد. دیگران مدعی بودند که اگر این سازمان رصفا به دلیل درخواست یکی از 

اعضای دامئی خود اجازه انجام جنگی ناموجه را صادر کند استقالل، مرشوعیت 

و اعتبار معنوی خود را از دست خواهد داد. طرح این ادعاهای ضد و نقیض 

که تالش داشتند مرشوعیت و اهمیت سازمان ملل را بر حسب نقش آن در 

پرسش های  طرح  موجب  کنند  تعریف  عراق  به  آمریکا  رهربی  تحت  تهاجم 

مهمی درباره رابطه این سازمان با دو مسئله جنگ و اداره گری جهانی گردید. 

چرا باید از سازمان ملل که اساسا برای پایان بخشیدن به جنگ میان دولت ها 

تشکیل شده است خواسته شود که اجازه به راه انداخنت جنگ را صادر کند؟ 

چرا باید پنداشت که سازمان مللی که بر همبستگی خواهی پایه می گیرد اگر 

نخواهد ابزار پیشربد منافع ملی خودخواهانه یک کشور قرارگیرد مرشوعیت و 

اهمیت خود را از دست می دهد؟ جهان چه نگرشی درباره نقش سازمان ملل 

در اداره گری جهانی در سده بیست و یکم دارد؟

    به اعتقاد هدلی بول جنگ یکی از پنج نهاد اصلی جامعه بین امللل است. 

از قواعد،  ثباتی  با  نهاد، مجموعه  از  نهاد های اصلی دیگر) در این جا منظور 

حقوق  بزرگ،  قدرت های  مدیریت  قدرت،  توازن  هنجار هاست.(  و  اصول 

نظم  شالوده  نهاد ها  که این  بود  مدعی  بول  هستند.  دیپلامسی  و  بین املللی 

بین املللی را تشکیل می دهند.

در این مقاله برای آن که نگرشی جامع درباره سازمان فراهم شود از بینش های 

برخواسته از مکتب برسازی، مکتب انگلیس، آرمان گرایی و واقع گرایی بهره 

جسته ایم. انتخاب این دیدگاه های جز به این دلیل صورت نگرفته است که آن ها 

از جمله رایج ترین چهارچوب های نظری رشته روابط بین امللل هستند. فرضیه 

تا  در سیاست جهان  را  ملل  منافع سازمان  و  که هویت  است  ما این  نخست 

اندازه زیادی جنگ و هراس رقم میزند. فرضیه دوم ما نیز این است که بقا و 

استمرار و اهمیت سازمان ملل در سیاست جهان تا اندازه زیادی بستگی به این 

دارد که نقش آن در اداره گری جهانی چه اندازه موثر است.

)دانشنامه روابط بین امللل و سیاست جهان، گریفنس، طیب، علیرضا: ص 567(

در بخش بعدی مقاله حارض نگاهی به ساختار سازمان ملل می اندازیم و پس 

از آن به بحث درباره رابطه این سازمان با جنگ و نقش آن در اداره گری جهانی 

خواهیم پرداخت.

 ساختار و کارکردها

منظور از ساختار سازمان ملل متحد، چهار رکن اصلی تشکیل دهنده آن یعنی 

دبیرخانه  و  اجتامعی،  و  اقتصادی  شورای  امنیت،  شورای  عمومی،  مجمع 

است. این ارکان چهارگانه هم ترازند یعنی هیچ یک از آنها قدرت و اختیاری بر 

دیگری ندارد. برای منونه، ممکن است دبیرکل در مورد مسائل مربوط به صلح 

و امنیت توصیه ای به شورای امنیت کند ولی این شورا می تواند به تشخیص خود 

توصیه های وی را نادیده بگیرد. ممکن است شورای امنیت اقداماتی در پیش 

گیرد که بر خالف حقوق بین امللل به نظر رسد ولی دادگاه بین املللی دادگسرتی 

صالحیت قضاوت درباره سودمندی تصمیامت شورای امنیت را ندارد. درواقع 

تنها خود شورای امنیت یا مجمع عمومی می توانند تصمیامت پیشین خودشان را 

به بررسی گذارند و در صورت لزوم در آن ها تجدید نظر کنند.

مجمع عمومی از متامی اعضای سازمان ملل که بنا به فرض دارای حاکمیت برابر 

به عنوان جدید ترین  تیمور رشقی  برای منونه،  با هم هستند تشکیل می یابد 

از  دفاع  کفاف  نظامی که  نیروی  و  اندکی  جمعیتی  با  ملل  سازمان  عضو 

مرز هایش را هم منی دهد با چین که جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر و نیروی 

نظامی غول آسایی دارد برابر شناخته میشود. برخی تحلیلگران، مجمع عمومی را 

مردم ساالرانه ترین عنرص نظام ملل متحد می دانند زیرا همه اعضا می توانند 

درباره هر مسئله ای رایی هم ارض یکدیگر بدهند. اما نفوذ دولت های کوچک 

در مجمع عمومی را ساختار نظام بین امللل معین می کند. برای منونه، در طول 

اهرم  توسعه  در حال  بود کشور های  دو قطبی  بین امللل  نظام  که  جنگ رسد 

ضد ایاالت  بر  را  شوروی  اتحاد  می توانستند  زیرا  داشتند  اختیار  در  نفوذی 

پایان یافنت  با  بگیرند.  بازی  به  اتحاد شوروی  بر ضد  را  متحده یا ایاالت متحده 

جنگ رسد و در پی آن فروپاشی اتحاد شوروی و رس بر آوردن ایاالت متحده به 

منزله یگانه ابرقدرت جهان، کشور های در حال توسعه آزادی عملی را که در 

فاصله دهه های 1950 و 1980 داشتند را از دست دادند.

چهارچوب  در  که  را  موضوعی  مسئله یا  هر  به  پرداخنت  عمومی اجازه  مجمع 

آموزشی،  اقتصادی،  موضوعات  شامل  مسائل  دارد. این  را  قرارگیرد  منشور 

بهداشتی، و زیست محیطی و امنیتی می شوند.
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مجمع عمومی می تواند در نشست های خود به هر رکن دیگر سازمان ملل یا به 

دولت های عضو سازمان توصیه هایی کند. برای منونه، مجمع عمومی به موجب 

تا درباره  بین املللی خواست  دادگاه  از  اواخر سال 2003  ماده 96 منشور در 

قانونی بودن))دیوار امنیتی(( رژیم غاصب صهیونیستی به دور ساحل غربی 

رود اردن نظر مشورتی خود را ابراز دارد. قطعنامه های مجمع عمومی به اندازه 

قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزام آور نیست. این مسئله 

قطعنامه های  گویا  که  است  شده  نادرست  برداشت  آمدن این  پدید  موجب 

مجمع عمومی بی اثر یا فاقد نتیجه حقوقی است. قطعنامه های مجمع نقشی 

بالقوه حقوق بین امللل هم هست  هنجاری دارد و افزون بر آن منبع یا منبع 

از آن ها را مد نظر  زیرا دادگاه بین املللی دادگسرتی در احکام خودش برخی 

قرار می دهد.

اختیارات  اسفند 1380  و  بهمن  دادرسی:  زاده، محمد جعفر، نرشیه  )حبیب 

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین املللی ص 14(

منشور ملل متحد برای مجمع عمومی نقش محدودی در زمینه حفظ صلح و 

امنیت بین املللی قائل شده است. در واقع به موجب ماده12 منشور، مجمع 

عمومی درباره مسئله ای امنیتی که در شورای امنیت تحت بررسی باشد منی تواند 

فعالیت مجمع عمومی نشست  را مطرح سازد. منایان ترین بخش  توصیه هایی 

عمومی آن است که از سپتامرب تا دسامرب هر سال به درازا می کشد و طی آن 

رسان دولت ها یا حکومت ها یا منایندگان شان به ایراد سخرنانی می پردازند. از این 

گذشته دبیرکل سازمان نیز طی همین نشست عمومی است که دستور کار خود 

دل  عمومی در  مجمع  فعالیت  بیش تر  ولی  می کند.  ارائه  آینده  سال  برای  را 

از چشم مردم صورت می گیرد. کمیته های  به دور  آن  گانه  کمیته های هفت 

مجمع عمومی عبارت اند از کمیته عمومی، کمیته اعتبار نامه های، کمیته خلع 

سالح و امنیت بین امللل، کمیته ویژه سیاسی و استعامر زدایی، کمیته اقتصادی 

و مالی، کمیته اداری و بودجه و کمیته حقوقی. برخی از مسئولیت های مجمع 

عمومی با مسئولیت های شورای امنیت همپوشی دارد. مسئولیت اصلی شورای 

از چه چیزی  امنیت  البته این که  بین امللل است  امنیت  امنیت، حفظ صلح و 

تشکیل می یابد در گذر سالها تغییر کرده است. در دوره آغازین تشکیل سازمان 

ملل، تهدید صلح و امنیت بر حسب تجاوز یک دولت بر دولتی دیگر تعریف 

بین املللی  امنیت  و  تهدید صلح  هم  فجایع برشی   1990 دهه  از  اما  می شد. 

شناخته شده اند. شورای امنیت از 15 عضو تشکیل میشود که پنج تای آنها-

چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالت متحده- اعضای دامئی شورا هستند. ده 

عضو دیگر تنها به مدت دو سال خورشیدی کرسی شورا را در اختیار دارند و 

به عالوه منیتوانند طی دو دوره متوالی عضو شورا باشند. انتظار می رود اعضای 

و  صلح  در  بارزی  نقش  که  شوند  انتخاب  کشور هایی  میان  از  غیردامئی شورا 

امنیت بین املللی داشته اند و باید مناینده پنج گروه بندی موجود در سازمان 

ملل باشند: آفریقا ) سه عضو(، آمریکا )دو عضو(، آسیا ) دوعضو(، اروپای غربی 

و سایر دولت ها )دو عضو(، و اروپای رشقی)یک عضو(.

بر  ماه  مدت یک  به  دوره  هر  و  دوره ای  شکل  به  امنیت  شورای  ریاست 

میگردد.  آن ها  بین  شورا  عضو  کشور های  انگلیسی  نام  الفبایی  اساس ترتیب 

هامن  که  است  دامئی آن  اعضای  دست  در  امنیت  شورای  در  نهایی  اختیاز 

دولت های پیروزمند جنگ جهانی دوم هستند. ماده 27 منشور مقرر میدارد 

نه  مثبت  رای  نیازمند  تنها  شکلی  مسائل  در  امنیت  شورای  تصمیامت  که 

شامل  باید  مثبت  رای  نه  مسائل این  متامی دیگر  درباره  ولی  شوراست  عضو 

پنج عضو  از  بدین ترتیب هر یک  باشد.  پنج عضو دامئی شورا هم  آرای موافق 

دامئی می تواند درباره هر مسئله غیر شکلی تصمیم شورای امنیت را وتو کند. 

اعضای دامئی شورا هامن اتفاق قدرت های بزرگ جهان نو را تشکیل می دهند. 

اتفاق نظر می رسیدند که حامیت از حقوق  اگر اعضای دامئی در این مورد به 

برش در برخی رشایط مهم تر از محرتم شمردن حاکمیت کشور هاست هیچ چیز 

جلودار آن ها در اجرا این نظرشان منی بود. در بیشرت اوقات تصمیامت شورای 

امنیت منایان گر منافع محدود اعضای دامئی آن است و لزوما مبین اراده جامعه 

بین امللل نیست. در واقع هامن گونه که در بحرانی که از 1991 تا 2003 بر رس 

عراق پدید آمد آشکار شد شورای امنیت می تواند به نهادی فوق العاده سیاسی 

متعدد  جهات  از  امنیت  شورای  که  دارند  اذعان  محققان  شود.عموما  تبدیل 

مناینده کل اعضای سازمان ملل نیست. نخست، از لحاظ تعداد اعضا، هنگام 

تشکیل سازمان ملل در 1945 پنج عضو دامئی شورا مناینده پنجاه و یک دولت 

عضو سازمان به شامر می رفتند. در 2004 هامن پنج عضو دامئی مناینده 191 

دولت عضو سازمان بودند. از لحاظ نژادی، در حالی که تنها یک کشور آسیایی 

دیده  آن ها  میان  در  آفریقایی  کشور  و هیچ  است  امنیت  دامئی شورای  عضو 

منی شود سفیدپوستان بیش از اندازه مناینده دارند. از منظر مناطق جغرافیایی، 

آفریقا و آمریکای التین هیچ عضو دامئی در شورای امنیت ندارند تا اندازه ای 

از منتقدان از شورای امنیت خورده گرفته  به همین دالیل است که بسیاری 

اند که از واقعیت های سیاسی و اقتصادی جاری بین املللی دوره افتاده است. 

از اوایل دهه 1990 پیشنهاد های متعدد برای اصالح شورای امنیت مطرح شده 

است ولی اصالح موثر این شورا تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که اعضای 

دامئی کاهش قدرت خودشان را بپذیرند.

بر خالف شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتامعی)اکو سوک( از لحاظ در 

نظر گرفنت منافع کشور های در حال توسعه انعطاف بیشرتی از خود نشان داده 

است. این  نهاد های سازمان ملل  میان  در  نهاد  رنگارنگ ترین  اکو سوک  است. 

ده  متحد،  ملل  تخصصی  کارگزاری  چهارده  فعالیت  کننده  هامهنگ  شورا 

کمسیون کارکردی و پنج کمسیون منطقه ای است. به موجب منشور ملل متحد، 

اکو سوک به مسائل بین املللی اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی، آموزشی، علمی، 

همکاری های  تسهیل  ضمن  شورا  می پردازد. این  مربوطه  مسائل  و  بهداشتی 

بین املللی فرهنگی و آموزشی، مشوق احرتام به حقوق برش در رسارس جهان 
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است. اکو سوک از پنجاه و چهار دولت عضو تشکیل می یابد که هر سال هیجده 

تای آنها از عضویت شورا خارج و هیجده عضو جدید به جای آن ها انتخاب 

می شوند. البته اعضای خارج شده می توانند دوباره به عضویت شورا برگزیده 

شوند. کرسی های شورای اقصادی و اجتامعی بر مبنای جغرافیایی تقسیم شده 

است: آفریقا)14 کرسی(، اروپای غربی)13 کرسی(، آسیا)11 کرسی(، آمریکای 

التین و منطقه کارائیب)10 کرسی( و اروپای رشقی)6 کرسی(. کمیسیون های 

منطقه ای اکو سوک عبارت اند از کمیسیون اقتصادی آفریقا، کمیسیون اقتصادی 

اروپا، کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و منطقه کارائیب، کمیسیون اقتصادی 

آسیا.  اجتامعی غرب  و  اقتصادی  کمیسیون  آرام،  اقیانوس  و  آسیا  اجتامعی  و 

وظایف اصلی این کمیسیون های منطقه ای همکاری نزدیک با دولت های عضو 

هامن منطقه و تالش برای برطرف ساخنت موانع موجود در راه رشد اقتصادی، 

تجارت و توسعه است. برای منونه، نقش کمیسیون اقتصادی آفریقا پشتیبانی 

همگرای  آفریقایی ترویج  دولت  سه  و  پنجاه  اجتامعی  و  اقتصادی  توسعه  از 

منطقه ای، پیشربد همکاری بین املللی برای توسعه آفریقا و تقویت نقش سازمان 

ملل در آفریقاست.

 ،1384 تیر  و  خرداد  سیاسی-اقتصادی::  اطالعات  نرشیه  اصغر:  )دستاملچی، 

اصالح ساختار سازمان ملل متحد- شامره 213و 214(                             

کارگزاری های تخصصی سازمان ملل مانند صندوق کودکان ملل متحد)یونیسف(، 

سازمان جهانی بهداشت، برنامه عمران ملل متحد، سازمان خواربار و کشاورزی 

ملل  برش  حقوق  کمیسیون  متحد)یونپ(،  ملل  زیست  محیط  برنامه  )فائو(، 

کنفرانس  پناهنده(،  پناهندگان)  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای  متحد، 

برای زنان، و  تجارت و توسعه ملل متحد)انکتاد( صندوق توسعه ملل متحد 

برنامه جهانی غذا نیز رابطه نزدیکی با شورای اقتصادی و اجتامعی دارند. این 

کارگزاری ها که از نظر فنی کارگزاری های یاری گر مجمع عمومی هستند نقش 

مهمی در صلح پروری دارند و در عملیات صلح بانی برای بازسازی دولت های 

به اصطالح درمانده نیز مشارکت داشته اند. این کارگزاری های در خط مقدم 

برنامه هایی قرار دارند که برای رهایی انسان های از نیازمندی به اجرا گذاشته 

می شود. همچنین آن ها راهربد هایی را برای پایداری آینده ما طراحی می کنند. 

برخی از این کارگزاری ها با ظرفیت پروری، کاهش فقر، حفظ جنگل ها، شیالت 

حال  در  کشور های  در  ویژه  علمی به  فنی  دانش  گسرتش  و  زیستی  تنوع  و 

توسعه رس و کار دارند. این کارگزاری ها نقش مهمی در تنظیم و تعیین دستور 

جهانی ایفا می کنند. برای منونه برنامه توسعه ملل متحد مفهوم امنیت انسانی 

را رواج داد و سپس دبیرخانه ملل متحد و بقیه جهان نیز این مفهوم را نصب 

العین خود ساختند.

دبیرخانه که تحت ریاست دبیرکل قراردارد نوعی دستگاه اداری بین املللی است 

که به سایر ارکان اصلی سازمان ملل خدمت رسانی می کند. اعضای دبیرخانه از 

بابت فعالیت های خود تنها به سازمان ملل پاسخ گو هستند و سوگند می خورند 

که از هیچ مقام و مرجع دیگری دستور نگیرند. دبیر خانه در نیویورک قرار 

هم  وین  سانتیاگو،  نایروبی،  ژنو،  بیروت،  بانکوک،  آبابا،  آدیس  در  ولی  دارد 

دفاتری دارند. دبیرخانه مسئولیت های گوناگونی دارد که از اداره عملیات صلح 

بانی تا زیرنظر داشنت موارد نقض حقوق برش و تهیه بررسی هایی درباره توسعه 

توصیه  به  عمومی بنا  مجمع  را  ملل  سازمان  دبیرکل  می گیرد.  دربر  را  پایدار 

امنیت تعیین می کند. این بدان معنی است که هر عضو دامئی شورای  شورای 

توسط  مقام  تصدی این  از  مانع  خود  وتوی  به حق  توسل  با  می تواند  امنیت 

فردی شود که خودش وی را منی پسندد هامن طور که ایاالت متحده در 1996 

وقتی پطروس غالی تالش داشت برای دومین بار به دبیرکلی برسد به همین 

شیوه مانع شد.

طول مدت خدمت دبیر کل در منشور مشخص نشده است ولی بنابر عرف، 

هر دبیرکل در هر دوره ای برای مدت پنج سال عهده دار این مقام است. تعداد 

دوره هایی هم که یک فرد می تواند عهده دار این مقام شود در منشور نیامده 

به  در این منصب  را  پنج ساله  دبیرکل ها دو دوره  بیشرت  در عمل،  است ولی 

خدمت پرداخته اند.

دبیرکل و دبیرخانه می توانند تصمیامت مهمی درباره اختالفی بین املللی بگیرند. 

امنیت را به هر  به موجب ماده 99 منشور، دبیر کل می تواند توجه شورای 

امنیت  و  صلح  حفط  برای  تهدیدی  می تواند  خودش  نظر  از  که  مسئله ای 

بین املللی باشد جلب کند. دبیر کل در مقام عالی ترین مقام اجرایی سازمان ملل 

در جلسات مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتامعی رشکت 

می کند و به آن ها گزارش می دهد. دبیر کل باید هر ساله گزارشی به مجمع 

عمومی ارائه کند که در آن فعالیت های سازمان ملل ترشیح شده باشد. برخی 

از وظایف دبیر کل در زمینه جلوگیری از ستیز ها در قالب) مساعی جمیله( 

صورت می گیرد. دبیران کل مختلف سازمان ملل از طریق مساعی جمیله در 

بسیاری از بخش های جهان صلح را برقرار و جنگ را دور ساخته اند.

 سازمان ملل و جنگ

کم  دست  که  است  چالش  پر  و  پیچیده  رابطه  جنگ  با  ملل  سازمان  رابطه 

تشکیل  موجب  آنچه  که  نخست این  کرد.  تبیین  شیوه  سه  به  را  آن  می توان 

سازمان ملل در 1945 شد جنگ جهانی دوم بود. دوم، سازمان ملل برای این 

تشکیل شد که رشایطی را که منجر به جنگ دولت ها با هم می شود از میان 

و  قحطی  از  مردم  ساخنت  رها  برای  گاه  گه  ملل  سازمان  که  سوم این  بردارد. 

گرسنگی یا حفظ صلح و امنیت بین املللی اجازه به راه انداخنت جنگ را صادر 

کرده است. در این قسمت از مقاله به ترتیب به این روابط سه گانه می پردازیم.

نخستین مسئله ای که باید خاطر نشان سازیم این است که آنچه موجب تشکیل 

سازمان ملل گردید خشونت و وحشی گری هایی بود که در جنگ جهانی دوم به 

منایش گذاشته شد. این جنگ در 1939 عمدتا در نتیجه بلندپروازی های جهانی 
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آملان نازی در گرفت. اما گناه این جنگ تا حدودی هم متوجه ضعف هایی بود 

که در ساختار و عملکرد جامعه ملل بیست ساله وجود داشت. از همین رو 

اقتصادی،  برای تضمین صلح و شکوفایی  پیروزمند تصمیم گرفتند  کشور های 

سازمان ملل متحد و رژیم های بین املللی دیگری را به وجود آورند. از این لحاظ 

سازمان ملل اساسا زاده جنگ است. این واقعیت موید نظر بول است که جنگ 

ویژگی  را  بول جنگ  بین امللل می دانست.  نهاد های محوری جامعه  از  را یکی 

جنگ  تهدید  و  جنگ  که  بود  مدعی  و  می شناخت  بین امللل  جامعه  محوری 

است که قواعد جامعه بین امللل را تعیین می کند. به گفته او جنگ یگانه عامل 

تعیین کننده رسشت جامعه بین امللل نیست ولی عاملی چنان اساسی است که 

اصطالحاتی مانند قدرت های بزرگ، اتحاد ها، حوزه های نفوذ، توازن قدرت و 

چیرگی جز در ارتباط با جنگ و تهدید جنگ قابل فهم نیستند. این دیدگاه که 

متعلق به مکتب انگلیس است مبنایی منطقی به دست می دهد تا سازمان ملل 

و دیگر رژیم های بین املللی پس از 1945 را زاده جنگ بدانیم.

دانشور، محمد علی،نرشیه زبان و ادب فارسی: آذر و دی و بهمن 1328 شامره 

14و 15و 16(

 سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن

دومین مسئله این است که وظیفه اصلی سازمان ملل، پایان بخشیدن به جنگ 

میان دولت ها و ترویج صلح و امنیت بین املللی است. در مقدمه منشور ادعا 

مصیبت  از  بعدی  نسل های  داشنت  نگه  امان  در  برای  ملل  سازمان  که  شده 

جنگ تشکیل شده است. وانگهی، بند دوم ماده 1 منشور هدف اصلی سازمان 

گزارش  در  انان  کوفی  می دارد.  اعالم  بین املللی  امنیت  و  صلح  حفظ  را  ملل 

هزاره خود از رهایی از ترس سخن می گوید. برای دستیابی به این هدف، سازمان 

ملل از راهربد های گوناگونی بهره می جوید که احتامال علل اصلی جنگ را از 

می کوشد  ملل  سازمان  تسلیحات،  نظامی و  سطح  در  داشت.  برخواهند  میان 

با پیشنهاد انواع متهیدات برای کنرتل تسلیحات، مسابقه تسلیحاتی را متوقف 

سازد از این گذشته می کوشد تا با کاسنت از تجارت اسلحه خطرات ناشی از جنگ 

افزار های کوچک، جنگ افزار های هسته ای، گسرتش فناوری موشکی و جنگ 

افزار های نابودی جمعی را کاهش دهد همچنین سازمان ملل از مجازات ها به 

عنوان شیوه غیر نظامی برای وادار ساخنت کشور ها به رعایت حقوق بین امللل و 

هنجار های بین املللی بهره می جوید.

پیگیر  برای کاهش احتامل وقوع جنگ  بر این ها سازمان ملل در تالش  افزون 

برنامه های دیگری چون صلح پروری، صلح سازی و جلوگیری از درگیری ها نیز 

از آن  ابزار مهم دیگری که سازمان ملل اغلب برای دفع خطر جنگ  هست. 

کمک می گیرد صلح بانی است. سازمان ملل از طریق عملیات صلح بانی بدون 

خدشه وارد کردن به حاکمیت دولت های درگیر، در ستیز های متعددی مداخله 

کرده است. این سازمان برای جلوگیری از درگیری ها دست به اجرای برنامه های 

کاهش فقر، ترویج بهداشت و توسعه متوازن اقتصادی، حفظ محیط زیست و 

حامیت از حقوق برش زده است. بدین ترتیب سازمان ملل در تالش برای کاهش 

احتامل وقوع جنگ، از طریق کارگزاری های تخصصی خود مانند سازمان جهانی 

اقدامات  و کشاورزی  و سازمان خواربار  متحد،  ملل  توسعه  برنامه  بهداشت، 

اجتامعی و اقتصادی گسرتده ای به ویژه در کشور های در حال توسعه انجام 

داده است.

سومین عنرص در رابطه میان سازمان ملل متحد و جنگ این است که سازمان 

مورد بحث گه گاه برای پایان بخشیدن به رنج های عظیم برشی یا حفظ صلح 

و امنیت بین املللی اجازه به راه انداخنت جنگ را صادر کرده است. جنگ هایی 

تنفیذ صلح  به راه میفتد عموما به صورت عملیات  اجازه سازمان ملل  با  که 

در  سومالی   1990 در  عراق   ،1950 در  کره  چون  چندی  موارد  در  که  است 

1993-1992، هائیتی در 1994، و تیمور رشقی در 1999، جواز انجام آنها صادر 

از همین رو  ندارد و  نیروی نظامی مستقلی  از خود  شده است. سازمان ملل 

است.  واگذار شده  نفع  به طرف های ذی  تنفیذ صلح سازمان  بیشرت عملیات 

تنها عملیات تنفیذ که تحت فرماندهی و کنرتل دبیر خانه سازمان ملل صورت 

گرفت دومین عملیات سازمان ملل در سومالی در سال های 1995-1993 بود. 

پیش و پس از این عملیات کلیه عملیات تنفیذ صلح به عهده دولت ها گذاشته 

شده است. موارد دیگری هم بوده که طی آنها شورای امنیت از تایید تالش های 

تایید  از  شورا  منونه، این  برای  است.  زده  باز  رس  نفع  ذی  طرف های  جنگی 

مداخله سازمان پیامن آتالنتیک شاملی) ناتو( در کوزوو در 1999 رس باز زد و 

اجازه حمله نیرو های تحت رهربی آمریکا به عراق را در سال 2003 صادر نکرد.

صادر کردن یا نکردن جواز به راه انداخنت جنگ توسط سازمان ملل بستگی به این 

دارد که آن جنگ چه کمکی به پیشربد اهداف سازمان می کند. در مورد مداخله 

ناقض  مداخله  که این  داشتند  اعتقاد  امنیت  شورای  اعضای  برخی  کوزوو  در 

حاکمیت یوگسالوی است و سنتی ایجاد می کند که به بی ثباتی فزون تر جهان 

خواهد انجامید. اما دبیر کل سازمان، این مداخله را رصیحا محکوم نکرد بلکه 

گفت که شورای امنیت و کل سازمان ملل باید درآینده بین احرتام به حاکمیت 

کشور ها و رعایت حقوق برش سبک و سنگین کنند. در مورد تهاجم سال 2003 

به عراق، اکرثیت اعضای شورای امنیت بر این باور بودند که هیچگونه شواهد 

قانع کننده ای که نشان دهد عراق تهدیدی برای صلح و امنیت بین املللی است 

وجود ندارد. از این گذشته آن ها اعتقاد داشتند اصل جنگ پیشگیرانه که ایاالت 

متحده هوادار آن بود هنجار های آمره حقوق بین امللل را تضعیف خواهد کرد 

و احتامال منجر به بی ثبات تر شدن جهان خواهد گردید.

 سازمان ملل و اداره گری جهانی

پیچیده  عامل  را چندین  اداره گری جهانی  در  متحد  ملل  نقش سازمان  تبین 

وجود  جهانی  گری  اداره  برای  بینانه ای  واقع  تعریف  هیچ  نخست،  می سازد. 

ندارد. برای مقصودی که در این مقاله دنبال می کنیم اداره گری جهانی اشاره 
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به ساختار قواعد، هنجار ها و نهاد هایی دارد که بازیگران جهانی برای تامین 

نظم و اطمینان خاطر به وجود آورده اند. دومین عامل پیچیده کننده این است 

که سازمان ملل تنها زاده اداره گری جهانی نیست بلکه در عین حال یکی از 

پدید آورندگان اصلی اندیشه ها، هنجار ها، قواعد و اصولی است که اداره گری 

پی  را  ملل  سازمان  دوم  جهانی  پیروزمندان جنگ  وقتی  می سازند.  را  جهانی 

ریختند در واقع به اداره گری جهانی دست زدند در واقع به اداره گری جهانی 

توسعه  فعالیت های  بانی،  صلح  درگیر  ملل  سازمان  زمان  هر  و  زدند.  دست 

و ترویج حقوق برش می شود اداره گری جهانی را تقویت می کند. همین رویه 

سازمان ملل دایر بر تولید هنجار ها، اندیشه ها و اصول است که به نوبه خود 

هویت این سازمان را رقم میزند. از این جهت، سازمان ملل متحد و اداره گری 

جهانی از هم جدایی ناپذیرند. سومین عامل پیچیدگی آور این است که سازمان 

و  ضد  دیدگاه های  که  که  تحلیلگرانی  جمله  از  مختلف  گروه های  برای  ملل 

نقیضی دارند معنای متفاوتی دارد. بقیه این بخش از مقاله حارض را به تبیین این 

مسئله اختصاص میدهیم که واقع گرایان، آرمان گرایان و پیروان مکتب برسازی 

چه برداشتی از نقش سازمان ملل در اداره گری جهانی دارند.

واقع گرایان نگران مرشوعیت سازمان ملل هستند ولی از دید آنان این مرشوعیت 

در گرو آن است این سازمان همچون ابزاری در خدمت منافع دولت ها باشد. 

از نظر واقع گرایان سازمان مللی که نتواند همچون ابزاری به کار آن آید که 

دولت ها از طریق آن قدرت خویش را برای پیگیری منافع ملی خودشان اعامل 

کنند مرشوعیت چندانی ندارد. چندان جای شک نیست که نهادی چون شورای 

امنیت، عرصه ای برای سیاست قدرت است. آنچه دولت های در حال توسعه 

را نگران می سازد این است که قدرت سازمان ملل عمدتا در دست کشور های 

از نظر سیاسی، اقتصادی، فناوری، و نظامی بر نظام بین امللل  غربی است که 

غیر  دولت های  با  مقایسه  در  غربی  کشور های  گذشته،  از این  دارند.  سیطره 

از  دارند.  خود  هنجار های  و  ارزش ها  پیشربد  برای  برنده تری  ابزار های  غربی 

قدرت  بین املللی،  نهاد های  از  غرب  که  معتقدند  تحلیلگران  برخی  رو  همین 

نظامی و منابع اقتصادی برای اداره جهان به گونه ای استفاده می کنند که تسلط 

خودش پا برجا مباند، منافع غرب حفظ شود و ارزش های سیاسی و اقتصادی 

غرب پیش رود. سازمان ملل برای آن که در چشم اکرثیت مردم جهان پذیرفتنی 

تحمیل  خدمت  در  کاری  و  ساز  که  بدزاید  اذهان  از  برداشت  باید این  مباند 

ارزش های دولت های قدرمتند به کشور های ضعیف تر است.

اگر واقع گرایان عمدتا به پیگیری منافع ملی توجه دارند آرمان گرایان عالقه 

مند رسشت جهان شمول و پیرشو سازمان ملل هستند. آرمان گرایان معتقدند  

سازمان ملل سیاست قدرت را تحت کنرتل درآورده و مدیریت جمعی ارزش های 

عمومی بین املللی را آسان تر ساخته است. از دید برخی آرمان گرایان مرشوعیت 

سازمان ملل برخواسته از فراگیر بودن آن به استعدادی است که برای تحقق 

سازمان  قوت  نقطه  بزرگرتین  آنان  گفته  به  دارد.  برش  پیرشفت  به  بخشیدن 

ملل این است که یگانه مجمع جهان شمول برای همکاری و مدیریت بین املللی 

است. در خصوص مسئله گسرتش مردم ساالری و مشارکت، برخی آرمان گرایان 

معتقدند که سازمان ملل، برای مدتی بیش از حد طوالنی بازیگران غیر دولتی را 

نادیده گرفته است. از همین رو درخواست های فزاینده ای در این زمینه مطرح 

شده است که سازمان ملل جامعه مدنی جهانی را به شکلی ژرف تر در اداره 

گری جهانی مشارکت دهد. بی گامن شامر قابل مالحظه ای از سازمان های غیر 

دولتی به موفقیت چشمگیری در برخی زمینه ها دست یافته اند. اما جست و 

جوی ساز و کاری برای مشارکت آنان در کنار سازمان ملل متحد در اداره گری 

جهانی پرسش های دشواری را مطرح ساخته است. برخی منتقدان مدعی اند 

انجام کارهای بسیاری برخوردارند ولی  از توانایی  که سازمان های غیر دولتی 

لحاظ  از  حتی  داوطلبانه  سازمان های  ندارند.  کاری  هیچ  انجام  برای  تکلیفی 

به  نیستند.  پاسخ گو  را دارند  آنان  به  به کسانی که قصد خدمت  نظری هم 

اعتقاد آنان سازمان ملل باید بدون آنکه از برندگی و پذیرش جهانی اقداماتش 

کاسته شود با هرنمندی متام پیگیر گسرتش مردم ساالری باشد.

از  برخاسته  زیادی  حد  تا  ملل  سازمان  مرشوعیت  برسازی،  پیروان  دید  از 

رسشت اساسی و دگرگون شونده آن است. سازمان ملل هم زاده و پدیدآورنده 

عامل  سازمان  دولت هاست. این  هویت  و  منافع  و  هنجار ها  اندیشه ها، 

توسعه، محیط زیست، حقوق  بوده است. درباره موضوعاتی چون  دگرگونی 

از این  است.  انداخته  در  فراوانی  اندیشه های  بانی  و صلح  زنان  برش، حقوق 

جهت، سازمان ملل به یک سازمان مهم هنجارگذار تبدیل شده است. از آنجا 

که منافع، ترجیحات و هویت دولت های عضو سازمان ملل نه ثابت است و نه 

از پیش مشخص، این سازمان در تاثیرگذاری بر نحوه تعریف و باز تعریف این 

منافع، ترجیحات و هویت ها سهمی هر چند حاشیه ای داشته است.

اما در جهان در حال توسعه این برداشت وجود دارد که غرب از قدرت دگرگونی 

برخی  می کند.  بردای  بهره  غربی ها  غیر  منافع  زیان  به  ملل  سازمان  آفرین 

از این انتقادات در کنفرانس ملل متحد درباره حقوق برش که در سال 1993 

در وین برگزار  گردید مطرح شد. در این کنفرانس چین و کشورهای در حال 

توسعه، جهانی ساخنت حقوق برش را دسیسه حکومت های غربی برای تحت 

فشار گذاشنت دولت های غیر غربی خواندند که با هدف تغییر دادن هویت 

و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها طراحی شده است.اما اعالمیه و برنامه 

عمل وین ضمن اعالم این که حقوق برش جهانی، تقسیم ناپذیر، به هم وابسته 

پیشینه های  و  منطقه ای  و  ملی  ویژگی های  اهمیت  است  مرتبت  هم  به  و 

وین  اعالمیه  می شناسد.  رسمیت  به  را  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی،  متفاوت 

کشورهای  ساخت.  برجسته  را  گرایی  نسبی  و  روایی  جهان  اصل  دو  تعارض 

غربی و سازمان های غیر دولتی شامل و جنوب از نگرش جهان روا بودن حقوق 

برش پشتیبانی میکردند حال آنکه دولت های غیر غربی نگرشی نسبی گرایانه 

داشتند. از این گذشته، کنفرانس وین برنیاز سازمان ملل به متهید دستور عملی 
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که تضمین کند در آینده اندیشه ها و هنجارهایش آینه دار گوناگونی دهکده 

جهانی خواهد بود انگشت گذاشت.

منتقدان مدعی اند که مقتضیات اداره گری جهانی ایجاب می کند سازمان ملل 

در هنجار ها، ساختار ها، آیین ها و رویه هایش باز اندیشی کند. اگر قرار بود 

سازمان ملل تفاوت عمده ای در اداره گری جهانی به وجود آورد باید به لزوم 

درخواست های  و  می پرداخت  کارگزاری هایش جدی تر  کردن  ساالرانه تر  مردم 

فزاینده ای را که برای شفافیت و مشارکت مردمی مطرح است در نظر می گرفت. 

اما شفافیت و بازتر بودن بدون تالش خالق برای تغییر نقش حاکمیت به دست 

 2 ماده  از  هفتم  بنده  ویژه  به  متحد  ملل  منشور  منونه،  برای  آمد.  نخواهد 

دولت  داخلی هر  در حیطه صالحیت  اساسا  که  را  مسائلی  در  مداخله  آنکه 

قرار دارد ممنوع اعالم می دارد غالبا دست دبیران کل سازمان ملل را از اجرای 

مسئولیت هایی که در حوزه حقوق برش دارند می بندد. این بخش از منشور را 

پرونده حقوق  به طور غیرمستقیم  که  تفسیر می کردند  به شیوه  از این  پیش 

اما  بین امللی دور نگه می داشت.  تیزبین جامعه  از نگاه  را  برشی دیکتاتور ها 

مجمع  به  خطاب    1999 سپتامرب  در  که  سخنانی  در  ملل  سازمان  کل  دبیر 

عمومی  ایراد کرد گفت در منشور چیزی وجود ندارد که مانع شود تصدیق کنیم 

برخی حقوق مرز منی شناسد. برخی از منتقدان معتقدند که این طرز فکر باید 

آورده  پدید  که جهانی شدن  دگرگونی های رسیعی  با  تعمیم یابد.  از این  بیش 

است آنچه را که در سال 1945 جزو صالحیت داخلی دولت ها شناخته می شد 

در هزاره جدید دیگر منی توان چنین قلمداد کرد. تحلیلگران بر اداره کنندگان 

سازمان واجب می دارند که منشور را از نو به طرزی همساز با واقعیت های 

تازه جهان تفسیر کنند.

 نتیجه گیری:

تا  که  بود  گر این  منایان  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر   1999 سپتامرب  سخنان 

چه اندازه حقوق بین امللل و دیپلامسی در واکنش به تغییرات پدید آمده در 

ارزش های جهانی دگرگون شده است. برخی از مهم ترین تغییرات پدید آمده 

در حقوق بین امللل و دیپلامسی برخاسته از رشد حقوق برش دوستانه بین املللی 

و افزایش شامر اسناد بین املللی حقوق برش از پایان جنگ جهانی دوم به این 

سو بوده است. اعالمیه جهانی حقوق برش که در سال 1948 از سوی سازمان 

ملل صادر شد چشمگیر ترین گام در تالش هایی بود که برای جهان گیر ساخنت 

حقوق برش انجام می شد. محرک صدور این اعالمیه، وحشی گری های به منایش 

درآمده در جنگ جهانی دوم به ویژه نسل کشی یهودیان بود واکنش جامعه 

بین امللل به همه سوزی یهودیان تشکیل دادگاه نورنربگ بود. تشکیل این دادگاه 

دسته کم از سه جهت یک تحول هنجاری بود. نخست، این دادگاه حقوق برش 

از اخالق  تا جنبه هایی  را در قلمرو سیاست جهان جای داد. دوم کمک کرد 

در سطح جهانی از نو تعریف شود. سوم، برای نخستین بار در طول تاریخ به 

اندیشه جنایات علیه برشیت، که در چهارچوب آن افراد و نه حکومت ها برای 

رشارت های جنگی مسئول شناخته می شدند، انسجام بخشید. اندیشه جنایات 

علیه برشیت از این فرض ریشه می گیرد که هر انسانی در برابر دیگر انسان ها 

وظیفه ای دارد. این تحوالت بر حقوق بین امللل و دیپلامسی تاثیر گذاشته و این 

است. این  را دگرگون ساخته  نوبه خود وجوه عملی حاکمیت  به  نیز  تاثیرات 

تحول یکی از کمک های اصلی سازمان ملل به اداره گری جهانی است.  
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 مقدمه

جامعه  در سطح  آن  وقوع  و  است  بزهدیده  بدون  جرم  پولشویی یک  ظاهراً 

حتی به صورت گسرتده، احساس ترس و ناامنی را که سایر جرایم ایجاد میکنند، 

به وجود منی آورد. اما این جرم، تهدیدی جدی علیه اقتصاد داخلی و خارجی و 

جامعه جهانی محسوب می شود. بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله 

با این پدیده، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سـازمـان یافـتـه 

فراملی در سال 2000 میالدی به تصویب رسید و جمهوری اسالمی ایران به آن 

سوی  از   1386 ماه  بهمن   2 تاریخ  در  پولشویی  با  مبارزه  قانون  شد.  ملحق 

توسط  بعد  سال  دو  آن  نامه  آئین  و  رسید  تصویب  اسالمی به  مجلس شورای 

هیئت وزیران تدوین و تصویب شد. تا قبل از تصویب این قانون، هیچ ماده 

تصوری  هیچ  احتامالً  و  منی کرد  محسوب  جرم  را  پولشویی  عمل  قانونی، 

راجع به این جرم وجود نداشت. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، 

جرم انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این 

پدیده است. اما حتی عنوان این جرم نیز نتوانسته، شدت جرم و مرضاتی را که 

اقتصاد داخلی و خارجی به همراه دارد، به خوبی نشان دهد، چنانچه  برای 

خود قانون نیز، عمالً تاثیری در کاهش جرایم مرتبط نداشته است.

 معنا و مفهوم پولشویی:

  پولشویی یا تطهیر پول به معنای آن است که اشـخـاص یا سـازمـان ها اقـدامـات 

و فـعالیت های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را 

دارای منشأ قانونی بدانند. درواقع، پولشویی جرمی ثانوی متعاقب جرم اولیه 

است. یعنی باید یک جرم واقع شود و برای پنهان منودن یا مرشوع جلوه دادن 

عواید ناشی از آن، جرم پولشویی ارتکاب یابد.

عواید ناشی از جرم در ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده 

است: هر نوع مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه 

به دست آمده باشد.

  سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی

اهداف  با  هم  را  قانون  اسالمی، این  جمهوری  گذار  قانون  می رسد  نظر  به 

پیشگیرانه و هم با اهداف کیفری، تدوین و تصویب منوده است.

1-پیشگیری

مبارزه  عالی  نام شورای  به  نهاد  پولشویی یک  با  مبارزه  قانون  در  قانون گذار 

با پولشویی تشکیل داده که وظایف آن عبارت است از جمع آوری اطالعات 

مربوطه، دریافت و بررسی گزارش های واصله و شناسایی معامالت مشکوک و 

... برای مبارزه با جرم پولشویی است.

 قانونگذار در ماده 7 این قانون، اشخاص و نهادهای مشمول قانون را موظف 

به احراز هویت ارباب رجوع ، ارائه گزارش و اسناد و مدارک به شورای عالی 

مبارزه با پولشویی، گزارش معامالت مشکوک، تدوین معیارهای کنرتل داخلی و 

آموزش کارکنان به منظور رعایت مقررات این قانون منوده است.

به نظر می رسد قانونگذار با پیش بینی نهاد مبارزه با پولشویی و ماده 7 این 

قانون،یک سیاست تقنینی، پیشگیری عام از جرم  را در نظر داشته است.

ضمناً تبرصه 3 ماده 3 این قانون، متام اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط را ملزم 

بررسی قانون مبارزه با 
�یولشوییی از منظر سیاست 

جناییی

دکتر رقیه صادقی رام
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به رعایت مقررات این قانون و آئین نامه ان می داند.

2- سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی

 قانون گذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی به تعریف جرم پولشویی و 

جرم انگاری آن پرداخته است. 

با پولشویی پیش بینی گردیده است.  در ماده 4، تشکیل شورای عالی مبارزه 

به  ارزیابی(  از  )پس  دریافتی  گزارش های  ارسال  شورا،  وظایف این  از  که یکی 

قوه قضائیه است.

البته بر قانون گذار این اشکال وارد است که تشخیص وقوع بزه از وظایف ذاتی 

دستگاه قضایی است و شورای عالی مبارزه با بزهکاری یک دستگاه اجرایی و 

غیر قضایی و تشخیص بزه منی تواند از صالحیت های این شورا باشد.

در ماده 9 این قانون، مجازات جرم پولشویی تعیین شده و ماده 11 این قانون 

، رسیدگی به جرایم مربوطه را در اختیار شعبه ای خاص قرار داده است. یعنی 

اقدام به تخصصی کردن و نه اختصاصی کردن شعبه منوده است. علت این امر 

نیز می توان چنین توجیه منود که پولشویی یک جرم خاص و فنی است و  را 

ارجاع آن به متام شعب ممکن است با توجه به بی اطالعی قضات منتهی به 

کند شدن روند رسیدگی و  صدور احکام معارض گردد.

 بررسی مواد قانون مبارزه با پولشویی 

ماده 1 اصل را بر صحت معامالت قرار داده است.

ماده 2 پولشویی را به صورت مصداقی تعریف منوده که به نظر می رسد، فقط 

بند ب آن، پولشویی به معنای واقعی است و بندهای الف و ج مربوط به قبل 

و پس از وقوع پولشویی بوده و در حکم پولشویی می باشد. این ماده اقتباسی 

از ماده 6 کنوانسیون پالرمو در تعریف پولشویی است.

ماده 4 وظایف و اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی را بیان منوده که 

هامنطور که بیان گردید، یکی از ایرادات وارد بر این ماده این است که قانونگذار، 

به این شعبه صالحیت تشخیص بزه را اعطا منوده در حالیکه، این شورا، یک نهاد 

اجرایی است و نه قضایی.

ماده 7 اشخاص موضوع ماده )کارشناسان رسمی، وکال، حسابرسان و...(را ملزم 

به ارائه اطالعاتی می داند که در تدوین آئین نامه اجرایی این قانون مورد نیاز 

است.

این ماده بیانگر فنی شدن حقوق و ارتباط حوزه حقوق کیفری با سایر علوم 

می باشد. باتوجه به گسرتش علوم و فنی شدن جامعه، قوانین نیز فنی می شوند  

متفاوت  و  متعدد  تخصص حرف  از  استفاده  به  نیاز  قوانین  تدوین  برای  لذا 

می باشد. 

ماده 8 منونه ای از احاله در حقوق کیفری است. به این صورت که جرم تعریف 

شده و مجازات آن به جرم دیگر در قانونی دیگر احاله می شود.

و  نقدی  جزای  نیز،  مجازات  نوع  که  مجازاتهاست.  تعیین  مورد  در   9 ماده  

اسرتداد اموال حاصل از جرم است. 

با توجه به شدت و اهمیت جرم پولشویی، بهرت بود، قانونگذار در این قانون، 

در خصوص امکان تشدید و تخفیف یا تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و ... اظهار 

نظر می منود. 

 بررسی مواد آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 

ماده 1 آئین نامه در مقام تعریف معامالت مشکوک، اقدام به تعیین مصادیق 

وسیعی از معامله مشکوک منوده است که اوالً بسیار وسیع و گسرتده است. 

با عبارت »برخی این عملیات مشکوک عبارتند از:«، نشان داده شده که  ثانیاً 

مصادیق دیگری از این معامالت موجود بوده و تعیین آن باتوجه به شباهت های 

موجود بر عهده دستگاههای مشمول و کارکنان آن می باشد. ثالثاً مواردی کامال 

تخصصی را مطرح منوده که یک فرد عادی اعم از وکیل و حسابدار و ... منی تواند 

به راحتی آن را بررسی منوده و تشخیص دهد که آیا جرمی واقع شده یا خیر. 

دستگاه  و  وزیران  هیئت  توسط  جدید  انگاری  جرم  نوعی  اقدام،  درواقع این 

اجرایی است که با توجه به اصل تفکیک قوا، هیچ صالحیتی در تعیین جرم و 

مجازات ندارد. این اقدام، هم اصل تفکیک قوا و هم اصل قانونی بودن جرایم 

و مجازاتها را مخدوش می مناید. 

نظر  از  خطر  پر  مناطق  در  معامله  طرف  اقامتگاه  که  را  معامله ای   ،5 بند 

پولشویی باشد، معامله ای مشکوک تلقی میکند. این در حالیست که نه در این 

اشاره ایی نشده که  بعدی، هیچ  نه در مصوبات  و  قانون  نه در  و  نامه  آئین 

منطقه پرخطر چه منطقه ای می تواند باشد و مسلامً تشخیص آن بر عهده مقام 

مشمول این قانون خواهد بود.

معامله  حین  قبل یا  رجوع  ارباب  که  را  مقرر  از سقف  بیش  معامالت   6 بند 

جزو  کند،  فسخ  منطقی  دلیل  بدون  را  آن  معامله،  از  پس  داده یا  انرصاف 

از  دلیل  است؟ این  دلیلی  نوع  چه  منطقی،  دلیل  می داند.  معامالت مشکوک 

نظر چه کسی باید منطقی باشد؟ این اصطالح کامالً مبهم است و از نظر فن 

قانون نویسی و به ویژه در تدوین آئین نامه که باید ابهامات قانون را از بین 

برده و فهم آن را تسهیل مناید، منی تواند قابل توجیه باشد.

بند 7 معامالتی را که طبق عرف کاری اشخاص پیچیده و غیر معمولی باشد، 

کاری  متامی عرف های  به  باید  مشمول،  فرد  توصیف،  با این  می داند.  مشکوک 

تسلط داشته باشد تا بتواند معامله ای را که از نظر عرف کاری هر صنف و 

رشته ای پیچیده و  غیر معمول است تشخیص دهد.

ماده 5 آئین نامه، مقرر می دارد، چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور 

سایر  پـولشویی یا  فعالیتهای  انجام  به  ظن  و یا  ننامید  ارائه  را  فوق  مواد  در 

جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی 

خودداری و مراتب را به واحد اطالعات مالی گزارش منایند.

جای سوال است که در مرحله تشخیص هویت و شناسایی ارباب رجوع، چگونه 

ممکن است ظن به پولشویی پیدا شود؟ در این ماده مشخص نشده این ظن چه 

نوع ظنی است و منبع ظن حاصله چیست. ظن می تواند با توجه به تخصص 
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افراد و تجربیات و نگرش های افراد کامالً متفاوت باشد.

دار  از صالحیت  اعم  افراد  به همه  و  بوده  برائت  اصل  نقض  نوعی  امر  این 

به  اعتقاد  با  شده،  ظن ایجاد  رصف  به  که  می دهد  اجازه  صالحیت،  فاقد  و 

پولشویی، زندگی اشخاص را مورد تحقیق و تفتیش قرار دهند.

مرحله  در  که  قبلی  مشرتیان  از  دسته  آن  می دارد:  مقرر   15 ماده   1 تبرصه 

تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت 

واحدهای  نگردد،  رفع  مذکور  مغایرت  چنانچه  منایند.  اقدام  مغایرت  رفع  به 

به واحد اطالعات مالی  را  پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد  با  مبارزه 

ارسال منایند. ظاهر تبرصه بیان گر این است که اگر کسی اقدام به رفع مغایرت 

از مشخصات نکند، با نقض اصل برائت، مظنون به پولشویی خواهد بود.

ماده 17 آئین نامه اشخاص مشمول این قانون را در مواردی ملزم به بررسی و 

به روز رسانی اطالعات می مناید. یکی از این موارد در صورتی است که شخص 

مشمول براساس شواهد و قراین احتامل دهد ارباب رجوع در جریان عملیات 

پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

تروریسم، چه از منظر حقوق داخلی و چه از منظر حقوق بین امللل یک واژه 

مبهم و تعریف نشده است. حال یک شخص عادی مشمول این قانون اعم از 

حسابرس و وکیل و کارمند و ... چگونه می تواند دست به تعریف تروریسم زده 

و تشخیص دهد که این معامله برای تامین منابع مالی تروریسم است.

ماده 18 تشکیل شورای مبارزه با پولشویی را پیش بینی منوده است. ساختار و 

تشکیالت اجرایی شورای عالی مبارزه با پول شویی نیز در جلسه مورخ 11 بهمن 

1388 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پول شویی و به استناد 

تبرصه 2 ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی تعیین شد. این شورا دارای پنج عضو 

به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، 

معدن و تجارت، وزیر اطالعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی است. 

ماده  است. این  گردیده  مشخص  نهاد  اختیارات این  و  صالحیت   19 ماده  در 

به شورای عالی  را  بازرسی در مورد جرم پولشویی  اختیار تشخیص و  اعطای 

مبارزه با پولشویی داده در حالیکه در این نهاد، هیچ رد پایی از قوه قضائیه 

دیده منی شود و متام اعضای آن، از قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می باشند. 

ماده 25 آئین نامه، پا را فراتر گذاشته و متام کارکنان اشخاص مشمول را ملزم 

ماده  می داند. این  مشکوک  معامالت  درخصوص  رسانی  اطالع  و  شناسایی  به 

فرض را بر این قرار داده که متام کارکنان دستگاههای اجرایی و اداری و مالی، 

دارای چنان تخصص و تبحری می باشند که قادر به تشخیص معامالت مشکوک 

و مرتبط با پولشویی می باشند.

ماده 27 با بیان این که »معامالت مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص 

نبوده  افراد  اتهامی به  بیانگر هیچ گونه  ارسال آن هستند،  به  مشمول موظف 

و اعالم آن به واحد اطالعات مالی افشای ارسار شخصی محسوب منی گردد و 

در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه 

نخواهد بود«، با نقض اصل برائت به متام کارکنان اجازه می دهد که بدون هیچ 

واهمه ای نسبت به تشخیص معامله مشکوک اقدام منوده و اتهام پولشویی به 

دیگران وارد منایند.

نام واحد اطالعات مالی سخن گفته شده ولی در  از واحدی به  در ماده 38 

مورد ساختار این واحد و اعضای آن، هیچ تعیین تکلیفی به عمل نیامده است. 

مشکلی که در این ماده وجود دارد، صالحیت این نهاد در تشخیص بزه پولشویی 

و تروریسم و انتساب آن به اشخاص می باشد. 

 نتیجه گیری

قانون مبارزه با پولشویی در مقام اجرای کنوانسیون پالرمو )کنوانسیون مبارزه 

با جرایم سـازمـان یافـتـه فراملی سال 2000( در سال 1386  جهت پیشگیری 

و مبارزه و کیفر رسانی جرم پولشویی تصویب شد. آئین نامه قانون در سال 

88 یعنی دو سال پس از تصویب قانون، تصویب گردید و در طول این مدت، 

تکلیف موارد استنادی به آئین نامه و ساختار و تشکیالت شورای عالی مبارزه 

با پولشویی نا مشخص بود و درواقع باتوجه به این که اجرای مقررات این قانون 

در موارد بسیاری وابسته به این نهاد است، اجرای آن توسط اشخاص حقیقی و 

حقوقی و سازمانها و ادارات و نهاد، عمالً منی توانست مقدور باشد.

در این آئین نامه، هیئت وزیران، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و اقدام 

از حوزه صالحیت وی  که خارج  و وضع جرایم جدید منوده  انگاری  به جرم 

می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرایم ، جرم باید عملی باشد که توسط 

قانونگذار مشخص می شود و قانونگذار نیز رصفاً می تواند قوه مقننه باشد و نه 

قوه مجریه و هیئت وزیران. لذا جرم انگاری جدید و توسیع اصالحات قانونی 

بودن  قانونی  اصل  آشکار  نقض  مامله مشکوک،  تعیین مصادیق  در  ویژه  به 

جرایم و مجازات ها می باشد.

عالوه بر توسیع اصطالحات قانون که منتهی به توسیع جرم انگاری شده، آئین 

مشمول،  دستگاههای  کارمندان  و  کارکنان  به  وسیع  اختیارات  اعطای  با  نامه 

اصل برائت را نقض منوده و امکان ورود اتهام به اشخاص را بدون منبع و ماخذ 

معترب و پایه و اساس قانونی فراهم منوده است.

استفاده از الفاظ مبهم و غیر اصولی و مغایر با فن قانون نویسی و پیش بینی 

نهادها بدون تعیین اعضای آن، همه از ایرادات اساسی وارده به این آئین نامه 

می باشد. 

باتوجه به این که هدف قانونگذار، ابتدائاً پیشگیری و سپس کیفر دهی جرایم 

قانونگذار  وزیران،  هیئت  توسط  صالحیت  حوزه  از  عدول  است،  مربوطه 

و  شدید  قانون  موجب ایجاد یک  و  منوده  دور  اساسی  و  اولیه  اصل  از این  را 

اقتدارگرا، بدون توجه به اصل برائت، اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصل 

تفکیک قوا گردیده است.
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فضای مجازی پدیده نو ظهوری بود که با پیدایش و گسرتش آن، مسائل جدیدی 

را نیز بوجود آورد. مسائلی که حقوق سنتی پاسخ گوی آن نبود و لزوم بروز 

احساس  پیش  از  بیش  مجازی  فضای  با  آن  سازی  متناسب  و  قوانین  رسانی 

بین رفنت  از  به این موضوع فکر کرده اید که علی رغم  به حال  تا  اما  می شد. 

»مرزها« در پی گسرتش فضای مجازی، مشکالتی را نیز با خود به همراه داشته 

که عدم پاسخ دهی به آنها به منزله عدم پاسخ دهی به نیازهای روز است؟ 

یکی از زمینه ها، حقوق مالکیت فکری است. قبل از پرداخنت به منت می بایست 

با این مفهوم آشنا شویم. حقوق مالکیت فکری به حقوقی اطالق می شود که 

به حامیت از فعالیت های فکری و صعنتی می پردازد؛ به عنوان مثال می توان 

به حقوق مالکیت ادبی و هرنی مثل حق مولف، حق تکثیر، حق اخرتاع و... 

اشاره کرد. کنوانسیون های مختلفی نیز هستند به این موضوعات اشاره دارند؛ 

مانند کنوانسیون پاریس در حامیت از آثار صنعتی یا کنوانسیون برن در حامیت 

از آثار ادبی. 

کشور ها نیز متناسب با نیازهای داخلی خود، اقدام به تهیه و تصویب قوانینی 

با هدف حامیت از آثار مولفان و هرنمندان و مخرتعان و... دارد. در کشور ما، 

قانون حامیت حقوق مولفان و مصنفان و هرنمندان ) مصوب 1348( عهده دار 

حامیت از بخشی از این موارد است. از آنجا که بررسی موشکافانه این قانون در 

حوصله این یادداشت منیگنجد، رصفا به بررسی مواردی خاص از آن و سپس به 

مسئله نقض این حقوق در بسرت فضای مجازی خواهیم پرداخت.

به موجب بند 1 ماده 2 این قانون، »کتاب، رساله، جزوه، منایشنامه و هر نوشته 

قانونگذار است. همچنین  ادبی و هرنی« مورد حامیت  دیگر علمی و فنی و 

ماده 12 در بیان مدت حامیت از حق پدید آورنده، حقوق مادی ) مثل ترجمه، 

 50 مدت  به  را  آثار  ...( این  علمی و  کارهای  در  استفاده  و یا  اثر  تکثیر  نرش یا 

سال پس از مرگ پدید آورنده زیر چرت خود گرفته است و در خصوص حقوق 

معنوی، آنرا محدود به زمان و مکان ندانسته و نیز آنرا غیرقابل انتقال تلقی 

کرده است. ) ماده 4(

است،  آن  مولف  ساله  چندین  تالش  حاصل  رساله  کتاب یا  تهیه  که  آنجا  از 

قانونگذار ضمن احرتام به تالش های وی و نیز حامیت از آن، به منظور وضع 

اختصاص  »تخلفات و مجازات ها«  به  را  قانون  اجرا، فصل چهارم این  ضامنت 

داده است.

با گسرتش فضای مجازی، نخستین چیزی که در مستعد تعرض است،  امروزه 

آمدن  پدید  با  طرفی  از  است.  آورنده  پدید  فکری  مالکیت  با  مرتبط  حقوق 

در  حداقل   – مرتبط  قوانین  رسانی  بروز  لزوم  مجازی،  فضای  بنام  پدیده ای 

حوزه مالکیت فکری – نه تنها مناسب، که واجب به نظر می رسد. این موضوع 

بسیار منطقی است که از کسی که حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش و 

مطالعه اش را در یک کتاب جمع آوری کرده است، حامیت شود، اما تکلیف 

قانونگذار در صورتی که دروازه دیگری جهت تضییع حق و حقوق مولف باز 

شود، چیست؟ آیا در این صورت، قانونگذار از حامیت خود کاسته و مقدمات 

نقض مالکیت فکری را پدید آورنده می آورد؟

پدیده های  آمدن  بوجود  و  زمان  که مقتضیات  است؛ چرا  منفی  پاسخ  منطقا 

فضای مجازی به مثابه 

نقض مالکیت فکری

فرشید قدیم خانی
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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جدید از تکالیف هیچ طرف منی کاهد. بدین منظور قانونگذار در سال 1382 

با تصویب »قانون تجارت الکرتونیک« در صدد گسرتش دامنه حامیتی خود به 

بسرت مبادالت الکرتونیک بود. هرچند این قانون، چنان که از نامش پیداست در 

نشان دهنده  اما  است،  الکرتونیک  بسرت  در  تجارتی  مبادالت  و  تجارت  حوزه 

اهمیت و توجه به قانونگذار به فضای دیجیتال بوده و به نوعی نافی نقض 

در  ذیل مبحث دوم،  قانون،  در این  است.  بسرت  در این  مالکیت فکری  حقوق 

3 فصل حامیت قانونگذار از حقوق مولف در بسرت الکرتونیک ) فصل اول(، 

حامیت از ارسار تجاری ) فصل دوم( و حامیت از عالئم تجاری ) فصل سوم( 

بصورت رصیح و روشن بیان شده است. مطابق ماده 62 ق. تجارت الکرتونیک، 

پیام منحرصا در  ... بصورت داده  »حق تکثیر، اجرا و توزیع ) عرصه و نرش( 

اختیار مولف است...«. در خصوص ضامنت اجرا نقض حق مولف ) در بسرت 

مبادالت الکرتونیک( هم ماده 74 همین قانون، مجازات حبس سه ماه تا یکسال 

و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال را وضع کرده است.

اما این موارد در خصوص مبادالت الکرتونیک بود، سوالی که برای مخاطب ایجاد 

در  مولف  از  حامیت  خصوص  در  قانونی  ماده یا  آیا  که  است  می شود این 

اجرا هایی در جهت نقض آن وجود  نیز وضع ضامنت  شبکه های اجتامعی و 

دارد یا خیر؟ 

شبکه های اجتامعی با توجه به گسرتدگی که در کشور ما دارند، به »بالی جان 

مولفین« بدل شده است، بدین صورت که بعید به نظر می رسد شام با چند 

نرسید.  خود  مدنظر  جزوه  کتاب یا  به  شبکه ها،  در این  ساده  جوی  و  جست 

هرچند قانونگذار می تواند در زمینه وضع مقررات مورد نیاز در این خصوص 

رسان های  پیام  خصوص  در  اما  بورزد  مبادرت  داخلی  رسان های  پیام  درباره 

خارجی دستش بسته است.

اما لزوم تهیه قانون مجزا  هرچند ایران به کنوانسیون برن ملحق نشده است 

زمینه حامیت از مالکیت فکری به طور اعم در بسرت فضای مجازی، امری به 

مراتب مهم تر و رضوری تر از برخی اقدامات ناچیز است.

بازدارنده  عامل  بگذاریم، یک  کنار  را  موضوع  حقوقی این  بحث های  کل  اگر 

درونی نیز می تواند ما از استفاده از کتب و رساله های منترشه شده بصورت 

غیرقانونی در بسرت اینرتنت و شبکه های اجتامعی باز دارد. در نظر بگیرید شام 

و  اساتید  از  کمک  نیز  و  روزی  شبانه  مطالعه  و  پژوهش  سال   3 2 یا  از  پس 

دوستان، موفق به تالیف کتابی در حوزه تخصصی رشته خود شده اید. رسخوش 

از به مثر رسیدن نتیجه سالها تالش تان، روزی اتفاقی فایل الکرتونیک کتاب خود 

را در یکی از کانال های مجازی مشاهده می کنید. قطعا اولین چیزی که به ذهن 

شام خطور خواهد کرد، زحامت شام بوده، زحامتی بواسطه یک برنامه اسکرن و 

در کرسی از ثانیه در اختیار میلیون ها مخاطب قرار گرفته است. هر چند که 

»زکات علم به نرش آن است« اما نرش علم هم ضوابطی دارد که عدم رعایت 

آنها باعث هرج و مرج میشود. این مثال را برای نویسنده ای در نظر بگیرید که 

کتاب خودش را در فضای مجازی بطور PDF شده می بینید. نویسنده ای که نه 

تنها در زمان حیاتش، که 50 سال پس از مرگش هم قانون از او حامیت می کرد. 

منود عملی سخن گهربار پیامرب اسالم )ص( در این خصوص شاهد هستیم که 

می فرمایند :»هرآنچه بر خود منی پسندی بر دیگران هم نپسند.« و چه درست 

فرموده اند. این وجدان اخالقی ماست که ما را از استفاده غیرقانونی از هرگونه 

کتاب و مطلب و... که در بسرت مجازی نرش می شود، باید بر حذر دارد. وجدان 

اخالقی خودمان را قاضی کنیم، هیچ وقت راضی به نرش مطالبی که به قلم و 

حاصل تالش ما هستند، به نام دیگری نیستیم. پس چطور ممکن است با چند 

کلیک ساده از حقوق یک مولف رد بشویم و اخالق را زیر پا بگذاریم. 

انتشار آن هم  کانالهای مجازی منترش شده است و  از یک کتاب که  استفاده 

نیست. حتی  درست  و رشعا هم  وجدانا  که  قانونا،  تنها  نه  است،  غیرقانونی 

علمی که از آن کتاب حاصل شود را هم می توان رسقت علمی دانست. انتظار 

با فرهنگ سازی و نیز نوشنت مطالب در این خصوص، حداالمکان  می رود که 

خالهای قانونی را اهل قلم با نظراتشان برطرف کنند.
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چک به عنوان وسیله ى پرداخت، یکی از اسناد تجاری محسوب می گردد. ابزار 

چک  می باشد.  خاصی  اصول  و  ویژگی ها  دارای  و  است  غیرنقدی  پرداخت 

فی النفسه در مقایسه با برات و سفته، ابزار پرداخت فوری است که عالوه بر 

آن ابزاری برای تضمین نیز محسوب می شود و مردم با این هدف از آن بهره 

می برند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی 

را برای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی 

از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود؛ که نشان دهنده اهمیت باالی 

نظام  در  معامله مدت دار  ابزار  ارزان ترین  و  به عنوان سهل الوصول ترین  چک 

اقتصادی کشور است. رضورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحرص 

به  فرد آن در مبادالت اقتصادی، اصالح و بازنگری هفت  باره قانون چک در 

مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ 

رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصالح قانون مذکور تا پیش 

از سال 1397، مشکالت عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود. در 

آبان ماه سال 97 مجلس شورای اسالمی  قانون جدید صدور چک را تصویب کرد 

که بسیاری از اشخاصی که به صورت روزانه با این سند تجاری کار می کنند آن را 

تحولی جدید در جلوگیری از سو استفاده از این سند دانستند.

در واقع، اصالحیه قانون چک آنقدر مرتقی است که بسیاری از اقتصاددانان، 

فعاالن نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در 

اصالح  نظام بانکی می دانند.

از تاریخ1400/01/14 دستورالعمل اجرایی اصالحی قانون صدور چک و ثبت 

الکرتونیکی چک های جدید در سامانه صیاد الزامی است.اصالحیه قانون چک 

الزاماتی داشته که مهم و در خور توجه است وبه رشح ذیل اعالم می  شود: 1- 

لزوم ثبت متام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال2- 

از صدور چک جدید  نشده،  اثر  رفع سوء  برگشتی  دارندگان چک  ممنوعیت 

و ثبت آن در سامانه صیاد3- لزوم صدور چک در وجه ذی نفع مشخص و 

ممنوعیت صدور آن در وجه حامل در سامانه صیاد4-جایگزینی پشت نویسی 

چک های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد

صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چک ها 

در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می شوند.در حال حارض ابزارهای دسرتسی 

آماده  که  است  پرداخت  حوزه  موبایلی  برنامک های  شامل  صیاد  سامانه  به 

ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست 

بانک ها  بانک  همراه  و  بانک  می شود. اینرتنت  منترش  شاپرک  سایت  در  آنها 

فراهم  را  به سامانه صیاد  امکان دسرتسی  زودی  به  نیز  اعتباری  و موسسات 

می کنند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسانی که دسرتسی به اینرتنت 

ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر 

دسرتسی به سامانه صیاد از جمله تلفن بانک، ابزار پیامکی، کد های دستوری و 

سایر روش هایی است که توسط شبکه بانکی اطالع رسانی خواهند شد.

کار  چه  باید  چک  کننده  صادر  می رسد اینکه  نظر  به  ادامه  در  که  سوالی 

شامل  مندرجات  ثبت  کند:الف(  رعایت  را  زیر  مراحل  باید  کننده  کند،صادر 

تاریخ رسرسید، مبلغ، اطالعات هویتی ذی نفع و در برگ چک ب( احراز هویت 

در باب اصالحیه 

قانون چک

محمد ذاکری وایقان
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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در اینرتنت بانک و برنامک موبایلی بانک، احراز هویت در برنامک های موبایلی 

حوزه پرداخت ،احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود 

و در نهایت ورود مندرجات چک در سامانه صیاد.دریافت کننده چک هم باید 

مراحل زیر را رعایت کند: مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن همراهی که 

سیم کارت آن متعلق به گیرنده چک است و احراز هویت استعالم و تطبیق 

و  ذینفع  هویتی  اطالعات  مبلغ،  رسرسید،  تاریخ  شامل  چک  برگ  مندرجات 

در  چک  تایید  وبا  مندرجات  انطباق  عدم  انطباق یا  براساس  چک  رد  تایید یا 

وضعیت ثبت نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شدن در رسرسید را خواهد 

داشت.

 نوآوری دیگری که پیش بینی شده است به این صورت است که اگر موجودی 

داده  وی  به  موجودی  مبلغ  چک  دارنده  تقاضای  با  باشد  کمرت  هم  حساب 

پنج اصالحی، در صورتی که موجودی حساب  می شود.همچنین مطابق ماده 

صادرکننده چک نزد بانک کمرت از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک 

مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک 

با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.بانک مکلف 

است بنابر درخواست دارنده چک، فوراً کرسی مبلغ چک را در سامانه یکپارچه 

گواهینامه ای  در  آن  و درج  دریافت کد رهگیری  با  و  کند  وارد  بانک مرکزی 

به متقاضی تحویل دهد و همچنین مهلت 10 روزه  را  مشابه ماده قبل، آن 

و  لغو شده  مرکزی،  بانک  سامانه  به  برگشتی  اطالعات چک های  ارسال  برای 

به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطالعات 

مذکور به این سامانه هستند. یعنی بانک ها فوری و در هامن لحظه چک های 

برگشتی را در سامانه صیاد اعالم می کنند و برای بقیه بانک ها و اشخاصی که 

مکلف  بانک ها  و  می شود  داده  نشان  استعالم هستند رسیعا  گرفنت  حال  در 

بدیهی  و  بوده  پرداخت صادره  گواهینامه عدم  بر روی  کد رهگیری  به درج 

است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.این کار همین امروز هم در بانکها اجرایی شده و اگر به گواهی 

عدم پرداختی که اخیرا گرفته اید نگاه کنید این کد را می بینید و کد رهگیری 

برای پیگیری های حقوقی و کیفری بعدی الزم است.

در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک های برگشتی 

پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می بایست نسبت به رفع 

در حساب  مبلغ چک  انسداد  کند.یعنی  اقدام  مبلغ مسدود شده  از  انسداد 

پشت  حامل،  وجه  در  بانکی  است. صدور چک  سو چک، یکسال  رفع  جهت 

نویسی و ظهر نویسی چک بر اساس قانون جدید چک از 21 آذر 99 ممنوع 

خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی 

به ثبت برسد.

چک های جدید، ویژگی هایی دیگری که از چک های موجود متفاوت است این 

که برای مثال رنگ چک های موجود صورتی و سبز است اما چک های جدید 

برگه چک های  روی  بر  می شوند. همچنین  منترش  و  چاپ  بنفش  رنگ  تم  با 

جدید عبارت »کارسازی  این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن 

در سامانه صیاداست.« درج شده است که در تصویر زیر در پایین چک قابل 

مشاهده است. 

این ها همه مهم ترین مواردی بود که درباره چک جدید باید بدانید ولی حتام 

در نظر داشته باشید که مباحث حقوقی درباره چک گسرته بزرگی دارد و همه 

نکات آن در این نوشتار نیامده است و نگارنده سعی کرده تا به ابعاد مهم آن 

بپردازد و طبیعتا موضوع گسرتده  از آن است تا بتوان در یک یادداشت به همه 

این مطلب پوزش  از همه خوانندگان   موارد و جزِئیات اشاره منود وپیشاپیش 

می خواهم.
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 چکیده:

مجرمان و جنایتکارانی که از اعامل شنیع خود لذت میربند، فارغ از هرگونه 

رنگ و ملیت و در هرجای این کره خاکی که باشند باید به سزای اعامل خویش 

برسند. موجودیت یافنت دادگاه کیفری بین املللی نشانه گامی تاریخی در توسعه 

برای  مشخصا  دادگاهی  بار  نخستین  برای  زیرا  بود  بین املللی  کیفری  حقوق 

رسیدگی به موارد نقض حقوق کیفری بین املللی تشکیل میشد.دادگاهی که به 

همت جامعه بین املللی برای محاکمه اشخاصی تشکیل شده است که متهم به 

ارتکاب جرایم بین املللی هستند.

کلامت کلیدی:دادگاه کیفری بین املللی، جنایتکار، جرایم بین املللی

 مقدمه

این دادگاه که مقر آن در الهه هلند است کار خود را رسام از ژوئیه 2002 آغاز 

کرده است. این دادگاه از قضات، دادستان ها و دیگر مقام های دادگاه تشکیل 

می یابد که جامعه بین املللی آن ها را به کار گامرده است. با وجود انتقادات 

از  که  نیست  ساالری  مردم  دولت های  برای  تهدیدی  دادگاه  گیران، این  خرده 

موارد  از  دسته  آن  متوجه  دادگاه  فعالیت  میکنند.  پشتیبانی  قانون  حکومت 

نقض رشم آور حقوق برش است که برای همگان بیش از حد آشناست و جامعه 

بین املللی تا پیش از تشکیل این دادگاه تنها کناری می ایستاد و کشته شدن و 

قربانی تجاوز و شکنجه شدن انسان ها را در جریان این موارد نظاره میکرد بی 

آنکه مرتکبان این جنایات را مجازات کند.

 پیشینه تاریخی

سابق،  بین املللی یوگسالوی  کیفری  دیوان  موفقیت  و  جنگ رسد  پایان یافنت  با 

اندیشه تشکیل دادگاه کیفری بین املللی بیش از پیش مقبولیت یافت. در 1994 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بین امللل خواست تا پیش 

نویس اساسنامه این دادگاه را تنظیم و ارائه کند. پس از تکمیل این پیش نویس، 

با حضور منایندگان همه کشورها تشکیل شد. در 17 ژوئیه 1998  کنفرانسی 

منایندگان 120 دولت در رم گردهم آمدند و یک ماه بعد به اساسنامه دادگاه 

کیفری بین املللی رای مثبت دادند. تنها 21 دولت رای ممتنع و 7 دولت رای 

جمعیت  اعظم  بخش  اساسنامه،  مخالف  دولت های  متاسفانه  دادند.  منفی 

جهان را در خود جای می دادند. مخالفان شامل ایاالت متحده، چین، اندونزی 

و هندوستان بودند.

 ساختار و صالحیت رسیدگی

این دادگاه به موجب قرارداد تشکیل یافته است و در مورد نسل کشی، جنایت 

علیه برشیت، جنایت جنگی، و جرم تجاوز صالحیت دارد. نسل کشی در این 

دادگاه برخالف اساسنامه دیوان کیفری بین املللی یوگسالوی سابق شامل دسیسه 

چینی برای ارتکاب نسل کشی منیشود و تجاوز جنسی هم در زمره جرم نسل 

کشی قرار ندارد. جنایات جنگی و جنایات علیه برشیت در اساسنامه دادگاه به 

معرفی ماهیت و کارکرد 
دادگاه کیفری بیین المللی

)International Criminal Court( 

رضا جوهری
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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شکلی کامال مفصل مشخص شده اند.

تا 11 آوریل 2002 شصت سند تصویب که برای به اجرا در آمدن پیامن رم الزم 

بود به دفرت دادگاه تسلیم شد و دادگاه تقریبا بالفاصله کار خود را آغاز کرد.

ساختار دادگاه کیفری بین املللی شبیه ساختار دیوان کیفری بین املللی یوگسالوی 

سابق است. دادگاه دارای 4 رکن اصلی است: حوزه ریاست)که مسئول عملکرد 

استیناف(،  و  بدوی  مقدماتی،  شعب  از  قضایی)مرکب  بازوی  است(،  دادگاه 

اساسنامه  در  که  جرایمی است  قضایی  پیگرد  و  تحقیق  مسئول  دادستانی)که 

مشخص شده است( و دفرت دادگاه)که مسئول اداره امور اجرایی دادگاه است(.

قضات و کارکنان دادگاه از جمله دادستان و کارکنان دفرت دادگاه به طور متام 

وقت در استخدام دادگاه هستند.

صالحیت های دیوان کیفری بین املللی عبارت اند از صالحیت مکانی، زمانی و 

صالحیت موضوعی.

صالحیت دادگاه کیفری بین املللی بر اصل))مکمل بودن(( صالحیت آن نسبت 

می تواند  ذیل  موارد  در  دادگاه  میگیرد.  پایه  داخلی  دادگاه های  به صالحیت 

اعامل صالحیت کند:

یکی از دولت های عضو، موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛. 1

متحد . 2 ملل  منشور  هفتم  فصل  موجب  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛

دادستان به ابتکار خود تحقیق درباره یک دولت عضو را آغاز کند و در . 3

مرحله بعد، دادگاه تحقیقات وی را تایید کند.

شورای امنیت می تواند دادستان را از پیش بردن تحقیقاتی که به ابتکار خود 

آغاز کرده است برای مدت یک سال بازدارد.

همچنین تقسیم بندی دیگری را نیز میتوان ارائه داده تحت عنوان:1.صالحیت 

تکمیلی، صالحیت شخصی و جرایم محیط زیستی

صالحیت تکمیلی: برخالف دادگاه های ویژه رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی 

شامل نسل کشی بوسنی و کشتار رسبرنیتسا و نسل کشی رواندا که از صالحیت 

هم زمان با دادگاه های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین املللی کیفری 

اصل صالحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته است. به این معنی که مسئولیت 

اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صالحیت دیوان با دادگاه های 

دستگاه  نبود  ملی یا  دادگاه های  توانایی  متایل یا  عدم  در صورت  و  است  ملی 

قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین املللی کیفری اعامل صالحیت خواهد کرد. 

آنان  جانشین  جایگزین یا  اما  است  ملی  محاکم  مکمل  دیوان  به این ترتیب این 

نیست.

صالحیت شخصی:  دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی باالی 18 

سال صالحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صالحیت آن ندارد. در 

واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین املللی به افراد 

داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین 

علت، پیش از پیوسنت به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت 

رئیس جمهور فرانسه را اصالح کرد.

جرایم محیط زیستی: در سپتامرب 2016 در گزارش دادستان الهه از اولویت ها 

و انتخاب پرونده ها برای رسیدگی به جرائم، رسامً اعالم شد که از این پس دادگاه 

به جرائم زیست محیطی تحت عنوان »جنایات علیه برشیت« رسیدگی  الهه 

خواهد کرد. این پرونده ها شامل تخریب محیط زیست، بهره کشی ناعادالنه از 

منابع طبیعی، و ترصف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر هستند.

 مجازات ها:

در دیوان مجازات اعدام وجود ندارد و مسئولیت جزایی فقط برای افراد باالی 

18 سال مطرح است. تعداد قضات 18 نفر خواهد بود که برای مدت 9 سال 

انتخاب می شوند و قابل انتخاب مجدد نیستند.

 جایگاه دادستان

دادگاه کنرتل قابل مالحظه ای بر دادستان دارد. در مواردی که متهم قبال توسط 

دادگاه  باشد  شده  محاکمه  دولتی  دادگاه  در  بازجویی یا  دولت  بازپرس یک 

اجازه تحقیق یا پیگرد قضایی نخواهد داد مگر آنکه بازپرسی یا محاکمه یادشده 

اجازه  دادگاه  مشخص تر  طور  به  ولی  باشد.  بوده  سازی  ظاهر  و  ساختگی 

رسیدگی به موضوعی را نخواهد داد مگر آنکه دادستان»مبنای معقولی« برای 

رسیدگی داشته باشد.

به موجب اساسنامه، دادستان اجازه صدور»دادخواست براساس فرصت منحرص 

به فرد تحقیق و تفحص« را دارد. هدف از این دادخواست، حفظ شواهد در 

مواردی است که ممکن است شاهد بعدا برای ادای شهادت در دسرتس نباشد. 

 مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری فردی به مثابه یک اصل جایگاه استواری در اساسنامه دارد. 

فرد را در صورتی می توان دارای مسئولیت کیفری دانست که به صورت فردی یا 

به اتفاق دیگری مرتکب جرم شده باشد قطع نظر از این که آن دیگری مسئول 

شناخته شود یا نشود. در صورتی میتوان مدعی مسئولیت کیفری فرد شد که 

متهم در ارتکاب جرم »نقش تحریک کننده، اغوا کننده، معاونت، و مشارکت 

داشته یا به نحو دیگری به آن کمک کرده باشد«.

اساسنامه در مقایسه با مافوق های غیر نظامی برای فرمانده هان نظامی سطح 

شناخته  مسئول  که  نظامی در صورتی  فرمانده  است.  قائل  را  جرم  از  باالتری 

می شود که از جرم» خرب داشته یا باید خرب می داشته است« حال آن که مافوق 

غیرنظامی  در صورتی مسئول است که از جرم» خرب داشته یا آگاهانه به اطالعات 

مربوط به آن بی اعتنایی کرده باشد«.

اساس  بر  متهم  دفاعییه  بین املللی  کیفری  دادگاه  اساسنامه  موجب  به 
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وجود»دستور مافوق« در صورتی مسموع است که وی بتواند نشان دهد برای 

اطاعت از دستور تکلیف حقوقی داشته، از غیرقانونی بودن دستور خرب نداشته، 

در این  استثنای مهم  است.  نبوده  غیرقانونی  بارزی  به شکل  و دستور یادشده 

زمینه، مسموع نبودن دفاع مبتنی بر وجود دستور مافوق در مورد جرم نسل 

کشی یا جنایات علیه برشیت است. سایر دفاعیه های منظور شده در اساسنامه 

شامل جنون یا مست بودن متهم است. مستی متهم در مواردی به عنوان دفاع 

مسموع است که فرد منی توانسته است غیر قانونی بودن رفتار خود را درک 

کند.

کننده«  مربی  و  کننده  متهم  رشایط»  درباره  تحقیق یکسان  با  باید  دادستان 

تحقیقات خود را به ترتیبی انجام دهد که» حقیقت« آشکار شود. به موجب 

اساسنامه دادگاه حق هر فرد است که در جریان تحقیق تحت اجبار، اکراه یا 

تهدید یا توقیف خودرسانه قرار نگیرد

 حقوق متهم:

متهم در جریان بازپرسی باید اجازه استفاده از مرتجم و یاری گرفنت از وکیل یا 

مشاور حقوقی را داشته باشد و باید از هدف   تحقیقات آگاه شود و به او تفهیم 

گردد که حق دارد سکوت پیشه کند و همچنین اساسنامه پدیدآورنده دادگاه 

بین امللل کیفری حاوی یک لیست مفصل از حقوقی است که متامی متهمین از 

امارات بی گناهی، حق داشنت یک وکیل،  از جمله  بود:  آن برخوردار خواهند 

حق همراه داشنت شهود، حق سکوت اختیار کردن و حق دعوای اعاده حیثیت.

با  عضو  دولت های  مجمع  بین املللی،  کیفری  دادگاه  اساسنامه  موجب  به   

فعالیت  بر  نظارت  و  دادگاه  بودجه  تصویب  داخلی،  مقرارت  صالحیت وضع 

دادگاه تشکیل می شود. تصمیامت این مجمع باید به تصویب حداقل دو سوم 

اعضا برسد.

مجمع  که  چند  هر  میکنند  تامین  عضو  دولت های  نیز  را  دادگاه  بودجه 

عمومی سازمان ملل به ویژه در ارتباط با تحقیقاتی که شورای امنیت به موجب 

اساسنامه دادگاه به دادگاه ارجاع کند می تواند هزینه های دادگاه را تامین کند.

 نتیجه گیری:

وجود دادگاه کیفری بین املللی عامل بازدارنده ای برای افرادی خواهد بود که در 

نبود چنین دادگاهی مرتکب جرایم بین املللی می شدند. این دادگاه بر پایه یک 

قرارداد حقوقی تشکیل شده است و به همین دلیل احتامال جامعه بین املللی 

محاکم  تصمیامت  از  باالتر  و  موجد سوابق مرشوع حقوقی  را  آن  تصمیامت 

ملی خواهد دانست. دادگاه کیفری بین املللی در پایان دادن به مصونیتی که 

از آن بهره می برند،  بین املللی علیه حقوق برش  افراد مسئول در جرایم  غالبا 

سهیم خواهد بود. دادگاه کیفری بین املللی کشورهایی را که میخواهند چنین 

و  می کند،  تشویق  کنند  قضایی  تعقیب  خود  دادگاه های  توسط  را  مجرمانی 

را  مجرمان  منیتوانند این  منیخواهند یا  که  را  کشور هایی  دادگاه  همچنین این 

محاکمه کنند کمک و مساعدت می مناید.
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 تعریف جامعه مدنی:

جامعه ی مدنی دارای معانی گوناگونی به رشح ذیل می باشد:

الف( جامعه ی مدنی در مقابل جامعه ی بدوی و غیر متمدن: جامعه مدنی 

در این اصطالح به جامعه ای گفته می شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار 

شخصی  سالیق  و  معیارها  با  ندارد  حق  کس  هیچ  و  است  حاکم  شهروندان 

دیگران را محکوم یا مجازات کند.

را  اجتامعی  وظایف  حداکرث  مردم  که  جامعه ای  مدنی یعنی  جامعه ی  ب( 

خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می کنند.

ج( جامعه ی مدنی در معنای نوین خود بخشی از زندگی عمومی انسانهاست 

که مستقل از دولت بوده و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع 

فرهنگی و... جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند.

 تحول تاریخی مفهوم جامعه مدنی:

اساس  بر  که  دارد  گانه ای وجود  بندی سه  تقسیم  برای مفهوم جامعه مدنی 

سقراط  زمان  باستان،  )دوران  دولت  از  پیش  وضع  سه  به  مدنی  جامعه  آن 

معاهده  و  مذهبی  ساله  از جنگهای سی  پس  )دوران  دولت  ارسطو(، ضد  و 

وستفالی که منتهی به  ایجاد دولت خودکامه در اروپا شد(، به عنوان حوزه ای 

آزاد از قدرت حاکمیت  یعنی جامعه مدنی پس از دولت تقسیم می شود و آن، 

حالتی است که انسان ها به سطحی از مدنیت رسیده اند که دیگر در آن نیازی 

به دولت وجود ندارد. )دوران معارص و جامعه مدرن( 

 ویژگی های جامعه مدنی:

ماهیت  در  که  مفهومی  است.  تقابلی  مفهومی  ذاته  حد  فی  مدنی  جامعه 

بنابراین  سازد.  متبادر می  به ذهن  را  قدرت  ساختار رسمی  از  استقالل  خود 

جامعه مدنی باید از سطح جامعه برخاسته باشد و به عنوان قاعده هرم قدرت 

حکومت عمل نکند، اما بدون موجودیت دولت، نظام و حکومت این جامعه 

تحقق منی یابد. امروزه مفهوم جامعه مدنی، یک مفهوم جدا از دولت است و 

ما منی توانیم نهادهای دولتی را شامل نهادهای مدنی بدانیم.

ویژگی دیگر جامعه مدنی نهادمند بودن آن است. قدرت بی شکل و سازمان 

نیافته مردم هیچ گاه منی تواند سنگ بنای جامعه مدنی به شامر آید. 

تشکیل  را  مدنی  جامعه  که  سازمان هایی  مشخص  ویژگی  شدن،  داوطلب 

می دهند. حضور و فعالیت در جامعه مدنی به میل و اراده افراد است و هیچ 

اجباری در آن وجود ندارد.

روحیه تفاهم، حس معارشت، رفع تشنج و اختالفات از طریق مذاکره ویژگی 

دیگر تشکیل میدهد. 

جامعه مدنی

 دکتر رقیه صادقی رام
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 جامعه مدنی و پلورالیسم:

سازمانهای غیر دولتی، موسسات اجتامعی، خدماتی، مذهبی، رفاهی، فرهنگی، 

علمی و تجاری همه جزء این جامعه محسوب میگردند. گروههای شهروندان 

تیپها و گرایشهای خاص، به عنوان مثال: حقوقدانان، جوانان، زنان و... در  با 

نهادهای مدنی گردهم می آیند و نهادهای متعددی را برای مقاصد گوناگون 

تأسیس می کنند. بدین ترتیب، نهادهای جامعه مدنی، متثیلی از پلورالیسم )تکرث 

گرایی( در جامعه است. چون جامعه مدنی تصویری از گرایشات، خواسته ها 

و تالشهای گروهها و دسته های متفاوت شهروندان است، زمینه عملی برای به 

برای مطرح شدن خواسته ها،  پلورالیسم است؛ زمینه ای  ارزش  منایش درآمدن 

نظریات و عقاید گوناگون و فاصله گرفنت از تحمیل عقاید و اندیشه های واحد.

 دموکراسی و جامعه مدنی:

جامعه مدنی وسیله ای برای ایجاد دموکراسی و مقابله با خودکامگی دولتهاست، 

و  آزاد  جامعه ای  وجود  معلول  نیز  مدنی  جامعه  وجود  دیگر،  سوی  از  اما 

دموکرات است. در جامعه ای که خودکامگی در آن رواج دارد و همه چیز تحت 

اختیار دولت است، جامعه مدنی امکان بروز و وجود نخواهد داشت. بنابراین 

جامعه مدنی در جوامع اقتدار گرا هیچ مفهومی  ندارد. در این نوع از جوامع، 

اشخاص پس از خروج از خانواده، در محیطی کامالً دولتی قرار می گیرند که 

میان  فاصلی  حد  هیچ  یعنی  است،   دولت  مستقیم  دخالت  و  نظارت  تحت 

خانواده و دولت وجود ندارد. خارج از محیط خانواده، هیچ محیط خصوصی 

ازدواج،  پوشش،  تغذیه،  از  اعم  زمینه ها  متام  در  دولت  و  نیست  تصور  قابل 

مالکیت و .. دخالت موثر و فراگیر دارد. برخالف جامعه لیربال و دموکرات که 

عالوه بر اعامل قدرت از سوی دولت حاکم، اشخاص دارای محیط خصوصی 

دلخواه خود می باشند. به این صورت که مابین خانواده و دولت، نهادی واسط 

به نام جامعه مدنی وجود دارد، که وجود آن یکی از ویژگیهای جوامع مدرن و 

آزادمنش می باشد و یکی از روشهای مبارزه با خودکامگی دولتهاست. 

لیربال  و  اقتدارگرا  جوامع  در  موجود  نهادهای  بیانگر  زیر،  مدل های 

می باشد. 

مدل جامعه اتقدارگرا 

خانواده دولت

خانواده جامعه مدنیدولت

مدل جامعه لبیرال

به این  است  ضعیف  مدنی  جامعه  در ایران  در ایران:  مدنی  جامعه  سابقه 

هر ایل  سیستم ایلی  در  می باشد.  نظام ایلی  سابقه  دارای  تاریخ ایران  که  علت 

تشکیل  به  اقدام  حکومت،  براندازی  با  داشته  بیشرتی  قدرت  که  طایفه ای  و 

حکومت جدید می کرد.  این حکومت ایلی وابسته و حامی پادشاه بوده و مانعی 

بر رس شکل گیری جامعه مدنی گردیده است.

در ایران، از ابتدا، یک پادشاه حاکم بود که او را خلیفه خدا در زمین می دانستند، 

باعث  امر  آمد که این  به وجود  پیامرب و خدا  به والیت  اعتقاد  نوعی  بعدها، 

می شد، متام اختیارات، در دست این جانشین و مناینده باشد و راهی برای بروز 

و ظهور جامعه مدنی به صورت مستقل از دولت وجود نداشته باشد.
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دولت-ملت مدنی ویژگی های متامیز از دولت-ملت ایلی و غیر مدنی دارد:

دولت-ملت مدنی حاکمان

وجود حوضه خصوصی

شایسته گرایی

حاکمیت قانون

منافع جمعی

قتدس گرایی

دولت-ملت غیر مدنی

عدم وجود حوضه خصوصی

قدرتمندی اشخاص بی کفایت

حاکمیت قدرت-قانوگنیرزی

وجود منافع فردی

فرد محیرو و شخصیت پرستی
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 جامعه مدنی و سیاست جنایی:

خانم دملاس مارتی استاد سیاست جنایی، بر اساس سه معیار آزادی، برابری و 

لیربال،  اند: مدل جامعه  ارائه مدلهای سیاست جنایی منوده  به  اقدام  قدرت، 

جامعه اقتدارگرا و جامعه اقتدارگرای فراگیر.

باتوجه به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و  لیربال  در جوامع 

تفکیک مفهوم جرم و انحراف، پاسخ گزاری آن ها نیز به صورت دقیق تفکیک 

به اعامل مجرمانه و جامعه  به این صورت که دولت در پاسخ  گردیده است. 

مدنی در پاسخ به انحراف نقش پررنگ تری دارند..

در جوامع اقتدراگرا، مفهوم جرم و انحراف به درستی تفکیک نشده است و 

تقریبا متام پاسخ ها دولتی است ولی جامعه مدنی نقش کمرنگی در پاسخ به 

انحراف دارد.

و  مفهومی نداشته  هیچ  بودن  قانونی  اصل  فراگیر،  اقتدارگرای  جوامع  در 

از سوی  بر جامعه  اعامل خالف هنجارهای حاکم  و  متامی انحرافات و عقاید 

دولت جرم تلقی شده و واکنش دولتی را در پی دارد. در این نوع از جوامع، 

جامعه مدنی هیچ فعالیتی ندارد و دراقع هیچ چیز خارج از دولت قابل تصور 

نیست. 

با توجه به مطالب پیش گفته جامعه مدنی از ویژگیهای جوامع لیربال می باشد 

و در سایر جوامع یا تکامل نیافته یا اصال وجود خارجی ندارد.

خانم دملاس مارتی، در تبیین و توضیح این جوامع، جوامع اسالمی را جزو جوامع 

اقتدارگرای فراگیر قرار داده اند و عنوان منوده اند که در این جوامع با توجه 

موثر  و  جویانه  مداخله  حضور  متامی زمینه ها  در  دولت  حاکم،  به ایدئولوژی 

داشته و بر اساس این ایدئولوژیها، سعی در  یکسان سازی افراد جامعه داشته و 

کژرویهای و انحرافات مخالف هنجار را نیز جرم انگاری منوده است.

در جامعه  ایران نهادهای همچون، هیئت منصفه )گرچه به صورت محدود(، 

شورای حل اختالف، نهاد تعلیق و آزادی مرشوط و ... وجود دارد، اما متام  این 

نهادها در اختیار دولت بوده و هیچ نهادی مستقل از دولت در این خصوص 

استقالل  که  مدنی  جامعه  ویژگی های  از  به یکی  باتوجه  نیست.  تصور  قابل 

مدنی  جامعه  جزو  در ایران  نهادها  که این  گفت  می توان  است  دولت  از  ان 

مخالف  اعامل  انگاری  جرم  و  مقررات  متام  کردن  دینی  منی شوند.  محسوب 

هنجار این ایدولوژی دینی، در مواردی نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 

و امکان رجوع به منابع فقهی در این زمینه، قراردادن پیشگیری بر عهده قوه 

باشد.  بوده  موثر  مارتی،  دملاس  خانم  نظریه  تبیین  در  می تواند  و...  قضائیه 

در روزهای اخیر، عضویت ایران در کمیته سازمانهای غیر دولتی سازمان ملل 

مورد انتقاد شدید برخی کشورها از جمله آمریکا قرار گرفته است. علت  این 

انتقاد  این می باشد که دولت  ایران،  یک دولت غیرلیربال و فراگیر است که هیچ 

اجازه ای جهت حضور و فعالیت جامعه مدنی را منی دهد.

جوامع  از  بسیاری  منی توان  کنونی،  وضعیت  در  که  کرد  خاطرنشان  باید  اما 

اسالمی به ویژه  ایران را دقیقاً در  یکی از  این تقسیم بندی ها قرار داد، گرچه 

نظام ایران به یک نظام توتالیرت می ماند، اما وجود تفکیک قوا، قبول اصل قانونی 

بودن جرایم و مجازاتها، اصل استقالل و بی طرفی قضات، وجود نهادی به نام 

امر به معروف و نهی از منکر، حتی وجود نهادهایی مثل شورای حل اختالف 

دولتی هستند(،  متامی موارد  در  تقریبا  )گرچه  گری  میانجی  و  داوری  نهاد  و 

قراردادن ویژگی خصوص برای برخی جرایم و ... نظام  ایران را از ویژگی های 

نظام توتالیرت دور می مناید. اقدامات جدید قانونگذار  ایران در تصویب ق.م.ا 

خدمات  مجازاتهای  و  حبس  برای  جایگزین  مجازاتهای  از  استفاده  و  جدید 

اجتامعی، سیاست جنایی افرتاقی  ایران درخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار، 

اقتدارگرا به سوی دولت لیربال )حداقل در حوزه  از دولت  موید نوعی گذار 

کیفری( است. گرچه این گذار ممکن است سالها به طول انجامد اما اقدامات 

جدید دولت  ایران در این خصوص قابل تامل و تحسین برانگیز می باشد.
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ملل  سازمان  نظام  در  تخصصی  کارگزاری های  امتی از  انرژی  بین املللی  آژانس 

علمی و  مستقل  سازمان  صورت یک  به   1957 در  که  آژانس  است. این  متحد 

سامان  برای  بین املللی  جامعۀ  تالش های  کانون  شد  تشکیل  املللی  فناوری ین 

بخشیدن به کاربرد فناوری هسته ای به شامر می آید .وظایف اصلی این سازمان 

تسهیل همکاری ها در زمینۀ بهره بردرای صلح جویانه از فناوری هسته ای، و 

برقراری اجرای پادمان ها و تدابیر بازرسی هسته است. هم ناظر بر برنامه های 

هسته ای غیر نظامی و هم برای تعیین پای بندی یا عدم پای بندی دولت ها به 

تعهداتی است که به موجب  پیامن عدم گسرتش جنگ افزارهای هسته ای بر 

عهده دارند. 

هدف اساسی آژانس، تضمین منحرف نشدن مواد هسته ای از کاربردهای غیر 

نظامی به کاربردهای نظامی است. تا اندازۀ زیادی در نتیجۀ کشف توانایی های 

عراق در زمینۀ جنگ افزارهای نابودی جمعی پس از جنگ 1991 خلیج فارس 

و تشدید نگرانی ها از بابت گسرتش جنگ افزارهایهسته ای درمیان مجموعه ای 

دولت ها در بخش نخست سدۀ بیست و یکم، آزانس بین املللی انرژی امتی در 

سیاست بین امللل برجستگی یافت. 

این آژانس زادۀ پیشنهاد » اتم برای صلح« بود که آیزنهاور، رئیس جمهور ایاالت 

از جنگ  استفادۀ این کشور  از  را در 1953 یعنی هشت سال پس  آن  متحده، 

اتحاد شوروی  دستیابی  از  پس  اصل  و چهار  ژاپن  بر ضد  افزارهای هسته ای 

به توانایی تولید جنگ افزارهای هسته ای مطرح ساخت . وی در این پیشنهاد 

خواستار انبار سازی مواد هسته ای، در داخل یک سازمان جدید به منزلۀ متهیدی 

برا کنرتل تسلیحات بود. با این که طرح آیزنهاور هرگز به طور کامل عملی نشد 

کاربردهای صلح جویانۀ  برای ترویج  بین املللی  کارگزاری  تشکیل یک  اندیشۀ   .

مقاصد  برای  هسته ای  فناوری  کارگیری  به  عدم  تضمین  و  هسته ای  انرژی 

برای  سازمانی  امتی هرگز  انرژی  بین املللی  آژانس  اما  نشست.  مثر  نظامی به 

محدود ساخنت سوداهای نظامی  دولت هایی که  به جنگ افزارهای هسته ای 

دست یافته بودند قلمداد منی شد. 

یکی از عنارص کلیدی آژانس بین املللی انرژی امتی مقررات پادمان آن است. که 

فرآیندی است که به موجب آن تک تک دولت ها باید فعالیت های هسته ای 

خود را اعالم کنند و اطالعات ارائه شده از سوی آنان به کمک بازرسی ها و 

ارزیابی های چند جانبه راستی آزمایی شود. 

بود ولی  نشان شده  پادمان های هسته ای خاطر  لزوم  آژانس،  نامه  اساس  در 

پادمانی  نظام  اعضا رسید  به تصویب  پادمان  نامۀ  تا سال 1961 که موافقت 

مناسبی که متفاوت با تدابیر ساده دو جبهه باشد وجود نداشت.

 با این حال پادمان های اجباری تنها در اوایل دهه 1970 و در چارچوب پیامن 

سال 1968، عدم گسرتش جنگ افزارهای هسته ای، به اجرا گذاشته شد. 

این )پادمان های جامع( منایندۀ یکی از مؤلفه های مهم تالش بین املللی تازه ای 

افزار های هسته ای به عمل آمد زیرا  از گسرتش جنگ  بود که برای جلوگیری 

پیامن عدم گسرتش، وجود نظامی را ایجاب می کرد که مواد و تاسیسات هسته ای 

موجود در کشورهای عضو را تحت نظارت و کنرتل دقیق قرار دهد.

)پادمان های تقویت  برای  برنامه ای  پادمان های جامع، در دهه 1990  از  پس 

 بررسی ماهیت و کارکرد آژانس 
بیین المللی انرژی اتمی 

   )International Atomic Energy Agency(

رضا جوهری
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی(
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 یافته( به تصویب رسید. این واقعیت که آژانس بین املللی انرژی امتی تا پیش از 

نتوانسته بود به گسرتدگی  شکست دولت عراق در جنگ 1991 خلیج فارس 

برنامه عراق برای تولید جنگ افزارهای هسته ای پی بربد. زنگ خطری بود که 

جامعۀ بین املللی را از خواب غفلت بیدار کرد. 

اعالم  جایی  جابه  و  سیاهه ها  به  تنها  تقویت یافته  پادمان های  در  پس  آن  از 

شده مواد هسته ای تکیه نشد بلکه کوشش به عمل آمد در مورد هر دولت  

نبود  برای  اعتامدی  قابل  تضمین های  شود،  داده  به دست  کلی  ارزیابی  یک 

مورد  روش های  و  گردید،  برقرار  هسته ای  نشده  اعالم  فعالیت های  و  مواد  

استفاده آژانس بین املللی انرژی امتی برای کشف مواد و فعالیت های غیر قانونی 

متنوع تر شود. 

هدف، فراهم ساخنت نظام نظارت و وارسی محکم تری در کنار تقویت اعتامد 

جامعۀ بین املللی به توانایی های آژانس بود. 

نظام پادمان های توقیت یافته را می توان تا اندازه ای از طریق کاربست سخت 

بین املللی  آژانس  و  میان دولت های عضو  نامه های موجود  گیرانه تر موافقت 

انرژی امتی به اجرا گذاشت ولی اجرای کامل آن نیازمند تصویب سند حقوقی 

اما پذیرش  اقدامات مداخله آمیز را بدهد.  به آژآنس اجازۀ  دیگری است که 

 این سند که در 1997 توسط هیئت مدیرۀ آژانس بین املللی انرژی امتی تنظیم 

اجباری  عضو  دولت های  برای  می شود  شناخته  الحاقی  پروتکل  نام  با  و  شد 

به  حرکت  برای  متایل  بر  دیگری  شاهد  سازمان  2+93« این  »برنامۀ  نیست. 

پادمان ها  نظام  تدریجی  تقویت  تاریخچۀ  بود.  گیرانه تر  نظامی سخت  سمت 

و بازرسی های آژانس بین املللی انرژی امتی مورد توجه دیگران به ویژه کسانی 

 1993 سال  شیمیایی  افزارهای  جنگ  ممنوعیت  پیامن  که  است  گرفته  قرار 

همراه با بازرسی های رسزدۀ مالزم با آن را تنظیم کردند. 

تنفذ  امتی فاقد ساز و کارهای  انرژی  بین املللی  آژانس  نکتۀ مهم این است که 

کنندۀ مستقلی از آِن خود است. آژانس ملزم است هر گونه یافته ای دال بر عدم 

پای بندی اعضا را به ضورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش 

اقتصادی یا  سیاسی،  ادقامات  اجازۀ  می تواند  امنیت  شورای  آن  از  پس  دهد؛ 

نظامی بر ضد دولت متخلف را صاد رکند. این روند تا کنون دوبار آشکارا عملی 

تعهدات  نقض  بر  دایر  آژانس   1991 سال  گزارش  منوه،  نخستین  است.  شده 

پیامن عدم گسرتش توسط عراق بود که نتیجه اش برقراری یک رشته مجازات ها 

انرژی  بین املللی  آژانس   / ملل  سازمان  توسط  عراق  از  بازرسی هایی  انجام  و 

 1998 سال  تا  بازرسی ها  و  مجازات ها  بود. این  امنیت  شورای  دستور  امتی به 

ادامه داشت و بار دیگر تحت فشار شورای امنیت در اواخر سال 2002 از رس 

گرفته شد ولی رضایت خاطر ایاالت متحده را بر آورده نساخت و در نهایت این 

کشور در مارس 2003 بر پایۀ ادعای وجود برنامۀ تولید جنگ افزارهاینابودی 

جمعی در عراق دست به اقدام نظامی بر ضد رژیم صدام حسین زد. 

دومین منونۀ آشکار گزارش دهی عدم پای بندی اعضاتوسط آژآنس بین املللی 

انرژی امتی در آوریل 1993 هنگامی رخ داد که آژانس یاد شده سازمان ملل را 

در این  ساخت.  خرب  با  شاملی  کرۀ  توسط  پادمان  نامه های  موافقت  نقض  از 

مورد ایاالت متحده توانست با کمک دیگر دولت ها به چارچوب مورد توافقی 

دست یابد که به موجب آن در ازای دست کشیدن کرۀ شاملی از سودای تولید 

کشور  آن  اختیار  در  نفت  و  سبک  آب  رآکتورهای  هسته ای  افزارهای  جنگ 

قرار می گرفت . گرچه به نظر می رسید بدین ترتیب مشکل برطرف شده است 

ولی افزایش تنش های سیاسی میان ایاالت متحده و کرۀ شاملی در سال 2002 

و اوایل سال 2003 منجر به خروج کرۀ شاملی از پیامن عدم گسرتش و نظام 

بازرسی های آژانس بین املللی انرژی امتی شد. 

منونۀ دیگر به ایران باز می گردد. در ماه مه 2003 ایالات متحده که نسبت به 

وجود برنامۀ چشمگیری در ایران برای تولید جنگ افزارهای هسته ای بدگامن 

نقض  بر  دال  ملموس  شواهد  تا  امتی خواست  انرژی  بین املللی  آژانس  از  بود 

تا  بیابد.  توسط ایران  هسته ای  افزارهای  جنگ  گسرتش  عدم  پیامن  تعهدات 

الحاقی  پروتکل  امضای  با  بود  از ایران خواسته  آژانس  که  با این  مه 2005  مه 

و ایران این  بدهد  برنامه های هسته ای خود  از  را  کامل تری  بازرسی های  اجازۀ 

درخواست را نپذیرفته بود هنوز هیچ حکم روشنی از سوی آژآنس صادر نشده 

انجام  از سوی ایران و علی رغم  با پذیرش این درخواست آژآنس  } بعدها  بود 

از  تخلف ایران  دربارۀ  قطعی  نشانه ای  آن ها  از  هیچ یک  در  که  بازرسی هایی 

مقررات آژانس به دست نیامد پروندۀ هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان 

ملل ارجاع شد و شورای یاد شده نیز تا کنون قطعنامه های 1696 ) 31 ژوئیه 

 27(  1835 و   )2007 مارس   24  (  1747  ،)2006 دسامرب   23  (  1737  ،)2006

سپتامرب 2008( را در این مورد صادر کرده است.

منونۀ اخیر منایانگر اختالف نظر مالیم و درعینحال مهمی است که میان آژانس 

بین املللی انرژی امتی و ایاالت متحده وجود دارد؛ اختالفی که در مناسبات ایاالت 

اقدام  انجام  برای  کشور  آن   2003 مارس  تصمیم  و  ملل  سازمان  و  متحده 

نظامی بر ضد عراق بدون کسب اجازه از سازمان ملل حتی منود بیش تری پیدا 

کرد.  در مورد عراق هم، ایاالت متحده و دیگر اعضای شورای امنیت از پیرشفت 

کُند بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی و سازمان ملل ابراز ناخرسندی کرده 

بودند. این مشکالت به واسطۀ اتهامات مطرح شده از سوی عراق و دیگر منابع 

دایر بر این که بازرسان تسلیحاتی در جهت منافع ایاالت متحده عمل می کنند 

پیچیده تر شد. 

ممکن است محدودیت هایی که در زمینۀ توانایی بازرس آژانس از برنامه های 

همچنان  دارد  وجود  تعهدات  نقض  موارد  رسیع  تشخیص  و  هسته ای 

از مواد و فناوری هسته ای در  تالش های این سازمان را برای تضمین استفاده 

جهت مقاصد صلح آمیز با اشکال روبه رو کند. حتی نظام پادمان های تقویت 

به اندازۀ کافی سخت گیرانه نیست هرچند تاریخ از امکان  شده هم مسلامً 

بین املللی  آژانس  ناتوانی  گذشته،  از این  می دهد.  خرب  مزینه  در این  پیرشفت 
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انرژی امتی از وادار ساخنت دولت های بهره مند از جنگ افزار هسته ای به خلع 

سالح هسته ای خودشان که البته جزو برنامه های آژانس نبوده ولی به عنوان 

قرار  دولت هایی  درخواست  مورد  بیش تر  روز  هر  سامزان  برنامۀ این  تعمیم 

می گیرد که به جنگ افزارهای هسته ای دست نیافته اند. آژانس یاد شده را با 

مشکل روبه رو ساخته است. 

انرژی امتی را  با وجود همۀ این محدودیت ها، اهمیت اصلی آژانس بین املللی 

باید در کمکی رساغ گرفت که این سازمان به بسط نوعی هنجار پای بندی و 

پاسخ گویی کرده است. تحلیلگران خاطر نشان ساخته اند این سازمان پیشتاز 

بازرسی ها  بازرسی های چند جانبه در محل و عملی ساخنت این گونه  اندیشۀ 

با اینجاد  آژانس   . نداشت  وجود  ان  از  نشانی   1950 دهۀ  در  که  است  بوده 

جّو خویشنت داری و پای بندی به تعهدات، کمک فراوانی به استوارتر ساخنت 

اندیشۀ ممنوعیت جنگ افزارهای هسته ای در میان اعضا و تقویت رژیم عدم 

گسرتش جنگ افزارهای هسته ای کرده است. 

نهادهای سیاست گذاری آژانس بین املللی انرژی امتی عبارت اند از یک هیئت 

با حضور منایندگان  مدیرۀ 35 نفری، یک هیئت اجرایی ،و نشست عمومی که 

همۀ دولت های عضو ) که در سپتامرب 2003 شامره آنها به 137 ) و در 2008 

به 148( دولت می رسد( تشکیل می شود. 

مقر آژانس در شهر وین است. 



معرفی دکتر سیدمحمد بیهشتی

معرفی دکتر محمدعلی اردبیلی

معرفی رشته حقوق اقتصادی )گرایش ارشد(

جدول

بخش سوم:

فرهنگی

74

76

78

80



نشــــرداد
سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1400دوفصلنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی

74

بخش سوم: فرهنگی

بنیانگذار حزب جمهوری اسالمی که دومین  دکرت محمد بهشتی سیاستمدار و 

رئیس قوه ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور بود

پدرش، سید فضل الله، مردی روحانی و از مدرسین حوزه علمیه اصفهان بود.

امتحان ورودی دبستان در کالس ششم  به مکتب رفت. در  در چهار سالگی 

پذیرفته شد ولی به این علت که سن کمی داشت در کالس چهارم نشست. در 

آزمون های پایان دوره دبستان در شهر دوم شد. پس از شهریور 1320، در سال 

دوم دبیرستان، همکاری اش با شاگردان مدرسه های دینی بیشرت شد و به طلبه 

شدن عالقه پیدا کرد.

در سال 1321 وارد مدرسه صدر شد و پس از آموخنت زبان و ادبیات عربی، 

منطق، کالم و سطوح فقه و اصول، در سال 1325 راهی قم شد و به مدرسه 

و  داماد  محقق  محمد  سید  نزد  را  اصول  و  فقه  خارج  قم  در  رفت.  حجتیه 

سید  بروجردی،  طباطبایی  سید حسین  درس  در  و  فراگرفت  خمینی  روح الله 

محمد تقی خوانساری و حجت کوه کمری نیز حارض می شد. 

درآمد  و  می کرد  نیز  تدریس  اصفهان،  هامنند  قم،  در  تحصیلش  کنار  در   

زندگی اش را از این راه برآورده می کرد.

در سال 1327 دیپلم ادبی را با رشکت در آزمون متفرقه گرفت و به دانشکده 

علوم معقول و منقول )دانشکده الهیات و علوم اسالمی کنونی( دانشگاه تهران 

در  را  اسالمی(  حکمت  و  )فلسفه  معقول  رشته  کارشناسی  گواهی  شد.  وارد 

سال 1330 از دانشگاه تهران دریافت کرد. عنوان پایان نامه او »بساطت یا ترکب 

جسم« بود که آن را با هدایت محمود شهابی خراسانی با درجه عالی به پایان 

رساند.

گفت  کالس های  نیز  و  سینا  ابن  شفای  کتاب  و  مالصدرا  اسفار  درس های  در 

نزد طباطبایی حضور می یافت.  رئالیسم  و روش  فلسفه  اصول  کتاب  و شنید 

در این دوره بخشی از وقتش را به آموزش درس زبان انگلیسی در دبیرستان های 

قم اختصاص می داد، از جمله آن ها دبیرستان حکیم نظامی بود. در 1333 نیز 

دبیرستان دین و دانش را در قم بنیان نهاد.

هر چند که در سال های 1329 و 1330 و 1331 در گردهامیی ها و نشست های 

سیاسی نهضت ملی شدن صنعت نفت در تهران و اصفهان رشکت می کرد، اما 

پیگیر تالش های خود به رهربی روح الله خمینی را در سال 1341 و  به گونه 

با تشکیل کانون دانش آموزان قم، با همراهی محمد مفتح، آغاز کرد. پس از 

سخرنانی او در جشن روز مبعث در دانشگاه تهران، هسته ای پژوهشی برای 

پژوهش پیرامون حکومت اسالمی تشکیل شد. به دستور ساواک، از قم به تهران 

برقرار  با هموندان هیئت های موتلفه اسالمی ارتباط  فرستاده شد و در آن جا 

کرد. با پیشنهاد شورای مرکزی مؤتلفه، روح الله خمینی برای این گروه شورای 

روحانیت و فقاهت تعیین کرد که محمد بهشتی به همراه مرتضی مطهری، 

محی الدین انواری و مهدی موالیی تشکیل دهنده آن بودند. در سال 1343 در 

اثر فشار ساواک از آموزش و پرورش منتظر خدمت شد.

با پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 او دبیر شورای انقالب بود. به دلیل باور 

معرفی

دکتر سیدمحمد بیهشتی

فاطمه احمدی حاجی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور رامرس
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نیرومند به کار حزبی در 29 اسفند 1357 حزب جمهوری اسالمی را به همراه 

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکرب هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه ای و 

محمد جواد باهرن بنیان کرد که به زودی به مخالفان رسسخت رئیس جمهور 

قانون  خربگان  مجلس  انتخابات  در  بهشتی  شد.  تبدیل  صدر  بنی  ابوالحسن 

اساسی رشکت کرد و برای تدوین قانون اساسی انتخاب شد.

در 4 اسفند 1358 به دستور روح الله خمینی، ریاست دیوان عالی کشور یعنی 

بلندپایه ترین مقام قضایی در آن زمان را بر عهده گرفت و تا زمان ترور شدنش 

در این سمت بود.

 اسفند 1359 در نامه ای به سید روح الله خمینی با اشاره به حامیت های وی 

از بنی صدر اینگونه نوشت: »اگر اداره جمهوری اسالمی به وسیله صاحبان بینش 

دوم )بنی صدر( را در این مقطع اصلح می دانید، ما به هامن کارهای طلبگی 

خویش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی 

فرساینده نباشیم.«

در 2 تیر ماه 1360، پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر به همراه محمد علی 

رجایی و اکرب هاشمی رفسنجانی عضو شورای موقت ریاست جمهوری شد.

جمهوری  حزب  دفرت  در  درمبب گذاری   1360 سال  تیر   7 شامگاه  در  وی 

اسالمی منسوب به سازمان مجاهدین خلق ایران در حین سخرنانی در تاالر حزب 

جمهوری اسالمی کشته شد. 

ساختامن  اصلی  ستون  بر  که یک مبب  است  شکل  به این  جزئیات مبب گذاری 

انفجار  از  بعد  که  داده شده  قرار  بهشتی  زیر تریبون  دقیقاً  و یک مبب  حزب 

سقف پایین می آید و چندین نفر کشته و زخمی می شوند.  جمالتی که چندین 

نفر به عنوان آخرین جمله بهشتی ذکر کرده اند، قریب به این مضمون است که 

بهشتی پس از چند لحظه مکث می گوید: »بچه ها بوی بهشت می آید، شام هم 

می فهمید بوی بهشت را؟ آیا این عطر دلنشین نیست «

 آثار این بزرگوار و سیاستمدار عامل:

آموزش مواضع	 

از حزب چه می دانیم	 

اقتصاد اسالمی	 

اهمیت شیوه تعاون	 

بانکداری و قوانین مالی اسالم	 

باید و نبایدها	 

بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیربالیسم، امامت	 

بهداشت و تنظیم خانواده	 

پنج گفتار	 

التوحید فی القرآن	 

توکل از دیدگاه قرآن	 

حج در قرآن	 

حق و باطل	 

خدا از دیدگاه قرآن	 

دکرت رشیعتی، جستجوگری در مسیر شدن	 

ربا در اسالم	 

رسالت دانشگاه و دانشجو	 

روش برداشت از قرآن	 

رسود یکتاپرستی	 

سلسله درسهای اسالمی - مسئله مالکیت	 

سلسله درسهای اسالمی - شناخت	 

شناخت از دیدگاه فطرت	 

شناخت از دیدگاه قرآن	 

طرح الیحٔه قصاص	 

مبارزٔه پیروز	 

مبانی نظری قانونی اساسی	 

محیط پیدایش اسالم	 

مکتب و تخصص	 

نقش آزادی در تربیت کودکان	 

نقش تشکیالت در پیشربد انقالب اسالمی ایران	 

مناز چیست؟	 

وظائف انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلامن	 

ویژگی های انقالب اسالمی ایران	 

 منبع: ویکی پدیا 
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ایشان در سال 1326 شمسی در تهران به دنیا آمد.

دوره ابتدایی را در مدرسه نو بنیاد نظامی، و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در 

دبیرستان رازی به پایان رساند.

سپس در سال 1346 به »دانشکده حقوق بروکسل« واقع در بلژیک به تحصیل 

پرداخت.

دوره کارشناسی با دفاع از پایان نامه خود با عنوان مبانی حق مجازات در رشته 

حقوق جزا به پایان رساند.

کارشناسی ارشد علوم جزا و جرم شناسی را در »دانشگاه لیل« واقع در فرانسه 

گذراند.

در سال 1357 دکرتای حقوق جزا و جرم شناسی را با دفاع از پایان نامه خود 

به عنوان بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران با درجه ممتاز دریافت کردند.

پس از بازگشت به  ایران همکاری خود را ابتدا با شعبه 48 دادگاه عمومی  تهران 

)اطفال و نوجوانان بزهکار( به عنوان مشاور و سپس در خرداد 1359 به عنوان 

رسپرست کانون اصالح و تربیت تهران با دادگسرتی آغاز کرد. 

ایشان مدتی را نیز در شورای رسپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 

با سمت رئیس قسمت پژوهشی و مطالعاتی به کار تنظیم آیین نامه زندان ها 

شهید  دانشگاه  حقوق  علمی دانشکده  هیئت  عضو   1363 سال  بود.  مشغول 

مرتبه  در   1370 سال  تا  سال یعنی    7 گذشت  از  بعد  و  شدند  تهران  بهشتی 

استادیاری و پس از آن تا سال 1380 در مرتبه دانشیاری و هم اکنون در مرتبه 

استادی به تدریس دروس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهکاری اطفال 

کیفری  بین امللل  حقوق  و  جنایی  شناسی  جامعه  جامعه شناسی،  نوجوانان،  و 

مشغول بوده و هست.

و  جزا  حقوق  استادیار  اکنون  که  است  شیری  عباس  دکرت  وی  شاگردان  از 

جرم شناسی دانشگاه تهران و مالک نرش میزان است.

 اهم آثار تألیفی و تحقیقی دکرت اردبیلی عبارتند از:

1 ـ حقوق  جزای عمومی )2 جلد(

2 ـ ترجمه کتاب جرایم و مجازات ها اثر بکاریا

 3 ـ معاضدت قضایی و اسرتداد مجرمین

 4 ـ حمل و تحویل تحت نظارت نرش

 بیش از بیست مقاله حقوقی در نرشیات مختلف حقوقی کشور و دو مقاله 

در نرشیات خارجی.

انجمن ایرانی  و  جزا  حقوق   بین املللی  انجمن  در  عضویت  بر  عالوه  ایشان 

جرم شناسی، هم اکنون ریاست انجمن ایرانی حقوق  جزا و جرم شناسی را نیز 

به عهده دارد.

به رشح  اردبیلی  از دکرت محمد علی   مهم ترین مقاالت منترشه 

زیر است:

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو رسزنش پذیری 

اخالقی، کامران محمودیان اصفهانی، محمدعلی اردبیلی، محمد آشوری نرسین 

معرفی

 دکتر محمدعلی اردبیلی 

محیا علی�یور
 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی
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مهرا، پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شامره 26 109 – 134

تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم 

انداز تطبیقی، علی دهقانی محمد آشوری منصور رحمدل محمدعلی اردبیلی، 

دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار 1398 شامره 1 )پیاپی 82( 83 – 121

تحقیقات  اردبیلی،  محمدعلی  بین املللی،  کیفری  دیوان  با  دولت ها  همکاری 

حقوقی 1386 شامره 45

انسانی- علوم  مدرس  حقوق ایران،  در  آن  انگاری  جرم  رضورت  و  نسل کشی 

پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شامره 3 )پیاپی 47(

 میزگرد: پیش گیری از جرم در حقوق کنونی ایران، مصاحبه شونده: محمدعلی 

اردبیلی سید محمد حسینی محمد فرجیها قاسم محمدی، حقوقی دادگسرتی 

پاییز و زمستان 1383 شامره 48 و 49

منبع:  اردبیلی،  محمدعلی  عنف،  به  زنای  از  ناشی  بارداری  در  جنین  سقط 

تحقیقات حقوقی بهار و تابستان 1383 شامره 39

مصاحبه  حقوقی ایران،  نظام  در  دیده  بزه  اطفال  از  کیفری  حامیت  میزگرد: 

شونده: محمدعلی اردبیلی نویسنده: علی حسین نجفی عبدالرضا ایزدپناه قاسم 

محمدی، حقوقی دادگسرتی بهار 1383 شامره 46

 منبع: 

قضاوت آنالین به نقل از بانک اطالعات حقوقی شخصی و کتاب چهره ها در 

تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، چاپ اول، 

انتشارات پیدایش، تابستان 1377

اختصاصی مرکز داوری16 اردیبهشت 1394 16:19
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رشته  دکرتی  دانشجوی  هستم.  پیرفرشی  محمد  بنده  ادب،  عرض  و  سالم  با 

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و فارغ التحصیل رشته حقوق 

اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی. رتبه ارشد بنده در گرایش حقوق خصوصی، 

در  و  14 کشوری  رتبه  فکری،  مالکیت  گرایش حقوق  در  و  65 کشوری  رتبه 

خصوص دکرتی هم حائز رتبه 7 کشوری شدم.

تاسیس  تازه  که  است  رشته ای  میان  از رشته های  اقتصادی  یکی  رشته حقوق 

شده چه در دنیا و چه در ایران محسوب می شود.  این رشته چندین سال است 

که در دانشگاه های عالمه طباطبایی و شهید بهشتی در حال تدریس است و در 

دنیا هم سابقه خیلی ندارد. البته مفاهیم رشته حقوق اقتصادی، نظیر مفاهیم 

از خود  بیشرتی  سابقه  امثال اینها  و  رقابت، حقوق مرصف  به حقوق  مربوط 

رشته حقوق اقتصادی دارند ولی  اینکه  این مفاهیم را جمع و در یک مجموعه 

روشن تدوین شده و ارزیابی شده ارائه بدهیم، در دنیا هم سابقه ای بیش از 

چند دهه ندارد.

این رشته از  ترکیب حقوق و اقتصاد ایجاد شده است. اساسا دو علم حقوق و 

اقتصاد 2 نوع می توانند با هم دیگر کنشگری و هم پوشانی داشته باشند: یکی 

تحلیل  شیوه  ولی  میدهیم  قرار  اقتصادی  رامسائل  موضوع  که  است  زمانی 

می شود. این  بررسی  حقوق  منظر  از  اقتصادی  مسائل  است. یعنی  حقوقی 

بحث  موضوعات  که  جایی  می شود،  اقتصادی  حقوق  رشته  به  مربوط  بحث 

اقتصاد هستند ولی خود بحث، روش، شیوه و نحوه نگاه به این  در خصوص 

حقوق  رشته  در  که  موضوعاتی  و  دروس  اهم  است.  حقوقی  موضوعات، 

اقتصادی تدریس می شود: حقوق عمومی اقتصادی، حقوق خصوصی اقتصادی، 

حقوق مالی، حقوق بین امللل اقتصادی، حقوق مرصف، بورس، حقوق بانکی، 

حقوق بیمه، حقوق تجارت الکرتونیک و حقوق تجارت بین امللل.

اگر بخواهیم بصورت خاص رشته حقوق اقتصادی را تعریف کنیم، مسائلی نظیر 

بورس، بیمه، بانک  یا معادالت اقتصادی دولت که در حقوق عمومی اقتصادی 

از طریق مالیات که ذیل حقوق  مورد بحث قرار می گیرد، بحث تنظیم گری 

قرار  نظر  و  بررسی  مورد  رشته  در این  که  امثال اینها  و  می شود  بررسی  مالی 

گرفته می شود.

رویکرد  است: یکی  مطرح  اقتصاد  و  حقوق  بین  ارتباط  در  مهم  رویکرد   2

فرانسوی است که هامن حقوق اقتصادی به مفهوم سنتی را شامل می شود که 

در ایران هم تدریس می شود و موضوعات اقتصادی را از منظر حقوقی بررسی 

می کند. دیگری هم رویکرد آمریکایی که به اقتصاد حقوق معروف است. نام 

انگلیسی حقوق اقتصادی )اکامنیک ال( و نام انگلیسی اقتصاد حقوق ) ال اند 

اکامنیکز( است.

اقتصادی  موضوعات  بجای اینکه  است، یعنی  برعکس  حقوق  اقتصاد  رشته  در 

از منظر و شیوه حقوقی بررسی شوند، موضوعات حقوقی هستند که از دید 

موضوعات  اقتصادی  تحلیل  نوعی  به  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی 

نقش  مالکیت،  اقتصادی  تحلیل  بیع،  اقتصادی  تحلیل  مثل  است؛  حقوقی 

مالکیت و حقوق مالکیت در اقتصاد، تحلیل اقتصادی جرم، استفاده از روش ها 

معرفی رشته حقوق اقتصادی
)گرایش ارشد(

مصاحبه با دکتر محمد �ییرفرشی
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 – هزینه  به  مربوط  نظریه های  بازی ها یا  نظریه  مثل  اقتصادی  نظریه های  و 

سود یا هزینه - فایده در تحلیل مسائل و مراودات حقوقی که به تحلیل شیوه 

آمریکایی مرتبط هستند و به نوعی برعکس رویکرد فرانسوی اقدام می کنند.

آنچه که مهم است برای قبولی در رشته حقوق اقتصادی، اول توجه به اینکه 

حقوق  رشته  موضوعات  با  برابر  اقتصادی  حقوق  رشته  امتحانی  موضوعات 

خصوصی است. یعنی در اعالم رتبه ها هم هر دو این گرایش ها ذیل همدیگر 

عمود  رشته  اقتصادی یک  حقوق  رشته  که  چرا  نیست،  درست  اما این  است. 

بر سایر رشته هاست. چون این رشته، میان رشته ای است هم  مطالب حقوق 

عمومی را مورد بررسی و تطبیق قرار می دهید و هم از مطالب حقوق خصوصی 

و حقوق کیفری اقتصادی و نیز حقوق بین امللل اقتصادی در آن مورد بررسی و 

تحلیل قرار گرفته می شود.

پس این رشته عمود بر سایر رشته های سنتی حقوق است، چرا که در 4 رشته 

سنتی حقوق )عمومی، خصوصی، کیفری و بین امللل( مسائل اقتصادی داریم و 

نتیجتا این درست نیست که رصفا دروس امتحانی گرایش حقوق خصوصی برای 

قبولی در این رشته مورد استفاده قرار بگیرد.

در مورد آینده شغلی این رشته هم چون این رشته از رشته های نو و تازه است، 

به مراتب نسبت به سایر رشته های حقوق، گرایش بکر تر و امکان جذب در آن 

بیشرت از سایر گرایش ها است.

یک رسی مشاغل سنتی حقوق مثل قضاوت، وکالت، رسدفرتی و امثال اینها را 

داریم که بین همه رشته ها مشرتک است ولی مکان هایی خاص هم وجود دارد 

سازمان  مثل  می کنند  استفاده  اقتصادی  حقوق  رشته  التحصیالن  فارغ  از  که 

بورس اوراق بهادار یا در بانک ها و... . بطور کلی با توجه به جدید بودن رشته 

به نظر می رسد که جذب های خاصی هم به همراه داشته باشد. هر نهاد و 

ارگان اقتصادی و شبه اقتصادی ممکن است نیازمند یک فارغ التحصیل حقوق 

اقتصادی داشته باشد.
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123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

افقی:
1-قاضی تحقیق - عرضه کردن جنس معیوب به عنوان

جنس سامل و فریب مشرتی حالت .......... در معامله را

ایجاد می کند.

2-قاعده فقهی که در آن شخصی، شخص دیگر را فریب و باعث رضر به او 

شود - مال معین در رشع برای جنایت غیر عمدی

3-فعل )می زند( به عربی - حصار

4-مورد اجاره در اجاره اشخاص

5-تصمیم قضایی که از سوی مقام قضایی صادر می شود.

6-)پرس(در زبان عربی - مادر میهن

7-هم به معنی عقل و هم به معنی مرگ - فاقد اراده و قوه متییز در زمان 

ارتکاب جرم

8-باالپوش - فردی که مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله ......... 

به وجود می آید.

9-اهل هند - تپانچه زدن به یکدیگر

عمودی:
1-جرم قیام مسلحانه در برابر نظام جمهوری اسالمی - به هر حادثه خارج 

از اراده قوه ....... گفته می شود.

2-)زمین( به عربی - رسقت یعنی ......... مال غیر

3-نیرو - شعر خواندن

4-دارای فایده زیاد

5-جمع اّمت

6-دومین حرف از الفبای التین - از جرایم علیه آسایش عمومی

7-خانه - مالک

8-دیگر - آنچه پس از چیزی باشد.

9-جمع شاهد - ضمیمه شده

امیررضا شجاعی
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه محقق اردبیلی

پاسخ جدول در دوفصلنامه بعدی نرشداد منترش می گردد.

طراح جدول:



نقد حقوقی فیلم قسم

نقد حقوقی فیلم متری شش و نیم

بخش چهارم:

تفکر انتقادی

82

84
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در طول فیلم هیچ صحنه ای از دادگاه قاضی یا وکیل وجود ندارد به غیر از 

ابتدای فیلم که افراد نسبت خود را با مقتول بیان می کنند و به نظر می رسد 

دادگاهی تشکیل شده است و مراسم قسامه را منایش می دهد، طبق ماده 313 

ق.م.ا آن هم در حالی که در پایان فیلم قسامه برگزار منی شود و این قسمت 

با کلیت فیلم همخوانی ندارد. اما نکته قابل توجهی که در سکانس انتخابی به 

آن اشاره شده است حضور اولیای دم در قسامه است، طبق ماده 337 ق.م.ا 

قانون گذار سوگند شاکی زن را جز نصاب پذیرفته است.

 درقسمتی از فیلم به تکرار قسم اشاره شده است، طبق تبرصه 2 ماده 248 

ق.م.ا مصوب سال 70 تکرار قسم مورد پذیرش بود اما در اصالحیه 84 منسوخ 

گردید که ایراد اصلی فیلم می توان به شامر آورد. طبق ماده 336 ق.م.ا مصوب 

قسم  تکرار  فیلم  در  در صورتی  ثابت منی شود  قتل  تکرار سوگند  با   92 سال 

پذیرفته می شود که شاکی قسامه را به متهم رد کرده باشد )قسامه نفی( متهم 

برای اثبات بی گناهی خود قادر نباشد 50 مرد را برای قسامه حارض کند حال 

اگر شاکی 50 مرد را برای قسم خوردن حارض کند )قسامه اثبات( و آن ها در 

حضور قاضی صادرکننده حکم در هامن دادگاه و نه در دادگاه استان دیگری 

قسم بخورند قصاص ثابت می شود وگرنه حق قصاص ساقط می شود. 

ایراد قابل توجه دیگری که می توان به آن اشاره کرد و در ابتدای فیلم هم به 

آن اشاره شده است تحت عنوان فامیل نسبی می توانند با تکرار قسم موفق به 

اجرای قسامه شوند طبق ماده 248 ق.م.ا مصوب سال 70 اما طبق ماده 336 

ق.م.ا مصوب سال 92 به نسبی بودن محدود منی شود و خویشان و بستگان 

هم نسبی و هم سببی را شامل می شود هامنطور که مشخص است در سال 92 

قلمرو حق سوگند گسرتده تر شده است. درقسمتی از فیلم اشاره می شود که 

در دادگاه مشهد مشخص می شود چه کسانی دو بار قسم بخورند و از گرگان 

اقامتگاه  و  وقوع جرم  محل  که  در صورتی  می روند  مشهد  دادگاه  به سمت 

مقتول و شاکی یک استان بوده است و این موضوع برخالف ماده 51 ا.د.ک 

است، پس دادگاه مشهد صالحیت رسیدگی را ندارد و دشواری بردن افراد برای 

اجرای قسامه به شهری دیگر مانعی در جهت اجرای قسامه و رسیدگی به حق 

تلقی می شود. 

قسامه  راه  در  اندازی  سنگ  با هدف  فیلم شخصیت خرسو  از  سکانسی  در 

است و موضوع پرداخت تفاضل دیه به قاتل باتوجه به جنسیت مونث مقتول 

را پیش میکشد و به تغلیظ دیه اشاره می کند در حالی که برخالف ماده 385 

ق.م.ا فاضل دیه تغلیظ منی شود و اشاره می شود وکیل تسخیری گفته است پس 

علت 5 سال طول کشیدن پرونده مشخص شد.

ایراد دیگر فیلم این است که صحنه بازسازی در اختیار شاکی قرار داده شده 

این درحالی است که اصوال این مورد باید در زمره مدارک باشد و طبق ماده 

دیگر  توجه  قابل  نکته  است.  ممنوع  به شاکی  آن  ارائه  ا.د.ک   2 تبرصه   100

درخصوص بازسازی صحنه قتل توسط یک رسوان آگاهی انجام می شود درحالی 

پرونده  بازپرس  شخص  خود  توسط  باید  مورد  این  ا.د.ک   92 ماده  طبق  که 

صورت بگیرد.

 در فیلم شاهدین ظن قوی به وجود آورده اند که رضوان سامل بوده و با رضب 

و شتم بهمن به قتل رسیده است که طبق ماده 314 ق.م.ا حالت لوث ایجاد 

می شود. 

نتیجه: به طور کلی مبحث اصلی فیلم در رابطه با قسم است. اطالعات حقوقی 

تصویب  با  که  بوده   1370 اسالمی  مجازات  قانون  با  منطبق  تنابنده  محسن 

قانون جدید در سال 92 غیرقابل استناد است درحالی که سال ساخت این فیلم 

1397 می باشد.

نقد حقوقی
فیلم قسم

هانیه علی حسینی
)مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد کرمان(
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ابتدای فیلم ماموران برای تفتیش وارد خانه می شوند طبق ماده 142 ا.د.ک و 

4 ا.د.ک و اصل 22 ق.ا خالف قانون عمل می شود. در قسمتی از فیلم مامور 

متوجه فرار متهم می شود و بدون در اختیار داشنت اسلحه و بی سیم به دنبال او 

می رود در صورتی که قانون گذار در برخورد با مجرمین فراری اجازه تیراندازی 

ا.د.ک   28 ماده  طبق  که  می کند  پرتاب  را  بسته ای  متهم  است.  داده  هوایی 

می تواند ضمیمه پرونده تفتیش شود اما در فیلم مامور مورد بازخواست دادرسا 

قرار می گیرد )آن هم مامورمبارزه با مواد مخدر!(. تعداد زیادی از معتادین را 

جمع  آوری می کنند و به مکانی شبیه به بازداشتگاه منتقل می کنند در حالی 

که طبق ماده 16 ق. مبارزه با مواد مخدر باید به مراکز بازپروری تحویل داده 

شوند و برخالف ماده 1 بند 1 ق. آزادی های مرشوع وحفظ حقوق شهروندی 

با آن ها رفتار می شود از جمله آن ها را برهنه می کنند و به زمین می کشند.

 1 بند   1 ماده  وارد خانه رضا حسینی می شوند برخالف  در قسمتی ضابطین 

ق.حفظ حقوق شهروندی و ماده 7 ق.ا.د.ک اصل 39 ق.ا با او رفتار می شود 

)درگیری لفظی وفیزیکی( و به هنگام بازجویی دست او را از پشت بسته اند. 

خواسته  او  )از  منی شود  رفتار  او  با  شهروندی  ق.حقوق   6 بند   1 ماده  طبق 

می شود با تلفن اداره متاس بگیرد!( طبق مادتین 14، 4 و 7 ا.د.ک و ماده 1 بند 

8 ق.حفظ حقوق شهروندی باید کشف بدون مزاحمت باشد.

)نکته قابل توجه مامور مبارزه با مواد مخدرخود سیگارمی کشد(

در قسمتی از فیلم حسن گاوی و گروهش را به جایی برده اند و آن ها را برهنه 

کرده اند ودستانشان را بسته اند و بدن آن ها رسخ می باشد خالف ماده 1 بند 1 

و 6 ق.حقوق شهروندی.

برای  آزادی های مرشوع  به  ق.احرتام   4 بند  خاکزاد خالف  نامزد  در خصوص 

خاکزاد  نارص  نگاری  انگشت  زمان  در  می شود  رفتار  او  با  اطالعات  دریافت 

تحقیقات  در  ا.د.ک   190 و  ق.ا   35 ماده  طبق  بیاید  وکیلم  باید  می گوید 

مقدماتی متهم حق داشنت وکیل را دارد و با او برخالف اصل 39 ق.ا و ماده 7 

ا.د.ک رفتار می شود. 

بازداشتگاه فاقد استاندارد و لربیز از متهم است و برخالف ماده 285 ا.د.ک پرس 

12 ساله در کنار متهمین بزرگسال است طبق ماده 88 ق.م.ا در بند ت و ث و 

تبرصه 1 باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود و اقدام به تعیین مجازات اطفال 

پرداخته شود. در قسمتی هم بازپرس از متهم 12 ساله و پدرش تحقیق می کند 

که هر کس مواد را بپذیرد متهم اوست طبق ماده 22 ا.د.ک مقام قضایی در 

امور کیفری موظف است در جهت کشف حقیقت تحقیق کند. عالوه بر اپآن 

اثبات  ادله  را  ان  منی توان  و  نیست  موثر  اقرار صغیر  ق.م   1262 ماده  طبق 

دعوی دانست. 

ایراد ماهوی: بازپرس حکم صادر می کند و 3 سال به 2 سال تغییر می دهد طبق 

ماده 88 ق.م.ا حداکرث مدت برای اطفال یک سال است. 

ایراد شکلی: طبق مادتین 304، 298، 294 ا.د.ک باید در دادگاه اطفال رسیدگی 

شود و مرحله دادرسایی وجود ندارد به فرض اینکه بازپرس قاضی اطفال باشد 

طبق ماده  415 ا.د.ک پرس بچه باید وکیل داشته باشد. 

متهم در حضور بازپرس به صمد اتهام میزند و خالف مقررات بالفاصله دستور 

بازداشت جلوی متهم داده می شود بدون مدرک و بررسی که خالف ماده 1257 

ق.م است. درقسمتی پرس بچه قرص را برمی دارد و صمد خارج از اختیاراتش 

حکم می دهد در صورتی که رسقتی واقع شده و به عنوان وسیله از او استفاده 

شده باید گزارشی به مقام قضایی داده شود و بعد پرونده تشکیل شود. صمد 

نقد حقوقی

فیلم متری شش و نیم

هانیه علی حسینی
)مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد کرمان(



بخش چهارم: تفکر انتقادی

نشــــرداد
دوفصلنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1400

85

است. صمد  جرم  عمل  این  تعزیرات   549 ماده  طبق  میدهد  فراری  را  متهم 

رسیدگی به پرونده را به سال ها بازداشت تهدید می کند که طبق ماده 37 ق. 

مبارزه با مواد مخدرطول مدت بازداشت موقت بیش از 4 ماه نخواهد بود و 

یا با حکم اعدام که برخالف ماده الحاق 45 ق.مبارزه با مواد مخدر میرتساند 

و برخالف ماده 60 ا.د.ک عمل می کند طبق ماده 303 بند پ ا.د.ک رسیدگی 

به پرونده مواد مخدر در صالحیت دادگاه های انقالب که در فیلم اشاره نشده 

شخص قاضی گاهی وظایف رییس دادگاه و ظایف بازپرس و هم رییس دادگاه 

اطفال و در نهایت هم در صحنه اعدام به عنوان قاضی اجرای احکام حارض 

می شود.

ایراد دیگر هم این است که طبق ماده 28 اصالحیه ق. مبارزه با مواد مخدر 

فقط اموال ناشی ازجرم مصادره می شود نه کل اموال )مصادره خاص(
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