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بخش اول: مقاالت علمی

سخن سردبیر
مینا بابائی- نرشداد:

ســخن را بــا نــام و یــاد خداونــد آغــاز میکنــم... دوران دانشــجویی دوران کاربــردی شــدن دانــش آموختــه شــده در طــول تحصیــل 

اســت کــه از رهگــذر نــرش آن و نظــرات اســاتید و صاحــب نظــران ایــن رشــته منتهــی بــه پویایــی و تــاش بهــرت دانشــجو میشــود.

متاســفانه تحقیــق و پژوهش هــای دانشــجویی کمــرت جــدی گرفتــه شــده و گاهــا فرامــوش میشــود و اینجاســت کــه دانشــجو 

میتوانــد بــه کمــک نرشیــات علمــی دانشــجویی گام خــود را فراتــر از کتــاب و جــزوه و سیســتم آموزشــی ســنتی نهــاده و بــا 

تولیــد علــم منجــر بــه تحــول جامعــه گــردد. 

از محبوبرتیــن رشــته هایــی کــه داوطلبــان گــروه علــوم انســانی بــرای ادامــه تحصیــل در آن در آزمــون رسارسی رشکــت میکننــد 

رشــته حقــوق می باشــد. گرایش هــای حقــوق گســرتده اســت و موضــوع آن نشــات گرفتــه از متــام روابــط اجتامعــی اســت کــه 

آثــار حقوقــی ایجــاد می کننــد. 

ایــن شــامره از دوفصلنامــه نــرشداد کــه اکنــون در اختیــار عزیــزان قــرار گرفتــه عمدتــا دربردارنــده مقاالتــی از حقــوق عمومــی 

و بیــن امللــل، یادداشــت ها، معرفــی شــخصیت های بــزرگ حقوقــی و رشــته هایــی از حقــوق میباشــد.  

ســعی بنــده و همــکاران بیــان مباحــث تخصصــی نبــوده چــرا کــه دانــش انــدک مــا اجــازه چنیــن کاری را منیدهــد بلکــه تــاش 

مــا معطــوف بــر ســاخت نرشیــه ای رصفــا دانشــجویی و درعیــن حــال برخــوردار از اعتبــار علمــی بــوده اســت کــه از ایــن طریــق 

توانســته باشــیم گامــی هرچنــد انــدک در مســیر پیرشفــت علمــی دانشــگاه و جامعــه برداریــم.

ــه  ــد صمیامن ــا را مســاعدت فرمودن ــن شــامره م ــرش ای ــه و ن ــه در تهی ــی ک ــه ی بزرگواران ــه از هم ــان شایســته اســت ک در پای

ــم.  سپاســگزاری کن
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حقوق شهروندی
رضا جوهری )دانشجو کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(                                                                                   

محمد ذاکری وایقان )دانشجو کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(                                                                           

چکیده: 

عدالــت  جهانــی  آرمــان  کننــده  منعکــس  شــهروندی  حقــوق 

و جامعــه ای اســت کــه در آن هــر انســانی بتوانــد از زندگــی 

برخــوردار  رفــاه  و  امنیــت  بــا صلــح،  رشافتمندانــه ای همــراه 

ــا او  ــوده و ب ــان ب ــش انس ــا پیدای ــراه ب ــوق هم ــن حق ــردد وای گ

بــه وجودآمــده اســت بــه ایــن دلیــل کــه انســان موجــودی اســت 

کــه کرامــت ذاتــی را از آفریــدگار خــود بــه عاریــت گرفتــه اســت. 

مهــم تریــن نکتــه در شناســایی مفهــوم و گســرته وحــدود حقــوق 

ــر  ــوازم آن در ه ــح ل ــهروندی و ترشی ــق ش ــهروندی،تعریف دقی ش

ــران  ــوق ای ــام حق ــه نظ ــاص از جمل ــی خ ــی وسیاس ــام حقوق نظ

ــرای  اســت.  در طــی چنــد ســال اخیــر گام هــای مهــم و مؤثــری ب

ــهروندی در  ــوق ش ــت. حق ــده اس ــته ش ــردن آن برداش ــه ک نهادین

واقــع بیان کننــدة حقوقــی اســت کــه هــر فــرد در چارچــوب 

ــق حقــوق  ــک کشــور از آن برخــوردار می شــود. مصادی ــت ی تابعی

ــر  ــهروندی در ه ــوق ش ــه حق ــه ب ــت. توج ــیار اس ــهروندی بس ش

جامعــه ای باعــث قــوام، مرشوعیــت و اســتمرار نظــام سیاســی 

حاکــم را فراهــم خواهنــد آورد. امــروزه در جامعــه ایــران اســامی، 

شناســایی حقــوق شــهروندان در مــن قانــون اساســی و ســایر 

ــد گامــی اساســی در پیرشفــت و توســعه اجتامعــی  ــن، را بای قوانی

ارزیابــی کــرد.. ایــن مقالــه مخترص،عمدتــا در راســتای طــرح مطلب 

ــوق اســت. ــان ف ــه بی ب

وازگان کلیــدی: حقــوق شــهروندی، شــهروند، اســام، امــام خمینــی، 

کرامــت ذاتــی، آمــوزش.

مقدمه
انســان موجــودی اجتامعــی اســت و بــرای زندگــی کــردن در 

اجتــامع بایــد بــه اصــول اولیــه آن پایبنــد باشــد. حقــوق شــهروندی، 

یکــی از ایــن اصــول اســت کــه در صــورت فراموشــی یــا غفلــت از 

ــی خــود  ــه هــدف متعال آن، کل جامعــه دچــار خــران شــده و ب

منی رســد.خداوند انســان را آفریــد و او را کرامــت بخشــید )ســوره 

ــا وجــود ایــن تاریــخ برشیــت هنــوز هــم  بنــی ارسائیل،آیــه 70( ب

ــرش  ــوق ب ــض حق ــان و نق ــان انس ــه ش ــی ب ــی احرتام ــار از ب رسش

بــوده اســت.

ــوان زیرمجموعــه ای از حقــوق عمومــی  ــه عن حقــوق شــهروندی ب

ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حقــوق اساســی و آزادی هــای سیاســی و 

مدنــی افــراد و در ســال های اخیــر بــه یکــی از اولویت هــای 
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ــوق وی  ــهروند و حق ــورد ش ــا در م ــی م ــت، وقت ــده اس ــل ش تبدی

ــه  ــت ک ــوق اس ــه ای از حق ــا مجموع ــون م ــم، قان ــت می کنی صحب

ــد. حقــوق شــهروندی، در واقــع  ــرتل می کن ــط اجتامعــی را کن رواب

مناینــده حقوقــی اســت کــه هــر شــخص در تابعیــت یــک کشــور 

ــاط  ــه ارتب ــه ای اســت ک ــه گون ــوق شــهروندی ب ــت حق دارد. اهمی

.)mirzaee&akhavi,2018(.تنگاتنگــی بــا وضعیــت حکمرانــی دارد

اراده  گوناگونــی  معانــی  شــهروندی«  »حقــوق  واژه  ازدانــش 

می شــود.آنگاه کـــه مســـئوالن عـــالی قضـــایی ایــن واژه را بــه 

ــا  کارمــی برنــد، بیشــرت بــر حق هــای قضایــی مــردم در مواجهــه بـ

ــی  ــی، امنیت ــژه نهاد هــای انتظام ــه  وی ــومتی بـ ــتگاه های حکـ دسـ

وقضایی اشاره داشته وبـــر مـــواردی ازقبیـل حـق دادرسـی عادالنـه 

و دسرتســی آســان و همگانــی بــه دادگاه، حــق دفــاع و اســتفاده از 

وکیــل دردعــاوی، ممنوعیـــت اســـتفاده از شــکنجه،رعایت حرمــت 

ــد،  ــده انـ ــت شـ ــون بازداشـ ــه حکــم قان ــه ب ــرادی ک ــت اف و حیثی

ممنوعیـــ ت تفتـــیش عقایــد ودخالــت در حریــم خصوصی،علنــی 

ــاهرودی،1386ص9( ــد دارند.)ش ــال آن تاکی ــامت وامث ــودن محاک ب

از دیــدگاه مدیــران شــهری و مقامــات انتظـــامی، بحـــث از حقـــوق 

شـــهروندی بیشـــرت بـــا مفـــاهیمی  همچــون تکالیــف شــهروندی و 

ادب و اخاق شــهروندی گره می خورد. از ایـــن منظـــر، مـــواردی از  

قبیــل مراعــات حقــوق دیگــران، رعایــت نظــم و انضبــاط اجتامعــی، 

رفتـــار صـــحیح ترافیکـــی و رعایـــت محدودیت هــای ســـرعت در 

راننـــدگی، پرداخـــت بـه موقـع عـوارض شـهری و رعایـت بهداشـت  

عمومــی مــد نظــر قــرار می گیرنــد. در این میـــان، شـــناخت دقیـــق 

مفهـــوم شـــهروندی ضـــروری بـــه نظـــر  می رســد تــا بــا شناســایی 

دقیــق عنــارص آن، حق هــا و احتمـــاال تکـــالیف و مســـئولیت های 

مـــرتبط بـــا آن  مشــخص گردد..)انصــاری و دیگــران، 1390،ص13.(

ــاره ی  ــت و درب ــع اس ــهل وممتن ــی س ــهروندی مفهوم ــوق ش حق

ــری  ــی نظ ــن مبان ــا تبیی ــت ام ــده اس ــه ش ــخن گفت ــیار س آن بس

حقــوق شــهروندی یکــی از رضورت هایــی اســت کــه امــروزه 

ــن حالــت تحقــق مفهــوم شــهروندی توجــه  ــده می شــود. بهرتی دی

ــه شــهروندانی  ــه خــود الزم ــف و مســئولیت ها اســت ک ــه تکالی ب

ــرای  ــت؛ ب ــدار اس ــعه پای ــد توس ــر در فرآین ــارکت گ ــال و مش فع

ــه  ــهروندی توج ــوق ش ــوم حق ــه مفه ــد ب ــد بای ــن فراین ــق ای تحق

ــای  ــم در حوزه ه ــن مفاهی ــم تری ــی از مه ــه یک ــی ک ــرد مفهوم ک

علــم حقــوق، جامعــه شناســی و حتــی علــوم سیاســی جهــان را در 

ــی  ــه تعریف ــا ب ــه خــود اختصــاص داده اســت و بن حــال حــارض ب

حقــوق شــهروندی مجموعــه امتیــازات و اختیاراتــی اســت ناشــی از 

وضعیــت و حالتــی کــه بــر عضویــت یــک فــرد در جامعــه سیاســی 

داللــت می کند.)رضــا پــور ودیگــران،1386ص49(

بنابرایــن در ایــن مقالــه ســعی نگارنــده بــر ایــن اســت کــه ضمــن 

ارائــه تعریــف از مفهــوم حقــوق شــهروندی و بررســی زوایــای 

ــا آگاهــی بخشــی از  ــران ب آن  ازنظــر اســام و ایضــا در حقــوق ای

ــه  ــف باعــث کاهــش هزینه هــای بســیاری از جمل حقــوق و تکالی

ــم  در حوزه هــای قضایی،انتظامی،اجنامعــی شــود،از هرچــه بگذری

همیشــه پیشــگیری بهــرت از درمــان اســت. .

ــت شــهری، توســعه  ــوق شــهروندی در مدیری ــس آگاهــی از حق پ

پایــدار هــر کشــوری، تربیــت نســلی خــوش بیــن بــه آینــده و آمــاده 

قبــول مســئولیت بــرای اداره جامعــه و کاهــش جــرم و جنایــت در 

ــراد  ــن اف ــی را بی ــه زندگ ــد ب ــه ســزایی دارد و امی ــه نقــش ب جامع

ــد. ــرت می کن ــه بیش جامع

 citizenship(چیســتی و ماهیــت حقوق شــهروندی
)right

الف(شهروند

ــا یــک دولــت مشــخص کــه از  شــهروند فــردی اســت در رابطــه ب

ســویی برخــوردار از حقــوق سیاســی و مدنــی  اســت و از ســویی 

ــه را  ــن رابط ــده دارد.ای ــی را برعه ــت تکالیف ــر دول ــر در براب دیگ

شــهروندی می گویند.چگونگــی رابطــه شــهروندی)حقوق فــرد و 

ــی  ــن مدن ــون اساســی و قوانی ــت( را قان ــر دول ــف او در براب تکالی

ــت  ــی اس ــال منزلت ــن ح ــهروندی در عی ــد. ش ــن می کن ــور معی کش

ــن  ــوق بی ــر حق ــه از نظ ــت ک ــک دول ــا ی ــاط ب ــرد در ارتب ــرای ف ب

امللــل نیــز محــرتم شــمرده می شــود. حقــوق بیــن امللــل از جهــت 

ــات  ــرای مراع ــا ب ــئولیت دولت ه ــی مس ــه )یعن ــن رابط ــت ای رعای

ــرای دولت هــا  ــی را ب حقــوق شــهروندان دولت هــای دیگــر الزامات

ــه اســت. در نظــر گرفت

ب(شهروندی

ــرد در  ــوق ف ــت و حق ــوم فردی ــا مفه ــراه ب ــوم شــهروندی هم مفه

اروپــا پدیــد آمــده اســت، و اساســا کسی))شــهروند(( شــمرده 

میشــود کــه تنهــا فرمانگــزار دولت نباشــد، بلکــه از»حقــوق فطری« 

و »طبیعــی«و »حقــوق بــرش« نیــز برخــوردار باشــد و دولــت ایــن 

حقــوق را رعایــت و از آنهــا حامیــت کنــد. نظریــه هایــی که منشــاء 

دولــت را حقــوق طبیعــی افــراد میدانند،علــت وجــودی دولــت را 
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ــه  ــد. چنانک ــته ان ــهروندانش دانس ــی ش ــوق طبیع ــت از حق حامی

ــرارداد اجتامعی«خــود، شــهروند را کســی  ــه ی »ق روســو در نظری

ــی  ــت دارد، یعن ــی« رشک ــت همگان ــه در تشکیل»خواس ــد ک میدان

ــت((  ــار و دارای حــق،و شــهروند را در برابر))رعی ــرد آزاد و مخت ف

قــرار میدهــد، کــه دارای هیچگونــه حقــی نیســت و تنهــا در کنــف 

ــه  ــد. در دنبال ــی میکن ــود زندگ ــدگار خ ــت خداون ــف و مرحم لط

ــه واژه ی  ــاب فرانس ــوژی انق ــه در ایدئول ــود ک ــر ب ــن فک ی همی

»شــهروند«مفهوم »آزادی هــای فــردی« را در خــود داشــت و ایــن 

آزادی هــا در »اعامیــه حقــوق بــرش و شــهروندان« )1789( تدویــن 

شــد. بنابرایــن، در نظــام حقوقــی و سیاســی کــه حقــوق و تکالیــف 

شــهروندی در آن بــه رســمیت شــناخته شــده، حقــوق و تکالیــف بــا 

هــم رابطــه دوســویه دارنــد و هریــک الزمــه دیگــری اســت.

اگرچــه ملیــت را اغلــب بــه معنــای شــهروندی بــه کار میربند،ولــی 

ملیــت معنایــی وســیع تــر از شــهروندی دارد. ملیــت نیــز بــه معنای 

ــای داشــن  ــه معن ــه ب ــت اســت، امــا ن ــا یــک دول رابطــه داشــن ب

حقــوق سیاســی در داخل،بلکــه بــه معنــای برخــورداری از مزیــت 

ــت«در  ــوم »ملی ــت. مفه ــور اس ــارج از کش ــت در خ ــت دول حامی

ــک  ــه ی ــت ک ــرادی اس ــه اف ــده هم ــل در بردارن ــن املل ــوق بی حق

دولــت  میبایــد از آنهــا حامیــت کنــد. ملیــت همچنیــن بــه معنــای 

رابطــه اشــخاص حقوقــی )رشکتهــا( و برخــی دارییهــا )کشــتی هــا، 

ــا  ــد ام ــت دارن ــز ملی ــا نی ــت اســت. اینه ــک دول ــا ی ــا( ب هواپیامه

شــهروند نیســتند. شــهروندی خــاص افــراد انســانی اســت.

شــهروندی را بــا اقامــت دایمــی و شــهروند را بــا مقیــم نباید اشــتباه 

ــه در آن  ــی آنک ــد ب ــوری باش ــهروند کش ــا ش ــه بس ــی چ ــرد. کس ک

ــی آنکــه  ــم کشــوری باشــد ب ــا مقی کشــور اقامــت داشــته باشــد ی

شــهروند آن باشــد. منزلــت شــهروندی را قوانیــن هــر دولتــی تعییــن 

میکنــد و معمــوال تابــع دو ســنجه اســت یکــی از زادگاه و دیگــری 

ــا زن  ــک کشــور از راه ازدواج ب ــادر. شــهروندی ی ــدر و م ــت پ ملی

ــا مــرد شــهروند آن کشــور نیــز بــه دســت می آیــد. امــا اینگونــه  ی

شــهروندی معمــوال همــه حقــوق شــهروندی)از جملــه کســب 

مشــاغل دولتــی( را بــا خــود منــی آورد.

ــت  ــه دس ــق ب ــق رای و ح ــه ح ــی،از جمل ــوق سیاس ــوال حق معم

تکلیف هــای  اســت.  شــهروندان  دولتی،ویــژه  مشــاغل  آوردن 

معمــول شــهروندی وفــاداری بــه دولــت و خدمــت رسبــازی اســت. 

ــه  ــی ک ــب اهمیت ــر حس ــهروندی ب ــت ش ــر، اهمی ــات دیگ از جه

کشــور های گوناگــون بــرای آن قایــل اند،متفــاوت اســت.

ج(حقوق شهروندی

ــد از حق هــا و  ــی می کنن ــک کشــور زندگ ــه در ی ــرادی ک ــه اف  هم

مزایــای فــردی و اجتامعــی بهــره منــد هســتند، چــرا کــه آنهــا عضــو 

اجتــامع بــوده و بــه حكــم انســان بــودن، مســتحق احــرتام و داشــن 

ــی و در  ــت جمع ــون در زیس ــی چ ــتند و از طرف ــی هس ــق های ح

تعامــل بــا ســایرین قــرار دارنــد، بایــد تحــت قوانیــن مشــرتک جهــت 

برقــرای صلــح و آرامــش باشــند، لــذا از ایــن منظــر، ضمــن داشــن 

حــق هایــی، از تكالیفــی نیــز در برابــر اجتــامع و دولــت برخــوردار 

هســتند و مجمــوع ایــن حقــوق و تكالیــف، )حقــوق شــهروندی( 

ــود. ــده می ش نامی

ــد  ــد و پایبن ــاالر و قانومنن ــردم س ــع م ــهروندی در جوام ــوق ش حق

کرامــت و حرمــت انســانی رشــد و توســعه می یابــد کــه در آن 

شــهروند دارای ارزش و حرمــت انســانی اســت و از حالــت بردگــی 

ــا  ــر ب ــی براب ــت حقوق ــت و در موقعی ــده اس ــارج ش ــی خ و بندگ

رابطــه ای  در  اســت. چنیــن شــهروندی  گرفتــه  قــرار  ســایرین 

دوســویه و متقابــل از حقــوق و تكالیــف بــا افــراد دیگــر و دولــت 

ــات تعــادل و زندگــی  ــه اســت و چنیــن رابطــه ای موجب قــرار گرفت

مســاملت آمیــز در مســیر صلــح و آرامــش را فراهــم می منایــد، چــرا 

کــه همــه افــراد بــا تامیــن و اجــرای حقهــا و آزای هــای خــود بایــد 

ــز  ــار خــود نی در مــدار تكلیــف محــوری، پاســخگوی اعــامل و رفت

باشــند و چنیــن مســئولیتی موجــب صیانــت از حقــوق دیگــران و 

حفــظ نظــم عمومــی خواهــد شــود و جامعــه در مســیر بهســامانی 

گام بــر می دارد.)خــروی1390،ص 27(

در جامعــه مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی »شــهروند دارای پیونــد و 

وفــاداری بــه یــک جامعــه سیاســی و مســتحق برخــورداری از همــه 

حقــوق مدنــی و حامیت هــای قانونــی اســت. حقــوق شــهروندی، 

همــه حقوقــی اســت کــه یــک شــهروند بــر پایــه قوانیــن، مقــررات 

و ارزشــهای مشــرتک در یــک کشــور از آن برخــوردار اســت. حقــوق 

یــک شــهروند در ارتبــاط بــا وظایــف دولــت و نیــز دیگر شــهروندان 

جامعــه مــورد نظــر اســت و بایــد از ســوی آنــان مــورد رعایــت و 

احــرتام قــرار گیــرد« . }ر.ک. جاویــد و همــكاران،1391{ 

حقوق شهروندی در اسالم

بزرگرتیــن موهبــت  کــه  فــردی  آزادی هــای  حفــظ و صیانــت 

همــزاد بــرش می باشــد از بزرگرتیــن آمــال همــه نســل های بــرشی 

بــوده و هســت. از زمانــی کــه بــرش پــی بــه وجــود ایــن موهبــت 
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برد،مصلحــان و اندیشــمندان ســعی در شناســاندن و احیــای آن 

کردنــد. مطالعــه در منابــع اصیــل اســامی ،خصوصــا کتــاب قــرآن 

مــا را بــه ایــن نتیجــه می رســاند که:تعییــن حقــوق بــرش و حقــوق 

شــهروندی نیازمنــد شــناختی دقیــق از بــرش و نیاز هــای او میباشــد 

ــوان بــرشی می باشــد. ــوم و ت ــر از عل ــر فرات ــن ام ــه ای ک

ــرش آن  ــوع نگ ــای ن ــر مبن ــر جامعه،ب ــرش در ه ــوق ب ــن حق تعیی

جامعــه بــر انســان می باشــد. از آنجایــی کــه نگــرش مکاتــب بــرشی  

ــذا اعامیــه حقــوق بــرش و  ــر انســان نگرشــی مــادی می باشــد، ل ب

اعامیه هــای مشــابه آن منی توانــد بــر همــه ابعــاد وجــودی انســان 

ارشاف داشــته وهمــه نیاز هــای انســان را در نظــر بگیــرد. اســام و 

مکاتــب وحــی انســان را دارای حیثیــت و کرامــت ذاتــی می داننــد.

از آن جهــت تعبیــری کــه از آزادی دارنــد بســیار عمیــق تــر و 

ــان  ــد. انس ــان از آزادی می باش ــادی گرای ــر م ــر از تعابی ــرتده ت گس

اســام کــه روح خداونــد در او دمیــده شده،انســانی اســت کــه تنهــا 

یــک حیــوان ناطــق و یــا متفکــر منی باشــد بلکــه او می توانــد برتــر 

از مائکــه باشــد و خلیفــه اللــه در روی زمیــن اســت و ایــن تعبیــر 

انســان را مســتحق رســیدن بــه باالتریــن مــدارج علــم و کــامل در 

هســتی میدانــد. چنانکــه امــام خمینــی فرمــوده انــد هــدف اصلــی 

انســان قــرب الــی اللــه اســت.

ــن  ــاً دی ــهروندان دارد و اص ــوق ش ــه حق ــی ب ــه اساس ــام توج اس

اســـام بـــرای تحقـــق حقـــوق شهروندان آمده است. از نظر اسام، 

حقــوق شــهروندی همــگان مــورد احــرتام قــرار گرفتــه و حــق حیات 

ــه انســانها  ــر هم ــری را ب و حــق برخــورداری از آزادی و حــق براب

چــه مسلامنهـــا و چــه غیرمســلامن ها مفــروض دانســته اســت. در 

اســـام، حقـــوق شـــهروندی دارای ارزش، اهمیــت و جایــگاه واالیی 

اســت. بدیــن معنــا كــه حقـــوق شـــهروندی قابـــل نادیده انگاشـــن 

نیســت و حكومت هــا منی تواننــد آن را از مــردم ســـلب مناینـــد. از 

نظـــر اســـام، صـــاحبان قــدرت موظــف بــه رعایــت و پاســداری از 

حقـــوق شـــهروندی هـــستند. چـون اســـام دین فطرت است متامی 

ــاع  ــد و از آن دف ــمیت می شناس ــه رس ــان را ب ــری انس ــوق فط حق

می كنـــد. لــذا اســام و حكومــت اســامی منی توانـــد بـــدون دلیــل 

حقـــوق وآزادی هــای شـــهروندان جامعــه اســامی را محــدود كنــد. 

همچنیــن بایــد در نظــر داشــت كــه طرفــداری اســام از حقــوق و 

آزادیهــای شــهروندان بــه معنــای نامحــدود بــودن ایــن حقـــوق و 

آزادیهـــا نیســت، بلكـــه اســام تنهــا حقــوق و آزادیهــای مــرشوع و 

قـــانونی را می پـــذیرد. از نگـــاه اســـام، بـــدون حقوق و آزادی های 

ــامل  ــدم در مســیر ك ــد ق ــع منی توان ــچ موق شــهروندی، انســان هی

بگـــذارد. لــذا در دیــن اســام، حقــوق شــهروندی یكــی از بزرگرتیــن 

ــه از  ــی ك ــزء معنویات ــت و ج ــسانی اس ــای انـ ــن ارزش ه و عالیرتی

انســان تحــت هیــچ عنوانــی جداشــدنی نیســت. پــس ایــن انـــسان 

بــا حقــوق و آزادی هــای شــهروندی اســت كــه می توانـــد راه 

شـــقاوت یــا ســـعادت خـــود را انتخــاب منایــد و بــا ایــن انتخــاب 

خــود را بــه كــامل یا گمراهـــی حقیقـــی خـــود برســـاند.

اســام بــه حقــوق شــهروندی مطلــق اعتقــاد نــدارد، زیــرا درواقــع 

بــرای انســان حقــوق شــهروندی مطلــق وجــود نــدارد و اگــر انســان 

ــود كــه دیگــر  ــای آن ب ــه معن ــق داشــت ب حقــوق شــهروندی مطل

هیــچ نقصــی در او نیســت. پــس میــدان و گســرته آزادی و حقــوق 

شــهروندی انـــسان محـــدود اســت و لــذا اگــر انســان ایــن حقــوق 

شــهروندی را در مـــسیر ســـعادت خـــود بـــه كـــار گیــرد موجــب 

كــامل او میگــردد. ولــی اگــر از حقــوق شــهروندی خـــود در جهـــت 

ــتفاده منایــد موجبــات بدبختــی خــود را فراهــم آورده  منفـــی اسـ

ــن شــكلی  ــه بهرتی ــوق شــهروندی در نظــام اســامی، ب اســت. حق

هامهنــگ بــا تعالیــم و ارزش هــای واالی دینــی، تأمیــن شــده اســت. 

در مفهــوم شــهروندی، همزمــان حقــوق و تكالیفــی متناســـب 

ــن  ــر ای ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــهروندان در نظ ــك از ش ــر ی ــرای ه ب

ــال كــه مجموعــه حقوقــی را بــرای  اســاس شــهروندی در عیــن حـ

شــهروندان معیــن می كنــد و آنهــا را بــدون اســتثناء بهــره منـــد از 

ایــن حقــوق می دانــد، تكالیفــی را نیــز بــرای آنهــا متصــور می شــود 

كــه بایــد بــه آنهـــا بپردازنـــد. از دیگــر ســو ایــن حقــوق و تكالیــف، 

ــدون دیگــری  ــوان بـ ــچ یــك را منی ت ــد و هی ــزوم یكدیگرن الزم و مل

تصــور منــود. اساســاً شــهروند امــروزی كســی اســت كــه وظایفــش 

حقـــوقش را معـــین میكنــد و بــه همیــن دلیــل، شــهروند مطلــوب 

شــهروندی اســت كــه مســؤوالنه رفتــار كنــد؛ یعنــی در برابــر 

ــر باشــد. در اســام نظــام شــهروندی بــه  حقوقــش مســؤولیت پذی

معنــای واقعــی آن، بــه معنــای برخــورداری عمـــوم اعـــضای جامعه 

از حقــوق و تكالیــف برابــر اســت، بــه گونــه ای كــه هـــیچ تبعیضــی 

از لحـــاظ سیاســـی، اجتامعــی و حقــوق مدنــی میــان افــراد جامعــه 

وجود نداشته باشـــد. اســـام بـــه ارتبـــاط میان حقـــوق شـــهروندی 

و برابـــری اعتقـــاد دارد و حقـــوق شـــهروندی را بـــرای همـه مـردم 

میخواهــد. در اســام، از آنجــا كــه انســانها از بعــد انســانیت برابــر 

هســتند و از حیــث انـــسان بــودن هیــچ كــس بــر دیگــری برتــری 

نــدارد، اصالتــاً آزاد میباشــند و ایــن برابــری ذاتــی یكـــی از اصــول 

ــه حقــوق و آزادیهــای شــهروندی اســت. توجی
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چنانكــه گفتــه شــد، حــق آزادی بیــان و عقیــده از مهـمتـــرین 

حقـــوق شـــهروندی اســـت.

مطالعــة ســیره پیامــرب اســام )ص( و امئــه معصومیــن )ع( می توانــد 

مــا را بــه میــزان احرتامــی كــه اســام بــه عقیــده واندیشــه گروههای 

مخالــف قائــل اســت رهنمــون باشــد. در مفهـــوم اســـامِی حقــوق 

ــز  ــان هرگـ ــت و انس ــل اس ــاً دخی ــی كام ــرص عقان ــهروندی عن ش

نـــسبت بـــه اعمـــال و افكار غیرعقانی آزاد نیســت و اســام هرگز 

ــا  ــه ب ــن اینك ــام در عی ــذارد. اسـ ــوع آزادی را احــرتام منی گ ــن ن ای

بیــان اصــل» الاكــراه فــی الدین « احتـــرام بـــه فكـــر و آزادی عقیده 

را بیــان میكنــد، ولــی هرگــز عقایــدی را كــه از راه تقلیــد كوركورانــه 

ــد  ــورد تأیی ــل میشــود را م ــی برانســانها تحمی و از طــرق غیرعقان

ــل منی شــود. ــی قائ ــرای آن احرتام ــرار منی دهــد و ب ق

ــام  ــی)ع(: اولیـــن امـ ــرت عل ــدگاه ح ــهروندی از دی ــوق ش حق

شـــیعیان، حضـــرت امیراملومنیــن علـــی )ع(حـــق رهــرب بر مـــردم و 

حق مـردم بـر رهبـر را بزرگرتیـن حـق در میـان حقـوق الهـی ذکـر 

فرمـــوده و اصاح جامعـــه را وابســـته بـــه اصاح هـــر دو دانســـته 

اند؛ چنـــان کـــه اگـــر رهبـــر و مـــردم، هر دو بـــه وظایـف خویـش 

عمـــل مناینــد و حقـــوق طــرف مقابـــل را پــاس دارنـــد، حــق در آن 

جامعـــه عـــزت مییابـــد و راههـای دیـن پدیدار شـــده و نشـانههای 

عدالـــت برقــرار و ســـنت پیامبـــر)ص( پایـــدار میگـــردد. در ایـــن 

صـــورت، مـــردم بـر تـداوم حکومت امیـــدوار میشـوند و دشـمن از 

آرزویـــش مأیـــوس میگـــردد. امـــام علـی)ع( در نامـــه خودشـان به 

مالـــک میفرمایند:قلـــب خـود را از مهربانی و دوسـتی و لطـف بـر 

مردمـــان لربیز ســـاز و مبـادا نسـبت بـــه آنـان چـون جانـور درنـده 

آزار کننـــده باشـــی کــه خوردنشـــان را غنیمت شـــامری؛ زیــرا مردم 

دو دســـتهاند، دســـتهای بـــرادر دینـــی توانـــد و گروهـــی دیگـر در 

آفرینـــش بــا تـــو هامنند.

بـــا دقـــت میتـــوان متـــام حقـــوق شـــهروند را از ایــن جملــه امـــام 

علی)ع( اســـتخراج کـــرد کـــه مـــردم یا بـا تو بـــرادر دینـی هسـتند 

یا در آفرینش بـــا تـــو یکســـانند و باید پذیرفـــت عین حقـوق بشـر 

را آن حرت ترســـیم منـــوده اســـت. موضـــوع حقـــوق اجتامعـــی، 

عدالـــت، مســـاوات و مبـــارزه بـــا ظلـــم و ســـتمگری و تجـــاوز، از 

مســـائلی اســـت کــه در نهج البالغه بســـیار مـــورد توجه قــرار گرفته 

اســـت. در فرامین حضـرت علـــی)ع( بحثهای بسـیاری در خصـوص 

انــواع حقـــوق در جامعــه بشـــری مطرح شـــده اســت.

حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

بـــا وجـــود سـابقه انـدک حقـــوق شـهروندی در ایـــران و بـا توجـه 

بـــه شـرایط جامعـه در ابتـدای پیـــروزی انقاب حقـوق شـهروندی 

در نـــزد امـــام خمینـــی مســـئله و دغدغه ای جـــدی بـــوده اسـت و 

مصادیـــق آن در ســـیره نظری و عملی ایشـــان مورد تأکیـــد و توجه 

ویــژه بـــوده اســـت. بـــا کمــی بررســـی در آثـــار حــرت امــام بـــه 

ویژه صحیفـــه امام توجـــه و دقت در حقـــوق شـــهروندی و حفـظ 

حریـــم خصوصــی افــراد را در فرمایشـــات ایشـــان میتـــوان یافــت. 

همچنیـــن فرمـان هشـــت مـادهای امـام خمینـــی درسـال 1361 را 

باید به عنوان نخســـتین پیـــام حقـــوق بشـــر و شـــهروندی پـــس از 

انقاب اسامی دانســـت و ایـــن پیـــام متـــام وجوه کرامـــت و عـزت 

انســـانی را در بـــر میگیـــرد و بـــه همیـن دلیـــل با گذشـت بیش از 

ســـه دهــه از آن، هنـــوز زنـــده و نیازمنـــد توجـــه و تحلیــل و عمل 

میباشـــد. دســـتورالعملی کـــه خطاب به همـــه ســـران و مســـئوالن 

نظـــام نهادها و ســـازمان و بـــرای متام زمانهاســـت و تأکیـدی قاطع 

و همـــه جانبـــه بـــر قانونگرایـــی و حفـظ اصول قانـــون اساسـی و 

حقــوق شـــهروندی و حریــم خصوصــی مـــردم دارد.

بـــا بررســـی ســـیره نظـــری و عملــی امـــام خمینــی)ره( مشـــخص 

ــا  ــدن نابرابریه ــه کن شـ ــر ریشـ ــواره بـ ــان همـ ــه ایشـ ــود ک میشـ

ــور  ــه طـ ــی بـ ــات زندگـ ــا و امکان ــردم از فرصتهـ ــورداری م و برخـ

ــدید  ــکاف شـ ــان شـ ــن رو ایشـ ــد از ای ــد می کردن ــاوات تأکیـ مسـ

طبقاتــی در جامعـــه را منیپذیرفتنـــد و از بیـــن رفتـــن آن را تأکیـــد 

داشـــتند. همچنیـــن ایشـــان  تاکید میکردند تُـرک وُ کـرد و فـارس و 

بلـــوچ و لُـــر و ترکمـــن و ... مطرح نیست.اسام بـــرای همـه اسـت 

و جمهــوری اســامی حـــق همـــه گروههــا را بـــا عدالت اســامی ادا 

خواهـــد کــرد.

از نظـــر امـــام خمینـی ره همـه اقشـــار ملـت در جمهـوری اسامی 

بایـــد در رفــاه باشـــند. در جمهـــوری اســامی بـــرای فقــرا فکر رفاه 

خواهــد شـــد. مســـتمندان به حقوق خودشـــان میرســـند.

همچنیـــن موضـــوع عدالـــت اجتامعـــی بــرای امـــام خمینـــی ره  

موضوعـــی محوری اســـت و حتـــی بـــه نوعـــی هـــدف جمهـــوری 

اسامی محســـوب میشـــود. در اندیشـــه امـــام عدالـــت اجتامعـــی 

بـــه معنـــای برابرانـگاری محـض افـراد بـــا یکدیگـر نیسـت. ایشـان 

متحقـــق ســـاخن عدالـــت بـــر اســـاس اندیشـــه اســامی را نه بـــه 

معنـــای آزادی کامـــل فـــرد و نــه بــر اســـاس برابرانـــگاری محــض با 
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یکدیگـــر میدانســـتند، بلکه در عین حـال بـــه افـراد بـرای اسـتفاده 

از خالقیـــت ابتـــکار آزادی و اختیار قائل میشـــدند. در واقـــع بایـد 

بـــر اسـاس نظـــر ایشـان فعالیتهـای اقتصـادی بـــا سـازوکارهایی در 

نظــر گرفتـــه شـــود کــه شـــکاف شـــدید طبقاتـــی را از بین ببـــرد.

ــی و  ــاز ذاتـ ــک نی ــده یـ ــت مناین ــهروندی در حقیقـ ــوق شـ  حقـ

فطــری انســـانها در اجتــامع اســـت بـــه همیـــن جهــت قابل ســـلب 

از شـــهروندان نیســـت. از منظـــر امـــام خمینی ره رعایـــت حقـوق 

شـــهروندی شـــرط تحقـق یـک اجتمـاع مرتقـی اسـت و در حقیقت 

حقـــوق شـــهروندی را موهبتـــی الهـــی دانســـته کـــه هیــچ مقامــی 

حـــق ســـلب آن را ندارد و تفاوتهـــای بشـــری منیتوانـــد در کیفیـت 

و کمیـــت آن اثرگـــذار باشـــد. در حقیقــت شـــاکله دیـــدگاه امـــام 

خمینــی ره در خصــوص حقــوق بشـــر آن اســـت اگــر اســام نــاب 

در جامعـــه پیـــاده شـود، دغدغـــهای در قالب حقوق شـهروندی از 

قبیـــل آزادی، آزادی اندیشـــه، آزادی بیـــان، حـــق تعیین رسنوشـــت 

وجــود نخواهــد داشـــت.

 حقوق شهروندی در ایران

تــا قبــل از ایــن در ایــران، شــهروندی تنهــا از منظــر شــهر و 

رابطــه  قالــب  شهرنشــینی مطــرح می گردیــد و شــهروندی در 

ــهرداری  ــهری و ش ــران ش ــهر و مدی ــا ش ــین ب ــک شهرنش ــل ی متقاب

ــه  ــب نقش ــرو تصوی ــهروندی را در گ ــوق ش ــد و حق ــده می ش دی

می دیدنــد. شــهر  جامــع 

 امــا اســتفاده از واژه شــهروند و شــهروندی یــا حقــوق شــهروندی 

قانونــی  مجامــع  و  میــان حقوقدانــان  در  اخیــر  ســال های  در 

تعریــف جدیــدی پیــدا کــرده اســت. در ســال 83 قانونــی بــا عنــوان 

»احــرتام بــه آزادی هــای مــرشوع و حفــظ حقــوق شــهروندی« بــه 

تصویــب مجلــس رســید و بــه نــام »بخشــنامه حقــوق شــهروندی« 

در قــوه قضائیــه، در دســتور کار واحدهــا قــرار گرفــت. رئــوس مهــم 

ایــن قانــون دربــاره نحــوه بازداشــت و بازجویــی و منــع شــکنجه و 

رفتــار بــا متهــامن توســط ضابطیــن و مجریــان قضایــی بــود.

 امــروزه اغلــب افــراد در محیط  هــای شــهری زندگــی می کننــد 

ــه در فضــای زندگــی شــهری،  ــن اســت ک و آنچــه مســلم اســت ای

رفــع نیازهــا از طریــق تعامــات متقابــل افــراد بــا یکدیگــر صــورت 

می پذیــرد. لــذا آنچــه در رونــد ایــن نــوع زندگــی رضوری بــه نظــر 

ــهری  ــه ی ش ــراد در جامع ــط اف ــاخن رواب ــد س ــد، قاعده من می رس

بــه جهــت جلوگیــری از هرج ومــرج و بی ثباتــی در جامعــه اســت. 

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــام ش ــی های انج ــه بررس ــه ب ــا توج ب

توصیــف کمــی و آمــاری از وضعیــت حقــوق شــهروندی در ایــران 

ــر  ــا را فرات ــن رابطــه پ ــوان در ای ــذا منی ت ــه اســت، ل صــورت نگرفت

ــرد. ــان ک ــی بی ــه ای علم ــت و نظری ــا گذاش ــی گامنه زنی ه از برخ

و  تهیــه شــد  منشــور حقــوق شــهروندی  یازدهــم  دولــت  در 

ــوق شــهروندی  ــور حق ــور در ام ــس جمه ــژه رئی ــتیار وی ــی دس حت

مشــخص شــد،اما تــا بــه امــروز شــاهد رعایــت آن بندهــای قانونــی 

نبوده ایــم. در هیچکــدام از مراحــل جامعــه پذیــری در کشــور، 

ــر  ــن ام ــه اســت و ای ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــوق شــهروندی م حق

بخصــوص در نظــام آموزشــی مــا مــورد غفلــت جــدی واقــع شــده 

اســت.

ــهروندی و  ــوق ش ــای حق ــتیفا و ارتق ــدف اس ــا ه ــور ب ــن منش ای

موضــوع   ،» دولــت  خط مشــی  و  »برنامــه  تدویــن  به منظــور 

ــم شــده و شــامل مجموعــه ای از  ــون اساســی، تنظی اصــل 134 قان

ــران  ــع نظــام حقوقــی ای ــا در مناب ــه ی حقــوق شــهروندی اســت ک

ــق و  ــاد، تحق ــایی، ایج ــرای شناس ــت ب ــا دول ــده اند و ی شناسایی ش

اجــرای آن هــا از طریــق اصــاح و توســعه نظــام حقوقــی و تدویــن 

ــدام  ــا اق ــر ی ــه تدبی ــا هرگون ــی ی ــح قانون ــب لوای ــری تصوی و پیگی

قانونــی الزم تــاش جــدی و فراگیــر خــود را معمول خواهد داشــت. 

ــوا و نهادهــا و  ــن هــدف همــکاری ســایر ق ــه ای ــرای دســتیابی ب ب

مشــارکت مــردم، تشــکل ها، اتحادیه هــای صنفــی، ســازمان های 

ــن  ــف ای ــت.مواد مختل ــی رضوری اس ــش خصوص ــاد و بخ مردم نه

منشــور بایــد در هامهنگــی و ســازگاری بــا یکدیگــر و در چارچــوب 

نظــام حقوقــی موجــود تفســیر و اجــرا شــود و نبایــد موجــب 

کاهــش حقــوق شــهروندان ایرانــی و حقــوق اتبــاع سایرکشــورها که 

در قوانیــن و یــا تعهــدات بین املللــی کشــور شناسایی شــده اســت، 

گــردد.

منشــور حقــوق شــهروندی بــا اســتناد و تکیــه  بــه اصــول نوزدهــم، 

ــل  ــد 2 اص ــوم و بن ــل س ــد 12 اص ــتم، بن ــت و هش ــتم، بیس بیس

ــن طــور  ــاده  78 خــود، ای ــز م ــون اساســی و نی ــل و ســوم قان چه

بیــان منــوده کــه شــهروندان از حــق فرصــت برابــر در دسرتســی بــه 

مشــاغل و انتخــاب آزادانــه حرفــه موردنظــر خــود طبــق موازیــن 

قانونــی بــه گونــه ای کــه قــادر بــه تأمیــن معــاش خــود بــه صــورت 

ــا توجــه  ــن ب ــد .همچنی ــه باشــند، برخوردارن ــه و آبرومندان منصفان

بــه مــواد  2- 4- 24-64 قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه، 

مــاده 54 قانــون خدمــات کشــوری و بنــد 2 و 6 سیاســت های کلــی 
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نظــام اداری، داشــن شــغلی مناســب از حقــوق شــهروندی به شــامر 

مــی رود و دولــت می بایســت رشایــط مناســب را بــرای تحقــق ایــن 

حــق تضمیــن و بــر آن نظــارت منایــد.

مســئولین نیــز بــه نهادهــای مدنــی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن 

ــده  ــه دی ــهروندی، ب ــوق ش ــت حق ــدن و تقوی ــه ش ــل نهادین عوام

ــان،  ــی کارشناس ــده برخ ــه عقی ــوع ب ــد و در مجم ــم می نگرن مزاح

نظــام آموزشــی رسبازخانــه ای و عــدم اعتقــاد بــه کارکــرد نهادهــای 

مدنــی از جملــه عوامــل عقــب افتــادن شــکل گیــری حقــوق 

شــهروندانی در کشــور اســت. تاکنــون اقــدام موثــری در ایــن 

خصــوص و در جهــت بــاال بــردن فرهنــگ عمومــی و تبییــن حقــوق 

ــه اســت. شــهروندی صــورت نگرفت

آموزش شهروندی

یكــی از مســائل مهمــی كــه در رابطــه بــا مفهــوم شــهروند و 

شــهروندی وجــود دارد ایــن اســت كــه چگونــه می تــوان آن را 

تعلیــم و آمــوزش داد تــا بــر اســاس آن شــاهد اجــرای صحیــح آن در 

جامعــه و شــناخت وظایــف و تكالیــف مبتنــی بــر آن بــود .آمــوزش 

شــهروندی عبــارت از رشــد و پــرورش دادن ظرفیت هــای افــراد 

ــه و  ــل آگاهان ــری و عم ــم گی ــارکت و تصمی ــرای مش ــا ب و گروه ه

مســئوالنه در زندگــی اجتامعــی و سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی 

اســت. ایــن آموزشــها شــامل حقــوق انســانی، رشــد مســتمر و 

همــه جانبــه، اخــاق و ارزش هــا، صلــح و مســاملت جویــی، 

برابــری اجتامعــی و حرمــت نهــادن بــه تفاوت هــا اســت.)رومیانی 

وهمــکاران،؟ ص5(

از آنجــا کــه رســانه های عمومــی )تلویزیــون ،رادیــو، اینرتنــت، 

ــر  ــری و تغیی ــکل گی ــی در ش ــش مهم ــات ( نق ــا و مج روزنامه ه

نگــرش و اندیشــه و رفتــار شــهروندان دارنــد و ممکــن اســت 

ــن  ــه ای ــی ک ــد، و از آنجای ــدوش کنن ــان را مخ ــانی آن ــوق انس حق

ــناخت  ــوزش و ش ــرد، آم ــورت می گی ــان ص ــای جه ــه ج کار در هم

روش هــا و عملکردهــای رســانه ها و چگونگــی اطــاع رســانی 

ــانه ها رضورت  ــال رس ــی در قب درســت و نادرســت و قضــاوت عین

می یابــد. در مــورد دانــش و هرنهــا نیــز، کــه در عــرص کنونــی تأثیــر 

عظیمــی بــر بینــش و نگــرش و رفتــار شــهروندان، بــه ویــژه کــودکان 

ــه  ــی ب ــای کاف ــت آموزش ه ــد الزم اس ــان دارن ــان و جوان و نوجوان

ــود.  ــوزان داده ش ــش آم دان

بعــاوه آمــوزش شــهروندی مهــم اســت چــون افــراد جامعــه بایــد 

ــور  ــه ام ــود بخشــیدن ب ــر در بهب ــه نحــوی موث ــه ب ــد ک ــاد بگیرن ی

گوناگــون جامعــه محلــی و ملــی و جهانــی مشــارکت کننــد. 

ــه پیرشفــت  ــت شــهروندان فعــال و مســئول کمــک بزرگــی ب تربی

فــردی و اجتامعــی و حفاظــت از طبیعــت و محیــط زندگــی اســت. 

ــواده و مدرســه و رســانه های  ــد توســط خان ــن آموزشــها می توان ای

همگانــی و نهادهــای اجتامعــی صــورت گیــرد، امــا مســئولیت 

ــه  ــد ب ــرورش اســت کــه بای ــر دوش نظــام آمــوزش و پ ــی آن ب اصل

گونــه ای عملــی و در جریــان ارتباطهــای دانــش آمــوزان بــا یکدیگــر 

و بــا ســایر افــراد و گروههــا از آنــان شــهروندانی فعــال و مســئول 

بســازد.

اســرتاتژی یونســکو در قلمــرو آمــوزش شــهروندی و حقــوق انســانی 

مبنــی بــر رویکــرد جامــع بــرای حقــوق انســانی اســت، ایــن حقــوق 

ــوق  ــه حق ــا هم ــی ب ــتگی متقابل ــوده و وابس ــیم ب ــل تقس غیرقاب

ــی( دارد. در  ــی و اجتامع ــادی، سیاس ــی، اقتص ــهروندی )فرهنگ ش

ایــن دیــدگاه، هــدف آمــوزش شــهروندی انتشــار و توزیــع اطاعــات 

ــدی  ــا بهره من ــی حقــوق انســانی ب ــگ کل ــک فرهن ــرای ســاخن ی ب

دانــش و مهــارت قالــب بنــدی نگرش هــای مثبــت و آمــاده کــردن 

ــرات  ــرای همراهــی و ایجــاد تغیی ــا توانایی هــای الزم ب ــران ب فراگی

اجتامعــی اســت. بنابرایــن هــدف آمــوزش حقــوق انســانی و 

ــه  ــراوان در رابط ــش ف ــاش و کوش ــت از: ت ــارت اس ــهروندی عب ش

بــا حقــوق انســانی و آزادی هــای اساســی. توســعه کامــل شــخصیت 

انســانی و احســاس وی از جایــگاه و مرتبــه خــود. رشــد ادراک افراد، 

برابــری جنســیتی و دوســتی و بــرادری بیــن همــه ملل، افــراد بومی 

ــراری  ــت برق ــی در جه ــت فعالیت های ــژادی، تقوی ــای ن و گروه ه

ــح.) ایــزدی، صمــد و علــی آقامحمــدی،1386،ص7.( صل

آمــوزش شــهروندی، نحــوه ی ایجــاد انگیــزش در میــان افــراد بــرای 

پذیــرش نقــش شــهروند و توجــه منافــع جمعی اســت. شــهروندی از 

یــک ســو واجــد ابعــاد سیاســی و ســاختاری اســت و از ســوی دیگــر، 

ــگ و هویت هــای  ــا فرهن ــه ب ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــاد عاطف ابع

بایــد  شــهروندان  آن،  ســوطح  کمرتیــن  در  دارد.  ارتبــاط  فــرد 

نســبت بــه مســوولیت هــا، حقــوق و هویت هــای متفــاوت خــود 

ــن شــناخت آشــکارا  آگاهــی و شــناخت داشــته باشــند. کســب ای

ــرای  مســتلزم آمــوزش حقــوق انســانی و فراهــم شــدن محیطــی ب

یادگیــری اســت کــه در آن، مجــال جســتجو و تقویــت احساســات 

و انتخاب هــای افــراد فراهــم باشــد. آمــوزش شــهروندی عمــاً بــه 

عنــوان وســیله ای بــرای پــرورش احســاس تعلــق بــه جامعه و داشــن 
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هدفــی در زندگــی بــرای اعضــا مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفت. 

ــر کــردن  ــد درگی ــی برنامه هــای آمــوزش شــهروندی بای هــدف اصل

افــراد در فعالیت هــای مربــوط بــه حــوزه زندگــی خــود )اجتــامع(

باشــد. آمــوزش موثــر شــهروندی از هــامن آغــاز بــه کــودکان اعتــامد 

بــه نفــوس و رفتارهــوای مســووالنه را از نظــر اجتامعــی و اخاقــی 

می آمــوزد. وجــه دیگــر ایــن آمــوزش، درگیــر کــردن افــراد جامعــه 

ــامع  ــای اجت ــی و دغدغه ه ــط زندگ ــه رشای ــوط ب ــائل مرب در مس

محــل زیســت آنهاست.)محســنی،1389،ص21(.

نتیجه گیری:

 حقــوق شــهروندی کــه مجموعــه ای از حقــوق عمومــی و خصوصی 

ــی  ــری و طبیع ــی، فط ــوق ذات ــانگر حقـ ــد، بیـ ــکیل می دهـ را تش

انســان ها در دل اجتــامع اســت. ایــن حقــوق برخاســته از حیثیــت 

انســـانی و کرامـــت ذاتــی بــرش اســت و در حالــت معمــول، قابــل 

ــف  ــزم و مکل ــواره مل ــا هم ــت و دولته ــهروندان نیس ــلب از ش س

بــه حفــظ و رعایــت ایــن حقــوق هســتند. از منظــر امــام خمینــی 

رشط تشــکیل اجتــامع مرتقــی و متمــدن، رعایــت و اجـــرای حقـــوق 

شـــهروندی افــراد اســت. تــا زمانــی کــه نیازهــای اساســی و اولیــه 

بــرش مــورد حامیـــت قـــرار نگیرنـــد بشـــر منی توانـــد بـــه تعالــی 

بیاندیشــد. ایشــان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه حقــوق شــهروندی 

ــه در دل  ــرادی ک ــه افـ ــت ب ــروردگار یکتاس ــب پ ــه ای از جان هدی

اجتــامع و تحت لوای حکومت واحـــدی زنـــدگی می کننـــد و هـــیچ 

مقـــام بشـــری از جملـــه حکومــت یا مقامــات رســمی و... منی تواند 

ــه  ــه ب ــازد.با توج ــروم س ــود مح ــی خ ــق طبیع ــن ح ــراد را از ای اف

نوشــتار فــوق می تــوان گفــت کــه موضــوع آمــوزش حقــوق 

ــی  ــش های ــم پژوه ــا حج ــه ب ــیوه های آن در مقیس ــهروندی وش ش

کــه در زمینــه مبانــی نظــری نظــر حقــوق شــهروندی و کنــکاش آن 

بســیار ناچیــز اســت هــم چنیــن آمــوزش حقــوق شــهروندی،رصفا 

یــک رضورت اخاقــی و ســفارش دینــی نیســت بلکــه اقتضــای 

ــد. ــب می کن ــز طل ــروز نی ــی ام ــان واقع ــی در جه ــی عمل زندگ
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راهکارهــای الزم در خصــوص آمــوزش همگانــی حقــوق، 
آگاه ســازی و فرهنــگ ســازی حقــوق عامــه 

محمد جبارزاده ایوریق*1، صالح فرهادی آجرلو2، اکر جوان3، وهاب سلیمی4، خدارحیم پناهی5 و معصومه واهبی6

چکیده

امــروزه در کشــور مــا، شناســایی حقــوق شــهروندان در مــن قانــون 

ــت و  ــی اساســی در پیرشف ــی و ســایر قوانیــن را بایــد گام اساس

توســعه اجتامعــی ارزیابــی کــرد. بــه نظــر می رســد کــه همــه ارکان 

نظــام حاکمیتــی کشــور در ایــن خصــوص دارای نقــش و مســئولیت 

باشــند. فلــذا بــا توجــه بــه اهمیــت فــراوان حقــوق عامــه در قوانین 

ــن راهــکار در خصــوص آگاه ســازی حقــوق عامــه،  ــران، مهمرتی ای

ــگان  ــوزش رای ــث آم ــنهادی، بح ــای پیش ــر راهکاره ــار دیگ در کن

ــت، وفــق اصــول مــرصح  ــرای همــه مل ــی حقــوق عامــه، ب همگان

قانــون اساســی اســت کــه بایســتی متــام نهادهــای حکومتــی دســت 

در دســت هــم داده و در راســتای نیــل بــه آگاه ســازی آحــاد مــردم 

بــه حقــوق عمومــی خویــش و صیانــت و احیــای آن گام بردارنــد. 

)m.jabarzade14@gmail.com :1*. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد گرمی )نویسنده مسئول

2. دکرتی حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسامی، واحد گرمی

3. دانشجوی دوره دکرتی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسامی، واحد تربیز

4. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد گرمی

5. کارشناس ارشد فقه وحقوق، دانشگاه آزاد اسامی، واحد اردبیل

6. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد گرمی

آنچــه عدالــت را در ابعــاد اجتامعــی محقــق می کنــد، رضورت 

پاسداشــت حقــوق کســانی اســت کــه در یــک جامعه انســانی عضو 

ــت اجتامعــی هنگامــی تحقــق سیاســی- اجتامعــی  هســتند. عدال

ــدنی  ــت انکارناش ــک هوی ــه ی ــه مثاب ــهروندی« ب ــه »ش ــد ک می یاب

در مــن جوامــع بــروز و ظهــور یابــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده 

اســت راهکارهــای الزم در خصــوص آموزش هــای همگانــی حقــوق 

و نحــوه نهادینــه کــردن و آگاه ســازی افــراد جامعــه در برخــورداری 

از حقــوق خویــش ارائــه گــردد.

کلــامت کلیــدی: حقــوق عامــه، قانــون اساســی، حقــوق شــهروندان، 

ــوزش همگانی آم
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مقدمه

بــا توجــه بــه گســرتش روزافــزون آگاهی هــای عمومــی در جوامــع 

و نقــش رســانه های گروهــی در انتقــال اطاعــات، امــروزه آمــوزش 

ــه  ــوق عام ــازی حق ــگ س ــازی و فرهن ــوق و آگاه س ــی حق همگان

ــود  ــه خ ــوق عام ــد؛ حق ــی می منای ــام حکومت ــر نظ ــات ه از الزام

شــامل موضوعــات متعــدد و گوناگونــی اســت؛ بنظــر می رســد 

برخــی از مصادیــق حقــوق عامــه شــامل تســاوی همــگان در 

ــال،  ــان، م ــت ج ــرد، مصونی ــوق زن و م ــری حق ــون، براب ــر قان براب

حیثیــت و مســکن و شــغل افــراد از تعــرض، آزادی دیــن و عقیــده، 

آزادی بیــان، آزادی انتخــاب شــغل و حرفــه، برخــورداری از آمــوزش 

مناســب و رایــگان، حــق داشــن تابعیــت، حــق مالکیــت مــرشوع، 

ــئولین و ...  ــات و مس ــوا از مقام ــرح دع ــق ط ــاف، ح ــوق اصن حق

ــامل  ــه" ش ــوق عام ــری حق ــارت و پیگی ــتورالعمل " نظ ــد. دس باش

ــرده  ــا را احصــا ک ــذار آنه ــه قانونگ ــددی اســت ک ــات متع موضوع

وبعضــاً راهکارهایــی هــم ارائــه داده اســت؛ لیکــن بــه نظــر 

می رســد مجــال پرداخــن بــه متامــی راهکارهــا را نداشــته و اصــوالً 

بــه مرحلــه ی بعــد از نقــِض حقــوق عامــه پرداختــه و دنبــال جــربان 

ــه  ــه ب ــوده اســت؛ آنچــه ک ــردم ب ــه م ــه عام حقــوق از دســت رفت

نظــر مهــم و حیاتــی می آیــد ایــن اســت کــه بتــوان در مرحلــه اول 

آحــاد جامعــه را نســبت بــه حقــوق خــود، آگاه کــرده و در مرحلــه 

ــه  ــود؛ آنچ ــه ب ــت رفت ــوق از دس ــربان حق ــای ج ــال راه ه دوم دنب

ــول  ــه در اص ــرد، مداق ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــتار م ــن نوش در ای

ــژه "دســتورالعمل  ــی و بوی ــات قانون ــون اساســی ودیگــر مصوب قان

نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه" و ارائــه راهکارهــای قانونــی الزم 

ــگ  ــازی و فرهن ــوق و آگاه س ــی حق ــوزش همگان ــوص آم در خص

ســازی حقــوق عامــه اســت.

طرح مسئله 

ــوان ام  ــه عن ــی ب ــون اساس ــژه قان ــی بوی ــون قانون ــن در مت تدقی

ــه  ــود ک ــون می ش ــه را رهنم ــن نتیج ــی، ای ــام حقوق ــن نظ القوانی

ــد متامــی آن دســته  ــه حقــوق و آزادی هــای عمومــی می توان مقول

ــی- ــه سیاس ــک جامع ــرت ی ــه در بس ــی را ک ــا و آزادی های از حق ه

شــناخته  رســمیت  بــه  مردمــی  حاکمیــت  توســط  و  حقوقــی 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرار دهد؛ب ــود ق ــش خ ــت پوش ــوند را تح می ش

ــوق و  ــته از حق ــی، آن دس ــای عموم ــوق و آزادی ه ــوع حق موض

آزادی هایــی خواهــد بــود کــه از طــرف قــدرت عمومــی بــرای 

و  می گردد)اصانــی  شــناخته  رســمیت  بــه  جامعــه  اعضــای 

پرویــن،1392، ص285(؛ احقــاق و احیــای حقــوق و آزادی هــای 

ــی  ــای حقوق ــی نظام ه ــم متام ــای مه ــی از کارویژه ه ــی یک عموم

ــرآورد  ــا چــه ســازوکاری هــدف فــوق را ب ــت ب ــوده و اینکــه دول ب

همــواره مســئله ای مهــم و چالــش برانگیــز بــوده اســت؛ بــه واقــع 

ــامع اســت و  ــوق اجت ــدار حق ــردم، پاس ــی از م ــه منایندگ ــت ب دول

ــوق  ــن آزادی هــا و حق ــن و تضمی ــذا موظــف اســت جهــت تامی ل

فــردی و عمومــی شــهروندان، مداخلــه منــوده و بســرت های الزم 

را جهــت بهره منــدی متامــی آنهــا از حقــوق حقــه خویــش فراهــم 

آورد)طحــان نظیــف و طهامســبی 1397(؛ کــه بنظــر می رســد، 

موضــوع حقــوق و آزادی هــای عمومــی مصداقــی بــارز از حقــوق 

ــه اســت. عام

ــوم،  ــل س ــژه در فص ــه وی ــون، ب ــول گوناگ ــی در اص ــون اساس قان

حقــوق متعــددی را بــرای شــهروندان قائــل شــده کــه در ایــن میان، 

ــه آزادی  ــرتام ب ــوده( و اح ــوع )ب ــراد 1 ممن ــت اف ــه امنی ــرض ب تع

همــگان در زمینه هــای مختلــف 2 الزم الرعایــه اســت؛ از آنجــا کــه 

وظیفــه قــوه قضاییــه "احیــای حقــوق عامــه و گســرتش عدالــت و 

ــر عهــده  آزادی هــای مــرشوع" 3 اســت، تضمیــن حقــوق مذکــور ب

ــلم  ــق مس ــی ح ــاط "دادخواه ــن ارتب ــد؛ در ای ــاد می باش ــن نه ای

هــر فــرد اســت و هــر کــس می توانــد بــه منظــور دادخواهــی بــه 

دادگاه هــای صالــح رجــوع منایــد )و( همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 

اینگونــه دادگاه هــا را در دســرتس داشــته باشــند" 4 تــا بدیــن وســیله 

قــادر بــه احیــای حقــوق و آزادی هــای مخــدوش یــا از دســت رفتــه 

ــالت  ــن رس ــای ای ــور، در ایف ــی کش ــام قضای ــند.؛ نظ ــش باش خوی

ــن  ــه در آن ضم ــت ک ــته اس ــی شایس ــه دادرس ــف ب ــر، موظ خطی

تــاش بــرای تامیــن هــدف اصلی)احیــای حقــوق عامــه و گســرتش 

آزادی هــا( راهکارهــای منطقــی را بــه کار گیــرد و از بــکار گیــری 

وســایل نــا مطلــوب احــرتاز کنــد تــا در ایــن راه بــر حرمــت اشــخاص 

و امنیــت قضایــی شــهروندان لطمــه ای وارد نشــود؛ بــر ایــن اســاس 

اصــول  برائــت5، تعقیــب و مجــازات قانونــی6 و محاکمــه عادالنــه 

1. نظیر اصول 22،23،25،34 و 36

2. نظیر اصول 24،26،27،28،43 و46

3. بند 2 اصل 156 قانون اساسی

4. اصل 34 قانون اساسی

5. اصل 37 قانون اساسی

6. اصول 32 و 36
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ــا انتخــاب وکیــل7 در دادگاه علنــی8، منــع شــکنجه بــرای  همــراه ب

کســب اقــرار9 و احــرتاز از هتــک حرمــت و حیثیــت محکومیــن10، 

بایــد حاکــم بــر مجموعــه اعامل قضایــی باشــد؛ رعایــت و بکارگیری 

مراتــب قانونــی مذکــور اصــوالً می توانــد حامیــت و تضمیــن حقــوق 

و آزادی هــای اساســی مــردم را بــه همــراه داشــته باشــد؛ امــا بایــد 

توجــه داشــت کــه راهــربی و رفتــار قضایــی هــر جامعــه در جــای 

خــود می توانــد متاثــر از اوضــاع و احــوال سیاســی آن جامعــه 

باشــد؛ بدیــن معنــی کــه توســعه سیاســی و فرهنــگ مــردم ســاالری 

ــد  ــه می یاب ــز احاط ــی نی ــام قضای ــر نظ ــه ب ــر جامع ــود در ه موج

و قضــات و دســتگاه های قضایــی در مقــام رســیدگی و صــدور 

حکــم، تحــت تاثیــر چنیــن محیــط مطلوبــی عمــاً ضامــن احیــای 

ــر  ــود؛ ب ــد ب ــی خواهن ــای عموم ــراد و گســرتش آزادی ه ــوق اف حق

عکــس، در صورتــی کــه جامعــه بــا رشــد و توســعه سیاســی فاصلــه 

داشــته باشــد، دســتگاه های قضایــی هامننــد دیگــر نهادهــای 

ــه ســمت اقتدارگرایــی حکومتــی طــی طریــق می کننــد  عمومــی ب

کــه حاصــل آن، قربانــی شــدن هــامن حقــوق و آزادی هــای اساســی 

ــون  ــی همچ ــری آزادی های ــورت بکارگی ــن ص ــت؛ در ای ــردم اس م

مطالبــات حقــوق  کــردن  عنــوان  و  مطبوعــات  و  بیــان  آزادی 

ــا  ــی ب ــای مدن ــی و نهاده ــات سیاس ــا، جریان ــط گروه ه ــرش توس ب

آزادی  و  شــدت عمــل دســتگاه های قضایــی مواجــه می شــود 

ــان  ــویش اذه ــر تش ــب )نظی ــر فری ــای ظاه ــا بهانه ه ــان ب خواه

عمومــی( بــا رسنوشــتی ناخوشــایند در کنــار مجرمیــن تبهــکار قــرار 

)1393 می گیرند)هاشــمی، 

در مقدمــه "دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری حقوق عامــه، "صیانت 

از حقــوق عامــه" از "وظایــف ذاتــی قــوه قضائیــه" شــمرده شــده 

اســت و " در جهــت پیگیــری و نظــارت بــر دعــاوی ناظــر بــر جرایــم 

ــی، جــربان خســارات وارده  مرتبــط بــا امــوال، منافــع و مصالــح ملّ

بــه حقــوق عمومــی بــه اســتناد بنــد 2 اصــل 156 قانــون اساســی 

ــب  ــری، حس ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ــواّد 22، 290 و 293 قان و م

مــورد دادســتان کل کشــور، دیــوان عدالــت اداری، ســازمان بازرســی 

کل کشــور و دادســتان های رسارس کشــور" را مکلــف بــه اقــدام 

ــق  ــن وف ــرده اســت. همچنی ــن دســتورالعمل ک در چارچــوب همی

اصــل 156 قانــون اساســی، قــوه قضائیــه "پشــتیبان حقــوق فــردی 

7. اصل 35 قانون اساسی

8. اصل 165 قانون اساسی

9. اصل 38 قانون اساسی

10. اصل 39 قانون اساسی

و اجتامعــی" بــوده و یکــی از عمــده وظایــف آن، " احیــای حقــوق 

عامــه" اســت؛ فصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 

نیــز بــه "حقــوق ملت" مشــهور اســت؛ ایــن فصــل از قانون اساســی 

شــامل اصــول نوزدهــم تــا چهــل و دوم می باشــد؛ در اصــول متعــدد 

ــه اســت؛  ــردم پرداخت ــه م ــوق عام ــه حق ــذار ب ــن فصــل، قانونگ ای

ــازی  ــن راهــکار در خصــوص آگاه س ــم تری بنظــر نویســندگان، مه

حقــوق عامــه، بحــث آمــوزش رایــگان همگانــی حقوق-وفــق اصــول 

مــرصح قانــون اساســی- اســت؛ اصــل 30 قانــون اساســی جمهــوری 

اســامی ایــران، دولــت را موظــف کــرده اســت تــا "وســایل آمــوزش 

ــطه  ــان دوره متوس ــا پای ــت ت ــه مل ــرای هم ــگان را ب ــرورش رای و پ

فراهــم ســازد و وســایل تحصیــات عالــی را تــا رس حــد خودکفایــی 

کشــور، بــه طــور رایــگان گســرتش دهــد"؛ بــا مداقــه در ایــن اصــل 

ــری  ــارت و پیگی ــتورالعمل نظ ــه "دس ــف ب ــی، و عط ــی قانون اساس

حقــوق عامــه" کــه صیانــت از حقــوق عامــه را وظیفــه ذاتــی قــوه 

قضائیــه قلمــداد کــرده اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ــی  ــازوی تقنین ــن ب ــه و همچنی ــوه قضائی ــار ق ــه در کن ــوه مجری ق

ــک  ــرای ی ــم و ب ــار ه ــتی در کن ــه، بایس ــوه مقنن ــی ق ــور یعن کش

هــدف واحــد در ایــن خصــوص کــه صیانــت و احیــا حقــوق عامــه 

اســت، اقــدام مناینــد؛ هــر چنــد کــه بنظــر می رســد "دســتورالعمل 

نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه" بیشــرتین مســئولیت را بــه عهــده 

قــوه قضائیــه و دادســتان کل و دادســتان های رسارس کشــور نهــاده 

ــتان هــر  ــه رصاحــت دادس ــن دســتورالعمل11 ب ــاده 2  ای اســت؛ م

حــوزه قضایــی را مکلــف کــرده اســت کــه "در صــورت عــدم اجــرا 

یــا نقــض حقــوق عامــه یــا قریــب الوقــوع بــودن آن"، حســب مــورد 

ــه  ــوان ب ــامالً می ت ــات اج ــن اقدام ــد؛ از ای ــام ده ــی را انج اقدامات

مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

1- تعقیب کیفری متهامن ناقض حقوق عامه...

ــل  ــورت تعل ــی در ص ــتگاه اجرای ــه دس ــار ب ــا اخط ــر ی 2- تذک

ــوی ــه دع ــرای اقام ب

ــایر  ــی و س ــتگاه اجرای ــئول دس ــه مس ــار ب ــا اخط ــر ی 3- تذک

اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذیربــط در ورود نقصــان بــه 

ــه ــوق عام حق

4- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

ــاده 114  ــوب م ــات در چارپ ــف اقدام ــتور توق ــدور دس 5- ص

ــری ــن دادرســی کیف ــون آیی قان

11. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
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ــن تکلیــف دادســتان  ــن مــاده12، ای در حقیقــت وفــق ظاهــر همی

اســت کــه اقدامــات فــوق را انجــام دهــد؛ لیکــن بــه نظــر می رســد 

در مــورد بنــد شــامره 4 ذیــل مــاده 2 )اتخــاذ تدابیــر پیشــگیرانه(، 

ــتان  ــه دادس ــت ک ــری اس ــدد دیگ ــوارد متع ــذار م ــود قانونگ مقص

می توانــد در جهــت پیشــگیری از تضییــع حقــوق عامــه بــکار 

گیــرد؛ در واقــع دادســتان نقــش مدعــی العمــوم را داشــته و حتــی 

می توانــد در مقابــل دولــت و دســتگاه های دولتــی و بــه منایندگــی 

ــاع و  ــه دف ــوق عام ــته و از حق ــاع برخاس ــه دف ــردم، ب ــه م از عام

صیانــت منایــد. مــاده 5 دســتورالعمل13 بــه رصاحــت مــوارد دیگــری 

را نیــز بــه حقــوق عامــه افزوده اســت: "در صــورت اطاع دادســتان 

شهرســتان یــا مرکــز اســتان از وضعیت هــای خطرســاز از قبیــل 

ــا تاریــخ گذشــته، عــدم توجــه  نگاهــداری و توزیــع کاالی فاســد ی

ــط  ــه محی ــیب های وارده ب ــی، آس ــامت عموم ــت و س ــه بهداش ب

زیســت، گودبرداری هــای فاقــد ایمنــی در معابــر و جاده هــا و 

ــی در امــور حمــل  ــررات ایمن ــت مق بناهــای فرســوده، عــدم رعای

ــت  ــف اس ــی، موظ ــای عمران ــا و پروژه ه ــرای طرح ه ــل و اج و نق

بــه دســتگاه ها یــا اشــخاص مســئول جهــت انجــام وظایــف قانونــی 

آنهــا بــرای رفــع خطــر، در صــورت اقتضــا تذکــر و اخطــار دهــد یــا 

ــود،  ــه می ش ــه ماحظ ــل آورد"؛ چنانچ ــه عم ــی ب ــدام الزم قانون اق

ــده و  ــرتده تر ش ــیع تر و گس ــیار وس ــتان بس ــارات دادس ــره اختی دای

او می توانــد نســبت بــه مصادیــق یــاد شــده در ایــن مــاده، اقــدام 

قانونــی الزم را انجــام دهــد؛ البتــه در صــدر ماده عبــارت "درصورت 

اطــاع دادســتان" اســتعامل شــده اســت کــه بنظــر می رســد عمــوم 

مــردم بایســتی در اطــاع دادن بــه دادســتان، نقــش ایفــا کننــد تــا 

ــه  ــی ب ــت کل ــد. در حال ــود بیای ــوع بوج ــه موض ــه ورود او ب زمین

نظــر می رســد، عمــوم مــردم خودشــان بایســتی بــه دنبــال احقــاق 

حقــوق حقــه خــود باشــند و در ایــن راســتا، دادســتان، بــه عنــوان 

ــیر  ــرده و مس ــوع ورود ک ــه موض ــزوم ب ــوم و عندالل ــی العم مدع

صیانــت و احیــای حقــوق عامــه را بــه طــرق قانونــی، تــا حصــول 

نتیجــه طــی کنــد.

ارائه راهکارها

ــا در نظــر گرفــن مقدمــه ذکــر شــده و همچنیــن طــرح مســئله  ب

صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش، راهکارهــای الزم در خصــوص 

ــوق  ــگ ســازی حق ــوق، آگاه ســازی و فرهن ــی حق ــوزش همگان آم

12. ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

13. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

ــران  ــون اساســی ای ــن اصــول مــرصح قان ــا در نظــر گرف ــه و ب عام

ارائــه می گــردد: کــه امیــد اســت مــورد عنایــت و التفــات مســئولین 

کشــور واقــع شــود.

 تخصیــص واحــدی از دروس مــدارس در دوره متوســطه بــه 
ــه ــوق عام ــا حق ــنایی ب آش

ــوق  ــا حق ــن دوره هــای ضمــن خدمــت آشــنایی ب  درنظــر گرف
ــوزش و  ــامن آم ــژه معل ــان ادارات و بوی ــی کارکن ــرای متام ــه ب عام

ــگاه ــان دانش ــرورش و مدرس پ

 در نظــر گرفــن حداقــل یــک واحد درســی از دروس دانشــگاهی 
ــا هــدف آشــنایی دانشــجویان  ــرای متامــی رشــته های تحصیلــی ب ب

بــا حقــوق عامــه

ــا  ــرت ب ــنایی بیش ــت آش ــتقل جه ــی مس ــد درس ــاص واح  اختص
ــوق ــته حق ــجویان رش ــرای دانش ــه ب ــوق عام حق

ــا هــدف  ــص برنامه هــای کارشناســی در صــدا و ســیام ب  تخصی
آشناســازی آحــاد جامعــه بــا حقــوق عامــه خویــش

ــری  ــارت و پیگی ــتورالعمل نظ ــوادی از "دس ــوارد و م ــب م  نص
ــهری ــای ش ــه" در بیلبورده ــوق عام حق

ــار گذاشــن کتابچــه "دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری   در اختی
ــار و  ــرتو، قط ــژه در م ــی بوی ــای عموم ــه" در مکان ه ــوق عام حق

ــهری ــن ش ــهری و بی ــای ش اتوبوس ه

 چــاپ و انتشــار کتابچــه دســتورالعمل14 و قــرار دادن آن در 
ــور ــی کش ــتگاه های اجرای ــردم در دس ــد م ــرض دی مع

 برخورد مناسب و قاطع قانونی با ناقضان حقوق عامه

 تخصیــص بودجــه مســتقل جهــت آگاه ســازی نســبت بــه 
ــه ــوق عام حق

 ایجــاد کمســیون ویــژه حقــوق عامــه در مجلــس شــورای 
اســامی

 اســتفاده مناســب از ظرفیت هــای فضــای مجــازی در راســتای 
آگاه ســازی آحــاد ملــت

 تولید تیزرهای تبلیغاتی برای آگاه سازی کودکان

 تولید فیلم و رسیال های هدفمند 

14 . دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
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 توزیــع رایــگان کتابچه هــای راهنــام در بیــن خانواده هــا و 
ــردم اقشــار م

 ایجــاد انگیــزه و رغبــت در بیــن مــردم بــرای آشــنایی بــا حقــوق 
ــه خود حق

 دادرســی منصفانــه بــه دعــاوی مطــرح شــده از ســوی مــردم در 
خصــوص حقــوق عامــه 

 راه انــدازی ســامانه پیامکــی مخصــوص جهــت رصــد پیام هــای 
مردمــی در خصــوص حقــوق عامــه 

و...

نتیجه گیری

ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 3 قان ــن در فص ــا تدقی ب

)اصــول 19 تــا 42( همچنیــن اصــل 156 همیــن قانــون و بــا لحــاظ 

مــواّد 22، 290 و 293 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری و عطــف بــه 

"دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه"، بــه نظــر می رســد 

کــه ایــن وظیفــه نهــاد حاکمیتــی کشــور باشــد کــه در راســتای احیــا 

ــت  ــوق مل ــع حق ــری از تضیی ــه و جلوگی ــوق عام ــت از حق و صیان

تــاش کــرده و از متــام ابزارهــا و امکانــات خــود در ایــن راســتا بهــره 

ــش،  ــن پژوه ــده در ای ــنهاد ش ــوارد پیش ــی م ــان متام ــرد؛ در می گی

بحــث ارائــه آموزش هــای رایــگان همگانــی بــا هــدف آگاه ســازی 

آحــاد جامعــه بــا حقــوق عامــه خویــش و در ادامــه فرهنــگ ســازی 

ایــن مهــم، اساســی ترین راهــکار می منایــد تــا زمینــه فرهنــگ ســازی 

ایــن مهــم در جامعــه فراهــم گــردد؛ چراکــه فرهنــگ ســازی و آگاه 

ســازی در هــر حــوزه ای، از گــذرگاه آمــوزش می گــذرد و در ایجــاد 

ــور  ــی کش ــای حاکمیت ــی نهاده ــتی متام ــم، بایس ــذرگاه مه ــن گ ای

بویــژه قــوای ســه گانه بــه نحــو مقتضــی اقــدام مناینــد؛ بدیــن 

ترتیــب کــه قــوه مقننــه در مقــام قانــون گــذاری هوشــمندانه، قــوه 

ــدارک زیرســاخت هاو قــوه  ــه در مقــام اجــرای برنامه هــا و ت مجری

قضائیــه در مقــام دادرســی عادالنــه، نســبت بــه صیانــت و احیــای 

حقــوق عامــه ایفــای نقــش کننــد. 

فهرست منابع

ــوق  ــی حق ــول و مبان ــه؛ اص ــن، خیرالل ــروز و پروی ــی، فی  اصان
ــران، 1391. ــگاه ته ــارات دانش ــی، انتش اساس

 طحــان نظیف،هــادی و طهامســبی، محمــد حســن؛ نقــش 
دادســتان در صیانــت از حقــوق و آزادی هــای عمومــی در حقــوق 

ــامره 93 . ــاوت، ش ــه قض ــران، 1397، فصلنام ــری ای کیف

 منصــور، جهانگیــر؛ قانــون اساســی و قانــون مدنــی، نــرش 
دوران،1394.

 هاشــمی، ســیدمحمد؛ حقــوق اساســی جمهــوری اســامی 
ــاد حقوقــی میــزان، 1394،  ایران)اصــول و مبانــی کلــی نظــام(، بنی

ــیزدهم  ــاپ س ــش دوم، چ ــد اول، ویرای جل

ــی،  ــای اساس ــرش و آزادی ه ــوق ب ــد؛ حق ــید محم ــمی، س  هاش
ــوم ــاپ س ــزان، 1393، چ ــی می ــاد حقوق بنی
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حقوق جانبازان جنگ در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق

امیرحسین موسوی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ــازان جنــگ و  ــه رسب ــد، کهن هــر جنگی"نســل از دســت رفته"جدی

عملیات هــای نظامــی را ایجــاد می کنــد. پــس از پایــان جنــگ هــا، 

ــازان  ــه رسب ــاداش دادن ب ــرای پ دولت هــا روش هــای مختلفــی را ب

ــن  ــد. در ای ــه می دهن ــت ارائ ــه دول ــات خــود ب ــرای خدم ســابق ب

مقالــه سیاســت جانبــازان در اتحــاد جامهیــر شــوروی،تحوالت 

ــد  ــر شــوروی و سیاســت جدی ــس از فروپاشــی اتحــاد جامهی آن پ

جانبــازان در روســیه مــدرن تجزیــه و تحلیــل می شــود. ایــن مقالــه 

مراحــل مختلــف تاریخــی در تدویــن سیاســت ایثارگــران را مــرور 

می کنــد و تفاوت هــای اصلــی در بیــن جمعیــت جانبــازان را بررســی 

می کنــد.  ایــن مقالــه بیــان می کنــد کــه چگونــه موقعیــت منتخــب 

ــی)1941-1945(،  ــزرگ میهن ــگ ب ــازان جن ــه رسب ــن گروه،کهن تری

و  نظامــی  روابــط  در  و  می شــود  پشــتیبانی  سیاســت  توســط 

نظامــی بیــان می شــود.  عــاوه بــر این،مقالــه توســعه تدریجــی در 

بهزیســتی ایثارگــران بــرای ســایر زیــر گروه هــای جانبــازان را نشــان 

ــازان مــدرن در  ــا،در مــورد عواقــب سیســتم جانب می دهــد.در انته

ــود. ــث می ش ــیه بح روس

اجتامعــی،  سیاســت گذاری  جنــگ،  جانبــازان  کلیــدی:  کلــامت 

روســیه 

مقدمه:

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم دولــت اتحــاد جامهیــر شــوروی 

ــد  ــه ش ــگ رو ب ــازان جن ــوان جانب ــت عن ــد تح ــاله ای جدی ــا مس ب

ــاله ای  ــی آن مس ــار اجتامع ــوع و آث ــن موض ــا ای ــورد ب ــوه برخ نح

اســت کــه مطالعــه آن می توانــد روشــنگر بســیاری از ســواالت 

راجــع بــه نحــوه ســازماندهی و پاســخگویی اجتامعــی بــه مقولــه 

ــی باشــد. ــل غرب ــگ در مل ــازان جن جانب

ــازان جنــگ در اتحــاد  ــه برســی حقــوق جانب ــه پیــش رو ب در مقال

جامهیــر شــوروی ســابق و روســیه کنونــی در برهه هــای مختلــف 

تاریخــی خواهیــم پرداخــت.

سیاست ایثارگران: چارچوب نظری 

 موضــوع درمــان جانبــازان موضــوع جدیــدی بــرای تحقیقــات 

ایــن  در  اســت.   کمونیســتی  پســا  در کشــورهای  دانشــگاهی 

کشــورها متــام جنبه هــای روابــط جامعــه و نظامیــان از جملــه 

سیاســت ایثارگران،موضــوع محــدودی بــرای بحــث و گفتگــوی 

ــن  ــا ای ــود.  ب ــه دانشــگاهی در ســالهای گذشــته ب عمومــی و عاق

حــال،از زمــان فروپاشــی اتحــاد جامهیــر شــوروی و پایــان طوالنــی 

تریــن جنــگ شــوروی در افغانســتان )1989-1979(،ایــن موضــوع 
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وارد تحصیــات قانونــی دانشــگاهی روســیه شــده است.مشــکات 

ــث  ــورد بح ــوم م ــانه ها و عم ــرتده در رس ــور گس ــه ط ــازان ب جانب

قــرار گرفتــه امــا بــه نــدرت توســط محققــان مطــرح شــده اســت 

ــر شــوروی و  ــه اتحــاد جامهی ــه بررســی تجرب ــن مقال هــدف از ای

ــان آن  ــزم پنه ــل مکانی ــه و تحلی روســیه از سیاســت جانبازان،تجزی

ــه نســخه روســی سیاســت  ــط مختلفــی اســت ک و شناســایی رشای

ــرده اســت. ــاد ک ــازان را ایج جانب

ــی  ــن نظام ــه سیاســت ایثارگران،بررســی قوانی نقطــه رشوع مطالع

اســت.چنین قوانینــی جایــگاه یــک جانبــاز را در زمانهــای مختلــف 

مشــخص می کنــد، تعییــن می کنــد کــه چــه گــروه هایــی از رسبــازان 

ــاز در نظــر گرفتــه می شــوند  ــه عنــوان جانب و جنگنــدگان ســابق ب

و چگونــه دولــت حــق یــک جانبــاز را از امتیــازات و غیــره تعییــن 

می کنــد.در ایــن حالــت، یــک رسی تعاریــف را کریســتوفر داندکــر 

و همکارانــش بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال پیشــنهاد میکنند"جانبــاز 

"چیســت یــا چــه گــروه هایــی در ایــن دســته از کارمنــدان ســابق 

ــد."1"( ــرار می گیرن ق

ــاز،دو  ــاره جانب ــف درب ــف مختل ــاس تعاری ــان براس ــه شناس  جامع

و  فراگیــر  انــد:  کــرده  مشــخص  را  ایثارگــران  سیاســت  نــوع 

اختصاصــی.

سیاســت ایثارگــران فراگیــر بیشــرت درمــورد دریافــت دســتمزد 

ــرای آمــوزش را  ــه اســت)اعم از اینکــه رشایــط الزم ب نظامــی روزان

داشــته باشــد یــا در اعــزام باشــد یــا اقــدام ظاهــری بــرای اعــزام را 

ــد(  ــام داده باش انج

سیاســت ایثارگــران اختصاصــی منحــرص بــه کارکنانــی اســت کــه کــه 

یــک نــوع رسویــس فعــال را انجــام داده انــد."2"

همچنیــن سیاســت ایثارگــران انحصــاری ممکــن اســت نتیجــه ســه 

عامــل باشــد: اوضــاع سیاســی،الگوی مشــخصی از روابــط مدنــی و 

نظامــی و سیســتم رفــاه اجتامعــی.

ویژگی هــای مهــم الگــوی اتحــاد جامهیــر شــوروی در روابــط مدنی 

ــه  ــی حرف ــخصیت عقیدت ــه و ش ــازی جامع ــی س ــی، نظام و نظام

نظامــی گــری بــود.  نظامــی ســازی جامعــه نتیجــه نظــام رسبــازی 

ــدس و  ــه مق ــک وظیف ــازی "ی ــت رسب ــب آن خدم ــه موج ــود، ب ب

وظیفــه افتخارآمیــز بــرای هــر شــهروند شــوروی بــود."3" برخــی از 

محققــان معتقدنــد ایــن جنبــه از زندگــی اتحــاد جامهیــر شــوروی 

بــا روســیه مــدرن مرتبــط اســت."4" جــدا از نظامــی ســازی جامعــه 

ــی و  ــط مدن ــی( رواب ــی )ذهن ــت عقیدت ــان ماهی ــوروی، محقق ش

ــد.  ســاموئل  ــد می کنن ــر شــوروی را تأکی نظامــی در اتحــاد جامهی

ــی،  ــون، نویســنده کاســیک در مطالعــات نظامــی و مدن هانتینگت

ــر  ــی" الگــوی اتحــاد جامهی ــت "ذهن ــه ماهی ــود ک ــن کســی ب اولی

شــوروی از روابــط مدنــی و نظامــی را برجســته کــرد."5"  وی اظهار 

داشــت کــه ارتــش شــوروی "آینــه سیاســت" بــود زیــرا تحــت فرمــان 

ــا ایــن حــال، گفته هــای وی  حــزب کمونیســت قــرار می گرفــت.  ب

توســط دانشــمندان دیگــری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه 

ــون،  ــی هانتینگت ــی و ذهن ــل عین ــای معض ــی از محدودیت ه حاک

بــه ویــژه در مــورد اتحــاد جامهیــر شــوروی اســت.  آنهــا پیشــنهاد 

می كننــد كــه مناســب تــر اســت كــه نــوع روابــط شــوروی و 

نظامــی اتحــاد جامهیــر شــوروی را بــا اســتفاده از مدلهــای "منافــع 

ــش،  ــن ارت ــتی بی ــی از همزیس ــه" و الگوی ــوذ نهادین ــل"، "نف متقاب

ــق  ــد."6"  طب ــرار ده ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــه م ــزب و جامع ح

ــاء  ــرای ارتق ــرد و ب ــت می ک ــش حامی ــزب از ارت ــا، ح ــن مدل ه ای

رژیــم سیاســی فعلــی، از رسبــازان و جانبــازان امتیــاز می گرفــت تــا 

وفــاداری و پشــتیبانی خــود را در کلیــه ابتــکارات سیاســی تضمیــن 

ــازان جنــگ  ــن ایــده، وضعیــت ترجیحــی جانب ــال ای ــه دنب ــد.  ب کن

ــرارداد  ــن ق ــه ای ــد نتیج ــز می توان ــی )1945-1941( نی ــزرگ میهن ب

ــن حــزب کمونیســت، ارتــش و جامعــه شــوروی تلقــی  ــل بی متقاب

شــود.

ــزرگ  ــگ ب ــان جن ــس از پای ــازان پ ــت ترجیحــی جانب ــاد وضعی ایج

میهنــی هنگامــی رشوع شــد کــه تقریبــاً 8.5 میلیــون رسبــاز از 

ارتــش اتحــاد جامهیــر شــوروی مرخــص شــدند.  جانبــازان از 

ــازان زخمــی و  ــد.  رسب حــق اشــتغال و تحصیــات برخــوردار بودن

ــد.   ــت کردن ــتمری دریاف ــارت و مس ــربان خس ــار ج ــک ب ــول ی معل

ــازان فقــط در آغــاز  ــاه جانب ــرات جــدی در رف ــن حــال، تغیی ــا ای ب

دهــه 1960 رخ داد.  در ایــن زمــان، رهــربان اتحــاد جامهیــر 

ــت  ــرای تقوی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــران را ب ــت ایثارگ ــوروی سیاس ش

ــازان از  ــت از جانب ــرای حامی ــی، ب ــط عمومــی، نظامــی و ایالت رواب

اقدامــات سیاســی فعلــی تدویــن کردنــد.  بنابرایــن، جانبــازان واجــد 

رشایــط دریافــت مجموعــه ای از امتیــازات چشــمگیر در زمینــه 

خدمــات درمانــی، مســکن، حمــل و نقــل، مالیــات، کمــک هزینــه 

مراقبــت پرســتاران از معلولیــن جنگی،یــک اتومبیــل رایــگان )مــدل: 

زاپــوروز( بــا خدمــات رایــگان و پرداخــت بنزیــن می باشــند.

همچنیــن حمــل و نقــل عمومــی بــرای جانبــازان و همچنیــن ســفر 

ــق  ــا ح ــود.  آنه ــگان ب ــی رای ــگاه درمان ــک تفرج ــه ی ــاله ب ــک س ی
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داشــتند تلفنهایــی را كــه بــه صــورت رایــگان نصــب شــده بودنــد، 

بــرای خریــد مــواد غذایــی در فروشــگاه های ویــژه و تحویــل آن هــا 

اســتفاده كننــد، و در درجــه اول)اولویــت اول(خریــد كاالهــای 

ــن شــهروندانی  ــن اولی ــازان همچنی ــد."7" جانب ــرار گرفتن ــاب ق کمی

ــد کــه یــک آپارمتــان دریافــت  ــد کــه در لیســت انتظــار بودن بودن

ــا ارزش تریــن امتیــاز در اتحــاد  کننــد یــا خانــه ای بســازند.  ایــن ب

جامهیــر شــوروی بــود.  بنابرایــن، جانبــازان جنــگ میهنــی بــزرگ 

از وضعیــت مطلــوب در سیســتم رفــاه شــوروی برخــوردار بودنــد.  

ــت  ــا حامی ــود.  آنه ــه ب ــعه یافت ــن و توس ــوع تری ــا متن ــن آنه تأمی

گســرتده ای از دولــت اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه دســت آوردنــد و 

دولــت انتظــار داشــتند کــه وفــاداری از آنهــا بــه عنــوان بخشــی از 

ــد.  ــل" خــود اســتفاده کن ــرارداد متقاب "ق

ــوروی  ــر ش ــاد جامهی ــازان و اتح ــن جانب ــژه" بی ــط وی ــن "رواب  ای

ــق  ــد.  طب ــتیبانی می ش ــی پش ــاه اجتامع ــتم رف ــط سیس ــز توس نی

ــاه  ــتم رف ــی، سیس ــان غرب ــط محقق ــده توس ــام ش ــات انج تحقیق

ــازار مقــررات اجتامعــی  ــا "جایگزیــن کــردن ابزارهــای ب شــوروی ب

ــی"  ــری اجتامع ــل نابراب ــد مث ــک تولی ــم ایدئولوژی ــط مکانیس توس

تأمیــن  شــوروی  جامهیــر  اتحــاد  دولــت  شــد."8"   مشــخص 

اجتامعــی جهانــی را اعــام كــرد، امــا "الگویــی از رفــاه اجتامعــی را 

ایجــاد كــرد كــه در اصــول كلــی بــر كارآیــی، موفقیــت و شایســته 

ســاالری اســتوار اســت"."9"  بســیاری از اصطاحــات بــرای سیســتم 

ــتم  ــال، "سیس ــوان مث ــه عن ــود دارد، ب ــوروی وج ــر ش ــاه جامهی رف

بوروکراتیــک کلکســیونی دولــت رفــاه"، "دولــت پــدری" و "دولــت 

ــی، محافظــه کار و رشکــت"."10"  ــربال، سلســله مراتب ــاه ضــد لی رف

ــاداش  ــکال پ ــطح و اش ــه س ــت ک ــن اس ــا ای ــور آنه ــل، منظ در اص

ــه  ــور و ب ــه کش ــا ب ــاداری آن ه ــطح وف ــه س ــخاص ب ــه اش دادن ب

ارزیابــی ایدئولوژیــک آن هــا بســتگی دارد. بنابرایــن، روشــن اســت 

ــزرگ تنهــا بخشــی از ایــن سیســتم  ــی ب ــازان جنــگ میهن کــه جانب

ــد.  ــاداش می گرفتن ــی پ ــای سیاس ــاس نیازه ــا براس ــد.  آنه بودن

 تنهــا مشــكل سیاســت جانبــازان ایــن بــود كــه چگونــه بــه رشكــت 

ــون  ــد.  در قان ــاداش دهی ــات دیگــر پ ــا و عملی ــدگان در جنگه كنن

نظامــی شــوروی دو رویکــرد بــه کار گرفتــه شــد.  نظــر اول بــه ایــن 

معنــی بــود کــه رسبــازان ســابق بــه عنــوان "جانبــاز" جنــگ بــزرگ 

میهنــی در نظــر گرفتــه می شــدند.  طبــق ایــن قانــون، آنهــا جانبــاز 

جنــگ بــزرگ میهنــی شــدند.  گــروه دیگــر پرســنل خدمــات پیشــین 

کــه در دوره طوالنــی پــس از جنــگ کبیــر میهنــی بــه عملیات هــای 

دیگــر اعــزام شــدند کــه آن هــارا دولــت شــوروی جانبــاز شناســایی 

ــی و  ــزرگ میهن ــگ ب ــا جن ــوروی تنه ــی ش ــن نظام ــرد. در قوانی نک

جانبــازان جنــگ بــزرگ میهنــی شــناخته شــدند در واقــع تنهــا یــک 

جنــگ و یــک گــروه از جانبــازان پذیرفتــه شــده بودنــد.  بنابرایــن، 

اتحــاد جامهیــر شــوروی سیاســت ایثارگــران انحصــاری "واقعــی" را 

ایجــاد کــرد کــه بــه وضعیــت "جانبــاز" بــا یــک گــروه از "کارمنــدان 

ســابق خدمــات" مربــوط می شــود)رسبازان جنــگ افغانســتان 

ــتم  ــن سیس ــه ای ــود، تجزی ــن وج ــا ای ــوروی( ب ــر ش ــاد جامهی اتح

ــای آشــکاری را در  ــه وجــود آورد و تفاوته ــران را ب سیاســت ایثارگ

بیــن جانبــازان برجســته نشــان داد. 

طبقه بندی جانبازان در روسیه مدرن 

 قبــل از عملیــات در حــال انجــام در جمهــوری چچــن، جنــگ 

افغانســتان اتحــاد جامهیــر شــوروی طوالنــی تریــن عملیاتــی 

بــود کــه اتحــاد جامهیــر شــوروی انجــام داد.  "نیروهــای مــرشوع 

عملیــات محــدود شــوروی"، نــام ارتــش شــوروی در افغانســتان بود، 

بــه مــدت نــه ســال، یــک مــاه و نــوزده روز شــوروی در افغانســتان 

بــود.  هــدف اعام شــده از حمله شــوروی به جمهــوری دموکراتیک 

افغانســتان "عملیــات صلــح ســازی و محافظــت از مردم افغانســتان 

از تهاجــم احتاملــی" بــود. ایــن توضیــح، عاقــه ژئوپلیتیــک اتحــاد 

ــع  ــاس مناب ــرد.  براس ــان می ک ــه را پنه ــر شــوروی در منطق جامهی

رســمی، 620000 رسبــاز شــوروی و 21000 غیرنظامــی در عملیــات 

ــم درک  ــوز ه ــال، هن ــن ح ــا ای ــدند."11" ب ــتقر ش ــتان مس افغانس

دقیــق تعــداد تلفــات کارمنــدان شــوروی کشــته شــده دشــوار 

اســت.  ایــن اطاعــات پــس از پایــان جنــگ چنــد بــار تغییــر یافــت.

پــس از پایــان جنــگ )15 فوریــه 1989(، اتحــاد جامهیــر شــوروی 

ادعــا كــرد كــه تعــداد 12854 رسبــاز و 1974 افــر كشــته شــد و 

ــا  ــدند ی ــی ش ــر زندان ــه 21 اف ــر از جمل ــی، 330 نف 35478 زخم

ــات  ــداد تلف ــس از آن تع ــدند."12"  پ ــام ش ــود اع ــل مفق در عم

کل ارتــش شــوروی بــه 15051 نفــر افزایــش یافــت."13" عــاوه بــر 

ــامری  ــر شــوروی از بی ــاز اتحــاد جامهی ــاً 400000 رسب ــن، تقریب ای

ــک  ــداد ی ــن تع ــد و از ای ــج می بردن ــنده رن ــر کش ــای غی و زخم ه

چهــارم هپاتیــت عفونــی داشــتند.  بــه گفتــه برخــی منابــع، بیــش از 

11000 رسبــاز پــس از عملیــات افغانســتان غیرفعال شــدند)مفقود(

)غیــر قابــل تــوان نظامــی(."14"

 پــس از جنــگ شــوروی افغانســتان، رفــاه اجتامعــی بــرای رسبــازان 

ــار  ــرات چه ــن تغیی ــرد.  مهمرتی ــر ک ــار تغیی ــک ب ــش از ی ســابق بی

ــرار  ــگ ق ــن جن ــابق ای ــدگان س ــت كنن ــار رشك ــه را در اختی مرحل
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می دهــد.  ایــن مراحــل براســاس تحلیلــی از وضعیــت آنهــا در 

ــف شــده اســت. ــا تعری ــاه آنه ــن رف ــوع تأمی ــن نظامــی و ن قوانی

"بدون جنگ، فواید ویژه ای در کار نیست")1979-1979(

مــورد  در  کمــی  بســیار  رســمی  گزارش هــای  زمــان  ایــن  در 

ــتانهایی در  ــمی، داس ــای رس ــود دارد.  در گزارش ه ــتان وج افغانس

مــورد مبــارزات طوالنــی مــردم افغانســتان در برابــر چندیــن حملــه 

ــش  ــی ها و ارت ــا، انگلیس ــت آمریکایی ه ــورد حامی ــتی م امپریالیس

پاکســتان و کمک هــای غیــر خودخواهانــه و ارزشــمند اتحــاد 

جامهیــر شــوروی وجــود داشــت."15"  نتایــج روزنامه هــای مدنــی 

ــتان  ــتی افغانس ــد سوسیالیس ــده جدی ــاد آین ــه ایج ــه ب ــوروی ک ش

ــت.   ــرار گرف ــورد بحــث ق ــا م ــز در روزنامه ه ــد نی ــرده ان کمــک ک

ــه نــدرت می تــوان اظهــار  ــه نشــد.  ب ــازان شــوروی ارائ نقــش رسب

نظــری در مــورد چگونگــی یــاری رسبــازان شــوروی بــه مــردم 

ــی کمــک  ــرد.  چگونگ ــدا ک ــی پی افغانســتان در فعالیت هــای مدن

آنهــا در ســاخن خانه هــا، تحویــل کاالهــا، خدمــات بهداشــتی 

ــان  ــا راهزن ــارزه ب ــی در مب ــور اتفاق ــه ط ــن ب ــی و همچنی و درمان

)باســمچی( مهــم بــود. بدیــن ترتیــب، کشــور اتحــاد جامهیــر 

شــوروی تــاش كــرد جزئیــات نظامــی ایــن عملیــات را پنهــان 

كنــد.  رشکــت کننــدگان ســابق جنــگ بــه عنــوان "کارمنــدان ســابق 

خدمــت" معرفــی شــدند.  آنهــا بــا اســنادی کــه فقــط تعــداد واحــد 

ــدند.  ــص ش ــی داد مرخ ــان م ــا را نش ــی آنه نظام

 موضــع دولــت شــوروی در قبــال پرســنل مرخــص شــده می توانــد 

بــا آمــوزش نظامــی و سیاســی رسبــازان قبل از اعــزام در افغانســتان 

در تضــاد باشــد.  ایــن را می تــوان بــا یــک اســتناد معمولــی نشــان 

داد: "افــر سیاســی در مــورد اوضــاع بیــن املللــی ســخرنانی کــرد: او 

بــه مــا گفــت کــه نیروهــای شــوروی حملــه هوایــی کاه ســبزهای 

آمریکایــی بــه افغانســتان را تنهــا بــا یــک ســاعت پیشــگویی کــرده 

ــه مــا زد کــه ایــن یــک وظیفــه مقــدس  انــد.  آنقــدر بــی وقفــه ب

"بیــن املللــی" بــود کــه رسانجــام مــا بــه آن اعتقــاد داشــتیم."16" از 

ایــن رو، خدمــات نظامــی در افغانســتان بــه عنــوان یــک وظیفــه 

ــه  ــا وظیف ــیاری ب ــاط بس ــه ارتب ــد ک ــه ش ــی ارائ ــن امللل ــدس بی مق

پــدران، جانبــازان جنــگ بــزرگ میهنــی داشــت.  امــا ایــن "وظیفــه 

مقــدس بیــن املللــی" بــه هیــچ وجــه پــاداش منی گرفــت.  وظیفــه 

ــا  ــازان زخمــی ی نظامــی در افغانســتان فقــط در صورتــی کــه رسب

ــه  ــن مــوارد ب ــا حــدودی شــناخته می شــد.  در ای ــوان شــوند، ت نات

آنهــا وضعیــت جانبــاز معلــول جنــگ بــزرگ میهنــی داده شــد.  در 

غیــر ایــن صــورت، رشكــت كننــدگان جنــگ "پرســنل خدمــت ســابق" 

و بــدون هیــچ وضعیــت ویــژه بودنــد.  ایــن وضعیــت بــرای رشکــت 

ــرا  ــود، زی ــه ب ــاک و ناعادالن ــات دردن ــن عملی ــابق ای ــدگان س کنن

تجربــه آنهــا در افغانســتان توســط دولــت تصدیــق نشــده بــود.

"یک وظیفه بین املللی مقدس")1983-1991(

ــازان، کارگــران و کارمنــدان   چهــار ســال پــس از آغــاز جنــگ، رسب

دولــت کــه در جنــگ مســتقر شــده انــد از حقــوق ویــژه ای بــرای 

امتیــازات برخــوردار بودنــد.  حقــوق آنهــا بــا قطعنامــه ویــژه کمیته 

مرکــزی حــزب کمونیســت و شــورای وزیــران اعــام شــد."17"  

براســاس ایــن قطعنامــه، رشکــت کننــدگان در عملیــات افغانســتان 

حــق پــاداش بــه خاطــر "دســتیابی بــه موفقیــت در کارهــای ویــژه 

ــدگان در  ــت کنن ــان رشک ــدت زم ــتند.  م ــوروی" را داش ــت ش دول

جنــگ تغییــر یافــت.  آنهــا "پرســنل خدمــات پیشــین، کــه در قــرش 

محــدود نیروهــای شــوروی خدمــت می کردنــد و بــه طــور موقــت 

در جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان مســتقر شــده بودنــد" شــدند.  

اصطاحــات "موقتــی" و "مســتقر شــده بودنــد" نشــانگر شــخصیت 

موقتــی عملیــات شــوروی و همچنیــن ماهیــت گــذرا از امتیــازات 

ویــژه رشکــت کننــدگان آن اســت. 

از حقــوق  دارنــد  براســاس قطعنامــه، رسبــازان ســابق حــق   

بازنشســتگی و امتیــازات خدمــات بهداشــتی، مســکن و حمــل 

ــامن  ــا ه ــازات آنه ــی امتی ــاختار کل ــوند.  س ــوردار ش ــل برخ و نق

ســاختار جانبــازان جنــگ بــزرگ میهنــی بــود.  رسبــازان زخمــی و 

ــرای جراحــات و ناتوانی هــا، غرامــت نقــدی را دریافــت  ــول ب معل

ــه  ــود ک ــی ب ــن معن ــه ای ــه ب ــق الزحم ــن ح ــاوه، ای ــد.  بع کردن

رسبــازان مجــروح ســابق اجــازه داشــتند یــک مــاه را در آسایشــگاه 

نظامــی بگذرانند.جــربان خســارت پولــی از محبــوب تریــن مزایــای 

ــودکار  ــور خ ــه ط ــاً ب ــرا تقریب ــود زی ــگ ب ــدگان در جن ــت کنن رشک

ــتقیم  ــتگی مس ــا وابس ــا ب ــن طرح ه ــت ای ــد.  موفقی ــه می ش ارائ

ــازات  ــای امتی ــد.  ادع ــح داده ش ــلح توضی ــای مس ــه نیروه ــا ب آنه

ــود. ــواری ب ــیار دش ــر کار بس دیگ

ــرای  ــت ب ــخص سیاس ــم نامش ــک مکانیس ــی از ی ــکل ناش ــن مش ای

ارائــه امتیــازات رسبــازان جنــگ افغــان اســت.  درک ایــن مســئله که 

دقیقــا چــه کســی مســئول پشــتیبانی رسبــازان جنــگ افغــان بــود، 

ــه ســؤاالت  ــی نســبت ب ــات محل ــی مقام ــی تفاوت ــود.  ب دشــوار ب

رسبــازان را می شــود در یــک بیانیــه منونــه مثــال زد: "خــوب، 

ــی اتحــاد  ــه افغانســتان نفرســتادیم".  جامعــه عموم ــا شــام را ب م
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جامهیــر شــوروی تــا حــدودی بــا ایــن نظــر مخالــف بــود.  حقــوق 

ویــژه رسبــازان جنــگ افغانســتان بــه هــامن احــرتام و امتیازاتــی کــه 

جانبــازان جنــگ بــزرگ میهنــی در ایــن زمــان داشــتند مــورد ســؤال 

و تقاضــا بــود. 

ــادی از  ــود کــه بســیاری از قوانینــی کــه تعــداد زی  مشــکل ایــن ب

ــد، در  ــن می کردن ــوروی را تضمی ــف ش ــای مختل ــازات گروهه امتی

ــعه  ــی توس ــه منطق ــن نتیج ــد.  ای ــب ش ــه 1980 تصوی ــر ده اواخ

سیســتم رفــاه شــوروی بــود.  در ایــن رشایــط، دشــوارترین کار 

بدســت آوردن امتیــاز حامیــت از مســکن بــود، زیــرا در ایــن حالــت 

رسبــازان جنــگ ســابق افغانســتان در پایــان صــف طوالنــی افــرادی 

بودنــد کــه نیــاز بــه پــاداش داشــتند.  بعضــی اوقــات آنهــا قــدرت 

ــد  ــازات خــود را نداشــتند و خودکشــی می کردن ــرای امتی ــارزه ب مب

کــه دربــاره آنهــا چندیــن داســتان در روزنامه هــا وجــود داشــت"18"  

ــن  ــت: "م ــه گف ــی کارخان ــه صنف ــس اتحادی ــتان، رئی ــک داس در ی

می توانــم درک کنــم کــه چــرا ایــن کار را کــرد.  هنگامــی کــه 

ــی  ــی از کــوه طای ــول های ــه ق ــا بازگشــت ب ــود ب در افغانســتان ب

ــرای  ــه ای را ب ــد خان ــون منی توان ــه اکن ــا کارخان ــد، ام ــه می ش تغذی

او فراهــم کنــد.  وی در ایــن لیســت قــرار گرفــت، امــا قبــل از او 

افــراد بســیار شایســته ای همچــون جانبــازان جنــگ بــزرگ میهنــی، 

جانبــازان معلــول، کارگرانــی بــا ســابقه طوالنــی کار در کارخانــه و 

رسبــازان ســابق جنــگ افغــان را دارنــد کــه ســالها قبــل از او آمــده 

ــد،  خــوب ... ”19" بودن

 بحــث و گفتگــوی عمومــی در مــورد مرشوعیــت جنــگ افغانســتان 

و وضعیــت کامــاً مشــکوک رشکــت کننــدگان، مانــع از ایــن نبایــد 

ــد.  در  ــت كن ــا حامی ــت قصــد داشــته باشــد از آنه ــه دول باشــد ک

نتیجــه، رشکــت کننــدگان از امتیــازات جدیــد پــاداش می گرفتنــد، اما 

هیــچ پیرشفتــی در کل ســازوکار اجــرای سیاســت وجــود نداشــت.  

ــران  ــاه ایثارگ ــال 1989، مشــکات رف ــگ در س ــان جن ــط در پای فق

آغــاز شــد.  مقامــات دولــت در مــورد سیســتم بهزیســتی جانبــازان، 

از جملــه بهزیســتی بــرای رسبــازان ســابق افغــان، توصیه هــای 

عمومــی ارائــه دادنــد.  ایــن رســانه ها از گزارش هــا، نامه هــا و 

شــکایات خــود در مــورد ســازوکار ناکارآمــد بــرای بــه دســت آوردن 

مزایــا و همچنیــن بــی تفاوتــی کلــی دولــت و جامعــه نســبت بــه 

ــق  ــگ ســابق افغانســتان غــرق شــدند.  طب ــازان جن نیازهــای رسب

 Komsomolskaia نظرســنجی چــاپ شــده در ســال 1989 در

Pravda 71٪ از رسبــازان ســابق تصــور می كردنــد كــه "ایــن مزایــا 

فقــط بــر روی كاغــذ اســت."20"

 تغییــر سیاســی بــزرگ، پروســرتیکا،منجر بــه تغییــر چهــره عمومــی 

رسبــازان ســابق افغــان شــد و معنــای عملیــات شــوروی افغانســتان 

را تغییــر داد.  در اواخــر دهــه 1980، حملــه شــوروی به افغانســتان 

بــه عنــوان اشــتباه دولــت شــوروی تصدیــق شــد.  در نتیجــه، رشکت 

کننــدگان در جنــگ بــه عنــوان جنایتــکار جنــگ، قاتــان و قربانیــان 

جنــگ آخــر شــوروی نامگــذاری شــدند.  پایــان جنــگ مصــادف بــود 

بــا تجزیــه عمومــی اتحــاد جامهیــر شــوروی کــه منجــر بــه واکنــش 

ــه  ــد ک ــایند ش ــادی ناخوش ــی و اقتص ــات سیاس ــره ای اصاح زنجی

همــه جنبه هــای زندگــی اتحــاد جامهیــر شــوروی از جملــه زندگــی 

رسبــازان جنــگ افغانســتان را تغییــر داد.

اجتامعی")منافــع  جدیــد  سیاســت  و  جدیــد  "دولــت 
)1991-1995 ســالهای  در  جانبــازان  ســازمان های 

ــا  ــتان ت ــابق افغانس ــگ س ــازان جن ــرای رسب ــی ب ــات قانون  اصاح

ســال 1995 تغییــر نکــرد، امــا سیســتم رفــاه بــرای ارائــه امتیــازات 

آنهــا بــه طــور اصولــی تغییــر یافــت.  در آغــاز دهــه 1990، تحــوالت 

رسیــع سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی نیــاز بــه اصــاح رفاه داشــت.  

نــوع جدیــدی از سیاســت های اجتامعــی حاصــل آمیخــن ایده هــا 

از گذشــته اتحــاد جامهیــر شــوروی و دوران پــس از اتحــاد جامهیــر 

لیربالیســم  و  بــازار  اقتصــاد  ایده هــای  ترکیــب  بــرای  شــوروی 

ــازوکارهای  ــازی س ــعی در بازس ــیه س ــت روس ــود.  دول ــیک ب کاس

ایالتــی و جــربان فقــدان اصاحــات بــا افزایــش هزینه هــای نیازهــای 

اجتامعــی کــرد.  بــا ایــن حــال، ایــن سیاســت در مقابــل ســطح باالی 

تــورم مؤثــر نبــود.  برخــی از کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن مشــکل 

معمولــی اســت بــرای همــه کشــورهای در حــال گــذار کــه ســعی 

ــازار  ــن اقتصــاد ب ــزی شــده را جایگزی ــه ری ــد اقتصــاد برنام می کنن

ــت  ــق سیاس ــرای تحق ــد ب ــتقیم جدی ــم غیرمس ــد."21" مکانیس کنن

ــت قصــد  ــه دول ــدان معناســت ک ــن ب ــد.  ای ــی ش ــی معرف اجتامع

ــه اشــرتاک  ــی ب ــا ســازمانهای غیردولت داشــت مســئولیت خــود را ب

بگــذارد.  بــه عبــارت دیگــر، بــه آنهــا مزایــای مالیاتــی داده شــود و 

از آنهــا بخواهــد کــه از افــراد نیازمنــد حامیــت کننــد.  ســازمان های 

جنگــی افغانســتان از ایــن نظــر مناســب بــه نظــر می رســید، زیــرا 

شــعار آنهــا ایــن بــود کــه "خودتــان را یــاری کنیــد و بــه کســانی کــه 

ــد!."22" خــود منی تواننــد کمــک کننــد کمــک کنی

ــد:  ــا ش ــاز اعط ــزرگ جانب ــازمان ب ــه س ــه س ــی ب ــوق خصوص حق

اتحادیــه جانبــازان عملیــات افغانســتان، اتحادیــه روســیه جانبــازان 

جنــگ افغانســتان و صنــدوق روســیه بــرای جانبــازان معلــول 
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جنــگ افغانســتان.  کلیــه مزایــا در مصوبــات ریاســت جمهــوری بــه 

تصویــب رســید و شــخصاً توســط رئیــس جدیــد فدراســیون روســیه، 

بوریــس التســین امضــا شــد.  براســاس ایــن مصوبــات، دولــت 

ــی  ــاری و صنعت ــی، تج ــای مال ــت از فعالیت ه ــرای حامی ــیه ب روس

خــود بــه رسبــازان جنــگ ســابق افغانســتان کمــک مالــی عظیمــی 

داده اســت."23" ســازمان های ایثارگــران تنهــا در لیســت دارنــدگان 

کمک هــای مالــی قــرار نگرفتنــد.  برخــی از ســازمان های غیــر 

دولتــی ماننــد انجمــن ملــی ورزش، انجمــن هاکــی و مجموعــه ای 

ــد  ــول کار می کنن ــراد معل ــا اف ــه ب ــاد ک ــردم نه ــازمان های م از س

ــن  ــب پایی ــه مرات ــا ب ــای آنه ــا مزای ــد ام ــده بودن ــز دریافــت کنن نی

تــر بــود. 

ــزرگ  ــگ ب ــران جن ــازمانهای ایثارگ ــه س ــم ك ــت بدانی ــب اس  جال

ــا  ــی آنه ــاه اجتامع ــد.  رف ــتثنی نبودن ــتم مس ــن سیس ــی از ای میهن

ــی اگــر بیشــرت  ــود، حت ــا اواخــر دهــه 1990 در معــرض بحــران ب ت

امتیــازات جانبازانــی کــه در دوره اتحــاد جامهیــر شــوروی اعــامل 

ــان  ــا پای ــا ت ــد.  ام ــل باش ــدت کام ــن م ــود در ای ــرار ب ــد، ق می ش

ــی از  ــد."24"  یک ــه نشــده بودن ــه درســتی تهی ــا ب دهــه 1990 آنه

ــتم  ــه سیس ــازان، تجزی ــت از جانب ــش حامی ــرای کاه ــات ب توضیح

ــر شــوروی و نقــض همــه  ــی و نظامــی اتحــاد جامهی ــط مدن رواب

ــت شــوروی،  ــن حــزب، دول ــی بی ــل" قبل ــرارداد متقاب ــکات در "ق ن

ــه اســت. ــش و جامع ارت

ــخ سیاســی روســیه دوران  ــد در تاری ســالهای نخســت دولــت جدی

ســختی بــود.  هامنطــور کــه بســیاری از کارشناســان ماننــد برایــان 

تیلــور گفتــه انــد: "مشــکل در حــوزه سیاســت دفاعــی ایــن نیســت 

ــرتل  ــان باشــد بلکــه مشــکل کن ــرتل غیرنظامی ــش تحــت کن ــه ارت ک

رصف آن اســت.  سیســتم سیاســی دموکراتیــک ســازی ایجــاد شــده 

در دهــه گذشــته بعضــا بــه دلیــل قــدرت قابــل توجهــی کــه در دفرت 

ریاســت جمهــوری بــه عهــده گرفتــه اســت "فــوق العــاده ریاســت 

جمهــوری" خوانــده می شــود."25"  بوریــس التســین رئیــس دولــت 

ــیه  ــلح روس ــای مس ــتاد کل نیروه ــی س ــده عال ــن فرمان و همچنی

بــود.  وی مؤسســات "مســتقر در حامیــت" ایجــاد کــرد کــه انتصــاب 

افــران ارشــد و پرســنل کلیــدی در ارگانهــای تصمیــم گیــری توســط 

ــی  ــربی اجرای ــک ره ــد.  ی ــرتل می ش ــور" کن ــس جمه ــخص رئی "ش

ــاداری و همــکاری در ازای ارتقــاء و فرصتهــا  ــد" وف ــا "خری قــوی ب

ایجــاد شــد."26"  برخــی از رهــربان ســازمانهای ایثارگــران وفــاداری 

خــود را بــه خانــواده رئیــس جمهــور یــا سیاســتمداران ســطح بــاال 

ــه احتــامل  ــد.  ب ــد را کســب کنن ــازات جدی ــا امتی ــد ت ــه کردن مبادل

زیــاد ایــن یــک قــرارداد بــا منافــع متقابــل بــود.  موقعیــت رسبــازان 

ــی  ــی سیاس ــا در زندگ ــی داد ت ــا فرصت ــه آنه ــتان ب ــگ افغانس جن

پیچیــده روســیه جدیــد درگیــر شــوند.  از ایــن نقطــه بــه بعــد، آنهــا 

ــازار"  ــی "ب ــرای ارزش واقع ــی را ب ــت ایدئولوژیک ــد حامی می توانن

مبادلــه کننــد.  آنهــا دیگــر نیــازی بــه ایدئولــوژی نداشــتند.  آنهــا به 

قــدرت و پــول احتیــاج داشــتند.  متأســفانه، تنهــا گــروه کوچکــی از 

رهــربی جانبــازان می تواننــد در جنــگ بــرای میــراث اتحــاد جامهیــر 

ــازان  ــه ســازمان های جانب ــه ب ــی ک ــد.  امتیازات ــرار بگیرن شــوروی ق

داده می شــد، بــه عنــوان ابــزاری بــرای حامیــت از جانبــازان نیازمنــد 

کار منی کردنــد.  ممیــزی دولــت از فعالیــت صنــدوق روســیه بــرای 

ــه وضــوح  ــن موضــوع را ب ــگ افغانســتان ای ــول جن ــازان معل جانب

ــد  ــا 9٪ درآم ــع تنه ــی مناب ــه برخ ــه گفت ــا ب ــا 24٪ ی ــان کرد.تنه بی

ــود."27" ــه برنامه هــای توانبخشــی رصف شــده ب ــدوق ب صن

ــد سیاســت در اواســط دهــه 1990 آشــکار  ــروژه جدی  شکســت پ

ــن در  ــد.  ای ــدازی ش ــت راه ان ــای دول ــه ای از هزینه ه ــد.  برنام ش

ــن  ــوان ای ــن، می ت ــد.  بنابرای ــس ش ــازان منعک ــای جانب ــو مزای لغ

رونــد را نتیجــه پیامــد تحکیــم و تقویــت دولــت روســیه دانســت.  

ــی و  ــای عموم ــازان در گزارش ه ــای جانب ــو مزای ــر لغ ــل دیگ دالی

ــل  ــخه، دلی ــن نس ــث برانگیزتری ــق بح ــود.  طب ــج ب ــانه ای رای رس

اصلــی ایــن انــرصاف اقدامــات مجرمانــه گروه هــای جانبــازان بــود.  

ــت  ــیر حامی ــن تفس ــالهای 1996-1994 از ای ــرور در س ــن ت چندی

می كــرد.  "جنگهــای جنایــی" بــا جانبــازان جنــگ افغــان شــامل دو 

تــرور روســای صنــدوق رسبــازان معلــول جنــگ روســی، حملــه بــه 

رئیــس ســابق ایــن صنــدوق، انفجــار و کشــته شــدن ســیزده نفــر 

در گورســتان نظامــی کوتلیاکوفســکو بــود.  بــا ایــن وجــود، بیشــرت 

ــه  ــرت از تجرب ــازان بیش ــی جانب ــت جنای ــه فعالی ــت ک ــل اس محتم

جنــگ آنهــا نتیجــه اصاحــات ســاختاری، سیاســی و اقتصادی باشــد.  

شــخصیت پراکنــده دولــت روســیه و "پخــش خشــونت، مالیــات و 

ــه دور  ــا ب ــن کارکرده ــال ای ــه انتق ــر ب ــای داوری" منج عملکرده

ــف"  ــت "ضعی ــی شــد."28" دول ــر دولت ــران غی ــه بازیگ ــت ب از ایال

ــد، دیدگاهــی  ــد توزیــع مجــدد منابــع را کنــرتل کن روســیه منی توان

ــد.  ــان می ده ــازان را نش ــازمان های جانب ــای س ــه مزای ــه تاریخچ ک

 بــا اســتناد بــه اصــل منحــرص بــه فــرد سیاســت ایثارگــران، رشکــت 

"جانبــازان جنــگ"  افغانســتان منی تواننــد  کننــدگان در جنــگ 

باشــند، امــا آنهــا در جامعــه شــوروی و پــس از شــوروی از موضــع 

برتــری برخــوردار بــوده انــد و از ایــن طریــق تــا حــدودی از دولــت 

پراکنــده، ضعیــف و انتقالــی روســیه ســود بــرده انــد.
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عملیــات  جانبــازان  یــا  جانبــازان  از  جدیــدی  "گــروه 
مبارزاتــی"

ــابق  ــگ س ــازان جن ــت رسب ــازمانی، وضعی ــای س ــو مزای ــس از لغ پ

افغانســتان توســط قانــون فــدرال "دربــاره جانبــازان" )1995("29" 

ــه  ــازان ســابق ب ــون، رسب ــن قان ــف شــده اســت.  براســاس ای تعری

ــی  ــیه" معرف ــارج از روس ــی در خ ــات رزم ــازان عملی ــوان "جانب عن

ــه  ــگ ب ــاز جن ــا جانب ــدند، ام ــاز" ش ــل "جانب ــا حداق ــدند.  آنه ش

معنــی رصف خــود نبودنــد.  فقــط یــک جنــگ، دقیقــاً ماننــد 

ســالهای گذشــته، در قوانیــن نظامــی روســیه پذیرفتــه شــده بــود و 

ــی اســت.  ــزرگ میهن ــگ ب آن جن

ــازان ســابق افغــان تغییــر  ــت رسب  در آغــاز دهــه 2000، وضعی

خوانــده  جنگــی"  عملیــات  "جانبــازان  بعنــوان  آنهــا  یافــت.  

ــازان،  ــاه جانب ــتم رف ــدن سیس ــور گنجان ــه منظ ــن کار ب ــدند.  ای ش

ــا در  ــه در درگیری ه ــین ک ــات پیش ــنل خدم ــای پرس ــایر گروه ه س

ــتقر  ــیه مس ــابق و روس ــوروی س ــر ش ــاد جامهی ــای اتح رسزمین ه

ــی و  ــون "تضمین هــای اضاف ــق قان ــر طب ــد، انجــام شــد ب شــده ان

ــراد نظامــی کــه وظیفــه انجــام خدمــت  ــرای اف جــربان خســارت ب

رسبــازی در رسزمین هــای قفقــاز و کشــورهای بالتیــک و جمهــوری 

در  مــداوم  درگیری هــای  دارنــد)1993("30"  را  تاجیکســتان 

ــل  ــارض( عام ــال ح ــن )1996-1994، 1999 - در ح ــوری چچ جمه

ــه چشــمگیری  ــا فاصل ــاه نظامــی ب ــی اصاحــات بعــدی در رف اصل

ــود.   ــدگان ب ــرای رشکــت کنن ــاه ب ــن رف ــات و تأمی ــن رشوع عملی بی

در ســال 2002، رشکــت کننــدگان در عملیــات ضــد تروریســتی در 

جمهــوری چچــن در قانــون "دربــاره جانبــازان" بــه عنــوان "جانبازان 

ــا  عملیــات مبارزاتــی" قــرار گرفتنــد.  پیــش از آن، مقــررات آنهــا ب

ــازان  ــون، جانب ــن قان ــاس ای ــد.  براس ــم می ش ــت تنظی ــكام موق اح

ــتمری،  ــن مس ــه تأمی ــژه ای در زمین ــوق وی ــی از حق ــات رزم عملی

اولویــت در اشــتغال و آمــوزش، کاهــش مالیات، مســکن، بهداشــت، 

خدمــات دندانپزشــکی، خدمــات حمــل و نقــل )محلــی و منطقــه 

ای(، پشــتیبانی ارتوپــدی، تهیــه وســایل نقلیــه توانبخشــی و غیــره 

ــتند. ــوردار هس برخ

ــازان، شــکاف  ــن جانب ــی تأمی  در اواخــر دهــه 1990، مشــکل اصل

امتیــازات اعــام شــده و عملکــرد واقعــی آنهــا  بیــن  مــداوم 

ــه  ــود ب ــازات موج ــال 1995، امتی ــال، در س ــوان مث ــه عن ــود.  ب ب

ــف  ــذ" توصی ــای روی کاغ ــا مزای ــی" و "تنه ــکارا ناکاف ــوان "آش عن

تــا حــدی  نیــاز جانبــازان  بــرای  کافــی  تأمیــن  می شــد."31"  

وضعیــت ترجیحــی جانبــازان را کاهــش نــداد.  یکــی از ایــن دالیــل، 

مکانیســم بســیار نامشــخص بــرای اجــرای سیاســت ایثارگــران بــود.  

دولــت ســعی کــرد ایــن مشــکل را از طریــق تفویــض کارکردهــای 

مقامــات مرکــزی تــا محلــی برطــرف کنــد.  از اواخــر دهــه 1990، 

سیاســت های اجتامعــی دســتخوش اصاحــات زیــر شــد.  در ســال 

ــی  ــع مال ــی و مناب ــدرال و محل ــت ف ــاده "مســئولیت دول 1998، م

در قبــال تأمیــن جانبــازان" در قانــون "بــرای جانبــازان" لحــاظ شــد 

)مــاده 10(.  در ســال 2004، ایــن اصاحــات بــه عنــوان اصاحاتــی 

انجــام می گرفــت کــه شــامل "کســب ســود از مزایــا" یــا جایگزینــی 

امتیــازات غیــر پولــی بــا معرفــی منافــع نقدیمــی شــد."32" در ســال 

ــه  ــدرال را ب ــئولیت ف ــئولیت مس ــه مس ــدی ک ــون جدی 2006، قان

مقامــات محلــی بــرای تأمیــن رفــاه جانبــازان اختصــاص داده بــود، 

تصویــب شــد.  بــرآورد نتایــج ایــن همــه اصاحــات هنــوز دشــوار 

اســت.  تنهــا نکتــه واضــح و روشــن ایــن اســت کــه جانبــازان جنــگ 

ــود را از  ــی خ ــاه قبل ــی رف ــطح عال ــت و س ــزرگ موقعی ــی ب میهن

دولــت یکپارچــه و اکنــون "قــوی" روســیه بدســت آورده انــد."33" 

مزایــای آنهــا توســط دولــت فــدرال تأمیــن می شــود در حالــی 

ــه  ــران بیشــرت ب ــت ایثارگ ــر گروه هــای جمعی ــای ســایر زی ــه مزای ک

ــن  ــن، ای ــا بســتگی دارد.  بنابرای ــرای اجــرای آنه ــی ب مقامــات محل

ــت  ــات در سیاس ــد حی ــک تجدی ــه ی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر ب تغیی

جانبــازان اتحــاد  جامهیــر شــوروی اســت و منــادی از تــاش بــرای 

بازگردانــدن قــرارداد قبلــی نظامــی - نظامــی بیــن ارتــش، ایالــت و 

جامعــه اســت. 

 نتیجه:

سیســتمی انحصــاری و سلســله مراتبــی سیاســت گــذاری جانبــازان 

در روســیه مــدرن وجــود دارد.تــا حــدودی صحیــح اســت کــه 

بگوییــم همــه گروه هــای جانبــازان در سیاســت اجتامعــی روســیه 

از وضعیــت ترجیحــی برخوردارنــد.  همــه گروه هــای جانبــازان 

ــتم  ــط سیس ــا توس ــژه آنه ــوق وی ــتند.  حق ــرد هس ــه ف ــرص ب منح

توســعه یافتــه رفاهــی تأمیــن می شــود.  بعضــی اوقــات آنهــا بــرای 

ــا بوروکراســی مبــارزه کننــد، امــا ایــن  دســتیابی بــه منافــع بایــد ب

ــاه در روســیه اســت.  ــی از نحــوه عملکــرد رف یــک مشــکل معمول

 بررســی ارائــه شــده در مــورد تغییــرات در قانــون جانبــازان، موردی 

ــی  ــدی سلســله مراتب ــه بن ــرای پیرشفــت تدریجــی سیســتم رتب را ب

ــات نظامــی  ــا عملی ــه می دهــد کــه از جنــگ ت ــازان ارائ رفــاه جانب

ــازان دارای  ــروه از جانب ــک گ ــن سیســتم، ی ــاوت اســت.  در ای متف
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ــگ  ــازان جن ــتند.  جانب ــاز هس ــرد و ممت ــه ف ــرص ب ــت منح موقعی

بــزرگ میهنــی همچنــان جانبــازان واقعــی جنــگ واقعــی هســتند.  

ــدگان در  ــت کنن ــارز و رشک ــات مب ــازان عملی ــا جانب ــت آنه در پش

ــه  ــت ک ــوان دریاف ــن، می ت ــد.  بنابرای ــرار دارن ــداوم ق ــات م عملی

امــروزه سیســتم رفــاه جانبــازان اتحــاد جامهیــر شــوروی هامننــد 

گذشــته زنــده اســت.  بــه نظــر می رســد کــه دولــت جدیــد روســیه 

در تــاش اســت تــا روح گذشــته شــوروی خــود را دوبــاره زنــده کنــد 

ــر شــوروی، حــزب،  ــان اتحــاد جامهی ــه در زم ــی ک ــه منــاد های و ب

ارتــش و جامعــه وجــود داشــته اســت، بازگــردد.  امــا جــای حــزب 

کمونیســت در سیســتم فعلــی خالــی اســت.

جالــب اســت بدانیــد ریشــه و پایــه در ایــن قــرارداد مــدرن مدنــی-

نظامــی چــه نــوع ایدئولــوژی خواهــد بود. 

بــه عنــوان مثــال، در جایــی در آینــده سیســتم فعلــی اصــاح 

خواهــد شــد.  جنــگ واقعی)جنــگ کبیــر میهنــی( بخشــی از تاریــخ 

خواهــد شــد و پــس از آن جانبــازان عملیــات رزمــی شــانس تبدیــل 

شــدن بــه رهــرب سلســله مراتــب جانبــازان را خواهنــد داشــت.  بــا 

ــه و  ــدون تجزی ــر ب ــن تغیی ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــن ح ای

ــن  ــی بی ــرارداد نظام ــر در ق ــد نظ ــم و تجدی ــی مه ــوالت سیاس تح

ارتــش، ایالــت و جامعــه مــدرن روســیه منجــر بــه تجزیــه کل نظــام 

ــازان نخواهــد شــد. جانب
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حق شرط؛ تهدید یا امتیاز  
فرشید قدیم خانی )دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(

چکیده

حــق رشط1 بــر معاهــدات بیــن املللــی یکــی از امتیازاتــی اســت کــه 

ــش در خصــوص حقــوق  ــن – اتری ــه موجــب عهدنامــه 1969 وی ب

ــر  ــی در نظ ــن امللل ــازمان های بی ــور ها و س ــرای کش ــدات ب معاه

گرفتــه شــده اســت. بطــور کلــی اعــامل حــق رشط هامنقــدر کــه 

ــک  ــت ی ــر کلی ــت، ب ــر اس ــد و موث ــده آن مفی ــامل کنن ــرای اع ب

ــگاه  ــن جای ــا تبیی ــت ب ــن رو الزم اس ــد. ای ــه می زن ــده لطم معاه

حــق رشط و نحــوه اعــامل آن آشــنا شــده و زمینه هــای اعــامل حــق 

رشط را بشناســیم. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــا بررســی 

ــناخت  ــر آن، ش ــرادات وارد ب ــی از ای ــه برخ ــخ ب ــق رشط و پاس ح

ــم  ــم. مه ــت بیاوری ــی بدس ــزار حقوق ــن اب ــه ای ــبت ب ــی نس کاف

ــه معاهــدات  ــن ســوالی کــه در خصــوص حــق رشط نســبت ب تری

ــراز را  ــن اب ــا ای ــا حقیقت ــد اینســت کــه آی ــی پیــش می آی ــن امللل بی

می تــوان یــک امتیــاز در نظــر گرفــت یــا یــک تهدیــد؟ فــرض کنیــم 

در معاهــده ای قانــون ســاز ) کــه در ادامــه بــه توضیــح آن خواهیــم 

پرداخــت(، هــر یــک از طرفیــن نســبت بــر یــک مقــرره یــا مــاده ای 

اعــامل حــق رشط کننــد. در ایــن صــورت آیــا ایــن کار باعث خدشــه 

1. Reservation

دار شــدن آن معاهــده منی شــود؟ آیــا اعــامل حــق رشط رونــد 

ــی را  ــن امللل ــه بی ــده در عرص ــک معاه ــه ی ــرات و تهی ــی مذاک کل

زیــر ســوال منی بــرد؟ در ایــن مقالــه بــا بررســی تاریخچــه ای از حــق 

رشط و ســپس تعریــف آن طبــق عهدنامــه حقــوق معاهــدات ویــن 

– اتریــش، بــه بررســی جزیــی تــری از ایــن ابــراز حقوقــی رســیده و 

ســپس بــا طــرح ایــرادات وارده بــر آن و پاســخ بــه آنهــا، بــه بررســی 

رویکــرد ایــران نســبت بــه حــق رشط خواهیــم پرداخــت.

واژگان کلیــدی: حــق رشط، معاهــدات بیــن املللــی، عهدنامــه 

حقــوق معاهــدات ویــن - اتریــش

1. مقدمه
امــروزه بــه دلیــل کــرت کشــورها و ســازمان های بیــن املللــی دیگــر 

منی تــوان هیــچ کشــور یــا ســازمانی را جــدای از ســایرین دانســت. 

ــه  عــرص حــارض، عــرص ارتباطــات اســت و ایــن ارتباطــات گاه جنب

اقتصــادی دارنــد و گاه اجتامعــی. حتــی امــروزه مــراودات فرهنگــی 

هــم چهــره ای نــو بــه خــود گرفتــه انــد. گســرتش پدیــده ای بــه نــام 
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ــت. از  ــخن ماس ــات س ــر اثب ــی ب ــازی دلیل ــای مج ــت و فض اینرتن

ایــن رو »معاهــدات« و حقــوق ناشــی از آن، از اهمیــت بســزایی 

ــز  ــت نی ــای دول ــع آن نیازه ــه تب ــردم و ب ــای م ــد. نیازه برخوردان

در راس آن بــر اهمیــت معاهــدات می افزایــد. در عرصــه بیــن 

ــوری را  ــچ کش ــد هی ــه ش ــه گفت ــت. چنانچ ــن اس ــم چنی ــی ه امللل

منی تــوان یافــت کــه مســتقل از ســایر کشــورها بــه رفــع نیازهــای 

خــود بپــردازد. از ایــن روســت کــه در حقــوق بیــن املللــی، حقــوق 

معاهــدات از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. "معاهــدات بیــن 

املللــی... اقدامــات کشــورها و ســازمان های بیــن املللــی را در 

ــت  ــن زیس ــی بنیادی ــد و تجل ــکل می دهن ــی ش ــن امللل ــه بی صحن

بیــن املللــی هســتند." )ضیایــی بیگدلــی 1399، ص 81(. از جالــب 

ــه در حقــوق معاهــدات مطــرح شــده اســت،  ــی ک ــن ابزارهای تری

ــر معاهــدات اشــاره منــود.  ــه حــق رشط ب ــوان ب می ت

حــق رشط را در معنــای کلــی آن می تــوان بــه سیســتمی در حقــوق 

بیــن امللــل گفــت کــه بوســیله آن کشــور یــا ســازمان بیــن املللــی در 

خصــوص برخــی مقــررات معاهــده ای، قائــل بــه اســتثنا یــا تغییــر 

ــان  ــر خــود می شــوند. اســتفاده از حــق رشط آنچن ــی ب ــر حقوق اث

کــه یــک امتیــاز بــرای کشــور یــا ســازمان اســتفاده کننــده آن مطــرح 

اســت، می تــوان یــک تهدیــد بــرای معاهــدات هــم باشــد، چــرا کــه 

می توانــد کلیــت یــک معاهــده را خدشــه دار کنــد. از ایــن رو در 

ادامــه بــا بررســی تعریــف حــق رشط، بــه بیــان تاریخچــه ای از آن و 

نیــز نــکات مهمــش خواهیــم پرداخــت و بــا بررســی ایــرادات وارده 

بــر آن بــه موضــع ایــران بــه حــق رشط خواهیــم رســید.

2. تعریف

مقــررات مــدون در کنوانســیون های حقــوق معاهــدات، تعریــف، 

ــد. از  ــرده ان ــخص ک ــق رشط را مش ــامل ح ــط اع ــط و ضواب رشای

ــوق معاهــدات –  ــه کنوانســیون 1969 حق ــوان ب ــه می ت ــن جمل ای

ویــن، کنوانســیون 1978 ویــن راجــع بــه جانشــینی کشــور ها و نیــز 

کنوانســیون 1986 ویــن در خصــوص حقــوق معاهــدات کشــور ها و 

ســازمان های بیــن املللــی یــا ســازمان های بیــن املللــی بــا یکدیگــر 

ــده،  ــیون ها آم ــا کنوانس ــون و ی ــه مت ــه در بقی ــود. آنچ ــاره من اش

تکــرار و یــا تفســیر و توضیــح حــق رشط مذکــور در عهدنامــه 1969 

ویــن – اتریــش در زمینــه حقــوق معاهــدات اســت.

ــن  ــه 1969 وی ــاده 2 عهدنام ــد » د « م ــب بن ــه موج ــق رشط ب ح

ــارت  ــد2 عب ــد تعه ــت: » تحدی ــده اس ــف ش ــن تعری ــش چنی - اتری

اســت از بیانیــه یــک جانبــه ای کــه یــک کشــور تحــت هــر نــام یــا 

بــه هرعبــارت در موقــع امضــا، تنفیــذ، قبــول، تصویــب یــا الحــاق 

ــه وســیله آن قصــد خــود را  ــد و ب ــه یــک معاهــده صــادر می کن ب

دایــر بــر عــدم شــمول یــا تعدیــل آثــار حقوقــی بعضــی از مقــررات 

معاهــده نســبت بــه خــود بیــان مــی دارد.« آنچــه از بررســی ایــن 

ــراز  ــک اب ــوان ی ــه عن ــق رشط ب ــه ح ــت ک ــد اینس ــی آی ــد برم بن

ــا  حقوقــی در معاهــدات بیــن املللــی کاربردهــای فراوانــی دارد. ب

ــد  ــاد می کن ــه ایج ــاری ک ــق رشط دارد و آث ــی ح ــه اهمیت ــه ب توج

ــوده و در  ــح و روشــن ب ــوان گفــت کــه حــق رشط بایــد رصی می ت

ــن  ــت. ای ــده اس ــور رشط کنن ــه کش ــک جانب ــل اراده ی ــع حاص واق

ــود  ــامل من ــب و ... اع ــا تصوی ــا، ی ــع امض ــوان در موق اراده را می ت

ــد در  ــت را بای ــی الزم اس ــه رشوط ــامل آن چ ــرای اع ــه ب ــا اینک ام

ادامــه مــواد یافــت.

3. تاریخچه ای از حق رشط

ــا  ــت. ت ــرن نوزدهــم روج یاف ــه دوم ق ــتفاده حــق رشط از نیم  اس

قبــل از 1951، رویــه ســنتی و عرفــی حــق رشط ایــن گونــه بــود کــه 

بــرای پذیرفتــه شــدن حــق رشط نســبت بــه معاهــدات چنــد جانبــه 

می بایســت همــه طرف هــای معاهــده آن را قبــول می کردنــد. 

ایــن رویــه در طــول جنــگ جهانــی اول معمــول بــوده و از عملکــرد 

جامعــه ملــل و نیــز عملکــرد ســازمان ملــل تــا 1951 می تــوان 

آنــرا اســتنباط کــرد. امــا از 1951 تاکنــون پذیــرش حــق رشط نیــاز 

ــا  ــرت  آن ب ــرص دیگــری هــم داشــت و آن هــم عــدم مغای ــه عن ب

موضــوع و هــدف معاهــده اســت. ایــن کــه چگونــه ایــن ویژگــی 

هــم بــه عنــوان رکــن اساســی بــه حــق رشط اضافــه شــد در مجــال 

ــه  ــم، نظری ــر بگویی ــار اگ ــه اختص ــا ب ــد3 ام ــته منی گنج ــن نوش ای

مشــورتی دیــوان بیــن املللــی دادگســرتی )28 مــی 1951( در مــورد 

قضیــه ژنوســید4 ایــن ویژگــی مهــم را نیــز بــرای پذیــرش حــق رشط 

بــر معاهــدات در نظــر گرفــت. فلــذا می تــوان گفــت مفهــوم حــق 

رشط از 1951 تاکنــون بــا پســت رس گذاشــن یــک دوره از اســتفاده 

ــه  ــی دادگســرتی مرحل ــن امللل ــوان بی ــه مشــورتی دی ــا نظری آن و ب

جدیــدی از پختگــی و نزدیــک شــدن بــه واقعیــت رســیده اســت.

2. برای حق رشط در زبان فارسی معادل هایی چون حق تحفظ، رزرو، تحفظ 

و تحدید تعهد بیان شده است.

3. برای مطالعه بیشرت رجوع شود به: جواهر فروش زاده، حق رشط نسبت به 

معاهدات بین املللی)پایان نامه کارشناسی ارشد(، ص 57

4. Genocide case
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4. اعالم حق رشط و پذیرش آن

1-4. زمان اعالم حق رشط

مــاده 19 عهدنامــه ویــن - اتریــش در بــاب تنظیــم تحدیــد تعهــد 

بیــان میــدارد: » یــک کشــور هنــگام امضــا، تصویــب، قبولــی، تاییــد 

یــا الحــاق بــه یــک معاهــده می تــوان تعهــد خــود نســبت بــه آن 

معاهــده را محــدود کنــد...«. آنچــه کــه مــاده 19 در خصــوص زمان 

ــوان  ــرا می ت ــان مــی دارد، مشــخص اســت و آن اعــام حــق رشط بی

ــه  ــه چ ــا اینک ــت، ام ــق رشط دانس ــام ح ــت اع ــودی در جه رهنم

زمانــی بــرای اعــام حــق رشط انتخــاب شــود، از اهمیــت بســزایی 

ــه در  ــا اینک ــان امضــا ب برخــوردار اســت.  اعــام حــق رشط در زم

برخــی مــوارد خالــی از اشــکال نیســت امــا بــه تعبیــر نویســندگان 

مناســب تریــن زمــان بــرای اعــام حــق رشط می باشــد. اعــام 

حــق رشط بــه هنــگام تصویــب هــم یکــی از روشــهای پیــش بینــی 

ــرای الزم االجــرا شــدن  ــاده 19 می باشــد. معاهــدات ب شــده در م

در کشــورها می بایســت از پارملــان آن کشــور هــم تاییــده بگیــرد. 

ــی،  ــوق داخل ــه حق ــه مثاب ــرش و الزم االجــرا شــدن آن ب ــذا پذی فل

نیازمنــد عبــور از فیلــرتی بــه نــام پارملــان یــا هــامن مجلــس اســت. 

اعــام حــق رشط در زمــان تصویــب و قبولــی و تاییــد آن هــم چنــان 

ــن  ــادی بی ــی زی ــه زمان ــرا اوال فاصل ــت. زی ــکل نیس ــی از مش خال

امضــا و تصویــب معاهــده ایجــاد می شــود، ثانیــا اعــامل حــق رشط 

در زمــان تصویــب بــه نوعــی باعــث از بیــن رفــن تاثیــر و فایــده 

ــه شــدن آن  می بایســت  ــرای پذیرفت ــا ب ــر آن اســت و ثالث امضــا ب

جلســات مشــرتک دیگــری را هــم تشــکیل داد کــه از رسگیــری ایــن 

ــت.  ــخت اس ــیار س ــا بس ــن ی ــا غیرممک ــا تقریب ــه بس ــرات چ مذاک

اعــامل حــق رشط در زمــان الحــاق بــه معاهــده هــم شــدنی اســت. 

از ایــن رو الزم اســت تــا اندکــی از تقســیم بنــدی معاهــدات قابــل 

ــه بررســی آن پرداخــت. معاهــدات  ــر شــده و ســپس ب الحــاق ذک

ــاز و  ــه معاهــدات ب ــکان الحــاق، ب ــا عــدم ام ــکان ی ــه لحــاظ ام ب

ــه  ــی گفت ــه معاهدات بســته تقســیم می شــوند. معاهــدات بســته ب

ــدارد،  ــود ن ــه آن وج ــی ب ــه الحاق ــچ گون ــکان هی ــه ام ــود ک می ش

ــه  ــود ک ــاق می ش ــی اط ــه معاهدات ــاز ب ــدات ب ــل معاه در مقاب

قابلیــت الحــاق بــه آنهــا وجــود دارد. البتــه معاهــدات بــاز هــم بــه 

دو دســته معاهــدات عــام یــا معاهداتــی کــه بــرای کلیــه کشــورها 

بــاز اســت و معاهداتــی کــه رصفــا بــرای کشــورهای یــک منطقــه یــا 

ــاز اســت و امــکان الحــاق دارد، تقســیم می شــود.  ناحیــه خــاص ب

ــاز  ــده ب ــه معاه ــاق ب ــان الح ــق رشط در زم ــامل ح ــن رو اع از ای

هــم میــر بــوده و مــاده 19 بــرای کشــوری کــه در رونــد تهیــه و 

تدویــن و مذاکــرات حــارض نبــوده امــا بــا الحــاق بــه آن، خــود را 

متعهــد می کنــد هــم ایــن اجــازه را داده تــا از ایــن ابــزار حقوقــی 

اســتفاده منایــد. 

مــاده 19 در ادامــه بــه مــوارد منــع اســتفاده از حــق رشط اشــاره 

ــد:  ــوع می دان ــق رشط را ممن ــتفاده از ح ــورد اس ــه م دارد و در س

اول، معاهــده بطــور رصیــح اســتفاده از حــق رشط را نپذیرفتــه و 

ممنــوع منــوده اســت. در ایــن صــورت کــه تکلیــف روشــن اســت 

و معاهــده جــای هیــچ بحثــی را منی گــذارد. دوم، در  مــواردی کــه 

ــایر  ــه و در س ــر گرفت ــق رشط در نظ ــرای ح ــی را ب ــه ی خاص زمین

مــوارد ممنــوع کــرده اســت. می تــوان گفــت کــه در ایــن صــورت 

ــر  ــده ذک ــخص در معاه ــوارد مش ــت و م ــن اس ــف روش ــم تکلی ه

شــده اســت. و ســوم، ســکوت معاهــده کــه در ایــن صــورت اصــل 

بــر مجــاز بــودن اســتفاده از حــق رشط اســت بــه رشطــی کــه بــا 

ــی نداشــته باشــد. اعــام حــق  موضــوع و هــدف معاهــده مغایرت

ــایر  ــد و س ــورهای متعاه ــه کش ــود و ب ــم ش ــا تنظی ــد کتب رشط بای

کشــورهایی کــه حــق پیوســن بــه آن معاهــده را دارنــد، ابــاغ شــود 

ــه اعــام حــق  ــوان گفــت ک ــه(. در نتیجــه می ت ــاده 23 عهدنام )م

رشط در قالــب یــک بیانیــه یــا اعامیــه و خــارج از مــن معاهــده 

ــود. ــان می ش بی

2-4. پذیرش حق رشط

بــرای پذیــرش حــق رشط بــر معاهــدات دو رشط بــه عنــوان رشوط 

اساســی وجــود دارد: اول، عــدم مغایــرت آن بــا موضــوع و هــدف 

اینکــه  معاهــده و دوم، موافقــت ســایر طرف هــای معاهــده. 

ــه دو  ــوان ب ــه چــه نحــو باشــد را هــم در واقــع می ت پذیــرش آن ب

صــورت شــکلی و ماهــوی بررســی منــود.

 - رشایــط شــکلی : آنچنــان کــه از مفــاد مــاده 23 عهدنامــه ویــن 

– اتریــش بــر می آیــد، پذیرفــن و یــا مخالفــت بــا حــق رشط 

می بایســت کتبــا تنظیــم شــود. همچنیــن پذیــرش رصیــح آن، یعنــی 

پذیــرش بــی قیــد و رشط هــم از رشوط مهمــی اســت کــه از مــن 

ــد. پذیــرش معمــوال در یــک ســند دیپلامســی  مــاده بدســت می آی

تهیــه شــده و ابــاغ آن بــه کشــورهای متعاهــد و ســایر کشــورهایی 

کــه حــق پیوســن بــه آن معاهــده را دارنــد، رضوری اســت.

- رشایــط ماهــوی : رشایــط ماهــوی چنــان کــه گفتــه بــه دو 

ــرتاض  ــدم اع ــی ع ــه یک ــود ک ــدود می ش ــم مح ــی و مه رشط اساس

طرف هــای متعاهــد و پذیرفــن از ســوی آنهاســت و دیگــری هــم 

ــل  ــه دلی ــده. ب ــوع معاه ــدف و موض ــا ه ــرت ب ــدم مغای ــزوم ع ل
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اینکــه ایــن دو رشط بررســی شــده اســت از تکــرار مجــدد آن 

می کنیــم. خــودداری 

5. آثار حقوقی حق رشط
حــق رشط بــر معاهــدات پــس از پذیرفتــه شــدن از ســوی طرفیــن 

معاهــده، آثــار حقوقــی جدیــدی را بــرای اعــامل کننــده آن و نیــز 

ســایر طرفیــن پدیــد مــی آورد. طرفیــن موافــق حق رشط می بایســت 

پــس از الزم االجــرا شــدن معاهــده، نســبت بــه مقــرره ای کــه حــق 

ــامل  ــه حــق رشط اع ــوده و ب ــت من ــده، دق ــامل ش ــر آن اع رشط ب

شــده، احــرتام بگذارنــد. مــاده 21 عهدنامــه 1969 ویــن – اتریــش 

در خصــوص اثــر حقوقــی بــرای کشــوری کــه آنــرا اعــامل کــرده در 

بنــد » الــف « و نیــز بــرای طرفهــای معاهــده در بنــد » ب « چنیــن 

بیــان مــی دارد:

» 1- تحدیــد تعهــد کــه نســبت بــه طــرف دیگــر معاهــده ... 

صــورت گرفتــه باشــد:

ــوده، آن  ــدام من ــد اق ــد تعه ــه تحدی ــه ب ــوری ک ــرای کش ــف - ب ال

قســمت و بــه هــامن میــزان از مقــررات معاهــده را کــه موضــوع 

تحدیــد تعهــد قــرار گرفتــه اســت، در رابطــه وی بــا طــرف دیگــر، 

تعدیــل می منایــد.

ــررات  ــمت از مق ــامن قس ــده، ه ــر معاه ــرف دیگ ــرای ط ب – ب

ــد  ــه از تحدی ــوری ک ــال کش ــزان در قب ــامن می ــا ه ــده را ت معاه

ــد 2  ــن بن ــد... .« همچنی ــل می کن ــد، تعدی ــتفاده می کن ــد اس تعه

ایــن مــاده بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه رصف اعــام حــق رشط بــه 

خــودی خــود باعــث تعدیــل نشــده و در واقــع نیازمنــد بررســی و 

ــن معاهــده اســت. ــز اعــام موافقــت ســایر متعاهدی نی

6. معاهدات مشمول حق رشط
ــا ســازمانی  ــچ کشــور ی ــر هی ــر معاهــدات ب ــت حــق رشط ب اهمی

پوشــیده نیســت امــا ســوالی کــه بــرای همــگان پیــش می آیــد ایــن 

ــن حــق رشط را اعــامل  ــوان ای اســت کــه در چــه معاهداتــی می ت

منــود؟ آیــا همــه معاهــدات ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بتــوان یــک 

ــا بــا  ــا یــک مقــرره آن را رزرو کــرد؟ فلــذا بــر آن شــدیم ت مــاده ی

بررســی معاهــدات مشــمول، در حــد تــوان بــه ایــن ســوال پاســخ 

ــد  ــدات چن ــه معاه ــوان ب ــی می ت ــور کل ــدات را بط ــم. معاه دهی

جانبــه و دو جانبــه تقســیم منــود کــه در ادامــه بــا بررســی هــر یــک 

ــا عــدم امــکان اعــامل حــق رشط  ــه امــکان ی از ایــن معاهــدات، ب

بــر آنهــا میپردازیــم.

1-6. معاهدات دو جانبه

معاهــدات دو جانبــه چنانچــه از اســم آنهــا پیداســت، معاهــده ای 

ــود.  ــم می ش ــه و تنظی ــازمان تهی ــا س ــور ی ــن دو کش ــه بی ــت ک اس

مــاده 26 عهدنامــه مقــرر مــی دارد: » هــر معاهــده الزم االجرایــی 

بــرای طرف هــای آن تعهــد آور اســت...«. آنچــه مــاده بیــان مــی دارد 

بســیار روشــن اســت، معاهــده فقــط در قبــال طرف هــای آن دارای 

ــودن معاهــدات  ــن، اصــل نســبی ب ــه ای ــر حقوقــی اســت کــه ب اث

ــاده  ــن م ــف ای ــوم مخال ــان مفه ــم در بی ــاده 34 ه ــد. م می گوین

مقــرر کــرد اســت کــه معاهــده بــرای کشــور ثالــث، اثــر حقوقــی 

ایجــاد منی کنــد. آنچــه از بررســی تعریــف و دو مــاده مذکــور 

ــه،  ــدات دو جانب ــه در معاه ــت ک ــن اس ــر ای ــد، بیانگ ــت آم بدس

رصفــا دو طــرف معاهــده نســبت بــه اجــرای آن متعهــد هســتند و 

هیــچ ثالثــی در آن دخالــت نــدارد؛ امــا اینکــه آیــا می تــوان نســبت 

آنهــا حــق رشط اعــامل منــود یــا خیــر. اصــوال حــق رشط نســبت بــه 

معاهــدات دو جانبــه نبایــد اعــامل شــود؛ چــرا کــه اوال دو طــرف 

ــه  ــه تهی ــدام ب ــد، اق ــته ان ــود داش ــن خ ــه بی ــی ک ــس از مذاکرات پ

معاهــده کــرده انــد. بنابرایــن هرآنچــه کــه مــورد نیــاز بــوده تــا در 

معاهــده ذکــر شــود را دو طــرف تعیــن کــرده و مکتــوب کــرده انــد. 

از طرفــی بایــد بــه هــدف بوجــود آمــدن ابــزاری بــه عنــوان حــق 

رشط توجــه منــود، کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت. بــا ایــن 

وجــود بــا بررســی برخــی از معاهــدات در می یابیــم کــه گاهــا بــا 

اعــامل حــق رشط در معاهــدات دو جانبــه، باعــث بوجــود آمــدن 
برخــی مشــکات شــده انــد. 5

2-6. معاهدات چند جانبه

معاهــدات چنــد جانبــه را می تــوان بــه معاهداتــی گفــت کــه 

ــا ســازمان باشــد. اینکــه حداکــر  طرفیــن آن، بیــش از دو کشــور ی

ــا  ــن ی ــچ م ــد را در هی ــه باش ــد جانب ــدات چن ــا در معاه طرف ه

ــا  ــن ادع ــوان چنی ــع می ت ــرد و در واق ــت ک ــوان یاف ــی منی ت قانون

منــود کــه هیــچ محدودیتــی بــرای تعــداد طرفهــا در معاهــدات چند 

ــه دو دســته  ــز ب ــه نی ــد جانب ــدارد. معاهــدات چن ــه وجــود ن جانب

معاهــدات قانــون ســاز و عهدنامه هــای قــراردادی )خصوصــی( 

تقســیم منــود.

1-2-6. معاهدات قانون ساز 

ــت  ــان پیداس ــه از اسمش ــام چنانچ ــا ع ــاز ی ــون س ــدات قان معاه

5. برای مثل می توان به معاهده جی )Jay( اشاره منود که در سال 1794 بین 

بریتانیا و آمریکا منعقد شده بود.
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ــی از  ــردن برخ ــد ک ــهیل و قانومنن ــت تس ــگان در جه ــا اراده هم ب

امــور بوجــود می آینــد و کــه بــارز آن مشــنور ســازمان ملــل متحــد 

ــت آن  ــوده و رعای ــه ب ــد جانب ــدات چن ــن معاه ــوال ای ــت. اص اس

ــت.  ــی رضوری اس ــن امللل ــازمان های بی ــورها و س ــه کش ــرای هم ب

اینکــه آیــا می تــوان حــق رشط را بــر ایــن گونــه معاهــدات - کــه 

از مهــم تریــن معاهــدات در حکــم قوانیــن بیــن املللــی اســت - بــه 

اجــرا گذاشــت یــا خیــر، یکــی از مهمرتیــن و جنجــال برانگیــز تریــن 

ــت.  ــی اس ــل حقوق ــای محاف بحث ه

 اصــوال  اعــامل حــق رشط را در ایــن گونــه معاهــدات را می تــوان 

مغایــر بــا موضــوع و هدفشــان دانســت. چــرا کــه معاهــدات قانون 

ــع هــدف از  ــا اســت و در واق ــاز، موجــد اراده مشــرتک طرف ه س

آنهــا را منی تــوان محــدود کــردن یــک کشــور یــا کشــورهای طرفیــن 

دانست. 

اینکــه چــرا منی تــوان نســبت بــه معاهــدات  بــرای اســتدالل 

قانونســاز، حــق رشط اعــامل منــود می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

منــود: 

ــه  ــاز : چنانچ ــون س ــدات قان ــات در معاه ــودن موضوع ــام ب 1( ع

گفتــه شــده ایــن معاهــدات در پــی محــدود کــردن طرفیــن نبــوده 

و بیانگــر یــک هــدف مشــرتک هســتند. فلــذا عــام بــوده و اصــوال 

اعــامل حــق رشط بــر آنهــا درســت نیســت.

2( حفــظ یکپارچگــی معاهــدات : ایــن گونــه معاهــدات را منی توان 

معاهــدات محــدود بــه تعــداد کمــی دانســت. بــرای مثــال منشــور 

ــت و  ــیده اس ــور رس ــای 193 کش ــه امض ــروزه ب ــل ام ــازمان مل س

ــدت و  ــع وح ــه آن در واق ــبت ب ــق رشط نس ــامل ح ــه اع در نتیج

ــد. ــه دار می کن ــی آن را خدش یکپارچگ

ــار  ــوازن بیــن طرفیــن معاهــده : اعــامل حــق رشط، آث 3( حفــظ ت

ــه  ــی کــه نســبت ب ــه خــود را دارد. در صورت حقوقــی مخصــوص ب

ــع  ــود، در واق ــامل ش ــی اع ــق رشط ــاز ح ــون س ــده قان ــک معاه ی

ــودن اراده  ــان ب ــت یکس ــده از جه ــن معاه ــن طرفی ــوازن بی آن ت

ــی  ــر نوع ــده و بیانگ ــدوش ش ــن آن مخ ــه و تدوی ــگان در تهی هم

ــت. ــده اس ــف در آن معاه ضع

 : ســاز  قانــون  معاهــدات  تعهــدات  بــودن  طرفینــی  غیــر   )4

معاهــدات قانــون ســاز همچــون معاهــدات دو جانبــه نیســتند کــه 

دو طــرف بــرای رســیدن بــه اهــداف خودشــان آنهــا را تهیــه منایــد. 

ــر شــود )رصف نظــر از  ــن معاهــدات ذک ــن هرآنچــه در ای همچنی

ســودمند بــودن یــا مــر بــودن بــرای متعاهدیــن( گریبــان همــگان 

را خواهــد گرفــت و بــر قوانیــن داخلــی و نیــز روابــط بیــن طرفیــن 

تاثیــر خواهــد گذاشــت. از ایــن رو منی تــوان چنیــن معاهداتــی را 

معاهــدات ســاده و در عیــن حــال مخصــوص بــه دو یــا ســه کشــور 

قلمــداد کــرد.

2-2-6. عهدنامه های قراردادی )خصوصی(

ــا  ــراردادی ی ــه، عهدنامه هــای ق ــد جانب ــر معاهــدات چن ــوع دیگ ن

ــال هــدف خاصــی  ــه دنب خصوصــی هســتند. چنیــن عهدنامه هــا ب

از طرفیــن – کــه گاه جنبه هــای اجتامعــی، فرهنگــی و... دارد – 

تهیــه می شــود و رصفــا بــرای امضــا کننده هــای آن، دارای اثــر 

ــوان آن هــا  ــر یکــی از نویســندگان می ت ــه تعبی خصوصــی اســت. ب

ــه  ــن گون ــد.6 ای ــی" نامی ــاری و فرهنگ ــای تج ــت نامه ه را "موافق

ــد  ــه آن دارن ــن در تهی ــه طرفی ــی ک ــه هدف ــا توجــه ب معاهــدات ب

و نیــز نــوع و شــکل آنهــا، معمــوال مقولــه حــق رشط در آنهــا 

منی گنجــد. چــرا کــه اوال برعکــس معاهــدات قانــون ســاز یــا عــام 

و یــا برخــی معاهــدات چنــد جانبــه کــه اهمیــت دارنــد، از چنــدان 

اهمیتــی برخــوردار نیســتند7 و ثانیــا طرفیــن در حیــن مذاکــرات در 

جهــت نــگارش آنهــا، هــر آنچــه کــه بــه تعبیــری خــط قرمــز هســتند 

ــد. ــر می گیرن ــوند، را در نظ ــت ش ــد رعای و بای

7. ایرادات وارده

ــاز  ــه یــک معاهــده، اگرچــه یــک امتی اعــامل حــق رشط نســبت ب

ــز  ــده را نی ــک معاه ــت ی ــا کلی ــت ام ــده آن اس ــامل کنن ــرای اع ب

خدشــه دار می کنــد و در واقــع برخــی از مقــررات یــا مــواد آن را، 

ــد. در  ــر می کن ــم اث ــا ک ــر ی ــی اث ــرات ب ــات و مذاک ــم توافق علیرغ

واقــع حــق رشط، راهــکاری اســت کــه عضویــت تعــداد کثیــری از 

ــد امــا در عیــن حــال، عمــا متامیــت و  کشــور ها را تســهیل می کن

ــه نظــر می آیــد کــه  وحــدت معاهــده را از بیــن می بــرد. چنیــن ب

حــق رشط از ایراداتــی برخــوردار اســت کــه ممکــن اســت بــه تبــع 

ــا  ــذا ب ــرد. فل ــرار گی ــد ق ــز مــورد تردی ــرازی نی ــن اب آن، وجــود چنی

طــرح دو منونــه از ایــن گونــه ایــرادات، قصــد داریــم تــا از هــدف 

6. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین امللل عمومی، 1399، ص 84

7. این سخن به معنی عدم اهمیت و زیر سوال بردن این گونه از این معاهدات 

املللی  بین  در عرصه  که  با معاهدات مهم  مقایسه  باب  در  واقع  در  نیست. 

جاری هستند، این قیاس صورت گرفته واال منی توان منکر نقش و اهمیت آنها 

شد.
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ــا پاســخی در حــد تــوان  نهایــی حــق رشط پــرده برداشــته و نتیجت

بــه ایــن ایــرادات بدهیــم.

1( حــق رشط بــر معاهــدات باعــث از بیــن رفــن وحــدت معاهــده 

بــاز هســتند،  الحــاق  از جهــت  کــه  معاهداتــی  در  خصوصــا 

می شــود. چنانچــه کشــوری بعــد از امتــام فراینــد تهیــه یــک 

معاهــده و شــاید پــس از گذشــت ســال ها نســبت بــه ورود بــه آن 

اقــدام منــوده اســت، خــود یــک امتیــاز اســت. چــرا کــه ایــن کشــور، 

قاعدتــا در فراینــد تهیــه آن نقشــی نداشــته و نســبت بــه آن عقــب 

نشــینی کــرده اســت. حــال کــه بســرت مهیــا اســت کــه کشــوری بعــد 

از گذشــت فراینــد مذاکــرات و ... بــه ایــن معاهــده بپیونــدد، آیــا 

ــه ورود خــود از حــق رشط اســتفاده  درســت اســت کــه نســبت ب

منــوده و بــه نوعــی ورود خــود را مــرشوط بــر رشوط خــود بدانــد؟

2( آیــا در معاهــدات در حکــم قانــون یــا هــامن معاهــدات قانــون 

ســاز کــه بررســی منودیــم، اعــامل حــق رشط درســت اســت؟ چــرا 

ــوده و  کــه ایــن معاهــدات از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوردار ب

بدیــن جهــت از آنهــا بــه عنــوان قانــون مــادر در جنبــه بیــن املللــی 

یــاد می شــود. چنانکــه فراینــد و اهــداف تهیــه چنیــن معاهداتــی 

را ذکــر کردیــم، بــا اعــامل حــق رشط در واقــع بــه روح و بدنــه آن 

معاهــده لطمــه وارد می شــود و نتیجتــا رســیدن بــه اهــداف مقــرر 

شــده در آن هــم امــری محــال بنظــر خواهــد آمــد.

8. پاسخ به ایرادات

 1( بــکار گیــری ابــراز حقوقــی حــق رشط در معاهــدات بیــن 

املللــی در جهــت گریــز از آثــار ســلبی ایــن معاهــدات امــری 

رضوری اســت. تفاوت هــای سیاســی و عقیدتــی و نیــز تفــاوت 

فرهنگ هــا و ادیــان و... باعــث شــده اســت کــه هــر گوشــه از ایــن 

ــوان  ــرد. منی ت ــه خــود بگی ــوی مخصــوص ب ــگ و ب ــی، رن ــره خاک ک

ــوم  ــن محک ــی از دی ــوع خاص ــن ن ــل داش ــه دلی ــور را ب ــک کش ی

ــه  ــه ب ــتند ک ــزی نیس ــی چی ــای فرهنگ ــن تفاوت ه ــود. همچنی من

ــق  ــامل ح ــه اع ــوند. در نتیج ــی ش ــرده و یک ــر ک ــب تغیی ــک ش ی

ــور در  ــم حض ــی رغ ــد عل ــک می کن ــد کم ــور متعاه ــه کش رشط ب

عرصــه بیــن املللــی، از منافــع و مصالــح خــود نیــز حفاظــت کنــد. 

همچنیــن لــزوم بســط و فراگیــری هرچــه متــام تــر یــک معاهــده در 

عرصــه بیــن املللــی ایجــاب می کنــد کــه کشــوری بــه رغــم تغییــر 

یــا تعدیــل نســبت بــه یــک مقــرره، در آن معاهــده حضــور داشــته 

باشــد. مســئله حائــز اهمیــت ایــن کــه رصف تحمیــل معاهــده بــا 

ــری شایســته نیســت.  ــه کشــور ها هــم ام ــراوان ب ــی ف ــار حقوق آث

ــه  ــی گذاشــته و ب ــن امللل ــه عرصــه بی ــا ب ــه پ ــع کشــوری ک در واق

ــد  ــد بتوان ــن معاهــده شــناخته می شــود، بای ــوان یکــی از طرفی عن

از عهــده تعهــدات خــود بــر بیــاد و بــرای آن کشــور هــم قابلیــت 

اجــرا را داشــته باشــد. 

ــه کشــورها،  ــرای هم ــرا ب ــت اج ــه قابلی ــک کشــور بلک ــا ی ــه تنه ن

امــری رضوری اســت. در نتیجــه اعــامل حــق رشط از ســوی برخــی 

ــن  ــده بی ــک معاه ــا در ی ــت آنه ــدم عضوی ــرت از ع ــور ها به از کش
املللــی اســت. 8

ــچ  ــر هی ــام ب ــا ع ــاز ی ــون س ــدات قان ــت معاه ــش و اهمی 2( نق

ــن  ــد ای ــه ش ــه گفت ــان ک ــت. آنچن ــیده نیس ــادی پوش ــخص و نه ش

ــه  ــاال آنهــا در عرصــه بیــن املللــی ب ــه دلیــل اهمیــت ب معاهــده ب

ــر  ــی تعبی ــون اساس ــا قان ــادر ی ــون م ــوان قان عن

ــه ایــن  مــی شــوند. پــس شایســته اســت کــه حــق رشط نســبت ب

معاهــدات اعــامل نشــود. امــا ذکــر ایــن نکتــه هــم حائــز اهمیــت 

اســت کــه بــرای پذیــرش حــق رشط کشــوری، لــزوم عــدم مغایــرت 

ــن از  ــز موافقــت همــه طرفی ــا هــدف و موضــوع معاهــده و نی ب

ــوی  ــرشوع از س ــی نام ــق رشط ــه ح ــذا چنانچ ــت. فل ــات اس واجب

ــاز  ــون س ــده قان ــک معاه ــن ی ــا گذاش ــر پ ــت زی ــوری در جه کش

پیشــنهاد شــود، عــاوه بــر ایــن کــه می تــوان آنــرا بــه دلیــل 

مغایــرت بــا موضــوع و هــدف نپذیرفــت، ســایر کشــور ها نیــز بــا 

ــا  ــد. ام ــا آن می کنن ــت ب ــه مخالف ــدام ب ــود، اق ــت خ ــدم موافق ع

ــی  ــه مخالفت هــا هــم راهکارهای ــری از وقــوع اینگون ــرای جلوگی ب

از ســوی عهدنامــه ویــن - اتریــش تهیــه شــده اســت کــه در واقــع 

ــد  ــه بن ــوان ب ــه می ت ــوان منون ــه عن ــرون آورد. ب ــد از مــن آن بی بای

» الــف « مــاده 19 آن اســتناد منــود، چنانکــه بیــان داشــته کــه اگــر 

ــد،  ــوع می باش ــده ای کا ممن ــه معاه ــبت ب ــق رشط نس ــامل ح اع

دیگــر هیــج کشــوری حتــی مجــال بیــان آن را نخواهــد داشــت. یــا 

ــق  ــد ح ــررات از گزن ــی از مق ــردن برخ ــدود ک ــر، مح ــکار دیگ راه

رشط اســت )مســتند از بنــد » ب « مــاده 19(. پــس می تــوان 

چنیــن ادعــا منــود کــه اگــر طبــق معاهــده ای، برخــی مــوارد خاصــه 

ــز مشــخص شــده باشــد و  ــوان خــط قرم ــه عن ــن ب از ســوی طرفی

ــد، در  ــن نباش ــا ممک ــه آنه ــبت ب ــق رشط نس ــامل ح ــع اع در واق

نیز همین مورد دانست. حق رشط باعث  را  بتوان هدف حق رشط  8. شاید 

می شود که کشوری به رغم تفاوت هایی که با سایر کشورها دارد، از انزوا خارج 

شده و پا به عرصه بین املللی بگذارد.
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واقــع طرفیــن بــا در نظــر گرفــن موضــوع و هــدف معاهــده، راه را 

بــرای فــرار از تعهــد بــرای کشــورها بســته انــد و در خصــوص ســایر 

مقــررات ایــن اختیــار را در عهــده خــود کشــور ها قــرار داده انــد.

9. حق رشط در ایران

1-9. رویکرد

در ایــران بــه موجــب اصــل یکصــد و بیســت و پنجــم قانون اساســی 

ــا و  ــت نامه ه ــا، موافق ــه ه ــه نام ــا، مقاول ــه ه ــای عهدنام » امض

قراردادهــای دولــت ایــران بــا ســایر دول و نیــز امضــای پیامن هــای 

ــس  ــب مجل ــس از تصوی ــی پ ــن امللل ــای بی ــه اتحادیه ه ــوط ب مرب

شــورای اســامی بــا رئیــس جمهــور یــا مناینــده قانونــی اوســت. « 

همچنیــن بــه موجــب مــاده نهــم قانــون مدنــی، مقــررات عهــودی 

کــه بــر طبــق قانــون اساســی بیــن دولــت ایــران و ســایر دول منعقد 

شــده باشــد، در حکــم قانــون اســت. در نتیجــه عهدنامــه هایــی کــه 

از ســوی دولــت ایــران امضــا می شــوند اوال در حکــم قانــون داخلــی 

ــس  ــت مجل ــس از موافق ــد پ ــب بای ــرای تصوی ــا ب ــتند و ثانی هس

شــورای اســامی، از رهگــذر شــورای نگهبــان هــم عبــور کننــد.9 از 

ســوی دیگــر اصــل چهــارم قانــون اساســی اظهــار مــی دارد: » کلیــه 

قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزائــی ... و غیــر اینهــا بایــد بــر اســاس 

ــه  ــوم هم ــا عم ــاق ی ــر اط ــل ب ــن اص ــد. ای ــامی باش ــن اس موازی

ــم اســت  ــر حاک ــررات دیگ ــن و مق ــون اساســی و قوانی اصــول قان

و تشــخیص ایــن امــر بــر عهــده فقهــای شــورای نگهبــان10 اســت.« 

بدیــن ترتیــب دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل ابتنــا کلیــه 

ــارم  ــل چه ــی و اص ــن رشع ــر موازی ــس ب ــات مجل ــن و مصوب قوانی

ــن  ــدات بی ــب معاه ــگام تصوی ــه هن ــد ب ــی منی توان ــون اساس قان

املللــی، معاهــده ای مغایــر بــا موازیــن اســامی و قوانیــن داخلــی 

ــا دارد.  ــن م ــون اساســی ریشــه در دی ــارم قان ــرد. اصــل چه را بپذی

فلــذا بــه دلیــل پیــروی از دیــن مبیــن اســام و مذهــب شــیعه در 

ایــران، مقــررات مخالــف بــا دیــن از درجــه اعتبــار ســاقط هســتند. 

ــی  ــن امللل ــن معاهــدات بی ــه و تدوی ــن رو می بایســت در تهی از ای

هــم از اصــول قانــون اساســی بهــره جســت و در نظــر داشــت کــه 

اگــر مقــرره ای بــر خــاف اصــول حاکــم بــر کشــور باشــد، از حــق 

9. اصل نود و چهارم قانون اساسی: »کلیه مصوبات مجلس شورای اسامی باید 

به شورای نگهبان فرستاده شود... .«

10. اصل نود و ششم قانون اساسی در این زمینه بیان می دارد: » تشخیص عدم 

مغایرت مصوبات مجلس شورا اسامی با احکام اسام با اکریت فقهای شورای 

نگهبان... است. «

رشط نســبت بــه آن اســتفاده منــود.

 بــه موجــب مــاده 6 آییــن نامــه نحــوه تنظیــم و انعقــاد توافق های 

بیــن املللــی )مصــوب 13/ 71/2( مــواردی کــه بــه هنــگام انعقــاد 

یــک توافــق بیــن املللــی منــع شــده اســت را احصــا منــوده و 

بیــان مــی دارد: »دســتگاه دولتــی مســئول مذاکــره و تنظیــم مــن، 

موظــف اســت ترتیبــی اتخــاذ منایــد تــا توافق هــا - اعــم از حقوقــی 

و نزاکتــی - متضمــن مــوارد زیــر نباشــد:

 الف - نقض متامیت ارضی و استقال همه جانبه کشور.

ب - نفــوذ اجانــب و ســلطه بیگانــگان بــر منابــع طبیعــی، اقتصادی، 

فرهنگــی، نظامــی و دیگــر امور کشــور.

ج - سلطه جویی و سلطه پذیری.

 د - تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر.

ه - تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.

 و - دادن امتیــاز بــه خارجیــان بــرای تشــکیل رشکــت و مؤسســات 

در امــور تجــاری، صنعتــی و کشــاورزی.

 ز - انتقال نفایس منحرص به فرد کشور به بیگانگان.

ح - استقرار پایگاه نظامی خارج در کشور.

ط - دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.

نیروهــای مســلح جمهــوری  افــراد خارجــی در  ی - عضویــت 

ایــران.« اســامی 

اینکــه آیــا دیــن و یــا ســایر عوامــل – چــه طبیعــی و چــه انســانی 

-  می تــوان بهانــه ای در جهــت اعــامل حــق رشط نســبت بــه 

ــال  ــاز – در مج ــون س ــده قان ــی معاه ــد – حت ــده باش ــک معاه ی

ــد،  ــه ش ــه گفت ــا چنانک ــت ام ــی جداس ــود بحث ــد و خ ــا منی گنج م

هامنگونــه کــه ایــن عوامــل، پدیــده ای خارج از دســت دولت اســت، 

تحمیــل یــک معاهــده بــه یــک کشــور هــم کار درســتی نیســت. در 

ــرای  ــا چهارچــوب خاصــی اداره می شــود، ب ــه ب نتیجــه کشــوری ک

اینکــه خــود را نســبت بــه یــک معاهــده متعهــد کنــد، می بایســت 

از چنیــن امتیــازی اســتفاده منایــد. در ضمــن ذکــر ایــن نکتــه 

خالــی از لطــف نیســت کــه عــدم موافقــت طرفیــن معاهــده هــم 

می توانــد از ســو اســتفاده کــردن بوســیله دیــن و یــا ســایر عوامــل، 

در جهــت اعــامل حــق رشط جلوگیــری کنــد. 

ــران  ــدات در ای ــر معاه ــورد حــق رشط ب ــه در م ــی ک ــا مقررات تنه
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وجــود دارد، آییــن نامــه نحــوه تنظیــم و انعقــاد توافق هــای بیــن 

ــرر  ــاده 8 مق ــب  م ــه موج ــه ب ــن نام ــن آیی ــت. در ای ــی اس امللل

شــده اســت کــه : » دســتگاه دولتــی بایــد قبــل از ارائــه پیشــنهاد 

ــه حقوقــی  ــد جانب ــی یــک توافــق چن ــا اعــام قبول ــرای الحــاق ی ب

ترشیفاتــی، بــا در نظــر گرفــن مصالــح و منافــع ملــی کشــور،  

مطالعــه و بررســی های الزم را در مــورد اعــامل حــق رشط ) رزرو( 

در آن انجــام داده و گــزارش جامعــی کــه متضمــن علــل و توجیــه 

ــوادی از آن  ــق رشط در م ــی ح ــدم پیش بین ــا ع ــی ی ــزوم پیش بین ل

ــلیم  ــران تس ــأت وزی ــه هی ــنهادی ب ــه پیش ــا الیح ــراه ب ــد، هم باش

ــد. در مــواردی کــه دســتگاه دولتــی، اعــامل حــق رشط را الزم  منای

بدانــد بایــد الیحــه طــوری  تنظیــم شــود کــه حــاوی رشایــط مــورد 

نظــر باشــد.

 تبــرصه 1 - پیشــنهاد حــق رشط ) رزرو( در مــورد عضویــت در 

اتحادیه هــا، مجامــع، ســازمانهای بین املللــی منــوط بــه رعایــت 

مقــررات اساســنامه یــا ســند تأســیس آنهــا باشــد و  بایــد بــا پیشــنهاد 

ــه گــردد. ــت، ارائ عضوی

ــرش توافــق حقوقــی لحــاظ  ــرای پذی ــی کــه ب  تبــرصه 2 - در صورت

حــق رشط ) رزرو( منــع شــده باشــد یــا پذیــرش مــرشوط آن، مغایــر 

یــا هــدف و موضــوع توافــق باشــد، هنــگام  نیــاز، دســتگاه دولتــی 

بایــد بیانیــه توضیحــی کــه متضمــن برداشــتی در راســتای مصالــح 

و منافــع کشــور از مــن می باشــد را تهیــه و همــراه بــا الیحــه 

پیشــنهادی بــه هیــأت وزیــران،  ارائــه منایــد.« 

2-9. کنوانسوین حقوق کودک و موضع ایران

ــوی  ــا از س ــر آنه ــق رشط ب ــت ح ــیون ها و وضعی ــی کنوانس بررس

ــه  ــا ب ــن رو رصف ــت. از ای ــی اس ــخت و طوالن ــس س ــران کاری ب ای

ــوق  ــوین حق ــم. کنوانس ــنده می کنی ــا بس ــه از آنه ــک منون ــان ی بی

کــودک در 20 نوامــرب 1989 مــورد پذیــرش مجمــع عمومــی ســازمان 

ــده   ــرا ش ــپتامرب 1990 الزم االج ــت و از 2 س ــرار گرف ــد ق ــل متح مل

اســت.

ــه آن  ــا ب ــد ی ــب کرده ان ــند را تصوی ــن س ــور ای ــون 193 کش  تاکن

ــی حقــوق کــودک  ــه جهان ــی اعامی ــه طــور کل ملحــق شــده اند. ب

و کنوانســیون حقــوق کــودک، گامــی مثبــت در توجــه بــه کــودک 

و نیازمندیهــای وی برداشــته اســت. دولــت جمهــوری اســامی 

ایــران در اســفند 1372 بــا » قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری 

ــب  ــا تصوی ــودک « و ب ــوق ک ــیون حق ــه کنوانس ــران ب ــامی ای اس

مجلــس شــورای اســامی و تأییــد شــورای نگهبــان رســامً ایــن 

کنوانســیون را پذیرفــت؛ مــرشوط بــر آن کــه مفــاد آن در هــر مــورد 

ــامی  ــن اس ــی و موازی ــن داخل ــا قوانی ــارض ب ــان، در تع ــر زم و ه

باشــد یــا قــرار گیــرد، از طــرف دولــت جمهــوری  اســامی ایــران الزم  

االجــرا نباشــد. در واقــع ایــران از دو رشط کلــی در جهــت پذیرفــن 

ایــن کنوانســیون اســتفاده منــود، یکــی حــق رشِط کلــی مبنــی بــر 

عــدم مغایــرت کنوانســیون بــا رشع و دیگــری حــق رشِط کلــی 

ــی خــود.  ــا مقــررات داخل ــرت کنوانســیون ب ــر عــدم مغای ــی ب مبن

ــت  ــر دول ــاوه ب ــه ع ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای ذک

ــره  ــی چــون عربســتان، قطــر، افغانســتان و غی ــت های ــران، دول ای

ــیون  ــر کنوانس ــون را ب ــن مضم ــا ای ــی ب ــی کل ــق رشط های ــز ح نی

ــن رشط  ــن چنی ــامل ای ــه اع ــد. البت ــامل منودن ــودک اع ــوق ک حق

هایــی از ســوی ایــران – نــه رصفــا در کنوانســیون حقــوق کــودک 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــای اروپای ــده ای از دولت ه ــرتاض عم ــورد اع – م

ــایر دول  ــز س ــران – و نی ــت ای ــه دول ــان اینک ــا بی ــا ب ــن دولت ه ای

اســامی -  قصــد اجــرای مفــاد معاهــده یــا کنوانســیون را ندارنــد 

و بــه بهانــه مغایــرت بــا قانــون داخلــی، از اجــرای ایــن معاهــدات 

رصف نظــر می کننــد، اعــرتاض خــود را نســبت بــه حــق رشط ایــن 

دولــت و ســایر دولت هــا اعــام منودنــد. همچنیــن معتقــد بودنــد 

ــدات  ــه تعه ــت و دامن ــم اس ــی و مبه ــیار کل ــن رشوط بس ــه ای ک

ــخص منی کنــد. آن هــا را مش

10. نتیجه گیری

حــق رشط بــر معاهــدات یکــی از مهــم تریــن ابراز هــای حقوقــی 

بــرای تعدیــل یــا تغییــر اثــر حقوقــی یــک معاهــده نســبت بــه آن 

ــه  ــاده 2 عهدنام ــد » د « م ــف بن ــه از تعری ــت. چنانچ ــور اس کش

1969 وین-اتریــش بــر می آیــد » حــق رشط عبــارت اســت از بیانیــه 

یــک جانبــه ای کــه یــک کشــور تحــت هــر نــام یــا بــه هرعبــارت در 

موقــع امضــا، تنفیــذ، قبــول، تصویــب یــا الحــاق بــه یــک معاهــده 

ــدم  ــر ع ــر ب ــود را دای ــد خ ــیله آن قص ــه وس ــد و ب ــادر می کن ص

ــده  ــررات معاه ــی از مق ــی بعض ــار حقوق ــل آث ــا تعدی ــمول ی ش

نســبت بــه خــود بیــان مــی دارد.« امــا وجــود برخــی ابهامــات در 

ــه  ــن موضــوع را ب ــه آن ای ــط اعــامل حــق رشط و اعــرتاض ب ضواب

یــک موضــوع مــورد توجــه محافــل حقوقــی قــرار داده اســت. آنچه 

ــه حــق رشط مطــرح می شــود را  ــراد ب ــا ای ــام ی ــوان ابه ــه عن کــه ب

می تــوان بــه دو دســته کلــی امــا مهــم تقســیم منــود کــه بــا ترشیــح 

ــاز  ــک امتی ــق رشط ی ــا ح ــه تنه ــه ن ــم ک ــا در یافتی ــی آنه و بررس

ــه تناســب کشــورها وجــود آن،  اســت، بلکــه در برخــی مــوارد و ب
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امــری رضوری اســت. پذیــرش یــک معاهــده همــراه بــا اعــامل حــق 

ــت  ــدم عضوی ــرت از ع ــررات آن، به ــی از مق ــه برخ ــبت ب رشط نس

ــع  ــا مناف ــررات آن ب ــی مق ــت برخ ــل مخالف ــه دلی ــده ب در معاه

یــک کشــور اســت. از ایــن رو حــق رشط بــا اینکــه بــه کلیــت یــک 

معاهــده خدشــه وارد می کنــد امــا اعــامل آن بــه کشــور متعاهــد 

ــد.  ــظ کن ــود را حف ــی خ ــح مل ــع و مصال ــه مناف ــد ک ــک می کن کم

همچنیــن علــی رغــم عیــوب حــق تحفــظ، می تــوان آن را شــاخه ای 

ــت.  ــی دانس ــن امللل ــه بی ــور ها در عرص ــت کش ــاوی حاکمی از تس

بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ها بدلیــل اختافــات عمیــق سیاســی – 

ــا کــه در  ــی و فرهنگــی و عــدم تناســب آنه ــی دین ــی و حت عقیدت

عرصــه بیــن املللــی دارنــد، بهــرت اســت نســبت بــه اعــامل حــق رشط 

ــزوم عــدم  ــه ل ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــری نشــود. البت ســخت گی

ــن  ــده و همچنی ــدف معاه ــوع و ه ــا موض ــق رشط ب ــرت ح مغای

موافقــت ســایر طرفیــن معاهــده کــه از مفــاد عهدنامــه 1969 ویــن 

ــری  ــد، ام ــت می آی ــدات بدس ــوق معاه ــه حق ــش در زمین – اتری

رضوریســت.
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ــق  ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــلیمانی ب ــردار س ــرور س ت
ــل ــن المل ــوق بی ــض حق نق

محمد ذاکری وایقان) دانشجو کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(

چکیده

موضــوع »تــرور« همــواره درحــوزه علــم سیاســت و بــه ویــژه در 

مناســبات و روابــط بیــن امللــل بــه عنــوان موضــوع مهــم و در خــور 

ــه تروریســتی  ــا اینکــه بعــد از حادث ــوده اســت؛ ت توجــه مطــرح ب

ــت و  ــرار گرف ــت ق ــرور در اولوی ــده ت ــه پدی ــپتامرب توج ــازده س ی

ــی و  ــای سیاس ــث كنفرانس ه ــن بح ــی تری ــه اصل ــوع ب ــن موض ای

ــی و  ــه تاریخ ــن حادث ــد. ای ــع ش ــان واق ــی جه ــانه های گروه رس

فرامــوش نشــدنی، بــه عنــوان نقطــه عطفــی در نظــام بیــن امللــل، 

ــید.  ــم بخش ــوع تروریس ــه موض ــو ب ــی ن ــد و نگرش ــی جدی مفهوم

ــت  ــی دول ــان نظام ــلیامنی از فرمانده ــه، رسدار س ــه اینك ــر ب نظ

ایــران و آمریــكا، مخاصمــه  ایــران بــوده و میــان دولت هــای 

مســلحانه وجــود نــدارد، ایــن تــرور هدفمنــد، بــا مقــررات حقــوق 

بیــن امللــل از جملــه قواعــد حقــوق بیــن امللــل بــرش و حقــوق بیــن 

ــر  ــروزه تحــت تأثی ــن ام ــر اســت همچنی ــل برشدوســتانه، مغای املل

ــه،  ــود نیافت ــورها بهب ــت كش ــا امنی ــه تنه ــدن ن ــی ش ــد جهان فراین

بلكــه تهدیــدات علیــه امنیــت ملــی آنهــا نســبت بــه قبــل بیشــرت 

و متنــوع تــر هــم شــده اســت. بایــد گفــت كــه دیگــر، دولت هــا 

ــی نیســتند. در  ــت مل ــن امنی ــه تأمی ــادر ب ــه ق ــك جانب ــه طــور ی ب

بســیاری از مــوارد، رفــع تهدیــدات و تأمیــن امنیــت ملــی رصفــاً از 

طریــق سیســتم امنیــت جمعــی و همكاری هــای چندجانبــه امــكان 

ــه  ــروزه علی ــه ام ــدی ك ــن تهدی ــی از اساســی تری ــر اســت. یك پذی

همــه كشــورها وجــود دارد، مســئله تروریســم اســت.

واژگان کلیــدی: تروریســم، مقابلــه بــا تروریســم، روابــط بیــن 

امللــل، ســلیامنی، صلــح.

مقدمه

ــورد  ــای م ــن موضوع ه ــی تری ــی از اساس ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ب

بحــث در حقــوق بیــن امللــل، حفــظ صلــح و امنیــت جهانــی 

ــواردی وجــود داشــته  ــا م ــا ی ــن اســت پارادایم ه ــذا ممک اســت، ل

باشــد کــه ایــن موضــوع اساســی حقــوق بیــن امللــل را بــه مخاطــره 

انداختــه و جامعــه جهانــی را دچــار معضــل و بحــران منایــد. 

یکــی از ایــن پارادایم هــا عــاوه برجنــگ و تجــاوز، ژنوســاید و 

)قلــی  می باشــد.  تروریســم  بحــث  برشیــت،  علیــه  جنایــات 

زاده وهمــکاران،2:1396( تروریســم اگرچــه پدیــده نوظهــوری 

منی باشــد، ولــی بعــد ازحــوادث 11ســپتامرب 2001 بــه عنــوان یکــی 

از موضوع هــای جــدی کــه می توانــد صلــح و امنیــت بیــن املللــی 

ــاک  ــت وخطرن ــده اس ــرح ش ــدازد، مط ــر ان ــه خط ــدت ب ــه ش را ب

بــودن آن بیشــرت ناشــی از آن اســت کــه امــروزه تروریســت ها 

ــوژی مــدرن  ــوم و تکنول ــه اهــداف خــود از عل ــرای دســت یابی ب ب
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ــم  ــت عل ــوازات پیرشف ــه م ــه ب ــد و در نتیج ــتفاده می مناین روز اس

ــر  ــده ت ــز پیچی ــتی نی ــات تروریس ــیوه های عملی ــوژی، ش و تکنول

می شــود کــه ایــن خــود مقابلــه بــا آن را دشــوارتر می منایــد.

ــرای جوامــع  ــی ب ــاز معضل ــه از دیرب ــده ای اســت ک تروریســم پدی

بــرشی بــوده و بــا گذشــت قرن هــا نــه تنهــا کنــرتل و از بیــن نرفتــه، 

ــر  ــه منظــور وارد آوردن فشــار ب ــرور انســانی ب بلکــه شــیوه های ت

ــز شــده اســت. )بیگــی  ــر نی ــراد، گروه هــا و دولت هــا، پیچیده ت اف

خوشــیاری،16:1390( و 

ترور ناجوامنردانه رسدار شــهید قاســم ســلیامنی در کنار ماحظـــات 

اخاقـــی، انـــسانی و سیاســـی، در حـــوزه  حقوقــی و قانــون یــک 

پرســش های مهمــی را مطــرح می کنــد کــه بررســی ابعــاد مختلــف 

آن نیازمنـــد تحلیـــل دقیـــق و جامــع در پرتــو موازیــن حقــوق بیــن 

ــه  ــه دو جانب ــق نام ــاالت متحــده و تواف ــی ای ــوق داخل ــل، حق املل

ــد  ــز بای ــی و موج ــکا اســت . بطــور اجامل ــراق و  آمری ــشور عـ کـ

اذعـــان کـــرد اقـــدام دولـــت آمر یکـا در تـــرور یـک مقـــام رسـمی 

کشــور ایــران بــا هیــچ کــدام از اصــول و مبانــی حقــوق بیــن امللــل 

ســنخیت نداشــته و بـــا هنجارهـــای تـــسجیل یافتـــه  برشی و عرف 

بین امللل در تضاد و تقابل آشــکار اســت. ایـــن اقـــدام تروریـــستی 

ــل  ــازمان مل ــور س ــه در منش ــول  مرصح ــست، اصـ ــه نخـ در درجـ

ــصوب  ــی و سیاســی )مـ ــی حقــوق مدن ــن امللل ــاق بی متحــد و میث

1966( را نقـــض  کــرده اســت. بــه طــور کلــی منشــور ملـــل متحـــد 

اســـتفاده از زور علیـــه ســـا یــر کـــشورها را  ممنــوع اعــام داشــته 

اســت . مــاده 2 منشــور ملــل متحــد بــه اصــل احــرتام بــه حاکمیــت 

ملـّـی و منــع مداخلــه در امـــور  ملل رصاحــت دارد . همچنین بنـــد 

3 مـــاده 2 منـــشور ملـــل متحـد کـشورها را ملـــزم منـوده اسـت تـا 

متـــامی اختافــات بیــن املللــی خــود را بــا وســایل مســاملت آمیــز و 

بــه طریقــی کــه صلــح و امنیــت بیــن املللــی و عـــدالت بـــه  خطــر 

نیفتــد، مرتفــع ســازند . همچنیــن بنــد 4 ایــن مــاده متامــی کشــورها 

را بـــه صـــراحت از توســـل بـه زور علیـــه  متامیت ارضی یا استقال 

سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگـــری کـــه بـــا مقاصـــد ملـــل 

متحـــد مباینـــت  داشــته باشــد، منع کرده اســت . )زمانی،2:1398(

ــت :  ــده اس ــرر ش ــد مق ــل متح ــازمان مل ــور س ــاده 33 منش در م

»طـــرفین هـــر اخـــتاف  را کــه ادامــه آن ممکــن اســت حفظ صلح 

و امنیت بین املللی را به مخاطره افکنـــد، بایـــد قبـــل از هـــر چیـــز 

از  طریق مذاکره، میـانجیگری، سـازش، داوری و رسـیدگی قـضایی و 

مراجعـــه بـــه مؤســـسات و یـا ترتیبـــات  منطقه ای و یا سایر وسایل 

مســاملت آمیــز حــل مناینــد.« لذا توســل به تـــرور مقامـــات رســـمی 

کـــشورها از ایـــن منظــر محکــوم و ممنــوع ماســت . از ســوی دیگر 

بــه موجــب مــاده 6 میثــاق بیــن املللــی حقـــوق مـــدنی و سیاســـی 

مــاده ســوم اعامیــه جهانــی حقــوق بــرش »1948« ،)حــّق حیــات 

و حــق زندگــی« یکــی از حقـــوق ذاتـــی و بـــدیهی اشــخاص اســت 

کــه هیــچ فــردی را منی تــوان خودرسانــه و بــدون مجــوز از زندگــی 

ــدام  ــز اق ــش دســتانه نی ــاع پی ــن دف ــه دکرتی ــر پای ــرد.  ب محــروم ک

دولــت آمریــکا در تــرور رسدار ســلیامنی فاقــد وجاهت بین املللـــی 

اســت. طبــق مــاده 2 قطعنامــه تعریــف تجــاوز ) قطعنامــه شــامره 

3314 ســـازمان ملـــل متحـــد (، پـیش دسـتى یـــک دولت در کاربرد 

ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــه قریــب الوقــوع ی ــه حمل ــه بهان ــروى نظامــی ب نی

حملـــه پیـــشگیرانه مغـــایر بـــا منـــشور سازمان ملل متّحد توصیف 

شده و بـــه منزلـــه یـک اقـــدام تجاوزکارانـه محـــسوب مـى شـود . 

در عـــین حـــال  جنگ پیش دستانه از سوی منـــشور ســـازمان ملـل 

در ســـال 1945 ممنـــوع شـده و در عـرف بـــین امللـل نیـز استفاده 

غیرمنطقـــی از دفـــاع پـیش دسـتانه1 و اســـتفاده پیـشگیرانه از زور 

منـــع  شــده اســت . در ایــن راســتا التــزام بــه اســتانداردهای دقیـــق 

و مختلفـــی از قبیـــل اصـــل ضـرورت، قریـب الوقـــوع  بودن خطر، 

اصـل معقـول بـودن و تناسـب دفـاع پـیش دسـتانه و لـزوم اطـاع 

رســـاىن بـــه شـــورای امنیـــت،  محدودیت هــای قانونــی متعــددی را 

ــورد  ــن م ــه در ای ــرده ک ــیق ک ــتی تنس ــش دس ــن پی ــه رای دکرتی ب

ــل را  ــن قت ــی اســت ای ــه اســت . بدیه ــق  نیافت ــک تحقـ ــچ  یـ هی

منی تــوان بــه عنــوان دفــاع از خــود  توصیــف کــرد2 زیـــرا هیچــگاه 

حملــه ای متــام عیــار و مســتقیم بــه ایــاالت متحــده از ســوی دولــت 

ایــران صــورت نگرفتــه اســت.  از ســوی دیگــر در مــواردی کــه بیــن 

دو کشــور مخاصمــه و جنــگ در حــال رخداد باشــد، قتـــل از پـــیش 

تعیـــین شــدة یــک فرمانــده خــاص بــرای آنچــه کــه در میــدان نــربد 

انجــام داده یــا کاری کــه ممکــن اســت انجــام دهـــد، بـــه  موجــب 

قانــون مخاصــامت مســلّحانه و حقــوق جنــگ کنوانـــسیون الهـــه 

ــال  ــو در س ــیون ژن ــاقی کنوانس ــل الحـ ــصوب 1907 (و پروتکـ )مـ

1949 ممنــوع اعــام شــده اســت. حتــی مــاده 37 پروتــکل الحاقــی 

1تـــرص یــح دارد کـــه  در مخاصــامت مســلحانه دو کشــور، کشــن یا 

زخمــی یــا اســیر کــردن یــک دشــمن بــا توســل بــه اقـــدام محیانـــه 

و  خدعــه آمیــز ممنــوع و مذمــوم اســت . لــذا بــه طریــق قیــاس 

اولویت در ایـــن مـــورد کـــه بـین دو کـشور مخاصـــمه  مسلحانه و 

جــن ی بــه وقــوع نپیوســته، اقــدام بــه تــرور فرماندهــان نظامــی 

1- defense Preemptive

2- self defense
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دور از وجاهــت اســت. در همـــین رابطـــه نادیــده انــگاری اصــول 

و قواعد حقـــوقی در ایـــن اقـــدام ترور یـــستی آمریکـــا در حـــالی 

اســـت کـــه از منظـــر حقـــوق  بیــن امللــل، قتل هــای هدفمنــد3 نـــه 

تنهـــا بـــه لحـاظ حقـوقی مبنـــای دقیـق و قابلیـــت توجیـه نداشته 

بلکـــه قتـــل های  هدفمنـــد نـــاقض معیارهـــای حقـوق بـــین امللـل 

عـــام و اصـــول بـــرشدوستانه نیـــز محـــسوب  می شــوند. لــذا تــرور 

ــاالت  ــه ای ــی کشــورها و از جمل ــا دســتور اجرای مقامــات رســمی ب

متحــده ممنــوع و محکــوم اســت. 

در ایــن پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت کــه تعریفــی از تروریســم 

ــرور رسدار  ــه و ت ــاور میان ــه ای در خ ــوالت منطق ــه داده و تح ارائ

ــا  ــه ب ــث مقابل ــر بح ــم ت ــه مه ــش واز هم ــال پی ــلیامنی در س س

ــود. ــه ش ــرص ارائ ــورت مخت ــه ص ــی ب ــم توضیحات تروریس

در ایــن پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت کــه تعریفــی از تروریســم 

ــرور رسدار  ــه و ت ــاور میان ــه ای در خ ــوالت منطق ــه داده و تح ارائ

ــا  ــه ب ــث مقابل ــر بح ــم ت ــه مه ــش واز هم ــال پی ــلیامنی در س س

ــود. ــه ش ــرص ارائ ــورت مخت ــه ص ــی ب ــم توضیحات تروریس

تعریف تروریسم

ــده  ــا از ســایر پدی ــده ای سیاســی اســت . ام تروریســم اساســاً پدی

ــل و  ــم سیاســت مــورد تحلی ــی كــه سیاســی هســتند و در علـ های

ــورش،  ــاب، شـ ــه پدیده هــای انقـ ــد از جملـ ــرار می گیرن بررســی ق

اینهــا،  امثــال  و  چریكــی  عملیــات  جنــگ،  راهزنــی،  ا،  كودتـــ 

متفــاوت اســت.)فیرحی وظهیری،1387،صفحــه4(در رابطــه بــا 

تعریــف تــرور تعریــف جامــع و دقیــق وجــود نــدارد ولــی مطابــق 

تــرور را می تــوان  املللــی  بیــن  اســناد  دکرتین،رویــه و برخــی 

اینگونــه تعریــف کرد:»تــرور بــه هــر عمــل خشــونت بــاری گفتــه 

ــه  ــدید ب ــای ش ــراد جراحت ه ــتار ،ای ــت کش ــه نی ــه ب ــود ک می ش

افــراد غیــر نظامی،تخریــب و انهــدام امــوال خصوصــی و عمومــی 

صــورت می گیــرد و هدفــش ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان 

ــازمان  ــا س ــور ی ــک کش ــار ی ــا اجب ــردم ی ــی از م ــا جامعت ــردم ی م

بیــن املللــی بــرای انجــام فعــل یــا تــرک فعــل می باشــد« )ضیایــی 

ــه  ــی ک ــوان عام ــم عن ــر تروریس ــف دیگ ــی ،1399(در تعری بیگدل

ــن اطــاق  ــکان معی ــان و م ــی در زم ــم ارتکاب ــه ای از جرای مجموع

ــت کاری  ــا جنای ــت ی ــه مجرمی ــرور را ب ــر ت ــی دیگ ــود. بعض می ش

ــه اطــاق  ــل مجرمان ــه عم ــار ب ــه رفت ــرور ب ــد، ت ــرده ان ــف ک تعری

3- Killing Targeted

می شــود و کســی کــه ایــن عمــل را انجــام بدهــد تروریســت 

ــادی  ــه ع ــای مجرمان ــت رفتار ه ــوان گف ــود،لذا می ت ــده می ش نامی

ــد  ــی می توان ــط خاص ــوزی و... در رشای ــش س ــل قتل،تخریب،آت مث

جــرم تروریســتی بــه خــود بگیرد.تعریفــی كــه وزارت دفــاع ایــاالت 

متحده در ســال 1990 م از تروریســم ارائـــه كـــرده، عبـــارت اســت 

از »: كاربــرد غیرقانونــی یــا تهدیــد بــه كاربــرد زود یــا خشــونت بــر 

ضـــد افـــراد یــا امـــوال بـــرای مجبور یــا مرعوب ســاخن حكومت ها 

یــا جوامــع كــه اغلــب بــه قصــد دســتیابی بـــه اهـــداف سیاســـی، 

ــكا،  ــرد «.دانشــنامة بریتانی ــك صــورت می گی ــا ایدئولوژی ــی ی مذهب

تروریســم را چنـــین تعریــف می كنــــد: تروریســم عبــــارت اســــت 

از »كــــاربرد سیســتامتیك ارعــــاب یــا خــــشونت پیشــبینی ناپذیــر 

بــر ضــد حكومــت هــا، مردمــان یــا افــراد بــرای دســتیابی بــه یــك 

)liqueur, p, 5(.هــدف سیاســـی اســـت

تاریخچه تروریسم
ــاری  ــن واژه اعــامل و رفت ــل ای تروریســم واژه ای عــام اســت.در ذی

ــات  ــل عملی ــه مصــداق تروریســم اســت مث ــف می شــدند ک تعری

انتحاری،لــذا تروریســم بــه طــور کلــی یــک عنــوان مجرمانــه 

نیســت.هر نــوع اعــامل و رفتــار مجرمانــه کــه باعــث ایجــاد 

ــود  ــورت وج ــد در ص ــود می توان ــه ش ــت در جامع ــب و وحش رع

ــده  ــده ی پدی ــار تروریســتی تلقــی شــود.بزه دی ــط رفت ســایر رشای

ــی  ــدار جمع ــوع هش ــک ن ــتند و ی ــردم هس ــوم م ــتی عم تروریس

از  بســیاری  فرانســه  مجــازات  قانــون  می شــود.در  محســوب 

ــان مصــداق شــده اســت. ــی بی ــه صــورت کل ــه ب ــن مجرمان عناوی

ــارداری  ــل ب ــی مث ــت اعامل ــه برشی ــت علی ــف جنای ــا در تعری مث

اجباری،تجــاوز بــه عنــف و...ذکــر شــده اســت.)نجفی ابرنــد آبــادی 

وهمــکاران،1386(

تاریــخ تــرور بــا انقــاب فرانســه وارد دوران جدیــدی گردیــد و در 

ایــن برهــه مــا بــا تــرور مــدرن روبــرو می گردیــم. پــس از انقــاب 

ــه بخشــی از شــهروندان  ــدی علی ــه شــکل نظام من ــرور ب فرانســه ت

فرانســه بــه کار گرفتــه شــد و می تــوان ریشــه های تروریســم 

ــی  ــه اصطاح ــن مرحل ــرور در ای ــود. ت ــی من ــی را در آن ردیاب دولت

اســت کــه از کلمــه تــرور4 بــه معنــای وحشــت و تــرس اخــذ گردیده 

اســت و بــه نظــام و رژیمــی مرتبــط بــا وحشــت اطــاق می شــود. 

پــری موراتــز دربــاره کاربــرد ایــن اصطــاح در ایــن دوره می نویســد: 

ــه  ــن کلم ــد و ای ــع گردی ــا وض ــط ژاکوبن ه ــار توس ــن ب ــرور اولی ت

4- Terror



سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 99
45 نشـــرداد

دوفصلنامه علمی، فرهنگی و اجتمـاعی

بخش اول: مقاالت علمی

بــرای توصیــف اعــامل خــود آنهــا بــکار رفــت البتــه بــدون معنــای 

از  ژاکوبن هــا  منظــور  درواقــع  دارد.  واژه  ایــن  کــه  منفــی ای 

تروریســم هرگونــه خــط  مشــی و یــا نحــوه ی عمــل سفت وســخت 

ــامن( ــمنان در برمی گرفت.)ه ــه دش علی

ــه چپی هــا  ــا ترورهــای بی شــامری ک ــدرن ب ــرور م ــوج ت ــن م دومی

ــه انجــام  ــادی ب و کمونیســت های رسخــورده در ســده بیســتم می

ــرور  ــه ت ــداران مارکسیســم را ب ــت. آنچــه طرف ــروز یاف ــاندند ب رس

ترغیــب منــود شکســت هایی بــود کــه نظریــه ی انقــاب خودجــوش 

تــوده ای بــه آن دچــار شــده بــود. طبــق یــک نــوع قرائــت 

ــه  ــه روز ب ــر روز ب ــا در کشــورهای صنعتی ت مارکسیســتی، پرولتاری

وضعیــت نابســامان تری دچــار خواهنــد شــد و ســتم رسمایــه داران 

عرصــه را بــر کارگــران بیشــرت تنــگ خواهــد منــود درنتیجــه کارگــران 

ــن  ــاف چنی ــرد . برخ ــد ک ــاب خواهن ــی انق ــورهای صنعت در کش

پیشــگویی هایی وضعیــت کارگــران تــا انــدازه ای بهبــود یافــت 

ــداد  ــر تع ــم از منظ ــی و ه ــتمزد های دریافت ــاظ دس ــه لح ــم ب ه

ــورهایی  ــی کش ــد،  در برخ ــرای کار رصف می کردن ــه ب ــاعاتی ک س

نظیــر انگلیــس و امریــکا دولــت رفــاه شــکل گرفته بــود. درنتیجــه ی 

اصاحاتــی کــه در نظــام رسمایــه داری بــه وجــود آمــده بــود برخــی 

ــه  ــورها هیچ گون ــی از کش ــد و در برخ ــت خوردن ــات شکس انقاب

رخــدادی کــه نشــان دهنده انقــاب باشــد دیــده منی شــد بنابرایــن 

برخــی از حلقــات مارکسیســتی از دیــدگاه انقــاب خودجــوش 

ــدند  ــل ش ــدگاه متامی ــن دی ــه ای ــد و ب ــرصاف کردن ــی ان پرولتاریای

کــه تــرور می توانــد به مثابــه یــک راه حــل انقابــی بــرای برانــدازی 

ــد واقــع شــود. ــه داری مفی نظــام رسمای

امــا اوج تاریــخ تروریســم بــا بنیادگرایــی در خاورمیانــه پیونــد دارد. 

در حقیقــت تــرور در قالــب پارادایــم جدیــد به عنــوان کنشــی 

جمعــی و خشــونت بــاری کــه عــده ای از بی گناهــان را بــرای 

رســیدن بــه هــدف سیاســی بکشــند، پدیــده ای قــرن بیســتمی بــه 

ــم  ــه از تروریس ــن مرحل ــه همی ــر ب ــژه ناظ ــی رود و به وی ــامر م ش

اســت.

باوجــود تاریــخ طوالنــی تــرور امــا اندیشــیدن بــه تروریســم و ترور، 

ــپتامرب  ــازده س ــد از ی ــژه بع ــر و به وی ــه اخی ــه ده ــا در دو س تنه

2001 بــود کــه یــک مســئله سیاســی و یــک حــوزه مطالعاتــی در 

ــدل شــده اســت. ــوم اجتامعــی ب رشــته های مختلــف عل

ترور رسدار سلیامنی

ــرودگاه  ــه ف ــی ب ــاد آمریکای ــه پهپ ــلیامنی در حمل ــم س رسدار قاس

بغــداد در بامــداد جمعــه 13 دی 1398 تــرور شـــد. در ایـــن حملــه 

ابومهــدی املهنــدس از فرماندهــان گــروه شــبه نظامــی عراقــی 

حشد شعبی بـــه همـــراه 10 تـــن دیگـر کـشته شـــدند. همـان روز 

وزارت دفـــاع ایـــاالت متحـــد آمریکـــا اعـــام کـرد کـه دســـتور ایـن 

حملـــه هـــوایی را دونالـــد ترامـــپ، رئیــس جمهــوری و فرمانده کل 

نیروهــای نظامــی ایــن کشــور صــادر کرده اســت. ســه روز پـــیش از 

تـــرور ســـلیامنی و در پــی حملــه هایــی کــه بــه ســفارت آمریــکا در 

بغــداد انجــام شــد، ترامــپ گفتــه بــود کــه ایــران بابــت ایــن رویداد 

ــن  ــه ای ــود ک ــرده ب ــد ک ــت و تأکی ــد پرداخ ــنگین خواه ــی س بهای

موضــوع »هشــدار نیســت، تهدیــد اســت«. ایــن اقــدام تروریســتی 

ــی  ــتقال سیاس ــت و اس ــض حاکمی ــه نق ــته از آن ک ــکا، گذش آمری

ــامی  ــوری اس ــه جمه ــلحانه ب ــه مس ــد، حمل ــراق می باش ــور ع کش

ــاً بــه موجــب منشــور ملــل  ایــران نیــز تلقــی می گــردد کــه طبیعت

متحــد و قواعــد عرفــی بیــن املللــی حــق دفــاع مــرشوع در برابــر آن 

بــرای کشــورمان در راســتای حفــظ منافــع امنیتــی محفــوظ اســت.

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه رسدار قاســم ســلیامنی فرماندهی ســپاه 

قــدس بــه عنــوان بخشــی از نیــروی نظامــی ایــران )ســپاه پاســداران 

انقــاب اســامی( را بــر عهــده داشــته و در حــال انجــام مأموریــت 

در قلمــرو کشــور عــراق بــه قتــل رســیده اســت، اقــدام آمریــکا علیه 

وی، توســل غیرقانونــی بــه زور علیــه حاکمیـــت دولـــت جمهــوری 

اســامی ایــران و ناقــض بنــد 4 مــاده 2 منشــور ســازمان ملــل متحــد 

قلمــداد می گــردد کــه دولتهــا را از تهدیــد یـــا اســتفاده از زور علیــه 

اســتقال، حاکمیــت یــا متامــت ارضــی یکدیگــرو یــا مغایــر اهــداف 

منشــور منــع منــوده اســت.)زمانی،2:1398( عــاوه بــر ایــن اقــدام 

ــوان  ــه عن ــات ب ــض حــق حی ــد و ناق ــرور هدفمن ــی ت ــکا نوع آمری

محــوری تریــن حــق بــرشی اســت کــه در اعامیــه جهانــی حقــوق 

بــرش، میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و دیگــر اســناد 

بیــن املللــی مــورد ترصیــح قــرار گرفتــه اســت. در میــان اســناد بیــن 

املللــی متعــدد، میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی کــه 

در 8 ژوئن 1992 بـــه تـــصویب ایـــاالت متحد آمریکا رســیده اســت 

در مــاده 4 ،حــق حیــات و ممنوعیــت ســلب خودرسانــه حیـــات را 

واجـــد آن چنـــان اهمیتـــی قلمــداد کــرده اســت کــه حتــی در زمان 
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بــروز یــک وضعیــت فــوق العــاده عمومــی کــه حیــات کـــشور را 

ــار برخــی دیگــر  ــر قــرار دهــد، آن حــق را در کن در معـــرض خطـ

از حق هــای بــرشی غیرقابــل عــدول قلمــداد کــرده اســت. دولــت 

آمریکـــا در زمــان تصویــب میثــاق برخــی از مــواد آن را مــورد رزرو 

قرار داده و یـــا در مـــورد شـــامری دیگـر اعامیـه ای تفـسیری صادر 

ــاق در مــورد  ــاده شــش میث ــه در مــورد م منــوده اســت، و از جمل

اعــامل مجازات اعـــدام نـــسبت بـــه افـــرادی کـــه در زمــان ارتکاب 

جــرم هنــوز بــه ســن 18 ســال نرســیده باشــند، قائــل بــه زور شــده 

اســت. فـــارغ از هـــر گونـــه اظهـــارنظردر مورد میزان اعتبــار چنین 

رزروی، دولــت آمریــکا به هیچ وجه متعـــرض مـــاده شـــش میثـــاق 

در کلیـــت آن و از جملـــه ممنوعیــت ســلب حیــات بــدون فراینــد 

قضایــی و طبــق دادرســی عادالنــه نشــده اســت. شــورای حقـــوق 

بـــرش ســـازمان ملـــل متحد و گزارشــگران ویژه آن بارها بر مغایرت 

ترورهــای هدفمنــد بــا موازیــن بیــن املللــی حقــوق بــرش تأکیــد این 

ــن  ــدات بی ــا تعه ــلیامنی ب ــم س ــد رسدار قاس ــرور هدفمن ــاس ت اس

املللــی دولـــت آمریکـــا در چـــارچوب حقـــوق بـــرش کامــاً مباینت 

دارد. بدیهــی اســت کــه اقــدام آمریــکا در 19 فـــروردین مـــاه 1398 

کـــه رســـامً سـپاه پاسـداران انقـــاب اسامی ایران و از جمله نیروی 

قدس را به فهرست سازمان های تروریـــستی خـــارجی اضـــافه کـرد، 

اقـــدامی مغـــایر حقــوق بیــن امللــل بــوده، و منی توانــد اقــدام ایــن 

دولــت در تــرور رسدار ســلیامنی را به عنـــوان یکـــی از فرمانـــدهان 

ســـپاه موجــه جلــوه دهد.)هامن(

چندجانبه گرایی در مبارزه با تروریسم درخاورمیانه

ــن چالشــی  ــه اساســی تری ــه خاورمیان ــده تروریســم در منطق  پدی

اســت كــه كشــورهای ایــن منطقــه را درگیــر كــرده اســت. میلیون ها 

ــن  ــی و آواره ای ــه قربان ــن منطق ــورهای ای ــهروندان كش ــر از ش نف

پدیــده هســتند.  دولت هــای منطقــه بــرای مقابلــه بــا تروریســم بــا 

ــه  ــادی پرداخت ــه هزینه هــای زی ــك جانب ــش گرفــن رویكــرد ی درپی

انــد، امــا نتیجــه ایــن تاش هــا امیدواركننــده نیســت. بایــد گفــت 

كارآمدتریــن راه مقابلــه بــا پدیــده تروریســم در منطقــه خاورمیانــه 

ــد،  ــن اســت كــه كشــورهای منطقــه بخصــوص بازیگــران قدرمتن ای

ــی را در سیاســت خارجــی خــود درپیــش  ــه گرای رویكــرد چندجانب

ــد.  ــم بپردازن ــا تروریس ــگ ب ــه جن ــم ب ــكاری ه ــا هم ــد وب بگیرن

ــی  ــه گرای ــد درپیــش گرفــن رویكــرد چندجانب ــا و فوای برخــی مزای

در سیاســت خارجــی در راســتای مبــارزه بــا تروریســم عبــارت 

اســت از: كســب مرشوعیــت بیــن املللــی، ارتقــای وزن دیپلامســی 

ــل  ــای فضــای تعام ــی، ارتق ــه ای و جهان كشــور در معــادالت منطق

بیــن كشــورهای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای، تقویــت جایــگاه 

اقتصــادی، سیاســی- امنیتــی كشــور در منطقــه و جهــان، حــل 

وفصــل تهدیــدات و تنشــهای منطقــه ای، تشــویق دولت هــای 

ــوذ  ــش نف ــران، افزای ــا ای ــط ب ــه توســعه رواب ــه ب ــه خاورمیان منطق

منطقــه ای كشــور، هنجارســازی و نهــاد ســازی در منطقــه، نظــارت 

و پیگیــری راحــت تعهــدات طرفیــن در مبــارزه بــا تروریســم، حــل 

وفصــل تعارضــات و اختافــات بــا همســایگان بــا كمرتیــن هزینــه و 

بیشــرتین دســتاورد.  تروریســم یكــی از اساســی تریــن چالش هــای 

دولت هــا در اوایــل قــرن 21 اســت. امــروزه تروریســم تهدیــد 

مشــرتك همــه ملــت هاســت. تروریســم دیگــر محــدود بــه منطقــه 

ــی همــه  ــت مل ــده، امنی ــن پدی ــه ای ــی خــاص نیســت، بلك ــا ملت ی

كشــورها را بــه خطــر انداختــه اســت. هزینه هــا و تلفــات ناشــی از 

تروریســم روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. ایــن وضعیــت نشــان 

ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــج در مب ــای رای ــه روش ه ــت ك ــده آن اس دهن

ــه  ــكاری چندجانب ــا هم ــد ب ــا بای ــت و دولت ه ــر نیس ــدان مؤث چن

ــه  ــورد منطق ــد.در م ــش بگیری ــه پی ــن زمین ــری در ای ــرد مؤث رویك

ــن هســتیم  ــد گفــت كــه در حــال حــارض شــاهد ای ــه بای خاورمیان

كــه تحــوالت ایــن منطقــه روز بــه روز پیچیــده تــر میشــود. امــروزه 

خاورمیانــه و آســیای جنــوب غربــی تبدیــل بــه نــا امــن تریــن جــای 

دنیــا شــده اســت. بیشــرتین حمــات گروه هــای تروریســتی در ایــن 

ــکاران،2:1397( ــی وهم ــورت می گیرد.)ایامن ــه ص منطق

 آیـا می تـوان مشـكل تروریسـم را در منطقـه را بـا رونـد فعلـی 

ریشـه كـن كـرد؟ بایـد گفـت كـه اقدامـات یـك جانبـه كشـورهای 

در  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  افریقـا  شـامل  و  خاورمیانـه  منطقـه 

چنـد سـال گذشـته نـه تنهـا مؤثـر نبـوده، بلكه خـود باعث تشـدید 

حمـات تروریسـتی و دامن زدن هرچه بیشـرت به ایـن حمات بوده 

اسـت. واقعیت مسـئله این اسـت كه بسـیاری از كشـورهای منطقه 

گروه هـای تروریسـتی را بـه خـوب و بـد تقسـیم كـرده انـد. ایـن 

كشـورها با حامیت مسـتقیم و غیرمسـتقیم لجسـتیكی، اطاعاتی و 

مالـی از برخـی گروههای تروریسـتی برای رضبـه زدن به رقیب های 

خـود در منطقـه اسـتفاده می كنند.  تـا زمانی كه كشـورهای منطقه 

رویكـرد مشـرتكی در مبـارزه با تروریسـم در پیـش نگیرند، وضعیت 

امنیتـی خاورمیانـه بهـرت نخواهـد شـد. دور از انتظـار نیسـت كـه 

ادامـه رونـد فعلـی بـه درگیـری مسـتقیم نظامـی برخی كشـورهای 

منطقـه نیـز بیانجامد.)هـامن(
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راهکار پیگرد داخلی

امــکان پیگــرد داخلــی تــرور تبعــه ایرانــی بــه اســتناد اصــل 

ــت  ــز اصــل صاحی ــده و نی ــزه دی ــت ب ــر تابعی ــی ب ــت مبتن صاحی

واقعــی، توســط دولــت ایــران وجــود دارد، در ایــن میــان ازآنجاکــه 

ــب  ــرم و تعقی ــف ج ــی »کش ــون اساس ــل 156 قان ــاس اص ــر اس ب

ــوری  ــه جمه ــوه قضائی ــده ق ــر عه ــن« ب ــر مجرمی ــازات و تعزی مج

ــرور، طــرح  ــن ت ــرد ای ــذا گام نخســت پیگ ــران اســت، ل اســامی ای

ــا اســتفاده از اســناد و شــواهد  ــی ب موضــوع در دادگاه هــای داخل

موجــود دال بــر مدیریــت ترورهــا از ســوی دولت هــا و گروه هــای 

خــاص و نیــز درخواســت بــرای پرداخــت غرامــت و محاکمــه آمــران 

و عامــان تــرور اســت. برایــن اســاس دســتگاه قضائــی ایــران 

می توانــد رفتــار مجرمانــه و جنایت آمیــز علیــه تبعــه خــود را مــورد 

پیگــرد مدنــی و کیفــری قــرار داده و در خصــوص آمــران و عامــان 

ایــن رفتــار تروریســتی، حکــم صــادر منایــد. در ایــن میــان دســتگاه 

قضایــی ایــران اگــر دالیــل محکمه پســندی داشــته باشــد و متهمیــن 

ــد درخواســت  ــد، می توان ــایی کن را خــارج از مرزهــای خــود شناس

تعقیــب متهمیــن را بــه اینرتپــل ارائــه منایــد، البتــه اگــر کــه متهمین 

از مصونیــت سیاســی برخــوردار نباشــد و چنیــن امکانی وجــود دارد 

ــند و  ــده باش ــی شناسایی ش ــن خاص ــه اوالً متهمی ــه آنک ــرشوط ب م

دومــا دالیــل مســتحکم و قابــل اســتنادی دایــر بــر اتهــام ایــن افــراد 

موجــود باشــد.

راهکار پیگرد بین املللی

ــران حــق دارد  ــرور اســت، چنانچــه ای ــی ت گام دوم پیگــرد بین امللل

موضــوع تــرور دانشــمندان هســته ای را در مجامــع بین املللــی 

پیگیــری کنــد. ازآنجاکــه حداقــل انتظــار از ســازمان های بین املللــی 

ازجملــه ســازمان ملــل، شــورای حقــوق بــرش و شــورای حــکام 

آژانــس در خصــوص اقدامــات تروریســتی نیــز ایــن اســت کــه تــرور 

ــرای  ــی را ب ــات الزم ــرده و اقدام ــی را محکــوم ک دانشــمندان ایران

جلوگیــری از رخــداد مجــدد ایــن ترورهــا اتخــاذ مناینــد.

در ایــن میــان صــدور بیانیــه از ســوی شــورای امنیــت بــرای دعــوت 

ــران  ــان و آم ــایی عام ــران در شناس ــا ای ــکاری ب ــه هم ــا ب دولت ه

ــوی  ــاب از س ــی حقیقت ی ــکیل هیئت ــت تش ــز درخواس ــرور و نی ت

ــرور  ــژه جهــت بررســی ت ــی ایجــاد دادگاه ای وی ــا حت ــر کل و ی دبی

دانشــمندان هســته ای ایــران ازجملــه محورهایــی اســت کــه ایــران 

ــد  ــران می توان ــه ای ــا اینک ــد و ی ــری منای ــت پیگی ــا جدی ــد ب می توان

ــون  ــه پیرام ــد ک ــت منای ــر کل آن درخواس ــل و دبی ــازمان مل از س

ایــن تــرور و نیــز ترورهــای پیشــین دانشــمندان ایرانــی، تحقیقاتــی 

ویــژه و مســتقلی صــورت داده و کارگروهــی ویــژه را بــرای تحقیــق 

ــرش،  ــوق ب ــا حق ــر ب ــی و مغای ــای غیرقانون ــن تروره ــی ای و بررس

ــد. ــکیل ده ــتانه تش ــوق برشدوس ــل و حق ــوق بین املل حق

ایــران می توانــد موضــوع تــرور دانشــمندان هســته ای را در شــورای 

امنیــت و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مطــرح کــرده و درخواســت 

ــل محکمه پســندی  ــر دالی ــد و اگ ــه منای ــا را ارائ ــت تروره محکومی

ــم  ــر رژی ــی نظی ــل خارج ــط عوام ــل توس ــن عم ــاب ای ــرای انتس ب

صهیونیســتی داشــته باشــد، دســتگاه دیپلامســی ایــران می توانــد بــا 

تنظیــم شــکایتی علیــه رژیــم صهیونیســتی ایــن اقــدام را به صــورت 

حقوقــی در شــورای امنیــت و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

محکــوم منایــد، گرچــه نیــز ممکــن اســت کــه بــه دلیــل البی هــای 

قدرمتنــد ایــن رژیــم در شــورای امنیــت، ایــن شــکایت توســط 

آمریــکا ِوتــو گردیــده و بــه نتیجــه نرســد.

ــیون  ــو کنوانس ــوز عض ــران هن ــت ای ــفانه دول ــان متأس ــن می در ای

منــع و رسکــوب مبب گــذاری تروریســتی ســال 1997 نشــده اســت 

ــورمان از  ــته ای کش ــمندان هس ــای دانش ــه تروره ــم اینک و علی رغ

موضوعــات منــدرج در کنوانســیون و از مصادیــق مبب گــذاری 

عضویــت  عــدم  دلیــل  بــه  ایــران  ولــی  می شــود،  محســوب 

منی توانــد بــه آن اســتناد منایــد. کنوانســیون فــوق، امــکان همــکاری 

دولت هــای مرتبــط را فراهــم می کنــد. امــا خــب اگــر دولــت ایــران 

ــه  ــن حادث ــت دیگــری در ای ــاع دول ــه یکــی از اتب مدعــی اســت ک

تــرور دخالــت داشــته، بــه رشط عضویــت در کنوانســیون می توانــد 

ــا توجــه  ــن ب همــکاری دیگــر دولت هــا را خواســتار شــود. همچنی

اعرتافــات رصیــح مقامــات ســابق رژیــم صهیونیســتی و یــا اعرتافات 

ــته ای  ــمندان هس ــرور دانش ــر ت ــی ب ــی مبن ــات فعل ــی مقام ضمن

کشــورمان، ایــران می توانــد ایــن پرونــده تــرور دانشــمندان خــود را 

ــن اقــدام  ــه ای ــی دادگســرتی رســیدگی کــرده و علی ــوان بین امللل دی

تروریســتی ایــن رژِم اقامــه دعــوی منایــد، البتــه الزم بــه ذکــر اســت 

کــه ایــران بــرای شــکایت از رژیــم صهیونیســتی در دادگاه الهــه بــا 

چالــش عظیمــی روبــه رو اســت؛ زیــرا رشط شــکایت در ایــن دادگاه 

ــن دعــوا اســت و درصورتی کــه تهــران  ــه رســمیت شــناخن طرفی ب

ــه  ــد، ب ــم کن ــل تنظی ــم ارسائی ــه رژی ــکایتی علی ــن دادگاه ش در ای

ــری  ــد، پیگی ــمیت منی شناس ــه رس ــت آن را ب ــه موجودی ــل اینک دلی

ممکــن نخواهــد بــود.
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ــور  ــوری، وزارت ام ــت جمه ــاد ریاس ــی نه ــرت حقوق ــوع دف درمجم

ــه از ارتباطــات برخــی  ــران ک ــی ای خارجــه و دســتگاه های اطاعات

مقامــات یــا ســازمان های خارجــی بــا ایــن ترورهــا در قالــب 

ــده   ــی پرون ــای حقوق ــد پیگیری ه ــتند، می توانن ــع هس ــناد مطل اس

ــرور شــده  ــایر دانشــمندان ت ــز س ــرور محســن فخــری زاده و نی ت

را در دادگاه هــای داخلــی و خارجــی و ســازمان های بین املللــی 

انجــام دهنــد و خانــواده  قربانیــان تــرور نیــز می تواننــد از طریــق 

دادگاه هــای داخلــی و خارجــی درخواســت غرامــت و مجــازات 

عامــان و آمــران تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران را داشــته 

ــند. باش

مقابله با تروريسم  

يــي از الزامــات ريشــه كنــي تروريســم نــربد يكپارچــه و هامهنــگ 

بــا گــروه هــاي تروريســتي منطقــه اســت  .تروريســم تهديد مشــرتك 

عليــه امنيــت مــي همــه كشــورهاي منطقــه و صلــح جهــاين اســت؛ 

بنابرايــن، رويكــرد معقــول ايــن اســت كــه در مقابــل دشــمن واحــد 

و تهديــد مشــرتك بايــد اقــدام مشــرتك نيــز در پيــش گرفتــه شــود. 

در حــال حــارض كشــورهاي منطقــه در دســته بنــدي هــاي پراكنــده 

ــد و گاهــي نريوهــاي  ــي پردازن ــه باتروريســم م ــه مقابل ــب ب و رقي

مــورد حاميــت برخــي از كشــورها بــه منافــع و نريوهــاي كشــورهاي 

ــران،  ــال رويكــرد كشــورهاي اي ــراي مث ــد. ب ــي كنن ــه م ــب حمل رقي

روســيه، ســوريه، عــراق در مبــارزه بــا داعــش بــا رويكــرد كشــورهاي 

ــا  ــت. ب ــتا نيس ــك راس ــه در ي ــكا و تركي ــارات، امري ــتان، ام عربس

ــران  ــط بازيگ ــر توس ــع صف ــل جم ــا حاص ــازي ب ــن ب ــش گرف درپي

ــود،  ــد ب ــال خواه ــي تروريســم مح ــه كن ــه، ريش ــه خاورميان منطق

امــا »هنگامــي كــه يــك مســئله از ديــدگاه حاصــل جمــع غريصفــر 

ــته  ــل آن برداش ــل وفص ــوي ح ــه س ــن گام ب ــد، مهمرتي ــف ش تعري

ــناختي  ــي ش ــه اول ماهيت ــم در درج ــش تروريس ــت. چال ــده اس ش

و ادرايك دارد. هنگامــي كــه كنشــگران آمــاده كنــار گــذاردن پيــش 

ــت ها و  ــد، سياس ــر كنن ــاوت فك ــند و متف ــود باش ــاي خ داوري ه

اقدامــات مناســب نيــز بــه دنبــال آن خواهنــد بــود.«. 

نكتــه ديگــر اينكــه رصف جنــگ زمينــي و مــوردي بــا تروريســت ها 

باعــث شكســت آنهــا نخواهــد شــد، بلكــه نــربد يكپارچــه بــا همــه 

امكانــات و توامننــدي هــاي گــروه هــاي تروريســتي از جملــه زمينــه 

شــكل گــريي، امكانــات مــايل و منابــع درآمــد، امكانــات نظامــي و 

لجســتيي، انبــار مهــامت، مقابلــه بــا شــبكه ســازي و تبليغــات در 

ــاي خــارج در  ــا دني ــي ب فضــاي مجــازي و حــذف راه هــاي ارتباط

كنــرتل و نابــودي آنهــا رضوري اســت.

ــه  ــی کــه از ســوی دکرتیــن حقــوق در زمین ــن راهکارهای مهــم تری

ــه رشح  ــوان ب ــرور رسدار ســلیامنی پیشــنهاد شــده اســت را می ت ت

ــل ،شــکایت در  ــدام متقاب ــاع مرشوع،اق ــدی کرد:دف ــل دســته بن ذی

دیــوان بیــن املللــی دادگســرتی،نهادهای حقــوق برشی،شــکایت در 

ــان در  ــه عام ــب و محاکم ــی دادگســرتی و تعقی ــن امللل ــوان بی دی

حقــوق داخلــی.

نتيجه 

تــرور جرمــي اســت كــه در مــواردي عليــه برشيــت محســوب مــي 

شــود، وجــدان برشيــت را جريحــه دار مــي كنــد، اخــاق بــه شــدت 

ــان  ــامن، مصلح ــان، حكي ــان ادي ــد و صاحب ــي كن ــوم م آن را محك

ــي يب  ــاي آزاد آن را اقدام ــدان ه ــم وج ــه ه ــان بلك ــوق دان و حق

رحامنــه مــي داننــد. آن چــه داراي اهميــت اســت، اتخــاذ تدابــريي 

ــي  ــه حت ــت ك ــوم اس ــده ش ــن پدي ــا اي ــه ب ــراي مواجه ــه ب حكيامن

ــي را بــه مخاطــره انــدازد.  ــن املل ممكــن اســت صلــح و امنيــت ب

مهــار تروريســم بــه ســبب عــدم شــناخت دقيــق ماهيــت آن و عدم 

ــفاف و  ــع و ش ــي جام ــه تعريف ــي از ارائ ــن املل ــه ب ــق جامع توفي

مــورد بــاور همــگان، دشــوار مــي منايــد. 

بايــد از هــر گونــه مواجهــه اي كه افزايــش فعاليت هاي تروريســتي 

را ســبب شــود پرهيــز كــرد. ممكــن اســت برخــي از دولت هــا مايــل 

بــه اســتفاده گســرتده از هــر نــوع توســل بــه خشــونت در مبــارزه 

ــام تروريســت ها را مــرشوع  ــل ع ــي قت ــا تروريســم باشــند و حت ب

بــه شــامر آورنــد، ويل چنــن برخــورد هايــي ممكــن اســت صد هــا 

مشــكل جديــد ايجــاد كنــد. معلــوم اســت كــه فقــدان توافــق بــن 

ــن  ــم ب ــا تروريس ــارزه ب ــوين مب ــوب قان ــوص چارچ ــي در خص املل

امللــي، مــي توانــد ســبب برخــورد گزينــي و كامــاً متفــرق بــا ايــن 

پديــده شــود. ويل بــر پايــه اســناد بــن امللــي كــه بــر محو تروريســم 

بــا همــه اشــكال آن تأكيــد دارنــد و هيــچ دليــي را بــراي توجيــه آن 

قابــل پذيــرش منــي داننــد، مــي تــوان بــه تدويــن چارچــوب جامــع 

حقوقــي بــراي مبــارزه بــا تروريســم اميــدوار بــود.

ــرف  ــكا ط ــراق و آمري ــران و ع ــاي اي ــت ه ــه دول ــي ك  از آن جاي

اساســنامة ديــوان كيفــري بــن امللــي نيســتند، امــكان ارجــاع 

موضــوع تــرور ســپهبد ســليامين بوســيلة آن هــا بــه ديــوان يــا رشوع 

ــر نيســت.  ــوان امــكان پذي ــرريس مقدمــايت از ســوي دادســتان دي ب

اقــدام شــوراي امنيــت نيــز قطعــاً بــا ِوتــوي آمريــكا مواجــه خواهــد 
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شــد. بنابرايــن، تنهــا فــرض ايجــاد صاحيــت بــراي ديــوان در 

ــوردي  ــت م ــرش صاحي ــن موضــوع، پذي ــه اي ــيدگي ب خصــوص رس

ــن حالــت  ــي در اي ــه حت ــوان بوســيلة دولــت عــراق اســت. البت دي

ــب  ــه در قال ــت ك ــه اي اس ــه گون ــه ب ــوال قضي ــاع و اح ــز اوض ني

ــرار  ــوان ق ــت دي ــت صاحي ــة تح ــم چهارگان ــدام از جراي ــچ ك هي

ــه  ــل ب ــا توس ــكا ب ــت آمري ــدين دول ــئوليت م ــا، مس ــريد. ام ــي گ من

كنوانســيون نيويــورك راجــع بــه پيشــگريي و مجــازات جرائــم عليــه 

ــد از ســوي  ــي توان ــي )1973 (م ــن املل ــت ب ــورد حامي اشــخاص م

ايــران دنبــال شــود. ايــن كنوانســيون كــه  ارتــكاب جــرم عليــه افــراد 

ــك ســازوكار  ــرده اســت، ي ــوع ك ــي را ممن ــن املل ــت ب مــورد حامي

ســه مرحلــه اي حــل و فصــل اختــاف را ميــان طــرف هــاي خــود 

ــي كــرده اســت. ــش بين پي

نكتــه بســيار پراهميتــي كــه نبايــد هرگــز از نظــر دور داشــت ايــن 

اســت كــه پديــده شــوم تروريســم معلــويل اســت كــه بــراي از ميــان 

برداشــن آن بايــد بيــش از هــر چيــز بــه علّــت آن توجــه منــود. بــه 

بيــان درســِت بــا روش هــاي رسكوبگرانــه منــي تــوان منتظــر نابــودي 

تروريســم بــود. فقــدان عدالــت ريشــه تروريســم اســت. نابرابــري 

اقتصــادي  نيافتگــي  توســعه  فقــر،  همچــون  اجتامعــي  هــاي 

اجتامعــي و فرهنگــي، جهــل، فقــد تكرگرايــي ســيايس و دموكــرايس 

را بايــد از مهــم تريــن عوامــل تشــديد نفــرت و انزجــار دانســت.

منابع:

1907ســازمان  )1398(»کنوانســیون  مرادپور،حمیــد  1-عزیــزی 

ملل)ژنــو(«.

بابا،رزاق،)1390(،»قاچــاق  و خوشــیاری حاجــی  2-بیگی،جــامل 

ــه وتروریســم«،مجموعه  ــات ســازمان یافت ــا جنای کاال وتعامــل آن ب

مقــاالت هامیــش تخصصــی راهربد هــای نویــن در پیشــگیری و 

ــاق  ــارزه باقاچ ــزی مب ــتاد مرک ــاق کاال و ارز،تهران،س ــارزه باقاچ مب

ارز. کاال و 

ــی و  ــوق داخل ــگاه حق ــد ازن ــتار)1399(،»قتل هدفمن 3-عزیزی،س

ــرور رسدار  ــوردی ت ــه م ــاالت متحــده آمریکا:مطالع ــی ای ــن امللل بی

ــرب. ــام وغ ــوق اس ــی حق ــش تطبیق ــلیامنی«،فصلنامه پژوه س

 4-فیرحــی،داود و ظهیری،صمــد)1387(،» تروريســم؛ تعريــف، 

پديــدة  تحليــل  در  موجــود  هــاي  رهيافــت  و  تاريخچــه 

ــوم  ــوق و عل ــكده حق ــة دانش ــت، مجل ــم«،فصلنامه سياس تروريس

.145-  165 صفحــات   ،3 ،شــامرة   38 دوره  ســيايس، 

عیــن  رسدار،موشــکباران  5-زمانی،سیدقاســم)1398(،»ترور 

بیــن  حقــوق  تــرازوی  در  بوئینگ737:مثلثــی  االســد،رسنگونی 

امللــل  بیــن  حقــوق  مطالعــات  مرکــز  داخلــی  امللل«،نرشیــه 

.17 -12 مدرن،صفحــات

گرايــي؛  6-ایامنــی و همــکاران )1397(،» رهيافــت چندجانبــه 

ــا تروريســم در جهــان اســام)با  ــارزه ب ــراي مب رويكــردي كارآمــد ب

تأكيــد بــر همــكاري ايــران، تركيــه، مــرص و عربســتان(«، فصلنامــه 

ــم،  ــي(، ســال هفت ــان اســام)علمي- پژوه ــيايس جه ــات س مطالع

ــه 114-87. ــي 26، صفح ــامره2 ،پياپ ش

پیگیــری  ســنجی  بذار،وحید)1399(،»امــکان  و  7-امینی،اعظــم 

ــی و  ــن امللل ــری بی ــوان کیف ــلیامنی در دی ــرور رسدار س ــی ت قضای

دیــوان بیــن املللــی دادگســرتی«،فصلنامه پژوهــش تطبیقــی حقــوق 

ــه34-1. ــامره دوم،صفح ــام وغرب،ش اس

ــرشوع  ــاع م ــايب دف ــا)1397(،» ارزي ــود و زبيب،رض ــايل، محم 8-ج

ــي  ــاي حقوق ــدگاه ه ــه دي ــم«، فصلنام ــه  تروريس ــگريانه علي پيش

قضايــي، دوره 23 ،شــامره 82 ،صفحــات 81-83.

شناســی  جــرم  وهمــکاران)1386(،»  ابراندآبــادی  9-نجفــی 

تهــران، درس،دانشــگاه  تقریــرات  تروریســم«،خاصه 

10-منشور سازمان ملل متحد 

11-رسيــع القلــم، محمــود)1396( ،»نظــام بــن امللــل و ژئوپليتيــك 

جديــد خاورميانــه«، پژوهشــنامه علــوم سياســی ،صفحــه139-101.
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گفت وگو با مدیر مسئول
بخش دوم:

بسم الله الرحمن الرحیم 

ــن  ــرای اولی ــی ب ــق اردبیل ــگاه محق ــوق دانش ــی حق ــن علم انجم

ــوق در  ــته حق ــه رش ــی ک ــد. از آنجای ــیس ش ــال 96 تاس ــار در س ب

ــیس آن  ــع آن تاس ــه تب ــت ب ــد اس ــی جدی ــق اردبیل ــگاه محق دانش

ــداً تاســیس شــده  ــا اینکــه انجمــن جدی ــی ب ــد اســت ول هــم جدی

اســت و از فعالیــت آن چنــد ســالی بیــش منــی گــذرد، یــک حرکــت 

بســیار زیبایــی داشــته و مســیر خیلــی خوبــی را طــی کــرده اســت. 

انجمــن علمــی حقــوق در 97/8/14 مجــوز نرشیــه " میــزان " را اخذ 

کــرد امــا بــه دلیــل اینکــه نــو دانشــجویان آشــنایی ای در زمینــه کار 

در انجمــن علمــی و نیــز نوشــن مقالــه نداشــتند، موفــق بــه چــاپ 

نرشیــه نشــدند. امــا در ادامــه و بــه مــوازات آشــنایی دانشــجویان، 

ــی از  ــی و جمع ــا بابائ ــم مین ــری رسکار خان ــا رسدبی در 98/9/10 ب

ــزان "  ــه " می ــن شــامره از نرشی دانشــجویان فعــال و تاشــگر، اولی

ــا از آنجایــی کــه رشوع هــر کاری ســخت  ــه چــاپ رســید. طبیعت ب

ــرای دانشــجویان و انجمــن علمــی حقــوق  ــن کار هــم ب اســت، ای

کار آســانی نبــود امــا بــا تــاش و همــت دانشــجویان بــه ایــن کار 

جامــه عمــل پوشــانند و نخســتین حرکــت جــدی در زمینــه انتشــار 

و چــاپ نرشیــه را آغــاز کردنــد. بنابــر درخواســت اعضــای انجمــن، 

در تاریــخ 99/2/9 نــام نرشیــه را از " میــزان " بــه " نــرشداد " تغییــر 

ــرشداد  ــه " ن ــامره از نرشی ــن ش ــخ دومی ــن تاری ــد و در همی دادن

ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــه گفتن ــن زمین ــد. در ای ــرش کردن " را منت

ــه  ــی پخت ــه عبارت ــه نویســی و ب ــا مقال ــنایی دانشــجویان ب ــه آش ب

شــدن دانشــجویان، شــامره دوم بــه نســبت شــامره اول، از دقــت و 

ظرافــت بیشــرتی برخــوردار بــود و ایــن محصــول تاش دانشــجویان 

و مامرســت آنهــا بــود کــه بــه تدریــج بــر ایــن مهــم دســت یافتنــد. 

ــود،  ــز ب ــاب انگی ــده اعج ــرای بن ــم ب ــوم ( ه ــارض ) س ــامره ح ش

برخــورداری از مقــاالت قــوی و نیــز تعــداد بــاالی مقــاالت، نشــان از 

پیرشفــت و راه افتــادن نرشیــه انجمــن علمــی حقــوق اســت. البتــه 
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ــه  ــود امــا ب ــه بصــورت فصلنامــه ب ــل، نرشی ــد کــه اوای ــه منان ناگفت

دلیــل ارتقــای ســطح علمــی دانشــجویان و نیــز انتشــار مقــاالت پــر 

محتــوا و بــه روز، بــه پیشــنهاد دانشــجویان بــه دوفصلنامــه تغییــر 

کــرد امــا بــه دلیــل اســتقبال خــوب دانشــجویان در ایــن شــامره و 

ــه روز  ــوا و ب ــن حــال پرمحت ــده و در عی ــاالت عدی ــز ارســال مق نی

بــر آنیــم تــا مجــددا آن را بصــورت فصلنامــه ارائــه دهیــم. در 

ــته باشــم. دوره  ــاره ای داش ــی هــم اش ــن علم ــفه انجم ــورد فلس م

کارشناســی دوره ای اســت کــه دانشــجویان مــی بایســت بــار علمــی 

خودشــان را افزایــش دهنــد، چــرا کــه دوره کارشناســی ارشــد دوره 

شــکل دهی و دوره دکــرتی دوره پژوهشــی اســت. فلــذا دانشــجوی 

دوره  در  را  خــود  علمــی  بــار  کــه  اســت  دانشــجویی  موفــق 

کارشناســی افزایــش دهــد، چــرا کــه هــم بــه لحــاظ برخــورداری از 

اســاتید مجــرب و هــم بــه لحــاظ زمانــی از فرصــت بیشــرتی نســبت 

بــه مقاطــع تحصیــات تکمیلــی برخــوردار اســت. بــرای اینکــه مــا 

بتوانیــم در ایــن دوره کــامل را بــه حــد عالــی برســانیم، دانشــگاه ها 

ــرار داده  ــجویان ق ــار دانش ــی را در اختی ــات زیبای ــک رسی امکان ی

اســت. فلســفه انجمن هــای علمــی دانشــجویی همیــن اســت کــه 

ــرش  ــد فک ــد و بتوان ــته باش ــی داش ــم زن ــدان قل ــک می ــجو ی دانش

را بــه رشــته تحریــر در آورد. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه 

ــد، چــرا  ــه بدهن ــاالت را ارائ ــن مق ــدو ورود بهرتی دانشــجویان از ب

کــه ایــن کار نیــاز بــه مطالعــه و مامرســت دانشــجو دارد. در کنــار 

آن اســتاد مشــاور هــم پــا بــه پــای دانشــجویان بــا راهنامیــی خــود، 

آنهــا را همراهــی مــی کنــد. پــس انجمــن علمــی در متــام حقــوق - 

حقــوق هــم مثــل ســایر علــوم - یــک میــدان را مــی طلبــد کــه مــا 

ــرای متــام دانشــجویان فراهــم  ــدان را ب ــن می در انجمــن علمــی ای

کــرده ایــم تــا بــدون هیــچ هزینــه ای، در کنــار رقبــای هــم رشــته و 

هــم ردیــف خــود بنویســند و علــم خــود را ارتقــا دهنــد. البتــه کار 

انجمــن را منــی تــوان رصفــا در زمینــه نرشیــه دانســت، مــا در کنــار 

ــربه  ــاتید خ ــا اس ــی ب ــای تخصص ــت ها و کنفرانس ه ــه، نشس نرشی

و مجــرب هــم داریــم کــه نواقــص علمــی دانشــجویان را برطــرف 

کنیــم. پــس از دوســتان و دانشــجویان عزیــزم خواهــش می کنــم کــه 

وارد ایــن عرصــه بشــوند و بــا رشکــت در نشســت هــای تخصصــی 

و نیــز قلم زنــی در نرشیــه خودتــان، راه پیرشفــت و ترقــی را طــی 

کنیــد. نوشــن در نرشیــه دانشــجویی بــرای خــود دانشــجویان ســود 

بســیاری دارد و در آینــده رزومــه خوبــی خواهــد بــود و از همــه 

ــوص  ــه خص ــود، ب ــی ش ــد م ــدن و رش ــده ش ــث ورزی ــرت باع مهم

ــه  ــا. درســت اســت ک ــروس کرون ــی انتشــار وی ــام بحران ــن ای در ای

انتشــار ایــن ویــروس منحــوس باعــث ایجــاد محدودیت هــای 

ــه  ــا گرفت ــی را از م ــای فیزیک ــدان فعالیت ه ــده و می ــی ش فیزیک

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــا ب ــه روی م ــازی را ب ــای مج ــا میدان ه ــت ام اس

ــه  ــم، چ ــه کنی ــتفاده بهین ــت اس ــن فرص ــد از ای ــا بای ــع م در واق

ــور  ــرح کش ــگاه های مط ــا دانش ــا ب ــتیم ت ــت داش ــا فرص ــی م زمان

کنفرانــس و هامیــش برگــزار کنیــم؟ پــس مــا بایــد از ایــن فرصــت 

ــامریم  و  ــت ش ــا را غنیم ــن فرصت ه ــم و ای ــتفاده کنی ــی اس طای

بــا بهره گیــری از ایــن نشســت ها و هامیش هــای تخصصــی و هــم 

ــه شــکل  ــن فرصــت را ب ــد ای ــه می توانی ــم فرســایی در نرشی ــا قل ب

ــم  ــر خــود الزم می دان ــم. در آخــر ب ــتفاده کنی ــی اس فرصــت طای

تــا از معاونــت محــرتم فرهنگــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی تشــکر 

ــه کــه  ــر نرشی ــی، رسدبی ــا بابائ ــم مین ــن از رسکار خان ــم. همچنی کن

در ایــن زمینــه خیلــی تــاش می کننــد و رسکار خانــم محیــا علیپــور، 

دبیــر انجمــن علمــی حقــوق کــه بــا برنامــه ریــزی منظــم و دقیــق 

ــار  ــی غب ــای تخصص ــت ها و کارگاه ه ــا، نشس ــزاری هامیش ه و برگ

ــی  ــی م ــکر و قدردان ــز تش ــد. و نی ــا می زدای ــن م ــتگی را از ت خس

کنــم از متــام دانشــجویان عزیــزی کــه بــا همــکاری و تــاش خــود، 

چــه در انجمــن علمــی و چــه در نرشیــه، یــاری رســان مــا هســتند. 

والســام علیکــم .
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گفت وگو با دکتر بخت آور به مناسبت روز وکیل

دکرت بخت آور 

وکیل پایه یک دادگسرتی 

دانشجوی دکرتی حقوق خصوصی

مدرس دانشگاه

حــرت علــی )ع( تعریــف جامعــی از عدالــت ارایــه می کنــد 

ــان  ــف چن ــن تعری ــگاه خــود". ای ــزی در جای ــرار دادن هــر چی " ق

جامــع می باشــد کــه بــر متــام شــئون هســتی ســایه گســرتده اســت. 

عدالــت قضایــی یکــی از مصادیــق عدالــت اســت، عدالــت قضایــی 

ــت.  ــق آن اس ــه از مصادی ــی عادالن ــی دارد و دادرس ــم مصادیق ه

ــزی کجاســت  ــگاه هــر چی ــوده، جای ــن ب ــر رس ای همیشــه بحــث ب
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ــه عبارتــی چــه کســی  ــگاه کیســت. ب و مرجــع تشــخیص ایــن جای

ــت اســت؟  ــا عدال ــق ب ــی منطب ــوع عمل تشــخیص می دهــد چــه ن

در دادرســی و صــدور حکــم بــی تردیــد پاســخ ایــن اســت، مرجــع 

ــت. ــاق دادرس دادگاه اس ــخیص انطب تش

وقتــی مرجــع تشــخیص در دادرســی و صــدور حکــم دادرس دادگاه 

باشــد آیــا نیــازی بــه وجــود وکیــل اســت؟ آری خیلی هــا بــه دالیــل 

مختلــف از جملــه عــدم علــم حقوقــی الزم، نداشــن وقــت کافــی 

و .... مجبــور بــه اختیــار وکیــل هســتند. ســوال دیگــری کــه مطــرح 

می شــود آیــا الزم اســت وکیــل مســتقل باشــد. در اســفند مــاه 1399 

علــی رغــم گذشــت بیــش از 66 ســال از تصویــب الیحــه اســتقال 

کانــون وکای دادگســرتی، هنــوز هــم نظــام حقوقــی و قضایــی مــا 

ــر  ــرتی درگی ــای وکای دادگس ــل و کانونه ــتقال وکی ــث اس ــا بح ب

ــرتی  ــای وکای دادگس ــتقال کانونه ــا اس ــل ب ــتقال وکی ــت. اس اس

ــر  ــال، مجــال بحــث ب ــن مق ــه ای اســت، در ای دو موضــوع جداگان

رس تفــاوت آنهــا نیســت و متعــرض منی شــویم. هیــچ حقوقــدان و 

کارگــزاری در گفتــار، اســتقال وکیــل و کانونهــای وکای دادگســرتی 

ــه  ــوه مقنن ــزاران ق ــاز و کارگ ــان از دیرب ــد. حقوقدان را نفــی منی کن

ــا  ــد ام ــته ان ــد داش ــتقال تاکی ــن اس ــر ای ــرا ب ــه اخی ــوه قضایی و ق

مطالعــه پیــش نویــس قوانیــن در مجلــس و آییــن نامه هــای قــوه 

قضاییــه، همچنیــن قوانیــن و آییــن نامه هــای مصــوب متعــدد 

دقیقــا عکــس قضیــه را نشــان می دهــد و بــه بهانــه نظــارت، 

ــرور بیشــرت از گذشــته می شــود.  ــه م ــور وکا ب ــت در ام دخال

دو مســئله اساســی، دادرســی عادالنــه را تهدیــد می کنــد. اول عــدم 

اطــاع کافــی از قوانیــن، دوم فســاد ناشــی از قــدرت. شــاید عــدم 

اطــاع کافــی از قوانیــن بــا وکیــل غیــر مســتقل قابــل جمــع باشــد 

ــر مســتقل قابــل جمــع  ــا وکیــل غی ولــی فســاد ناشــی از قــدرت ب

نیســت.  فســاد ناشــی از قــدرت، علــم و اطــاع از قوانیــن را هــم 

ــم در  تحــت و الشــعاع خــود قــرار می دهــد. چــه بســا از ایــن عل

ــا  ــد ب ــه هــر شــکلی بای راه غیــر عدالــت اســتفاده شــود.بنابراین ب

فســاد مبــارزه کــرد. فســاد نتیجــه تجمــع قــدرت اســت، بــا رسشــکن 

شــدن قــدرت تعــادل بــه وجــود می آیــد. اســتقال وکیــل در بیشــرت 

مواقــع از فســاد قــدرت پیشــگیری می کنــد. وکیــل شــجاع می توانــد 

ــتقال  ــل  از اس ــجاعت وکی ــد، ش ــتادگی کن ــاد ایس ــل فس در مقاب

ــجاعت الزم  ــد ش ــته باش ــه وابس ــی ک ــود، وکیل ــی می ش ــل ناش وکی

را هــم بــرای دفــاع از مظلــوم نخواهــد داشــت، وکیــل وابســته بــه 

ــزار قــدرت می شــود. ــج در قــدرت حــل  و اب تدری

ــه از قدرتــش ســوء اســتفاده  ــی ک ــا شــخص صاحــب قدرت ــل ب وکی

می کنــد مبــارزه می کنــد، ایــن بــه معنــای تقابــل بــا قــدرت و 

ــت  ــق عدال ــت در تحق ــه حاکمی ــه کمــک ب ــت نیســت بلک حاکمی

ــت  ــی از حاکمی ــردم و بخش ــی از م ــوان بخش ــه عن ــت. وکا ب اس

قانــون، هــدف مشــرتکی بــا ســایر ارکان قــدرت دارد مگــر نــه ایــن 

اســت،  هــدف همــه مــا تحقــق عدالــت اســت، بــه دلیــل ارتبــاط 

ــود  ــا وج ــورد پرونده ه ــی در م ــل و قاض ــن وکی ــه بی ــی ک تنگاتنگ

ــه  ــوه قضایی ــازمانی ق ــی بیشــرت از نظارت هــای درون س دارد و حت

اســت چــه کســی بهــرت از وکیــل مســتقل می توانــد دادرســی 

ــد. ــن کن ــه را تضمی عادالن
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سایت های شرط بندی و قمار
محمد ذاکری وایقان )دانشجو کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی(

ــی  ــاط اجتامع ــراری ارتب ــت، برق ــی اینرتن ــای اصل ــی از کاربرده یک

ــه تنهــا فضــای مجــازی  ــا یکدیگــر اســت. امــا امــروزه ن ــران ب کارب

یــک فضــای رسگرمــی و یــا ارتبــاط جمعــی می باشــد بلکــه بــه یــک 

ــده اســت و در  ــوع تجــارت و داد و ســتد گردی ــی از ن ــازار جهان ب

ایــن میــان نیــز پدیده هــای جــرم و چالش هــای مرتبــط بــا آن رشــد 

و منــو پیــدا کــرده و بســیاری از کاربــران را بــا مشــکات عدیــده ای 

روبــرو ســاخته اســت و بــا توجــه بــه اینکــه همــه درگیــر مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا هســتند، بــازار ســایت  های قــامر و رشط بنــدی نیــز 

ــن ســایت ها گــامن  ــدگان ای ــه ای کــه گردانن ــه گون ــر اســت ب داغ ت

می کننــد در ایــن رشایــط زیــر ذره بیــن نیســتند و همچــون کبکــی 

رس خــود را زیــر بــرف فــرو بــرده انــد و گــامن می کننــد کــه کســی 

ــد. ــا را منی بین آنه

ــه  ــز ب ــز و نی ــت هیجــان آمی ــل ماهی ــه دلی ــامر ب ــدی و ق  رشط بن

ــوم،  ــده نامعل ــی از آین ــه آگاه ــان ب ــگی انس ــه همیش ــل عاق دلی

از زمان هــای دور مــورد  عاقــه بــرش بــوده اســت. امــروزه بــا 

ــوم  ــی موس ــکان های ــه در م ــنتی ک ــامر س ــوژی، ق ــت تکنول پیرشف

ــه انجــام می شــد، جــای خــود را بــه قامرهــای آنایــن  بــه قامرخان

و اینرتنتــی داده اســت. قــامردارای اشــکال و جلوه هــای گوناگونــی 

بــازی بــا کارت، رشط بســن بــر رس مســابقات ورزشــی علــی 

الخصــوص فوتبــال اســت کــه طرفــداران زیــادی در رستــارس جهــان 

علــی الخصــوص درایــران دارد. رشط بنــدی بــه پیــش بینــی نتایــج 

ازای  رویدادهــای مختلــف همچــون فعالیت هــای ورزشــی در 

ــردد. ــف می گ ــی تعری ــا دارای ــول و ی ــی پ ــغ معین مبل

ــغ پاییــن را بــه  گردانــدگان  ایــن ســایت ها اجــازه فعالیــت بــا مبال

اعضــا می دهنــد و پــس از جلــب توجــه و تطمیــع طعمه هــای 

ــن  ــت در ای ــر فعالی ــود را درگی ــری خ ــغ باالت ــا مبال ــرد ب ــود، ف خ

ــه  ــدام ب ــود اق ــه خ ــت دادن رسمای ــا از دس ــد و ب ــایت ها می کن س

ادامــه رونــد بــرای جــربان باخت هــا می کننــد غافــل از اینکــه 

فعالیــت بیشــرت در ســایت های قــامر و رشط بنــدی منجــر بــه فــرو 

ــود. ــایت ها می ش ــن س ــرداب ای ــرت در م ــن بیش رف

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در برخــی از ســایت ها، بازی هــا 

ــوده و در برخــی دیگــر  ــدگان ب ــه نفــع گردانن ــی ب دارای تقلب های

ــودن فعالیــت در ســایت های قــامر  ــه ب ــه مجرمان ــا توجــه ب ــز ب نی

در صــورت برنــده شــدن، تضمینــی بــرای پرداخــت مبالــغ اعامــی 

ــن پرونده هــا در  ــدارد و بســیاری از شــکات ای ــه اعضــا وجــود ن ب

ــده شــدن  ــس از برن خصــوص مســدود ســازی اکانت هــای خــود پ

ــکایت  ــرح ش ــه ط ــدام ب ــایت ها اق ــران س ــط مدی ــغ کان توس مبال

می کننــد.

مســئله از آن جــا جالــب تــر می شــود کــه ایــن افــراد فعالیت هــای 
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خــود را در نام هــای پیــش بینــی و بــه اصطــاح بــت مطــرح 

می کننــد و بــرای افزایــش مخاطــب و رنــدم خــود از افــراد مشــهور 

ــایت ها  ــن س ــه ای ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــتفاده می کنن ــران اس و بازیگ

ــد.  مراجعــه می کننــد می خواهنــد ره صــد ســاله را یــک روزه برون

افــراد بــا ورود بــه ایــن قبیــل ســایت ها بــه طمــع بــه دســت آوردن 

پــول بیشــرت ترغیــب شــده تــا بــرد خــود را افزایــش داده یــا باخــت 

ــار شــدن بیشــرت  خــود را جــربان کننــد کــه در نهایــت باعــث گرفت

آن هــا در دام گرداننــدگان ایــن ســایت ها می شــود و نتیجــه ای جــز 

اعتیــاد بــه قــامر و رشط بنــدی نــدارد.

در محــور توجــه رشط بنــدان قــرار دارد. برگه هــای رشطبنــدی کــه 

در اصطــاح بــه آن توتــو می گوینــد بــا پرداخــت مبلغــی خریــداری 

ــابقه،  ــان مس ــس از پای ــود و پ ــت می ش ــدار ثب ــخصات خری و مش

چنانچــه نتایــج پیشــبینی او درســت بــوده باشــد، جایــزه ای درخــور 

توجــه بــه او داده می شــود. محــل توزیــع برگه هــای توتــو عمومــاً 

در روزنامــه فروشــی ها و فروشــگاه هاســت و ایــن روزهــا شــاهد 

آن هســتیم کــه بســیاری از ســایت های اینرتنتــی و کانال هــای 

ــی  ــابقات ورزش ــدی مس ــی و رشط بن ــش بین ــه پی ــز ب ــی نی تلگرام

می پردازنــد.

انواع رشط بندی:

ــود را  ــاب خ ــد وحس ــام می کن ــت ن ــایت ثب ــخصی در س 1-قامر:ش

شــارژ می کند.بعــد از آن بــا شــخص دیگــری کــه همیــن کار را 

ــد  ــازی می توان ــوع ب ــر ن ــازی می کند.)ه ــه ب ــت رشوع ب ــرده اس ک

ــر اســت.( ــن پوک باشــد کــه معــروف تری

2-پیــش بینــی مســابقات:این روش رایــج تــر اســت. در ایــن روش 

ــرای رشوع  ــد وب ــام می کن ــت ن ــود و ثب ــایت می ش ــخص وارد س ش

رشط بنــدی نیــاز اســت کــه حســابش را شــارز کند)واریــز پــول( . 

زمانــی کــه شــارژ حســاب انجــام شــد بــر روی برد،باخت،مســاوی 

و...تیمــی کــه میخواهــد رشط بنــدی می کنــد کــه رضایــب مختلفــی 

دارد.

ــتند، در  ــدی هس ــامر و رشط بن ــه ق ــاد ب ــار اعتی ــه دچ ــرادی ک اف

ــا  ــامر ی ــای ق ــود را رصف بازی ه ــول خ ــت و پ ــرتین وق ــع بیش واق

رشط بنــدی بــر رس پــول یــا هــر دارایــی دیگــری دارنــد، می کننــد. 

روانشناســان معتقدنــد کــه آســیب های روانشــناختی از جملــه 

از  افردگــی، اضطــراب، خــود کم بینــی وآســیب های جســمی 

قبیــل بدخوابــی، کم خوابــی، مشــکات ارتباطــی و آســیب های 

بازداشــت شــدن وحتــی اقــدام بــه خودکشــی در پــی باخت هــای 

ــران،  ــن ســایت ها اســت.در ای ــی، ازتبعــات فعالیــت درای ــی در پ پ

ــه  ــال تبدیــل ب در حــال حــارض پیــش بینــی نتایــج مســابقات فوتب

تجــارت ســودآوری بــرای گرداننــدگان آن شــده اســت و از آنجــا کــه 

در ایــن فعالیــت، اقــدام بــه معامــات پولــی می شــود، بــر اســاس 

تعاریــف حقوقــی و فقهــی ارائــه شــده،می تــوان بــر آن نــام رشط 

ــش  ــایت های پی ــته، س ــال گذش ــی دو س ــاد. ط ــامر نه ــا ق ــدی ی بن

ــازی  ــای مج ــه بنگاه ه ــل ب ــارض تبدی ــال ح ــه در ح ــج ک ــی نتای بین

رشط بنــدی شــده انــد، قــدرت زیــادی پیــدا کــرده انــد، بــه طــوری 

کــه درآمــد یکــی از ایــن ســایتها بیــش از 11 میلیــون تومــان در روز 

بــوده اســت. امــروزه نیــز در ایــران، رشط بنــدی روی مســابقات در 

ــگاه ای،  ــه ای، باش ــاوت منطق ــطوح متف ــف و س ــته های مختل رش

ملــی و بیــن املللــی انجــام می شــود و بیــش از همــه، رشــته فوتبــال 

حال سوال این است که چطوری کالهرداری می کنند؟

روش اول:درگاهــی کــه می خواهیــد بــرای شــارژ حســاب پــول 

واریــز کنیــد جعلــی اســت و حســابتان را خالــی می کننــد چرا؟چــون 
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بــی قانونــی اســت و هیــچ نظارتــی وجــود دارد.

روش دوم: در ســایت های رشط بنــدی اگــر خــود شــخص بخواهــد 

ــازی می شــود قطعــا  ــازی کند)قامر(وقتــی وارد ب باشــخص دیگــر ب

ــخص  ــک ش ــد ی ــازی می کن ــا او ب ــه ب ــی ک ــون کس ــازد چرا؟چ می ب

نیســت یــک کامپیوتــر اســت کــه برنامــه ی آن از قبــل نوشــته شــده 

پــس احتــامل برنــده شــدن صفــر اســت.در ســایت های پیــش بینــی 

الگوریتــم ســایت بــه شــکلی نوشــته شــده اســت کــه شــام در هــر 

صــورت بازنــده باشــید.

روش سوم:ســایت بــه شــام اجــازه می دهــد بــه راحتــی بــازی کنیــد  

وحتــی موجــودی حســابتان را روز بــه روز افزایــش دهیــد امــا بعــد 

ــام  ــری ش ــاب کارب ــت حس ــان را دریاف ــد پولت ــی می خواهی از مدت

را مســدود می کننــد و دیگــر دســتتان بــه هیــچ جــا بنــد نیســت.

در حقــوق ایــران نیــز هامننــد فقــه، مقولــه بــازی بــه طــور عــام و 

بــازی رایانــه ای بــه طــور خــاص عنــوان  و جایــگاه مســتقلی ندارنــد 

و مقــررات حاکــم بــر بازی هــا را بایــد ذیــل مقــررات قــامر و رشط 

بنــدی  مطالعــه کــرد. قانــون مجازات اســامی ایــران در مــواد )705 

ــازات  ــون مج ــررات آن در قان ــامر و مق ــوع ق ــه موض ــی 711 (ب ال

ــی  ــازی های ــه ب ــامر ب ــت. ق ــه اس ــر آن پرداخت ــم ب ــامی، حاک اس

ــازی  ــه قامرب ــا آالت و وســایل مخصــوص ب ــه  ب اطــاق می شــود ک

ــن  ــامی در ای ــازات اس ــون مج ــاده )705 (قان ــود. م ــام می ش انج

ــه  ــوص ب ــایل مخص ــا آالت و وس ــازی ب ــرر می دارد:»قامرب ــاره مق ب

قامربــازی بــا هــر وســیله ای  ممنــوع و مرتکبیــن آن بــه یــک تــا 6 

مــاه حبــس و یــا تــا 74 رضبــه شــاق محکــوم و درصــورت تجاهــر  

ــه هــر دو مجــازات محکــوم می شــوند«. ــازی ب ــه قامرب ب

عــاوه بــر ایــن، در قانــون مدنــی هــم قــامر و رشط بنــدی نامرشوع 

ــون مدنــی »قــامر و  شــناخته شــده اســت. طبــق  مــاده)654 (قان

گروبنــدی باطــل و دعــاوی راجــع بــه آن مســموع نخواهــد  بــود«. 

ــات  ــره معام ــدی در زم ــامر و گروبن ــه ق ــت ک ــدان معناس ــن ب ای

نامــرشوع قــرار گرفتــه و ازایــن رو، نــه تنهــا دعــاوی راجــع بــه آن 

مســموع نیســت؛ بلکــه هــر نــوع دادوســتد یــا پرداختــی در ایــن 

زمینــه  نیــز باطــل اســت.

مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اصــول مختلــف حقوقی 

ماننــد اصــل قانونــی بــودن  جــرم و مجازات، تفســیر مضیــق قوانین 

کیفــری و برخــی از قواعــد فقهــی ماننــد قبــح عقــاب بابیــان، تــا  

زمانــی کــه قانونگــذار بــه رصاحــت، رفتــاری را جــرم انــگاری نکــرده 

و بــرای آن مجــازات تعییــن نکنــد آن  رفتــار قابــل مجــازات نیســت. 

ــه  ــیس قامرخان ــا تأس ــامر، ی ــداق ق ــاری مص ــه رفت ــن چنانچ بنابرای

مجــازی باشــد، بــه هــامن دالیــل ای کــه قــامر فیزیکــی جــرم انگاری 

ــرای  ــگاری  شــده و ب ــد توســط قانونگــذار جرمان شــده اســت، بای

مرتکبیــن آن مجــازات در نظــر گرفتــه شــود. بنابرایــن مــاده )705 

ق.م.ا( قابــل تعمیــم  بــه فضــای مجــازی نیســت، زیــرا ایــن مــاده 

تنهــا قــامر ســنتی بــا وســایل قــامر را جــرم دانســته و مطابــق  اصــل 

ــازی  ــای مج ــوص فض ــوان از آن درخص ــرم منی ت ــودن ج ــی ب قانون

اســتفاده کــرد.

اخیــرا در مجلــس شــورای اســامی طرحــی تصویــب شــده بــا عنوان 

طــرح مقابلــه بــا قــامر بــازی مجــازی کــه در آن بــه ابعــاد جدیــد 

و شــیوه های نویــن ســایت های رشط بنــدی توجــه ویــژه شــده 

اســت. بــه عنــوان منونــه قانــون گــذار در بخــش جــزای نقــدی در 

ــک  ــا ی ــتند ت ــه دار هس ــه قامرخان ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــون فعل قان

میلیــون و دویســت هــزار تومــان، جــزا در نظــر گرفتــه اســت، ولــی 

در طــرح جدیــد مجــازات متناســب بــا عوایــد ناشــی از قــامر تعییــن 

شــده اســت بــه ایــن صــورت کــه اگــر قامرخانــه دار بــه قــامر اقــدام 

ــا ده ســال حبــس و دو  ــرار دهــد ت ــه خــود ق ــد و قــامر را حرف کن

برابــر جــزای نقــدی معــادل اموالــی کــه کســب کــرده و همچنیــن 

ــوم خواهــد شــد.حتی در  ــن جــرم محک ــوال ناشــی از ای ــط ام ضب

ــه دهنــدگان خدمــات ارتباطــی،  ــد پیشــنهاد شــده، ارائ طــرح جدی

خدمــات پرداخــت و بانکــداری الکرتونیــک هــم اگــر بــه افــرادی که 

در شــبکه قــامر فعالیــت می کننــد خدمــات ارائــه دهنــد و موضــوع 

ــر  ــازات در نظ ــان مج ــانند برایش ــی نرس ــام قضای ــاع مق ــه اط را ب

گرفتــه خواهــد شــد.همچنین قانــون گــذار بــرای افــرادی کــه اقــدام 

ــغ و ترویــج قــامر می کننــد کــه بعضــا ایــن اقــدام توســط  بــه تبلی

ــس و در  ــاه حب ــا 6 م ــز ت ــرد نی چهره هــای شــاخص صــورت می گی

کنــار آن جــزای نقــدی در نظــر گرفتــه اســت.

ــای  ــده و پ ــی ش ــرح اجرای ــن ط ــه ای ــتیم ک ــدوار هس امی
ــود. ــاز نش ــردم ب ــی م ــه زندگ ــان ب ــود جوی س
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معرفی دکتر امیر ناصر کاتوزیان
با معرفی محیا علیپور

دکرت امیرنارص کاتوزیان 
2 اردیبهشــت 1310در تهــران متولــد شــد. پــدر وی ابوالفضــل 

کاتوزیــان و عمویــش وکیــل دادگســرتی و حقوقــدان بودنــد. دکــرت 

نــارص کاتوزیــان بعد از ســپری کــردن دوران متوســطه در دبیرســتان 

علمیــه، بــه تحصیــل حقــوق در دانشــگاه تهــران پرداخــت.

در ســال 1331 موفــق بــه اخــذ کارشناســی بــا درجــه بســیار خــوب 

شــد. عنــوان پایــان نامــه وی در ایــن مقطــع »عقــد ضــامن« بــود. 

ــوان  ــا عن ــود ب ــرتی خ ــاله ی دک ــاع از رس ــا دف ــال 1339 ب او در س

»وصیــت در حقــوق مدنــی ایــران« و نظریــه ی ابتــکاری خویــش 

بــا نــام »شــخصیت حقوقــی ترکــه« موفــق بــه اخــذ عنــوان دکــرتی 

ــد.  حقــوق خصوصــی گردی

دکــرت کاتوزیــان اولیــن دانشــجوی ایرانــی اســت کــه موفــق بــه اخــذ 

مــدرک دکــرتی حقــوق در ایــران و دانشــگاه تهــران شــد.

ســال 1351 از دانشــگاه تهــران بــه مرتبــه اســتاد متــام بــا پایــه یــک 

اســتادی نائــل شــد.

در ســال 1358 بــه رسپرســتی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی 

منصــوب شــد. 

ــود.  ــد الیحــه قصــاص ب ــات وی نق ــه اقدام ــن مــدت از جمل در ای

ــی  ــب آموزش ــا کت ــر آنه ــه اک ــرده ک ــف ک ــاب تالی ــد کت او 57 جل

ــت.  ــگاهی اس دانش

دکــرت امیرنــارص کاتوزیــان حقــوق را رســوب تاریخــی اخــاق 

و جوهــر حقــوق را عدالــت می دانســت. وی عقیــده داشــت 

قانــون بــدون رعایــت عدالــت رشافتــی نــدارد و  عدالــت واالتریــن 

ارزش هاســت.

ــد  ــت و تاکی ــذار منی دانس ــون گ ــع قان ــده و مطی ــدان را بن حقوق

ــر  ــه در براب ــم، ن ــو می زنی ــت زان ــگاه عدال ــه »در پیش ــرد ک می ک

ــدرت« ق

ــون  ــه قان ــس اولی ــش نوی ــن پی ــن و تدوی ــان در نوش ــرت کاتوزی دک

ــت. ــت داش ــران رشک ــامی ای ــوری اس ــی جمه اساس
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در دوران انقــاب بــا قانــون قصــاص، اعــدام مجرمــان زیــر 18 ســال 

ــی و  ــی و مدن ــون اساس ــض قان ــوص نق ــابه در خص ــوارد مش و م

نقــض حقــوق بــرش مخالفــت کــرد. 

ایشــان نشــان درجــه 1 فرهنــگ بــه مناســبت احــراز رتبــه نخســت 

ــران در  ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــی دانش ــوق قضای ــته حق در رش

ســال 1332 و نشــان درجــه 1 پژوهــش بــه عنــوان پژوهشــگر 

برجســته دانشــگاه تهــران ســال 1382 و در بهمــن مــاه ســال 1383 

نشــان درجــه 1 دانــش و فرهنــگ و هــرن را از حجــت االســام ســید 

محمــد خامتــی دریافــت کردنــد.

از ایشان به عنوان پدر علم حقوق یاد می شود.

از جملــه کتاب هــای ایشــان می تــوان بــه، »مقدمــه علــم حقــوق«، 

ــن« و..  ــود معی ــی«، »عق ــی کنون ــم حقوق ــی در نظ ــون مدن »قان

اشــاره کــرد.

ــر  ــان در 11 شــهریور 1393 در اث ــارص کاتوزی ــرت امیرن رسانجــام دک

ــی در ســن 83 ســالگی درگذشــت. ایســت قلب

اســتاد  ایــن  زندگینامــه  مطالعــه  بــرای  می تواننــد  عاقمنــدان 

ــود؟:  ــه ب ــر چ ــم به ــده ام آمدن ــا آم ــاب » از کج ــه کت ــوار ب بزرگ

زندگــی مــن« مراجعــه مناینــد.

منبع: ویکی پدیا
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معرفی کتاب حقوق ربات ها
با معرفی فرشید قدیم خانی

نام : حقوق ربات ها ) جرایم، قرارداد ها و مسئولیت ها(

مولف : دکرت اوگو پاگالو

مرتجم : دکرت پیامن منامیان

نارش : میزان

ــم  ــد تصمی ــع آن پیچیدگــی فراین ــه تب ــم و دانــش ب ــا گســرتش عل ب

گیــری، ســامانه های هــوش مصنوعــی از اهمیــت بســزایی برخوردار 

شــده انــد. در ایــن بیــن بــا پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــن ربــات هــا، 

ــع آن  ــه تب ــدی شــده اســت و ب ــه جدی زندگــی انســانی وارد مرحل

لــزوم هامهنگــی زندگــی انســانی بــا ربــات هــا، احســاس می شــود. 

ــی و  ــوش مصنوع ــدن ه ــود آم ــع بوج ــه تب ــم ب ــوق ه ــم حق عل

ربات هــا از ایــن تغییــرات بــی بهــره نبــوده اســت. رباتهــا را رصفــا 

منی تــوان یــک اخــرتاع بــرشی عالــی دانســت چــرا کــه رفتــه رفتــه 

ــزون،  ــای روز اف ــش و پیرشفت ه ــم و دان ــوازات گســرتش عل ــه م ب

نقــش و تاثیــر آن در زندگــی بــرشی زیــاد می شــود. امــروزه کاربــرد 

رباتهــا در زمینه هــای مختلفــی چــون امــور خانگــی و یــا تخصــص 

هایــی نظیــر پزشــکی و ... دیــده می شــود امــا بــه تبــع کاربرد هــای 

مفیــدی کــه دارنــد، ســواالتی را بوجــود می آوردنــد کــه عــدم پاســخ 
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ــرد.  از  ــدی مواجــه خواهــد ک ــا چالش هــای جدی ــا را ب ــا م ــه آنه ب

آنجــا هــوش مصنوعــی و ربــات چیــزی جدیــد اســت و در حقــوق 

ســنتی منی تــوان ســندی مبتنــی بــر حــق و حقــوق آنهــا پیــدا کــرد، 

ــه  ــی در زمین ــواالت مهم ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــوق نوی ــه حق وظیف

ــوازات  ــه م ــی ب حقــوق ربات هــا پاســخ دهــد. در کشــورهای غرب

پیرشفــت در زمینــه رباتیــک، مطالعــات حقوقــی در خصــوص آنهــا 

آغــاز شــده، امــا در ایــران کمبــود منبــع موثــق در ایــن زمینــه کامــا 

احســاس می شــود. هرچنــد در ســالهای گذشــته کتــاب و مقاالتــی 

در ایــن خصــوص بــه رشــته تحریــر در آمــده انــد امــا کتــاب حــارض 

را می تــوان یــک منبــع جامــع در زمینــه حقــوق ربات هــا دانســت. 

دکــرت منامیــان بــا ترجمــه کتــاب » حقــوق ربات هــا « نوشــته دکــرت 

اوگــو پاگالــو ) اســتاد دانشــکده حقــوق دانشــگاه توریــن( بــر ایــن 

فقــد منابــع مطالعاتــی پایــان داده و زمینــه آشــنایی هرچــه بیشــرت 

بــا ایــن شــاخه جدیــد از علــم حقــوق را فراهــم آوردنــد. ایــن کتــاب 

در 287 صفحــه و مشــتمل بــر 6 فصــل بــوده و مســائل مهمــی در 

ــم، قراردادهــا، مســئولیت  ــل جرای ــه حقــوق ربات هــا ) از قبی زمین

ــرای  ــاب حــارض ب ــی و..( را مــورد توجــه قــرار داده اســت. کت مدن

اولیــن بــار در پائیــز 1399 بــه چــاپ رســیده و روانــه بــازار شــده 

اســت.

قســمتی از کتــاب : در خصــوص حقــوق رباتیــک باید اذعان داشــت 

کــه ایــن شــاخه نویــن در چارچــوب علــم حقــوق درصــدد وضــع 

قواعــد، موازیــن و مجموعــه مقــرره هایــی اســت تــا ضمن انســجام 

بخشــی بــه فناوری هــای نویــن در حــوزه علــم هــوش مصنوعــی و 

کاربــرد آن در علــم رباتیــک، جایــگاه حقوقــی و قانونــی و نحــوه 

اســتعامل از ربات هــا را در نظــام حقــوق موضوعــه فراهــم منایــد.
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معرفی کتاب شیوه تجربی تحقیق در حقوق
با معرفی فرشید قدیم خانی

نام : شیوه تجربی تحقیق در حقوق

مولف : دکرت نارص دکرت کاتوزیان

نارش : رشکت سهامی انتشار 

ــق و پژوهــش.  ــه تحقی ــر ب ــد منی شــود مگ ــم تولی توضیحــات : عل

ــش،  ــم و دان ــه بوســیله آن عل ــق و پژوهــش راهــی اســت ک تحقی

کشــف و گســرتش پیــدا می کنــد و بــه مــوازات آن کشــور در مســیر 

پیرشفــت و توســعه قــرار می گیــرد. تحقیــق و پژوهــش عــاوه بــر 

آن کــه بــه صــرب و شــکیبایی پژوهشــگر نیــاز دارد، نیازمنــد رعایــت 

اصــول و فنــون حرفــه ای اســت. در واقــع رصف رعایــت چهارچــوب 

ــه  ــر ارشاف ب ــاوه ب ــگر ع ــک پژوهش ــوده و ی ــی نب ــش کاف پژوه

موضــوع، می بایســت از اخــاق حرفــه ای تحقیــق و پژوهــش بهــره 

منــد باشــد. در ایــن صــورت اگــر ادعــا کنیــم کــه ســامت تحقیــق 

ــی  ــی معنای ــار علم ــب از آث ــر تقل ــده و دیگ ــن ش ــش تامی و پژوه

نــدارد، ادعــای گزافــی نکــرده ایــم.

ــا  ــران قطع ــای دیگ ــتفاده از تجربه ه ــم، اس ــای عظی ــن دری در ای

ــگر  ــان پژوهش ــاری رس ــوده و ی ــر ب ــد و موث ــخص مفی ــرای هرش ب

ــق در  ــی تحقی ــاب شــیوه تجرب ــود. کت ــر پژوهــش خواهــد ب در ام

حقــوق یکــی از کتابهایــی اســت کــه می توانــد مــا را در امــر 
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ــه  ــوان از منون ــاب را می ت ــن کت ــد. ای ــاری کن ــش ی ــق و پژوه تحقی

ــع  ــد منب ــه می توان ــت ک ــان دانس ــرت کاتوزی ــرت دک ــاهکارهای دک ش

بســیار خوبــی بــرای پژوهشــگران باشــد. کتــاب حــارض عــاوه بــر 

طبقــه بنــدی موضوعــات، دارای نــر روانی بــوده و در آن نویســنده 

از شــش مقالــه خــود بــرای متریــن عملــی اســتفاده منــوده اســت. 

ــد از: ــاب عبارتن ــتفاده در کت ــورد اس ــای م مقاله ه

1( تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی

2( جایگاه حقوق اسامی در نظم حقوقی

3( نقد قانون گرایی افراطی

4( سهم عدالت در تفسیر قانون

5( ستایش قرارداد یا اداره قرارداد

6( تفسیر قرارداد.

ــی را  ــر علم ــه اث ــدی ک ــری قواع ــه کارگی ــاب: راه ب ــمتی از کت قس

مفیــد و عمیــق و جالــب می کنــد، شــیوه تحقیــق اســت. ایــن 

شــیوه را بــه دو طریــق می تــوان فــرا گرفــت: 1( راه نظــری، کــه در 

ــت و در  ــران اس ــه های دیگ ــا و اندیش ــتفاده از تجربه ه ــع اس واق

کتاب هــای مربــوط بــه روش تحقیــق می خوانیــم؛

ــا  ــد و ب ــه مامرســت در می یاب ــه هرنویســنده ب ــی، ک  2( راه تجرب

ذوق خــود می آمیــزد و عرضــه می کنــد. 

در فایــده راه نخســت تردیــد نبایــد کــرد؛ چــرا کــه هــرن تدویــن و 

ــرد  ــاری ک ــوان آبی ــران می ت ــاهکارهای دیگ ــدن ش ــا دی ــف را ب تالی

و آنچــه قواعــد قــراردادی تدویــن اســت ســود بــرد. ولــی، در ایــن 

مقالــه ســودای نــگارش روش تحقیــق را بــه ســبک مرســوم نــدارم؛ 

می خواهــم آنچــه را بــه تجربــه و مشــاهده دریافتــه و پیشــه 

خــود ســاخته ام بازگــو کنــم؛ بــه همیــن خاطــر عنــوان آن را شــیوه 

ــده ام. ــی تحقیــق نامی تجرب
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معرفی گرایش های حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

با معرفی فرشید قدیم خانی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق

انجمــن علمــی حقــوق بــرآن شــده اســت تــا بــا مقالــه ای مختــرص 

ــه  ــه معرفــی گرایش هــای مهــم کارشناســی ارشــد حقــوق پرداخت ب

و بــا بررســی جزیــی آنهــا، یــاری رســان حقــوق خوانــان در ادامــه 

تحصیــل آنهــا باشــد.

ــان ها  ــره انس ــی روزم ــا زندگ ــه ب ــا ک ــته از آنج ــوق رش ــته حق  رش

رسوکار دارد، رشــته پویایــی اســت و بــه دلیــل اینکــه روابــط بیــن 

ــه  ــرد، مطالع ــود می گی ــه خ ــو ب ــره ای ن ــه روز چه ــان ها روز ب انس

ــرد بســیاری  ــی کارب ــا در امــور عمل ــه تنه ــر آن ن ــر و ریزت ــق ت دقی

ــر  ــم منج ــق ه ــش و تحقی ــوزه پژوه ــه در ح ــت بلک ــد داش خواه

بــه پیرشفت هــای عظیمــی خواهــد شــد. حقــوق داخلــی در یــک 

ــی  ــوق خصوص ــی و حق ــوق عموم ــه حق ــنتی ب ــدی س ــیم بن تقس

ــن  ــط بی ــه رواب ــم ب ــور اع ــی بط ــوق عموم ــود. حق ــیم می ش تقس

افــراد و دولــت تعبیــر می شــود و از حقــوق خصوصــی بــه روابــط 

بیــن اشــخاص کــه هــم عــرض هــم هســتند، یــاد می شــود. در ادامــه 

بــا بررســی گرایش هــای حقــوق در مقطــع تحصیــات تکمیلــی بــا 

مــا همــراه باشــید.

حقوق خصوصی

تریــن  متقاضــی  پــر  و  تریــن  قدیمــی  از  خصوصــی  حقــوق 

ــط  ــروزه رواب ــت. ام ــد اس ــی ارش ــوق در کارشناس ــای حق گرایش ه

بیــن اشــخاص در حــوزه حقوقــی بیشــرت معطــوف بــه ایــن گرایــش 

ــا عــدم کاربــرد ســایر گرایش هــا  ــه ایــن ســخن بــه معن اســت، البت

نبــوده و در جــای خــود بــه بررســی آنهــا خواهیــم پرداخــت. 

بررســی روابــط بیــن اشــخاص چنــان از اهمیتــی برخــوردار اســت 

کــه مطالعــه آن نیــز دانشــجویانی پــرکار و فعــال می طلبــد. در ایــن 

خصــوص ایــن رشــته بــه بررســی پیرشفتــه حقــوق مدنــی و تجــارت 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــی آنه ــه تطبیق ــز مطالع و نی

مهمرتیــن دروس ایــن گرایــش: حقــوق مدنــی 1 و 2، اصــول فقــه، 

ــل  ــن املل ــوق بی ــارت، حق ــوق تج ــه، حق ــد فق ــه، قواع ــون فق مت

خصوصــی، متــون حقوقــی، داوری بیــن املللــی، ســمینار و در 

آخــر پایــان نامــه اســت کــه جمعــا 32 واحــد بــوده، بــه همــراه 4 

واحــد پایــان نامــه و همچنیــن چنــد واحــد از دروس اختیــاری کــه 

ــوند. ــاس ش ــی پ ــارغ التحصیل ــا ف ــت ت می بایس
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امــروزه بیشــرت دانشــگاه های کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد ایــن رشــته، پذیــرش دانشــجو دارنــد. دانشــجویانی کــه بــه ایــن گرایــش 

عاقــه دارنــد می بایســت بــا توجــه بــه رضایــب دروس موثــر بــرای قبولــی در ایــن آزمــون، بــه مطالعــه موثــر و مفیــد ایــن دروس پرداختــه 

تــا قبولــی خــود را تضمیــن کننــد.

رضیبدرس

2متون حقوقی

3حقوق مدنی

2حقوق تجارت

1آیین دادرسی مدنی

2متون فقه

رضیبدرس

2متون حقوقی

2متون فقه

3حقوق جزای عمومی 

3حقوق جزای اختصاصی

2آیین دادرسی کیفری

حقوق جزا و جرم شناسی

روابــط افــراد را امــروزه منی تــوان رصفــا محــدود بــه مســائل حقوقــی کــرد. مســائل کیفــری شــاخصه دیگــری از روابــط بیــن اشــخاص اســت 

کــه بــه دلیــل پیچیدگــی و اهمیــت آن، نیــاز بــه تربیــت دانشــجویانی دقیــق در آن احســاس می شــود.گرایش حقــوق جــزا و جــرم شناســی 

بــه دلیــل پیچیدگــی مســائل کیفــری و نیــز بــه دلیــل تغییــر چهــره روابــط بیــن اشــخاص، مطالعــه آن هــم در مســائل عملــی و هــم در 

امــر پژوهــش بســیار کارآمــد و مفیــد خواهــد بــود. امــروزه حقــوق جــزا عهــده دار بررســی شــاخه هایــی نوظهــور از حقــوق اســت کــه در 

حقــوق ســنتی ســابقه نداشــته و در حقــوق نویــن از آنهــا صحبــت بــه میــان می آیــد.

ــل، جــزای عمومــی و اختصاصــی، جــرم شناســی و  ــن املل ــه حقــوق جــزای بی ــوان ب ــن گرایــش مهــم حقوقــی می ت از مهمرتیــن دروس ای

پزشــکی قانونــی و... اشــاره منــود.

این گرایش نیز به مانند سایر گرایش ها نیازمند پایان نامه و نیز سپری کردن دروس اختیاری است.

در ادامه به بررسی رضایب دروس این گرایش در آزمون کارشناسی ارشد می پردازیم.

حقوق بین امللل

ــه  ــل ب ــن املل ــن گرایش هــای حقــوق دانســت. حقــوق بی ــن حــال ســخت تری ــن و در عی ــوان از شــیرین تری ــل را می ت ــن املل حقــوق بی

ــن مشــکل در  ــوان ادعــا منــود، ریزتری ــر کل کشــورها، عهــده دار مســئولیت های بســیار بزرگــی اســت کــه می ت ــه حقــوق حاکــم ب مثاب

قواعــد آن می توانــد باعــث مشــکات بزرگــی در عرصــه بیــن املللــی شــوند. از ســویی می تــوان حقــوق بیــن امللــل را رشــته پیونــد بیــن 

کشــورها و نیــز ابــزاری کارآمــد بــرای بررســی مشــکات بیــن املللــی دانســت. مســئولیت های ســازمان ملــل و ســازمان های زیرمجموعــه 

آن گــواه ســخن ماســت. حقــوق بیــن امللــل از آنجایــی کــه برآمــده از توافــق تعــداد کثیــری از کشورهاســت، می تــوان آنــرا وجــه اشــرتاک 
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حقوقــی بیــن کشــورها دانســت و در واقــع دانشــجویان ایــن گرایــش – چــه در کشــور مــا و چــه در ســایر کشــورها – یــک دوره دروس 

ــا میتوانــد رشــته ارتبــاط عمیقــی بیــن دانشــجویان ایــن رشــته بــزرگ در  را مطالعــه می کننــد کــه رسچشــمه آنهــا یکــی اســت و نتیجت

عرصــه بیــن املللــی ایجــاد کنــد. از ســوی یگــر پویایــی ایــن رشــته بــر جذابیــت آن می افزایــد و باعــث می شــود کــه مخاطــب هــرروز 

درگیــر بــا مســائل آن باشــد. 

نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص ایــن رشــنه ایــن اســت کــه چنانکــه ارتبــاط بیــن املللــی را ایــن گرایــش تامیــن میکنــد، بــه مــوازات آن 

بــرای درک بهــرت و قــدرت تحلیــل بــاال نیازمنــد بــه تســلط بــه یکــی زبان هــای خارجــی اســت تــا عــاوه بــر ایجــاد ارتبــاط، بتــوان بــه 

منابــع دســت اول و بــروز آن دســت یافــت.

حقوق عمومی

چنانکــه گفتــه شــد حقــوق عمومــی در مقابــل حقــوق خصوصــی قــرار می گرفــت و بیانگــر رابطــه مــردم بــا دولــت بــود. ایــن سلســله 

ــده  ــا دی ــایر گرایش ه ــه در س ــد ک ــوق را نشــان می دهن ــدی از حق ــره جدی ــر نیســتند، چه ــرض یکدیگ ــه هــم ع ــل اینک ــه دلی ــط ب رواب

ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــه کشورهاس ــم در هم ــای مه ــی از گرایش ه ــی یک ــوق عموم ــش حق ــه گرای ــود ک ــا من ــوان ادع ــن رو می ت ــود. از ای منی ش

بــا ســاختار حکومــت یــک کشــور رسوکار دارد. حقــوق عمومــی بــه عنــوان حقــوق مــادر در یــک کشــور، مســئولیت هایــی بــزرگ تــر 

و مهــم تــر از ســایر زمینه هــا دارد. در واقــع حقــوق عمومــی عهــده دار تبییــن و بررســی اصــول مربــوط بــه تنظیــم روابــط دولــت و 

دســتگاه های دولتــی بــا اشــخاص حقوقــی و حقیقــی جامعــه اســت کــه مطالعــه در زمینــه عــاوه بــر اینکــه بــرای دانشــجویان مثمــر مثــر 

ــی دارد. ــی هــم کاربردی هــای فراوان اســت، در عرصــه مل

ــی  ــوق اساس ــی، حق ــوق اداری تطبیق ــران و حق ــوق اداری ای ــی، حق ــوق عموم ــی حق ــی : مبان ــوق عموم ــش حق ــن دروس گرای مهمرتی

ــی و...  تطبیق

رضیبدرس

2متون حقوقی

3حقوق بین امللل عمومی

1حقوق اساسی

2حقوق سازمان های بین املللی

رضیبدرس

2متون حقوقی

1متون فقه

2حقوق اداری

1حقوق بین امللل عمومی

2حقوق اساسی
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رضیبدرس

3متون حقوقی

2حقوق مدنی

2حقوق تجارت

1حقوق بین امللل عمومی

1حقوق بین امللل خصوصی

حقوق تجارت بین امللل

حقــوق تجــارت بیــن امللــل بــه قواعــد، اصــول و قوانیــن و مقرراتــی اطــاق می شــود کــه روابــط تجــاری را در فراســوی مرزهــا کنــرتل و 

تنظیــم می کنــد. ایــن روابــط ممکــن اســت واجــد خصوصیــت حقــوق خصوصــی باشــد مثــل روابــط قــراردادی بیــن تجــار و رشکتهــای 

ــل  ــه عمومــی داشــته باشــد مث ــا جنب ــز اطــاق می شــود و ی ــی نی ــن امللل ــی بی ــه آن حقــوق بازرگان ــه ب تجــاری از کشــورها گوناگــون ک

قوانیــن راجــع بــه کنــرتل واردات و صــادرات، مناطــق آزاد تجــاری، رسمایــه گــذاری و ســایر مــوارد کــه دولتهــا در امــر تجــارت بیــن امللــل 

دخالــت می کننــد کــه بعضــا بــه آن حقــوق اقتصــادی بیــن املللــی نیــز اطــاق می گــردد.) حقــوق تجــارت بیــن امللــل: دکــرت عبدالحســین 

شــیروی(

از ایــن رو دانشــجویان ایــن رشــته بــا دروس حقــوق خصوصــی نیــز حقــوق بیــن امللــل آشــنا می شــوند. ناگفتــه منانــد بــه دلیــل جایــگاه 

ایــن رشــته، آشــنایی بــا یکــی از زبان هــای خارجــی الزمــه ورود بــه آن اســت و بــرای موفقیــت فــازغ التحصیــان آن، تســلط بــر زبــان 

خارجــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

در آخــر می بایســت بــه ایــن نکتــه هــم توجــه شــود کــه گرایش هــای ارشــد رشــته حقــوق رصفــا محــدود بــه ایــن مــوارد نبــوده و از ســایر 

ــه حقــوق مالکیــت فکــری، حقــوق بــرش، حقــوق اقتصــادی، حقــوق رشکتهــای تجــاری، حقــوق محیــط  ــوان ب گرایش هــای حقــوق می ت

زیســت، حقــوق ارتباطــات و... نــام بــرد کــه بررســی آنهــا در مجــال ایــن مقالــه منی گنجــد. از آنجــا کــه رســالت انجمــن علمــی حقــوق، 

شناســاندن حقــوق بــه معنــای اعــم کلمــه اســت، متــام تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا بــا معرفــی ســایر گرایش هــا در شــامره های بعــدی 

نرشیــه، از دانشــجویان و فــارغ التحصیــان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرتی دعــوت بــه عمــل آورده و گرایش هــای حقــوق را از دیــد 

آنهــا معرفــی کنیــم.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در تهیــه ایــن مقالــه از دفرتچــه شــامره 1 ســازمان ســنجش در خصــوص راهنــامی ثبــت نــام و رشکــت در آزمــون 

ورودی دوره هــای کارشناســی ارشــد ناپیوســته – ســال 1400 اســتفاده شــده اســت.



نشـــرداد
سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 99دوفصلنامه علمی، فرهنگی و اجتمـاعی

70

بخش چهارم: فرهنگــی

هب اپیان آدم این دفتر   
   

کایت همچنان باقیست ح
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