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بررسی تحلیلی – انتقادی بند ( )49الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت:
"اجرای کامل ضمانتهای پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و
آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه"

سید محمد مهدی غمامی
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چکیده
تمامی کشورها برای اتکا به مشروعیت مردمی خود باید همواره ضمن شناسایی مجموعه حقوق و آزادیهای اتباعشان،
سازوکارهایی برای ارتقاء و تضمین تمام بعد آن طراحی و به موقع اجرا بگذارند .در جمهوری اسالمی ایران ،از آن جهت که در
مبانی اسالمی باید حقوق و آزادیهای مشروع همه انسانها (اعم از مسلمان و غیرآن) مورد احترام و حمایت دولت و کارگزاران
آن قرار بگیرد و از آن جهت که نظریه قدرت در آن مردمساالری دینی است ،اقتضاء در نظر گرفتن شأن تمشیتکنندگی افراد
ملت را دارد و همچنین نظر به تاریخ حکومتهای استبدادی ایران و تجربه ناکام مشروطهخواهی ،دولت جمهوری اسالمی ایران
باید در نسبت با حقوق و آزادیها ،سیاستی شفاف ،عملگرا ،جامع ،رضایت بخش و موثر داشته باشد .متن قانون اساسی از ابتدا
تا انتها ،مبین رویکردی نسبتا واضح به حقوق و آزادیها در قالب «حقوق ملت» و «آزادیهای مشروع» است .هرچند تعدد
قیود مبهم و برخی تفاسیر ناسازوار شورای نگهبان ،و در ادامه قوانین عادی عمدتا محدودیت مدار ،ضعیف و ناسازگار با مبانی،
در عمل اجرای مفاد و روح حاکم بر قانون اساسی را دچار خلل کرده است .بر این اساس در مطالعهای توصیفی – تحلیلی و با
توجه به نظام حقوقی موجود ،نگارنده به این سوال میپردازد که «بند (  ) 49الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت با توجه به تجربه
و ظرفیتهای نظام حقوقی کشور تا چه میزان پاسخگوی چالشهای موجود است؟» .در این پژوهش ضمن بررسی تحلیلی -
انتقادی بند یاد شده ،به ارایه نکاتی اصالحی تحت عنوان « پیشنهادات ظرفیتساز» ،پرداخته و در نهایت به عنوان ماحصل
مباحث ،بند (  ) 49الگو را به شرح زیر بازنگری و پیشنهاد کردهایم:
بند پیشنهادی" :اجرای کامل مفاد قانون اساسی در تمامی حوزۀ حقوق و آزادیهای مشروع از طریق ارایه الیحه قضایی،
تنقیح قوانین و امکان مراجعه مستقیم مردم به سازوکار دادرسی اساسی؛ و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی با تاکید
بر آموزش¬های اجباری و کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی ،و تقویت احساس تامین و امکان استیفای حقوق در آحاد
جامعه از طریق بازنگری در تفاسیر شورای نگهبان ،تبدیل شورا به دادگاه قانون اساسی و حذف نظارت ناپذیریهای غیرقابل
توجیه"
کلید واژگان :حقوق شهروندی ،حقوق ملت ،قانون اساسی ،آزادیهای مشروع ،بند ( )49الگوی اسالمی – ایرانی
پیشرفت

 .1استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)؛ ghamamy@isu.ac.ir

1

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
مقدمه
مفاد بند ( )49سند الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت بیانگر آن است که تنظیم کنندگان این سند به چالش حوزه
حقوق و آزادیهای عمومی واقف بودهاند .با این وجود متن تنظیمی نه رویکردی جدیدی را ارایه میدهد ،نه ایدهای
برای تامین و تضمین آزادیهای مشروع دارد و و نه بر نقاط عطف راهگشا تاکید میکند .بند ( )49تدابیر سند الگوی
پایه اسالمی ایرانی پیشرفت از زمره تدابیر قسمتی است که البته عنوان ندارد ولی ناظر به امر حمکرانی محسوب
میگردد .این بند به عنوان یکی از تدابیر مقرر میدارد« :اجرای کامل ضمانتهای پیشبینی شده در قانون اساسی در
حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد
جامعه».
دقت در مفاد این بند از آن جهت اهمیت دارد که تحقق ،تامین و تضمین حقوق و آزادی های مشروع از ارکان
مشروعیت یک نظام سیاسی محسوب میگردد  .و نتیجه آن تبعیت ،همکاری و وفاداری مردم به نظام سیاسی است.
« همچنین نظم ،ثبات و کارآمدی نظام سیاسی و تداوم آن به خصوص در بحران ها به وفاداری مردم گره خورده است
که پیامد مستقیم مشروعیت بهشمار میرود( ».حسینی زاده )328 :1397 ،به همین دلیل به نظر میرسد که از یک
سو توجه به موضوع حقوق و آزادی های مشروع در عداد مسائل حاکمیتی است و از سوی دیگر جای این بند بالفاصله
بعد از بندهای ( )44و ( )45بوده و نه در خالل بندهایی که مربوط به نهادهای حکومتی و دولتی است .در ادامه بنظر
میرسد مفاد این بند فاقد درک دقیقی نسبت به قانون اساسی و قوانین عادی است که در این مقاله به این کاستی
کامال مبرهن نیز پرداخته و ضمن تبیین و تحلیل مفاد بند مذکور ،پیشنهاداتی جهت رفع نواقص در این خصوص
ارایه میکنیم.
سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه که «بند ( )49الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت با توجه به تجربه و
ظرفیت نظام حقوقی کشور تا چه میزان پاسخگوی چالش های موجود است؟» .فرضیه اصلی نیز عبارت است از اینکه
«بند ( )49الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،کمتر دارای تدبیر راهگشایی برای تغییر در نظام حقوقی – قضایی
کشور و در راستای تضمین حقوق و آزادی های مشروع بویژه حقوق موسوم به حقوق ملت (مندرج در فصل سوم
قانون اساسی) است».
پیشینه این تحقیق نیز به ششمین کنفرانس الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت بر میگردد که در آنجا نیز نگارنده در
مقالهای تحت عنوان «پیشنهاد اصالحی پیرامون تدبیر «اجرای کامل قانون اساسی در حوزه آزادیهای فردی و
اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ارکان نظام»» به بررسی انتقادی تدبیر هفتم سند مذکور پرداخته و پیشنهاد
بند جایگزین ارایه میدهد.
مطابق آنچه که گفته شد در این مقاله پ س از تحلیل مفهومی حقوق شهرندی ،ابتدا اقدام به تفکیک گزارههای
موضوع بند ( )49الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت در قالب سه گزاره اصلی مشتمل بر «اجرای کامل ضمانتهای
پیشبینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی»« ،آموزش و ترویج حقوق و تکالیف
شهروندی» و « تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه» کرده و سپس بر اساس الزامات و اصول حقوقی به تحلیل و
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تبیین نقاط قوت و کاستیهای هر گزاره می پردازیم .در ادامه جهت رفع کاستی ها با استفاده از ظرفیتهای موجود
نظام حقوقی ،پیشنهاداتی را در راستای تامین هدف بند یاد شده ارایه داده و البته در مواردی نیز ناگزیر از ارایه
پیشنهاداتی جهت بازنگری و اصالح اسناد و الزامات قانونی شدهایم.

 - 1چارچوب مفهومی حقوق و آزادیها در نظام حقوق اساسی ایران
حقوق و آزادی های عمومی از وجه مشخصه های یک نظام مردم ساالر است که آنها را بر اساس الزامات حاکمیتی خود
باید شناسایی و در مقام اجرا و تضمین ،وضع نماید .بر همین اساس و رویکرد ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
که دستاورد انقالب شکوهمند اسالمی در سال  1358است نه تنها در اصول متعدد بویژه اصل سوم در مقام وظایف
دولت  2و اصل ( ) 156در مقام بیان وظایف قوه قضاییه  ،3که در قالب یک فصل – فصل سوم :حقوق ملت  -به
شناسایی و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع مردم می پردازد .با این وجود آنگونه که این اهتمام در قانون اساسی
میدرخشد در قوانین عادی بطور مشخص ،قوانین شاخصی برای اجرا وجود ندارد .در واقع با فقد قوانینی که این
حقوق و آزادی های عمومی را بطور موثر ،جامع ،عملگرا و رضایت بخش تامین و تضمین کند روبرو هستیم .حتی
برخی قوانین همچون ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ( )1383کامالً رهزن
است چرا که در واقع یک سند بدون ضمانت اجرای قضایی حمایت از حقوق دفاعی متهم و محکوم است که البته
جامع و فراگیر نیز نیست .این قانون که ناشی از الیحه قضایی است آنمیزان ناکارآمد جلوه نمود که قوه قضاییه در
دو مرحله به تاریخ های هفدهم فروردین  1395و سوم بهمن ماه  1397اقدام به ارایه «دستورالعمل نظارت و
پیگیـری حقوق عامّه» کرده است .چالش جدی نیز ناشی از فقدان دو عنصر اساسی است:

 - 2عمده بندهای شانزده گانه اصل سوم صراحتا به لزوم تامین حقوق و آزادیهای مشروع و مثبت شهروندان حکم میدهند .این بندها به شرح زیر
هستند:
« .1ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
.2باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
.3آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
.6محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
.7تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
.8مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش.
.9رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و معنوی.
.10ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور.
.12پیریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
.14تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
.15توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم» .
« - 3قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است- 2 ... :
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع»... .
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 - 1- 1چالش مفهومی حقوق شهروندی
این مفهوم در هنگام ورود به نظام حقوقی ایران به دقت اندیشیده و به درستی وارد دستگاه مفهومی نظام حقوقی
ایران نشده و نتیجتاً نسبت آن با مفاهیم مجاور و موجود در نظام حقوقی بویژه « حقوق عامه» « ،حقوق و آزادیهای
عمومی» « ،حقوق و آزادیهای مشروع» تبیین نگریده ،نسبت به الزامات و اقتضائات آن نظام سیاسی بنیان نهاده
نشده و به همین دلیل همچنان ابهام و اجمال بر آن سایه انداخته است .بگونهای که می توان از دیدگاه اثر حقوقی،
مدعی شد که اثری حقوقی بر این مفهوم بار نیست .گرچه به نظر میرسد رواج این اصطالح و ترویج مفهوم حقوق
شهروندی رویکرد جدیدی ایجاد کرده و حق های مندرج در قوانین موجود را فربه تر کرده است .اما با این همه نمی -
توان به روشنی ادعا کرد که مفهوم حقوق شهروندی حقی جدید برای شهروندان ،غیر از حقوقی که در قوانین پیش
از آن وجود داشت ،ایجاد کرده است .نکته مهمتر آنکه قانونگذار عادی و سند نویسان قوه مجریه و قضاییه ،بجای
آنکه بر ادبیات قانون اساسی از جمله « حقوق ملت» و « حقوق عامه» تاکید کنند از مفهوم « حقوق شهروندی» که
دارای بار مفهومی خ اص منبعث از نظام لیبرال دموکراسی است بهره می برند .مبتنی بر این مدل حکمرانی که -
مدیریت عرفی حکومت را پیشنهاد میدهند الزم است سازمان های مذهبی و حکومتی از یکدیگر تفکیک شوند و
هیچ ارگانحکومتی نباید توسط مقام مذهبی اداره شود .چراکه طبق اصول تساوی ،آزادی و بی طرفی دولت که از
مبانی شهروندی محسوب میگردد ،حکومت ایدئولوژیک ملزم است تا آزادی های مذهبی و انجام هرگونه مراسم
مذهبی را تضمین کند و نباید مذهبی را به عنوان مذهب رسمی کشور اعالم نماید تا تصمیمات و قوانین حکومتی
مبتنی بر مذهب خاصی صورت گیرد( .زارعی ) 65- 60 ،1380 ،این در حالی است که طبق اصل (،)5( ،)4( ،)2
( )57( ،)56و ( ) 177قانون اساسی ،جمهوری اسالمی ایران ،یک حکومت اسالمی است که تمامی قوانین و مقررات
باید منطبق بر موازین اسالمی و تمامی مقامات و نهادها ذیل اعمال والیت فقیه باید اعمال صالحیت قانونی نمایند.
به این ترتیب هرچند حقوق شهروندی  4ناظر به حق های افراد در جامعه سیاسی است و تعاریفی روبنایی از آن بسیار
شایع ارایه میشود ولی مبانی و پارادایم مفهومی این حقوق یک پارادوکس ظریف در بردارد .به این معنا که قرار
است با حقوق غیر دینی ،افراد بر اساس حکمرانی دینی اداره مدیریت و ذیحق شناخته شوند .البته میتوان از
دیدگاه دیگری هم به موضوع نگاه کرد و آن اینکه حقوق شهروندی بر خالف حقوق بشر ،از یک نظام سیاسی –
اجتماعی به نظام سیاسی – اجتماعی دیگر ،کامال تفاوت مفهومی پیدا میکند در نتیجه با یک مفهوم اجمالی و کلی
 - 4از تعاریف کلی حقوق شهروندی می توان به تعاریفی به شرح ادامه اشاره کرد « :حقوق شهروندی ،از جمله حقوقی است که در صورت نبود آنها
شخصیت شهروند شکل نمیگیرد .بنابراین ،حقوقی که شهروندان دارند ،جزء حقوق بنیادین است و عدول از آنها به معنای نادیده گرفتن شهروند و
حقوق اوست»(رستمی ».)142 :1392 ،و همچنین تعریف « حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور بهطور یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل ،مکلف به مساعدت مسئوالنه در برابر جامعهی
سیاسی خود(دولت) هستند .در واقع حقوق شهروندی روایتی است تازه از حقوق طبیعی ،یعنی حقی است که الزم و ملزوم طبیعت انسانی است .به
عبارت بهتر به واسطهی حیثیت انسانی و به جهت کرامت ذاتی که خاص اوست دارای یک سلسله حقوق و آزادیهایی شده از قبیل حق حیات ،حق
احترام ،حق آزادی ،حق مساوات و حق امنیت و  . ...این حقوق عطیه کسی نیست تا کسی بتواند آن را بازپس گیرد ،بلکه هدیهای است الهی و هیچ
مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی این حق را اعطا نمیکند این حقوق غیرقابل انتقال ،غیرقابل نقض ،غیر قابل تعلیق و غیرقابل انفکاک از
ذات بشرند .دارای خاصیت همگانی و جهان شمولند و هر فرد بشر در هر کجا که باشد با هر نژاد ،جنس ،زبان و دین از این حقوق برخوردار خواهد بود.
و در نهایت این حقوق ،ذاتی ،فطری و مربوط به طبیعت انسانهاست و به هیچ قرارداد و وضعی وابسته نیست»(موسویبجنوردی و مهریزیثانی:1392،
.)5
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در عرصه بین المللی و ملی مواجه هستیم که باید بتواند با نظام خود سازواری پیدا کند .به عبارت دیگر «حقوق
شهروندی در جایی مطرح می گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویتهای
زندگی اجتماعی از جمله اخالق عمومی ،مصالح عمومی ،بهداشت عمومی ،امنیت عمومی ،منافع عمومی ،ذیل یک
حکومت خاص و در سرزمینی خاص در مورد مردمی خاص ،شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد .در اینجا عموما
دولت مشروع مولفه های اصلی حقوق بشری را در ضمن مجموعه حقوق اساسی شهروندان درج می کند و رنگ ملی
داده از الزامات و ضمانتهای قانونی برخوردار میگردد .حقوق شهروندی در واقع در درون یک کشور حقوق بشری
است که به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی می شود .لذا در یک رویکرد کالن می
توان حقوق شهروندی را بخشی از همان حقوق اساسی قانونی در کنار حقوق بشری و حقوق اخالقی دانست که بر
خالف ایندو ضمن برخورداری از ضمانت اجرا ،رنگ ملی یا تعلق منطقه ای یافته اند( ».جاوید)340- 339 :1396 ،
در هر صورت اصطالح « حقوق شهروندی» ابتدائاً با قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
( )1382وارد ادبیات قانونی شد .قانونی که واجد مشکالت متعددی هم در هنجارگذاری و هم اجرا است .مهمترین
ایراد به عنوان این قانون برمیگردد که کژتابی داشته و باعث بدفهمی شده است .در واقع عنوان قانون عام است و به
همۀ مفاد و مصادیق حقوق شهروندی قابل تسری است ،در حالی که محتوای قانون تنها به حقوق مربوط به فرآیند
رسیدگی کیفری (از کشف و تعقیب تا دادرسی) اشاره کرده است ،به عالوه آنکه قانون مذکور فاقد هرگونه ضمانت
اجرا یعنی وجه «الزامآور» بودن قانون است .در واقع هم فاقد جامعیت موضوعی است و هم فاقد عنصر الزامآور بودن،
درنتیجه مقتضی است عنوان قانون اصالح و با توجه به الزامات «نظام قضایی خوب» ارتقاء یابد.
به عالوه بر اساس این قانون ،هیات هایی در تمامی استان ها تشکیل شده که تنها اقدام آنها ارایه گزارش است و در
عمل نیز مطابق گزارشهای قوه قضاییه (پژوهشگاه قوه قضاییه )1395 ،بازرسی های هیات مرکزی فارغ از تعدد
گزارش ( 4445مورد در بازه زمانی  1394تا  ) 1395به نتیجه موثری از جمله اعمال مجازاتهای موضوع ماده
( ) 570قانون مجازات اسالمی و ماده ( )7قانون آیین دادرسی کیفری ( ) 1392نینجامیده است چراکه این هیات
صرفاً صالحیت ارایه گزارش و پیشنهاد دارد و فاقد ابزارهای الزم قضایی است هرچند این هیات توسط رییس قوه
تعیین میگردد .در ادامه عدم استناد قضات به ماده ( ) 570قانون مذکور نشان میدهد که یک ماده با یک تضمین
کلی (انفصال از خدمت و محرومیت یکتا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال) برای کلیه
حقوق مندرج در قانون اساسی ،بدون درنظرگرفتن اقتضائات هر حق یا آزادی؛ و امکان نقض آن توسط اشخاص
مختلف (اشخاص عمومی و اشخاص خصوصی) به ناکارآمدی تضمین انجامیده است .درنهایت آنکه باید از یک سو با
استقرار نظام دادرسی اساسی ،امکان ابطال قوانین مغایر وجود داشته باشد و از سوی دیگر با توسعه صالحیت دیوان
عدالت اداری در مواد ( )10و ( ) 12قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ( )1392و حذف استثنائات
دادرسی اداری م بتنی بر لزوم امکان اعتراض به مقررات و جبران خسارت نسبت به نقض حقوق ملت و آزادیهای
مشروع ،زمینه اجرای تدبیر را فراهم نمود.
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 - 2- 1چالش فقدان ضمانت اجرای موثر
مجموعه تجربیات بیش از یک دهه ناکارآمدی مجموعه قوانین یاد شده ،نظام قضایی را به واکنشی برای فعال کردن
نقش دادستان به عنوان مدعیالعموم حقها و آزادی های عمومی واداشت با این وجود ،مشخص نیست چرا قوه
قضاییه دوبار و در فاصله کوتاه از قالب دستورالعمل استفاده میکند .این در حلی است که آسیب شناسی الزامات
قانونی موجود عالوه بر چالش مفهومی و غربت نظام حقوقی مف اهیم ،بر فقدان ضمانت اجرای موثر و عینی داللت
دارد.
در واقع ابتدا دادستان کل با ابالغ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه ( )1395/1/17قصد داشت از
ساختار برای جبران فقدان ضمانت اجرای الزامات قانونی حقوق و آزادی های مشروع استفاده کند .به این ترتیب با
توجه به بند( )2اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه
قضاییه می باشد و در اجرای ماده  290قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ()1392که پیگیری و نظارت بر دعاوی
مربوط به جرایم راجع به اموال ،منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصالح
داخلی ،خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است ،دستورالعملی را در  20ماده تنظیم و ابالغ کرد.
مشکلی که در این دستورالعمل کامال عیان و مشهود بود ماهیت اصل دستورالعمل بود چرا که با دستورالعمل نمی -
توان به وظیفه قوه قضاییه موضوع بند( )2اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی عمل کرد و به همین دلیل نهایت
تالش دستورالعمل این بود که تصریح میکرد در قبال تخلفات «اقدام قانونی مقتضی» انجام خواهد شد .چنین
واکنشی نه تنها از نظام قضایی انتظار میرود که وظیفه دستگاه عدالت چیزی جز این نیست .ماحصل ناکارآمدی این
دستورالعمل بویژه در قبال نقض های سیستمی حقوق مشهود مردم این شد که مجدد این انتظار برای اقدام مناسب
بوجود آمد .اقدامی که در حاشیه «منشور حقوق شهروندی» دولت (آذرماه )1395و همچنین «منشور صیانت از
حقوق شهروندان در نظام اداری» (اسفند  )1395شورای عالی اداری قرار گرفت و البته نتیجه آسیب شناسی تجربیات
موجود به این مسئله باید میانجامید که دستگاه قضا از طریق ارایه یک الیحه قضایی ،از ابزارهای تضمینی الزم که
در حوزه اقتدار قانون است برای احیای حقوق عامه استفاده کند .با این وجود مجدد در سوم بهمن ماه  ،1397با
دستورالعملی شانزده مادهای دیگر مستند به همان الزامات قانونی سابق مواجه می شویم که ابالغی رییس قوه قضاییه
بوده و مهمترین تغییر در مفاد آن به ارایه یک تعریف نسبتا مبهم و تا حدودی غیرقابل انتظار از « حقوق عامه» در
ماده یک میانجامد .در این د ستورالعمل نیز ،نهایت تدبیر برای احیای حقوق عامه به «اقدام مقتضی» ختم میگردد.
متاسفانه این خط سیر بینتیجه با مقرراتگذاری دیگری از طرف قوه قضاییه تحت عنوان سند «امنیت قضایی» وفق
بند « ب» ماده ( )120قانون برنامۀ ششم  5توسعه دنبال میشود ،سندی که ضمن خلط بین اسناد قانونی و منشور
 - 5ماده -120
الف  -دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:
- 1سند ملی کار شایسته
- 2سند ملی راهبرد انرژی کشور
- 3سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
ب  -قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه برساند.
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حقوق شهروندی ،همانند منشور یک سری اصول و حقوق را که برخی مانند انتظار مشروع حتی اصل هم محسوب
نمی شوند را بصورت شعاری و بی ثمر لیست کرده است .سوال واضح آن است که اگر نظام قضایی و نهاد دادستانی تا
قبل از این نیز می توانسته اقدام قانونی مقتضی را انجام دهد چه نیازی به این دستورالعمل داشته است .به عبارت
دیگر این دستورالعمل ،چه دستاوردی را برای حقوق و آزادی های مردم داشته است؟.

 - 2تحلیل مفاد بند ( ) 49تدابیر سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
بند ( ) 49در زمزه بندهایی از تدابیر است که در کنفرانسهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مکرر در قالب مفاد
مشابهی بیان شده است و بنظر می رسد در عین آنکه زوایایی مثبت و مبهم به این بند اضافه شده ولی همچنان
بسختی می توان از آن دفاع کرد
 - 1- 2تحلیل «اجرای کامل ضمانتهای پیشبینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و
اجتماعی» و ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
بخش اول از بند ( ) 49تدابیر الگو بر لزوم اجرای ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون اساسی تصریح میکند در
این قسمت از مقاله با بررسی این گزاره به ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز جهت اجرای قانون اساسی میپردازیم.
 - 1- 1- 2بررسی و تحلیل
قانون اساسی یکی از دستاوردهای بی بدیل انقالب اسالمی ایران است که مبنایی جهت تبیین مشروعیت تاسیسی و
عملکردی نظام سیاسی محسوب میگردد « .به کار بستن قدرت سیاسی از سوی ما تنها هنگامی کامالً شایسته است
که بر پایه قانون اساسیای باشد که بتوان به گونهای معقول داشت که همه شهروندان چونان اشخاصی آزاد و برابر در
پرتو اصول و انگارینه های پذیرفتنی برای عقل انسانی مشترکشان ضروریات آن را بپذیرند( ».حسینی زاده:1397 ،
 )334در نتیجه اصل حاکمیت قانون اساسی بر پاسداشت این دستاورد در اصول متعدد از جمله اصول  72و  91و
 94و  96به عنوان یکی از مهمترین مبانی مشروعیت داللت میکند و بخشی مهم از این قانون اساسی – فصل سوم -
بر مبنای حقوق و آزادی های مشروع شهروندان شکل گرفته است .در نتیجه باید سازوکارهایی برای اجرای این حقوق
و آزادی های مشروع که همه افراد ملت از آن بهرهمند هستند  6در نظر داشت .با این وجود هر حقوقدانی که در حوزه
حقوق عمومی نیز ورود داشته باشد میداند که قانون اساسی از جمله قوانینی است که الزامات الزماالتباع متعددی
دارد ولی بطور کامالً مشخصی ،ندرتا این الزامات دارای ضمانت اجرا هستند  7و البته قاعده کلی نیز این است که
 - 6اصل بیستم» :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند».
 - 7عمده ضمانت اجراهای قانون اساسی نیز به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نبوده یعنی « الغای اثر قانونی از عمل متخلف و مجازات متخلف» نیست
و البته ماهیت قانون اساسی نیز به جهت ویژگی « سخت بودن» مفاد چنین اقتضائی در بیان تفصیل ندارد .با این وجود برای مثال در اصل سی و هشتم
به عنوان ضمانت اجرای اقدام غیرقانونی شکنجه برای کسب اقرار ،به دو ضمانت تصریح شده است « )1( :چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است» ؛ («)2متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ».ضمانت اجرای اول بصراحت در متن قانون اساسی بیان شده و در تالش مکرر
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الزامات قانون اساسی در قوانین عادی درج شوند .در نتیجه بنظر میرسد متن از این جهت نیاز به اصالح ضروری
است به این ترتیب که باید مقرر گردد « :تضمین اجرای حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی»...
بنابراین حقوق و آزادیه ایی که در قانون اساسی درج شده نیازمند در نظر گرفتن الزامات تقنینیای است که اجرای
آنها را تضمین کند.
 - 2- 1- 2ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
الزم است حقوق و آزادیها ی مشروع مندرج در قانون اساسی در قالب نظام قانونی و با توجه به آسیبشناسی یاد
شده تضمین و احیا گردد.
الف) پیشنهاد الیحه حقوق ملت و آزادیهای مشروع :از آنجا که موضوع مورد نظر از تکالیف قوه قضاییه است،
ارایه «لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی» نیز مطابق بند دوم اصل ( )158قانون اساسی از وظایف این قوه
میباشد .موید این نکته نظریه تفسیری شماره  79/21/1065تاریخ  1379/7/30شورای نگهبان است که مقرر می -
دارد:
« - 1فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی
بویژه اصول  156و  157و  158و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور
قضائی معین میکند - 2.هیأت دولت نمیتواند مستقالً الیحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمی
جهت تصویب نهایی ارسال نماید - 3 .لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود ،به
مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد .هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت
رئیس قوه قضائیه مجاز میباشد ».در نتیجه اوالً اقدام در خصوص حقوق ملت و آزادیهای مشروع در قالب تهیه
الیحه قضایی در دایره صالحیت قوه قضاییه است؛ ثانیا هیأت دولت نمیتواند استقالل قوا و صالحیتهای ذاتی قوه
قضاییه را مخدوش و مستقالً الیحهای تنظیم و به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.
در هر صورت در زمینه ارایه چنین الیحهای ،یک تجربه تلخ هم وجود دارد و آن تجربه عدم اجرای بند «هـ» ماده
( )130قانون برنامه چهارم است .بر این اساس قوه قضاییه میبایست «الیحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و
حمایت از حریم خصوصی افراد ،درراستای اجرای اصل بیستم ( )20قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» را تهیه و
به تصویب مراجع ذیصالح میرساند .آنچه بدیهی است این است که قوه قضاییه هیچ یک از لوایح موضوع ماده مذکور
از جمله الیحه حقوق شهروندی را تدوین نمیکند .هرچند که سال  1388نیز در بند ( )11سیاستهای کلی قضایی،
قوه قضاییه متعهد به «اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و
قانونگذار در سال در بند ( ) 9قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدون هیچ ارزش افزودهای بیان شده است« :هرگونه شکنجه
متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت ».و ضمانت اجرای
دوم به قانون مجازات احاله شده است .ماده ( )578قانون مجازات اسالمی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقـرار مقرر میدارد“ :هر یک از
مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایدعالوه بر قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات
حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”.
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بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» شد و اقدامی شایسته صورت نگرفت و البته اعتبار این سیاستها
نیز بعد از پنج سال به پایان رسید .بنابراین با یک چالش در زمینه اقدام و رفتار دستگاه قضا مواجه هستیمم و بنظر
میرسد یکی از تضامین قابل توجه سیاستگذاری و استقرار نظام پایش موثر توسط مجمع تشخیص مصلحت طبق
«مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام» است.
ب) تنقیح قوانین مربوط به حقوق شهروندی :مطابق بند ( )15سیاستهای کلی قضایی شماره1/82/5739
مورخ  ،1382/4/14تنقیح قوانین قضایی بر عهده قوه قضاییه است در نتیجه با توجه به تعدد قوانین و مقررات
متشتت ،متعارض ،فاقد موضوع ،غیر ضروری و  ...مربوط به حقوق ملت و آزادیهای مشروع ،ضروری است قوه
قضاییه در این زمینه نیز اقدام به شناسایی ،جامعسازی ،حل تعارضات مبنایی و اجرایی ،و در نهایت اثربخشی قوانین
مربوط نماید.
ج) اصالح نظام صالحیتهای نهادی متعدد :نهادهای متعددی در حوزه حقوق و آزادی های مشروع افراد ملت
ورود کرده و مداخالت متعددی را موجب می شوند .مجموع این مداخالت که اقدامات کنشگران اجتماعی را در
فعالیت های متنوع اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی با اختالل مواجه کرده و غالبا ایشان را با چالشهای
چندالیه ،غیرقابل پیشبینی و بسیار زمان بر و در مواردی در معرض فساد روبرو میکند .در حالی که وفق اصل
بیستم قانون اساسی اصل بر این است که همه افراد ملت با رعیت موازین اسالمی از همه حقوق انسانی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی برخوردارند و صرفا محدودیت های قانونی بسیار معدودی است که بصورت واضح و در
جریان الزامات قانونی و نه نهادهای متعدد همانند شورهای عالی و کمیسیونها و کارگروهها می تواند حقوق و
آزادیهای مشروع را بر اساس موازین اسالمی و با رعایت اصل تن اسب و احراز وجود ضرورت محدود کند.
 - 2- 2تحلیل «آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی» و ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
بخش دوم از بند ( ) 49تدابیر الگو بر لزوم «آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی» تصریح میکند در این
قسمت از مقاله با بررسی این گزاره به ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز جهت اجرای قانون اساسی میپردازیم.
 - 1- 2- 2تحلیل و بررسی
آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی ،در راستای جامعه پذیری بر اساس اصل حق و تکلیف توأمان ،رویکردی
مثبت محسوب می گردد ولی آنچه مشخص است این آموزش و ترویج در نهادهای آموزش اجباری تا حدودی محقق
می گردد ولی امکان گسترش آن در تمامی سنین و نسبت به بیش از سطح درک تمییز در مقاطع مخلف تحصیلی
وجود ندارد ،مهمتر آنکه بسیاری از حقوق شهروندان در نهادهای دولتی و عمومی تضییع میگردد در نتیجه اگر
سیاست اجرای واقعی و عملی آموزش و ترویج حقوق و آزادیها ی مشروع مد نظر است که البته باید باشد باید نسبت
به قشر کارمندان و کارکنان در هر سطحی و بصورت مستمر اعمال شود .به عبارت دیگر آموزش و ترویج وقتی اثر
بخش است که مستقیما و عمدتا نسبت به گروه هایی اعمال گردد که بیشترین امکان تعرض حقوق از جانب آنها
ممکن است .در نتیجه الزم است بند مذکور جهتمند و موثر تنظیم گردد.
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 - 2- 2- 2ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
در راستای تکمیل بند الزم است آموزش و ترویج بنحو موثر ،عینی و ملموس صورت گیرد در نتیجه دو گام مشخص
با استفاده از ظرفیت های اجباری و در اختیار دولت باید مطمح نظر قرار گیرد:
الف) آموزش و ترویج در مدارس و دانشگاهها
آموزش ابتدایی تا دیپلم ،آموزش اجباری است که در دوره دانشگاه نیز به صورت اختیارری تداوم پیدا می کند و می -
توان از ظرفیت این دوره حسب هر دوره سنی ،بهره برداری الزم را انجام داد هرچند برخی دروس از جمله درس
اجتماعی ،دینی ،سبک زندگی و  ...برای اجتماعی کردن مطابق سبک زندگی ایرانی – اسالمی طراحی شدهاند ولی
الزم است این سبک زندگی به سبک زندگی قانونمدار ،مسئوالنه و البته آموزش حقوق شرعی – قانونی نیز هدایت
شود.
ب) آموزش و ترویج در کلیه دستگاههای حکومتی
هر چند دستگاههای اجرایی مضیق تر از دستگاه های حکومتی هستند ولی این دستگاهها مطابق ماده ( )25قانون
مدیریت خدمات کشوری ملزم به رعایت منشور حقوق اداری – اخالقی هستند و مطابق ماده ( )90قانون مدیریت
خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف میباشند که وظایف خود را با دقت ،سرعت ،صداقت ،امانت،
گشادهرویی ،انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم
مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند ».با این وجود شاهد آن هستیم که بنحو عملی و موثر
آموزش هایی به کارمندان دستگاه های اجرایی برای افزایش دانش و مهارت احترام به حقوق مردم ارایه نمیشود .البته
باید در نظر داشت که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز باید وفق بند ( )3ماده ( ) 8قانون مربوط به اعمال
مجازات اداری نسبت به «ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون
دلیل» بپردازند در حالی که از یک نسبت به این موضوع حساسیتی وجود ندارد و از سوی دیگر ،رویه موجود نیز
بصورت آموزشی – انگیزشی در اختیار کارمندان جهت آگاهی نسبت به عواقب این موضوع گذاشته نمیشود.
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« - 3- 2تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه» و ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
بخش سوم و انتهایی از بند ( )49تدابیر الگو بر «تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه» تصریح میکند در این
قسمت از مقاله با بررسی این گزاره به ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز جهت اجرای قانون اساسی میپردازیم.
 - 1- 3- 2تحلیل و بررسی
بدون تردید شهروندان وقتی می توانند از نظام حکمرانی حاکم ،احساس رضایتمندی کنند که حقوق و آزادیهای
مشروع آنها ضمن شناسایی ،تامین و تضمین گردد .برای تقویت احساس امکان استیفای حقوق ،الزم است این
احساس بطور درونی در عامه مردم ایجاد شود .مقام معظم رهبری بصراحت در خصوص این احساس درونی خطاب
به قوه قضاییه در دیدار ششم تیر  1396میفرمایند « :باید در مردم این اطمینان بهوجود آید که در موارد مربوط به
حقوق عامه ،اگر به مراجع قضایی مراجعه کنند ،حقوق آنها احیا خواهد شد 8 ».همانطور که در سیاق بیانات رهبری
از یک دهه قبل کامال نمودار است ،این احساس در میان مردم بشدت کم رنگ است .در نتیجه تاکید بر لزوم تقویت
احساس آزادی های مشروع ،از الزامات مردم ساالری دینی ،ضرورت های قانون اساسی و راهبردهای عمومی – سیاستی
کشور است .با این وجود مسئله عمده در احساس حقوق و آزادی مشروع ،احساس داشتن و در صورت لزوم تسهیل
تضمین و استیفای آن است .این در حالی است مجموعه دعاوی قابل توجه و بعضا رو به رشد در نظام قضایی  9و
دیوان عدالت اداری  ،10نشان از افزایش تعدیات و نقض صالحیت دستگاه های اجرایی و بعضا نظامی  11نسبت به حقوق
و آزادی های عمومی است.
در این راستا الزم است بیش از هر چیز بر نهادهای استیفا کننده حقوق و آزادی های مشروع و توانمند سازی آنها
تاکید شود .در واقع وفق اصل ( )34قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور
دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند
و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد ».و این در حالی است که
در عمل امکان دادخواهی و مطالبه حقوق به جهات و مالحظات مختلف عمال محدود شده است .از سو نهادها و
8 http://www.leader.ir/fa/content/21466/leader.ir

 - 9برای مثال غالمحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در آبان  1397بیان میدارد« :امسال نسبت به  6ماهه مشابه سال گذشته
 15درصد افزایش پرونده قضایی در استان تهران داشتهایم( https://www.alef.ir/news/3970820091.html : ».آخرین بازدید  10 :بهمن )1397
 - 10حجت االسالم والمسلمین محمد کاظم بهرامی  ،رییس دیوان عدالت اداری در  17آذرماه  1397اعالم میکند « :علیرغم افزایش ورودی پروندهها
در سال 96و  97مختومه پروندههای ایشان بیش از واردهها افزایش داشته است .موجودی شعب بدوی نسبت به دو سال گذشته حدود  10هزار پرونده
کاهش یافته از  96هزار فقره به زیر  87هزار پرونده رسیده است و موجودی شعب تجدید نظر نیز حدود  16هزار فقره کاهش یافته و از  46هزار به 30
هزار رسیده است:».
https://www.mehrnews.com/news/4479479/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%B2%DB%B
8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86(آخرین بازدید  10 :بهمن %D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
)1397

 - 11دعاوی متعددی علیه نهادهای نظامی بویژه با توجه بند سوم ماده ( )10قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری به جهت استیفاء
حقوق استخدامی طرح و بعضا به جهت ناکارآمدی ابزارهای اداری نسبت به این نهادها موجبات استنکاف از اجراء آراء قطعی فراهم میباشد.
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دستگاه های اجرای شهروندان را از حقوق شان راسا یا به جهات اداری – مالی محروم میکنند و از طرف دیگر نظام
قضایی به دالیل غیرموجهی از اعمال نظارت قضایی منع شده و یا ایجاد خودمنعی کرده است .نهاد «نظارت پذیری
قضایی» از مفاهیم بسیار شایع در نظام حقوقی ماست که مردم را از دادخواهی و احساس بهرهمندی از حقوق قانونی
محروم کرده است.
در کلیه نظام های حقوقی ،به ویژه نظام حقوقی ایران نیز موارد و موضوعاتی وجود دارد که از نظارت قضایی مصون
بوده است .این مصونیت میتواند به موجب اصل تخصص (خروج موضوعی) یا اصل تخصیص (استثنائات) باشد .بر این
اساس مصونیت از نظارت قضایی ممکن است به دلیل ماهیت نظارت ناپذیر برخی اعمال دولت باشد ،یا اینکه
قانون گذار بنا به دالیلی برخی اعمال دولت را مشمول نظارت قضایی نداند  .البته ممکن است که برخی از اختیارات بنا
به دالیل تاریخی تا حدودی نظارت گریز باشند که از این اختیارات با عنوان «اختیار یا امتیاز ویژه» ،یا «اختیار غیر
مبتنی بر قانون» یاد می شود( .گرجی ازندریانی و شفیعی سردشت ) 23- 24 :1392 ،در خصوص گستره نظارت
قضایی بر اعمال دولتی می توان چنین بیان کرد که اعمال سیاسی ،امنیتی و قضائی دولت را باید خارج از گستره
نظارت قضائی دانست ،اما در سایر اعمال بسته به اینکه دولت از اقتدارات عمومی بهره برده یا خیر میتوان
آنها را تحت شمول نظارت قضائی دانست و ارتباطی به حاکمیتی یا تصدیگری بودن اعمال ندارد .این در
حالی است که تقسیم بندی رایجی که اعمال دولتی را به اعمال حاکمیتی و تصدیگرایانه برای تبیین موضوع گستره
نظارت قضایی بر اعمال دولت تقسیم می کنند ،جامعیت کافی را ندارد چراکه اساساً هر عملی از اعمال دولت که در
آن از اقتدارات عمومی استف اده شده (به استثناء اعمال سیاسی ،قضایی و امنیتی) ،می بایست قابل نظارت قضایی
باشد ،بهعالوه آنکه برخی از اعمال تصدیگرایانه نیز وجود دارد که در حیطه صالحیت دیوان عدالت اداری قرار
میگیرد( .غمامی و کدخدامرادی)283 :1397 ،
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز گفتنی است که علیرغم ایده حکومت نظارت بر همه نهادها از جمله
رهبری و حکم اصل ( ،)173مبنی بر نظارت بر واحدهای دولتی که مفهوم عام از آن قابل افاده است ،شورای نگهبان
در تفسیری مستند به اصل ( )170قانون اساسی  12صرفاً قوه مجریه را مشمول نظارت دانسته حال آنکه این نظر
تفسیری با الزامات قانون اساسی اشکاالت فراوانی را ایجاد میکندسازوار نیست .این نظر شورای نگهبان باعث شده تا
هم اکنون به تبصره ذیل ماده ( )12قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتوان از تصمیمات اداری
رئیس قوه قضائیه ،تصمیمات نهادهای زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی ،تصمیمات غیر سیاسی شورای نگهبان و
مصوبات خارج از اصل  112مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات شورهای عالی انقالب فرهنگی (مرقومه
 )1392/6/30و فضای مجازی در هیئت عمومی شکایت کرد( .غمامی و کدخدامرادی)298 :1397 ،
 - 12نظریه تفسیری شماره  2مورخه  1383/10/21شورای نگهبان (نامه  : )1383/30/9387سؤال « :خواهشمند است نظریۀ تفسیری آن شورای
محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدودۀ اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامهها و آییننامههای قوه مقننه و قضاییه
و سازمانهای اداری وابسته به آنها و هم چنین مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و
امثال نیز می شود یا مخصوص به تصویبنامهها و آییننامهها دولت به معنای قوه مجریه می باشد؟» پاسخ شورای نگهبان« :بدین وسیله نظر تفسیری
شورای نگهبان از اصل ( )170قانون اساسی به شرح ذیل اعالم میگردد :با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون
اساسی ،مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل ،قوه مجریه است».
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از دیگر عوامل اختالل در اصل ( ) 34قانون اساسی که حق دادخواهی و احساس استیفای حقوق را بشدت دچار
آسیب می کند افزایش قابل توجه هزینه دادرسی به بهانه کنترل ورودی دعاوی به قوه قضاییه است .این در حالی
است که افزایش هزینه دادرسی نیز بسیاری از افراد را هم عمال از دسترسی به عدالت محروم کرده است.
 - 2- 3- 2ارایه پیشنهادات ظرفیت ساز
برای آنکه مردم احساس تضمین حقوق و آزادی های مشروع خود نمایند الزم است حق دادخواهی آنها تضمین،
امکان دسترسی به عدالت و تظلم خواهی آنها تامین و تسهیل شود در نتیجه الزم است:
الف) شورای نگهبان نظریات تفسیری خود را اصالح کند بویژه اینکه مانع آن شده تا دستگاه قضایی یا رییس مجلس
مستند به قانون اساسی ،از اصل حاکمیت قانون و حقوق ملت صیانت کنند.
ب) استثنائات نظارت ناپذیری به حداقل ممکن موجه تقلیل پیدا کرده و به مردم اجازه داده شود در خصوص حقوق
بنیادینشان در محاکم دادگستری وفق اصل  156طرح دعوا نمایند..
ج) عوامل عملی مانع دادخواهی بویژه سنگین کردن هزینه دادرسی تعدیل گردد.
د) تبدیل نهاد شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی همانند تجربه جهانی جهت امکان طرح دعوا مستقیم مردم در
دادگاه قانون اساسی و مطالبه حقوق و آزادیهای مشروعشان( .غمامی و منصوریان)56 :1393 ،
 - 3جمعبندی و ارایه پیشنهاد
 - 1- 3جمعبندی
 )1یک چالش مفهومی تنشزا ،غیر منطقی و ناسازوار نسبت به اصطالح « حقوق شهروندی» وجود دارد که
الزم است با توجه به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران و الزامات قانون اساسی آنرا اصالح ،و بجای
استفاده از آن  ،همانطور که در صدر بند به مفاد و الزامات قانون اساسی اساسی تصریح شده است از مفاهیم
مندرج در قانون اساسی بویژه « حقوق ملت» « ،حقوق عامه» و « حقوق و آزادیهای مشروع» استفاده کنیم.
به عبارت دیگر فارغ از اینکه این اصطالح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد ،استفاده از
این مفاهیم عالوه بر آنکه به بار معنایی و سنت حقوقی ایران اشاره دارد سازوار با آنچه که قانون اساسی و
مبانی آن مطالبه میکند نیز نخواهد بود.
 )2بعد از این بازنگری مبنایی – مفهومی ،همانطور که بیان شد در اصول قانون اساسی عمدتا تضامینی درج
نشده است که بر اجرای تضامین تاکید شود به عبارت دیگر عمده ضمانت اجراهای قانون اساسی نیز به
معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نبوده یعنی «الغای اثر قانونی از عمل متخلف و مجازات متخلف» نیست و
در نتیجه همانطور که بسیاری از اصول بر تحوه اجرای خود از طریق قانون عادی تاکید دارند الزم است از
یک سو از طریق الیحه قضایی ،اقدام به اصالح بنیادین و تکمیل «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ
حقوق شهروندی» ( )1383شود و البته در نظر داشت که منشورها ،اسناد و دستورالعمل های موجود همگی
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فاقد کارائی الزم در این زمینه است و از سوی دیگر اقدام به تنقیح مجموعه قوانین و مقررات مربوط با
تاکید بر اصول بنیادین از جمله اصل نهم و اصل بیستم کرد.
 )3در راستای آموزش ترویج حقوق و آزادیهای مشروع ،از یک سو باید از ظرفیت آموزش اجباری مدارس و
دانشگاهها که سرفصل های مشخصی دارند استفاده و از سوی دیگر به کارکنان دستگاههای عمومی اعم از
دولتی ،قضائی ،عمومی غیر دولتی ،مشمولین ذکر نام یا ذکر حکم را بنحو موثر و مستمر آموزش داد تا به
پاسداشت کریمانه و محترمانه حقوق مردم در ارایه خدمات عمومی و مراجعات همت کرده ،و ارتقاء ایشان
منوط به نتایج مثبت پایش کیفی اخالق اداری گردد .متخلفان نیز نه تنها از دسترسی به مناصب مدیریتی
بلکه دسترسی به ماصب انتخابی و سیاسی محروم شود .ضمن اینکه با اصالح قانون رسیدگی به تخلفات
اداری ،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظف به اعمال مجازات اداری نسبت به تجاوز به حقوق
عمومی و آزادیهای مشروع گردند.
 )4در راستای افزایش و تقویت احساس بهرهمندی از حقوق و آزادی های مشروع؛ الزم است امکان واقعی
دسترسی به عدالت و حق دادخواهی موضوع اصل ( )34و تظلم خواهی موضوع اصل ( )173قانون اساسی از
طریق بازنگری در تفاسیر شورای نگهبان و افزایش ظرفیت شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی ،ودر ادامه
انحصار موارد نظارت پذیر به موارد نظارت ناپذیر موجه و حداقلی صورت گیرد .در این راستا هر میزان
دسترسی به عدالت از قواعد مربوط به خدمات عمومی بویژه  ،ارزان کردن هزینه طرح دعوا و شکایت تبعیت
کند  -به استثناء دعاوی واهی – احساس تضمین حقوق و آزادی های مشروع افزایش خواهد یافت.
 - 4ارایه بند پیشنهادی
"اجرای کامل مفاد قانون اساسی در تمامی حوزۀ حقوق و آزادیهای مشروع از طریق ارایه الیحه قضایی،
تنقیح قوانین و امکان مراجعه مستقیم مردم به سازوکار دادرسی اساسی؛ و آموزش و ترویج حقوق و
تکالیف شهروندی با تاکید بر آموزشهای اجباری و کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی ،و تقویت
احساس تامین و امکان استیفای حقوق در آحاد جامعه از طریق بازنگری در تفاسیر شورای نگهبان،
تبدیل شورا به دادگاه قانون اساسی و حذف نظارتناپذیریهای غیرقابل توجیه"
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صالحیتهای نهاد دادرسی اساسی» ،تهران :پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
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