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راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
الهام امین زاده
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چکیده
موضوع طراحی و تدوین "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت" که توسط رهبر انقالب مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است از سوی
اندیشمندان و نخبگان ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا نقشه راهی جامع و کامل پیش روی کشور برای چند دهه ترسیم
گردد  .قاعدتا چنین سندی نمی بایست تکراری ،غیر تکلیفی ،شعاری ،مبهم و یا معارض با سایر اسناد باال دستی باشد .تجربه تدوین
اسناد باال دستی نشان میدهد نبود اطالع از این اسناد و نداشتن التزام به اجرای آنها در بین مسئولین ،نخبگان و مردم سبب کندی
حرکت در راستای اهداف پیش بینی شده جهت ساماندهی حکمرانی در کشور شده است.
نگاهی گذرا به میزان تحقق سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و سایر اسناد اقتصادی ،علمی و فرهنگی باالدستی حکایت از
عدم ورود جدی این اسناد به فرای ندهای سیاستگذارِی ،تصمیم سازی و قانونگذاری دارد .چنانچه این اسناد از ابتدای تدوین تا التزام
در فرایند کاری نهادهای حکومتی و جامعه نخبگی به طور جدی و حداکثری مورد توجه قرار می گرفت ،در سطح عمومی و در
جزئی ترین مسائل نیز التزام مردمی به آنها بوجود می آمد.
فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی بر اساس نظر رهبری در دهه هشتاد این بوده است که " بدون نقشه جامع،
دچارسردرگمی خواهیم شد .همچنان که در طول این سی سال ،به حرکتهای هفت و هشتی ،بی هدف و زیگزاگ مبتال بودیم و به
این در و آن در زدیم .گاهی یک حرکتی را انجام د ادیم ،بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را .هم در زمینه فرهنگ ،هم در
زمینه اقتصاد و در زمینه های گوناگون ".علیرغم وجود چنین نگاه آسیب شناسانه ای ،انتظام امور حکومتی بر اساس نقشه های راه
و الگوهای باال دستی مدون قبلی ،آنگونه که در کشورهای پیشرفته چنین اسنادی در تنظیم امور کشوری تعیین کننده هستند،
عمال تحقق پیدا نکرده است .لذا برای پیشگیری از چنین فرجامی برای "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت" ضروریست ابتدا به یک
آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه از علل عدم تحقق اسناد قبلی پرداخته شود و سپس برنامه ای عملیاتی و منعطف برای الگوی
پیشرفت ،ذیل افقها و تدابیر ،طراحی گردد که با تغییر دولتها و مجالس اندک توقفی در اجرا و استناد به الگو ایجاد نگردد .با چنین
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رویکردی میتوان امید به استقرار تمدنی جدید داشت که مولفه های مصرح توسط رهبری شامل پیشرفت در عرصه زندگی،
پیشرفت در تولید فکر ،پیشرفت در تولید علم و پیشرفت در عرصه معنویت ،را در بر بگیرد.
در این مقاله به بررسی راهکارها و ابعاد حقوقی سند الگوی پیشرفت می پردازیم که در عرصه های داخلی وبین المللی می تواند
راهگشا باشد.
واژگان کلیدی :الزامات ،حقوقی ،الگوی اسالمی ایرانی ،الزامات حقوقی ،تحقق الگو

 - 1آنچه که به تجربه ث ابت شده است هرچقدر سیاست گذاری ،تصممیم گیمری و مقمرراذ گمذاری از مموازی ن حقموقی،
منصفانه و عادالنه فاصله می گیرد احتمال عدم اجرای مقرراذ و یا در صورذ اجمرا ،احتممال افمزوده شمدن معضملی
بر معضالذ جامعه افزایش می یابد .فاصله میان شمبکه اقتصمادی همر کشمور بما شمبکه حقموقی آن ،بیمانگر درجمه
پیشرفت آن کشور می باشد و ابزارهای حقوقی می تواننمد در جهمت پیشمرفت اقتصمادی کمار سماز باشمند .کماربرد
مطلوب این ابزارها شامل قموانین و مقمرراذ و احکمام و رویمه قضمایی در اسمتفاده بهینمه از اسمتعدادهای مردممی و
امکاناذ جامعه در افزایش ثروذ ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشمور ممی توانمد مموثر باشمد .چنانچمه از ابزارهمای
حقوقی عالمانه و منصفانه استفاده نشود نه تنها رشد و توسعه کشور محقق نمی شود بلکه تمورم قموانین و تصمویب
سیاستهای مبهم و پیچیده خود عاممل توقمف رشمد اقتصمادی ممی گمردد .هممین اممر در زمینمه همای فرهنگمی و
اجتماعی نیز صادق است.

 - 2هرم قانونی به ترتیب از اسناد باال دستی آغاز میشود و شامل قمانون اساسمی ،سمند چشمم انمداز ،سیاسمتهای کلمی
نظام ،قوانی ن مصوب مجلس ،مصوباذ مجممع تشمخیم مصملحت نظمام ،مصموباذ دولمت ،مصموباذ شمورای عمالی
انقالب فرهنگی و سایر شوراهای عالی ،مصوباذ هیاذ امناها و شوراهای شهر و روستا ،آیین نامه هما ،بخشمنامه هما
و دستورالعملها می باشد .سند الگو به لحاظ اجرایی ،خط مشی و ضممانت اجمرا ممی بایسمت در ایمن همرم قمانونی
تعریف شود تا صرفا از یک توصیه زود گذر به یک نقشه جامع پیشرفت فرا قموه ای و فمرا جنماحی تبمدیل گمردد تما
در زمان هر دولت و مجلسی با هر نوع گرایش سیاسی همچنان به عنوان نقشه راهمی تعیمین کننمده بمرای جامعمه
ایرانی قابل استفاده باشد .لذا ضمانت اجرای الگوی پیشرفت ،زمانی می تواند به حرکتهمای بمی همدف و زیگزاگمی و
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ضد و نقیض که رهبری به آن اشاره داشتند پایان دهد کمه در سمطوح اجرا یمی ،تقنینمی ،قضمایی ،افکمار عممومی و
سازمانهای مردم نهاد تبیین شده و قابلیت تبدیل شدن به یک نقشمه راه بما محتموایی عمیمق و کارآممد مبتنمی بمر
ضمانت اجرایی قوی داشته باشد.

 - 3یکی از معضالذ کشور حجم انبوه پروند ه در محاکم قضایی ممی باشمد کمه بمر اسماس آخمرین آممار بمه حمدود 15
میلیون پرونده می رسد .این به این معناست که تعداد زیمادی از خمانواده همای ایرانمی بمه لحماظ ممالی و تنشمهای
روانی ناشی از اختالفاذ مطروحه درگیر پرونده های قضمایی هسمتند .در سمند الگمو پمیش بینمی اقتمدار ،پاسمخگو
بودن و تخصصی شدن محاکم شمده اسمت .لکمن نیماز جمدی بمه اصمالح سیسمتم ،سماختارهای محماکم و فراینمد
دادرسی ،از جمله حل مسئله اطاله دادرسی و افزایش عناوین قابل گذشمت در قمانون بمرای نیمل بمه حمبس زدایمی
نیز می باشد که در کنار مولفه های بعدی که خواهمد آممد ممی توانمد در اجمرای عمدالت و ایجماد آراممش و امنیمت
مردم موثر واقع شود .با اقدام جدی در این ممورد ممی تموان شماهد کماهش هزینمه هما و تبعماذ ممالی ،اجتمماعی،
فرهنگی و سیاسی برای مردم و حاکمیت ،کاهش دعاوی و تحقمق عمدالت بمود .در ایمن راسمتا راه انمدازی روشمهای
شبه قضایی یا غیر قضایی توسط معتمدین محلی در مناطق شمهری و روسمتائی بمرای دسمتیابی سمریعتر و ارزانتمر
حل اختالفاذ مردم می تواند راهگشا باشد.

 - 4از جمله تدابیر پیشنهادی در الگو طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جرم اسمت کمه در تحقمق عمدالت و آراممش
شهروندان امری حیاتی می باشد .لکن تدبیر پیشنهادی کلی و آرممانی ارائمه شمده اسمت .تحقمق جمدی پیشمرفت
ایرانی اسالمی و رسیدن به یک تمدن نوین که تولید فکر و علم و معنویت مشخصه آن اسمت بما روشمهای جماری و
معمول پیشگیری از جرم ،امکان پذیر نممی باشمد .سمیما و آممار جمرایم و آسمیبهای اجتمماعی بمه ویم ه در کمالن
شهرها در خصوص ارتکاب به سمرقت ،ضمرب و جمرح ،کالهبمرداری ،نگهمداری و مالکیمت ممواد مخمدر ،اسمتعمال و
قاچاق مواد مخدر ،جمرائم اخالقمی ،خیانمت در امانمت و ....نشمان از آن دارد کمه تمدابیر پیشمگیری از وقموع جمرم و
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آسیبهای اجتماعی میبایست در سند الگو به صورذ علمی و مرحلمه ای و بما اقتمدار پیگیمری شمود .در ایمن راسمتا
نقش رسانه ها و آموزشهای رسمی و غیر رسمی بسیار مهم است چون عدم اطالع از پیاممدهای افعمال متخلفانمه و
مجرمانه یکی از عوامل شیوع جرم و جنایت است  .با اطالع رسانی و آموزشهای حضوری و غیمر حضموری ،مسمتقیم
و غیمر مسمتقیم زاز طریمق فمیلم و سمریال هممای تلویزیمونی میتموان شمهروندان را از عواقمب رفتارهمای پرخطممر و
مجرمانه آگاه کرد .البته در بعضی موارد از جمله جرائم زیست محیطی و جمرائم مربموب بمه آب و تجماوز بمه حمریم
رودخانه ها با ضعف قوانین و ضمانت اجرا روبرو هستیم که میبایست سمه قموه در جهمت تقویمت مقمرراذ مربوطمه
اقدام نمایند.

 - 5از جمله راهکارهای پیشرفت کشور توجه به اصل حاکمیت قانون است .رعایت این این اصمل التمزام همگمان اعمم از
مردم و مسئولین به قواعد حقوقی را در پی دارد .حاکمیت قانون تحقق اصمول و ارزشمهای انسمانی و دینمی در یمک
حکومت مردم ساالر را به دنبال دارد .آگماهی ممردم و مسمئولین از قموانین و مقمرراذ اصمل اولیمه حاکمیمت قمانون
است و حکومت موظف به انتشار و اطالع رسا نی عمومی قوانین و مقرراذ است  .یکمی از معضمالذ آگماهی عممومی
از قوانین و مقرراذ عالوه بر ضعف اطالع رسانی ،تورم انبوه قوانین و مقمرراذ در کشمور اسمت .ایمن اممر ناشمی از دو
نقیصه است .اول اینکه نهادهای مقرراذ گذار به جای حل مسائل کشمور از طمرق دیگمر بمه قمانون و قاعمده گمذاری
می پردازند .دوم اینکه مراجع وضع قموانین و مقمرراذ در کشمور بسمیار منتموع و متعمدد ممی باشمند .دههما مرجمع
وضع مقرراذ اصلی و صدها مرجع وضع مقرراذ فرعی در کشمور وجمود دارنمد .ایمن مراجمع شمامل مجلمس ،دولمت،
مجمع تشخیم مصلحت نظام ،شوراهای عالی و شوراهای اسالمی شهر و روستا و ...ممی باشمند .عمالوه بمر مسمائل
فوق عدم تحقق امر تنقیح قوانین و عدم پماالیش مجمموع یمازده همزار عنموان قمانون موجمود از قموانین منسموخه و
اجرای هم زمان قوانین منسوخ و معتبر در نهادهای اجرایی و محاکم از جمله معضمالتی اسمت کمه ممی بایسمت در
سند الگوی پیشرفت حتما برای آن برنامه ریزی شده و بر اساس یمک زممان بنمدی مشمخم کمار تنقمیح قموانین و
تدوین قوانین جامع به سر انجام برسد.
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 - 6احساس تعلق به جامعه ،مسمئولیت پمذیری و احسماس مشمارکت در تصممیم سمازیها و اجمرای سیاسمتها در بمین
شهروندان ،ظرفیت سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می دهد .نقمش شمهروندان در اجمرای راهکارهمای پیشمرفت و
مقابله با چالشهای ملی و بین المللی ،ضروری و بی بمدیل ممی باشمد .در تمدابیر الگمو ،آمموزو و تمرویو حقموق و
مسئولیتهای شهروندی به درستی پیشنهاد شده است .این امر مهم عالوه بمر آثمار پیشمگیری از جمرائم وآسمیبهای
آجتماعی ،در اصالح رفتار اجتماعی شهروندان و تبدیل شهروند نا آگاه ،صمرفا مطالبمه گمر ،پرخاشمگر ،قمانون گریمز،
غیر مسئول و بی توجه به سرمایه های ملی ،به شهروند آگاه از حقوق و تکالیف خود ،قانون ممدار بما نگمرو مثبمت
به قانون ،مسئول و مشارکت پذیر در طرحهای خرد و کالن ملی بسیار مثمر ثمر است.

مخاطبمان آمموزو و تممرویو حقموق و مسمئولیتهای شممهروندی عمالوه بمر شممهروندان عمادی ،میبایسمت مممدیران،
مسئوالن و متولیان اجرایی ،قضایی و حکومتی اعم از لشمگری و کشموری باشمند .مفماهیم و محمدوده همای حقموق
شهروندی در خصوص آزادی ،عدالت ،برابری و کرامت از طرق مختلف بمر اسماس تمدابیر پمیش بینمی شمده در الگمو
به سطوح رسمی و غیر رسمی باید منتقل شود تا از سوء استفاده و سموء تعبیرهما در جهمت خمالف منمافع ملمی و
مصالح مردم جلوگیری به عمل آید.

 - 7بهره برداری از ابزارهای حقوقی در عرصه های منطقه ای و بین المللمی اجتنماب ناپمذیر اسمت .از جملمه ضمروریاذ
تحقق الگوی پیشرفت و عملیاتی شدن آن ،ارتباطاذ منطقه ای و بین المللمی بمر اسماس حقموق و منمافع ملمی بما
روو تعاملی برد -برد می باشد .ابزارهای حقوقی در مذاکراذ بمین المللمی ،در طراحمی توافقماذ و قراردادهمای دو و
چند جانبه ،در تصویب ا ین اسناد در مجلس ،در مرحله اجرا ،در شمرایط بمروز اختالفماذ قمراردادی و بمین المللمی و
در احقاق حقوق ملی و دریافت یا پرداخت خسار ذ احتمالی می بایست با جدیت به کار گرفته شوند.
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یکی از اقداماذ مهم در الگوی پیشرفت تهیه مانیفست سیاست خارجی در حموزه همای مختلمف ممی باشمد .تهیمه
نقشه راههای مختلف و متنوع در خصوص موارد زیر ضروری می باشد:
نقشه راه در خصوص علت ،ضرورذ ،اهداف و آثار الحاق به کنوانسیونها و سازمانهای بمین المللمی :در ایمن خصموص
گاه مشاهده شده است صرف الحاق به یک سند یا سازمان بین المللی بمه عنموان حضموری بمین المللمی و خاتممه
دادن به بهانه های خارجی یک مطلوب فرض می شود غافل از آنکمه الحماق بمه همر سمند بمین المللمی تعهمداذ و
الزاماتی دارد که می بایست در یک ارزیابی دقیمق و علممی ،تبعماذ و احتممال رفتارهمای خماص کمه بما جمهموری
اسالمی می شود بر اساس سوابق چهل سال اخیر بررسی شود.
نقشه راه در خصوص آبهای مرزی :جمهوری اسالمی ایران با  15همسمایه خمود در بخشمهایی دارای مرزهمای آبمی
دریایی ،دریاچه ای ،رودخانه ای و تاالبی می باشد .هنوز دربرخی مناطق تدبیری در خصموص آبهمای مشمترک اعمم
از باال دستی یا پایین دستی اندیشمیده نشمده اسمت .در حالیکمه از لموازم پیشمرفت ،احقماق و دریافمت حمق آبمه و
پرداختن به رفاه و آبادانی مردم به وی ه هموطنان مرز نشین می باشد.
نقشه راه در خصوص بهره برداری بهینه از منمابع معمدنی و نفمت و گماز مشمترک بما همسمایگان در خشمکی و آب:
بسیاری از کشورهای جهان بر اساس نقشمه راه و الگوهمای مشمترک نفتمی و معمدنی بما توافمق بما همسمایگان بمه
برداشتهای بهینه و صیانتی از منابع نفت و گاز دست یافته اند .متاسفانه کشمور مما در بسمیاری از میمادین مشمترک
نفت و گازهمچنان از روو حیازتی و برداشت یکجانبه تبعیت می کند .جا دارد روشهایی چون یمک کاسمه سمازی،
برداشت مشترک با ایجاد یک نهاد مشترک یا برداشت با محوریت ایران یا کشور همسمایه نیمز در جهمت جلموگیری
از آسیب به مخازن نفتی برای صیانت از منابع نفتی متعلق به نسلهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجهگیری
از جمله تدابیر مهم و بنیادین در سند الگوی اسالمی ایرانی بایستی تدابیر حقموقی در عرصمه همای داخلمی و بمین
المللی باشد که بی توجهی یا کم توجهی به آنها می تواند زمینه عدم تحقق الگو را فراهم نمایمد .الگموی پیشمرفت
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تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
برای پرهیز از بی هدفی ،موازی کاری و رفتارهمای ضمد و نقمیض و ممبهم حکمومتی پمیش بینمی شمده اسمت .لمذا
ضروری ست ضمانت اجرا و نظارذ بر حسن اجرای آن بخوبی تعیین گردد .بمدون شمک در ایمن مسمیر پمرداختن بمه
ابعاد حقوقی از ضروریاذ است.
اصالح فرایندهای رسیدگی به حل اختالفاذ ،بستر سازیهای الزم در جهت قمانون پمذیری و قمانون ممداری ممردم و
مسئولین ،بها دادن به حاکمیت قمانون در اممور مختلمف اقتصمادی ،اجتمماعی و فرهنگمی ،تنقمیح قموانین و سمامان
دهی قموانین موجمود ،پیشمگیری از جمرائم و آسمیبهای اجتمماعی و اسمتفاده از ابزارهمای حقموقی بمین المللمی در
سیاست خارجی و تعام الذ بین المللی می توانند نقش تعیین کننده ای در پیشرفت کشور عزیزممان ایمران داشمته
باشند.
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