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چکیده
وجود میلیون ها انســان معلول در جهان امروز ،مسأله چالش برانگیز حقوق معلوالن به عنوان
موضوعی فراملی مطرح شــده اســت .در هر منطقه جهان ،افراد معلول اغلب به حاشــیه رانده
شدهاند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند .حقوق بنیادین بشری ،با توجه
به کرامت انســانی ،جزئی از حقوق غیرقابل ســلب افراد در مقابل جامعه و دولت میباشــد و
الزام دولتها به رعایت و احترام این حقوق ،در ســطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع پژوهش حاضر بررســی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در
نظام حقوقی ایران ،آمریکا و هند اســت .در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده
است .قانون جدید حمایت از معلوالن مصوب  1396تبعیض مثبت در حق معلوالن را در قالب
تمهیداتی در زمینه اشــتغال معلوالن پیشن بینی کرده است ،لیکن مقررات و ضمانت اجراهای
آن کافی نیســت .نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض
مثبت برای اشــتغال معلولین انجام دادهاند .قوانین فدارال ایاالت متحده نیز دولت فدرال را ملزم
به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
واژگان کلیدی :آمریکا ،ایران ،اشتغال ،تبعیض مثبت ،معلوالن ،هند

 .1استاد حقوق عمومی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران..
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فرد معلول کســی اســت که از نواقص فیزیکی ،ذهنی ،جســمی و یا روحی رنج میبرد و برای
مدت طوالنی همراه او میماند .چنین نواقصی او را از بســیاری از فعالیت اجتماعی و با ســایر
فعالیتهایی که برای ادامه زندگی خود او الزم است در مقایسه با دیگران باز میدارد و یا دچار
مشــکل میکند .در حمایــت از معلوالن به طور کلی چند دیدگاه وجــود دارد که برخی از این
رویکردها در اســناد بینالمللی نیز انعکاس داشته اســت .دیدگاه اول به رفاه اجتماعی شهرت
دارد .در این دیدگاه دولت برای معلوالن در قیاس با ســایر افراد جامعه امتیازات و تســهیالت
ویژهای قائل میشــود تــا بتوانند از رفاه اجتماعی برخوردار شــوند و در زندگی خود در جامعه
دچار مشکل نشوند .این رویکرد با موفقیت چندانی روبرو نشد و به همین علت رویکرد دیگری
با عنوان برابرسازی فرصتها به عرصه راه یافت ( .)Barnes and Mercer, 2003: 17مطابق این
دیدگاهدولتها در اقدامات تقنینی ،اجرایی و قضایی خود میکوشند برای معلوالن فرصتهای
برابر با ســایر افراد جامعه فراهم کنند و برای این مهم از سیاستهای ترجیحی و با منابع بیشتر
اســتفاده میکنند (شــریفی طراز کوهی و قره باغی .)۱۳۸۹ ،این دیدگاه بعدها تكمیل یافت و
حقوق اشــخاصی که معلولیت دارند همچون حقوق زنان ،اقلیتها و کودکان مورد عنایت قرار
گرفت .حمایت از معلوالن به طور کلی از اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیســتم آغاز گشــت.
اولین تالش در این جهت در کشــور انگلستان بود که ســازمانی برای ناشنوایان در سال ۱۸۸۹
و ســازمانی برای نابینایان در سال  ۱۸۹۰در این کشور تشــکیل یافتند .اولین توجه بینالمللی
به ایــن موضوع نیز در ســال  ۱۹۲۴در اعالمیه حقوق کودک بود .در حقیقــت در این اعالمیه
به کودکان دارای معلولین ذهنی اشــاره شــده بود .مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در سال
 ۱۹۷۵اعالمیه حقوق معلوالن را تصویب کرد .هدف از تصویب این اعالمیه کمکی به معلوالن
جهت شــرکت بیشتر در زندگی اجتماعی و انجام فعالیت های روزمرهشان بود .این اعالمیه ۱۳
ماده داشــت .طبق این اعالمیه این دولت است که در نهایت باید خدمات بهداشتی ،آموزشی و
حرفهای با توجه به حدود و میزان استعداد معلوالن را فراهم آورد .اعالمیه بعدی در سال ۱۹۹۱
تصویب شد و در آن خواسته شد که اعالمیه در مجموعه اسناد حقوق بشری نگهداری شود(نک:
توســلی نائینی و کاویار .)۵۴-۷۰ :۱۳۸۷ ،آخرین تالش بینالمللی در این خصوص عهدنامه
حقوق معلوالن و پروتکل اختیاری آن اســت که در سال  ۲۰۰۶مجمع عمومی سازمان ملل آن

 .1تبعیض مثبت برای معلولین در اسناد بینالمللی

با نگاهی به اســناد بینالمللی مانند منشور سازمان ملل و میثاقین و اعالمیه جهانی حقوق بشر،
شــاهد موارد کلی و غیر مستقیم مخالفت با تبعیض هستیم که اشــاره مستقیمی به افراد دارای
معلولیت نشــده است .اما اسناد دیگری نیز وجود دارد که خاص افراد دارای معلولیت است که
به انحای مختلف به امر اشــتغال و تکالیف دولتها و ســازمانها برای این امر پرداختهاند .در
ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 .1 .1سازمان بینالمللی کار
ســازمان بینالمللی کار که مقــررات را در خصوص کار در ســطح بینالمللی تدوین میکند،
اشتغال معلولین را در مقاولهنامهها و توصیهنامههای مختلفی مد نظر قرار داده است .توصیه نامه
شماره  ۶۹در سال  ۱۹۴۴تصویب رسید که در آن بر لزوم توانبخشی معلولین به جهت بازگشت
به بازار کار تاکید گردیده اســت ..توصیه نامه های ســازمان بین المللی کار ،ضمانت اجرایی
محکمی ندارد اما آثار عدم اجرای آن ،اثر سیاسی برای کشورها دارد و بر این اساس توصیه نامه
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را تصویب کرد .این عهدنامه را در اولین روز بازگشــایی  ۸۱کشور و اتحادیه اروپا امضا کردند.
چنین چیزی نشان از مهم شدن وضعیت معلولین جهان برای سران کشورها بوده است .آنچه در
این پژوهش در صدد بررســی آن هســتیم تبعیض مثبت در زمینه اشتغال معلوالن است که یکی
از حقوق این قشر محسوب میشود .برای آشنایی با سازوکار کشورهای دیگر نیز عالوه بر نظام
حقوقی ایران ،نظام حقوقی دو کشور آمریکا و هند را نیز بررسی خواهیم کرد .علت این گزینش
را میتوان تنوع و کثرتگرایی شــدید موجود در آنها و نیز نظام حقوقی خاص هر یک از این دو
کشــور دانســت .لذا روش پژوهش تطبیقی خواهد بود .پرسش اساسی این است که آیا با توجه
به اعالمیههای موجود در زمینه حقوق معلوالن در ســطح بینالمللی ،تبعیض مثبت در راستای
اشــتغال معلوالن در قوانین داخلی ایران اعمال میشود؟ برای روشن نمودن امر مورد پرسش،
پژوهش حاضر مشــتمل بر دو بخش است :در بخش اول به مفهوم تبعیض مثبت برای معلولین
در اسناد بینالمللی خواهیم پرداخت .در بخش دوم به بررسی تبعیض مثبت در راستای اشتغال
معلوالن در قوانین داخلی کشورهای هدف میپردازیم.
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ها تغییرات قابل توجهی در حوزه تصمیم گیری و عمل دولت های عضو بر جای می گذارد .این
سازمان در توصیه نامه دیگری که در  ۱۹۴۴تحت شماره  ۷۱به تصویب رسید ،بندهای مختلفی
را به اشتغال افراد دارای معلولیت اختصاص اختصاص داده است .بند نخستین این توصیه نامه
بــر لزوم آموزش و اســتخدام کارگران معلول قارغ از نوع معلولیت تاکید می ورزد و خواســتار
همکاری بین خدمات بهداشــتی برای معلولین و توانبخشی شغلی و خدمات کاریابی میشود.
(نباتی.)44-43 :1389 ،
توصیهنامه دیگری با عنوان تجدید تربیت آموزش حرفهایی معلولین با شــماره  ۹۹در جلسه
 ۳۸یعنی در  ۲۲ژوئن  1955میالدی به تصویب رســید .این توصیهنامه با اینکه از نظر شــکل
و محتوا الزام آور نیســت ،اما در اغلب کشــورها تاثیری همانند یک مقاولهنامه به جای گذاشت
و مطابق آن در صورتی که شــدت معلولیت در حدی باشــد که فرد نتواند به همراه اشخاص غیر
معلول تحت تعلیم قرار گیرد ،باید تدابیر و وسایل مخصوص اتخاذ گردد .برای توانبخشی شغلی
معلولیــن این توصیه نامــه تدابیر متنوعی را بیان می دارد که میتوان به این موارد اشــاره کرد :در
صورت امکان باید به اتفاق اشخاص غیر معلول و تحت شرایط متساوی انجام گیرد .در صورت
اقتضاء باید تدابیر مانند آموزشــگاه ها و مراكز تعلیمات و آموزشگاههای حرفهای شبانهروزی و
غیره انجام گیرد( .نک :بیگدلی.)1385 ،
مهم ترین و جامع ترین ســندی در ســازمان بین المللی کار که به منع تبعیض در استخدام
و اشــتغال اختصاص دارد  ،مقاوله نامه  1۱۱۱و توصیه نامه مکمل آن اســت .این مقاوله نامه در
ســال  ،۱۹۵۸به تصویب کنفرانس بین المللی کار رســید .این مقاوله نامه و توصیه نامه مکمل
آن ،کشــورهای عضو را متعهد به اعالم و پیگیری سیاســتهایی می داند که برای ترویج برابری
فرصتها در رابطه با اســتخدام و اشــتغال الزم اســت و برای این امر الزم است همکاری بین
ســازمان های کارگری و کارفرمایی و ســایر نهادها را ترویج دهد و قوانین و برنامه های آموشی
مناســب و راهنمایی شــغلی و خدمات کاریایی را بدون تبعیض ،اجرا نمایــد (عراقی،۱۳۹۱ ،
 .)۱۴۸تدوین توصیهنامه شــماره  ۹۹و نامگذاری ســال  ۱۹۸۱به عنوان سال جهانی معلوالن با
شعار معروف مشارکت کامل و برابری ،زمینه تدوین مقاوله نامه شماره  ۱۵۹و توصیه نامه شماره

1. Discrimination employment and occupation) convention, 1958 (No.111), ILO

 ۱۶۸را در سال  ۱۹۸۳قراهم ساخت .مقاولهنامه شماره  ۱۵۹راجع به بازتوانی و اشتغال معلوالن
یکی از مهمترین اســناد بینالمللی در رابطه با کار معلوالن میباشــد که از بیستم ژوئن ۱۹۸۵
قابل اجرا و مروج سیاســت توانبخشی معلولین است تا قادر به تامین امنیت و پیشرفت در شغل
مناسب باشند.

 .3 .1عهدنامه حقوق معلولین
در  ۱۳دســامبر  ۲۰۰۶مجمع عمومی ســازمان ملل عهدنامه حقوق معلولین را با یک پروتکل
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 .2 .1قطعنامه قواعد استاندارد بر پایه برابری فرصت ها برای افراد معلول
با عنایت به آمار رو به افزایش معلولین در جهان ،مجمع عمومی ســازمان ملل در  ۲۰دســامبر
 ،۱۹۹۳قطعنامه قواعد استاندارد بر پایه برابری فرصتها برای افراد معلول را به تصویب رسانید.
داشتن شغل و فرصت برابر توســط معلولین ،افزایش آگاهی مردم و معلولین از حقوق ،نیازها،
توانایی ها و استعدادهای بالقوه معلولین از اصول اولیه این قطعنامه است .بر این اساس دولتها
باید اطمینــان حاصل کنند که برنامهها و خدمات موجود برای معلولین به اطالع عموم مردم از
جمله معلولین برســد و اقدامات تبلیغی برای این کار به منظور ترویج پرایری حقوق و وظایف
معلولین و حذف موانع کامل مشارکت برابر به عمل آورند .این سند در بخش مربوط به افزایش
آگاهی ،ضمن اشاره بر نقش رسانهها برای ارائه تصویر مثبت از معلولین ،به تشویق شرکتهای
خصوصی به منظور گنجاندن مســائل مربوط به معلولین اشــاره میکند .از جمله مشکالتی که
افراد معلول در جامعه با آن روبرو هســتند ،عدم دسترسی به اماکن و وسایل حمل و نقل است.
بگونهای که آنها از اشــتغال دلســرد و مجبور به کارهایی میشوند که گاه خارج از استعدادشان
و مکفی نامناســب است .این سند ،در بند ششم ،دولت ها ،سازمان های کارگری و کارفرمایی
را به اطمینان از اســتخدام و ارتقاء سیاســتهای عادالنه ،شرایط استخدام نرخ دستمزد ،بهبود
محل کار و توانبخشی کارکنانی که بر اثر شغلشان دچار آسیب شدهاند ،فرا میخواند و در بین
تیم ،بر لزوم همکاری بین دولت ،ســازمانهای کارگری و کارفرمایی با ســازمانهای مربوط به
افــراد معلول در رابطه با ایجاد اقدامات مربوط به آموزش و فرصت شــغلی ،کار پاره وقت ،کار
اشتراکی ،خود اشتغالی و مراقبت از افراد معلول تاکید میکند.
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اختیاری به تصویب رســانید .این عهدنامه را میشــود مانیفیست افراد معلول نامید .تدوین این
معاهده یک نقطه عطف بزرگ در زمینه نگرانیهای معلولین در زمینه حقوق بشــر اســت .ماده
پنج این عهدنامه به مســئله برابری و عــدم تبعیض میپردازد که همانطــور که گفتیم از اصول
ضروری برای اشــتغال معلولین است .در این ماده دولتها موظف هستند که تمامی تبعیضات
به ســبب معلولیت را ممنــوع کنند و اقدامات قابل قبولی را برای ارتقــاء برابری و رفع تبعیض
انجام دهند .شایان ذکر است که عهدنامه مذکور نیز وجود تدابیر ویژه برای معلولین را به معنای
تبعیض علیه ســایرین تلقی نمیکند و آن را برای ایجاد برابری فرصت برای معلولین در جامعه
ضروری میداند(مرادزاده.)1395 ،

 .2تبعیض مثبت در اشتغال معلولین در کشورهای ایران ،آمریکا و هند

 .1 .2در نظام حقوقی ایران
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اولین بار در سال  1383در مجلس شورای
اســامی تصویب شد و قرار بود که حقوق معلولین به واســطه اجرای این قانون تامین شود .به
دلیل اینکه قانون مصوب به صورت طرح توسط نمایندگان ارائه شده و محلهای اعتباری آن نیز
تامین نشده بود ،اجرای آن چندان الزام و تکلیفی برای دولت نداشت و از سوی دیگر تمام وجوه
زندگی معلولین را در بر نگرفته بود .به علت اینکه این قانون اهداف مد نظر را برآورده نکرد ،نیاز
به بازنگری در آن اهمیتی دوچندان یافت .به همین دلیل در ســال  1394الیحه اصالحیه قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن از ســوی هیئت دولت به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند
 1394این قانون مصوب و تقدیم شورای نگهبان شد .شورای محترم نگهبان در فروردین 1395
اعالم نمود که مصوبه مجلس مورد تائید این شــورا نیســت که البته میتوان گفت همان الیحه
دارای نکات مثبتی برای معلوالن بود که در بررســی مجدد حذف شد .به هرحال الیحه اصالح
شــده ،البته با تغییراتی که شامل حذف برخی نکات مثبت و قابل اعتنا بود ،در آذرماه  1396در
مجلس تصویب شد .اكنون در زمینه حقوق معلوالن در کشور ،قانون حمایت از حقوق معلوالن
مصوب  1396قابل اشاره است که قانون جامع حمایت از معلوالن مصوب  1383را نسخ کرده
اســت .اولین نكته قابل ذكر مربوط به سطح بندی معلوالن در قانون است .سطح بندی معلوالن
برخالف جانبازان که درصد به درصد انجام میشود تنها در چهار سطح خفیف ،متوسط ،شدید
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و خیلی شــدید است .فقد عنوان افراد دارای معلولیت خیلی شــدید در تبصره  2ماده  5قانون
ً
مذكور مطمئنا به معنــی عدم برخورداری معلولین درجه خیلی شــدید از امتیازات این تبصره
نیست كه یكی از نواقص مهم این قانون است.
فصل پنجم این قانون اختصاص به اســتخدام و اشــتغال معلولین دارد .درباره این فصل از
قانون نكاتی چند قابل ذكر است .در قانون مذكور دولت در ماده  11موظف شده است در راستای
اشــتغال معلوالن تسهیالتی را از جمله اختصاص ســی درصد ( )% ۳۰از پستهای سازمانی
تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها ،شركتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و
افراد دارای معلولیت جسمی ،حركتی فراهم نماید؛ این درحالیست که در حال حاضر دنیا دنیای
دیجیتال است و پستهایی مانند تلفنچی در سازمانها وجود ندارد.
كارفرمایــان بخش غیردولتی كه افراد دارای معلولیت جویای كار را در مراكز كســب و كار
خود اســتخدام كنند ،در طول دوران اشــتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شــرایطی از كمك
هزینه ارتقای كارایی معلوالن استفاده خواهند كرد .در قانون مذكور منظور از فرد معلول جویای
كار ،فرد دارای معلولیتی اســت كه توانایی انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش های الزم برای
اشتغال را كســب نموده باشــد .همچنین مطابق ماده  15این قانون دولت مكلف است حداقل
ســه درصد ( )% ۳از مجوزهای اســتخدامی (رســمی ،پیمانی ،كارگری) دستگاههای دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات ،شركتهاو نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر
دستگاههایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می نمایند به افراد دارای معلولیت واجد شرایط
اختصاص دهد.
نظر به پیوند بســیار نزدیک فقر و معلولیت به دلیل موانع محیطی و علل مختلف از یکســو
و با توجه به بحران کروناویروس و مشــکالت متعدد اقتصادی و معیشــتی در روزگار حاضر از
ســوی دیگر که موجبات نقض حق بر حیات شایسته توام با کرامت انسانی افراد دارای معلولیت
را فراهم ســاخته اســت؛ حاکمیت قانون بیش از هر زمان دیگری الزم میآید چرا كه اجرای این
قانون معلق مانده اســت .طبق بند یک ماده  ۲۷قانون حمایــت از حقوق افراد دارای معلولیت،
دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل
و درآمد را به میزان حداقل دســتمزد ســاالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه ســنواتی
کشــور منظور کند .به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرســنگها فاصله دارد .این در
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حالی اســت که پیشنهاد قانون از طریق الیحه بوده و در نهایت توانسته است ،نظر شورای محترم
نگهبان را از حیث عدم مغایرت با شــرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین نماید.
با این حال بسیاری از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمیکنند .از سوی
دیگر حمایتهای مالی صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیســت که کارفرمایان
رغبت به استخدام معلوالن داشته باشــند .حداکثر پولی که سازمان بهزیستی میتواند برای یک
کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد  ۳۰فرد دارای
معلولیت را در کارگاه خود اســتخدام کند ســازمان بهزیســتی وام کارفرمایی را تنها برای  ۵نفر
پرداخت میکند و به ازای هر معلولی که ایجاد اشــتغال شود  ۵۰میلیون تومان پرداخت خواهد
شد.
در الیحه پیــش از تصویب ،دولت به جای با آزمون اســتخدامی بین خود معلولین عبارت
ً
راســا به صورت موردی و بدون آزمون اســتخدامی بود که در بررسی مجلس شورای اسالمی،
ً
عبارت راســا به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی از این تبصره حذف و عبارت با آزمون
اســتخدامی بین خود معلولین جایگزین شد .در طی ســالهای اخیر با توجه به معذوریتهای
قانونی ،استخدام دولتی به ندرت انجام میشود و اگر در کل استخدامهای کشور ،نگاهی جامع
بیندازیم ،درمییابیم که بســیاری از پســتهای تعریف شــده نیز دارای شرط صحت سالمت
جســمانیاند و معلولین نمیتوانند در آن مشاغل جذب شوند .یعنی واقعیت این است که از هر
ً
ده شغلی – پست تعریف شده  -که آگهی استخدام برای آن منتشر میشود تقریبا در نه ( )9مورد،
1
شرط سالمت جسمانی را برای استخدام ضروری میدانند.
ً
 .1استنباط قواعد از رویه قضایی دیوان عدالت اداری خصوصا هیأت عمومی این مرجع ،استنباط تفسیر مورد قبول
قضــات از ماده  7قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و جمع میان بنــد (ز) ماده  42قانون مدیریت خدمات
کشــوری با ســازوکارهای مندرج در قانون جامع و خاص حمایت از معلوالن است .هیأت عمومی در خصوص
آگهی اســتخدامی وزارت آموزش وپرورش و تکلیف این دســتگاه به تخصیص ســهمیه  3درصدی به معلوالن
ابتدا رأی وحدت رویه شــماره  24-25مورخ  1391/01/28را صادر میکند ،ســپس در دادنامه شــماره 224-
 225مورخ  1391/04/26ر اســتدالل بهکار رفته در رأی قبلی تأکید میکند و در تاریخ  1393/01/25با صدور
رأی اصالحی در خصوص دادنامه شــماره  24-25طریق برگزاری آزمون استخدامی معلوالن را روشن میسازد؛
طریقی که در عمل توســط دولت رعایت نمیگردد .با اســتناد به رای هیأت عمومی استنباط میشود که در شرایط
کنونی میتوان به ماده  7قانون جامع اســتناد نمود و تفاســیر تبعیضآمیز در بخشنامهها نباید مانع حق استخدامی
معلوالن شود( .نک :پروین و حسنآبادی)1398 ،
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 .2 .2در نظام حقوقی آمریکا
در این کشــور قوانین تبعیضآمیز بر علیه معلولین گهگاهی به تصویب میرســید .در واقع این
ً
قوانین نه برای محافظت از این شــهروندان بلکه به قصد محافظت از بقیه اقشار جامعه و بعضا
جدا کردن افراد ناتوان از سایرین وضع میشدند .این قوانین تبعیضآمیز در بسیاری از ایالتهای
آمریکا به مرحله اجرا در آمدند .بعضی از این قوانین حتی تا اواخر سال  ۱۹۷۵م .نیز وجود داشته
ً
و اعمال میشــدند .مثال یکی از این قوانین حضور اشخاص معلول را در جامعه و در مالء عام
منــع میکرد و این افراد را بیمار ،لنگ ،ناقص ،کج و معوج و کریه المنظر معرفی میکرد .حتی
در ســال  ۱۹۷۲در کنفرانس ترافیک خطوط هوایی که در آن گروهی از شرکتهای هواپیمایی
خصوصی نیز شرکت داشتند قاعدهای برقرار شد که به موجب آن اشخاص بد شکل یا کسانی که
مشخصههای نامطبوع و ناخوشایندی دارند و برای دیگر مسافران انزجارآمیز هستند حق ندارند
با مسافران عادی همسفر شوند ( .)Acemoglu and Joshua, 2001: 220واضح است که اعمال
سیاســتهایی از این قبیل مانع از تالش معلولین برای تأمین مســاوات در محل کار میشد .با
اعتراض جنبشهای مدنی تصویب چنین قوانینی متوقف گشت و کم کم جای خود را به قوانین
منع تبعیض داد .برای نمونه قانون اساسی این کشور بر مفهوم مساوات شهروندان صحه گذاشته
و بر مفهوم حمایت یکســان و مساوی تأکید نموده اســت .در چهاردهمین اصالحیه این قانون
آمده اســت« :هیچ ایالتی در چارچوب و قلمروی حوزه قضاییاش نباید حمایت مساوی از این
قوانین را در مورد کســی منکر شــود .قانون دیگری که در ایاالت متحده بر منع تبعیض داللت
دارد قانون توانبخشی مصوب سال  ۱۹۷۳است .این قانون تبعیضی را که نسبت به معلولین و از
جانب آژانسها و مؤسســات فدرال و سایر دریافتکنندگان کمک مالی فدرال اعمال میشود را
منع مینماید .اشكال و انواع تبعیضی که بوسیله این قانون منع شدهاند عبارتند از تبعیض شغلی،
آموزشی ،دسترسی به ساختمانها ،بهداشت ،رفاه و خدمات اجتماعی و همچنین دادگاهها بیان
نمودهاند که اشخاصی خصوصی میتوانند به موجب این قانون در مقابل کارفرمایان و یا در برابر
اســتفاده کنندگان از بودجه فدرال که مرتکب تخلف شدهاند داد خواست ارائه دهند و خواهانی
که به اثبات برســاند کارفرما از روی عمد مرتکب تبعیض شــده و قانــون مذکور را مورد نقض
قرار داده است میتواند درخواست جبران خســارت نماید (Acemoglu and Joshua, 2001:
 .)229بنابراین دامنه تبعیضهایی که در قانون توانبخشــی به آنها اشاره شده گسترده بوده و حتی
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عدم ایجاد امکان دسترســی معلولین به ساختمانها و ادارات هم نوعی تبعیض نسبت به ایشان
تلقی میشود .البته باید توجه داشت در هر موردی که بنظر میرسد تبعیضی اعمال شده ،کارگر
معلول یا بطور کلی شاکی باید عمد بودن این عمل را به اثبات برساند اما زمانی که بحث بر سر
ً
تصویب قانون آمریکاییهای دارای معلولیت (  ) ADAدر آمریکا مطرح شــد ،دولت شدید از
آن حمایت نمود زیرا شــورای ملی معلولین اظهار داشــت که هزینههای جاری به منظور منافع
و برنامههای مربوط به ناتوانی از مرز  60میلیارد دالر در ســال تجاوز میکنند و محرومساختن
میلیونهــا معلول کــه میخواهند کار کنند برای جامعه در هر ســال میلیاردهــا دالر هزینه بر
میدارد ،که این هزینه ناشــی از پشتیبانی عالی آنان و معافیتشان از پرداخت مالیات میباشد.
در واقع باید گفت که تبعیض ،تالشهای دولت را در مورد توانبخشــی و آموزش حرفهای افراد
معلول تضعیف مینماید .دولت ایاالت متحده ساالنه میلیونها دالر برای برنامههای مربوط به
معلولین هزینه مینماید اما در نهایت این افراد در ورود به بازار کار با تبعیض مواجه میشــوند.
قانون مذکور در ســال  ۱۹۹۰تصویب شــد .کنگره این کشــور به هنگام تصویب قانون فوق در
مقدمه آن بیان نمود(:)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 94
 .1از لحاظ تاریخی ،جامعه گرایش به جداســازی و مجزا ســاختن افراد معلول (علی رغم
برخی پیشــرفتهایی که حاصل نمودهاند) دارد .چنین نمونههایی از تبعیض علیه افراد
معلول ،به تدریج به معضالتی جدی و فراگیر تبدیل میگردد.
 .۲تبعیض علیه افراد ناتوان در زمینههایی همچون اســتخدام و آموزش و پرورش ،حمل و
نقل ،ارتباطات ،تفریح و ســرگرمی ،خدمات بهداشتی ،حق رأی و دستیابی به خدمات
عمومی همچنان ادامه دارد.
 .۳بر خالف افرادی که تبعیض بر اســاس نژاد ،رنگ ،جنس ،منشأ اصلی ،مذهب یا سن را
تجربه کردهاند ،افراد دچار تبعیض بر مبنای معلولیت ،هیچ مرجع قانونی برای رسیدگی
جهت رفع چنین تبعیضی ندارند.
 .4افراد دارای ناتوانی بطور مداوم با اشــکال گوناگون تبعیــض از جمله محرویت عمدی
روبرو هستند.
 .5دادههای آماری به سرشــماریهای علی و بررســیهای دیگر نشان داده است که افراد
معلول به عنوان یک گــروه ،از جایگاه پایینتری در اجتماع مــا برخوردارند و از لحاظ

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در حقوق ایران ،آمریکا و هند
خیراله پروین ،محمد شعیب عارفی

اجتماعی ،شغلی ،اقتصادی و آموزشی وضع به شدت نامساعدی دارند.
 -6افراد معلول ،اقلیت منزوی و جدایی هســتند که به خاطر ویژگیهایی که خارج از اراده
ً
این افراد اســت و ناشی از تصورات کلیشهای است و واقعا معرف توانایی این افراد برای
شرکت در جامعه و کمک به آنها نیست و با ممنوعیتها و محدودیتها روبرو شدهاند
و در طــول تاریخ در معرض رفتار نابرابر عمدی قــرار گرفتهاند و در جامعه ما از لحاظ
موقعیت سیاسی هیچ قدرتی نداشتهاند.
الزم به ذکر است که قانونگذار در اصالحیه قانون فوق الذکر در سپتامبر  ،۲۰۰۸با
حذف این بند بیان میکند که به اهداف مناســب و شایسته کشور در مورد افراد معلول،
اطمینان از برابری فرصت ،زندگی مســتقل و خودکفایی اقتصادی برای این افراد است.
همچنین بر اســاس این اصالحیه ( ،)ADAکنگره این نکته را تشــخیص داده است که
معلولیتهای جسمی و روانی به هیچ عنوان نمیتوانند حقوق فرد را برای مشارکت کامل
در کلیه جنبههای فعالیت اجتماعی از بین ببرد .اما این نکته را نیز خاطر نشــان ســاخته
اســت که افراد دارای معلولیتهای جســمی و روانی اغلب به دلیل تعصب ،طرز تفکر
منســوخ شده یا قصور در از میان برداشــتن موانع اجتماعی و سازمانی ،اغلب از انجام
چنین کارهایی منع میشــوند .ایــن قانون به بیان این مطلب میپردازد که طی ســالیان
متمادی ،برخی از احکام صادره از سوی دیوان عالی و دادگاههای بدوی از وسعت دامنه
حمایتی که انتظار میرفت از ســوی قانون آمریکاییهای دارای معلولیت اعمال شــود
کاســته و بدین ترتیــب حمایت از افرادی را که کنگره در صــدد حمایت از آنان بوده ،از
میان برده است.
 .7اســتمرار تبعیض و تعصبات ناعادالنه ،افراد ناتوان را از فرصت رقابت بر مبنای یکسان و
دنبالکردن آن فرصتها که جامعه آزاد ما به آنها شهرت دارد را از افراد معلول میگیرد و
ایاالت متحده میلیونها دالر صرف مخارج غیر ضروری میکند که این هزینهها ناشــی
از وابستگی این افراد و عدم امکان بهرهوری ایشان است (.)Brutus et al, 1998: 529
قانونگذار در ادامه هدف مهم این قانون را موارد ذیل میداند:
 ایجاد یک اصالح على جامع و شفاف برای حذف تبعیض در مورد افراد معلول، -ایجاد استانداردهای قابل اجرا ،منطقی ،مؤثر و شفاف متوجه تبعیض در مورد افراد معلول،
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 اطمینان از اینکه دولت فدرال در اجرای استانداردهایی که در این قانون به نفع افراد معلولمشخص شده ،نقش اساسی را بازی میکند .بنابر این قانون  ADAو اصال به آن جهت
پاسخگویی به ســوانح معمولی به منظور ایجاد فرصتهای یکسان برای افراد ناتوان به
تصویب رسید.
این قانون در بخش اســتخدام ،بحث تبعیض ،به عنوان یک قاعده کلی مقرر می دارد  :هیچ
واحد تحت پوششــی نباید در مورد فرد واجد شرایط و منظور فرد معلول بر اساس معلولیت وی
در فرآیند استخدام که شامل تقاضای شعل ،استخدام ،ارتقاء ،یا اخراج کارگران و جبران خسارت
کارگران ،آموزش کار و مفاد و شــرایط و امتیازات دیگر استخدام اســت ،تبعیض قائل شود .در
تفسیر اصطالح تبعیض بر اساس معلولیت در بند فوق آمده است که تبعیض قائل شدن در مورد
فرد بر اساس معلولیت ،در حوزه اشتغال عبارت است از:
 .1محدود کردن ،تفکیک یا هرگونه جداسازی متقاضیان شغل یا کارگران به طریقی که دارای
آثاری مضر بر وضعیت یا فرصتهای افراد معلول باشد.
 .٢وارد شدن در قراردادها یا ترتیبات تجاری که دارای اثر تبعیضآمیز بر علیه افراد معلول باشد.
 .۳اعمــال رویهها یا معیارهــای اجرایی و اداری که منجر به اعمــال تبعیض بر ضد افراد
معلول گردد.
 .4محرومکردن یا خودداری کردن از ارئه مشاغل برابر به افراد معلول به خاطر معلولیتشان.
 .5عدم مناسبســازی منطقی با محدویتهای ذهنی یا جمعی فرد معلول مگر اینکه این
واحد تحت پوشش ثابت کند که مناسبسازی ،ضرری ناروا و بیموردی برای عملکرد
تجاری چنین واحد تحت پوششی دارد.
 .6اســتفاده از اســتانداردها ،معیارها یا روشهای مدیریت که منجر بــه غربال کردن افراد
معلول از کارگاهها میشود.
 .۷اعمال معیارهای صالحیت ،آزمایشات استخدامی با دیگر مالکهای انتخاب یک شغل
به منظور اندازهگیری میزان ناتوانیهای یک متقاضی شــغل مگر اینکه استاندارد ،تست
ویا مالک انتخابی دیگر که توســط نهاد تحت پوشش به کار میرود ،بر اساس ضرورت
شــغلی باشــد .همچنین قانون فوق کارفرمایان و آژانسها و مؤسســات اســتخدامی،
ســازمانهای کار و کمیتههای مدیریت وابســته به کار چه در بخش خصوصی و چه در
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ســطح دولتهای محلی و ایالتی را از تبعیض بر اســاس معلولیت باز میدارد .از زمان
الزماالجراشــدن این قانون در ژوئیه ســال  ADA ،۱۹۹۲کارفرمایان بخش خصوصی
را که  ۲۵نفر یا بیشــتر کارگر داشــتهاند ،تحت پوشــش قرار میدهد .همچنین تمامی
کارفرمایان دولتهای محلی و ایالتی ،صرفنظر از تعداد کارگرانشان مشمول این قانون
قرار میگیرند(.)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 96
ســئوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا قانون  ADAتبعیض بر علیه معلولین
را تحت هر شرایطی منع میکند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا در این زمینه استثنائی وجود دارد؟ در
جواب به این ســؤال باید گفته شود که در این زمینه استثنائی وجود دارد و آن زمانی است که فرد
معلول سبب تهدیدی مستقیم بر ســامتی یا ایمنی دیگر کارگران باشد .به موجب قانون ADA
تهدید مســتقیم به عنوان «خطری عمده بر ســامتی با ایمنی دیگران که با مناسبسازی منطقی
قابل رفع نیســت ،تعریف میشود» .البته تعیین و مشخص نمودن این که آیا فرد تهدیدی مستقیم
بر ایمنی یا سالمتی دیگران هست یا خیر امری نیست که بتوان آن را عمومیت داد تا بتوان بصورت
کلیشهای و از قبل مشخص نسبت به یک نوع معلولیت خاص اعمال نمود ،بلکه مشخص کردن
وضعیت باید بر اساس ارزیابی وضعیت فرد و خطری که به وجود می آورد آنهم بر پایه قضاوت و
داوری عادالنه و بر اساس اطالعات علمی موجود و سایر مدارک عینی باشد(Gostin & Burris
.)& Lazzarini, 1999: 121
در این زمینه بنظر میرســد که باید فهرســتی از بیماریها و عواملی که سبب ایجاد خطر و
تهدید بر ایمنی و با ســامتی دیگران میشوند تهیه شــود .مبتالیان به بیماریهایی نظیر دیابت،
سل ،سرع ،بیماریهای قلبی عروقی ،عقبماندگی ذهنی ،نابینایی ،ناشنوایی ،چاقی و همچنین
معتادیــن به مواد مخدر و الكل تحت حمایت قانون مذکور قرار دارند و در برابر تبعیض حمایت
میشــوند .نیز بنظر میکه در این رایطه وضعیت به این صورت باشــد که اگر اشــخاص معلول
به ســبب بروز خطر ،آســیب ،یا تهدیدی عمده بر ســامتی یا ایمنی دیگر کارگران گردند و این
وضعیت با انطباق یا سازگاری معقوالنه قابل رفع نباشد کارفرما میتواند شخص ناتوان را اخراج
ً
نماید و با این که اصوال از پذیرش وی خودداری نماید بدون این که عمل وی تبعیضی نســبت به
فرد معلول محسوب شود(.)Gostin & Burris & Lazzarini, 1999: 122
قوانین مربوط به تبعیض مثبت در ایاالت متحده به انواع مختلف تبعیض مربوط به فرصتهای
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شــغلی پرداخته اســت .این قوانین برای کمک به همه افراد واجد شرایط برای داشتن فرصتهای
عادالنه در بازار کار بدون در نظر گرفتن نژاد ،عقاید ،سن ،ناتوانی و جنسیت تصویب شده است.
قانون مربوط به تبعیض مثبت در ایاالت متحده حتی قبل از استفاده از این اصطالح به طور رسمی
اجرا شده بود .در سال  1941میالدی رئیس جمهور وقت روزولت دستوری را به نام فرمان اجرائی
 8802امضا كرد كه حاوی بندهایی اســت كه تبعیض در اشــتغال بر اساس رنگ ،نژاد ،عقاید یا
ملیت را ممنوع میکند .اصطالح «تبعیض مثبت» اولین بار در مارس  1961به کار رفت ،هنگامی
که رئیس جمهور وقت جان .اف .کندی فرمان اجرایی  10925را امضا کرد که کمیسیون ریاست
جمهوری در زمینه فرصتهای برابر اشتغال را تشکیل داد .این کمیسیون قرار بود شیوه های اشتغال
دولــت و آژانسهای پیمانــکاری ایاالت متحده را مورد مطالعه قرار دهد .ســپس موظف بود که
هرگونه تبعیض مثبت را که برای اصالح شــیوههای اشــتغال تبعیض آمیز موجود مورد نیاز است،
پیشنهاد کند (.)West’s Encyclopedia of American law, 1998: 153
تبعیض مثبت در مورد اشــتغال برای افراد معلول در بندهای  501و  503قانون توانبخشــی
 1973بیان شــده اســت که مربوط به هرگونه تبعیض نســبت به افراد دارای معلولیتی است که
متقاضی اشــتغال هســتند .بخش  501مســتلزم تبعیض مثبت و عدم تبعیض در اشتغال توسط
آژانسهای فدرال قوه مجریه اســت و بند  503نیاز به تبعیض مثبت و منع تبعیض را در بر دارد:
تبعیض در اشــتغال توســط پیمانکاران دولت فدرال و پیمانکاران فرعی بــا مبلغ قرارداد بیش از
 10،000دالر .در بخش  501قانون توانبخشــی سال  ،1973سازمانهای دولتی فدرال موظفند
تبعیض را به دلیل ناتوانی در اشتغال فدرال منع کنند و برای افراد معلول تبعیض مثبت انجام دهند
(.)Dutta et al, 2008: 330
کارفرمایان همچنین موظفند «اسکان معقول» را برای متقاضیان و کارمندان دارای معلولیت
فراهــم کننــد ،مگر اینکه این امر باعث ایجاد ســختیهای ناخواســته برای کارفرمایان شــود.
دســتورالعملهایی در زمینه اسکان مناسب و پیشــنهادات مربوط به تغییر محیط وجود دارد از
قبیل بازسازی شرایط کار ،تغییر کاربری مجدد کار ،اصالح برنامههای کاری ،تنظیم امتحانات،
تهیــه خواننده یا مترجم و دســتیابی به آن یا امکاناتی از جمله اســتفاده از فناوری تطبیقی(دفتر
برنامههــای انطباق قراردادهای فدرال )2002 ،تا محیط کار را برای کاربرانی که دارای معلولیت
هســتند متناســب نمایند .در بند  505راه حلهای درمانی و حق الزحمه وكیل پس از نقض بند
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 501فراهم شده اســت .در صورت تخلف از بند  ،501دادگاه میتواند هزینههای هر نوع محل
اقامت الزم در محل كار ،در دســترس بودن گزینههای جایگزین یا سایر امكانات مناسب را در
نظر بگیرد .دســتیابی به یک راه حل عادالنه و مناســب و همچنین حــق وکالت معقول به عنوان
بخشی از هزینه نیز شامل این امر است .در بخش  ،503بر اجرای تبعیض مثبت برای پیمانكاران
و پیمانكاران دولت فدرال با قراردادهای بیش از  10،000دالر تأكید شــده اســت .کارفرمایان
همچنین موظفند ســاالنه برنامههای تبعیض مثبت ارائه دهند که تضمینها ،رویهها و تعهدات
کافی در ارائه خدمات استخدام ،فراگیری و پیشرفت مناسب برای افراد دارای معلولیت را که توسط
مأمــوران فدرال تبعیض مثبت مورد نظارت قرار مــی گیرند .بخش  503همچنین مجازاتهایی
را که ممکن اســت کارفرمایان به دلیل تخلف با آن روبرو شوند ،توصیف کرده است .مطابق این
بند عدم رعایت مقررات عدم تبعیض یا تبعیض مثبت ،نقض قرارداد است .تخلف ممکن است
منجر به فسخ یا تعلیق در کل یا بخشی از قرارداد کار شود.
قانون توانبخشــی  1973در  1974و  1976اصالح شد که خدمات توانبخشی را طبق قانون
 1973مجاز اعالم کرد .در ســال  ،1978این قانون در اصالحات توانبخشی ،خدمات جامع و
ناتوانی در رشــد ،با تأکید بر افراد دارای ناتوانی شــدید تمدید شد .این امر منجر به ایجاد برنامه
های مستقل توانبخشی زندگی برای معلوالنی که پتانسیل کاری ندارند شد .در اصالحات قانون
توانبخشــی مصوب سال  ،1984آژانسهای توانبخشی ایالتی ملزم به داشتن یک برنامه کمک به
مشــتری شدند و در ســال  ،1986اصالحات در این قانون ،آژانسها را به ارائه خدمات اشتغال
پشتیبانی شده برای افراد دارای معلولیت شدید موظف ساخت .در سال  ،1998قانون توانبخشی
دوباره اصالح و در قانون سرمایهگذاری نیروی کار گنجانیده شد (.)Dutta et al, 2008: 333
سایر احکام اجرایی از قبیل دستورالعمل اجرایی  13078بر حمایت از تبعیض مثبت و عدم
تبعیض در اشــتغال برای افراد معلول و افزایش اشتغال بزرگساالن با معلولیت تأکید کردهاند که
یک سیاست ملی هماهنگ و پرخاشگرانه ایجاد کرده تا بزرگساالن دارای معلولیت شاغل شوند.
دستورالعمل اجرایی  13163تحت عنوان افزایش فرصت برای افراد معلول برای اشتغال در دولت
فدرال ،فرصتی را برای افراد دارای معلولیت در همه سطوح و مشاغل دولت فدرال فراهم میکند.
دســتورالعمل اجرایی  ،13164آژانسهای فدرال را به ایجاد روشی برای تسهیالت مسکن برای
افراد معلول موظف کرده اســت .آژانسها باید برنامهها و هرگونه اصالحات خود را به کمیسیون
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فرصت شغلی برابر ارائه دهند .ســرانجام دستورالعمل  ،13217گزینههای مبتنی بر افراد معلول
در جامعه را ترویج میکند ،از جمله کمک به اینکه همه آمریکاییها بتوانند در نزدیکی خانواده
و دوســتان خود سکنی گزینند و در عین حال زندگی مستقلتری داشته باشند ،به اشتغال و تولید
مشغول شوند و در زندگی و در جامعه شرکت کنند(.)Dutta et al, 2008: 331
اگر افراد معتقد باشــند کــه از طرف پیمانکاران فدرال یا پیمانــکاران جزء مورد تبعیض قرار
گرفتهاند ،ممکن است شکایاتی را مطرح کنند .همچنین شکایات ممکن است توسط سازمان یا
از طرف افراد آســیب دیده ظرف  180روز از تاریخ ادعای تبعیض شــکایت مطرح شود؛ اگرچه
زمان تشــکیل پرونده میتواند به یک دلیل قانعکننده تمدید شود .قانون کمک به تجدید ساختار
«جانبازان دوره ویتنام  ،1»1974اصالح شــد تا جلوی تبعیض را بگیرد و نیاز به تبعیض مثبت در
کلیه امور پرســنلی برای جانبازان دارای معلولیت از جنگ ویتنام ،یعنی برای هر جانبازی که در
طول جنگ یا در آن خدمت کرده اســت ،لحاظ شود .هدف سیاست قانون مذکور این است که
«حداکثر فرصتهای شغلی و پیشرفت شغلی در دولت فدرال را برای جانبازان معلول و برخی از
جانبازان دوره ویتنام و دوران پس از ویتنام که برای چنین شــغل و پیشرفتی شایسته هستند تعیین
میکند .قانون اصالح خدمات ملکی 21978مســتلزم برخورداری «منصفانه و عادالنه» در همه
ابعاد مدیریت پرســنل و کارمندان بدون توجه به وابستگی سیاسی ،نژاد ،رنگ ،مذهب ،اصلیت،
جنس ،وضعیت تأهل ،سن یا وضعیت معلولیت است (.)Welch and Palames, 1995
 .3 .2در نظام حقوقی هند
حق اشــتغال طبق قانون اساســی هند با توجه به مقررات مربوط به بخش ســوم و چهارم قانون
اساسی و به ویژه موارد زیر قابل توجه است:
 برابری در برابر قانون و حمایت برابر از قوانین در داخل هند (ماده .)14 هــر دو عبارت «برابری در پیشــگاه قانون» و «حمایت برابر قانــون» در اعالمیه جهانیحقوق بشر استفاده شده است (ماده .)7
 برابری فرصت در امور اشتغال عمومی (ماده .)161. Vietnam Era Veterans” Readjustment Assistance Act of 1974
2. The Civil Service Reform Act of 1978

 حقوق و دستمزد زندگی و غیره برای کارگران (ماده .)43 دولــت باید حق مــردم را در محدوده ظرفیت اقتصادی و توســعه ،حــق کار ،آموزش وکمکهای عمومی در موارد خاص تضمین کند.
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مهمترین قانون در نظام حقوقی هند در مورد تبعیض مثبت و اشتغال معلوالن ،قانون حق اشتغال
معلولین (حمایت از حقوق برابر و مشــارکت کامل از فرصت برابر)  1995اســت .این قانون برای
توانمندسازی افراد معلول برای استفاده از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود بر شمرده است:

الف) بخش  32از فصل پنجم مقرر می دارد كه دولت موظف اســت پســتهای مناسب
را در مؤسســات كه میتواند برای معلوالن محفوظ بماند شناســایی كند و همچنین در
فواصل دورهای فهرست پستهای شناسایی شده برای به روزرسانی آن را بررسی كند.
ب) تمدیــد رزرو  ٪3به نفع افراد معلول که  ٪1آنها برای افرادی که از نابینایی یا کم بینایی،
ضعف شنوایی ،ناتوانی حرکتی یا فلج مغزی رنج میبرند ،در کلیه پستهای مناسب در
هر موسسه متعلق به دولت(مرکزی و ایالتی) و مقامات محلی (بخش )33؛
استخدام بعد منتقل میشود؛
ســال
پ) در بند  36نیز رزرو پســتهای خالی غیرمترقبه به
ِ
ِ
اگر در آن ســال شخص دارای معلولیت در این پست موجود نباشد ،کارفرما می بایست
با شخص دیگری غیر از معلول ،جای خالی را پر کند (.)ILO, 2003
ت) رزرو پست خالی به همراه مزایای شغلی در طرحهای کاهش فقر (بند .)40
ج) فراهم آوردن مشوقهایی برای کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی برای اطمینان
از حداقل  ٪5نیروی کار آنها از معلولین (بخش .)41
چ) فراهم كردن كمكها و وسایل كمك به وسایل نقلیه مناسب معلوالن توسط دولت(بخش
.)42
خ) طرح تخصیص ترجیحی زمین با نرخ های دســتوری به افــراد دارای معلولیت برای راه
اندازی مشاغل ،کارخانهها و غیره (بخش )43؛
ح) ارائه ویژگیهای دسترســی در جادهها برای فعال کردن حرکت آزاد افراد دارای معلولیت
(بخش .)45
د) فراهم ساختن محیطی در دسترس و قابل استفاده توسط افراد معلول (بخش .)46
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حمایت از حقوق اقتصادی افراد معلول یه تصویب رسیده است .این قانون استراتژیهای زیر را برای
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ذ) حمایت از خدمات کارمند در سازمان دولتی که در طی خدمت دچار ناتوانی و معلولیت
میشود (بند .))i( 47
ر) عدم تبعیض در موضوع ارتقاء به دلیل معلولیت (بخش ( 47ب)).
در بخش  47مقرر شــده است كه هیچ مؤسســهای نباید كارمندی كه در حین خدمت خود
معلول میشــود را از کار برکنار کند .در دعوای کنال ســینگ در برابر اتحادیه هند و انر ،1دادگاه
این مســئله را در نظر گرفت که آیا خدمات کارمندی که در طی خدمت دچار معلولیت میشود
میتواند با توجه به چنین ناتوانی همچنان مثل ســابق ارائه شود .شاکی کارمند حراستی با سابقه
کار  17سال در دفتر خدمات ویژه اتحادیه هند بود که به علت جراحتی که در حین انجام وظیفه
ایجاد شــده بود دچار قطع عضو میشــود .هیأت پزشــکی وی را ناتوان دائمی اعالم کرده بود،
بنابراین شــاکی از خدمت اخراج شده بود .دادخواســت وی در دیوان عالی کشور در به چالش
کشــیدن اقدام دولت و درخواست کمک برای انجام شــغل جایگزینی که وی میتوانست انجام
دهد ،توســط دیوان عالی کشــور تایید شــد .دادگاه تجدیدنظر حکم داد که شاکی میتواند به
پستهای شغلی دیگری با همان مقیاس پرداختی و مزایای خدمت منتقل شود و در صورت عدم
امکان ،تا زمانی که پستی مناسب در دسترس نباشد میتواند در پستی فوق العاده مشغول به کار
شود (.)Baylies, 2002: 230
دنیای متغیر کار برای افراد دارای معلولیت ،هم فرصتهای جدید و هم چالشهای جدیدی
را ارائه می دهد .جنبش حقوق بشــر در هند جســورانه و قاطعانه توجه سیاســتگذاران را از ارائه
خدمات خیرخواهانه به حمایت جدی از حقوق اساســی خــود برای عزت و احترام جلب کرده
است .در رویکرد جدید ،افراد دارای معلولیت به عنوان افرادی با طیف وسیعی از تواناییها دیده
می شــوند و هر یک از آنها توانایی دارند تا از پتانسیلها و اســتعدادهای خود استفاده کنند .در
کشــوری مانند هند تعداد معلولین بسیار زیاد است ،مشــکالت آنها بسیار پیچیده است ،منابع
موجود آنچنان نادرســت و نگرشهای اجتماعی بســیار مضر هســتند؛ فقط قانون است که در
نهایت میتواند یک تغییر اساسی را با روشی یکنواخت ایجاد کند .دولت هند اقدامات زیادی را
برای اطمینان از مزایای مربوط به معلولین به دنبال اشتغال از طریق سهمیه رزرو و همچنین ارائه

1. Kunal Singh v. Union of India and Anr
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خدمات و امکانات به معلولین شــاغل در نظر گرفته است ( .)Bradley et al, 2004: 249دولت
هند  ٪3جای خالی را در برابر پســتهای مشخص شــده در گروه "الف" و گروه "ب" برای افراد
معلول در وزارتخانههای دولت مرکزی ،شــرکتهای عمومی و بانکها حفظ کرده است .قانون
معلولین (فرصتهای برابر ،حمایت از حقوق و مشــارکت کامل) مصوب  1995تصریح کرده
اســت که دولت و مقامات محلی باید در حدود ظرفیت اقتصادی و توســعه خود ،مشوقهایی
را بــرای کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه خصوصی فراهم کنند تا اطمینان حاصل شــود که
حداقل پنج درصد از نیروی کار آنها از معلولین تشکیل شده است.
هدف قانون معلولین ،تضمین امنیت شــغلی معلوالن و در نتیجه توانمندســازی آنها است.
هر سازمان /ادارهای برای انتخاب کارمندان از معیارهای خاصی پیروی میکند .دولت هند ٪3
جای خالی را در برابر پســتهای مشخص شده در گروه "الف" ،گروه "ب" ،گروه "ج" و گروه "د"
برای افراد معلول در وزارتخانههای دولت مرکزی و ادارات عمومی ،شرکتهای سرمایهگذاری و
بانکهای بخش عمومی/شرکتهای بیمه حفظ کرده است .افراد دارای معلولیت که از این طرح
بهرهمند میشوند شامل نابینایان ،ناشنواها و افراد معلول ارتوپدی هستند که دارای  ٪1رزرو برای
هر گروه هستند (.)Bradley et al, 2004: 252
هیچ قانونی بــرای تبعیض افراد معلول در زمینه اشــتغال وجود ندارد .بــا این حال ،قوانین
استخدامی حاوی معیارهای پزشکی است که توسط یک نامزد موفق در انتخاب یک پست معین
باید رعایت شــود که مانع از اشــتغال افراد معلول در موارد مختلف میشود .از آنجا که ممکن
اســت ناتوانی در راه عملکرد معلوالن به وجود آید ،گاهی اوقات ممکن اســت همین امر به سد
عملکرد تبدیل شــود .بیش از  ٪90از کارمندان معلول بیش از  5ســال در حرفههای مربوطه در
حال خدمت هستند .حتی  ٪29دارای بیش از  20سال سابقه خدمت هستند .سیاست ملی برای
معلولیت حاوی این پیام است که افراد دارای معلولیت انسان هستند .معلولیت یک منبع انسانی
با ارزش برای کشــور اســت و باید محیطی ایجاد کرد که برای آنها فرصتهای برابر ،حمایت از
حقوق آنها و مشــارکت کامل در جامعه فراهم کند .با این حال گزارش کارگروه توانمندســازی
معلولین برای برنامه پنج ساله یازدهم( 2012-2007 ،تشکیل شده توسط کمیسیون برنامهریزی
دولت هند) به وضوح نشان می دهد که علیرغم اقدامات گستردهای که برای توانبخشی حرفهای
افراد معلول و تصویب قانون افراد معلول انجام شــده اســت ،به ســختی تاکنون بخش کوچکی
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از جمعیت از آن بهرهمند شــدهاند .بنابراین شکاف وســیعی از دیدگاه تقاضا و عرضه باقی مانده
است .در دوره برنامه پنج ســاله یازدهم برای رفع این شکاف باید تالشهای الزم صورت گیرد.
عالوه بر این مشــخص شد که در اجرای ســهمیه رزرو  ٪3موانعی وجود دارد .متداول ترین این
موارد (:)Bradley et al, 2004: 270
الف) نگرش تبعیض آمیز جامعه
ب) نگرش پدرساالرنه جامعه
ج) بیسوادی
د) عدم آگاهی اجتماعی
ه) عدم قدرت سیاسی و اداری است.
هم در زمینه آموزش دولتی و هم در زمینه اشــتغال و هم در برنامههای رفع فقر ســهمیه سه
درصدی برای افراد معلول وجود دارد .هیچ سهمیه جدا از  ٪3فوق الذکر برای زنان معلول وجود
ندارد .به این ترتیب ،هدف از رزرو  3درصد جنبه جنســیتی ندارد .دیوان عالی کشــور همچنین
تصریح كرده است كه افراد دارای معلولیت طبقه خاصی را تشکیل میدهند و انجام هرگونه رزرو
بیشــتر بر اساس كاســت ،عقیده یا مذهب ایجاد نمیشود .جنبش معلولیت در هند طی دو دهه
گذشــته حمایت گســتردهای را از معلوالن انجام داده است و بیش از هر چیز فعالیتها در مورد
احترام به حقوق این قشر و تقاضا برای برخورداری همگان از شهروندی برابر بوده است .دولت
هند سه قانون بنیادین را برای افراد معلول تصویب کرده است:
( )1قانون افــراد معلول (فرصتهای برابر ،حمایت از حقوق و مشــارکت کامل) مصوب
 1995که شــامل آموزش ،اشــتغال ،ایجاد محیط بدون موانع ،امنیت اجتماعی و غیره
میشود.
( )2اعتمــاد ملی بهزیســتی افــراد مبتال به اوتیســم ،فلج مغــزی ،عقبماندگی ذهنی و
معلولیتهای چندگانه مصوب  1999که دارای مقرراتی برای سرپرســتی قانونی چهار
دسته از معلولیتها و ایجاد محیطی برای زندگی هرچه بیشتر مستقل معلول است.
( )3قانون شــورای توانبخشی هند مصوب  1992که به توســعه نیروی انسانی برای ارائه
خدمات توانبخشی میپردازد.
ً
زنان معلول اگر نه بیشــترین بلکه تقریبا نادیده گرفته شدهترین بخش از جمعیت معلوالن را

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلوالن در حقوق ایران ،آمریکا و هند
خیراله پروین ،محمد شعیب عارفی

تشــکیل میدهند .تعصبات فرهنگی علیه زنان ،ترجیح فرزندان پسر ،بروز حوادث شیرخوارگی
زن و یــا قتلهای جنینی ،ســوء تغذیه بــاال در بین کودکان به دلیل تخصیص نادرســت غذا در
بیــن فرزندان زن و مرد ،رفتــار ترجیحی فرزندان پســر از جمله گرفتاریهای عمده این قشــر
اســت .بنابراین یک زن معلول ،ترحمانگیز ،کنارگذاشته ،منزوی ،حاشیهنشین ،غیرقابل پذیرش
اجتماعی اســت و مورد غفلت قرار میگیرد و مسئولیتی سنگین و ناچیز از تعهدات بشردوستانه
به حساب میآید.
عامل مهم در اثربخشــی هر قانون یا مقررهای در ارتباط با حقوق معلوالن و تبعیض مثبت،
میــزان آگاهــی از وجود آن در بین گروه هدف اســت .میزان آگاهی در مــورد تبعیض مثبت در
گروههای هدف مطلوب نیســت .اگرچه برنامههای ضد فقر با حمایت مالی مرکزی برای افرادی
که دارای معلولیت هســتند وجود دارند اما مطالعات مختلف نشان میدهد که تعداد افرادی که
از این مزایا بهرهمند شــدهاند ،کمتر از حد تعیین شــده اســت .قانون تضمین اشتغال روستایی،
رزرو برای معلوالن را به کلی کاهش داده اســت .عالوه بر این ،اجرای سهمیه رزرو به طور کامل
پیشبینی نشده است.
براساس سرشــماری ســال  9301 ،2001زن دارای معلولیت وجود داشــتند که 42.46
درصد از کل جمعیت معلول را تشــکیل میداند .زنان معلول نیاز به محافظت در برابر استثمار و
سوءاســتفاده دارند .حتی در مواردی که قوانین تبعیضآمیز نیستند ،زنان و دختران معلول با تعداد
زیادی از موارد سوءاســتفاده در خانوادهها ،جوامع و دولت خود روبرو هستند .اگرچه دادههای
قطعی نادر است ،اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد زنان و دختران معلول با باالترین میزان
خشونت و تبعیض نسبت به زنان غیر معلول روبرو هستند.
با این حال ،ادارات و سازمانها مکانیزم هایی را برای جبران شکایت تعیین کردهاند .عملکرد
ســازمانهای دولتی با توجه به اجرای ســه درصد رزرو برای افراد دارای معلولیت در مشــاغل
ِ
ً
مؤسسات دولتی کامال ناپسند است .عوامل مختلفی برای تخصیص روند اجرای مقررات رزرو
مشــخص شده است و برخی پیشنهادات نیز ارائه شده است .آنچه بیش از هر چیز دیگری الزم
اســت ترویج یک محیط برای توانمندسازی معلول است .همچنین نیاز به تغییر ذهنیت جامعه و
همچنین کلیه افراد درگیر در فرآیند استخدام وجود دارد .فقط در این صورت راههای اشتغال برای
افراد معلول قابل افزایش اســت .لذا ،این سیاستها باید آگاهانه نیازهای افراد دارای معلولیت را
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در نظــر بگیرند .نمونههایی از قوانین در ســطح بینالمللی و ملی برای تضمین حقوق برابر افراد
معلول برای مشارکت در کار غیر رسمی وجود دارد .فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت
باید متناســب با مجموعه فرهنگی و اجتماعی آنها باشد تا ادغام آنها در داخل جامعه بیشتر به
خطر نیفتد .در عین حال ،ضرورت آموزش جامعه نیز برای مقابله با تبعیض و انزوای افراد معلول
ضروری است.
جالب اینجاست که حتی رزرو ســه درصدی که برای معلولین در برابر پستهای مشخص
شده در ادارات دولتی ،شرکتها و نهادهای خودمختار فراهم شده است صمیمانه اجرا نمیشود.
از این رو ،نیاز به اصالح مفاد قوانین مربوط به منظور گســترش تسهیالت رزرو در کلیه پستها
وجود دارد .برای مقابله با موارد قربانیشدن افراد دارای معلولیت در روند انتخاب /استخدام باید
مقررات ســختگیرانه و مجازاتی در مورد اســتفاده بیش از حد از سوء استفاده در فرایند انتخاب/
استخدام اعمال شود .با توجه به وسعت این گونه تبعیضها ،الزم است که در هر کمیته استخدام،
یک عضو متخصص به طور اجباری از بین افراد معلول باشــد .نماینده کمیساریای معلولین باید
این اختیار را داشــته باشند که یادداشت مخالفت را به رئیس کمیته انتصاب و همچنین رئیس وی
ارســال کند .از این رو ،افراد معلول باید در فرآیند انتخاب حرفی بزنند تا شفافیت بیشتری داشته
باشند و با استفاده از انتصاب مقامات ،امکان سوءاستفاده را از بین ببرند .از این رو ،ارزیابی دقیق
نیازها باید با توجه به تفاوت های جنســیتی ،عرف ،سن ،وضعیت تأهل و غیره بر اساس اولویت
انجام شود.

نتیجهگیری

افراد دارای معلولیت و کسانی که به آنها اهمیت میدهند ،باید اطمینان حاصل کنند که تبعیض
غیرقانونی اســت و موانع نیز به همان اندازه از وضعیت جسمی و همچنین از دیدگاه افراد عادی
برداشته میشود .سیاســتهای تبعیض مثبت در هند تاریخ بسیار طوالنیتری نسبت به ایاالت
متحده دارند و از نظر قانون اساسی تضمین شدهاند (برای گروههای هدف) و به صورت سهمیه
در مشاغل دولتی ،مؤسسات آموزشی و کرسیهای انتخاباتی در هر سطح از دولت وجود دارند.
در آمریكا ،این برنامه حدود  40ســال قدمت دارد ،كه از نظر قانون اساسی تضمین نشده است
و روش ســهمیهبندی نیز منتفی اســت .نقطه قوت برنامه تبعیض مثبت در هند این است که در
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ً
قانون اساســی تصریح شده است و نمیتوان آن را به صورت قانونی به چالش کشید و عمال غیر
قابل برگشــت است .در نظام حقوقی ایران اما هنوز راه بسیاری تا تحقق حقوق معلوالن به ویژه
در زمینه اســتخدام باقی است .آموزش و ایجاد مهارتهای شغلی به معلوالن ،ایجاد زمینههای
تأمین استقالل و فراهمسازی بیمه اجتماعی و درمانی معلولین تحت پوشش  ،تشکیل گروههای
خودیار افراد معلول و خانواده آنها ،فعالیتهای هنری ،مذهبی ،ورزشــی و اوقات فراغت برای
معلــوالن و پیگیری اجرای قوانیــن مرتبط با حقوق معلوالن از جمله اقدامات توانمندســازی
معلوالن در ایران به شــمار میرود .جلب اعتماد افراد جامعه به تواناییهای معلوالن مهمترین
هدف از فرآیند توانمندسازی حرفهای و شغلی این قشر از جامعه است .هر اندازه در جلب اعتماد
جامعه و کارفرمایان موفقتر عمل شود ،فرآیند توانمندسازی کارآمدتر می شود .قانون حمایت از
حقوق معلوالن مصوب  1396در کشــور به مسائلی مانند مناسبسازی ،دسترسپذیری و تردد
و تحرک ،خدمات بهداشــتی ،درمانی و توانبخشی ،امور ورزشی ،فرهنگی ،هنری و آموزشی،
کارآفرینی و اشــتغال ،مسکن ،فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمومی ،حمایتهای قضایی
و تســهیالت مالیاتی ،معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی و برنامهریزی ،نظارت و منابع
مالی پرداخته است .ماده  10قانون جدید حمایت از معلوالن مصوب  1396گام مهمی در زمینه
اشــتغال معلوالن برداشته اســت با این حال هنوز مهمترین مشکل در زمینه استخدام معلوالن،
اجرا نشدن قانون و فراهم نبودن اعتباری است که در قانون مذکور به آن اشاره شده است.
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مباحث مربوط به دکترین مهدویت از مباحث نوبنیاد در عرصه علوم اسالمی است که مشابهت
ظاهری مبانی حقوق بشــری دکترین مهدویــت با برخی مبانی حقوق بشــری در نظام حقوق
بینالملــل ،مقایســه و تطبیق میان این دو را اجتناب ناپذیر میســازد چنین مقایســهای از یک
ســو نتیجه خصوصیت کنکاشگر ذهن است و از ســوی دیگر میتواند هم واجد آثاری نظری
و هم متضمن آثاری کاربردی باشــد (پورســید آقایی .)207 :1380 ،بحث مربوط به تقابل یا
همخوانی مهدویت با حقوق بشــر بخشــی مهم در زمینه حقوق بشــر بین الملل و حقوق بشر
اسالمی اســت(ارفعی .)99 :1372 ،لیکن چالشــی که فرا روی بحث مهدویت و حقوق بشر
است ســازگاری این دو و یا به دیگر ســخن تعامل اسالم و حقوق بشر اســت (جوادی آملی،
 .)143 :1396گزارهی دین بر محور عبودیت و بندگی دایر مدار اســت و لذا شخصیت ،آزادی
ّ
حد رقیت و بندگی ّ
تنزل میدهد .در آن سو،
و انتخابی برای انسان باقی نگذاشته است و او را به
حقوق بشر که پس از قرون  17و  18از ریشههای حقوق طبیعی خود خارج شده و بر محور فرد
ً
و نفع فردی میگردد ،خصوصا در دوران مدرنیته و پستمدرنیســم کنونی با تکلیف و تسلیم در
برابر فرد و نهاد خاص آشــتی نداشته و سر ناسازگاری طی میکند (ابراهیم .)79 :1391 ،آنچه
که در این میان مطرح اســت و بحث اصلی این مقاله نیز میباشــد انطباق این دو مهم است که
نگارنده به دنبال آن اســت که مبانی حقوق بشــری دکترین مهدویت را در مقایسه با مبانی نظام
حقوق بین الملل در قالب نظام حقوق بشــر اسالمی بررسی کند ،چرا که جا دارد نسبت به این
ّ
حوزه ،اهتمام جدی صورت پذیرد تا امکان ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه گســترش
مباحث مهدویت و حقوق بشر اسالمی فراهم آید (جوادی آملی .)143 :1396 ،ناگفته نماند که
پراکندگی مباحث مذکور در کتب تفسیری ،روایی و فقهی ،پژوهش در این عرصه را با مشکالتی
ّ
مواجه ساخته است ،اما با ّ
تأمل و تفقه در کتب معتبر ،میتوان روابط بین الملل اسالمی را تبیین
ّ
نمود .مشــکلی که در بازیابی و بررســی مجدد عبارات دکترین مهدویت وجود دارد این است
که اصطالحات مذکور در آن کتب ،براســاس منابع اســتنباطی رایج در آن زمان است؛ با پدید
آمدن افقهای تازه و گســتردهتر در فقه و حقــوق بین الملل ،به ویژه در عرصه روابط بین الملل،
ضروری اســت اصطالحاتی مورد استفاده قرار گیرد که با مباحث جدید مطابقت داشته باشد و
ابعاد گوناگون آن را دربرگرفته باشد؛ زیرا شناخت این گونه اصطالحات به فهم بهتر این مباحث

کمک شایانی خواهد نمود و محقق را نسبت به زوایای بحث آشنا خواهد ساخت.
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كلمه دكترین در معنای نخست (اعتقاد و باور به یك حقیقت) دارای ساختار فلسفی استّ ،اما در
معنای دوم (آموزه) جنبه عملی آن بیشتر است .بعضی از مؤلفههای دینی دارای محوریت است
و از آنها به آموزههای اعتقادی یا «دكترین» تعبیر میشود .ترکیب و کاربرد اصطالح «دکترین»
به عنوان پیشوند «مهدویت» بیانگر بنیادهای فکری– عقیدتی موضوع مهدویت و القا کنندۀ نقش
اســتراتژیک و راهبردی آن اســت (صمدی .)47 :1394 ،منظور از دكترین مهدویت مجموعه
آموزههایی است كه بر محور مهدویت میباشد و میتوان از آن آموزهها ،چه پیش از عصر ظهور
و چه پس از عصر ظهور ،در ارائه راه حلهای كاربردی و طرح نظریههای راهبردی در حوزههای
متفاوت ،اســتفاده نمود .در تفكر و نظام فكری مســلمانان ،دكترین مهدویت شاخصی انسجام
بخش و سامان دهنده است كه در بســیاری از نظریه پردازیها و ارائه الگوهای فكری میتواند
حضور داشته باشد (ربانی.)56 :1396 ،از كاركردهای عملی و راهبردی دكترین مهدویت این
اســت كه با این كه مسأله امامت و خالفت از آســیب پذیرترین و اختالفیترین موضوعات در
تاریخ اندیشــه فریقین شمرده میشود و اختالفات مذاهب اسالمی با یكدیگر در نخستین امام و
خلیفه موجب دسته بندیهای مذهبی شده است ،اما این اختالفات با آمدن و ظهور آخرین امام
سرانجام
و خلیفه یعنی امام مهدی (عج) به یك اتفاق نظر و وحدت منجر خواهد گشت ،گویی
ِ
تمامی فرقههای اســامی با ظهور مهدوی یا دكترین مهدویت به اتحادی اعتقادی تبدیل خواهد
شــد و همه مسلمانان بر سر ســفره نبوی با قرائتی مهدوی با یكدیگر دست دوستی خواهند داد
ّ
و به پرســتش خداوند خواهند پرداخت .در واقع به تعبیر قــرآن امام مهدی (عج) تجلی بخش
بازگشــت همه امور به خداوند خواهد بود و همه انســانها را به یــك ّامت تبدیل خواهد نمود
(مطهری.)86 :1396 ،
از كاركردهای مهدویت گرایی این است كه تمامی قرائتهای رسمی و غیر رسمی از مذاهب
و ادیان با ظهور مهدوی تصحیح خواهد شد و ظهور ایشان ارمغان آور تفسیری وحیانی و مطابق
با منطق وحیانی تمامی انبیای پیشین میباشد كه به اختالفات مذهبی پایان خواهد داد .بنابراین،
ادبیات و فرهنگ مهدوی مدخلی اســت كه تمامی اعتقادات اسالمی و حتی نظام اعتقادی دیگر
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ادیان از آن منظر نگریســته میشود و در عین حال كه مهدویت قســیم دیگر اعتقادات همچون
مهمی دارد كه آن را ّ
توحید ،نبوت ،معاد و امثال آن اســتّ ،اما شــاخصه ّ
حتی از ّ
نبوت رسوالن
ممتاز میســازد و به آن ،شایســتگی احراز جایگاه یك دكترین جهانــی را میدهد و آن تمامیت
بخشی و تكمیل كاركردهای تمامی انبیا در طول تاریخ بشر ،به وحدت رساندن تمامی آموزههای
ّ
ادیان گذشــته ،تفســیر خالص و توانا از اعتقادات دینی و قطعی بودن تحقق این ایده آل و آرمان
دینی است (صادقی تهرانی.)142 :1390 ،

 .2حقوق بشر

حق عبارت است از مجموعه شرایطی كه به موجب آن گزینش یك نفر میتواند طبق قانون كلی
اختیار با گزینش فرد دیگری متحد شــود (جوادی آملی .)75 :1396 ،اصطالح حقوق بشــر،
ً
نسبتا جدید اســت و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945
وارد محاورات روزمره شده اســت .این عبارت جایگزین اصطالح «حقوق طبیعی» و «حقوق
انســان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند .منظور از حقوق بشــر چیست؟ مشکلی که در تعریف
حقوق بشــر وجود دارد ناشــی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی در میان
فالسفه حقوق برانگیخته است (مهرپور.)72 :1398 ،
آموزههای اخالقی حقوق بشــر معطوف به تشــخیص پیش شــرطهای پایهای است که هر
انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد .حقوق بشر هم معطوف به پیش شرطهای منفی و هم
پیش شرطهای مثبت کمینهای است ،که الزمه یک زندگی خوب است؛ مانند حقوق منع شکنجه
و حق برخورداری از ســامت .توجیه مالحظات اخالقی همیشه مقدم بر مالحظات ملی است
(مرون .)155 :1382 ،حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که
بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید (مهرپور .)149 :1398 ،حقوق بشر آن دسته از حقوقی
اســت که انسان به دلیل انســان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و
صالحیت فردی او ،از آن برخوردار است.
در تعریفی دیگر حقوق بشــر تضمینهای اخالقی پایهای انگاشته میشوند که مردم در همه
کشــورها و فرهنگها ،به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند .اینکه این تضمینها
"حقوق" خوانده شدهاند بدان معناســت که همه افراد ،جویای آن تعلق میگیرند .دارای اولویت

 .3معیارها و شاخصهای حقوق بشر و مهدویت

 )1جهانشــمولی :منظور از جهان شمولی حقوق بشر این اســت که بهطور نامشروط ،به همه
انســانها ،در سراســر گیتی تعلق میگیرد .همه آنها که اکنون زندگی میکنند و آنها که در
آینده خواهند آمد ،از این حقوق برخوردارند .مبنای حقوق بشر احترام و کرامت ذاتی انسان
است .چون مبنای حقوق بشر غیرقابل سلب و تفویض است ،لذا همه انسانها از این حقوق
در مقابل دیگران برخوردارند .از طرف دیگر ،جهانشــمولی حقوق بشــر در عصر ظهور به
این معنا نیســت که در یک مقدمه و  30ماده ،حقوقی به طور نامشــروط به همه انسانها در
سراســر گیتی تعلق میگیرد و همه آنها که اکنون زندگی میکنند و آنها که در آینده خواهند
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باالیی هســتند و اجابت آنها اجباری اســت و نه اختیاری ،اغلب حقوق بشــر را جهانشــمول
میانگارنــد ،به ایــن معنا که همه افــراد از آن برخوردارند .و باید برخوردار باشــند .این حقوق
مســتقل دانسته میشــوند ،به این معنا که فارغ از اینکه توســط نظام قانونی و رسمی یک کشور
به رســمیت شــناخته شــوند یا به اجرا درآیند و یا نه وجود دارند .بهرغم آنکه واژه «حقوق بشر»
بصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد ،اما تعریف آن دشوار مینماید .به بیان کلی حقوق
بشــر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود (شریفی
طرازکوهی.)67 :1397 ،
بــا وجود این ،در مورد اینکه محتوای این حقوق چیســت ،اتفاق نظر وجود ندارد .اغلب به
آســانی میتوان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم و محتوای آن ،یعنی حمایت
ً
فرد در مقابل ســوء استفاده از اقتدار دولت اســت تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد .از
این رو ،تعریفی از حقوق بشر ،که مورد پذیرش عمومی باشد ،ارائه نشده و این امر خود مشکلی
بر ســر راه تنظیم بینالمللی آن محســوب میشود .حقوق بشــر بیش از هر موضوع دیگر تمایز
بین جهان شــمولی و نســبیت گرایی فرهنگی را به تصویر میکشد .جهانشمولی وضعیت مورد
تاکید کنفرانس جهانی ژوئن  1993ســازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین) را منعکس
مینماید .نظریه نســبیتگرایی مبین آن است که حقوق بشــر در یک کشور با کشوری دیگر که
بر اساس ارزشها ،ســنتهای مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت مینماید (واالس،
.)279 :1390
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آمد ،از این حقوق برخوردارند ،بلکه به این معناســت که برابری و مساوات در برابر قانون و
عدالت و امنیت و مشــارکت ،همه زندگی مردم را در بر میگیرد .آنچه در لباس استدالل و
ظرف ذهن برای بشر اثبات میشد ،اکنون در عالم خارج برای عموم انسانها تحقق مییابد.
ً
(موسویگیالنی .)61:1394 ،باید این مطلب را مؤکدا بیان کرد که در عصر ظهور ،ضعفها
و ایرادات و نواقص جدی که در طول تاریخ بشریت وجود داشتند و دارند ،از بین میروند و
جهانی از عدل و داد شکل میگیرد و مطالب مثبت اعالمیه جهانی حقوق بشر ،که مورد تأیید
دین مبین اسالم است ،تحقق واقعی و عینی مییابد.
 )2تخلفناپذیری :منظور از «تخلفناپذیری» این اســت که هیچیک از افراد انســان از شمول
«حقوق بشــر» خارج نیست؛ تعداد افراد بشر در هر زمان به هر میزان باشد ،تعداد افرادی که
مشمول مواد اعالمیه حقوق بشرند ،تمام افراد خواهد بود و بین این دو مجموعه تساوی برقرار
است .شاخص مهدویت نیز درست به همان معناست که در «حقوق بشر» گفتیم.
 )3اختالفناپذیری :منظور از اختالفناپذیری این اســت که هیچیک از افراد انسان شدیدتر یا
ضعیفتر از دیگران مشمول «حقوق بشــر» نیست ،بلکه همه بهصورت یکسان مشمول این
قانوناند .بنابراین ،نمیتوان گفت فرد یا افراد خاصی نســبت به «حقوق بشر» بر دیگران تقدم
و اولویت دارند؛ درســت به همان معنا که در «حقوق بشــر» گفتیــم .یعنی در عصر ظهور،
هیچیک از افراد انســان شدیدتر یا ضعیفتر از دیگران مشــمول «حقوق بشر» نیست .بلکه
همه بهصورت یکسان مشمول این قانوناند .تعدد دو کلمه «قسط» و «عدل» در این روایت،
نکته مهمی به همراه دارد .برخی گفتهاند «قسط» به معنای «عدم تبعیض» است .بنابراین ،در
عصر ظهور ،هم عدالت برپاســت و هم تبعیض وجود ندارد .البته برخی هم گفتهاند قسط و
عدل در این خبر همچون ظلم و جور متقارب هستند و فقط برای تفسیر یکدیگر ذکر شدهاند.
ن است که به هر حال بدانیم ،قسط و عدل
موســوی گیالنی .)61:1394 ،اما موضوع مهم ای 
ب ه معنای واقعی در عصر ظهور در جهان برقرار میشوند .یعنی چه در زمینههای زندگی مادی
بشــر و چه معنوی ،هیچ تبعیضی نیست .نه اینکه تفاوت نباشد که واضح است این دو معنی
ً
کامال متفاوتی دارند.

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
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 .1-3رابطه مؤلفههای اصلی آموزه مهدویت و حقوق بشر
جریان مهدویت و قیام فردی عدالتگســتر از خانــدان پیامبر ،با عنوان و لقب قائم و «مهدی»،
در اعتقاد شــیعیان و پیروان ائمه اطهار (علیهمالسالم) برخاســته از روایات فراوان رسول اکرم
(صلیالله علیه و آله و سلم) درباره مهدی موعود است که اندیشه مهدویت و انتظار قیام مهدی
را در میان شــیعیان بهوجود آورده اســت (مهرپور .)67 :1398 ،مؤلفههای انسانشــناختی و
جامعهشــناختی آموزه مهدویت ابعاد مختلفی دارد؛ مفاهیمی چــون غیبت و انتظار و عقایدی
همچــون ظهور منجی بشــریت ،حضرت مهدی (عج) و حاکمیت دیــن واحد در میان مردم و
تبدیل ترس و هراس بشر به امنیت و آسودگی و رفاه ،و نابودی ظلم و جور و تحقق عدالت آنچه
«مهدویت» را جهانشــمول و هیجانبرانگیز و آرمانســاز کرده ،اعتقاد به تحقق حقوقی چون
برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی است .حقوقی که بر پایه «کرامت انسان» از بدو
خلقت تا کنون برای هر فرد متصور شــده است .این موارد از مؤلفههای انسانشناختی مهدویت
بهشمار میروند .استراتژی انتظار که برگرفته از مؤلفههای آموزههای مهدویت است ،سه ویژگی
مهم را دربردارد .اصالح نفس ،امید به آینده و عامل ســرزندگی ،شــادابی و کوشــش افزون و
مؤلفههای جامعه شــناختی مهدویت شامل زمینهســازی ظهور ،مهدوی نگری ،فرهنگسازی
مهدوی و آیندهپژوهی مهدوی اســت .مهدویت بهعنوان یک دکترین میتواند پاسخگوی مسائل
بشــر امروزی باشد .مؤلفههای حقوق بشر و توجه روزافزون به مفهوم بشریت از سوی دکترین و
بســیاری از کنوانسیونها و معاهدات حقوق بشری ،جایگاه رفیع انسان را در دنیای معاصر بیش
از پیش برای ما مبرهن میسازد .حوزههای فراوانی مفهوم بشریت در آن مطرح شده است .این
حوزه از طریق شناســایی مؤلفههای زندگی اجتماعی و ارزشهای انسانی ،در جستوجوی آن
است که به وسیله تعلیم بسیاری از رفتارهای ناقض ارزشهای انسانی ،جایگاه انسان را بهعنوان
اشــرف کائنات ،به منزلتی اعتال یافته ارتقا دهد .به همین دلیل میتوان قائل به آن شد که مفهوم
بشــریت در حقوق بشــر از طریق جلوگیری از تعرض به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.
ت دیگر ،مفهوم بشــریت در حقوق بشر از اساسیترین ارزشهای انسانی و متعالیترین
بهعبار 
جنبههای تکریم انسان سرچشمه گرفته که مبنای آن را باید در کرامت ذاتی انسان و ندای درونی
وجدان بشری یافت (زمانی.)28 :1386 ،
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 .2-4جایگاه حقوق بشر در عصر مهدوی
یکی از اموری که در جوامع روایی و متون شیعه و سنی به تواتر ذکر شده و فریقین بر آن اتفاقنظر
دارند ،ظهور مهدی (عج) اســت؛ کســی که حقوق مسلم انســان را مثل برابری و مساوات و
عدالت و رفاه و امنیت اجتماعی و شــخصی ،براساس ایمان به خدا و احکام ناب اسالم برقرار
میکنــد و مردم دنیا را از چنگال ســتمکاران و جباران و اســتثمارگران نجات میدهد .فریقین
(شــیعه و ســنی) این را وعده الهی میدانند که تخلفناپذیر است .دنیا به طرف عصر ظهور در
حرکت اســت .حق مالکیت و امنیت اجتماعی که از مطالبات هر فرد محسوب میشود ،در این
اخبار از صیانت خاصی برخوردار اســت (مطهری .)503 :1397 ،تخلفپذیری حقوق بشــر
در مفهوم عدالت در مقابل عدالت در اندیشــه مهدویت در اینجا نمایان میشــود که میثاقهای
بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی به دولتها اجازه میدهند در صورت بروز یک خطر عمومی
اســتثنائی که موجودیت ملت را تهدید میکند ،تدابیری خارج از الزامات مقرر در حقوق بشر
را اتخاذ نمایند.

 .4حقوق بشر در گفتمان مهدویت

اســام به عنوان آخرین دین الهی و نظر شــیعه یعنی گفتمان مهدویت که موضوع این نوشــتار
است؛ در بحبوبه مالحم و بالی مشترک که بی توجه به مرزهای جغرافیایی و نظریات سیاسی و
حاکمیتی همه را به آغوش خطر میگیرد ،کدام یک حافظ حقوق بنیادین بشــر بوده و وحشت را
از بشــریت دور کرده است؟ هرکدام از این نظریات تجربه محقق در تاریخ دور و نزدیک دارند.
آنچه تحت عنوان مهدویت مطرح میگردد یک ادعای تجربه نشــده نیست بلکه این نظریه مهم
در حکومتمداری و تمامی شئون زندگی بشر شیوه تکامل یافته حکومت علوی در اصول مهم و
حقوق بنیادین برای همه بشریت نظیر برقراری عدل و قسط به گستره کل جهان ،حاکمیت امنیت
و صلح عمومی شــکوفایی اوضاع اقتصادی ،برقراری و اجرا احکام الهی و فطری ،شــکوفایی
علم و جوشــش حکمت و تکامل عقول بشری و حاکمیت مستضعفان و موحدان بر روی زمین
تئوری متفاوت شیعه و طرحی برای سامان دهی کل جهان میباشد (هاشمی میاندشتی:1395 ،
 .)3بارزترین ویژگی جهانی دولت کریمه ،ولی عصر (عج) گســترش قســط و عدل اســت که
در روایات متعدد به آن پرداخته شــده است و این نشــان از برجستگی این مهم در مدینه فاضله

 .1-4عدالت و دادگری در گفتمان مهدویت
حســب روایات همچون گرما و سرما در درون خانههای مردمان نفوذ میکند و به مأمن و مسکن
وجود آنان ســامان میدهد .در سایه این عدالت هیچ انسانی در قید بندگی و بردگی باقی نمیماند
و حقوق به یغما رفته انســانها بــه آنها باز میگردد و این نمیتواند محقــق گردد مگر اینکه چه
کســی مجری این سیستم باشــد هم به عنوان مهمترین مؤلفه مورد توجه واقع گردد کسی که خود
عدل نامیده میشــود (ظهیری .)56 :1385 ،قیام امام مهدی (عج) نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ
تاریخی است که علیه تمامی استکبار و ستمگران جهانی با هدف گشودن راه تنفس بشریت محروم
وارد میشود و البته نه فقط راه تنفس بلکه ایشان راه تعقل را هم برای بشری که با جنگ نرم افزاری
و ابزار ســایبری فرصت اندیشــیدن را از او ســلب کردهاند باز میکند و این آزادی واقعی فکری
و اندیشــهای است که تحت پوشــش هنجارهای به ظاهر موافق آزادی بشر در نظام بین الملل به
اســارت قدرتهای مسلط بر ثروتهای مادی و معنوی بشر مظلومترین حق او است .بخشهای
عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و عقالنیت بشــر تا قبل از ظهور ایشان تعطیل است و وقتی که امام
(عج) بیایند عقالنیت ،تازه ّ
فعلیت پیدا میکند و امام مخالفان و دشــمنان ((عقل)) و ((عدل)) هر
دو را یک جا برســرجای خود خواهند نشاند .امام مهدی بازار عقالنیت و عدالت را توأمان رونق
میدهد و این دو را از هم تفکیک نمیکند ،چون نمیتوان عدالت را جدا از عقل به درستی فهمید و
معنا و اجرا کرد و نمیتوان عقل و عقالنیت غیر معطوف به عدالت را عقل سالم و به معنای واقعی
کلمه دانســت .عدالت مفهوم تازهای در اندیشه حکومتداری اسالمی نیست که عدالت محوری

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
سید محمدرضا میرصانع ،سیدباقر میرعباسی ،مریم مرادی  ،طه موسوی میرکالیی

اسالمی در دوران ظهور است .بشر با ناکارآمدی شعارها و ادعاهای جذاب حقوق بشری لیبرال
دموکراســی غرب مواجه شده است .عدالت و قســط قربانی حق وتو ،حقوق بنیادین نظیر حق
بر ســامت حق حیات ،حق دسترســی به اطالعات و تعامالت علمی دستخوش بهانهجویی و
تحریم و نقــض میگردد (منتظری .)114 :1394 ،کنوانســیونهای حقوقی و حمایتی ،حق بر
حداقلهای برخــورداری از رفاه اجتماعی ،حق برخورداری از نظــام عادالنه قضایی ،عدالت
اقتصادی ،حق برآگاهی و انتخاب واقعی ارزشها در سایه دیکتاتوری مدرن سنتهای الئیسیته
و لیبرالیســم ،تضییع شــدهاند؛ برجســتگی مفهوم عدالت در مدینه فاضله اسالمی و مهدوی
ضمانت تحقق حقوق بنیادین بشر میباشد.
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اصل اول سیاســتها و اصول خدشه ناپذیرعلوی بود که به قول آقای «جرج جرداق» االمام علی
صوت العداله االنسانیه و قتل علی لشده عدله (هاشمی میاندشتی.)7 :1395 ،

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

 .2-4امنیت و صلح عمومی
امنیت از مهمترین نیازهای اساسی بشر در هرم نیازهای وی و در اندیشه بشر به عنوان یک حق
بنیادین اساسی ســازی و هنجارسازی شده اســت .امنیت در تمامی مقولهها؛ امنیت اخالقی،
امنیت اقتصادی ،امنیــت اجتماعی ،خانوادگی ،در حجم زیــادی از روایات ظهور آمده مدینه
فاضله اسالمی ،شهر امن و سالم است .در نظامهای سیاسی و حکومتی با نظریههای مطرح بشر
کماکان به حقوق خود نرسیده اســت (منتظری .)124 :1394 ،حق برسالمت و حق حیات را
در تفکر اومانیستی و تفکر منفعتطلبانه ،در غیر انسانیترین شکل ممکن در مهد دموکراسی و
آزادی با معیار قرار دادن ســن تضییع میکنند .تعداد فقرا و گرسنگان و کودکان بی خانمان و بی
سرپرســت قربانی جنگها فقط و حمایت از آنها فقط در تهیه و تدوین کنوانسیونهای حقوقی
بوده و نتواســتند حق حیات و امنیت اقتصــادی ،خانوادگی و حقوقی را تضمین کند و کارآمدی
آنها را در پاندمی کرونا در معرض ارزیابی قرار داد .وقت آن اســت وعده مشــترک همه ادیان
موعودی که بشــارت ســعادت و آرامش و امنیت اقتصادی حقوقی ،اخالقی و اجتماعی را داده
اســت ،از خداوند مطالبه کرد ،و تمنــای آمدنش را برای اداره صحیح عالم درخواســت کنند
(شریفی طرازکوهی.)94 :1397 ،
امام مهدی برای استقرار امنیت که همه بشریت در دنیای امروز به دنبال آن هستند و نمییابند
یعنی امنیت جهانی را با محبت برقرار میکند .در اندیشه اسالمی و گفتمان مهدویت حقوق بشر
و نظام مناســبات حاکم برآن بدون تبعیض به دست موعود مورد انتظار همه ادیان محقق خواهد
شــد .رفاه اقتصادی و پیشــرفت تکنولوژی در حکومت جهانی و نظام مهدوی به عنوان تکلیف
حکومت و حق اساســی انسانها به رسمیت شناخته شده است .در سایه سار مدیریت توحیدی
و عدالت محور ،مبتنی بر علم و عقالنیت زمینها آباد و حاصل خیز و معادن ظاهر میشود و به
طور عادالنه در اختیار بشــر قرار میگیرد و مفاهیم و ارزشهای انسانی در قله کالم آن حضرت
موضوعیت دارد .انســانها خطاب میشوند بیایید و این اموال را بگیرید این تمام آن چیزی است
که حق حیات را به خاطر آن ســلب میکردید و حق کرامت انســانی را هتک مینمودید و حاکم
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مهربان که تمامی شهروندان خود را از نزدیکترین تا اقصا نقاط عالم دوست دارد و زمامداری که
مردمانش را دوســت دارد انسانها عادالنه از تمام حقوق انسانی بهرهمند میشوند .تکامل عقول
بشری از جایگاه ویژهای در گفتمان و نظام مهدوی برخوردار است ،چون که برای اجرای عدالت
به انســانها عاقلی که گفتگو کنند و حقیقت هر تصمیمی را بتوانند درک کنند ضرورت غیر قابل
اغماض میباشد (راسل.)186 :1399 ،
حدیث  ۲۱کتاب اصول کافی مبحث کتاب العقل میفرماید :مهدی به تأیید الهی ،خردهای
مردمان را به کمال میرســاند و در همگان فرزانگی آورد؛ و این حق بنیادین بشر در بهره مندی از
آموزش بدون تبعیض میباشــد .به همه مردم حکمت و علم آموزش داده میشود و رمز توانایی
بشــر را اســام در همین مهم میداند (خبرگزای میزان 19 ،فروردیــن  .)1399در خطبه ۱۸۲
حضرت علی (ع) میفرمایند :زره دانش بر تن دارد و با تمامی آداب و با توجه به معرفت کامل آن
را فراگرفته است ،حکمت گمشده او است که همواره در جستجوی آن میباشد .حکمت و دانش
ویژگی مهم زمامدار اسالمی است چرا که ذیل مدیریت علمی همه حقوق انسانی محقق میگردد.
مدینه فاضله اســامی ،مدینه العلم است و دانایی و فرزانگی بدیل جهل و نادانی میگردد و این
همان حق بنیادین شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات و البته علوم است .هر چه جامعه از حیث
علم و عقل در ســطح باالتری قرار میگیرد قوانین ســازنده و بسیار متعالی در آن امکان بیشتری
خواهد داشــت (منتظری .)124 :1394 ،مؤلفههای حکومت مهــدوی و گفتمان مهدوی همه
حقوق بنیادین بشــر میباشد؛ و از شهر اخالق ،قانون وعدالت سخن گفته شد شهروندانش مثل
ربات نمیباشند که اکنون در بعضی کشورها نظم قانونی ظاهری دیده میشود .در نگاه و گفتمان
مهدوی مردم هم عصبانی میشوند هم نیاز به نان و خانه دارند و هم حق مطالعه و تفریح دارند.
شــهری واقعی با مردمانی واقعی است .هنر امام مهدی اســت که با سامان دهی آنها در مسیر
کمال و ســعادت بشــر و عدالت بدون آنکه غرائض آنها را ریشه کن کند به کار خواهد گرفت.
جامعه مهدوی جامعه بســته و رعب انگیز نیست که مردمان آن را از پلیسهای زیاد آن بترسانند.
اگر خداوند بشــارت آمدن منجی را نمیداد با شــرح آن چه در تاریخ نسبت به مولی الموحدین
علی (ع) و مدت شــیرین حکومت ایشان ثبت و ضبط شده است از عدالت به دور بود و رعایت
حقوق بشــر به اعلی درجه آن در حکومت نیمه تمام امام علی اتفاق افتاده اســت تردید جدی به
وجود میآمد .امروز ادیان توحیدی در نقطه و پیچ تاریخی تکلیف دینی خود در خصوص آگاهی

43

44

دادن نسبت به وعده منجی که همه حقوق بشر را استیفاء و مستقر میکند ،قرارداده است .بشریت
وحشــت زده از کرونا ویروس ،همه وعدههایی که لیبرال دموکراسی داد با این حقیقت روبرو شد
در شــرایط سخت او را تنها گذاشتهاند .حقوق بشر بدون آمدن منجی ضمانتی برای اجرا ندارد و
میتوان در جاهایی آن را حقوق دانست ،اما بی بشر (مهرپور.)76 :1398 ،
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 .5حقوق بشر در حکومت مهدوی

(عج)

با توجه به آموزههای اسالم و حقوق و تکالیفی که برای بشر ارائه داده است و واگذاری این دین
به ائمه (علیهم السالم) برای احقاق حق مردم و برقراری حقوق آنها ،هم اینک منتظر مصلحی
هستیم که اسالم ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) را به معنای حقیقی کلمه در جهان بر پا کند
و خط بطالنی بر تمام مکاتب و فلسفههای غربی بکشد و مواردی را که در اعالمیه باعث از بین
رفتن حقوق مستضعفان شده را حذف نماید و اصالحات کاربردی را ارائه نماید (محمودی کیا،
 .)1400در حکومت امام مهدی (علیه الســام) نظم غلط بشری هر جا که باشد به دور انداخته
میشود و نظم الهی برقرار خواهد شد .و اما موارد رعایت حقوق بشر در زمان حکومت اما زمان
(عج) شامل موارد زیر است:
 )1عدل یعنی گذاشــتن و قرار دادن هر چیزی در جای خود و یا دادن حق هر کس و هر چیزی به
او و در احادیث آمده اســت که امام زمان (علیه السالم) جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد
و این به این معناســت که آن حضرت ،عدالت طبیعی و اجتماعی را برقرار و جامعه ،جهان،
ً
و روابط بشری را بازســازی خواهد کرد .مثال در باب ثروتهای ملی و عمومی که حق همه
اســت روایاتی داریم که امام قائم (علیه الســام) آن را از دست متجاوزان و غاصبان گرفته و
میان همه مردم به طور مســاوی یا به هر صورت که عدل باشــد تقسیم خواهد کرد یا این که
احــکام واقعی خداوند را بیان خواهد کرد .حکومتی مصداق عدل اســت که امام و حاکم آن
جامعه در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشه خود سازد .از این
رو قران با تکیه بر همین اصل ،مأموریت اجرای عدالت را از رهبر آن خواســتار شــده (سوره
شــوری آیه  )15و به او فرمان میدهد که این مأموریت را هم به مردم اعالم کند (سوره اعراف
آیــه  .)29پایداری حکومت منوط به عدل و دوری از ظلم اســت .امام موعود به عنوان رهبر
معصومی که تحقق بخش عدالت در سراسر جهان خواهد بود در باالترین درجه عدالت قرار
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ً
دارد و روش و منش او کامال بر عدالت منطبق است (مطهری.)157-159 :1386 ،
 )2انقالب امام زمان (علیه السالم) تنها در امور طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه نوعی باز سازی
جامعه بشری است .در آن زمان با ظهور حقایق ،بشر از پراکندگی فکری و فلسفی و فرهنگی
رهایی یافته و دین یا همان جهان بینی فلســفی واقعی برای مردم آشــکار خواهد شد ،فرهنگ
آنها رشــد یافته و عقل و شعور بشــری تکامل خود را به دست خواهد آورد .در حدیث آمده
کــه خداوند با ظهور امام زمان (علیه الســام) عقول مردم را کامــل خواهد کرد و آنها را به
آرزوهایشان خواهد رسانید .وقتی عدالت حقوقی (اجتماعی) دوران امام زمان (علیه السالم)
را با آن چه که مزورانه و پوچ در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و میثاقها و مقررات دیگر آمده
مقایسه کنیم تفاوت هویدا خواهد شد (مطهری.)157-159 :1386 ،
 )3در حکومــت امام زمان (علیه الســام) همه حقوق حقه و طبیعــی موجود و و در حال اجرا
ابقا خواهد شــد و نقص آن مقررات ملی و جهانی با وضع مقررات جدید الهی کامل خواهد
گردید .عدالت اجتماعی (چه در ســطح کوچک و ملی و چه در سطح جهانی و منطقهای) به
خوبی به مرحله عمل و اجرا خواهد رســید .ممکن است تکامل فکری و فرهنگی مردم جهان
که در حدیث از آن به کمال عقول بشــر (و نه تنها مســلمانان) تعبیر شده سبب شود که خود
مردم جهان داوطلبانه و خود به خود ،مرزهای سیاسی – فرهنگی و نﮋادی را بردارند حکومت
ً
الهی امام زمان (علیه الســام) مسلما با این درخواست مردم موافقت خواهد داشت (مکارم
شیرازی.)327 :1383 ،
 )4اصولی مثل هم زیســتی برادرانه ،اصل احترام به اراده انســان و اصل مصلحت در اســام و
حکومت مهدی (علیه الســام) پذیرفتنی اســت و اگر خیر و مصلحت خود مردم به ســبب
اختالفات طبیعی و جغرافیایی (نه نژادی و عقیدتی) در نوعی اســتقالل به صورت حکومت
یا دولتی تابع اصول عام اســامی باشد ،شــاید بعضی از دولتها باقی بمانند ولی بر حسب
ظاهر روایات ،بشــر در یک تحول و تجربه در آن دوران به جایی خواهد رسید که زیر بار هیچ
حکومتی – به هر شکل – جز حکومت حضرت مهدی (علیه السالم) نخواهد رفت (مطهری،
.)157-159 :1386
 )5در حکومت و دولت حضرت مهدی (علیه الســام) نژاد پرســتی جایگاهی ندارد و دعوت
حضرت بر اســاس احکام اسالم است و اسالم هم نﮋاد پرستی را به طور صریح نفی میکند
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(ســوره حجرات آیه  .)13اســام دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و
دسته خاصی ندارد (سوره ســبا آیه  .)28اسالم مالکهای جدیدی را برای برتری جوئی قرار
داده است که هیچ ارتباطی با نژاد پرستی و عنصریت ندارد:
	–علمقل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون (سوره نسا آیه )95-96
	–تقوا ان اکرمکم عند الله اتقکم
	–جهاد ال یســتوی القعدون مــن المومنین غیر اولی الضرر و المجهدون فی ســبیل الله
ً
باموالهم و انفســهم فضل الله المجهدین باموالهم و انفسهم علی القعدین درجه و کال
وعد الله الحسنی و فضل الله المجهدین علی القعدین اجرا عظیما*درجت منه و مغفره
و رحمه و کان الله غفورا رحیما.
دعوت حضرت مهدی (علیه الســام) و دولت او جهانی اســت و این نــوع دعوت با نﮋاد
پرستی سازگاری ندارد و دولتشان دولتی متعادل و مخالف با نﮋاد پرستی است و به سیره حضرت
رســول (صلی الله علیه و آله) عمل خواهند نمود و سیره حضرت رسول صلیالله علیهو آله هم
هرگونه نژادپرستی را نفی کرده است.
 )6پیشرفتها در عصر ظهور معلول عواملی است که یکی از آنها وجود رهبری معصوم ،پاک و
منزه از هر نوع عیب و نقص اســت او فقط وابسته به خداست و به همه ملتها ،جمعیتها و
نﮋادها با چشم مهربانی و برابری نگاه میکند و فرقی بین اقوام و قبائل قائل نیست .رهبران الهی
وابسته به جمعیت خاصی نیستند و خود را وابسته به خدایی میدانند که خالق و رازق همه است
و هدفشــان آسایش عمومی ،آزادی گسترده و تشکیل یک سازمان عدل الهی است که در سایه
آن بشــر مانند افراد یک خانواده زندگی کنند و سفید و سیاه با هم برابر و برادر باشند .سرانجام
اداره امور جهان در کف با عنایت صالحترین افراد بشــر قــرار خواهد گرفت و به برکت وجود
آن حاکم معصوم الهی ،بشــریت از آسیب ظلم و ستم نجات یافته و از ترس فقر ،پریشانی ،نا
امنیهای گوناگون و بی عدالتیها آزاد خواهد شد (مکارم شیرازی .)344-346 :1383 ،در
جهان امروز جهان خواران ظلم و فساد را اشاعه دادهاند و دنیا را مملو از بی عدالتی کردهاند که
این امر بی شک ظهور منجی عالم بشریت را بشارت میدهد .به اعتقاد شیعه عدالت واقعی و
حقوق بشر تنها توسط امام زمان (علیه السالم) در جهان محقق خواهد شد و همه ما باید خود
را برای این موضوع آماده نماییم .تفاوت حقوق بشر مهدوی با نوع غربی آن:

 .6مبانی دکترین مهدویت در حقوق بشر

آیا حقوق انسان ،كرامت انســانی ،عدالت ،برابری ،دفع ظلم ،تبعیض ،دفع فقر و محرومیت و
دیگر آرمانها در اعالمیه حقوق بشــر ،غیر از آرمان منتظران ظهور منجی آخرالزمان به طور عام
و منتظران حضرت مهدی (عج) به طور خاص است؟
بنابر معناشناسی مهدویت ،همه مفاهیم ارزشی در اعالمیه حقوق بشر مانند كرامت انسان،
آزادی ،برابری و تســاوی انسانها در حقوق و عدالت فراگیر در همه زمینههای فرهنگی ،قضایی،
اقتصادی و ریشهكن شدن ظلم و تبعیض و فقر ،از ویژگیهای حكومت حضرت مهدی (عج) به
شمار میروند و روایات بسیاری در اینباره وجود دارد .با وجود این ،اعالمیه حقوق بشر به مسئله
مهم توحید و خداپرســتی که از آرمانهای اصلی انقالب حضرت مهدی (عج) به شمار میآید،
ََ ْ
نپرداخته اســت .خداپرستی آرمان همه انبیای عظام و اوصیای كرام آنان به شمار میرود«َ :ولقد
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الض
یه
ل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
آرمانهای مثبت اعالمیه جهانی حقوق بشر است .اما حكومت حضرت مهدی (عج) بر اعالمیه
جهانی حقوق بشــر برتری دارد؛ زیرا حضرت با تشــکیل حکومت جهانی ،آرمانی را به واقعیت
تبدیل میكند که اعالمیه تاکنون تنها به صورت توصیهای بدان پرداخته است .آن حضرت بیاجبار
و تهدید عقلهای مردم را باال میبرد ،یعنی دانش و بینش بشــر را تعالی میبخشــد و عقلهای
آدمیان را بر هواهای آنان غالب میكند و ستمگرانی را كه مانع اجرای عدالت هستند ،با قدرت از
ُ ُ َ َّ
سر راه برمیدارد و مســتضعفان را حاكم میكند ،چنانكه قرآن كریم میفرماید«َ :ون ِرید أن ن ُم َّن
َْ َ َ ً َْ َ ْ
َع َلى َّالذ َین ْاس ُت ْضع ُفوا فی ْ
ض َونج َعل ُه ْم أ ِئ َّمة َونج َعل ُه ُم ال َو ِار ِث َین» و خواستیم بر كسانى كه در
األر
ِ
ِ ِ
ِ
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	–حقوق بشر مهدوی جهان شمول است و تمام انسانها را شامل میشود.
	–اولویت مند است.
	–تخلف ناپذیری
	–اختالف ناپذیری
و این چنین حکومت حضرت مهدی (علیه الســام) بر پا خواهد شد و تمام حکومتهای
امروزی را باطل خواهد کرد (مکارم شیرازی.)344-346 :1383 ،

47

48

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

آن سرزمین فرودست شده بودند ،منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و ایشان را وارث
[زمین] كنیم .وعده خدا هنوز محقق نشده است .بنابر سنت خداوند مستضعفان ،حاكمان زمین
خواهند شــد .از نظر فلسفی ،ظلم و بیعدالتی امری قســری و برخالف سرشت انسان و قانون
الهی است .بنابراین ،نباید همیشگی باشد ،بلكه باید زایل شود؛ حکومت حضرت مهدی (عج)
پایاندهنده ظلم و بیعدالتی است (مکارم شیرازی .)344-346 :1383 ،همه آرمانهای نیك
و پســندیده در اعالمیه حقوق بشــر ،در حكومت حضرت مهدی (عج) به گونه جهانی محقق
خواهد شــد ،اما نه با حكومت ظالمان ،استعمارگران ،استثمارگران و دولتهای ستمپیشه ،بلكه
به دســت موعود الهی تا منتظرانش به او بپیوندند .یهودیان ،زرتشتیان و انسانهای پاكفطرت هم
آرمان خود را در او مییابند و مطلوب خویش را در او میبینند.
امروز در نام او اختالف دارند ،اما وقتی خورشید حقیقت آشكار شود و ندای عدالتگستری
همه مرزهای فكری و جغرافیایی را درنوردد ،مســتضعفان ،مظلومان و حقیقتجویان به او ایمان
خواهنــد آورد .آنگاه او با پشــتوانه الهی ،نبرد مجاهدان و حمایت مــردم برای ایجاد حكومت
عدالتگســتر جهانی قیام میكند و دریچه جدیدی در تاریخ بشر میگشاید و به انسانها حیات
تازهای میبخشد .حال آیا در حكومت حضرت مهدی (عج) همه انسانها یا تنها مؤمنان کرامت
دارند؟ قرآن کریم نخســتینبار به كرامت انسان اشــارت فرمود؛ آن زمان كه فقط قدرت سرنیزه
ََ ْ َ
مطرح بود و قبیله و نژاد اصالت داشت«َ :ولقد ك َّر ْم َنا َب ِنی َآد َم».
آنگاه که خدای ســبحان فرزندان آدم (ع) را اكرام فرمود ،زمین را مســخر آنان گردانید تا هر
ََ َُ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
اس ِإنا خلق َناكم ِّمن ذك ٍر َوأنثى
انســانی با هر رنگ ،نژاد و مذهبی از آن بهرهمند شــود« :یا أیها الن
َّ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
َ
َ
ــم ِعند الل ِه أتقاك ْم ِإن الله ع ِل ٌیم خ ِب ٌیر»؛ اى مردم ،ما
وجعلناكم شــعوبا وقب ِائل ِلتعارفوا ِإن أ كرمك
شــما را از مرد و زنى آفریدیم و شــما را ملتملت و قبیلهقبیله گردانیدیم ،تا با یكدیگر شناسایى
متقابل حاصل كنید .در حقیقت ارجمندترین شــما نزد خدا ،پرهیزکارترین شماست .بىتردید،
خداوند داناى آگاه اســت .دگربار در قرن چهاردهم كرامت انسان در اعالمیه جهانی حقوق بشر
تصویب شــد .متفکران مسلمان چند ســال بعد در اعالمیه اسالمی حقوق بشر کرامت انسان را
تأیید کردند ،با این تفاوت كه اساس برادری بشر را بندگی آنان در برابر خداوند و فرزندی حضرت
آدم برشــمردند و یاد آوردند كه همه مردم در اصل كرامت انســانی و تكلیف و مسئولیت برابرند
(مکارم شیرازی.)344-346 :1383 ،
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بند دوم ماده یك این اعالمیه ،همه انســانها را عائله خداوند برمیشمرد و محبوبترین آنان
در نزد خدا را سودمندترین آنان به همنوع خود یاد میکند .بنابراین اعالمیه ،هیچ کس بر دیگری
برتری ندارد ،مگر به تقوا و كار نیكو .بند ششــم اصل دوم قانون اساســی نیز جمهوری اسالمی
را نظامی بر پایه ایمان ،كرامت ،ارزش واالی انســان و آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند
میداند .بنابراین ،از نگاه حقوق بشــر ،انسان به ســبب کرامتش حق حیات دارد و او را نمیتوان
كشت و از نظر قرآن قتل نفس حرمت دارد و به منزله كشتن همه انسانهاست ،مگر برای قصاص
یا وقتی فسادی بر زمین برانگیخته باشد .حال آیا میتوان پنداشت که انسان در اسالم و حكومت
حضرت مهدی (عج) دارای کرامت نباشد؟
قرآن میفرماید« :حتی مشــركی را كه با اســام عناد ندارد ،نمیتوان كشــت ».خداوند در
سوره توبه ،شــدیدترین آیات درباره مشركان مكه و قریشــیان معاند حق و حقیقت ،میفرماید:
«اگر مشــركی به تو پناه آورد تا از دین تو آگاه شود و حقیقت را دریابد ،او را پناه ده تا كالم خدا را
ْ َ ٌَ
بشــنود ».و در ادامه نمیفرماید که اگر ایمان نیاورد ،او را گردن بزن ،بلكه میفرماید«َ :و ِإن أحد
ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ّ ُ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ
ــتج َارك فأ ِج ْرُه ح َّتى ْیس َم َع كال َم الل ِه ث َّم أ ْب ِلغ ُه َمأ َم َن ُه ذ ِلك ِبأن ُه ْم ق ْو ٌم ال ْیعل ُمون»؛
من المش ِر ِكین اس
 ...سپس او را به مأمن و منزلش برسانید؛ زیرا این مشركان مردمینادانند .عالمه طباطبایی درباره
این آیه میفرماید :این نهایت مرتبه مراعات اصول فضیلت (اخالقی) و حفظ كرامت (انســانی)
و انتشــار رحمت و رأفت و شرافت انسانی است كه قرآن كریم آن را معتبر شمرده است و این آیه
محكمی است كه منسوخ نمیشود .آری ،مشرك محبوب خدا نیست ،ولی براساس رحمت عام
خداوند حق حیات دارد.
آیا در حكومت حضرت مهدی (عج) مشركی در روی زمین باقی میماند؟ براساس روایات،
حضرت دستی بر سر مردم میكشد و عقلشان را كامل میكند و انسان عاقل حقیقت را میفهمد
و به آن اقرار میكند؛ چون شــرك از روی جهل است و حضرت مهدی (عج) هم عقلها را بیدار
میكند و دانش ،دانایی و آگاهی آنان را باال میبرد تا كسی در برابر حقیقت جاهل نباشد.
بدیهی اســت که انسانهای تشــنه حقیقت وقتی چراغ حقیقت را روشــن یافتند ،از نور آن
بهرهمند میشــوند ،مگر كسانی كه دشمن آن باشــند و مانع اجرای حق و عدل شوند كه در این
صورت ،با قدرت ربانی آن حضرت نابود میگردند.
بنابر باور نویسنده ،شرکی در آخرالزمان نمیماند و انسانهای پاكفطرت در برابر حق خاضع
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میشــوند .البته همه مردم در تقوا و دیگر فضایل اخالقی و انسانی در یك سطح نخواهند ماند،
بلكه برخی بر برخی دیگر پیشی میگیرند و نزد خدا کرامت مییابند ،اما از نظر حقوق شهروندی
و در برابر قانون ،همه انســانها با هم برابرند و فقر و ظلم و تبعیض برچیده خواهد شــد ،مانند
حكومت پیامبر گرامی اسالم (ص) و حكومت امیرمؤمنان (ع).
ّ
ّ
حضرت علی (ع) به مالك اشــتر میفرماید :و أشــعر قلبك الرحمة للرعیــة والمحبة لهم
ّ
واللطــف بهم  ...فإنهم صنفان ّإما أخ لك فی الدین و ّإمــا نظیر لك فی الخلق...؛ ای مالك! در
قلبت با همه شهروندان مهربان باش؛ زیرا آنان یا همدین تو هستند یا همنوع تو.
پس حق شهروندی بر كرامت ذاتی انسان استوار است و كرامتی كه براساس تقوا برای برخی
آدمیان به دست آید ،موجب برتری و تبعیض در حقوق شهروندی نمیشود .آنگاه که امیرمؤمنان
علی (ع) به حكومت رســید ،امتیازاتی را لغو کرد كه در زمان دو خلیفه پیش براســاس شــرکت
در جهاد ،صحابی بودن و عرب بودن برای افراد ایجاد شــده بود .ایشــان به همه افراد جامعه از
بیتالمال یكســان حقوق میپرداخت .ایشــان درباره پیرمردی نصرانی که در جامعه اسالمی
تكدی میكرد ،دســتور دادند از بیتالمال به او حقوق بدهند و فرمــود« :آن زمان كه توانا بود،
از نیــروی او بهــره بردید و حال كه ناتوان شــده ،از كمك به او خــودداری میكنید؟ بروید و از
بیتالمال خرجی او را تأمین ســازید!» (رحمتیفــر و گنجعلی دارانی .)67 :1399 ،همچنین،
وقتی شــنید مردی از هواداران معاویه خلخال از زنی مســلمان و دیگری دستار از اهلكتاب به
ســتم ربوده و امنیت آنان را برهم زده ،فرمود« :اگر مرد مسلمان بعد از این حادثه از اندوه بمیرد،
ســرزنش ندارد!» .حضرت مهدی (عج) بنابر سیره جدش رســول خدا (ص) و امیرمؤمنان (ع)
حکم خواهد راند .او همچون پدری مهربان برای همه انسانها ،همه آدمیان را از كرامت انسانی
بهرهمنــد خواهد فرمود .او میآید تا همچون جدش رســول خدا ،مــكارم اخالق را كامل كند،
شــهرها را آباد ســازد ،بندگان خدا را حیاتی دوباره بخشــد ،حق را استوار ســازد ،باطل را نابود
كند ،دادرس مظلومان و یاور بیكســان باشــد ،احكام بر زمینمانده خدا را زنده و سنت پیامبر
و نشــانههای دین را اجرا کند .همه این موارد پاسداری از كرامت انســان است .به امید آن روز
(کتابی و ایزدی اودلو.)6 :1400 ،
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با توجه به مباحث مطرح شده مشخص شد که آنچه که در مراجعه به منابع دکترین مهدویت در
خصوص کرامت ذاتی انســانی درمی یابیم ،با دستاوردهای حقوق بشر یکسان است .اما آنچه
که دکترین مهدویت بر آن تأکید بیشــتری داشتهاند ،کرامت ارزشــی یا اکتسابی بشر میباشد،
که نویســندگان اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر جهت جلوگیری از بوجود آمدن اختالف با دیدگاه
کشورهای سکوالر از قید این که این حقوق از جانب خداوند به انسان واگذار شده است ،پرهیز
کردند .در هر صورت نقطۀ توجه در این تحقیق کرامت ذاتی انســان در این دو آموزه بود ،که با
توجه به دالیل و مستندات ارائه شده ،به نظر میرسد جامعۀ ایده آلی که در سایه حفظ و حراست
آموزۀ حقوق بشــر به تصویر کشیده شده اســت ،تفاوت چندانی با مدینۀ
از کرامت انســانی در ِ
فاضلۀ اسالم نداشته باشد .جامعهای که در آن از فقر و ترس خبری نیست و به کرامت انسانی به
بهترین صورت ارج نهاده میش��ود .همانطور که بیان شد رفتارهای غیرانسانی از مسائلی است
که امروزه به عنوان یکی از مولفههای اساســی موازین بین المللی حقوق بشــر به شمار آمده و
مبارزه و تالش در جهت منع اجرای این نوع رفتارها به شــکل وســیعی در سراسر جهان مورد
توجه میباشد .به طوری که مخالفان اجرای اینگونه رفتارها نسبت به موافقین در اکثریت بوده و
چه بسا که دالیل آنان نیز از مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی برخوردار شده است .در اندیشه
«مهدویت» ،عقایدی همچون ظهور منجی بشــریت ،حضرت مهــدی (عج) و حاكمیت دین
واحد در میان مردم و تبدیل ترس و هراس بشــر به امنیت و آسودگی و رفاه و نابودی ظلم و جور
و تحقق عدالت ،وجود دارد .آنچه كه «مهدویت» را جهانشمول و هیجان برانگیز و آرمانساز
نموده اســت ،اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مســاوات و عدالت و امنیت و آســودگی
است .حقوقی كه برپایه «كرامت انســان» از بدو خلقت تاكنون برای هر فرد متصور است ولی
اســتثمارگران و ستمگران اجازه ندادهاند تا برای همه تحقق یابد .حقوقی كه در  3 0ماده اعالمیه
حقوق بشر روی كاغذ آمد و توســط مجمع عمومی سازمان ملل ،به منزله آرمان مشترکی برای
تمام مردم وهمه ملل اعالم شــد تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعالمیه را درنظر داشته
باشــند و مجاهدت کنند تا این حقوق و آزادیها توسعه یابد .اما مجمع هرگز موفق نشد كه این
آرزوها را محقق س��ازد .در زمینه جهانی سازی مهدویت میتوان بیان کرد که با توجه به مباحث
مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که بر خالف پندار عدهای جهانیشدن همزاد انسان بوده است
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و ادیــان الهی هم به دنبال پیاده کردن حکومت الهی بودهاند و علت اصلی عدم تحقق آن فراهم
نشــدن شرایط بوده است .جهانگیران و فاتحان جهان هم به دنبال استقرار یک حکومت جهانی
در راستای اهداف مادی خود بودهاند .اما جهانیشدن که امروزه از طرف منادیان غربی و برخی
از طرفداران اقویایی که آنها در تالش تحقق آنها در تالش تحقق آن هســتند تفاوتهای ذاتی و
بنیادین با مهدویت اســامی دارد .گرچه در جهانیشــدن اسالمی مهدویت علم هم به خدمت
گرفته میشــود ولی نه در جهت غارت .چپاول و تباهی جامعــه جهانی بلکه برای تعالی و رفاه
جامعه به عبارت دیگر جهانیشدن را اگر به منزله در نظر بگیریم ارزش این ظرف به محتوای آن
بســتگی دارد ،اگر محتوایی از فرهنگ سکوالریستی و اومانیستی غرب گرفته باشد محتوای آن
با مظروف شــدن دینی در این جهانیشدن فرق میکند .همچنین میتوان به طور خالصه اشاره
نمود که مهمترین مولفههای جهانیسازی مهدوی شامل  .1رشد عقالنیت .2 ،گسترش آبادانی
و پیشرفت .3 ،رشد و پیشرفت علوم .4 ،تحقق عدالت میباشد.

در نتیجه بررسی مبانی دکترین مهدویت در حقوق بشر میتوان بیان کرد که هیچیك از

افراد انسان ،در عصر ظهور از شمول «حقوق بشر» خارج نیست .در اعالمیه حقوق بشر ،اموری
مانند :حق برابری در برابر قانون و دادگاه ،حق عدالت ف حق امنیت اجتماعی و شخصی ،حق
آزادی مذهب و آزادی بیان ،حق مالكیت ،حق مشاركت ،حق شغل ،حق استراحت و سالمتی

و رفاه ،حق آموزش و پرورش از حقوق مســلم و عمومی انســان تلقی شــده است .همچنین

جهانشمولی حقوق بشــر در عصر ظهور به این معناست كه برابری و مساوات در برابر قانون
و عدالــت و امنیت و مشــاركت ،همه زندگی مردم را در بــر میگیرد و آنچه در ظرف ذهن

برای بشر اثبات میشد ،اكنون در عالم خارج برای عموم انسانها تحقق مییابد .اخبار بشارت
ظهور در كتب اهل ســنت بر اموریچون حق عدالت ،حق برابری و مساوات در برابر قانون و
محكمه ،حق آموزش و پرورش ،حق مشــاركت ،حق استراحت و سالمتی و رفاه ،حق امنیت

ی چون حق سعادت،
اجتماعی ،تصریح دارد .در اخبار بشارت ظهور در اناجیل چهارگانه ،امور 

حق برابری و مســاوات در برابر قانون ،حق عدالت و حق مشاركت ،بیان شده است .اعتقاد به
مهدی (عج) تنها نشــانگر یك باور اســامی ،با رنگ خاص دینی نیست بلكه افزودن بر آن

عنوانی اســت برای خواستهها و آرزوهای همه انســانها با كیشها و مذاهب گوناگون و هم

چنین بازده الهام فطری مردم اســت كه با همه اختالفهاشان در عقیده و مذهب دریافتهاند

كه برای انســانیت در روی زمین روز موعودی خواهد بود كه با فرا رســیدن آن هدف نهائی و
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مقصد بزرگ رســالتهای آسمانی تحقق مییابد و مسیر آن در طول تاریخ پر از فراز و نشیب

و پرتگاه بوده به دنبال رنجی بســیار همواری و استواری الزم را مییابد .انتظار آیندهای این

چنین تنها در درون كســانی كه با پذیرش ادیان جهان غیب را پذیرفتهاند راه نیافته بلكه به
دیگران نیز ســرایت كرده اســت تا آنجا كه میتوان انعكاس چنین باوری را در مكتب هائی
حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
سید محمدرضا میرصانع ،سیدباقر میرعباسی ،مریم مرادی  ،طه موسوی میرکالیی

كه جهتگیری اعتقادیشان با سرسختی وجود غیبت و موجودات غیبی را نفی میكند دید..
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بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی
در حکمرانی اسالمی

چکیده
یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسالمی ،حق نظارت است که در قالب وظیفه
امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام میشود .امت اسالم همان طوری که
موظف است در یک جامعه اســامی ،بر پایه والیت متقابل مومنان ،یکدیگر را امر به معروف
و نهی از منکر کنند ،موظف می باشــند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت
داشته باشــند و در صورت دیدن خالفی چونترک معروف یا عمل به منکر ،در قالب نصیحت
مصداقــی ،آنان را از منکر باز داشــته و به معروف هدایت نمایند .ایــن مقاله با هدف کاربردی
با اســتفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررســی و تبیین این موضوع میپردازد که اصل امر به
معروف و نهی از منكر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانة دینی در حکمرانی اسالمی برای
اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن ،رفتن به سمت ایجاد و حفظ حكومت اسالمی است.
واژگان کلیــدی :نظارت ،نظارت همگانی ،حکمرانی اســامی ،قرآن کریم ،امر به معروف و
نهی از منکر.
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نظارت كنشــى عامدانه و عالمانه اســت؛ از اینرو هر نگاه تصادفى و از روى جهل را نظارت
نمىنامند و از همین جاست كه نظارت در علوم اجتماعى ،سیاسى و مدیریتىّ ،
تخصصى است
اســتعداد مناسب باید این توانایىها و قابلیتها را ّ
طى دورههایى كسب نموده و
افراد داراى
ِ
كه ِ
آموزش ببینند و در آن مســیر تربیت شوند تا از عهده مســئولیتى كه برعهده آنها نهاده مىشود،
برآیند .چارچوب و شیوه نظارتها نیز همسان نبوده و فلسفه نظارت نیز در هر مورد تفاوتهایی
دارد .در هر ســاختار نظارتی باید مجموعهای از قوانین و مقررات وجود داشــته باشد كه در آن
شیوههای نظارت ،تحقیق ،گزارشدهی و رسیدگی بر عملكرد فعالیت موضوع نظارت با توجه به
برنامهریزیهای از پیش تعیین شده ،حدود اختیارات و مسئولیتهای دستاندركاران و جایگاه
نظارت در كل نظام مشــخص و معین شده باشــد (احمدی .)33 :1376 ،نظارت در جاهایى
مطرح اســت كه حركتى علمى یا عملىّ ،
كمى یا كیفى ،گســترده یا محدود ،مخفى و یا آشكار
و ...متناســب با اهداف مقرر ،در جریان باشــد .با همین مبنا در نگاه دینى از ســوى خداوند و
فرشتگان اعمال همه آدمیان و حتى معصومین مورد نظارت و كنترل است (منصورنژاد.)1378 ،
بر این اســاس؛ اگر جوهره نظارت را به وجود فعالیت و ّ
تحرك بدانیم ،هر چه حركت بیشــتر،
ّ
مانور عامل بیشــتر باشد ،نظارت جدىترى را نیز مىطلبد؛
گســتردهتر ،قوىتر و هر چه ِ
قدرت ِ
زیرا خطاى بزرگان نیز بزرگ است .بر همین اساس در حوزههاى سیاسى ،حكومتى و مدیریتى
هرچه مسئوالن داراى وظایف سنگینترى باشند ،نظارت باالتر و دقیقترى را مىطلبند.
نظارت همگانی مبتنی بر پذیرش حق نظارت مردم و شــهروندان بر عملکرد نظام سیاسی و
حکومت اســت که در قرآن کریم و احادیث در قالب امر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی
برای مومنان به آن اشــاره شــده و با پیروزی انقالب اسالمی ،در نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران به صورت آشــکار در اصل هشتم قانون اساسی که نظارت متقابل مردم و دولت بر عملکرد
یکدیگر را مورد تاکید قرار گرفته اســت (قالیباف .)1389 ،نظارت همگانی مجموعه شــیوهها
و تدابیــر و ابزارهایی اســت كه یك جامعه یا یك گروه در تحقق اهــداف و هدایت افرادش برای
رعایت قوانین ،اصول ،كاركردها ،آداب ،شعائر ،مناسك ،هنجارها و ارزشهای پذیرفته شده ،به
كار میگیرد .این نظارت به دو صورت انجام میشــود :رسمی؛ كه به معنای وادار كردن انسانها
به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل بوده که ابزار آن قوانین و مقررات است و ضمانت اجرای

حقوق ایران ،آمریکا و هند
اسالمی
معلوالن در
حکمرانی
استخدام
همگانی در
نظارتزمینه
مثبت در
تبعیضحق
تطبیقیجایگاه
بررسی و تبیین
پروین ،محمد شعیب عارفی
خیرالهآرایی
وحید

آن نیز بر عهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروههای مختلف جامعه میباشــد .غیررسمی؛ از
طریق اقناع كه با رســوخ به عقل اعتقادی انسانها ،با دگرگون سازی جهان بینی افراد و با تأثیر بر
جهان عقیدتی و اندیشــه اعضا و نیز كاركردهای آداب و رسوم اخالقی ،میتواند آنان را مؤمن به
هنجارها و ارزشهای مقبول نماید .
در نظام نظارت اســامی ،مســأله نظارت و كنترل بر ســازمان و عملكرد كاركنان آن ،در
چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مســئوالن خالصه نمیشــود؛ بلكــه كلیه افراد جامعه،
ً
مخصوصا كاركنان و اعضای سازمان موظف هستند تا بر اساس وظیفه شرعی ،بر اعمال و رفتار
و عملكرد افراد و كاركنان و حتی عملكرد مدیران و مســئوالن ســازمان ،نظارت و كنترل داشــته
باشند .نظارت همگانی و عمومی ،از اهمیت زیاد و جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در آموزههای
دینی تأكید فراوانی بر آن شــده است .كنترل و نظارت همگانی و عمومی كه در قرآن و روایات با
نام امر به معروف و نهی از منكر معرفی شــده است ،از واالترین و شریفترین واجبات دینی بوده
و وجوب آن از ضروریات و احكام بدیهی اســام است .خداوند متعال در سوره آل عمران ،امت
اســامی را مورد خطاب قرار داده و آنها را بهترین امت روی زمین میشمرند و میفرماید :شما
بهترین امتی بودید كه برای بشــریت به وجود آمدهاید؛ امــر به معروف و نهی از منكر میكنید و
به خدا ایمان دارید ».خداوند متعال در این آیه ،ویژگی بارز و مهم امت اســامی را ،كه به عنوان
امت برتر انتخاب شــده ،وجود نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منكر ذكر كرده است.
بــه خاطر اهمیت واال و جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منكر اســت كه حضرت علی (ع)
میفرماینــد :تمام كارهای نیك و حتی جهــاد در راه خدا ،در برابر امر به معروف و نهی از منكر،
همچون قطرهای در برابر دریایی پهناور است.
با توجه بــه مراتب فوق ،از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساســی جمهوری
اسالمی ایران بر مبنای اصل هشتم امر به معروف و نهی از منكر بوده که به عنوان یكی از احكام
اجتماعی دین اســام است كه به نحو كفایی برآحاد جامعه واجب میباشد و مبنای پیشگیری و
پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسالم ،ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی،
به منظور حسن اجرای موازین شرعی و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصالح امور است.
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 .1.1پیشینه تحقیق
براتلو (« )1389راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعة دین بنیان» .امـــر بـه
معروف و نهی از منكر افزون بر وظیفه فـــردی ،موضـوعی اجتمـاعی و حكـومتی است .توسعة
فرهنـگ شـریعتمـدار و ایجـاد زمینـههـا و بسترهای گسترش آن ،فراهم آوردن سازوكار مناسب
و بسیاری دیگر از مؤلفههـــای مـدیریت سیاسـی خـرد و كـــان ،در نظـام دین بنیان مطـرح
مـیگـــردد .امـر بـه معـروف و نهـی از منكر یك نظام نظارت همگانی در مدیریت جامعة دین
بنیان است كـــه رسالت اجرای شرایع الهـی و ایجـاد جامعـه و حكومـت اسـالمی و تضـمین
تحقـق اهداف آن را بر عهده دارد.
جوان آراسته (« )1392نظارت همگانی و متقابل در نظام اسالمی (تحلیل اصل هشتم قانون
اساســی)» .تعریف دقیقی از معروف و منکر ارائه داده و سپس برای درک درست از اصل هشتم،
امــوری مانند رابطه امر به معروف و نظارت ،حوزه هــای امر به معروف و نهی از منکر ،تکلیفی
بــودن نظارت همگانی ،عمومیت امر و نهی کنندگان ،عمومیت امر و نهی شــوندگان ،عمومیت
مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت را مورد توجه قرار میدهد.
جوینیپور و دیگران (« )1396بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت
ســرمایة اجتماعــی» .فریضه الهی امر به معــروف و نهی از منکر ،به عنــوان یک کنش دینی-
اجتماعی که ناشی از نوعی احساس مســئولیت پذیری در پیوندهای گروهی است ،کارکردهای
اجتماعــی مهمی را ایفا می نماید .با مبنا قرار دادن ســه اصل مهــم قرآنی :اخوت دینی ،والیت
مداری و وحدت و با تأکید بر مولفه اعتماد در بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با محوریت ایمان،
به ارائه مدلی برای بهره گیری از آموزه های نورانی قرآن کریم در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی
پرداخته است.
قلی زاده و دیگران (« )1398نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج البالغه و قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران» .منابع دینی از جمله نهج البالغه و قانون اساسی ،نظارت عمومی در
نظام سیاسی اسالم را اجتناب ناپذیر دانسته و آن را برای حفظ نظام از آسیبها به عنوان یک عامل
ســازنده و بازدارنده ضروری میدانند .و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای
نظارت عمومی جامعه را از انحرافات و آسیبها مصون میسازد.

1. Monitoring.
2. Public Supervision.
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 .1.2مبانی نظری
 .1.2.1مفهوم و مبانی نظارت و نظارت همگانی
نظارت 1از ماده «نظر» است .در کتاب لســانالعرب آمده است« :النظر»؛ یعنی تأمل کردن در
چیــزی ،اندازه چیزی را در نظر داشــتن و قیاس کردن و «الناظــر»؛ یعنی حافظ و نگهبان (ابن
منظــور .)255-258 :1996 ،نظارت به معنای «عمــل ناظر و مقام او و نیز مراقبت در اجرای
امور» نیز آمده است (معین ،ج .)1360 ،4علی اکبر دهخدا نظارت را به «نگریستن در چیزى با
تأمل ،مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانى داشتن كارى ،دیدهبانى به سوى چیزى ،چشم انداختن،
حكومت كردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشــان ،یــارى دادن و مدد كردن و كمك كردن
تأملّ ،
و نیز به معناى چشــم ،بصر ،دیده ،فكر ،اندیشــه ،تفكر ،رویه ،دقتّ ،
تدبر ،خیال ،وهم و
اعتراض» آورده است (دهخدا ،ج.)1373 ،13
به لحاظ مفهومی ،نظارت فرایند مشاهده یا رسیدگی نظامدار فرایند یک محصول یا خدمت
یا رفتار یا برنامه به منظور بررســی انطباق ضوابط مورد انتظار یا از پیش تعیین شــده است که در
نهایت به مداخله یا عدم مداخله میانجامد و هدف آن مهار شــرایط اســت .نظارت همواره در
پی یک برنامه ضرورت پیــدا میکند و به دلیل آنکه برنامهها اعم از رفتار ،خط تولید ،تخصیص
ً
منابع ،اهداف تا دستورالعملها و شیوههای انجام کار اصوال نظامدار هستند ،نظارت نیز نظامدار
است (میچل.)1377 ،
استونر نظارت را فعالیتى منظم میداند كه ضمن آن نتایج موردانتظار در قالب استانداردهاى
انجام عملیات معین شده و سپس سیستم دریافت اطالعات طراحى میگردد .عملیات پیشبینى
شــده و انجام شده با هم مقایســه مىگردند تا اختالفات و انحرافات را شناسایی و میزان اهمیت
آنها مشــخص شــده و ســرانجام اصالحات الزم جهت تحقق اهداف و مأموریتهاى سازمان
صورت پذیرد (.)Stoner,1983
نظارت همگانی 2مراقبت و مشاهدهای اســت که توسط همه مردم و برای تحقق ارزشهای
متعالی در جامعه اســامی بر اســاس قانون اعمال می شــود .این نظارت توسط مردم و دولت
نسبت به یکدیگر انجام می شود .موضوع نظارت معروف و منکر است .اعمالی که مطابق احکام
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شرع و قانون باشــد معروف و در صورت مخالفت با احکام شرع و قانون منکر نام دارد .ﻧﻈﺎرت
ﻫﻤﮕﺎنــی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ،و اقدامهایــی را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎلیتــی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﺮازوی اﺛﺮبخشــی و کارآیی ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد .اﺛﺮبخشی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزﻳﺎبی اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻄﺒﺎق اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرســی ﻗﺮار میﮔﻴﺮد و کارآیی از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ روشﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاف و زﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ پیشبینی ﺷﺪه ارزﻳﺎبی میشود
(تحویلی.)1396 ،
 .1.2.2سنت نظارت در حکمرانی اسالمى
یکى از ّ
ّ
سنتهاى ثابت الهى ،نظارت کامل ،دقیق و مداوم بر اعمال و نیات انسانها و بازرسى
ً
و ارزیابى آنهاســت .خداوند متعال در این دنیــا ،دقیقا بر تمام اعمال ،گفتار و ّنیات انســانها
نظارت دارد .خداوند ســبحان ،در قرآن کریم بارها در آیات متعدد ،مســأله نظارت و بازرسى
اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر کارهاى بندگان خود معرفى مىنماید«َ :و
َ َّ َ َ َ ّ ُ
ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُّ َ
ینب ُئک ْم
یب و الشهادة ف
الغ
م
عال
لى
ا
ون
قل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله والمو ِمنون و سترد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ُ َ َُ َ
عملون؛ (اى پیامبر) ،بگو عمل کنید ،خداوند و رســول خدا و مؤمنان اعمال شــما را
ِبما کنتم ت
مىبینند و به زودى به ســوى کســى باز مىگردید که پنهان و آشکار را مىداند و شما را به آنچه
عمل مىکردید خبر مىدهد (سوره توبه ،آیه  .)105خداوند متعال عالوه بر این که تمام کارهاى
انســانها را مىبیند و آنها را به دقت زیر نظر دارد ،افکار و ّنیات انسانها نیز تحت نظارت کامل
و دقیق الهى است.
بــا انــدک تأملــى در آیــات قــرآن کریــم و روایــات چنیــن برداشــت مىشــود کــه
شش گروه ،کار نظارت بر اعمال و افکار و نیات انسانها را بر عهده دارند:
خداوند ســبحان :برتر و باالتر از همــه ،ذات پاک خداوند بر اعمال و رفتــار و نیات بندگانش
َ ُ
َ ُ َ
نظــارت مىنماید و در قــرآن کریم در این باره مىفرماید«َ :و ما تکون فى شــأن َو مــا تتلوا ِم ُنه
َ َ ّ ُّ َ َ ُ ُ
ً ْ ُ
َ
َ
ُ َ
فیه؛ در هر حال که باشــى
ِمــن قرآن و ال تعملون ِمــن عمل ِاال کنا علیکم شــهودا ِاذ تفیضون ِ
و هــر آیهاى از قرآن که بخوانى و هر کارى را انجام دهید ،ما شــاهد و ناظر بر شــما هســتیم،
هنگامى که در آن کار وارد مىشــوید .پس نخســتین ناظر بر اعمال انسان ،خود خداوند متعال
است( »...ســوره یونس ،آیه  .)61نظارت و شــهادت خداى متعال ،براى همه چیز و همه کس

 .1.2.3جایگاه حق نظارت همگانی (اصل امر به معروف و نهی از منكر)
 .1.2.3.1قرآن کریم
برای امر به معروف و نهی از منكر الزاماتی ذکر شده است :علم و معرفت ،احتمال تأثیر ،نبودن
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کافى اســت و ضرورتى به وجود ناظران دیگر احساس نمىشود ،اما لطف خداوند و عدالت او
ایجاب مىکند که ناظران و شــاهدان دیگرى نیز براى نظارت بر کارهاى انســانها ّ
معین نماید.
ُ ِّ ُ َ
ََ َ
پیامبــران و امامان :قرآن کریم در این باره مىفرماید« :فکیف ِاذا ِج ْئنا ِم ْن کل ا َّمة ِبشــهید َو ِج ْئنا
َ
ً
َ َ
هؤالء شــهیدا؛ چگونه خواهد بــود آن روز که از هر امتى گواهى مىآوریم و تو (پیامبر
ِبک على
ِ
خاتم) را گواه بر این ّامت (اسالم) قرار مىدهیم» (سوره نساء ،آیه  .)41خداوند متعال در این آیه
مىفرماید که پیامبر گرامى اسالم (ص) در روز قیامت ،بر ّامت خود گواهى خواهد داد و روشن
است که گواهى آن روز ،بدون وجود نظارت در این دنیا ،درست نخواهد بود.
فرشــتگان :عدهاى از فرشتگان نیز مأمور نظارت بر اعمال و رفتار و ّنیات انسانها مىباشند.
ْ ُ ُّ َ ْ
ٌ
ٌ
ســائق َو شهید؛ در آن روز (قیامت) ،هر انسانى
قرآن کریم میفرماید«َ :و جاءت کل نفس َم َعها
وارد صحنه محشــر مىشــود ،در حالیکه فرشــتهاى با اوســت که او را به ســوى حساب سوق
مىدهد و شاهدى از فرشتگان است که بر اعمال او شهادت مىدهد» (سوره ق ،آیه .)21
اعضاى بدن انسان :همه اعضاى بدن انسان ،شاهد و ناظر اعمال او مىباشند ،اما در قرآن کریم
به نظارت و گواهى چند تا از آنها تصریح شــده اســت .از جمله آنها مىتوان به زبان ،دست ،پا،
لیهم َا ُ
چشم و گوش اشاره کرد .آیه  24سوره مبارکه نور مىفرماید«َ :ی َوم َت َ
لسنت ُه ْم َو َا ْ
شه ُد َع ْ
یدیهم
ُ
َو َا ُ
رج ُل ْ
هم ِبما کانوا َیعملون؛ روزى که زبان و دســت و پاى آنان ،به آنچه انجام دادهاند شــهادت
خواهد داد».
زمین :زمینى که زیر پاى ما قرار دارد و ما همواره میهمان آن هســتم و از ما با انواع نعمتها
و برکاتــش پذیرایــى مىکند مراقب و ناظر اعمال و رفتار ماســت و در روز قیامــت آنها را بازگو
ُ َ َ
ُ
االرض زلز َالها َو َا َ
خرج ِت االرض اثقالها َو
لزلــت
خواهد کرد .خداوند متعال مىفرمایدِ « :اذا ُز
ِ
ِ
َ
ً
ُ ِّ
ُ
َ
حد ُث َا َ
خبارها؛ هنگامى که زمین شدیدا به لرزه درآید و زمین بارهاى
ومئذ ت
قال االنســان مالها ی ِ
ســنگینش را خارج سازد و انســان مىگوید زمین را چه مىشــود (که این گونه مىلرزد) در آن
روز ،زمین تمام خبرهاى خود را بازگو مىکند» (سوره زلزال ،آیات .)5-1
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ضرر و ادامه و اصرار متخلف یعنی آن كس كه معروف را ترك كرده و اصرار بر گناه دارد.
اولین شــرط علم و معرفت ،وقتی انســان قصد امر به معروف و نهی از منكر دارد ،باید اول
معروف و منكر را خوب بشناســید( ،برداشت شخصی مالك نیست) پس مهم است فرد مصداق
معروف و منكر را درست بشناسد تا بتواند امر به معروف و نهی از منكر كند .دومین شرط احتمال
تأثیر اســت ،این كه فرد خاطی آنقدر عاصی و خاطی نباشــد كه احتمال اثر در او وجود نداشته
باشــد .البته امر به معروف و نهی از منكر مراتب دارد« ،مرتبه قلب ،زبان و دست» طبیعی است
انســان باید در قلب و در عمل ابراز نفرت و تنفر كند و این را به شكلی به فرد خاطی نشان دهد.
در مرتبه دوم با دلیل و منطق و تدبیر ،امر به معروف زبانی كند ،بیشــك اگر بر استدالل و از سر
دوستی و خیرخواهی فرد با زبان توصیه شود ،احتمال اثر آن افزایش مییابد .دست و اقدام مرتبه
دیگر اســت .انســان با عمل و رفتار میتواند افراد را به خوبی تشویق و از بدی دور كند .بنابراین
وظیفهای است كه از ســر خیرخواهی تكتك افراد سازمان نسبت به یكدیگر دارند ،البته ایجاد
شرایط اعتماد ،دوستی متقابل بستر اجرای این اصل را بهتر فراهم خواهد كرد .اجرای درست این
اصــل همدلی و اعتماد ،خیرخواهی و روحیه برادری و كار تیمی را در ســازمان تقویت میكند.
مشــاركت ،مشورت و كمك به یكدیگر به اوج میرسد .از این رو جامعه اسالمی ،جامعه برتری
خواهد بود؛ زیرا افراد از سر خیرخواهی ،خوبیها را ترویج و بدیها را كاهش خواهند داد و این
معنای واقعی یك جامعه انسانی و اسالمی خواهد بود.
به طور کلی ،نظارت خداوند متعال بر اعمال بندگان و ارزیابى حضرت حق از عملکرد آنان،
عمومیت دارد و منحصر به انســانهاى معمولى نیست ،بلکه انسانهایى واال نیز که نزد خدا ارج
و منزلتى دارند ،مثل فرستادگان خدا و امامان و رهبران ّامتها نیز مورد نظارت دقیق قرار خواهند
الم ْر َس َ
گرفت .خداوند متعال مىفرماید«َ :و َل َن ْس َئ َل َّن ُ
لین؛ همانا از پیامبران سؤال خواهیم کرد (که
آیا رسالت خویش را به نحو احسن انجام دادهاند؟)» (سوره اعراف ،آیه .)6
آیــات زیادی در قرآن کریم موضوع حق نظارت همگانی ،تحت عنوان امر به معروف و نهی
از منکر مطرح شده است:
سوره آل عمران ،آیه « :114یومنون بالله و الیوم االخر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
و یســارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحون» .ایمان به خدا و روز قیامت می آورند و امر به
نیکوئی و نهی از بدکاری میکنند و در نیکوکاری میشتابند و آنها خود مردمی نیکوکارند.

 .1.2.3.2آثار نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) در حکمرانی اسالمی
از نظر قرآن کریم اگر فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به درســتی در جامعه اســامی
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ســوره آل عمران ،آیه « :104و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون
عن المنکر و اولیک هم المفلحون» .از شــما امتی پدید آید ،دعوت کننده به خوبیها ،تشــویق
کننده به کارهای شایسته و به دور دارنده از بدیها ،این چنین کسانی رستگار هستند.
ســوره آل عمران ،آیه  « :110کنتم خیر امه اخرجت للنــاس تامرون بالمعروف و تنهون عن
المنکر و تومنون بالله» .شما بهترین امت بودهاید که برای بشریت به وجود آمده ،کارهای شایسته
را ترویج میکنید و جلوی کارهای زشت را میگیرید و به خدا ایمان دارید.
ســوره حج ،آیه  « :41الذین ان مکنا فی االرض اقامو الصلوه اتوا الزکوه و امروا بالمعروف و
نهوا عن المنکر».
مومنان کســانی هستند که اگر به ایشــان در روی زمین تمکین و قدرت دهیم ،نماز را بجای
میآورند و زکوه میدهند و به معروف امر میکنند و از منکر دیگران را باز میدارند.
ســوره توبه ،آیه « :71والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون
عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون الله و رســوله اولئک سیرحمهم الله ان الله
عزیز حکیم» .مردان و زنان مومن همه یار و دوســتار یکدیگرند ،خلــق را بکار نیکو وادارند ،و
از کار زشــت منع می کنند ،نماز بپا میدارند و زکات میدهند و حکم خدا و رســول را اطاعت
میکنند ،آن را البته خدا مشــمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درســت
کردار است.
ســوره توبه ،آیه « :113التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون االمرون
بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشــر المومنین» .از گناه پشــیمانان،
خداپرستان ،حمد و شکر نعمت گذاران ،روزه داران ،نماز با خضوع گذاران ،امر به معروف و نهی
از منکرکنندگان و نگهبانان حدود الهی و مومنان را (ای رسول ما به ثواب و سعادت) بشارت ده.
ســوره توبه ،آیه « :70المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون
عن المنکر» .مردان و زنان با ایمان ،بعضی ناظر و سرپرست بر بعضی دیگر هستند و یکدیگر را
امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
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اعمال شود ،آثار و برکاتی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
امت صالح مصلح :یکی از مهمترین راههای دستیابی به چنین ویژگی توجه امت در همه مراتب
سیاسی و اجتماعی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا در این چارچوب است که
میتوان موارد و مصادیق فســاد و منکر را درک کرد و به اصالح آن پرداخت و جامعهای صالح
و مصلح داشــت .خداوند میفرماید :به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به كار پسندیده فرمان
مى دهند؛ و از كار ناپســند باز مىدارند؛ و در كارهاى نیك شتاب مى كنند؛ و آنان از شایستگان
هستند (سوره آلعمران ،آیه  .)۱۱۴ایمان واقعی :مومن واقعی جزم و عزمش یکی است؛ و آن را
در بازتاب عملی میتوان دریافت؛ زیرا هر کســی بر اساس شاکله و شخصیت وجودی خودش
کهترکیبی از عزم و جزم است ،عمل و رفتار میکند( .سوره اسراء ،آیه  )84بر این اساس ،مومن
واقعــی نه تنها به معروف میپردازد و از منکرگریزان اســت ،بلکه این گرایش وگریزش را برای
دیگران نیز میخواهد و بدان فرمان میدهد (سوره عصر ،آیات  1تا 4؛ سوره توبه ،آیه .)112
نصرت الهی :یکی از مهمترین ابزارها و وســایل بهرهمندی از امدادهای الهی و برخورداری از
نصرت خداوند که موجب پیروزی جامعه و امت در برابر دشــمنان میشود ،عمل به فریضه امر
به معروف و نهی از منکر اســت .خداوند در آیه  40سوره حج میفرماید :هر آینه هر کسی خدا
را یاری رســاند ،خداوند او را یاری میرساند .در آیه  41این سوره نیز توضیح میدهد این یاری
بهویژه در زمانی که حکومت و حاکمیت در اختیار ایشــان است ،در قالب اقامه نماز و پرداخت
زکات و امر به معروف و نهی از منکر اســت .پس کســانی که به این فریضه در زمان حاکمیت
اسالم عمل میکنند ،از نصرت الهی برخوردار خواهند بود.
برتــری و بهتری :معیار برتــری امت و جامعهای از دیگر امتها و جوامــع ،عمل به فریضه امر
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ًْ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ
بــه معروف و نهی از منکر اســت.
اس تأ ُم ُرون
خداوند میفرماید :كنتــم خیر أم ٍه أخ ِرجــت ِللن ِ
ْ َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ
الله؛ شما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شده
ِبالمعر ِ
وف وتنهون ع ِن المنك ِر وتؤ ِمنون ِب ِ
اید ،به كار پســندیده فرمان مى دهید و از كار ناپســند بازمى دارید و به خدا ایمان دارید (سوره
آلعمران ،آیه .)110
خیر و خوبی :امت اســام زمانی به خیر و خوشــی و خوبی میرسد که به فریضه امر به معروف
و نهی از منکر عمل کند و رهبران و کارگزاران آن در مســیری قــرار گیرند که خداوند در قرآن
بهعنوان وظیفه و مسئولیت نظام اســامی برای آنان تعریف کرده است .خداوند میفرماید :در
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بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست ،مگر كسى كه بدین وسیله به صدقه یا كار پسندیده
یا اصالح و سازشــى میان مردم فرمان دهد؛ و هر كس براى طلب خشــنودى خدا چنین كند،
بزودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد (سوره نساء ،آیه .)114
رحمت الهی :برای بهرهمندی از رحمت الهی باید امت اسالم ،به فریضه امر به معروف و نهی از
منکر عمل کند .جامعهای که تحت رحمت الهی قرار گیرد با یکدیگر خوب خواهند بود و تنش
و چالشهای اجتماعی از میان میرود و مهر و محبت جایگزین خشــونت و درگیری میشــود.
خداوند میفرماید :و مردان و زنان با ایمان دوســتان یكدیگرند كه به كارهاى پســندیده وا مى
دارنــد و از كارهاى ناپســند باز مى دارند و نماز را بر پا مى كننــد و زكات مى دهند و از خدا و
پیامبرش فرمان مىبرند ،آنانند كه خدا همانا ایشــان را مشمول رحمت خویش قرار میدهد كه
خدا توانا و حكیم است (سوره توبه ،آیه .)۷۱
رســتگاری و موفقیت :هــر جامعهای که به فریضه امر به معروف و نهــی از منکر عمل کند ،به
رســتگاری و فالح در دنیا و آخرت میرســد .خداوند در آیه  114سوره آلعمران و آیات  111و
 112سوره توبه به این تأثیر مهم فریضه در سعادتمندی انسان اشاره کرده است.
مانع اختالف :از مهمترین مشــکالت نظامهای سیاسی و اجتماعی ،تفرقه و اختالفی است که
در ســطوح مختلف جامعه ایجاد میشود .خداوند در آیات  104و  105سوره آلعمران عمل به
فریضه را مانع جدی در سر راه اختالفات دانست و امر به معروف را زمینهساز عدم بروز اختالف
بر شمرده است.
مانع شکســت امت :جامعه و امتی که به فریضه عمل میکند ،همواره پیروز و ســربلند است و
شــرایط را ب ه گونهای ایجاد میکند که هرگز شکستی برای امت رقم نخواهد خورد؛ اما با ترک
فریضه شرایط برای شکست فراهم خواهد شد و امتی که به این فریضه عمل نکند دچار اختالف
و شکست خواهد شد (سوره آل عمران ،آیات  110و .)111
رهایی از نفاق :امتی که به فریضه امر به معروف و نهی از منکر میپردازند ،از نفاق و آثار آن رها
میشــوند .با مقایسه دو آیه  67و  71ســوره توبه میتوان به این نکته رسید؛ زیرا در یک آیه بیان
میکند مومنان به معروف امر و از منکر نهی میکنند؛ در حالی که منافقان نه تنها خود اهل منکر
هستند ،بلکه از معروف باز داشته و به منکر دعوت میکنند.
حافظ دین و ایمان :انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،حافظ دین و ایمان شخص است
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و اگر کســی بخواهد دین و ایمــان و اعتقاد خویش را حفظ کند باید بــه این فریضه عمل کند.
ّ
تقدم امر به معروف بر ایمانّ ،
اهم ّیت ویژه آن را در حفظ
خداوند در آیه  110ســوره آل عمران با
اعتقاد و ایمان بیان میکند.
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حق نظارت همگانی از احكام ضرورى اســام میباشد كه در نصوص دینى تأكید شده است و
ّ
تا آنجا در ظهور ،اســتمرار و انحطاط جوامع و تمدنها مؤثر اســت كه ضامن بقای اسالم و در
كالم حضرت امام علی (ع) عامل لعن قرون گذشــته ،ترك امر به معروف و نهی از منكر عنوان
شده اســت (نهج البالغه ،خطبه  .)192در سوره آل عمران آمده است :شما بهترین امتى بودید
كه بهســود انسانها آفریده شــدهاند؛ (چرا كه) امر به معروف و نهى از منكر مىكنید و به خدا
ایمان داریــد و اگر اهل كتاب( ،به چنین برنامه و آیین درخشــانى) ایمان آورند ،براى آنها بهتر
است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند( ،و خارج از اطاعت پروردگار).
در نظام اسالمی ،مســئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیســت .اگر دولتها ،جامعه را
اداره میكننــد ،مردم نیز عضو جامعهاند و نتیجه خوب و بد رفتار دولتمردان ،به طور مســتقیم
متوجه آنان میشــود .بنابراین ،به حكم عقل ،این تكلیف همه مردم اســت كه با نظارت بر كار
زمامداران خود ،از انحراف آنان از مســیر حق ،عدالت و تقوا جلوگیری كنند .در حقوق اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز به این گونه نظارت توجه شده است و اصل هشتم قانون اساسی مقرر
میدارد :در جمهوری اســامی ایران ،دعوت به خیر ،امر به معــروف و نهی از منكر ،وظیفهای
اســت همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به
دولت .شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون ّ
معین میكند.
به طور كلی ،افكار عمومی و عامه مردم ،اولین و مهمترین پشــتیبان قانون اساســی به شمار
میروند .حمایت مردم از این قانون ،مهمترین وسیله نظارتی است كه به عنوان نیروی بازدارنده،
از هــر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساســی به طور بالقوه جلوگیری میكند.
قانون اساســی عالوه بر حقوق بنیادین متعددی كه برای ملــت در بعد نظارت بر حكومت قائل
شده ،ابزارهایی نیز برای اعمال این حق یا وظیفه نظارت همگانی در نظر گرفته است.
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چکیده
نظام جمهوری اســامی ایران به دلیل گرایش انسان دوستانه و اسالمی که در جوهره و ماهیت
ایدئولوژیک ،سیاسی و حقوقی آن وجود دارد نمی تواند نسبت به موارد نقض حقوق انسانی که
در جهان معاصر کم هم نیســتند بی تفاوت باشد و ملزم به اقدام حمایت گرانه از افراد و جوامع
قربانی نقض حقوق بشر اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان است .نگاهی به اتفاقات اخیر منطقه
و جهان موارد متعددی از این موارد را فراروی ما قرار می دهد .نقض های فاحش حقوق بشر در
فلسطین اشغالی ،تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان ،جنایات داعش در سوریه و عراق ،تجاوز
عربســتان به یمن ،اعدام های دسته جمعی در عربستان ،اتفاقات غیر انسانی در بحرین ،نقض
حقوق اولیه ســیاهان در امریکا ،اقدامات تروریستی دولت امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
اعم از تحریم اقتصادی تا ترور فرمانده سپاه قدس و دیگر ترورها توسط امریکا و رژیم اشغالگر
قدس ،همگی بخشــی از بسیار اقدامات ضد بشری اســت که در جهان اتفاق می افتد و مقابله
با چنین مواردی نیازمند شناســایی همه ظرفیت های حقوقی و سیاســی و همه ابزارهایی است
که حقوق بین الملل در اختیار کشــورها قرار داده و متاسفانه کمتر از آنها استفاده می شود .این
ابزارها ،شــامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی ،ابزار مذاکره و دیپلماسی ،عدم شناسایی وضعیت
حاصله از نقض ،قطع رابطه دیپلماتیک ،بهره گیری از ترتیبات حقوقی منطقه ای  ،دفاع مشروع
فردی و دسته جمعى ،ظرفیت های سازمان ملل متحد ،اعم از شورای امنیت و مجمع عمومی
و شــورای حقوق بشر ،تدابیر قضایی بین المللی ،ابزار فشــار اقتصادی ،اقدام مستقیم نظامی،
همگرایی و هم افزایی با دولتهای همسو و تشکیل اتحادیه ها و ائتالف ها و سازمان های منطقه
ای مداخله بر اســاس رضایت و درخواســت و مداخله بشر دوســتانه می باشد که جمهوری
اسالمی ایران می تواند برای احقاق حقوق بشر مورد استفاده و استناد قرار دهد.
واژگان کلیدی :حقوق بشر ،نقض حقوق بشر ،ضمانت اجرای حقوق بشر ،جمهوری اسالمی
ایران
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هر چند سرچشــمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشــر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و
افکار فالســفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود ،اما در قرن بیستم
بود که به دنبال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر در ســازمان ملل( ،)1948بحث از حقوق
بشــر به گفتمانی مســلط و موضوعی حساس در نزد فالســفه و صاحبنظران حقوقی و سیاسی
تبدیل شــد (کتابی )85 ,به گونه ای که هر یک از حقوقبشر و مســئولیتحمایت ،الزاماتی را
فراروی دولتهای عضو جامعه بینالمللی قرار میدهد .نقض این الزامات ،به تحقق مسئولیت
بینالمللی دولت و تحمیل ضمانتاجراهای مقرر میانجامد( .جاللی راد)76 ,
امروزه نقض حقوق بشــر در محیط بین المللی به مســاله ای رایج تبدیل شــده و نظام های
سیاســی و گروههای شبه نظامی بر حســب قدرت نظامی و سیاست و اقتصادی که دارند و برای
تامین اهداف سیاسی خود بعضا از هیچ اقدام ناقض حقوق بشر فروگذار نمی کنند .از کشورهای
صاحب قدرتی مثل امریکا گرفته تا طالبان و داعش آنجا که الزم بدانند از همه ابزارهای خشونت
و قتل و جنایت اســتفاده می کنند .نظام جمهوری اســامی ایران به دلیل ماهیت انسان دوستانه
که در قانون اساســی و دکترین نظام سیاسی اسالم بر آن تاکید شده نمی تواند نسبت به این موارد
نقض حقوق بشــر بی تفاوت بوده و باید رویکرد سیاســت خارجی خود را بر اساس حمایت از
حقوق بشــر و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان استوار سازد .از آنجا که «راهبردهای دولت ها در
سیاســت خارجی ،با اســتفاده از ابزار ها و به کار گیری راهکارهایی چون ،دیپلماسی ومذاکره،
ابزار های اقتصادی  ،فرهنگی ونظامی مورد پیگیری می شــوند( ».قوام )207،در این نوشتار به
بررسی مهمترین راهکارها و ابزاری که می تواند دولت جمهوری اسالمی را در این راستا مددکار
و راهگشا باشد می پردازیم.

 .1اقدامات فرهنگی و تبلیغی

نخســتین گامی که دولتها و دســتگاه سیاست خارجی کشــورها می توانند در راستای حمایت
از حقوق بشــر بردارند اقدام فرهنگی و تبلیغی علیه اقدامات ضد انســانی بین المللی اســت.
امروزه حربه های تبلیغاتی به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم و با استفاده از شیوه های پیچیده،
ّ
از طریــق خبرگزاری ها ،روزنامه ها ،مجاّلت بین المللی و شــبکه های رادیو و تلویزیون اجرا

 .2مذاکره و دیپلماسی

پــس از ابزار تبلیغ فرهنگی و ارتباط با نخبگان و ملتها ،نوبت به ابزار دیپلماســی و گفتگو میان
دولتها می رسد .مذاکره به مفهوم چانه زنی ،استدالل و متقاعد کردن طرف مقابل ،یکی از رایج
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می شود .اعطای بورســیه های تحصیلی ،حمایت از روابط مؤسسات فرهنگی و اجتماعی بین
کشــورها ،تبادل کتاب ،نشریات ،فیلم ،تشویق جهانگردی و تقویت توریسم ،تأسیس نمایندگی
های فرهنگی در کشــورها و نیز مالقات های دوجانبه از جملــه ی ابزارهای فرهنگی– تبلیغی
متداول می باشند که در فرهنگ سیاسی اسالم پیشینه ای طوالنی دارد.
رسول خدا(ص) برای گســترش و احقاق حقوق انسانها از ابزارهای فرهنگی از جمله اعزام
مبلغان و فرســتادن پیغام به بزرگان قبایل و ســران کشــورها بهره می جســتند .چه آنکه هجرت
مسلمانان در دو نوبت به حبشه نیز  ،انگیزه وماهیت تبلیغی داشت.
آن حضرت با اعزام شخصیت های برجسته مسلمان مانند  :معاذ ابن جبل به یمن  ،علی (ع)
به یمن  ،ومالک ابن مراره  ،عبدالله مهاجر بن ابی امیه  ،اقرع به عبدالله حمیر  ،ابوموسی اشعری
 ،عبدالله بن زید  ،مالک ابن عباده  ،عقبه ابن زیاد وخالد ابن ولید ســعی در ابالغ پیام انســانی
اسالم به دیگر انسانها و جوامع داشتند و با اعزام هیأت های تبلیغی مانند هیأت هایی که به یمن
و نجد و رجیع فرستاد(موسوی،1384 ،ص )92به نشر پیامهای بشری اسالم به اقصا نقاط جهان
می پرداختند .آن حضرت درکنار اعزام مبلغان به ارسال پیام ها ونامه ها به سران قبایل و دولتهای
دیگر می پرداخت چنانکه نامه ها و پیام های متعددی به ســران قبایل ،کشــورها ورهبران ادیان و
مذاهب فرســتاده است .برخی از محققان شــمار این نامه ها را بیش از سیصد مورد دانسته اند.
(میانجی  ،1363 ،ص).5
بر این مبنا جمهوری اسالمی ایران ،وظیفه دارد رسالت جهانی اسالم در تبیین حقوق حقیقی
بشــر و نیز احقاق آنها را به گوش جهانیان برساند و آنان را از طریق ابزارهای متداول و مشروع به
اصول و راهبردهای انســانی و انسان دوستانه اســام دعوت و با اهرم بیان بلیغ و رسا به تبیین و
دفاع از حقوق ملتهای تحت ستم مبادرت نماید که تاسیس رسانه های عمومی فرامرزی می تواند
نمونه ای از راهکارهای تبیین و شــفاف سازی و آگاه سازی ملت ها از حقوق خود و راهکارهای
استحقاق آنها باشد.
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ترین وعمومی ترین ابزارهای ارتباط در روابط خارجی و اقدامات دیپلماتیک محسوب می شود
و یکی از مهم ترین دالیل روی آوردن به مذاکره کم هزینه بودن  ،ماهیت مسالمت جویانه ی آن
وسابقه ی بســیار طوالنی آن در حل منازعات ومهارجنگ های قبیله ی وملی است( .سجادی،
دیپلماســی ورفتار سیاسی در اســام  ،س ،5ش 20ص )175منشور سازمان ملل متحد نیز بر
محور ممنوعیت اجتناب از توســل به زور ،اســتفاده از راههای مسالمت آمیز برای حل و فصل
مســائل بین المللی را توصیه می کند .طبق بند  3از ماده  2این منشــور ،کلیه اعضا اختالفات
بین المللى خود را با وســایل مسالمت آمیز به طریقى که صلح و امنیت بین المللى و عدالت را
به خطر نیندازد ،حل خواهند کرد .در بند  4از ماده  2نیز ّ
توســل به زور ممنوع شــده و به سبب
اهمیتى که موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللى داشته ،فصل ششم را به آن
اختصاص داده اند .در ماده  33منشور نیز آمده است« :طرفین هر اختالف را که ادامه آن ممکن
است حفظ صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره افکند ،باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،
میانجیگرى ،سازش ،داورى و رسیدگى قضایى و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه اى و
یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود ،حل نمایند».
از منظر اســامی هیچ جنگی از سوی رهبران دینی و مسئوالن عالی حکومت های اسالمی
تجویز نگردیده و نمی شــود مگر این که قبل از آن روند مذاکره دنبال شود و اساسا گزینه نظامی،
هیچ گاه به عنوان یک ابزار نخســتین و قبل از دعوت به مرحله اجرا گذاشــته نمی شود .این نکته
در دعوت های نبی خاتم صلی الله علیه وآله و ارسال نامه به سران ممالک غیر اسالمی مشاهده
می شود 1.در راستای همین امر بدیهی و الزم است که امروزه شاهد اختصاص بخش عظیمی از
همت کشــورهای غربی در جهت کاربرد دیپلماسی برای القائات حقوق بشری مورد نظرشان در
جهان هســتیم .دولت جمهوری اســامی ایران نیز باید از این امکان استفاده الزم را کرده و برای
متقاعد ســاختن دولتها به رعایت حقوق بشر مورد نظر اســام از ظرفیت های دیپلماتیک بهره
کامل را ببرد.

 .1برای اطالع بیشتر از نامه های پیامبر ،ر.ک :علی احمدی میانجی ،مکاتیب الرسول (قم ،یس. )1363 ،

 .3خودداری از به رسمیت شناختن وضعیت حاصله از نقض حقوق بشر

 .1بریاند ،كلوگ ،مورخ  27اوت .1928

2. Betancourt
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باقرزاده
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تاسیس یك وضعیت همچون یك حكومت یا یك كشور «از نظر بین المللى زمانى مشروع است
كه با قواعد حقوق بین الملل مباینت نداشــته باشد و به ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود
بین المللى نبوده باشــد .این قاعده خاص كه به دكترین استیمسون معروف است ،در یادداشتى
كه وزیر خارجه ایاالت متحده «استیمســون» به ژاپن و چین پس از تصرف منچورى در 1931
از سوى ژاپن و تشكیل دولت «مانچوكو» ارسال داشت و اعالم كرد كه دولت وى وضعى را كه
به وسیله تجاوز به وجود آمده است ،به رسمیت نخواهد شناخت ،شكل گرفت .در سال بعد نیز
مجمع جامعه ملل قطعنامه اى تصویب كرد كه در آن گفته شــد وظیفه اعضاى جامعه ملل است
كه از شناســایى وضعیت یا معاهداتى كه خالف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس( 1منع توسل)
اس��ت ،خوددارى نمایند( .آقایى ).360 ،در  24فوریه  1933مجمع جامعه ملل قطعنامه اى را
تصویب كرد كه بیان مى داشت ،اعضاى آن دولت جدید مانچوكو را چه عملى و چه به صورتى
قانونى به رسمیت نخواهند شناخت( .گالن ،ج ).102 ،1
شــیوه خوددارى از شناســایى به انگیزه عدم حصول حقانیت ،براى اولیــن بار در امریكاى
مركزى و بر اســاس رد شناســایى دولتهایى كه به ناحق كسب اقتدار كرده بودند در پیشنهاد دكتر
«توبار» وزیرخارجه وقت اكوادور تجلى یافت .بر اســاس دكترین «توبار» موجودیت دولتها در
حقانیت داخلى بر اساس اعمال زور نبوده و استقرار حكومتشان باید مبنى بر موازین دموكراسى
و اراده مردم باشد .در غیر اینصورت شناسایى صورت نمى گیرد .امروزه نظریه «بتانكور» 2جاى
نظریــه توبار را گرفته كه بنابر آن كشــورها باید از شناســایى حكومت هایى كه از راه اعمال زور
تشكیل مى شوند ،خوددارى كنند( .ضیائى بیگدلى)145 ،1369 ،
در سال  1970مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعالم كرد كه یكى از اصول اساسى حقوق
بین الملل این است كه تملك اراضى از طریق توسل به زور غیر قانونى بوده و نباید مورد شناسایى
قرار گیرد( .گالن ،ج  ،1378 ،1ص  360و ضیائی ،ص )102
نظریه استیمسون هرچند مورد قبول جامعه ملل واقع شد ،لكن منشور ملل متحد در این مورد
ســاكت است .با این حال امروزه تردیدى در مورد عدم شناســایى كشور جدید ،یا هر وضعیت
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دیگر ناشــى از اعمال غیر قانونى زور ،نمى باشــد براى نمونه مى توان به ماده  20منشور بوگوتا
مورخ  ،1948ماده  20منشــور بوئنوس آیرس مورخ  ،1967اعالمیه مربوط به اصول حقوق بین
الملل در زمینه روابط دوســتانه و همكارى میان كشورها مصوب مجمع عمومى سازمان ملل به
تاریخ  24اكتبر  ،1970استناد كرد( .ضیائی ص )142
وقتی کشوری با نقض حقوق اولیه و ذاتی ملتها پدید می آید و یا از این مسیر مرزها گسترش
می یابند و یا هر وضعیتی از مسیر نقض حقوق ملتها ایجاد می شود؛ گاه کمترین امکان دولتها،
شناســایی نکردن و مشروع نشناختن چنین وضعیتی اســت چه آنکه «شناسایى كشور یا دولت،
ً
عملى است ذاتا سیاسى كه دولتها در انجام یا عدم انجام آن از آزادى كامل برخوردارند و علیرغم
این آزادى كشــورها تمایل دارند كه عوامل و عناصر حقوقى را نیز در ارزیابى خود لحاظ كنند و
در نتیجه رویه بین المللى بر این است كه حقانیت داخلى و بین المللى دولتهاى نو بنیاد را شرط
شناسایى قرار مى دهند» (.كلییار ،1368 ،ص )410
به هر حال این یك اصل عقلى و منطقى است كه هیچكس نتواند از كار خالف خود بهره مند
شــود و مى توان گفت این اصل در حقوق بین الملل مبناى عرفى پیدا كرده که وضعیت ناشــى از
ارتكاب جنایت نباید به نفع دولت جنایتكار به رسمیت شناخته شود( .سلیمى ،1376 ،ص ).333
شــوراى امنیت ســازمان ملل متحد نیز در مواردی در مقابله با كشور متجاوز از كشورهاى
عضو خواســته است از شناسایى یك حكومت خوددارى كنند .رویه این شورا در برخى از موارد
مثل تاســیس غیر قانونى كشور رودزیاى جنوبى())S/ Res/ 217/ (20 November, 1965و عدم
شناســایى دولت دست نشــانده عراق در خاك كویت S/ Res/ 661 (6 August, 1990)(،و S/
 )Res/ 662 (9 August, 1990گویای جایگاه حقوقی این امر در حقوق بین الملل است.
مبنای حقوقی عدم شناســایی اسرائیل از ســوی جمهوری اسالمی ایران نیز همین امر است
و هر چند قبل از انقالب اســامی« ،ایران ،اســرائیل را به صورت «دفاكتو» به رسمیت شناخته
بوده است»(على بابایى ،ص  )155و «شناسایى دفاكتو قابل استرداد و لغو است»( على بابایى،
ص )220و لذا بعد از انقالب به اســتناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال ،از شناســایی رسمی و
قانونی این رژیم جعلی استنکاف کرد.
بر همین مبنا ،با به قدرت رســیدن طالبان در افغانســتان نیز بســیاری از کشــورها از جمله
جمهوری اســامی ایران شناســایی دولت طالبان را منوط به بررسی وضعیت و نوع عملکرد این

گروه شبه نظامی در داخل و خارج از کشور افغانسان کردند .نوع رفتار طالبان با ملت افغانستان،
کشــورهای همســایه ،میزان پایبندی این گروه به تعهدات بین المللــی تعیین کننده میزان تمایل
کشورها به شناسایی این گروه به عنوان حاکمان جدید افعانستان است.
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 .4قطع روابط دیپلماتیك

 .5ترتیبات منطقه ای

بهره گیری از موافقتنامه ها و ســازمانهای منطقه ای ظرفیت وســیعی فراروی کشورها است که
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قطع روابط دیپلماتیک از دیر باز به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار دولتها مطرح بوده اســت .به
عنوان مثال در سال  1955بدنبال جمهورى فدرال آلمان دولت ُبن اعالم داشت كه با هر كشورى
كــه «جمهورى دموكراتیك آلمان» را كه به زعم دولت ُبن منطقه نفوذ شــوروى بود شناســایى
نمایــد ،روابــط دیپلماتیك خود را قطع خواهد كرد كه اتحاد جماهیر شــوروى سوسیالیســتى
مســتثنى شده بود .با این وصف كشــور آلمان فدرال با كشورهاى اروپاى شرقى كه با جمهورى
ً
دمكراتیــك آلمان روابط دیپلماتیك برقرار كرده بودند رابطــه اى برقرار ننمودند .ضمنا به دلیل
آنكه یوگســاوى در  11اكتبر  1957و كوبا در  12ژانویه  1963با دولت پانكو روابط دیپلماتیك
برقــرار كرده بودند ،دولت بن در  19اكتبر  1957با یوگســاوى و در تاریخ  14ژانویه  1963با
كوبا روابط سیاسى خود را قطع نمود» (.كلییار ،ج  ،1ص  416ـ  )415در  30آوریل 1959
رئیس جمهور و نخســت وزیر فرانســه اعالم كردند جمهورى فرانسه روابط دیپلماتیك خود را
با هر دولت «مســئولى» كه دولت موقت جمهورى الجزایر را شناســایى نماید بى درنگ قطع
خواهد نمود .هر چند این تهدیدات هیچگاه به واقعیت نپیوست» (.كلییار ،ج  ،1ص )416
بر این اساس اصرار جمهوری اس�لامی ایران بر ادامه قطع روابط با امریكا که امریکا شروع
کننده آن بوده ،به دلیل پیشــگامی این دولت در نقض های متعدد و فاحش حقوق بشر در ایران و
جهان و به انگیزه واداشتن این كشور به عدم مداخله در امور داخلى ایران و اعمال حسن نیت در
انجام تعهدات به موجب منشور ملل متحد (ماده  2منشور ملل متحد (بند  ) )2و نیز قطع روابط
با رژیم ضد انســانی ،کودک کش و نا مشروع اســرائیل به جهت نقش آن در فشار بین المللی بر
این رژیم های ضد بشری و دارای توجیه انسان دوستانه است.
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باید از آن در مسیر احیا و احقاق حقوق بشر استفاده بهینه شود .اقدامات سازمان های منطقه ای
گاهی در چارچوب دفاع مشروع دسته جمعى مقرر در ماده  51منشور ملل می گنجد و گاهی به
مقتضاى ماده  53منشور ملل متحد است.
منشــور ملل متحد در ماده 52بنــد  1مقرر مى دارد كه هیچیك از مقــررات آن مانع وجود
قراردادها یا مؤسســات منطقه اى براى انجام امور مربوط بــه حفظ صلح و امنیت بین الملل كه
متناســب با اقدامات منطقه اى باشد نیست؛ مشــروط به اینكه اینگونه قراردادها یا مؤسسات و
فعالیتهاى آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد .بر این اساس منشور ملل متحد عالوه
بر سیســتم امنیت جمعى مقرر در فصل هفتم ،كه توســط شــوراى امنیت صورت می گیرد یك
تصمیم امنیت جمعى منطقه اى نیز در نظر گرفته اســت هرچنــد در بند  2همین ماده مقرر می
ً
دارد كه رجوع به چنین قراردادهاى منطقه اى یا مؤسســاتى ،صرفــا یك اقدام مقدماتى و قبل از
ً
مراجعه به شــوراى امنیت و در واقع صرفا كوششــى براى حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات
ً
محلى است كه مورد تشویق شوراى امنیت نیز خواهد بود چنانکه در ماده ( 53بند  )1نیز صریحا
ابراز مى دارد كه هیچگونه عملیات اجرایى به موجب قرادادهاى منطقه اى یا توســط مؤسســات
منطقه اى بدون اجازه شوراى امنیت صورت نخواهد گرفت.
در اساســنامه سازمان كشورهاى كارائیب شرقى ( )OECSمقرراتى براى امنیت دسته جمعى
كشورهاى عضو ســازمان پیش بینى شده و ماده  8اساســنامه چنین مقرر مى دارد «كمیته دفاع
و امنیت مســئولیت هماهنگى مساعى كشــورهاى عضو را به منظور دفاع جمعى و حفظ صلح
و امنیت در مقابل تجاوز خارجى و نیز مســئولیت بسط و توســعه روابط نزدیك بین كشورهاى
عضو ســازمان را در مسایل مربوط به دفاع خارجى و امنیت از جمله اقدامات مربوط به مبارزه با
عملیــات مزدوران را با كمك عوامل داخلى یا ملى یا بدون آن فعالیت مى كنند ،بر عهده خواهد
داشــت و این اقدامات در اجراى ماده  51منشور ملل كه دفاع فردى یا جمعى را از حقوق مسلم
شناخته است انجام خواهد گرفت»( جوینر ،ص .)246
در منشور سازمان كنفرانس اســامى نیز در ماده  )4( 2از جمله مقاصد این سازمان ،اتخاذ
تدابیــر الزم به منظــور حمایت از صلح و امنیت بین المللى مبتنى بر عدالت ذكر شــده و در بند
 5همین ماده از «هماهنگ ســاختن تالشــها براى حفاظت از «مكان هاى مقدس» و حمایت از
مبارزه مردم فلســطین و كمك به آنان براى باز یافتن حقوق و آزاد ســازى سرزمینشــان» و در بند

 .5سازمان ملل متحد

منشــور ســازمان ملل متحد (بند  3ماده  )1بــه طور صریح دفاع از حقوق بشــر را با همكاری
كشورها ،ضروری ســاخته است .در مقدمه منشــور نیز ملل متحد عزم راسخ خود را به اعالم
مجدد ایمان خود به حقوق اساســی بشــر و به حیثیت و ارزش ذاتی انســان و به تساوی حقوق
بین زن و مرد و همچنین بین ملتها اعم از كوچك و بزرگ ،اظهار كردهاند .ســازمان ملل متحد
نهادهایی دارد که می توان توجه آنها را به وضعیت حقوق بشــر در جهان جلب کرد و در مســیر
احقاق حقوق انســانی مردم جهان از آنها مطالبه نمود در ادامه به این نهادها یعنی شورای امنیت
و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر می پردازیم.
الف .شورای امنیت
این شــورا مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی ،است .بند  3ماده  1منشور ،حصول
همکاری در حل مســائل بین المللی کــه دارای جنبه های اقتصــادی -اجتماعی و فرهنگی یا
بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان
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 5از «تقویت نمودن مبارزه همه مردم مســلمان به منظور حفظ شــرافت ،استقالل و حقوق ملى
آنان» سخن به میان آمده اســت .با فشارهاى امریكا بر جمهورى اسالمى ایران سازمان كنفرانس
كشورهاى اسالمى قطعنامه اى صادر كرد(قطعنامه شماره  / 3ع ـ غ) كه در بند  3آن آمده است« :با
هر گونه درگیرى جدى و با هر تهدید یا بكارگیرى زور یا فشار یا مجازات اقتصادى علیه جمهورى
اســامى ایران و یا هر دولت اسالمى دیگرى مقابله خواهد كرد ».و در ارتباط با تجاوز امریكا به
جمهورى اسالمى ایران قطعنامه اى صادر كرد(قطعنامه شماره  11 / 18ـ س) و اعالم نمود تجاوز
ً
نظامى امریكا را علیه جمهورى اســامى ایران شــدیدا محكوم مى كند و این محكومیت در این
قطعنامه در س��ه بند متوالى(قطعنامه شــماره  11 / 18ـ س بند  1و 2و  )3و با بیانات گوناگون كه
نشانگر توجه سازمان به موضوع مى تواند باشد ،بیان گردیده است .البته این سازمان هیچ پشتوانه
اجرایى و یا تنبیهى براى ّرد چنین تجاوزى در نظر گرفته نشــده است .اما به هر حال بهره گیری از
ظرفیت ترتیبات حقوقی و سیاسی منطقه ای می توان به عنوان اهرم موثری در اجرایی سازی حقوق
ملتها و انسانها باشد که جمهوری اسالمی ایران باید به آن توجه ویژه نماید.
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بــدون تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب اعالم کرده اســت که در واقع وظایف تضمین
اجرای مواد منشــور را بر عهده شورا گذاشته اســت( .موالیی ،مجله سیاست خارجی1373 ،
شماره )2-1
متاسفانه این ظرفیت حقوقی در صحنه عمل و اجرا بسیار آسیب پذیر و عقیم گردیده و علی
رغم جایگاه بی نظیر شــورای امنیت در مســیر احقاق حقوق بشر اما چالش های جدی فراروی
این نهاد بین المللی قرار دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .آیا فصل هفتم منشــور ملل متحد
توانســته است آرمان امنیت انســانها از تجاوز به حقوق انسانی را تامین نماید و آنان را در جهت
احقاق حقوق خود یارى رســاند؟ آیا ركن اجرایى فصل هفتم یعنی شــوراى امنیت سازمان ملل
متحد توانســته است در جهت تحقق آرمان های بشــری منشور به وظایف مقرر در منشور كه بر
عهده دارد به طور شایسته جامه عمل بپوشاند؟ این شورا در اجرای منویات منشور به چالش های
نظری و عملی مهمی روبرو است.
 .1شورای امنیت و چالش عدالت
علی رغم طرح اندیشــه عدالت در منشور ســازمان ملل متحد ،اما در چهارچوب تصمیم گیرى
ً
شــوراى امنیت به عنوان ركن اجرایى ســازمان ملل متحد که عمدتا در فصل هاى ششم و هفتم
 ،ماده  ،33بند  1و مواد  51ـ  39و  84و  99منشــور ملل متحد ترســیم شده ،از ضرورت تامین
عدالت و یا حداقل توجه به آن سخن به میان نیامده است .بنا بر این می توان گفت که در منشور ملل
متحد« ،عدالت» به عنوان یك هدف درجه دوم نسبت به صلح و امنیت بین المللى مطرح است.
شــاید منشــأ چنین رویكردى ،اوضاع و احوال پس از جنگ جهانى دوم و خستگى ملتها از
جنگ و خشــونت و عطش فراوان آنان براى دستیابى به صلح و آشتى بوده ،كه باعث غفلت آنان
از پرداختن جدى به این اصل شده است.
در آن زمــان اولویــت روابط جهانى ،تداوم وضع موجود و پاســدارى از برترى گروه غالب
مطرح بوده و تحقق عدالت به گونه اى بســیار كمرنگ در این معادله نقش داشــته و در بسیارى
موارد فداى اولویت حفظ ثبات گردیده است( .ظریف ،ص )296

 .3شورای امنیت و چالش اختیارات نامحدود
مطابق ماده  39منشــور ملل متحد شــوراى امنیت تنها ركن صالحیتدار سازمان ملل متحد در
راســتاى تشخیص و احراز نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللى یا عمل تجاوزكارانه است.
در حالی که مطابق ماده  42منشــور ،همین شورا مى تواند به وسیله نیروهاى هوایى ،دریایى یا
زمینى به اقدامى كه براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى ضرورى اســت ،مبادرت كند(.اتحاد
مفسر و مجری) اینگونه رها كردن زمام تفسیر حدود صالحیت شورا به دست خود آن ،مى تواند
ً
خطراتى براى جامعه جهانى و خصوصا كشــورهاى ضعیفى كــه احتماال با عضوى از اعضاى
دائم رابطه خصمانه اى دارند ،به همراه آورد.
بر همین اســاس ،تحوالتى كه در نحوه صدور مجوز توســل به زور ،بهره گیرى از نیروهاى
حافظ صلح و مداخالت بشردوســتانه در ســالهاى پس از جنگ ســرد ،از سوى شوراى امنیت
صورت گرفته اســت موجب اشاعه اندیشــه نامحدود تلقى كردن صالحیت شوراى امنیت براى
حفظ صلح و امنیت بین المللى گردیده اســت .ایجاد و اشــاعه این نظریه در دهه اخیر بازتاب
نقض مكرر اصول عدالت و حقوق بین الملل و حتى نادیده گرفتن اصول پذیرفته شــده منشــور
ملل متحد توســط شــوراى امنیت بوده اســت .این وضعیت شــوراى امنیت را به ابزارى جهت
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 .2شورای امنیت و چالش برابری ملتها
مشــكل واقعى در نظام اجرایى ســازمان ملل متحد كه هر اقدامى را كه شــوراى امنیت باید بر
اســاس مفاد فصل هفتم انجام دهد تحت تاثیر قرار مى دهد بند  3ماده  27منشــور اســت كه
مى گوید« :تصمیمات شوراى امنیت راجع به سایر مسایل (غیر مربوط به آئین كار) با رأى مثبت
 9عضو كه شــامل آراء تمام اعضاى دائم باشــد اتخاذ مى گردد ».و طبق ماده  23اعضاى دائم
عبارتند از :چین ،فرانسه ،بریتانیا ،اتحاد شوروى و ایاالت متحده .این بدان معنى است كه براى
فعالیت اجرایى فصل هفتم موافقت هر پنج عضو دائمى ضرورت دارد.
بدینسان منشــور ملل متحد از ماده  24تا  27مسئولیت اولیه حفظ صلح را بر عهده شوراى
امنیت گذاشــته اســت و امتیاز وتو را نیز در آن گنجانیده اســت .امتیازی که به طور قطع آسیب
جدی به نظام ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد وارد ساخته و اصل برابری اعضای ملل متحد
را تحت الشعاع قرار داده است.
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مشروعیت بخشیدن به اقدامات مغایر با منشور تبدیل ساخته است( .شریف ،1373 ،ص )19
ً
اعطاى صالحیت تشــخیص منافع عــام جهانى به دولتهاى خاص و معــدود كه احیانا خود
موجب به خطر افتادن منافع جهانى و یا ملى دیگران مى باشند ،از مبناى معقولى برخوردار نیست.
در حالى كه مطابق منشــور ملل متحد اقدامات شــوراى امنیت در راستاى تامین صلح و امنیت
جهانى« ،از طرف ملل متحد» قلمداد شــده اســت مناسب تر آن اســت كه ساز و كار تشخیص
وضعیت و نوع اقدام نیز بگونه اى ترتیب داده مى شــد كه ســهم ملل متحد در آن بیشتر ملحوظ
مى گردید .در حالی که مطابق بند  3ماده  11مجمع عمومى فقط مى تواند توجه شــوراى امنیت
را به وضعیت هایى جلب نماید .به عنوان مثال در قضیه بوســنى و هرزگوین(آسایش ،ص )348
هنگامى كه مجمع عمومى خواستار رفع تحریم تسلیحاتى تنها براى بوسنى و هرزگوین ،از شوراى
امنیت سازمان ملل گردید ،تا این كشور در استفاده از حق دفاع مشروع خود دچار مشكل نگردد،
این درخواســت از سوى شوراى امنیت رد شد .در موارد بســیارى قطعنامه هاى شورای امنیت از
سوى حامیان این رژیم در شورا وتو گردیده است( .رک  .ثقفى عامرى 31 ،ـ )28
 .4شورای امنیت و چالش کارآمدی
وقتی قدرت های بزرگ بی باکانه مطرح می کنند که سازمان ملل نمی تواند و نباید مانع اهداف و
برنامه های آنان باشد به این معنا است که این سازمان دیگر نمی تواند به رسالتهای مکتوب خود
پایبند باشــد .وقتی جرج بوش به ســازمان ملل اعالم می کند كه تنها در صورتی كه با طرحهای
واشــنگتن موافقت كند میتواند سازمانی شایسته گردد یا باید بپذیرد كه تنها مكانی برای بحث
و مناظره باشــد .وفتی در شــهر داووس ،كالین پاول به اطالع حاضرین نشست جهانی اقتصاد،
كــه خود مخالف طرحهای جنگجویانه كاخ ســفید بودند ،می رســاند كه ایاالت متحده «حق
مطلق استفاده از حمله نظامی» را دارد و تصریح می کند كه «هر گاه ما نسبت به چیزی متقاعد
شویم ،راه را نشان خواهیم داد .و چه باك اگر كسی از آنها پیروی نكند( .جهان ایده آل از دیدگاه
واشنگتن ،سایت  :ایلنا  )1382/6/15در این صورت است که سخن از استقالل عملی این نهاد
بین المللی سخنی گزاف خواهد بود.
بحران رژیم اشغالگر قدس و خاورمیانه بحرانى است كه عمر آن به درازى عمر سازمان ملل
متحد اســت .شــوراى امنیت در قبال این رژیم تاكنون مبادرت به صدور قطعنامه هاى متعددى

ب .مجمع عمومی
مجمع عمومی باالترین نهاد بینالمللی اســت كه مطابق ماده  13منشــور سازمان ملل متحد،
وظیفه «ترویج همــكاری بینالملل در زمینههــای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشــی،
بهداشــتی و نیز كمك به تحقق حقوق بشــر و آزادیهای اساســی برای همه و بدون تبعیض از
حیث نژاد ،جنس ،زبان و مذهب» را عهدهدار میباشــد .به عالوه مطابق مواد  14و  15منشور
میتواند در زمینه حقوق بشر به دیگر اركان توصیههایی نموده و یا در صورت نیاز دست به ایجاد
«نهادهای فرعی» در زمینههایی چون حقوق بشر بزند .کشورهای مثل جمهوری اسالمی ایران
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كرده است كه عالوه بر شناسایى موارد مكرر نقص حقوق بشر از سوى این رژیم ،خواستار توقف
این اقدامات خالف قانون گردیده اســت؛ اما این رژیم از رعایت قطعنامه هاى متعدد شــوراى
امنیت و احترام بــه موازین و قواعد حقوق بین الملل خوددارى ورزیــده و کامال به آنها به اعتنا
اســت .حتی در مواردی که این شورا قطعنامه صادر می کند و از این كشور مى خواهد سالمتى،
رفاه و امنیت ســاكنین مناطق اشغالی و تســهیل بازگشت مردمى كه از زمان آغاز خصومت ،این
مناطــق را ترك گفته اند تضمین نماید(S/ Res/ 237 (14 July، 1967). And: S/ Res/ 242 (22
 ))November،1967و از توسل به زور در روابط با همسایگان خود ،خوددارى ورزد و آتش بس
را رعایت نماید( ،روزنامه رسالت  20آذر  )1378هیچ اتفاقی نمی افتد و تاکنون حتی یک مورد
در راستای مواد  41و  42منشور ملل متحد با این رژیم برخورد نشده است.
ناکارامدی شورای امنیت در حل مســائل بین المللی در مواردی دامن کشورهای عضو دائم
این شــورا را نیز گرفته و آنان نیز برای احقاق حقوق خود فراتر از این شورا به اقدامات یک جانبه
دســت زده اند که نمونه اخیر آن حمله روسیه به اوکراین است .این کشور که نگران گسترش ناتو
در مرزهای خویش اســت برای حفظ امنیت خود بدون توجه به جایگاه شــورای امنیت دســت
به عملیات نظامی در اوکراین زده تا باز هم شــاهدی بر ناتوانی این شــورا در صیانت از صلح و
امنیت بین المللی باشــد .از این رو نمی توان بر ظرفیت های حقوقی این شورا در احقاق حقوق
کشورهای ضعیف و ملتهای بی پناه امید چندانی دوخت که این حقیقت تلخ محصول حاکمیت
تام و تمام کشــورهای قدرتمند بر سازوکار این شورا اســت(.رک .باقرزاده ،ضمانت های اجرای
صلح و امنیت بین المللی در ارتباط با کشورهای در حال توسعه)
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با وجود ضعف هایی که در شــورای امنیت سازمان ملل اشاره کردیم بهتر است سرمایه گذاری
حقوقی و سیاسی خود را بر استفاده از ظرفیت های مجمع متمرکز نمایند .مهمترین ركن فرعی
مجمع عمومی كه در مورد حقوق بشر فعالیت دارد ،كمیته حقوق بشر است که اکنون به شورای
حقوق بشر تحول یافته است.
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ج .شورای حقوق بشر
عالوه بر مجمع عمومی و شــورای امنیت  ،شــورای حقوق بشر  ،فعال ترین نهاد بین المللی در
زمینه حقوق بشر است که بر اساس قطعنامه  1332شورای اقتصادی -اجتماعی مصوب 1967
می تواند با اعالم نقض حقوق بشــر در یکی از کشــورها ،خواستار تشــکیل گروه تحقیق برای
تهیه گزارش شــود( .ر.ک .موالیی)52 ،به عالوه بر اســاس قطعنامه 15030شورای اقتصادی
 اجتماعــی مصوب  ،1970می تواند در مورد نقض حقوق بشــر تا حدی به مداخله بپردازد.(موالیــی )30 ،از این رو تمرکز دیپلماتیک و قضایی بر ظرفیت های این شــورا یک ضرورت
اجتناب ناپذیر اســت .البتــه این تاکید به هیچ وجه به معنای باور به تاثیر ناپذیری این شــورا از
عناصر قدرت و ثروت بین المللی نیست.
به دلیل وجود ارکان نظارتی حقوق بشری ،رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها در چند دهه
گذشــته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در
عرصه حقوق بشــر ،مفهوم حاکمیت را به ســوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است.
به عنوان مثال عربســتان ســعودی برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری
ماننداصالح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری
می کند(.طالبی ,عباسعلی ,ابوالحسن شیرازی ,حبیب اله).- ,)4(10 ,)1400( .

 .7اقدامات قضایی

در دیباچه اساســنامه دیوان كیفرى بین المللى آمده است« :كشورهاى عضو این اساسنامه ...با
تاكید بر اینكه فجیع ترین جنایاتى كه موجب اضطراب جامعه بین المللى مى شــود نباید بدون
مجــازات بماند....مصمم اند بر اینكه به مصونیت مرتكبین این جنایات و فرار آنها از مجازات
پایان داده و در نتیجه در پیشــگیرى از چنین جنایاتى مشــاركت نمایند ».بر این اســاس دادگاه

 .8اقدامات اقتصادی

دولت ها به اشــکال گوناگونی از جمله :اعطا یا عدم اعطای کمک های مالی،اعزام کارشناسان
مســایل اقتصادی به کشورها یا فراخوانی آن ها ،صدور تکنولوژی و یا تحریم صدور آن ،تحریم
تجاری و بازرگانی ،محاصره ی اقتصادی ،مســدود کــردن دارایی ها ،افزایش یاکاهش تعرفه-
های گمرکی از این شــیوه استفاده می کنند( .قوام )193 ،بهره گیری از این ابزار به عصر کنونی
منحصر نیســت؛ بلکه در گذشته نیز دولت ها ســعی کرده اند از این طریق دیگران را به تسلیم
درمقابل خواسته های خود وادار کنند( .قوام ،ص)210
از منظر حقوقی ،براى اولین بار بعــد از پایان جنگ جهانى اول ،در چارچوب میثاق جامعه
ملل ،موضوع توســل به مجازات اقتصادى منجمله قطع روابط تجــارى و مجازات نظامى علیه
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كیفرى بین المللى یوگســاوى ســابق بر طبق ماده  16اساســنامه آن و دادگاه بین المللى براى
رواندا بر اســاس ماده  5آن ،صالحیت رســیدگى به اتهامات علیه كلیه اشخاص حقیقى را دارا
بوده اند( .بیگ زاده ،ص  ).104همچنین در معاهدات چهارگانه ژنو كه از منابع اساسى حقوق
بین المللى كیفرى اســت مســئولیت كیفرى بین المللى متوجه کلیه اشــخاص حقیقى است.
(نجفى ابرندآبــادى ،ص  180ـ  )182ضمن آنکه دولتها نیز ملزم به ترمیم خســارات وارده یا
تكلیف به اعاده وضع موجود به حالت ســابق هســتند(نجفى ابرندآبــادى ،ص  180ـ  )182و
معاهده صلح ورســاى و نیز ابتــكار قضایى كیفرى متفقین علیه آلمان و ژاپن ســنگ بناى نهاد
حقوقى مسئولیت بین المللى دولتها محسوب مى شوند .متعاقب آن ،حقوق بین الملل عمومى،
اصول و ابزارهاى حقوقى را درباره اعمال نامشروع بین المللى دولتها ،در قالب تدوین و تصویب
معاهدات مختلف ایجاد كرده است.
لكن متاسفانه هیچ قاعده حقوقى واحدى ـ آن طور كه در حقوق جزاى داخلى دولتها معمول
مى باشــد ـ در خصوص مســئولیت كیفرى دولتها پیش بینى نگردیده است .موانع این امر یکی
«حاكمیــت ملى دولتها» و دیگری ماهیــت نظم بین المللى دوقطبى در گذشــته و اقتدار گرا و
اســتکباری غربی در حال حاضر اســت .ناظر به این چالش ،کشورهای اسالمی باید در اندیشه
ایجاد یک محکمه عادالنه بین المللی برای برخورد قضایی با جرائم علیه بشریت خصوصا علیه
جهان اسالم باشند.
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دولتى كه بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشــى از میثاق ،صلح را نقض كرده پیش بینى شــد طبق
ماده  16میثاق هــر یك از اعضاى جامعه ملل موظف بود كه بالفاصلــه روابط خود را با دولت
خطاكار قطع كند.توســل به مجازات نظامى بر خالف مجــازات اقتصادى علیه دولت خطاكار
الزامى نبود (.ممتاز ،ص )22
مطابق ماده  39منشور ،ملل متحد جامعه بین المللى اختیار اقدامات اقتصادى قهرآمیز را در
موارد تهدید علیه صلح یا نقض صلح ،به سازمان ملل متحد داده است .طبق فصل هفتم منشور
ملل متحد(منشــور ملل متحد ،ماده  ،)41در صورت تهدید صلح ،نقض صلح و اعمال تجاوز،
شوراى امنیت این سازمان مى تواند متوسل به عملیات اجرایى شود كه صلح و امنیت را تضمین
نماید این اقدامات مى تواند شــامل متوقف ساختن تمام و یا بخشى از روابط اقتصادى باشد .و
طبق ماده ( 48بند )1دولت ها موظف به همكارى و اجراى تصمیمات شوراى امنیت هستند.
تصریح به وجود این حق برای شــورای امنیت منافی وجود چنین حقی برای کشــورها البته
برای منویات بشردوســتانه واقعی نیست .تحریم اقتصادی به حسب طبیعت اولیه در حقوق بین
الملل ممنوع و خالف منویات منشــور سازمان ملل متحد اســت اما اگر این تحریم ها در ذیل
اصل دفاع مشروع یا اصل مقابله به مثل یا اقدام متقابل تعریف شود از ضمانت اجراهای مشروع
بین المللی تلقی می شود که در سیاست خارجی بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران قابل طرح
و اجرا است.

 .9اقدامات نظامی

اقدام نظامی برای دفاع از حقوق بشــر به دفاع منحصر نشــده و شــامل جهاد بشر دوستانه نیز
هست( نساء 75 ،و بقره )190 ،که می توان به آن مداخالت نظامی به درخواست کشور قربانی
تجــاوز و دیگر مــوارد را نیز اضافه نمود .یکی از قالب های اقــدام نظامی برای احقاق حقوق،
تحت عنوان دفاع مشروع قابل تصور است.
 .1دفاع مشروع
در فصل هفتم منشــور ملل متحد عالوه بر تجویز توسل به زور توسط شوراى امنیت و به تعبیرى
«امنیت دسته جمعى» توسط سازمان ملل متحد ،مورد دیگرى از توسل به زور نیز مجاز شمرده
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شده و آن مفاد ماده  51منشور است .مفاد این ماده ،استثنایى بر پاراگراف  4ماده  2منشور است
كه اســتفاده از زور در روابط بین المللى را منع مى كند .درماده  51آمده اســت كه هیچ یك از
مقررات مندرج در منشــور به حق ذاتى دفاع مشــروع چه به صــورت انفرادى و چه به صورت
جمعى ،در صورت وقوع حمله اى مســلحانه علیه یك عضو ملل متحد ،تا زمانى كه شــوراى
امنیــت اقدامات الزم را بــراى حفظ صلح و امنیت بین المللى به عمل آورد ،خدشــه اى وارد
نمى ســازد .الزم به ذکر است که گاهی با تروریســم نامیدن دفاع مشروع ملتها از سوی قدرت
های استکباری ،این ابزار اجرای حقوق بشر تحریف و تضعیف می شود در حالی که آنگونه که
از تعاریف رایج تروریســم بر می آید (رک .ضیایى فر ،ص  )68تروریسم عبارت است از  :هر
گونه عمل خشــونت آمیز غیرمنتظره و غیرقانونى كه بر آن عنوان یك جرم كیفرى منطبق است و
بر علیه بیگناهان صورت مى پذیرد و هدف آن تغییر رفتار سیاســى حكومت در عرصه داخلى یا
بین الملى باشد .در حالی که دفاع مشروع نه غیر قانونی است چون طبق منشور ملل متحد مجاز
شمرده شده است و نه بر علیه بی گناهان است زیرا علیه متجاوز اعمال می شود.
در راســتای حق دفاع مشــروع انعقاد پیمانهای نظامی و تشــکیل اتحادیه های همکاری در
زمینه حمایت از حقوق بشــر هم قانونی است .سابقه اسالمی این امر به سیره نبوی باز می گردد
که پیامبراسالم از نخستین سال های بعثت پیمان های متعددی را منعقد نمود که از جمله ی آنها
می توان به پیمان عقبه  ،منشور مدینه(ر.ک:سید جعفر شهیدی ،تحلیلی از تاریخ اسالم  ،تهران،
نهضت زنان ایران ،چ،2ص)54-49و صلح حدیبیه(ر.ک:ســید محمد تقی مدرسی  ،هدایت
گران راه نور  ،نشر بقیع ،1375ص )48 -46اشاره کرد( .حمیدالله،1365 ،ص  55و ابن هشام،
 1348ج  ،2ص )124
در حقوق بین الملل معاصر عدم كار آیى نظام امنیت جمعى منشــور به عنوان یك ضمانت
اجــراى موثر در دفاع از كلیه دولتها دربرابر تجاوزات احتمالى ،ضعف نظامى برخى از دولتها در
رابطه بــا دفاع از خود و ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن ،در مجموع دولتها را بر این داشــته تا با
انعقاد پیمانهاى دفاع جمعى ،به د فع تجاوز بپردازند.
ملتهاى جهان براى ایمنى در برابر تهدید خارجى ترجیح مى دهند قدرتمند باشند .از لحاظ
سیاســت بین الملل سه راه براى تقویت قدرت ملتها وجود دارد :افزایش قدرت خود ،استفاده از
قدرت دیگران و كاســتن از قدرت دشمنان ،راههاى دوم و ســوم در زمره اتحادهاى نظامى قرار
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مى گیرند( .ملكوت ،راما و رائو ،ناراسیمها ،1368 ،ص )183
اتحادیه نظامى یك مفهوم جدید نیست و سابقه آن به نظام دولت شهر در یونان باز مى گردد.
بطور كلى اتحادهاى مربوط به امنیت ملى در طول تاریخ وجود داشــته است .اتحاد كشورهاى
اروپا علیه لوئى شانزدهم در جنگ هاى ناپلئونى ،اتحادهاى دفاعى در جنگ جهانى دوم ،پیمان
سنتو و ســیتو ،اتحاد مقدس ( ،)1815منشــور آتالنتیك ( ،)1941اتحادیه عرب ،اتحاد فرانسه
در  1553با تركیه غیر مســیحى در جنگهاى سى ساله با ســوئد پروتستان و با اتحاد شوروى در
ً
 ،1935نمونه هایى از اتحادهاى نظامى اند كه برخى از آنها صرفا ناشــى از مالحظات ایمنى و
دفاعى شكل گرفته اند(.رک .ملكوت ،راما و رائو ،ناراسیمها ،1368 ،ص 185تا .)191
جمهوری اســامی ایران برای دســتیابی به هدف دفاع از حقوق بشر باید به دنبال هم افزایی
نظامی و امنیتی با دولتهای همسو باشد و با تشکیل اتحادیه ها و ائتالف ها و سازمان های منطقه
ای و دیگر راههای هم افزایی در قدرت اقتصادی سیاســی و نظامی به دفاع از حقوق ملت ایران
و دیگر ملتها بیاندیشد.
 .2مداخله بر اساس درخواست
مداخلــه در امور داخلی دولتها از منظر حقوق بین الملل نامشــروع و غیر قانونی اســت (رک.
ظریف و میرزایى ،بهار  1376ص  .98و دامروچ ،ســال ششم ،شماره سوم و چهارم ،ص .21
و منشــور ملل متحد ،ماده  24بند  .1و مسائلى ،ص  )65اما بسیارى معتقدند كه رضایت یك
دولت اگر بصورت آزاد و صحیح و فارغ از فشار حاصل شده باشد ،دخالت را مشروع می کند.
بــه عنوان مثال حق مداخله اى كه بر طبق معاهده براى دولت دیگر در نظر گرفته شــده باشــد
چنانکه منشــور ملل متحد از بارزترین معاهداتى اســت كه متعاهدین حق مداخله را شناسایى
كرده اند زیرا در منشور ،كشورهاى عضو ،حق مداخله در موارد فصل هفتم منشور را به شوراى
امنیت واگــذار كرده اند و به گفته «اوپنهایم» «مداخله اى كه به صورت عمل دســته جمعى به
وســیله یك نهاد بین المللى از ســوى جامعه ملتها در اجراى قواعد و اصول حقوق بین المللى
صورت گیرد قانونى است»(مســائلی ص  )65بنابر این رضایت دولت مورد مداخله به دو گونه
متصور است:

 .3مداخله بشر دوستانه
شكل دیگرى از مداخله را مداخالت بشردوستانه تشكیل مى دهد .مداخله بشر دوستانه عبارت

1. Obstract Consent.
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1ـ «رضایت مطلق» :1یك مصداق بارز براى رضایتى كه به رضایت كلى یا مطلق مشــهور
اســت مى تواند امتیازى باشد كه تحت فصل هفتم منشــور ملل متحد به سازمان ملل
متحد اعطا شده است در واقع دولتها از پیش و بطور كلى توافق خود را در مورد اقداماتى
از جمله توسل به زوز كه تحت هفتم منشور اعمال مى شود اعالم كرده اند .این مورد از
مصادیق بارز پذیرش دخالت بر اساس معاهده است .البته معاهدات دیگرى هم وجود
دارند كه حاوى این مقوله هســتند از جمله معاهده  1921بین دولتین ایران و شوروى كه
به كشــور اخیر اجازه مى داد در صورت حضور نیروهاى بیگانه در خاك ایران ،دســت
به مداخله نظامى بزنــد .معاهــدات  )1648( Osnabruckو معاهده برلن ( )1878و
دیگر معاهدات منعقد شــده پس از جنگ جهانى اول نیز معاهداتى اینچنین محســوب
مى گردد( .مسائلی  ،ص )66
2ـ رضایت از طریق دعوت و درخواســت .درباره قانونــى بودن مداخله خارجى كه بر مبناى
دعــوت اصیل و صریح یك دولت قانونى صورت گرفته باشــد با توجه به اصل حاكمیت
دولتها كه در منشــور پذیرفته شــده اســت ،منع قانونى وجود ندارد .و به گفته «كریستوفر
جوینر»« :اینچنین عملى در حقوق بین الملل به رســمیت شناخته شده است( ».جوینر،
كریستوفر ،پیشین ،ص  )250گاهی دولت قربانی تجاوز در خواست کمک از دیگر دولتها
می کند تا از حقوق قانونی خود دفاع کند و حاکمیت قانونی خود را استمرار بخشد .نمونه
آن ورود مستشاری و بعضا نظامی دولتهای دوست از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران
در عراق و سوریه به درخواســت دولتهای این دو کشور است که خطر استقرار گروه های
تروریســتی از جمله داعش در این کشورها را رفع نموده است .دولت جمهوری اسالمی
ایران به عنوان بازوی مهم نظامی و اقتصادی در کنار ملتهای منطقه به استمداد هر ملتی در
برابر تجاوز پاسخ می دهد و این را از وظایف ذاتی خود می داند.
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از عمل یك یا چند كشور نسبت به یك حكومت خارجى به منظور قطع اقدامات انسانى و مغایر
حقوق بشــر است .هدف این قســم دخالت ممكن اســت متوقف كردن هر گونه اقدامات غیر
انسانى یا جلوگیرى از تكرار آنها در آینده یا اتخاذ تدابیر احتیاطى فورى به جاى حكومت كشور
مورد نظر باشــد .سابقه مداخله بشر دوستانه به قرن نوزدهم بر مى گردد( .فرهادى نیا ،ص )31
این اصل در حقوق بین الملل از اندیشه هاى علماى حقوق همچون هوگو گروسیوس ( 1645ـ
 )1583و واتل ( 1814ـ  )1767سرچشــمه مى گیرد .از گروسیوس و واتل نقل شده كه دخالت
به نفع كشور دوست بنابر تقاضاى مردم مظلوم آن را یكى از «وجوهات عادالنه» 1براى توسل به
جنگ محسوب كرده اند« .اوپنهایم» 2نیز مشروعیت مداخله بشر دوستانه را «در صورت نقض
و جریحه دار ســاختن حقوق اساسى بشرى و وجدان بشــریت» مى پذیرد و در چنین مواردى
دخالت در یك كشــور را مصداق مداخله بشر دوستانه و مشروع مى داند« .وروى» 3در این باره
مى گوید :معاهداتى وجود دارد كه به نظر بســیارى پایه این حق عرفى را مســتحكم مى سازند
و ادامه مى دهد :روى هم رفته قرائن حاكى از این اســت كه در قرن نوزدهم موجودیت مداخله
بشــر دوســتانه زیر ســؤال نبود بلكه حد و مرز آن مورد توجه بود .او پس از بر شمردن برخى از
نمونه هاى تاریخى مداخله بشــر دوستانه معتقد است ،دالیل و انگیزه هاى سیاسى و اقتصادى
در مداخالت بشر دوستانه بر جنبه هاى انسان دوستانه چنین مداخالتى غالب است .در قرن 19
مى توان به مداخالت فرانســه در لبنان و سوریه براى حمایت از اقلیت مسیحى ساكن آن مناطق
و نیز به مداخالت قدرتهاى بزرگ زمان علیه امپراطورى عثمانى اشاره كرد( .مسائلى ،ص )67
در اوایل قرن بیســتم ،مســئله حمایت از حقوق اقلیتهاى مذهبــى و قومى به صورت جدى
مطرح شــد ،زیرا جان و آزادى اقلیت ها مورد تهدید بــود .حقوقدانان براى جلوگیرى از ارتكاب
جنایت ،بیش از گذشــته به این موضوع پرداختند و حتى اســتفاده از قوه قهریه را مورد توجه قرار
ً
دادند .ولــى طرز عمل دولتها در این خصــوص اكثرا مبتنى بر سیاســت هاى ملى بود .در این
خصوص مى توان از هیتلر نام برد ،كه در پوشــش جلوگیرى از بدرفتارى نسبت به اقلیت آلمانى
در خاك چكســلواكى ،اقدامات مســلحانه خود را توجیه مى كرد .این شــیوه عمل باعث گردید
1. Justa Causa.
2. Oppenheim
3. Verwey

نتیجه گیری

ظرفیت های داخلی و بین المللی حمایت از حقوق بشــر ابزارهایی را فراروی دستگاه سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایران قرار می دهد تا رویکرد حمایتی از انسانها و ملتهای مظلوم را
با قدرت و توان مورد پیگیری قرار دهد .جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از حقوق بشر باید
از این ابزارها کمک بگیرد و تنوع این ابزارهای فرصت مناســبی اســت که قدرت مانور دستگاه
دیپلماســی ما را بســیار باال قرار می دهد .این ابزارها از نرم به سخت و از قهر آمیز به مسالمت
جویانه در تنوع و فراوانی اســت که قدرت مانور سیاســت خارجی کشور ما را افزایش داده و از
ســوی دیگر ثبات و مانایی روح حاکم بر این دســتگاه را تضمین مــی نماید .دولت جمهوری
اســامی ایران باید با بهره گیری از حد اکثر امکانات حقوقی و سیاســی و نظامی و فرهنگی به
رسالت ذاتی خود در دفاع از حقوق بشر مبادرت ورزد و اقتدار الزم در این راستا را فراهم نماید.
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پس از جنگ جهانى از پا گرفتن مداخله با عنوان بشــر دوســتانه بطور جدى اظهار نگرانى شود.
ً
خصوصا كه با تدوین منشور و سایر قرار دادهاى بین المللى ایده دخالت انسانى غیر ّ
موجه جلوه
نمود .این گرایش عمومى از اعتقاد دولتها به منشور سازمان ملل سرچشمه مى گرفت كه هدفش
محدود ساختن كاربرد قوه قهریه در روابط بین الملل بود( .فرهادى نیا)31 ،
با این وجود پس از تصویب منشــور در مواردى دولتها با توسل به زور در امور داخلى دیگر
دولتها مداخله كرده با این توجیه که بند  4ماده  2منشــور مداخله انسان دوستانه را منع نكرده گو
اینکه این قبیل موارد بنا به مالحظات انســان دوستانه صورت مى گیرد و هدف آن نقض تمامیت
ارضى و اســتقالل سیاسى دولت مورد نظر نمى باشد .گذشته از آنکه عدم توانایى شوراى امنیت
در انجام وظائفش بر اســاس فصل هفتم منشور می تواند مجوز مداخله دولتها براى مقاصد بشر
دوســتانه باشــد .به هر حال این که تا چه حد مبادرت به این اقدام در راستای حقوق بین الملل
سنتى شدنی باشد تابع دو عنصر مهم و اساسی «قدرت» و «صداقت» دولت ها است.
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چکیده
سازوکار حق شرط بر معاهدات بینالمللی در نظام بینالمللی حقوق بشر ،یکی از ظرفیتهایی
است که بستر فزونی متعاهدین در معاهده بینالمللی را میسر ساخته است .در این باره ،معاهده
حقــوق کودک به عنــوان معاهدهای که درصــدد برآمده تا از طریق حقــوق (مجموعه قواعد)
َ
موضوعه ،حقوق (حقهای) کودک را در نظام بینالملل حقوق بشــر ،نظم دهد و نسق َبخشد،
به واســطه مواضع اسالمی ،از اهمیت خاصی برخوردار اســت .پژوهش پیش رو ،با تدقیق در
ِاعمال حق شــرط بر معاهده بینالمللی ،به چند و چون ســازوکار حق شــرط در مورد پیوستن
کشــورهای اسالمی به معاهده بینالمللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام
بینالمللی حقوق بشر نظر دوخته است .در زمینه حمایت از حقوق کودک ،آموزههای اسالمی
به مراتب غنیتر از آموزههای حقوقی بینالمللی در نظام بینالمللی حقوق بشر هستند .حمایت
اســام از حقوق کودک ،مضاف بر غنی بودن ،به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بینالملل
ســابقه دیرینه دارد .این امر اقتضا دارد تا کشــورهای اسالمی ،دســت در دست هم از رهگذر
مجاری قاعدهســازی در گســتره بینالمللی ،از جمله انعقاد معاهــده ،ایجاد حقوق بینالملل
عرفی منطقهای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای نظیر
سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسالمی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بینالملل بشر
گام بردارند .چه این که ،این گونه نه تنها به غنی شــدن حقوق بینالملل بشــر کمک میشود که
موجب ترویج گزارههای اسالمی میشود.
واژگان کلیدی :حقوق بشــر اسالمی ،حقوق بینالملل بشــر ،معاهده بینالمللی ،حق شرط،
حقوق کودک.
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با گذار از اجتماع 1به جامعه 2و توســعه مدنیت ،سعی بر آن شد تا بر کم و کیف حمایت حقوقی
بینالمللی از حقوق کودک به عنوان یکی از اقشــار آســیبپذیر و البته بسیار شایسته توجه ،در
نظام بینالمللی حقوق بشــر افزوده شــود .در این باره ،مســیری طوالنی و پر فراز و نشیب طی
شــده و هنوز هم پیمودن این مســیر به انتها نرسیده است .مؤسســه نجات کودکان 3درصدد بر
آمــد تا به گونهای نهادینه از حقوق بنیادین کودک حمایت کند .این مؤسســه که در نیمه آغازین
قرن بیستم میالدی ،در انگستان توســط اگالنتین جب 4تأسیس شد ،اقدامات مؤثری انجام داد
که به تنظیم شــدن اعالیمه حقوق کودک در  1924انجامید .ســپس در ســال  1946میالدی،
صندوق بینالمللی کودکان 5تاســیس شــد .اعالمیه جهانی حقوق بشر  1948به دلیل توجه به
تمام انسـ�انها از جمله منابع حقوق کودک به شمار میرود �(Universal Declaration of Hu
) .man Rights, 1948در سال  1959میالدی ،اعالمیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد رســید که در واقع ،اســاس و بنیان معاهده حقوق کودک را پیریزی نمود
) (Declaration of the Rights of Child, 1959و همچنین در قرارداد بینالمللی رفع هر
نوع تبعیض نژادی  6،1965میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی 19667و معاهده حداقل
ســن اشتغال کودکان 8 1973مطالبی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .دو پروتکل در
9
سال  2000بر معاهده حقوق کودک تصویب شد.
1. Society
2. Community

 .3مؤسســه نجات کودکان ،یک ســازمان بین المللی خیریه است که برای کمک به کودکان نیازمند در کشورهای
توسعه یافته در سال 1919تاسیس شده است.

see https://www.savethechildren.org/
4. Aglantin Job
5. UNICEF
6. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, 1965.
7. International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol
Thereto, 1966.
8. Convention on the Minimum Age for Employment, 1973.
9. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Involvement

of the Children in Armed Conflicts, 2000.
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معاهده حقوق کودک  30روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب در  20نوامبر  1989پس
از تایید مجمع عمومی ســازمان ملل متحد الزم االجرا شــد (Convention on the Rights of
) .the Children, 1989تاکنون از  193کشــور جهان ،تمام کشورها به جز ایاالت متحده آمریکا
و سومالی ،آن را تصویب کرده یا به آن ،ملحق گشتهاند .لذا با توجه به تعداد کثیر تصویب کننده
یا ملحــق به معاهده میتوان گفت ،معاهده حقوق کودک یــا پیماننامه حقوق کودک در ردیف
مقبولترین اسناد حقوق بشری قرار میگیرد.
معاهده حقوق کودک از یک مقدمه و  54ماده تشــکیل شــده اســت 42 .ماده آن مربوط به
حقوق کودک و  13ماده دیگر مربوط به شــیوه اجرای معاهده در دول پرداخته اســت (سعیدنیا،
.)208 :1385
کشورهای تصویبکننده یا ملحق ،ضمن اجرای تعهدات معاهده مزبور در صورت نیاز به اعالم
شــکایت میتوانند به کمیته حقوق کودک ملل متحد مراجعه کنند .جمهوری اسالمی ایران در سال
 1372هجری شمســی ،با «قانون اجازه الحاق جمهوری اسالمی ایران به معاهده حقوق کودک» با
تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان به این معاهده پیوست و خود را ملتزم به مواد و
مفاد آن معرفی نمود؛ البته مشروط بر آن که ،هرگاه مفاد آن در تناقض با قوانین داخلی کشور و موازین
شرع مقدس اسالم قرار گیرد ،از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران به اجرا در نیاید.
از ســال  1372تــا  ،1388وزارت امــور خارجه امور مربــوط به اجرا ،نظــارت ،تنظیم و
ارســال گزارش معاهده را برعهده داشــت و از دی ماه سال  1388با تصویب هیئت وزیران تمام
مسئولیتهای فوق به وزارت دادگستری محول گشت.
جمهوری اسالمی ایران از تعداد  25معاهدهای که در رابطه با حقوق بشر نگارش شده ،تنها
ً
 10معاهده را تصویب و  2معاهده را فعال امضا نموده است .به عبارتی ،مراحل داخلی تصویب
ً
معاهدات مذکور طی نشده است .ضمنا در خصوص  10معاهدهای که تصویب شده ،راجع به 2
معاهده ایراد حق شــرط صورت گرفته و سایرین بدون قید و به نحو اطالق مورد پذیرفته شدهاند.
( .)Izadi, 2015: 180در مــورد معاهده حقوق کودک ،ســایر کشــورهای متعاهد و البته کمیته
حقوق بشر ،شرط وارده را به دلیل کلی بودن ،مغایر با موضوع و هدف معاهده اعالم کردهاند .دو
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معاهده مذکور عبارتاند از معاهده مربوط به وضع پناهندگان و معاهده حقوق کودک .در مورد
معاهده پیرامون وضعیت پناهندگان ،شایســته توجه است که مجلس شورای وقت با ِاعمال حق
شــرط به موادی از آن ،در ســال  ،1355معاهده مذکور را تصویب کرد .به این صورت که ایران
حق دارد ،پناهندگان را از مســاعدترین رفتار نسبت به کشورهایی که با آنان موافقتنامه ناحیهای
اقامت گمرکی ،اقتصادی و سیاســی منعقد کرده اســت ،بهرهمند نسازد و از سویی ،مواد مربوط
ً
به مزد اشــتغال اقامتگاه و جابهجایی را صرفا به شکل توصیه تلقی نماید .معاهده دیگر ،معاهده
حقوق کودک  1989اســت که کشــور ایران حین امضا و تصویب ،بر آن شرط وارد نمود .مقاله
پیش رو بر آن است تا به این مهم نظر بدوزد.
باتوجه به اصول  6 ،4 ،3و  72قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،به وسیله آراء مردمی
و براســاس قوانین شرعی و اسالمی تشکیل شــده است و کلیه قوانین و مقررات مصوب مجلس
شــورای اسالمی تحت حاکمیت مطلق موازین شرعی نگارش شدهاند .مطابق با اصل  77قانون
اساســی جمهوی اسالمی ایران ،تصریح شده اســت که «عهدنامه و مقاولهنامههای بینالمللی
باید به تصویب مجلس شــورای اسالمی برسد» .همچنین بر اساس اصول  93 ،91و  94قانون
یاد شده« ،به منظور پاســداری از احکام اسالمی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات
مجلس شورای اســامی با آن ها ،شورایی به نام شــورای نگهبان تشکیل شده و تمام مصوبات
مجلس میبایســت به شــورای نگهبان فرستاده شــود و شــورای نگهبان موظف است آن را از
نظر انطباق بر موازین اســامی و قانون اساســی مورد بازبینی قرار دهد» .همسو با این موضع،
موافقتنامههای بینالمللی میبایســت پس از تصویب در مجلس توســط ریاســت جمهوری یا
نماینده قانونی وی به امضا برسد .بنابراین ،همانطور که کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی،
تحت انقیاد احکام شرعی و اسالمی دانسته میشوند ،تصویب معاهدات بینالمللی نیز مستثنی
از آن قلمداد نمیشود .این در حالی است که در معاهداتی که پیش از انقالب شکوهمند اسالمی
ایران به تصویب رســیده ،توجه ویژهای به مغایرت معاهدات با احکام شــرعی نشــده است .به
عنوان مثال ،با وجود این که برخی از مقررات میثاق بینالملل حقوق مدنی و سیاســی  ،1966با
مقررات داخلی زاویه داشــته است ،توسط مجلس سنا و شورای ملی وقت ،تصویب شده است.
لیک ،بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،درخصوص معاهده حقوق کودک  1989به علت
توجه خاص به حاکمیت موازین شــرعی ،شــرطی بر معاهده یاد شده مطرح شده است .در این

ً
راه ،منطقا مقتضی است انحاء پیوســتن به معاهده در پهنه کنونی بینالمللی و چالشهای آن به
زیر ذرهبین برده شود.
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به آن گونه که در ماده  38اساســنامه دیوان بینالمللی دادگستری منعکس شده است ،معاهدات
بینالمللــی ،به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل دانســته میشــوند .در واقع انعقاد
معاهده از سازوکارهای تقنین در جامعه بینالمللی به شمار میرود.
در این باره شایســته توجه است که عناوین و اسامی مختلفی برای معاهده به کار رفته است.
باری ،ماهیت و مولفههای الزم مهم هســتند .چه این که عنوان ،دال بر ماهیت نیست .از این رو،
تفاوتی ندارد که آن معاهده بینالمللی چه نامی داشــته باشــد (معاهده ،کنوانسیون ،پیماننامه،
عهدنامه ،منشــور ،برنامه ،پروتکل و غیره)؛ در این راه ،وجود مؤلفهها است که وضعیت حقوقی
یک توافق را مشــخص میکند .در ادامه ،به مؤلفههای الزم جهت اطالق معاهده به یک ســند
ً
پرداخته میشود؛ در این مسیر شایسته امعان نظر است که که قطعا هر معاهدهای یک توافق است
ً
اما هر توافقی ،لزوما معاهده بینالمللی تلقی نمیشود.
در دو معاهــده  1969و  1986وین به بیان مقررات مربوط به معاهدات بینالمللی پرداخته
شــده است .معاهده  1969وین به بیان حقوق معاهدات میان کشورها (فلسفی)505 :1379 ،
و معاهده  1986وین در خصوص حقوق معاهدات میان ســازمانهای بینالمللی با کشــورها
و ســازمانهای بین المللی با یکدیگر پرداخته اســت ( فلسفی .)536-530 :1379 ،معاهده
 1986وین ،تا به امروز ،به درجه الزامآوری نرســیده اســت .در این دو معاهده به درج مقررات
مربوط به تعاریف ،شــرایط ،الزامات ،اصول ،تشــکیل ،فســخ ،اجرا و دیگر مقررات مربوط به
معاهدات بینالمللی پرداخته شــده است .بنابراین ،برای ارائه تعریف معاهده الزم است با توجه
به دو معاهده یادشــده ،بیان شــود که معاهده ،توافقنامهای ســت مکتوب که به موجب حقوق
بینالمللی و برای نیل به هدف یا اهداف مشــخص ،میــان تابعان فعال جامعه بینالمللی منعقد
میشــود .هرگاه این مؤلفهها ،با هم ،وجود داشته باشد ،توافق صورت گرفته چه بین سازمانهای
بینالمللی با یکدیگر و چه بین کشورها با یکدیگر و چه بین سازمانهای بینالمللی و کشورها
باشد ،معاهده بینالمللی دانسته میشود.
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پیش از سال  1969میالدی ،قواعد حقوق بینالملل عرفی ،تشکیل دهنده حقوق معاهدات
ً
بودند .و این عرف ،غالبا در قالب معاهده بینالمللی  1969وین درآمدهاســت .معاهده 1969
وین ،افزون بر مقررات عرفی ،شــامل اصولی است که بیانگر توســعه حقوق بینالمللی نیز به
شمار میرود .باری با توجه به جایگاه عرف در نظام منابع حقوق بینالملل ،چنانچه مسألهای در
معاهده عنوان نشــده باشد اما مقرره عرفی در آن باره تکوین یافته و احراز شده باشد ،آن عرف به
لحاظ حقوقی بینالمللی ،الزامآور به شــمار میرود .به غیر از کشورهای متعاهد ،سایر کشور ها
نیز میتوانند به معاهدات ملحق شوند (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969,
 .)Art. 15چه قبل از الزم االجرا شــدن معاهدات و چه بعد از آن.امروزه شــیوه و روش خاصی
درخصوص ســند الحاق پیش بینی نشده است( .مقتدر)294 :1392 ،؛ در واقع ،این به آن معنا
است که عمل الحاق ،اعالم التزام کشور ثالث به یک معاهده بینالمللی دانسته میشود.
ً
عمومــا در معاهدات موادی به موضوع الحاق ســایر کشــورها یا ســازمانهای بینالمللی
اختصاص داده میشــود .در معاهده حقوق کودک در مــاده  ،48صحبت از امکان الحاق تمام
کشــورها به این معاهده به میان آمده است .همچنین ،در بند  2ماده  ،49اینطور مقرر شده است
که برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت ،معاهده
حقوق کودک را تصویب کند یا به عضویــت آن درآید ،مقررات معاهده حقوق کودک 30 ،روز
پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه اجرا میشوند .حق شرط
یا تحدید تعهد یا تحفظ ،از پایان قرن  19میالدی مطرح شــد .اولین بار ،کشــور فرانســه ضمن
امضاء سند کنفرانس بروکسل که مربوط به الغای بردهداری بود (،)Slavery Convention, 1926
حق شــرطی مبنی بر مستثناء کردن حق بازرسی کشــتیها را مطرح نمود و رفتهرفته ،اعمال حق
شرط بیشتر و بیشتر شد.
ِاعمال حق شــرط و شرایط و ضوابط آن ابتدا در حقوق بینالملل عرفی ،تکوین یافت و رشد
و نمو پیدا کرد و سپس در معاهده  1969وین ترقیم شد (Viena Convention on the Law of
 .)the Treaties, 1969: Art. 23مواد  19الی  23معاهده  1969وین به بیان حق شــرط پرداخته
است؛ باری ،در رابطه با مفهوم و ماهیت حق شرط مطلبی عنوان نشده است.
در ماده  2معاهده  1969وین ،حق شــرط به این گونه تعریف شــده اســت کــه ،بیانیهای
یکجانبه ،تحت هر نام یا عنوان اســت که توسط کشور در هنگام امضا ،تصویب ،قبول ،تنفیذ یا
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الحاق به یک معاهده صادر میشــود و به وسیله آن ،عدم شمول یا جرح و تعدیل برخی مقررات
معاهده نسبت به آن کشور صورت میگیرد (رک :فضائلی.)8 :1385 ،
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد ،در سال  2011میالدی ،اقدام به تقریر مجموع
ً
موادی در خصوص حق شــرط نست به معاهدات نمود .اساسا حق شــرط ،بیانیهای یکجانبه
اســت که با هر تعبیر یا نامی از ســوی کشور یا ســازمان بینالمللی ،به هنگام امضا ،تصویب،
تصدیق رســمی ،قبول ،تنفیذ یا الحاق به معاهدهای صادر میشود ()2011 ,ILC Report؛ یا
به وسیله کشــور به هنگام یادداشت جانشینی نسبت به یک معاهده اعالم میگردد و آن کشور یا
سازمان بینالمللی ،میخواهد به این وسیله ،آثار حقوقی برخی مقررات معاهده را در اجرا برای
خود مستثنا کرده یا دامنه آن را تغییر دهد یا از دامنه آن بکاهد (فلسفی.)653-651 :1379 ،
در مورد تعریف کمیســیون حقوق بینالملل ســازمان ملل متحد در مورد حق شرط شایسته
توجه اســت که مجموعه مواد مندرج در معاهده  1969وین نیز توسط همین کمیسیون ارائه شده
اســت .البته در تعریفی که کمیسیون در مجموعه مواد خود راجع به حق شرط ارائه کرده عبارت
سازمانهای بینالمللی نیز اضافه شده است؛ باری ،عدم ذکر سازمانهای بینالمللی در تعریف
ً
معاهده  1969وین از این باب اســت که اساســا معاهده یادشده در خصوص حقوق معاهدات
کشــورها نگارش شده اســت ،پس طبیعی است که در بیان حق شــرط توجهی به سازمان های
بینالمللی نشده باشد.
عبارت «تحت هر عنوان یا عبارت» در تعریف حق شرط نیز شایسته توجه است .همانطور که
در تعریف «معاهده بینالمللی» مطرح شده است ،در تحقق «حق شرط بر معاهده بینالمللی»
نیز عنوان ،دال بر ماهیت نیســت .از این رو ،حق شرط بر معاهده بینالمللی ،میتواند از تحت
عناوین یا اسامی متعدد تحت عنوان اعالمیه ،اطالعیه ،پروتکل الحاقی ،صورت مجلس و امثال
آن صورت گیرد.
همچنین در رهنمودهای کمیســیون حقوق بینالملل ،زمان یادداشت جانشینی نیز به مواقع
وضع شرط اضافه شده اســت .به عبارت دیگر ،در صورت تغییر حاکمیت ،کشور جانشین ،که
یک شخصیت بینالمللی تازه تأســیس است ،میتواند طی صدور یادداشت جانشینی نسبت به
معاهدهای که کشــور سابق منعقد نموده و اکنون به کشور جدید منتقل شده است ،به ِاعمال حق
شرط بر معاهده بینالمللی مربوطه ،مبادرت نماید (شمیرانی.)23 :1378 ،
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ً
معاهدات ،بعضا ،متضمن حقوق و تعهداتی اســت که گاهی کشــورهایی که میخواهند به
جمــع ملتزمین آن درآیند یــا حتی از پیش ،عضو آن معاهده بودهانــد ،برخی مقررات موجود را
مخالــف حقوق داخلی یا قوانین شــرعی و حتی مخالف منافع خویــش میپندارند .از این رو،
درصدد تغییر دایره شــمول برخی مقررات نسبت به خود و مستثنی نمودن یا محدود نمودن آنان
برمیآیند .در واقع ،کلیت معاهده را میپذیرند و خود را ملتزم به کلیت معاهده معرفی میکنند؛
در عین حــال از پذیرش و بامآلِ ،اعمــال برخی مقررات معین ،خــودداری میورزند .در متن
انگلیســی از دو عبارت  Excludeبه معنای مستثناء کردن و  ،Modifyبه معنای جرح و تعدیل
کردن اســتفاده شده اســت .هر دو واژه ،ناظر به تحدید تعهدات یا محدود کردن وظایف دانسته
میشــوند؛ در این راه ،نیک روشن است که نباید از آن به عنوان افزودن تعهدات استفاده کرد .در
واقع حق شرط ابزاری است درخصوص کاستن وظایف و نه ازدیاد آن.
ً
از طرفی ،معاهدات حقوق بشــری ،اصوال بــه موضوعاتی میپردازند کــه دغدغه جهانی
محســوب میشــود؛ به عبارتی جامعه بینالمللــی ،به دلیل حساســیت و اهمیت موضوعات،
مبــادرت به تنظیم قوانیــن در قالب معاهده و همراه کردن تابعان جامعــه بینالمللی ،در به اجرا
درآوردن مفاد آن میورزد .بنابراین ،هر چه تعداد کشورهای عضو ،بیشتر باشد قوانین یاد شده در
کشورهای بیشتری اجرا خواهد شد .از این رو ،میبایست شرایطی سهل برای الحاق و عضویت
کشورها فراهم آید .پذیرش بیقید و بند معاهده ،توسط تمام کشورها ،به سختی محقق میشود؛
به بیان دیگر ،به احتمال زیاد برخی مقررههای معاهده ممکن است در تعارض با منافع و مصالح
برخی از کشورها دانســته شــود .از این رو ،در صورت جلوگیری از الحاق کشورهای خواستار
ِاعمال حق شرط بر معاهده بینالمللی حقوق بشری مربوطه ،هدف یادشده محقق نخواهد شد.
لیکن ،در صورت فراهم بودن شــرایطی که کشورها با وارد کردن حق شرط بر معاهده بینالمللی
مربوطه ،بتوانند برخی مقررههای معاهده را نسبت به خود مستثنی کنند یا جرح و تعدیل بدارند،
میتوان پیشبینی کرد که تعداد بیشــتری از کشورها به آن معاهده بپیوندند .به هر حال ،عضویت
مشــروط کشورها بهتر از عدم پیوستن آنها به معاهده است( .فلسفی)248 :1379 ،؛ امری که
در مورد معاهدات بینالمللی حقوق بشری ،جنبه پررنگیتر دارد .بدین روی ،نظام شرطگذاری،
به منظور معافیت از تعهدات اساســی نیســت ،بلکه به منظور مشارکت هرچه بیشتر کشورها در
اجرای مقررات و موازین بینالمللی است.

 .2بازاندیشی سازوکار حق شرط در سیاق گونهگونی گفتمانها
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در گفتمان سنتی (کالســیک) ،کشورها تنها در صورتی میتوانســتند بر معاهده شرط گذارند
که تمام کشــورهای متعاهد ،شرط وارد شــده را پذیرفته باشند و در صورت مخالفت حتی یک
کشــور ،دو راه بیشتر باقی نمیماند؛ عضویت غیر مشروط (مطلق) یا انصراف کلی از عضویت
در معاهده مربوطه .این گفتمان ،ســختگیرانهترین حالت ممکن را ترســیم میکرد .در صورت
اجــرای تمام عیار این گفتمان در نظام حقوقی بینالمللی ،تنها تعداد کمی از کشــور ها قادر به
عضویت در معاهدات دانسته میشدند.
در مقابل ،گفتمان دیگری (گفتمان مدرن) شــکل گرفت و رفته رفته ،رشــد و نمو یافت .در
این گفتمان ،نیازی نیســت تا تمام کشورها شرط وارد شــده را بپذیرند؛ به موجب گفتمان مدرن
که مبتنی بر پذیرش حق شــرط است ،حق شرط ،بدون رضایت اطراف معاهده به صورت نسبی
پذیرفته اســت .در این رویکرد ،حفظ جامعیت معاهده بر تمامیت آن ترجیح داده شــده است.
منظور از نســبی بودن این اســت که میتواند نسبت به برخی کشورها الزم الرعایه باشد و نسبت
به برخی خیر.
این رویکرد در حقوق بینالملل موضوعه و به ویژه در معاهده  1969وین به عنوان معاهدهای
که از آن به معاهده معاهدات یا مادر معاهدات یاد میشــود ،منعکس شده است .مواد  19تا 23
معاهده  1969وین ،عالوه بر ارزش معاهداتی ،از جایگاه حقوق بینالملل عرفی نیز برخوردارند
و این نشــان از اهمیت موضوع دارد (مقتدر .)24 :1392 ،عرف شامل دو عنصر مادی و معنوی
است .منظور از عنصر مادی ،عملکرد دولتها در زمان است و منظور از عنصر معنوی ،اعتقاد به
الزامآوری عمل انجام شد است .در واقع ،عمل تکرار شده ،باید همراه با باور به الزام حقوقی باشد.
به موجب بند  1ماده  1معاهد  1969وین ،کشور یا سازمان بینالمللی ،میتواند حین امضاء،
تصویب ،قبول ،تأیید یا الحاق به معاهده ،از رهگذر صدور اعالمیه ،مستقل از متن اصلی معاهده
و نه در ضمن آن ،به طور یکجانبه ،برخی از مقررات و مواد معاهده را مستثنا دارد ،محدود کند یا
جرح و تعدیل بدارد .مفهوم مخالف آن ،این اســت که هرگز نمیتوان شرطی را در مرحله مذاکره
یا نگارش بر معاهده وارد کرد .در این صورت« ،قید شرط یا شرط در معاهده» دانسته میشود که
با «شــرط بر معاهده» متفاوت است .چه این که ،طرفین معاهده به منظور تأمین منافع خویش،
درصدد آن هستند که از رهگذر مذاکره و تبادل نظر ،موضع خود را تحکیم بخشیده و در نهایت،
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دیدگاه خویش را در معاهده منعکس نمایند.
قید شرط یک تفاوت اصلی با حق شرط دارد و آن هم زمان بیان آن است .اگر شرطی بخشی
از مذاکره باشــد و ضمن مذاکره و نگارش معاهده وارد شــود ،قید شرط قلمداد میشود؛ اما اگر
پس از پایان نگارش متن معاهده بیان گردد ،حق شــرط دانسته میشود (فلسفی.)229 :1379 ،
ً
قید شــرط ،صرفا شــرطی اســت راجع به تعهدی که در معاهده ،پیشبینی میگردد و در حین
مذاکره ،در متن معاهده گنجانده میشود.
هرچند در معاهده  1969وین ،اشــارهای به قید شرط نشــده ،اما این به معنای منتفی بودن
اعمال قید شــرط در معاهده نامبرده نیست .قید شرط ،امری اســت که در زمره توافقات طرفین
حین مذاکره و نگارش محســوب میشــود .معاهده دوجانبه ،معاهدهای است که بین دو کشور
یا دو ســازمان بینالمللی یا معاهده میان یک کشور و یک سازمان بینالمللی منعقد شده باشد.
ِاعمال حق شرط بر معاهده دوجانبه بینالمللی ،منطقی نیست؛ زیرا که در مورد معاهده دوجانبه
بینالمللی ،وارد کردن شرط ،جرئی از معاهده تلقی خواهد شد .در واقع ،این همان «قید شرط»
یا «شرط در معاهده» است و مفهوم «حق شرط بر معاهده» راجع به آن صدق نمیکند .در واقع،
در چنین وضعیتی ،یک ایجاب جدید اســت؛ البته در صورتــی که طرف دیگر معاهده ،این قید
را نپذیرد کل معاهده زیر ســؤال میرود و آن به منزله عــدم توافق در مرحله مذاکره یا عدم توافق
ً
در مرحله نگارش است .به این ترتیب ،اساســا معاهدهای منعقد نمیشود .چه این که ،معاهده
بینالمللی مربوطه ،دوجانبه اســت و در وضعیت مطروحــه ،یک طرف ایجاب میکند و طرف
دیگری یا قبول میکند یا از پذیرش آن ســر باز میزند .در صورت استنکاف طرف دوم از پذیرش
ایجاب ،معاهدهای منعقد نخواهد شــد .از این رو ،در معاهدات دوجانبه بینالمللی ،شــرط بر
معاهــده ،چه در مرحله امضا ،چه در مرحله تصویب و چه در مرحله الحاق ،منطقی نیســت و
ً
اساسا محمل گزاره «حق شرط بر معاهده» در معاهدات چندجانبه است.
در خصــوص معاهدات چندجانبه بینالمللی ،چنانچه مقرره معاهدهِ ،اعمال حق شــرط بر
معاهده مربوطه را ممنوع کرده باشد ،بدیهی است که در چنین معاهدهای حق شرط ،جایی ندارد
( .)United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: Art. 309ماده  309معاهده
حقوق دریاها ،دربردارنده آن است که هیچ تحفظ یا استثنایی را نمیتوان به این معاهده وارد کرد،
ً
ً
مگر این که صراحتا توســط سایر مواد این معاهده اجازه داده شده باشد؛ مضافا اساسنامه رم نیز
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ً
چنین مقررهای دارد و گویای آن است که این ممنوعیت میتواند ناظر بر کل معاهده باشد یا صرفا
بخشی از مواد آن را شامل شود ( .)Rome Statute, 1998: Art. 20ماده  120اساسنامه رم که به
موجب آن ،دیوان بینالمللی کیفری تأسیس شده است و یکی از مهمترین معاهدات بینالمللی
دانسته میشود ،تصریح داشته اســت که هیچ گونه حق شرطی بر آن معاهده قابل ِاعمال نیست
( .)Rome Statute, 1998: Art. 20این به آن معنا اســت که کشورهای متعاهد میتوانند ضمن
مذاکرات خویش نسبت به امکان شرطگذاری ،مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند .باری ،این نکته
حائز اهمیت اســت که با وجود ممنوعیت وارد کردن حق شــرط نسبت به معاهدات چندجانبه
بینالمللی ،چنانچه طرفهای معاهده بپذیرند ،میتوان بر معاهده ،شــرط وارد کرد .زیرا که این
ممنوعیت را با قصد و اراده خویش ایجاد کردهاند و میتوانند به نحو دیگری توافق کنند.
بنابرایــن ،برای وارد کردن حق شــرط بر معاهده بینالمللی ،نیازی بــه تصریح جواز آن در
ً
ً
معاهده نیســت و همین که صریحا یا ضمنا برای آن ممنوعیت ایجاد نشده باشد ،میتوان به نحو
اطالق با توجه به فلســفه حق شــرط بر معاهدات ،با رعایت شرایط ،حق شــرط وارد نمود .در
ً
معاهداتی که حق شرط ،صراحتا مجاز شمرده شده یا سکوت کرده باشد ،تأیید بعدی کشورهای
عضو الزم نیســت .با این وجود ،در صورتی که از شمار معدود کشــورهای طرف معاهده یا از
هدف و موضوع معاهده ،برداشــت شود که ِاعمال حق شرط بر معاهده بینالمللی مربوطه ،نیاز
به رضایت ســایر طرفها دارد ،هر نوع شــرطی باید مورد پدیرش تمام کشورهای عضو معاهده
باشــد .به موجب آن چه که بند  4ماده  20معاهده  1969وین مقرر داشته است ،پذیرش شرط
از سوی کشــور متعاهد ،موجب میشود تا کشور شــرطگذار در مقابل کشور مذکور ،متعهد و
ملتزم به مقررات معاهده قلمداد شــود .در واقع ،اعتراض یا عدم پذیرش سایر کشورهای متعاهد
مانع عضویت کشور واردکننده به معاهده نیست .به بیان دیگر ،چنانچه یکی از کشورهای عضو،
شــرط وارده را مغایر با هدف و موضوع معاهده بداند ،کشور شرطگذار در قبال آن کشور ،ملتزم
به معاهده دانسته نمیشود؛ اما کشوری که شرط را صحیح بداند ،کشور واردکننده شرط در قبال
آن کشــور عضو ،ملتزم به معاهده دانسته میشود .مگر اینکه کشور معترض ،قصد خود مبنی بر
مخالفت با شرط را به طور صریح و قاطع بیان کند که در این صورت آن کشور شرطگذار ،کشور
متعاهد قلمداد نخواهد شد.
در خصوص معاهدات قانونساز دوجانبه یا چندجانبه (نظیر معاهداتی که متضمن وضعیت
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عینی هســتند)ِ ،اعمال حق شرط بر معاهده ،امکانپذیر نیســت؛ چرا که معاهدات قانونساز،
موضوعی عام را در بردارند .این به آن معنا اســت کــه محتوای آنها با نظم بینالمللی در ارتباط
اســت .به عنوان نمونه ،عهدنامه  1919راجع به حل و فصل اختالفات بینالمللی ،میثاق جامعه
ملل ،منشــور ســازمان ملل متحد ،معاهدات ژنــو و همچنین عهدنامههــای ارضی ،مرزی و
بیطرفی ،معاهداتی جهان شــمول هســتند و از این رو به موجب آن چه که گفته شــد و برگرفته
از رویکرد مطروحه اســت ،وارد کردن حق شــرط بر آن معاهدات منتفی دانسته شده است .چه
این که ،وارد کردن حق شــرط بر معاهدات قانونســاز ،موجب تزلزل یا زوال وحدت معاهدات
میشود .معاهدات قانونســاز ،به جهت اجرای یکسان قواعد اساسی بین المللی تنظیم شدهاند
َ
و از این روِ ،اعمال حق شــرط بر آن معاهدات ،میتواند این توازن و تعادل را بر هم َزند؛ چرا که
تعهدات معاهدات قانونساز ،عینی و جهانشمولاند.
در این باره شایســته توجه است که اساسنامههای سازمان های بینالمللی ضمن توافق بودن
جنبه تاسیســی نیز دارند .و وجه تمییز این دســته از معاهدات (معاهدات مؤسس سازمانهای
بینالمللی) و ســایر معاهدات ،در ویژگی تاسیسی بودن آن ها است .از این روِ ،اعالم حق شرط
بر معاهداتی که سند مؤسس سازمانهای بینالمللی هستند ،باید به طور جداگانه بررسی شود.
به موجب بند  3ماده  20معاهده  1969وین ،معاهدهای که سند مؤسس یک سازمان بینالمللی
است ،حق شــرط بر آن معاهده ،منوط به پذیرش مقام صالحیتدار سازمان بینالمللی مربوطه
است؛ مگر این که در معاهده ،شیوه دیگری اتخاذ شده باشد .بنابراین ،به طور کلی ،امکان ِاعمال
حق شــرط نسبت به معاهداتی که سند مؤسس ســازمانهای بینالمللی هستند وجود دارد ولی
ً
پذیرش آن با مقام صالحیتدار آن سازمان بینالمللی است .در این راه ،معموال ،مجمع عمومی
سازمان است که چنین صالحیتی دارد.
بعد از پذیرش امکان وارد کردن حق شرط یا حداقل سکوت معاهده در خصوص حق شرط
و ملحوظ نظر فلسفه حق شرط ،مقتضی اســت به مؤلفههای حق شرط صحیح ،توجه شود .در
واقع ،با وجود جواز ِاعمال حق شــرط بر معاهده بینالمللی ،هر شــرطی قابلیت ِاعمال ندارد.
اولین مؤلفه مهم در این حوزه ،این اســت که حق شــرط وارد شده نباید خالف موضوع و هدف
معاهده باشــد؛ امری که دیوان بینالمللی دادگســتری به عنــوان دادگاه جهانی نیز بر آن تصریح
داشته است (.)ICJ Advisory Opinion, 1951: 15
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اولین بار در خصوص شرط نسبت به «معاهده ی جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی» دیوان
بین المللی دادگســتری ،معیار عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف را بیان کرد (ICJ Advisory
 .)Opinion, 1951چنانچه ِاعمال حق شــرط ،مجاز باشد یا حتی کشوری موافق حق شرط مغایر
با هدف و موضوع معاهده باشد ،شرط مطروحه به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد .با این که ،در
ً
عبارت فوق ،دو واژه «هدف و موضوع معاهده» ،معموال در کنار یکدیگر به کار میروند ،دارای
معانی مجزایی هســتند .هدف ،عبارت اســت از غایت و نهایتی که طرفین به قصد نایل آمدن آن
اقدام توافق کردهاند و موضوع ،آن آلت ،وســیله یا طریقی است که از رهگذر آن میتوان به غایت
ً
دســت یافت .هدف و موضوع معاهده ،غالبا در مقدمه معاهده قید میشــوند و از رهگذر مقدمه
معاهده میتوان به منظور اصلی معاهده و طریق رســیدن به آن هدف پی ُبرد از این رو اســت که
گفته میشود هرچند مقدمه معاهده ،به خودی خود ،به لحاظ حقوقی ،الزامآور نیست ولی از این
ً
جهت که معموال متضمن هدف و موضوع معاهده می باشد میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
بــه این ترتیب ،در معاهــده بینالمللی ،آن موادی که برای رســیدن به هدف معاهده تحریر
شدهاند ،تحت هیچ عنوان قابل تحدید یا تحفظ نیستند .باری ،چنانچه تمام مواد معاهده به بیان
ً
هدف و موضوع معاهده پرداخته باشــند لذا وارد کردن حق شرط مطلقا ممنوع خواهد بود؛ خواه
نســبت به آن تصریح شده باشد خواه تصریحی در آن باره وجود نداشته باشد .لیکن ،در صورتی
که مادهای ،ارتباط مســتقیمی با هدف و موضوع معاهده نداشــته باشد و یا ضرورتی برای نیل به
هدف و موضوع نداشته باشد هرچند در آن موثر واقع شود ،با توجه به فلسفه حق شرط ،کشورها
میتواننــد ضمن پدیــرش کلی معاهده ،با اعالم حق شــرط ،خود را از اجــرای این مقررههای
مشخص ،مستثنی کنند یا مقررههای معین مربوطه را نسبت به خود جرح و تعدیل بدارند.
جمهوری اســامی ایران ،معاهده حقوق کودک را در سال  1990میالدی ،امضاء کرده و در
ســال  1994میالدی تصویب نموده و ضمن امضای آن ،شرطی را مطروح نموده است؛ ایران از
رهگذر صدور حق شــرط ،اعالم داشته اســت که خود را ملتزم به مفاد معاهده حقوق کودک در
نظام بینالمللی حقوق بشر میداند ولی به شرط آن که ،هرگاه مقرره یا مقررات آن ،مخالف قوانین
داخلی کشــور یا احکام اسالمی باشــد از انجام آن امتناع ورزد .این مهم ،شورای نگهبان ارسال
شــده و شورای نگهبان در نظریهای که به مجلس شورای اســامی اعالم داشته ،موارد مخالفت
معاهده با احکام اسالمی را مشخص نموده و به این شکل اعالم کرده است که « :بند  1ماده ،12

107

108

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

بند  1و  2ماده  ،13بند  1و  3ماده  ،14بند  2ماده  ،15بند  1ماده  16و قسمت الف بند  1ماده ،29
مغایر موازین شرع شناخته شناخته شده است .با این حال ،مجلس شورای اسالمی ،عبارات متن
تصویب را تغییر داد .به این شکل که چنانچه در هر زمان ،مفاد آن معاهده در هر مورد ،با قوانین
داخلی و موازین اســامی ،تعارض داشته باشد یا در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی
قرار گیرد ،از طرف جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه قلمداد نشود.
حال آن که ،در متن قبلی به این شــکل نوشــته شــده بود که هرگاه مفاد آن در هر مورد و هر
زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اســامی قرار گیرد( »...ضیائی بیگدلی-85 :1398،
( )83سعیدنیا ،همان( )207 :اسعدی( )409 :1387 ،منصور .)165 :1397 ،در واقع ،مجلس
شورای اسالمی تنها عبارات را تغییر داد و نتیجه آن ،این شد که کشور ،نه تنها قوانین جاری کشور
را تغییر نخواهد داد ،بلکه هر گاه تعارضی پیش آمد قوانین معاهده را کنار گذاشــته و اولویت را به
قوانین داخلی و شرعی خواهد داد .این در حالی است که ،اقدام یادشده با ذات الحاق در رویکرد
غالب و ایدهآل حقوق بینالملل موضوعه ،همســویی ندارد .چه این که ،الحاق به معنای پذیرش
مواد معاهده و التزام به رعایت مفاد آن اســت و این امر مســتلزم آن است که قوانین گذشته ،تغییر
یافته و قوانین جدید نیز با توجه به مواد معاهده تحریر شــود (مهرپور .)148 :1377 ،در این راه،
درخور امعان نظر است که شورای محترم نگهبان موارد مغایرت معاهده با شرع مقدس را به شکلی
دقیق و با شماره ماده ،مشخص کرده بود و خواستار اعمال حق شرط نسبت به این مواد شد.
با این حال ،تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی پس از تصویب معاهده حقوق
کودکّ ،
مبین این امر اســت که جمهوری اســامی ایران خود را ملتزم به این معاهده دانســته و
درصدد اجرای معاهده نامبرده برآمده اســت .در ایــن خصوص ،موارد عدیدهای وجود دارند که
مــوارد زیر از آن جملهاند؛ قانون آیین دادرســی کیفری مصــوب  1378که قوانین خاص جهت
رســیدگی به جرایم اطفال زیر  18سال را مطرح کرده اســت؛ تغییر سن نکاح در ماده ی 1041
قانون مدنی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1381؛ ماده  1169قانون مدنی
در رابطه با حضانت مادر نســبت به اطفال بود که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در
آذر 1382مقرر شــد که حضانت اطفال اعم از دختر و پســر ،تا سن هفت سالگی با مادر باشد.
همچنین تصویــب قانون حمایت کودکان و نوجوانان مصوب  1381از قوانین جدیدی بود که به
بیان حقوق کودک و نوجوان در  9ماده پرداخته است.

 .3عملکرد جامعه بینالمللی در مورد شرط ایران بر معاهده حقوق کودک
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اعمال حق شــرط توسط جمهوری اسالمی ایران بر معاهده حقوق کودک ،با واکنشهای برخی
ً
کشــورها و بعضا ســازمانهای بینالمللی روبهرو بوده است .کشــورهایی نظیر پرتغال ،نروژ،
دانمارک ،ســوئد ،فنالند ،آلمان ،هلنــد ،اتریش ،ایرلند و ایتالیا شــرط وارده را به جهت کلی
بودن مغایر با هدف و موضوع معاهــده بدانند ()Palmer, 2007: 83؛ از این حیث ،با عضویت
جمهوری اســامی ایران در معاهده حقوق کودک مخالفت کنند .از ایــن میان ،اتریش بر این
ادعا بود که شــرط ایران در تعارض با ماده  51معاهــده حقوق کودک و ماده  19معاهده 1969
وین دانســته میشود .گفتنی است که ماده  51معاهده حقوق کودک راجع به ممنوعیت نظریات
خالف اهداف و مقاصد معاهده اســت ماده  19معاهده  1969وین در مورد حق تحفظ است.
باری ،برخی معتقدند جمهوری اســامی ایران با این کار به صورت ضمنی بیان داشته است که
قوانین داخلی کشور به خودی خود متضمن حقوق اساسی کودک هستند و تنها در برخی بندها،
تعارض جزئی با احکام شرعی وجود دارد.
براســاس ماده  ،43به منظور نظارت بر اجرای مواد معاهده در کشورهای متعاهد ،کمیتهای
شــامل  10کارشناس که از میان اتباع کشــورهای متعاهد برای یک دوره  2ساله انتخاب شدند،
تشــکیل گردید و در مقابل ،کشــورهای عضو متعهد شدند تا گزارش اقدامات خویش در جهت
اجرای قوانین معاهده را به کمیته فوق تســلیم کنند .طبق قانون از ســال  1372تا  1388هجری
شمســی ،وزارت امور خارجه ،وظیفه نظارت بر اجرای معاهده حقوق کودک در کشــور و تهیه
و تقدیم گزارشهای مربوطه را بر عهده داشــت؛ ســپس با تصویب هیئت وزیران ،این وظیفه به
وزارت دادگستری ســپرده شد .با این که ،شرطهای مخالف با هدف و موضوع معاهده در بند 2
ماده  41ممنوع گردیده ،اما مرجع خاصی جهت تشخیص مغایرت شروط وارد شده تعیین نشده
است (مهرپور .)14 :1377 ،بدین روی ،بهتر بود صالحیت تشخیص این امر به کمیته مقرر در
ماده ی  43محول میشد و در اختیار آن نهاد قرار میگرفت.
در ســال  2000میالدی ،کمیته حقوق کودک در بیســت و چهارمین جلسه این کمیته ،در
خصوص گزارش ایران نسبت به اجرای معاهده حقوق کودک اعالم داشت که گزارش مقدماتی،
به همان نحوی قرار دارد که از سوی کمیته مقرر شده است ،اما شامل اقدامات حمایتی نمیشود
و از نظر حقوقی ،گزارش خوبی تســلیم نشــده اســت و علی رغم اینکه در گزارش کتبی و بیان
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شــفاهی به فهرست موضوعات توجه شده اما جنبه کارکردگرایانه و عملیاتی مفاد معاهده مغفول
مانده اســت .افزون بر این ،مســأله استرداد شرط با تکیه بر موضوع شــرع اسالم نیاز به بررسی
دانسته شد .همچنین کمیته اعالم داشــت که به لحاظ تاریخی ،قوانین داخلی ایران که منطبق با
احکام اســامی اســت ،پیشتر در جهت تضمین حقوق کودک ،اقداماتی اتخاذ شده است ،اما
از زمان تصویب معاهده حقوق کودک تا کنون ،تغییرات جزئی در قوانین صورت گرفته اســت.
به موجب اظهار پیشگفته ،الزم دانســته شده اســت تا ایران ،وضعیت استرداد یا پذیرش شرط
مطروحه را مشخص کند.
با توجه به مطالب مطروحه در این باره ،شایســته توجه اســت کــه معاهده حقوق کودک در
نظام بینالمللی حقوق بشر ،مقرراتی را در خصوص شرط در مواد  50و  51مقرر داشته و اعالم
کرده اســت که در مورد مقررات معاهده ،کشــورها میتوانند اصالحیه مد نظر خود را به دبیرکل
ســازمان ملل تقدیم کنند .چنانچه دســت کم ،یک سوم کشورهای عضو معاهده حقوق کودک،
با اصالحیه پیشنهادی موافق باشــند ،آن گاه ،کنفرانسی جهت بررسی اصالحیه تشکیل میشود
و با تصویب اکثریت کشــورهای عضو اصالحیه جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل
ارســال میگردد .لذا ،با توجه به ســازوکاری که در معاهده حقوق کودک پیرامون اصالح تعبیه
شده اســت ،ظرفیت اصالح مقررات مطروحه در مورد حق شرط نیز وجود دارد که البته نیازمند
حصول توافق نصاب مذکور اســت .در این راه ،میتوان با توسل و تکیه به موازین شرع مقدس،
از جمله و به ویژه قرآن مجید ،عمل کرد (ایروانی و عبادی .)1391 ،چه این که ،این گونه نه تنها
بر غنای حقوق بینالملل افزود میشود که موجب توسعه اسالم نیز قلمداد میگردد .چه این که،
قرآن کریم به حقوق مادی و معنوی و اخالقی کودک توجه نشــان داده اســت (قرآن کریم ،سوره
مبارکه اسراء ،آیه شریفه ( )70بهشــتی)42 :1393 ،؛ در این باره قابل توجه است که به موجب
ماده  )3(51معاهده حقوق کودک ،تنها کشــورهایی که با شرط مطروحه ،موافق بودهاند ،موظف
به اجرای آن دانســته میشوند .در این باره ،شایسته توجه است که کشور شرطگذار ،هر زمان که
بخواهد میتواند شرط خود را مسترد بدارد و حتی میتواند از عضویت معاهده نیز انصراف دهد
منوط به آنکه به صورت کتبی به دبیر کل سازمان ملل اعالن نماید.
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با توجه به تعالیم و اصول متعالی انســانی و اخالقی اســام در حمایــت از تمامی گروههای،
از جمله و به ویژه کودکان ،جمهوری اســامی ایران ،در پیوســتن بــه معاهدات در پهنه کنونی
بینالمللی نیز به حق ،بر آن اســت تا اســام را میزان قرار دهد .چه این که ،گزارههای اسالمی
میتوانند نقش مؤثری در حمایت از حقوق کودک داشــته باشــند و حتی بستر توسعه تدریجی
حقوق بینالمللی را میسور سازند .در خصوص شرط جمهوری اسالمی ایران به معاهده حقوق
کودک از  191کشــور عضو معاهده ،تنها  10کشور ،شرط ایران را نپذیرفته و آن را به دلیل کلی
بودن ،موجب ابهام در تعهداتی دانســتهاند که ایران در مورد ِاعمــال آنها ،اعالم آمادگی کرده
است .در واقع ،آنها بر این موضع هستند که شرط مطروحه ،به طور دقیق مشخص نکرده است
که ایران از ِاعمال کدام مقرره یا مقررات امتناع میکند و قصد مســتثنی کردن یا جرح و تعدیل
نمودن کدام مقرره یا مقررات از معاهده حقوق کودک در نظام بینالمللی حقوق بشــر را دارد.
همانطور که شورای محترم نگهبان ،موارد مغایرت مواد معاهده با موازین اسالمی را مشخص
ّ
نمودهاند ،مقتضی اســت موارد مد نظر ،به طور دقیق به دبیر کل سازمان ملل متحد اعالم شود.
همســو با این مســیر ،معاهده حقوق کودک ،به موجب ماده  41مقرر کرده اســت که چنانچه
قوانینی وجود داشته باشد که بتواند حقوق (حقهای) کودک را بهتر از آنچه که در معاهده حقوق
َ
کودک مقرر شده تضمین نماید ،تأثیری بر مقررات یادشده نمین َهد.
از این رو ،کشــور ایران میتواند با تکیه بر کامل بودن دین اســام و تضمین حقوق کودک به
نحوی کاملتر با توسل به شرع مقدس ،برتری حقوق بیان شده در احکام اسالمی نسبت به مواد
معاهده را در هر بند به صورت دقیق مشــخص نماید .به طور مثال ،قرآن کریم به حقوق مادی،
معنوی و اخالقی کودک توجه نشــان داده اســت؛ حال آن که ،معاهــده در بحث حقوق معنوی
کوتاهی کرده اســت و در ماده  28و  29فقط به اهداف آموزشــی و پرورشی اشاره نموده است.
ً
مثــال دیگر ،آن که معاهــده حقوق کودک همان طور که از نام آن پیدا اســت ،صرفا به حقهای
کودک پرداخته اســت؛ حال آن که ،قرآن کریم ضمن برشمردن حقهای کودک در مواردی برای
او وظایفی نیز قائل شــده اســت .آیه شریفه  23از سوره مبارکه اســراء متضمن وظیفه کودک در
احترام به پدر و مادر اســت .آیه شریفه  24از سوره مبارکه اسراء ،سخن از آن به میان آورده است
که فرزند از ســر مهربانی ،بال فروتنی بر والدین بگسترد و از خداوند متعال برای والدین خویش
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طلب رحمت کند .امام صادق علیه الســام در مورد لزوم احترام به والدین تصریح داشتهاند که
نباید صدا را از صدای والدین بلندتر کرد؛ نباید دســت روی دست آنان بلند کرد؛ نباید به پدر و
مادر پشت کرد و نباید از آنان جلوتر راه رفت .به موجب آن چه در مستدرک الوسائل در مورد دین
اســام آمده اســت ،برای این تکالیف ،ضمانت اجرا نیز تعیین شده است .چه این که ،رضایت
خداوند در گرو رضایت پدر و مادر اســت و خشم خداوند در گرو خشم آن دو دانسته میشود.
همچنین به موجب آن چه که در بحاراالنوار تصریح شــده اســت ،هر کس از پدر و مادر خود،
تشکر و سپاسگزاری نکند ،شکر خدا را به جا نیاورده است.
از ســوی دیگر ،معاهده حقوق کودک ،افراد زیر  18سال را کودک نامیده ولی آغاز کودکی را
مشخص نکرده اســت؛ این در حالی است که قرآن کریم ،به موجب آیات  12و  14سوره مبارکه
مؤمنون ،فرد را از دوران جنینی انســان نامیده و او را مســتحق حقوق و تکالیف دانسته است که
توارث و نفقه از آن جمله دانســته میشوند .امری که در قانون مدنی ایران در مواد  875 ،878و
 1109منعکس شده است .آموزش دینی ،از حق شیرخوارگی و تعیین نام نیکو ،از جمله وظایف
والدین نســبت به کودکان اســت که در آیه شــریفه  36از ســوره مبارک آل عمران به آن پرداخته
اســت .حال آن که ،معاهده به «حق شیرخوارگی» ،هیچ گونه توجهی نکرده است و در مورد حق
بر داشــتن نام نیکو ،نگاهی گذرا و البته ابتر ،نســبت به آن داشــته است .معاهده حقوق کودک،
تکالیفی را بر کشــورهای متعاهد ،بار کرده است؛ در حالی که به وظایف خانواده به عنوان اولین
جامعهای که کودک وارد آن میشود به نحو بایسته و شایسته ،توجه نشان نداده است .حال آن که،
قرآن ،به موجب آیه شریفه  233سوره مبارکه بقره و آیه شریفه  21از سوره مبارکه یوسف ،خانواده
و دولت را موظف به تامین حقوق کودک دانسته است.
بدین روی ،چنانچه کشــورهای اسالمی نظیر جمهوری اسالمی ایران ،بر آن باشند
تا معاهده حقوق کودک را به نحو مطلق و غیرمشــروط بپذیرد ،مســتلزم آن است که
بعضاً موازین و مقررات از قبل موجود ،که مخالف با مفاد معاهده حقوق کودک قلمداد
میشوند ،اصالح و قوانین آینده را نیز منطبق بر معاهده حقوق کودک تدوین و تنقیح
کننــد .باری ،در این صورت ،با تحقق تضاد بین مواد معاهده و احکام شــرع ،ناچار به
اجرای مفاد معاهده اســت که این امر با اصل ابتناء کلیه قوانین و مقررات از احکام و
موازین شرعی ،در تعارض دانسته میشود.
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بررسی تطبیقی بنیادهای اخالقی
حاکم بر حقوق بشر اسالمی و غربی

چکیده
رفتارهای انســان تابع بنیادهای اخالقی موجود در اوســت .بر همین اساس هر پدیده مادی و
معنوی در این مقیاس باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .امروزه با رشد روزافزون عرصههای
حقوق در جوامع گوناگون ،شــاهد تفاوتهای جزئی و کالن در حقوق بشــر اسالمی و غربی
هســتیم که بررســیهای نشــان میدهد به ســبب تفاوت در بنیادهای اخالقی حاکم بر آنها،
محصوالت حقوقی این دو مکتب نیز متفاوت شــده اســت .غرب با ابزار رسانه همواره حقوق
اســامی را مورد هدف قرار داده و آن را منافی اخالق انســانی برشــمرده در حالی که بررسی
بنیادهای اخالقی حاکم بر حقوق بشر اسالمی و غربی خالف این را نشان میدهد ،نگارنده در
این اثر در چارچوب ارائه این هدف و با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی این بنیادهای
اخالقی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حقوق بشر غربی در ساحتهای مختلف
اخالقی تفســیرهای مادی از انسان و هســتی ارائه مینماید و برای انسان جایگاه انحصاری در
خلقت قائل است و سائر حقوق موجود در هستی از جمله دیگر موجودات و شئونات معناگرایانه
خلقت از جمله دین ،آخرت و ...را تحت تدبیر و خواســت انسان برمیشمرد برخالف حقوق
بشر اسالمی که حقوق انسان را تابع توجه به دو سرا و نگاه حقیقی به انسان و هستی تبیین نموده
است.
واژگان کلیدی :بنیادهای اخالقی ،حقوق بشر ،اسالم ،غرب ،دموکراسی
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حقوق جمع حق اســت و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام یا
آن را تــرک نماید .برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق موضوعه ،برای هر فرد
امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن
حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود .بنابراین حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان
به دلیل انســان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت فردی
او ،از آن برخوردار اســت .در این تعریف فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها ،اصول
و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شــمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل
اعمال است؛ چراکه همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی
نمیتواند آنها را انکار کند .به همین دلیل در تعریف حقوق بشــر گفتهاند« :حقوق بشر به معنای
ً
امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است(».جعفری لنگرودی)67 :1386 ،
از منظری دیگر ،حقوق بشر در اسالم نمود باشکوهی داشته و اولین نمود آن در رفع بردهداری
ت فراوا ن فقهی
ی با وض ع مقررا 
ت اســام 
ی حاکم بود ،حکوم 
بود؛ قبل از اســام نظام بردهدار 
ً
مثال در سراسر فقه ب ه کفارات
ی بردگان ،تشــوی ق کرد .
و تشــوی ق بردهداران و ســایر مردم به آزاد 
ت مقرر شد ه اســت و در این میا ن یکی از مصادیق
برخورد میکنیم ک ه برای بســیاری از تخلفا 
ی این حکم اسالم تالش فراوان کرد .در روایتی آمده
آنها آزادی بردگا ن اســت .علی(ع) در اجرا 
ط به بردگا ن مسلما ن نبود بلکه شامل،
ن آزادی تنها مربو 
ت علی(ع) هزار بنده را آزاد کرد .ای 
اســ 
یو
ی نیز میشــد .در خبری آمد ه اســت امیرالمؤمنین(ع) بنده نصرانی را خریدار 
اقلیتهای دین 
آزاد کرد(.حرعاملی ،1412 ،ج )27 :16
ی منتهی
ی و نیست 
ت ک ه انســا ن هرگز ب ه نابود 
ن اســ 
ق بشــر در اســا م ای 
از دیگر مناب ع مه م حقو 
َ َ َ َّ َ
ل اشاره فرمود ،میگوید« :واعل م ان 
ک
ن اص 
ت ب ه اما م حسن(ع) ب ه همی 
نمیشود .علی(ع) در وصی 
ُ َ َّ
َ
ُ
ُ َ
َّ
َ
ی منز ل قلع ة و دار بلغة
کف 
ت ال للحیا ة و ان 
قت ِلال ِخ َرِة ال للدنیا ،و ِللفنا ،ال ِللبقا و للمو 
ِانمــا خ ِل 
َّ
ی این
ی ن ه برا 
ی آ ن جها ن آفرید ه شــدها 
ی اال ِخ َر ِة»(نهج البالغه ،خطبه)91؛ بدا ن تو برا 
طریق ال 
و ٍ
ی هستی
ی مرد ن ن ه زند ه بودن و بدان! تو در منزل 
ی جاودان و برا 
ی زندگ 
ی ن ه برا 
ی نیست 
جهان ،و برا 
ت و در راهی
ی نشســ 
ی چند در آ ن نتوان 
ش از روز 
ی ک ه بی 
ی بســت و خانها 
ت خواه 
ک ه از آ ن رخ 
ی اشاره میکند
ت نامه ،اما م علی(ع) ب ه داستا ن کسان 
ن وصی 
ت است .در همی 
ش آخر 
ی ک ه پایان 
هست 

 .1بنیادهای اخالقی حقوق بشر در اسالم

1ـ .1کرامت انسان در ساختار خلقت
انســان یک موجودی اســت که خدای تبارک و تعالی تا حاال او را خلق کرده است برای اینکه
همه جهاتی که در عالم اســت ،در انسان هست منتها به طور قوه هست .به طور استعداد است و
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ی ناسازوار از آ 
ب
ف میکند ک ه در منزل 
ی توصی 
ت بردند و آنا ن را چو ن مســافران 
ن حقیق 
ی ب ه ای 
ک ه پ 
ب و گیاه
ی پر آ 
ت و دلخوا ه و گوشها 
ی کنند ک ه پر نعم 
گ جای 
ن گزید ه و آهن 
ی ب ه کنار مســک 
و آبادان 
ی خوراک
ی سفر و ناگوار 
ت و سخت 
ی از دوس 
ج را ه را بر خود هموار کنند و بر جدای 
س رن 
اســت .پ 
ش بیارمند(.نهج البالغه ،نامه.)31
ش خوی 
خ خود رسند و در منز ل آسای 
د ل نهند ک ه ب ه خان ه فرا 
امروزه غرب با تکیه بر مفاهیم مادی و حقوق بشر خود ،ساحتهای حقوق انسانی در حقوق بشر
اسالمی را مورد هجمه قرار داده و آن را مصداقی از بیاخالقی حقوقی معرفی میکند در حالی که
بررسی بنیادهای اخالقی اســامی و غربی خالف این امر را نشان میدهد ،در راستای دستیابی
بدین هدف ،نگارنده به نگارش این اثر روی آورده است .از جمله آثاری که در زمینه حقوق بشر
نگاشته شــده عبارتند از؛ 1ـ جایگاه حقوق بشر در اســام اثر جمعی از نویسندگان که در سال
 1391به چاپ رسیده است2 ،ـ فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که در سال
 1396به چاپ رســیده است3 ،ـ حق حیات انسان در اســام اثر سیدباقر محمدی که در سال
 1394منتشر شده است4 ،ـ اوصاف حقوق بشر در نظام حقوقی اسالم اثر سیدعلی میرموسوی
که در ســال  1392منتشر شده است5 ،ـ فلسفه حقوق بشــر از دیدگاه آیتالله جوادیآملی که
توسط ایشــان نگاشته شده و در سال  1390به چاپ رسیده اســت6 ،ـ چالشهای حقوق بشر
غربی با حقوق بشــر اسالمی اثر وحید محمدزاده که در سال  1393منتشر شده است7 ،ـ اجزاء
حق آزادی بیان در نظام بینالمللی حقوق بشــر اثر عبدالمجید ســودمندی که در سال  1395به
چاپ رســیده است .اما وجه تمایز این اثر نســبت به موارد برشمرده شده در این بوده که این اثر
به بنیادهای اخالقی حقوق بشــر در اسالم و غرب خواهد پرداخت ،امری که در آثار پیشین بدان
روی آورده نشده بود و سبب جدید بودن این اثر خواهد شد .نگارنده در این اثر به دنبال پاسخ به
دو ســؤال خواهد بود؛ 1ـ بنیادهای اخالقی حقوق بشر در اسالم چیست؟ 2ـ بنیادهای اخالقی
حقوق بشر در غرب چیست؟
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این استعداد ها باید فعلیت پیدا بکند تحقق پیدا بکند ،پس وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام
موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی میباشد که از روی نقشه بزرگ عالم کبیر از عقل
تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است و این وجود انسانی همانند یک نقشه کوچکی است که
از وجود کل عالم کبیر برداشته شده است که من عرفه نفسه فقد عرف ربه(.خمینی)71 :1387 ،
خداوند در آدمی خواص و نیروهــای همه موجودات این عالم را به طور جمعالجمع گردآورده
و او را بعد از همه آنها آفریده اســت که قرآن مجید به این حقیقت چنین اشاره میکند :همان که
خلقت همه چیز را نیکو کرد و خلقت انسان را از گل آغاز کرد(.سجده ،آیه)2
قرآن ،انســان را به عنوان موجودی که امانتدار خداست ،معرفی میکند و این امانتداری نیز
اختصاص به انســان دارد .بلکه حامل امانتی از جانب خداست و از میان تمامی موجودات ،این
تنها اوست که صالحیت آن را داشته تا امانتدار الهی باشد؛ زیرا همه موجودات جهان آفرینش جز
انسان از پذیرش آن ســرباز زدند« :انا عرضنا االمانة علی السموات و األرض و الجبال فأبین أن
ً
یحملنها و أشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال»(احزاب ،آیه)72؛ يقينا ما امانت
را [كه تكاليف شرعيه سعادت بخش است] بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و آنها از به
عهده گرفتنش [به سبب اينكه استعدادش را نداشتند] امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند و انسان آن
را پذيرفت بىترديد او [به علت ادا نكردن امانت] بسيار ستمكار و [نسبت به سرانجام خيانت در
امانت] بسيار نادان است .آیه در مقام مقایسه باسایر موجودات است و این که در انسان ،ظرفیت
و اســتعدادی هست که در سایر موجودات نیست .بشــر از جایگاهی در عالم خلقت برخوردار
است که کوهها ،زمین و آسمانها به او نمیرسند.
هدف و مقصد نهایی اســام و تحت تأثیر آن انقالب اسالمی ،تعامل و تکامل انسان است
و چنین چیزی جز در ســایه خودفرمانی و خویشگردانی انسان همراه با اراده و اختیار او محقق
نمیشود(.نصیری)12 :1398 ،
انسان موجودى اســت با استعداد فوق العاده كه مىتواند با استفاده از آن مصداق اتم خليفة
َّ
الله شود ،مىتواند با كسب معرفت و تهذيب نفس و كماالت به اوج افتخار برسد و از فرشتگان
آسمان هم بگذرد .اين استعداد توأم است با آزادى اراده و اختيار يعنى اين راه را كه از صفر شروع
كرده و به ســوى بى نهايت مىرود با پاى خود و با اختيار خويش طى مىكند .آســمان و زمين
و كوهها داراى نوعى معرفت الهى هســتند ،ذكر و تســبيح خدا را نيز مىگويند ،در برابر عظمت

1ـ .2عدالت و مساوات در حقوق
در دین مبین اســام برای شــهروند به عنــوان عضو حقیقی جامعه اســامی حقوق و تکالیفی
برشــمرده شده است ،پس قانون اســت که مجموعه روابط شهر و شهروندی را سامان میدهد.
این قوانین ممکن است نوشته شده (قانون مدون) و گاه نانوشته (عرف) باشد .حق ،امتیاز و نفعی
اســت که متعلق به شخص است که حقوق هر کشــوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت
میکند و به او توان تصرف در موضوع حق را میدهد(.کاتوزیان)372 :1387 ،
یکی از بهترین ادله توجه به کرامت و حقوق انسانی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر اسالمی
دیدگاه و سیره عملی امام علی(علیهالسالم) است .درباره کرامت انسانی در نهجالبالغه ،میتوان
به بخشهای گوناگونی،به ویژه به عهدنامه مالک اشــتر اشــاره کرد .امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
در بیــان روش برخورد با مردم و چگونگی حکومت بر مردم ،به مالک اشــتر توصیه میکند« :و
َ
َ ُ ً
ًَ
ُ َ
َُ َ
ــبعا ضاریا ت َغت ِن ُم
شــعر قلبک الرحمه ِل ّلرعیــه و المحبه لهم و اللطف ِبهم و ال تکون َّن علیهم س
ا ِ
َ َ
اکل ُهم»(نهجالبالغه ،نامه)53؛ مهربانی با مردم را پوشــش دل خویش قرارده و با همه دوست و
مهربان باش .مبادا هرگز ،چونان حیوان شــکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی .در ادامه
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او خاضع و ســاجدند ولى همه اينها به صورت ذاتى و تكوينى و اجبارى اســت و به همين دليل
تكاملــى در آن وجود ندارد .تنها موجودى كه قوس صعودى و نزوليش بى انتها اســت و به طور
نامحدود قادر به پرواز به سوى قله تكامل است و تمام اين كارها را با اراده و اختيار انجام مىدهد
انســان است و اين اســت همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل آن سر باز زدند و انسان
به ميدان آمد و يك تنه آن را بر دوش كشــيد! لذا در آيه بعد مىبينيم انســانها را به سه گروه تقسيم
مىكند ،مؤمنان ،كفار و منافقــان .بنابراين در يك جمله كوتاه و مختصر بايد گفت :امانت الهى
همان قابليت تكامل به صورت نامحدود ،آميخته با اراده و اختيار و رســيدن به مقام انسان كامل
و بنده خاص خــدا و پذيرش واليت الهيه است(.مکارمشــیرازی ،1378 ،ج )457 :17بر این
اســاس ،انسان به عنوان محور و خلیفه خداوند در هستی است اما هستی در او خالصه نخواهد
شــد و امیال و لذات او اصالتی ندارد بلکه او در چارچوب خالفت الهیه و والیت معنویای گام
برمیدارد که خداوند برای او قرار داده است .بنیاد حقوق بشر اسالمی بر این تفسیر از انسان قرار
داده شده لذا حقوق او نیز ناظر به هر دو سرا تفسیر خواهد شد.
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فرمایش امام علی (علیهالسالم) درمییابیم که دایره محبت و توجه حاکم و احقاق حقوق عامه،
فقط ناظر به مســلمانان نیست و طیف گستردهای از انســانها با هر رنگ ،نژاد و مذهب را در بر
ّ
ٌ َ َ
ّ
الدینَ ،او ٌ
نظیر
می گیرد؛ چراکه درباره شهروندان امام میفرمایند« :فانهم صنفانِ :ا ّما اخ لک ِفی
َ
َ
لک ِفی الخلق»(همان) زیرا مردم دو دســتهاند؛ دستهای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در
آفرینش هستند.
دین اســام ،دینی است که همواره انسانها را به همزیستی مسالمتآمیز و زیست اجتماعی
توصیه نموده و آن را قاعده اساسی خود قرار داده است و بر اساس آن عدالت اجتماعی برای تمام
شــهروندان برقرار کرده اســت و اختالف دین و مذهب و نژاد ،تأثیری در برخورداری از حقوق
شــهروندی ندارد ،حتی شهر اسالمی در گذشته نوعی سازماندهی میشد که با وجود تنوع دینی
و فرهنگی پاســخگوی نیازهای ادیان مختلف و شــهروندان جامعه اسالمی باشد .از دید اسالم
گروههای غیرمسلمان بر اســاس پیمانهای موجود در فقه (مستأمن ،ذمی ،معاهد) و تحت لوای
آیین و شرایط اســامی وارد سرزمین اسالمی میشــوند و تا زمانی که در کشور اسالمی به سر
میبرند (چه گردشگر ،بازرگان ،میهمان و جز آن) دارای حقوق شهروندیاند ،البته دیدگاه اسالم
در مورد اتباع بیگانه مســلمان دچار تغییراتی شده اســت؛ چراکه بر اساس اندیشه اسالمی تمام
مسلمانان امت واحده اسالمی را تشــکیل میدهند و در ورود به کشورهای اسالمی محدودیتی
ً
ندارند در حالی که عمال این تفکر اجرا نمیشود .در تفکر اسالمی ،انسان آزاد است و این آزادی
در حدود مســئولیت او تعیین میشــود(.عمیدزنجانی )239 :1387 ،هر انســانی حق دارد که
آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شــود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسالمی
یــا خارج از آنها در مواقع ضرورت انتخاب نماید .هرکســی که در یــک جامعه منکوب و بینوا
شود میتواند به جامعه دیگری پناهنده گردد .بر هر جامعهای که یک انسان بدانجا پناهنده شده،
واجب است که او را پناه بدهد تا او را به جایگاه امن برساند(.جعفریتبریزی)462 :1390 ،
قانون اساســی به عنوان منشور ملی که تالش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان
را ترسیم کند ،طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است .در اصل  21قانون اساسی
آمده است که «حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،مگر
در مواردی که قانون تجویز میکند ».در این اصل در کنار اینکه به حقوق اساســی حیاتی افراد و
شهروندان تأکید شده اســت در عین حال ،اعمال محدودیت در صورت عدم احترام و تعدی را

1ـ .3ثابت بودن حق و باطل
حقيقت در نگاه دين ،امري عيني و وجودي اســت ،نه قراردادي که همواره در حال تغيير باشد.
خواست و ارادة مردم ارزشمند است ،اما اينگونه نيست که جاي تعقل و تدبير را بگيرد .انسانها
بايد تالش کنند تا حقايق را کشف کنند نه آنکه به افكار عمومي مردم بسنده و حقايق اجتماعي و
فردي را تنها در نتيجة آراء نظرات عمومي خالصه کند .چنانکه فرهنگ جامعه نيز بايد اينچنين
باشد ،که قبل از رأي دادن به چيزي صواب ،خطا ،حسن ،قبح ،عدل و ظلم آن را به خوبي درک
کند(.جوادیآملی )184 :1398 ،حقمحوري به انســان ميآمــوزد ،همانگونه که مطلوبها و
معرفتهاي قطعي و يقيني ارزشمند است ،به تبع آن راههايي که از پشتوانه قطعي برخوردارند،
گرچه داللت آنها ظني باشــد ،مفيد و معتبر است .بنابراين ،کسي که در مسير تفکر همه تالش
خــود را بکار بگيرد ،ضوابط برهاني را رعايــت کند و يافتههاي خود را با محکمات عقل و نقل
محک بزند ،هرچند که به قطع نرســد ميتواند به گمان خويش بســتده کند؛ يعني گمان همانند
قطع و يقين معتبر است(.همان)192 :
تکالیف انســان در هستی در منظومه اخالقی حقوق بشر اسالمی ،بر اساس محورهای حق
و باطل در خلقت شــکل میگیرد؛ بيترديد حق و تکليــف تفکيکناپذيرند؛ زيرا هر دو از يک
خاستگاه ناشي ميشوند حتي تصور اينکه يکي علت و ديگري معلول باشد ،دشوار است .هريک
از آن دو ،ريشــه در ديگري دارد .به گونهاي که حق بدون تکليــف و تکليف بدون حق معقول و
ً
مقبول نميباشــد .اصوال فرد بدان جهت حق دارد که بتواند مســئوليتهاي خود را انجام دهد و
تکليف دارد؛ زيرا از حقوقي برخوردار است(.مصباحیزدی)31 :1392 ،
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مجاز میشمارد .در اصل  26قانون اساسی نیز آزادی احزاب و انجمنها تصریح شده است.
در راستای حقوق شهروندان در حکومت اسالمی حق همگان برخورداری از رفاه و آسایش
مادی اســت .ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرهمند گردند
و به طریق دلخواه خود به کســب و کار پردازند .قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی
ّ
در بهرهبرداری از منابع طبیعی تأکید دارد و میفرماید «لقد مکناکم فی االرض و جعلنا لکم فیها
معایش»(اعراف ،آیه)9؛ ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی
را برای شما فراهم ساختیم.
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ً
در این راستا ،هيچ حقي براي کسي ثبت نميشود ،مگر آنکه متقابال تکليفي بر عهده او نهاده
ميشــود .هيچ تکليفي بر عهده کسي قرار نميگيرد ،مگر آنکه حقي براي او اعتبار ميشود .تنها
کســي که داراي حق است و تکليف ندارد ،خداي سبحان است .به خاطر قدرت الهي بر بندگان
و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري اســت(.نهجالبالغه ،خطبه )216لذا از
دیدگاه اســام حق و باطل اموری حقیقی در خلقت هســتند که تکالیف و حقوق انسانی نیز بر
اســاس آنها شکل خواهد گرفت و در این مسیر انسان زمانی که گرفتار تعلقات و قوای غیر الهی
در وجود خود باشد ،قادر نخواهد بود از نور حقیقتبینی بهرهمند گردد ،از این روی از نگاه دینی،
بدون امداد خداوند ،انسان نخواهد توانست از توان حقیقتبینی عقل بهرهمند گردد.
1ـ .4آزادگی و آزادی معنوی انسان
از منظر دینی هميشه اضطراب و نگرانى يكى از بزرگترين بالهاى زندگى انسانها بوده و هست و
ً
عوارض ناشى از آن در زندگى فردى و اجتماعى كامال محسوس است .گرایش انسان به تعلقات
مادی ســبب سلب شدن آزادی معنوی از وجود او خواهد شد؛ چراکه قیود مادیت زمینه تعالی و
آزادگی او را مســدود خواهد نمود .در همین راستا هميشه آرامش يكى از گمشدههاى مهم بشر
بوده و به هر درى مىزند تا آن را پيدا كند و اگر تالش و كوشــش انسانها را در طول تاريخ براى
پيدا كردن آرامش از طرق صحيح و كاذب جمعآورى كنيم خود كتاب بســيار قطورى را تشكيل
مىدهد .بعضى از دانشــمندان مىگويند :به هنگام بروز بعضى از بيماريهاى واگيردار همچون
ً
وبا از هر ده نفر كه ظاهرا به علت يا ميميرند اكثر آنها به علت نگرانى و ترس است و تنها اقليتى
ً
از آنها حقيقتا به خاطر ابتالى به بيمارى يا از بين مىروند!(مکارمشیرازی ،همان ،ج)365 :5
چرا انســان گرفتار اين تنگناها مىشود ،قرآن کریم در این خصوص مىگويد :عامل اصليش
اعراض از ياد حق اســت .ياد خدا مايه آرامش جان ،و تقوا و شــهامت است و فراموش كردن او
مايه اضطراب و ترس و نگرانى است .هنگامى كه انسان مسئوليتهايش را به دنبال فراموش كردن
ياد خدا به فراموشــى بسپارد ،غرق در شهوات و حرص و طمع مىگردد ،پيدا است كه نصيب او
معيشــت ضنــك خواهد بود ،نه قناعتى كه جان او را پر كند ،نه توجــه به معنويت كه به او غناى
ً
روحى دهد و نه اخالقى كه او را در برابر طغيان شــهوات باز دارد .اصوال تنگى زندگى بيشــتر به
خاطــر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى اســت ،به خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از

 .2بنیادهای اخالقی حقوق بشر در غرب
2ـ .1تفسیرگری اومانیسمی از منزلت انسان

از ارمغانهــای تفکر اصالحی پس از دوران کلیســا ،متمرکز نمودن خواســتههای این
نهضت بر انســان اســت .اومانیسم تالش نمود همه هســتی را به سمت اهداف مادی و
غریزی انســان سوق دهد تا تمنیات انسان در باالترین سطح اولویتی قرار گیرد .بر همین
اساس ،هرچه انســان اراده و اختیار کند ،باید محقق شود بدون اینکه اولویتی فراتر از آن
همانند خدا ،دین ،اخالق و ...وجود داشــته باشــد .تفكر اومانيستى با تالش پدر فلسفه
جديد رنه دكارت وارد مرحلهاى نوين شد( .رضایی )23 :1400 ،بنابر ديدگاه او ،انسان
و محتواى انديشــه و آگاهى او ،محور همه حقايق و معرفتهاى يقينى به وجود اشــياء و
صفات آنهاست .دكارت با بيان اصل «من مىانديشم پس هستم»(دکارت)38 :1381 ،
آگاهى و درك شــخصى محدود انسان و وجود شــخص او را مالك وجود اشياى ديگر و
همه حقايق قــرار داد .در حقيقت دكارت با پايه قرار دادن وجود انســان به منزله محور
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نابود شدن امكانات موجود و وابستگى بيش از حد به جهان ماده است و آن كس كه ايمان به خدا
دارد و دل به ذات پاك او بسته ،از همه اين نگرانيها در امان است(.همان ،ج)329 :5
در حقیقت اگر آدمى به ياد خدا باشــد و به آزادگی معنوی برســد ،البته دنيا و آنچه را كه در
آن اســت آنطور كه هســت مىبيند ولى اگر از ياد پروردگارش اعراض كند ،گرفتار تشــویش و
اضطراب خواهد شــد و به خودش و به زينت دنيوى كه در دست دارد و به اسباب ظاهرى كه در
پيرامون او اســت دل بسته و به وضع حاضرى كه مشــاهده مىكند دل مىبندد و جاذبهاى كه در
اين امور مادى هســت كار او را بدينجا منتهى مىكند كه نسبت به آنها جمود به خرج داده ديگر
توجهى به فنا و زوال آنها نمىنمايد و تنها بقاى آنها را مىبيند(.طباطبایی ،1388 ،ج)432 :13
حقوق بشر اسالمی ،حقوق انسان را در راستای افسارگسیختگی و اهتمام به لذات و توجهات
مادی ترسیم نمینماید؛ چراکه غایت چنین حقوق بشری ،اصالت دادن به لذات انسان و تخریب
هویت معنوی و فطری انســان است .انسان در حقوق بشر اســامی ،خلیفه خداوند در هستی
است اما بنده و مخلوقی از خداوند محسوب میشود که در مسیر کمال خود ،موانعی پیش روی
دارد که اعطای آزادی مطلق و ولنگاری در خواستهها از جمله مهمترین این موانع است.
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اومانیســم ،با حذف هرگونه موجود مجرد و در نتیجه با حذف خدای متعال ،خویشتن را مهمان
خانــه این جهان نمیداند بلکه مالک و صاحبخانه این جهان میداند ،از اینرو به خودش حق
میدهــد که مطابق میل خویش ،هرگونه تصرفی در جهان نماید .از ناحیه دیگر ،برخالف دیدگاه
ت بهطوری که خلقت هر موجودی به
اسالمی که قائل به وجود خداوند و خلقت حکیمانه او اس 
َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ُ
بهترین وجه ممکن صورت گرفته است؛ «ال ِذي أحسن كل شي ٍء خلقه»(سجده ،آیه)7؛ خدایی
ک��ه هر چیز را به نیکوترین وجه خلق کرد .رویکرد اومانیســتی با نفی هرگونه نظم پیشــین الهی
موجودات ،با ادعای مالک و صاحبخانه بودن انســان ،بر آن است که انسان باید کل موجودات
جهان را بر اساس خواستههای خود نظم بخشد .جمادات عالم ،کوهها ،دریاها ،کرات آسمانها
ت ســیطره کامل انسان باشــد و انسان مجاز است به دلخواه خود هرگونه تصرفی در
و ...باید تح 
آنها نماید.
انسان مادینگر ،چون به ماده اصالت میدهد ،تمام تالش خود را برای کامگیری و لذتطلبی
بیش��تر در پیش خواه��د گرفت؛ رفاهطلبی و دنیاخواهی ،انســان را از باطن عالــم دور نموده و
همانطور که سبب هبط عمل او می شود ،نورانیت را از قلوب جامعه سلب خواهد نمود که همین
عاملــی برای عقبماندن جامعه از عبرتگیــری و در نتیجه درمانده بودن در تحوالت اجتماعی
ُ َ
ُْ َ ُ
َ ُ ْ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ
ولئك
است؛ «من كان ي ِريد الحياة الدنيا و ِزينتها نوف ِإلي ِهم أعمالهم ِفيها و هم ِفيها ال يبخسون* أ ِ
َّ
ُ
َ َّ َّ ُ َ َ َ
َ ٌ
ُ
ََُ
َ َْ َ َ ُ ْ
باطل ما كانوا َي ْع َملون»(هود ،آیات
ال ِذيــن ليس لهم ِفي اآْل ِْخر ِة ِإاَّل النار و ح ِبط مــا صنعوا ِفيها و ِ
15و)16؛ آنــان كه زندگى دنيا و زيور و زينت آن را بخواهنــد (و دين را نپذيرند ،پاداش دنيوى)
عملهاى (خير) آنها را (مانند حســن معاشرت ،انفاقات ،اختراعات و خدمات) در دنيا به طور
كامل به آنها مىدهيم (خواه پاداش نتيجه طبيعى عمل باشــد يا بذل خدايى) و در دنيا چيزى از
آنها كم گذاشته نمىش��ود .آنها كسانىاند كه در آخرت براى آنها جز آتش (نصيبى) نيست و
آنچه انجام دادهاند در آنجا حبط و بىاثر مىشــود و آنچه مىكردند (به خاطر نبود شرط ايمان و
ً
غالبا قصد قربت ،ذاتا) باطل خواهد بود .به دنبال این نوع تفسیر از انسان ،در منظومه حقوق بشر
غربی ،حقوق مادی صرف برای او در نظر گرفته میشــود و حقوق انسان در چارچوب حقهایی
مادی که تنها دنیوی داشته تفسیر میشود.
بر این اســاس ،مبناي حقوق بشــر غربي با تفســير ويژه آن با ديدگاه اسالم سازگاري ندارد،

2ـ .2اصالت دادن به منافع در تعارض حقوق
مهمتریــن رویــدادی که میتوان پس از شــکلگیری اندیشــه جدید رنسانســی از آن یاد برد،
شکلگیری رویکرد لذتطلبانه از زندگی در غرب است .انسان در این مکتب ،با حذف هرگونه
موجــود مجرد و در نتیجه با حذف خدای متعال ،خویشــتن را مهمان خانه این جهان نمیداند
بلکــه مالک و صاحبخانه این جهان میبیند؛ از ایــنرو به خودش حق میدهد که مطابق میل
خویش ،برای دستیابی به لذات بیشــتر هرگونه تصرفی در جهان نماید .او معتقد است انسان
باید کل موجودات جهان را بر اســاس خواستههای خود نظم بخشــد .جمادات عالم ،کوهها،
دریاها ،کرات آســمانها و ...باید تحت سیطره کامل انسان باشد و انسان مجاز است به دلخواه
خــود هرگونه تصرفی در آنها نماید .در نتیجه انســان مادینگر ،چون به ماده اصالت میدهد،
تمام تالش خود را برای کامگیری و لذتطلبی بیشــتر در پیش خواهد گرفت .در حقیقت چنین
رویکردی به ســبب اصالت بخشیدن به خود ،به دنبال این بوده که همه امور را در استخدام خود
درآورد؛ مســیر اندیشه طرفداران جهانبینی مادی شکل گرفته پس از رنسانس ،سود و منفعت
است .اندیشه شکلگرفته در رنســانس بر این مبناست کارهایی که به سود دیگران است ،معنی
ندارد مگر اینکه بیش از سودی که به طرف میرسد ،به خودش بازگردد(.رضایی)18 :1400 ،
دیباچه اعالمیه جهانی حقوق بشــر به حقوق برابر و غیرقابل ســلب برای همه اعضای خانواده
بشــری اشــاره نموده اســت .اعالمیه وین نیز بر جهان شمول بودن حقوق بشــر تأکید میکند
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چون برعكس رويكرد اومانيسم ،از ديدگاه اسالم ،انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است
نه خود محور ،و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست .بلكه محتاج هدايت الهي است ،همين
ّ
محق است و هم مكلف و مكلف بودنش با فرديت انساني وي تنافي ندارد.
طور انسان فطرتا هم ِ
نيز منابع اســتنباط حقوق بشر در اسالم ،قرآن ،سنت و عقل است نه فقط قرارداد اجتماعي ،زيرا
بشر در اصل وجود و تداوم حياتش نيازمند به وجودي مطلق و برتر است ،كسي كه خالق جهان و
انسان است ،حقيقت انسان ،سعه وجودي،استعدادها و نيازهاي او را ميشناسد و مسير سعادت
و كمال او را ميداند و ميتواند بشــر را به ســعادت هدايت كند .اين تفسير خدامدارانه از هستي
و الهي بودن حقوق انســاني با تفسير انسان مدارانه هستي و تعريف ميكانيكي از انسان بر مبناي
خردباوري علمي ،فردگرايي افراطي تفاوت اساسي دارد(.جوادیآملی)165 :1393 ،
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که این باور به جهان شــمول بودن پدیده حقوق بشــر ،از آموزههای لیبرالی روشــنفکری در قرن
هجدهم سرچشــمه میگیرد .حقوق بشــر حقوق افراد اســت و با اینکه کشورهای غربی مفهوم
ً
قویا فردگرایانهای از حقوق بشــر در نظر میگیرند اما کشــورهای در حال توســعه به برداشــت
جمعگرایانهتری از این مفهوم رســیدهاند .البته باید گفت که کشــورهای درحال توسعه در زمینه
حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند .درباره علت این موضوع میتوان هم به عوامل داخلی و هم به
عوامل خارجی اشاره کرد .تبیینهای داخلی در این باره به مسائلی همچون فقر ،تنشهای قومی
و حکومت اقتدارگرا توجه میکند که برخی از مشکالت داخلی این کشورها در این باره ریشه در
اســتعمار دارد .در توضیح عوامل خارجی نیز میتوان بــه حمایت قدرتهای بزرگ از نظامهای
دیکتاتوری اشاره نمود .کشورهای درحال توسعه ،بارها شکوه کردهاند که رژیم بینالمللی حقوق
بشــر ،سرپوشی اســت که نیرومندترین دول غربی از راه آن منافعشان را با هزینههای دول فقیرتر
دنبال میکنند(.برنل رندال)143 :1387 ،
این گفتمان نشــان میدهد که حقوق بشــر غربی در راســتای منافع خود و همچنین شکوه
و ناراحتی کشــورهای درحال توسعه از شــیوه اجرای آن دارد؛ به گونهای که برای اکثر مردم این
کشــورها که از استعمار سرمایهای کشورشان توسط غرب رنج کشیده و میکشند ،ارمغان سلب
حقوقشان را به همراه آورده است.
آنها در اجرای حقوق بشــر بــه تبعیض میپردازند و حقوق را طبق میل خود تفســیر و اجرا
مینمایند .از آن جمله میتوان به سکوت مجامع بینالمللی حقوق بشر در مواردی اشاره داشت
که دولتهای غربی حقوق ملتهای ضعیف را به استثمار کشیدند اما حتی قطعنامهای علیه آنها
صادر نشــد؛ چراکه منافع آنها از اولویت بیشتری نسبت به حقانیت یک ملت برخوردار است و
اهرمهای قدرت و فشار نیز از ِآن آنان است.
به عنوان مثال بعد از ملی شــدن صنعت نفت در ایران ،آمریکاییها برای نفوذ بیشتر با روى
کار آمدن آيزنهاور ،سياست ماليم آمريکا نسبت به دولت مصدق تغيير کرد و به سرعت به سمت
ســرنگونى حکومت مصدق حرکت کرد .ســازمان اطالعات مرکزى آمريکا (سيا) با همکارى
ســازمان اطالعاتى انگلســتان و هماهنگى عوامل ايرانى خود (نزديکان به دربار ،افسران ارشد
ارتش و فئودالها) طرح ســرنگونى دولت مصدق را تدوين کرد .روزولت از طرف سيا وارد ايران
شــد و هدايت عمليات را بر عهده گرفت .ســپهبد زاهدى به عنوان نامزد آمريکا و انگليس براى

2ـ .3استفاده ابزاری از حق و باطل
حق و باطل و جریانات حاکم بر خلقت اموری ثابت اســت اما غرب در چارچوب حقوق بشر
خود به نوعی از تعدد حق و حقیقت روی آورده و حقوق را طبق خواســته خود تفســیر و تأویل
میکند که این نوع رویکرد از آنها ســبب شــکلگیری دامنه وسیعی از فساد در میان جوامع آنان
شــده است .یکی از نگرانیهای دانشــمندان در اواخر قرن بیســتم به دلیل سقوط تمدن غرب
است .رابرتجیرینگر از جمله دانشمندانی است که با درک انحطاط فرهنگی غرب ،ریشههای
انحطاط را در فســاد اخالقی میداند و مینویســد :افول و زوال غرب را میتوان به وسیله یک
نمودار پرنوســان نشان داد .آثار انحطاط در ایاالت متحده امریکا در پنجاه سال اخیر (سالهای
بین  1912تا )1963بیش تر از 137ســال پیش به چشــم میخورد و نیز این آثار در بیست سال
گذشته بیش تر از پنجاه سال پیش بوده است(.جعفری)112 :1391 ،
رینگربروز حقوق جهایی بشر را در هنگام سقوط اخالقی تمدن غرب چنین توضیح میدهد:
«درســت هنگام سقوط اخالقی تمدن غرب ،حقوق بشر مانند یک عقیده مقدس یا بهتر بگوییم
قانــون اکثریت یا حق پدید آمــد که رفتهرفته به یک همبســتگی نیرومند مردمــی انجامید .در
حکومت دموکراسی ،مفهوم حقوق بشر تضمین حراست مرزها و آب و خاک است و این بهترین
مستمسک برای جلب رضایت مردم اســت .از من مکرر سؤال میشود که آیا برای نجات تمدن
غرب دیگر وقتی باقی نمانده اســت؟ آیا میتوانیم روحیه و صفات اخالقی گذشته خود را دوباره
کشــف کنیم و به دست آوریم؟ آیا میتوانیم دوباره ارزشهای اخالقی تمدن خود را که از دست
دادهایم ،به جایی برگردانیم که روزی اساس و پایه تمدن غرب بود؟(همان)113:
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جانشينى مصدق مطرح شد و اجرا شد .ريچارد نيکسون در کتاب « ۱۹۹۹پيروزى بدون جنگ»
ضمن اعتراف به دخالت مســتقيم آمريکا در کودتا مىگويد« :عمليات پنهانى آيزنهاور رژيمى را
در ايــران بوجود آورد که به مدت يک ربع قــرن نه تنها به منافع آمريکا بلکه به منافع مردم ايران و
دوستان و متحدان ما در منطقه نيز خدمت کرد( .نیکلسون)87 :1389 ،
در حقوق بشــری اسالمی ،نه تنها ما نباید به دنبال ســلب منافع دیگر ملتها باشیم بلکه بر
اساس آن ،بسط روابط بین ملتها بیش از مناسبات بین دولتی باید مورد توجه باشد .در قالب این
گفتمان ،ایران عهدات پدرانهای را در قبال همه ملتها متقبل شده است(.چهرآزاد)43 :1399 ،
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ازآنجاکه بهرهگیری از حقوق در ســاختمان حقوق بشــر غربی بر محور تفاسیر شخصی و
ابزاری بنا نهاده شده ،فاقد ثبات خواهد بود و همسویی نیز با وقعیتهای خلقت و انسان ندارد؛
بر همین اســاس مرحوم عالمه طباطبایی(ره) نگرش قانونگذار جوامع غربی در عصر حاضر را
مخالف با اســاس خلقت و فطرت دانستهاند و مینویســند« :اما در قوانین دیگری که در عصر
حاضر در جریان اســت ،اساس همخوابی شــرکت زن و شوهر در مســاعی حیات است و در
حقیقت ،نوعی اشــتراک در عیش است و بنایی که تمدن امروز بر اساس آن چیده شده ،عالوه بر
نتایج نامطلوب و مشکالت و محذورهای اجتماعی که به بار آورده ،با اساس خلقت و فطرت به
هیچ وجه سازگاری ندارد(».طباطبایی ،همان ،ج)294 :2
ً
از منظر اســام ،قدرت مثل ســایر پدیدهها و امکانات ،ذاتا ارزش مثبت یا منفی ندارد بلکه
ودیعهای الهی در اختیار انسانهاســت و قدرتمندان حــق ندارند به دلخواه و بدون لحاظ حقوق
و مصالح دیگران از قدرت به نفع خویش بهرهبرداری کند(.جمعی از نویسندگان)13 :1398 ،
امروزه بســیاری دولتهای غربی با زیرپا گذاشتن حقوق مشــروع ملتها ،به دنبال ایجاد
تهاجم نرم علیه آنها هستند در حالی که در نگاه و نگرش سنتی ،هدف از تهاجم نرم ،تحمیل اراده
به منظور دگرگونی اساسی در یک نظام سیاسی است(.دارایی)99 :1399 ،
غرب با هدف قرار دادن حقوق مســلم ملتها ،با پروژههای استعماری خود ،به دنبال از بین
بردن آداب و رســوم ملتهاست در حالی که این آداب و رســوم در جوامع دینی ،وسیله اجرای
آموزهها و دستورهای دینی و مذهبی است(.حدیدی)180 :1399 ،
این نوع دید ابزاری نســبت به چیستی انســان در نظام آفرینش سبب شده فجائع متعددی در
زمان کنونــی در دنیای غرب حاکم باشــد؛ زنان غربي از آن جهت كه از قــرون متمادي تاكنون
عادت كردهاند كه شوهرانشان تنها داراي يك زن باشند ،براساس عاطفهاي كاذب با تعدد زوجات
ً
مخالفت ميكنند ،چون به خوبي ميدانند كه غالبا شوهرانشان با زنان ديگر رابطه نامشروع دارند؛
ولــي آن را طبق علل متعددي ّ
تحمل ميكنند ،مانند كثــرت و رواج اين كار ،درمان ناپذيري آن،
ّ
عدم حد و تعزير شــرعي در نظامهاي آنها براي اين عمل كه با رضايت دو نامحرم انجام ميشود
و ...پس عاطفه امروز زنان غربزده تلقيني و دروغين اســت حتي بسياري از زنان و مردان با محارم
خويش رابطه جنســي برقرار ميكنند و شايد بتوان ادعا كرد كه بيشتر افراد مغرب زمين از ننگ زنا
برحذر نمانده باشند .افزون بر اين ،چه بسيار انسان غربي كه به عمل زشت لواط آلوده است؛ حتي

2ـ .4آزادی افسارگسیخته مادی انسان
در منطق حقوق بشــر لیبرالیســمی غرب ،انســان حق لذتوری حداکثری از خلقت را دارد و
قانــون و قاعدهای نمیتواند ســبب محدودیت او در این بهرهوری شــود و در این زمینه اخالق
ذیل خواســت و آزادی انســان تعریف خواهد شــد .در این راســتا لیبرال غربی به دنبال ایجاد
دهکده واحد جهانی و توســعه یافتگی موهوم خود است و بر این اساس برخی از نظریهپردازان
غربی ،اعتقاد دارند که به زودی لیبرالیســم و آزادگرایی غربی ،ســلطه خود را بر سراسر زمین
تثبیت خواهد کرد و مردم جهان از مزایا و محاســن دموکراســی غربی که از آن جمله تکامل و
پیشرفت بوده ،بهره مند خواهند شد .فوکویاما اصلیترین نظریه پرداز موضوع یاد شده است .او
ّ
مینویســد« :اندیشه لیبرال می رود تا در پهنه کره زمین از نظر روانی ،به طور واقعی تحقق یابد.
در میدان ایدئولوژی و نبرد اندیشهها ،لیبرالیسم پیروز گردیده و هیچ رقیب و هماوردی در برابر
خود ندارد» .پیروزی اندیشــه در فرهنگ لیبرال – دموکراسی به معنای آن است که زمینه منازعه
ً
تاریخســاز از میان رفته و به عبارت فوکویاما ،تاریخ به اتمام رســیده اســت« :محتمال آنچه ما
شــاهد آن هستیم ،نه فقط پایان جنگ سرد؛ بلکه پایان تاریخ است؛ نقطه پایان ّ
تحول ایدئولوژی
ّ
و تئوری «برخورد تمدنها» بشــریت وجهانی شــدن دموکراســی غربی ،به عنوان شکل نهایی
حکومت»(سلیمی.)129 :1380 ،
ً
در چنین مدینهای معناگرایی مطلقا از بین رفته و بشــر در مکانیزمی مخالف با احساســات
ً
و عواطف انســانی ،دائما در حال حرکت اســت و ایستا و آرامشــی ندارد .آلدوسهاکسلي در
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ّ
در برخي مجالس قانونگذاري كشــورهاي غربي لواط قانوني رســمي شده است ،هرچند عدهاي
ً
نيز با آن مخالفاند .از ســويي شمار فراواني از زنان و مخصوصا دختران بكر و بيشوهر به فساد
جنسي و فحشايي زنندهتر و فجيعتر مبتاليند(.جوادیآملی ،1391 ،ج )282 :17زمانی که حق و
حقیقت از بسترهای خدادادی و حقیقی خود منحرف شود ،فساد و تعدی در شئون مختلف جامعه
رســوخ پیدا خواهد کرد .امروزه غرب به دنبال ارائه نوعی از حقوق با تفسیر مادیگرای خود است
که طی آن ،امور ثابت حاکم بر خلقت از بســتر طبیعی خود خارج میگردند همانند تجویز حق
همباشــی همجنسها که مخالف طبیعت قرار داده شده در وجود انسان است و این قانون مصوب
در غرب سبب بروز مشکالت عدیده در میان خانوادهها شده است.
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رمانی تخیلی تصويري از آيندة غرب ارائه ميدهد .شــهري را تصوير ميکند که همه چيز در آن
مرده؛ شــعر مرده ،مذهب مرده ،هنر مرده ،کليسا نابود شده ،انجيل و کتاب مقدس نابوده شده و
براي عشــق و مهر هم جايي وجود ندارد و بشر تبديل شده به موجودي مکانيکي و ماشيني .اين
اثر ،عصر غلبة کامل تکنولوژي بر بشــر را نشان ميدهد .اين غلبه تا آنجا پيش رفته که انسانها
هم توســط کارخانهها ساخته ميشوند و سرنوشتشان در ميان دستگاهها رقم ميخورد(.کسلی،
)94 :1382
بر این اســاس وقتی حقوق انســان در چارچوبی افسارگسیخته تفسیر شود ،حقوق حاکم بر
هســتی در این فرآیند فدای خواستههای انسان و لذتوری هرچه بیشــتر او خواهد شد .بر این
اساس مکتب لیبرالیسم غربی قادر نخواهد بود به معنای واقعی کلمه به انسان آزادیای بدهد که
شعارش را سر میدهد؛ چراکه این تفکر وقتی منافع مادیش اقتضاء نماید ،حقوق دیگر موجودات
حتی انسانهای دیگر را با سهولت لگدمال خواهد کرد.

نتیجهگیری

امروزه غرب با تکیه بر مفاهیم مادی و حقوق بشــر خود ،ساحتهای حقوق انسانی در حقوق
بشر اســامی را مورد هجمه قرار داده و آن را مصداقی از بیاخالقی حقوقی معرفی میکند در
حالی که بررسی بنیادهای اخالقی اسالمی و غربی خالف این امر را نشان میدهد .بنیاد حقوق
بشــر غربی در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی برخواســته از روح هستیشناسی و فلسفه
حاکم بر حیات مادی آنهاســت ،لذا حقوق انســان در منظومه خلقت در همین جایگاه ارزیابی
خواهند نمود برخالف حقوق بشــر اســامی که مبتنی بر هستیشــناختی دینی و نگاه جامع به
انسان و حیات او در ابعاد مادی و معنوی است .در این اثر به بررسی بنیادهای اخالقی حاکم بر
حقوق بشر اسالمی و غربی پرداخته شد و در نهایت نویسنده بدین نتیجه رسیده است که هرکدام
از حقوق بشــر اســامی و غربی متکی بر روحی اخالقی است که گزارههای آن را با توجه بدان
تنظیم نموده اســت .در منظومه حقوق بشر اسالمی ،انسان با تفسیر اومانیسمی تحلیل نمیشود
برخالف حقوق بشــر غربی که انسان را صاحب دنیا دانسته و او را مجاز به بهرهوری حداکثری
از لذات میداند .در ســاحت حقوق بشر اسالمی ،حقوق افراد در چارچوب عدالت و مساوات
اســت و برخالف حقوق بشر غربی ،در مقام تعارض منافع رجحان داده نخواهد شد .در حقوق
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بشر غربی ،تفاسیر متغیری از حق ارائه میگردد که بر پایه آن حقوق افراد در جایگاههای مختلف
با تفاوتهای فاحشــی ارائه میشود و آزادی افسارگسیخته حقوق بشر غربی ،سبب نفی حقوق
معنوی او و دیگران موجودات در خلقت میشود.
بحث حقوق بشــر ،یکی از موضوعات مورد ابتالء و پرکاربرد در زندگی بشر امروزی است،
نگارنده پــس از نگارش این اثر ،با توجــه به محدودیتهای موجود و جای کار بیشــتر در این
خصوص به پژوهشگران پیشنهاد میدهد تا در خصوص این موضوعات نیز کار شود1 :ـ جایگاه
حقوق بشر در دوران ظهور2 .ـ نتایج حاکم بر حقوق بشر در جوامع دینی و غربی3 .ـ سیر حقوق
بشر غربی قبل از قرون وسطی و بعد از آن.

131

132

منابع

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

1 .قرآن کریم.
2.نهجالبالغه.
3.پیتر برنل ،ویکی رندال ( .)1387مســائل جهان ســوم :مطالعه سیاســت در جهان در حال
توسعه ،تهران :قومس.
4.جعفری تبریزی ،محمدتقی ( .)1390تحقیق در دو نظام حقوقی جهان بشر ،تهران :مؤسسه
نشر عالمه جعفری(ره).
5.جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)1386ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش.
6.جعفری ،محمدتقی ( .)1391فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو ،تهران :نشر عالمه جعفری(ره).
7.جمعی از نویســندگان (« .)1398عوامل رشد اخالقی و رابطه آن با قدرت نرم از دیدگاه قرآن
کریم» ،دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم ،سال نهم ،شماره اول ،بهار.
8.جوادی آملی ،عبدالله ( )1391تسنیم ،قم :اسراء.
9.جوادي آملي ،عبدالله ( )1393فلسفه حقوق بشر ،قم :اسراء.
	10.جوادي آملي ،عبدالله ( )1398نسبت دين و دنيا ،قم :اسراء.
	11.حدیدی ،حســین (« .)1399تجلی قدرت نرم در دعاهای صحیفه ســجادیه» ،دوفصلنامه
مطالعات قدرت نرم ،سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان.
	12.چهرآزاد ،ســعید (« .)1399هویت ملــی به مثابه قدرت نرم؛ اســامیت ،مدرنیته غربی و
تدوین سیاســت خارجی اسالم( 1384ـ  ،»)1392دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم ،شماره
اول .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان.
	13.خمینی ،روح الله ( )1387انسانشناسی ،تهران :مرکز حقظ و نشر آثار امام خمینی(ره).
	14.دكارت ،رنه ( .)1381تأمالت در فلسفه اولى ،ترجمه احمد احمدى ،چ سوم ،تهران :سمت.
	15.دارابی ،علی (« .)1399گام دوم انقالب اسالمی ،تهاجم نرم و سواد رسانهای» ،دوفصلنامه
مطالعات قدرت نرم ،سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان..
	16.رضایی ،مصطفی ( .)1400تعامل یا تقابل مدرنیته و مهدویت ،قم :نسیم کوثر.
	17.ســلیمی ،حسین ( .)1380فرهنگ گرایی ،جهانی شــدن و حقوق بشر ،تهران :وزارت امور
خارجه.

غربیایران ،آمریکا و هند
حقوق
اسالمی و
معلوالن در
استخدامبشر
حاکم بر حقوق
اخالقیزمینه
بنیادهایمثبت در
بررسی تطبیقی تبعیض
محمد شعیب عارفی
محمودیکیا
محمد پروین،
خیراله

	18.طباطبائى ،سیدمحمدحسین ( .)1388المیزان ،قم :جامعه مدرسین.
	19.عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1387مبانی اندیشه سیاسی در اسالم ،تهران :سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
	20.کاتوزیان ،ناصر ( .)1378مقدمه علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
	21.کسلی ،آلدوسها ( .)1382دنیای قشنگ نو ،تهران :نیلوفر.
	22.كيوپيت ،دان ( .)1376درياى ايمان ،ترجمه حسن كامشاد ،تهران :طرح نو.
	23.مصباحيزدي ،محمدتقي( .)1392حقوق و سياست در قرآن ،قم :مؤسسه امام خمینی(ره).
	24.مکارمشیرازی ،ناصر ( .)1378نمونه ،قم ،مدرسه امیرالمؤمنین(ع).
	25.نصیری ،سوناز (« .)1398نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»،
دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم ،سال نهم ،شماره اول ،بهار.
	26.نیکلسون ،ریچارد ( 1999 .)1389پیروزی بدون جنگ ،تهران :اطالعات.

133

نــوع مقالــه :پژوهشـــــی

DOR: 20.1001.1.23225637.1401.11.1.4.5
135

بررسی تحریمهای بینالمللی و موازین حقوق بشر
(با تأکید بر تحریمهای چندجانبه علیه ایران)

چکیده
تحریمها به هر منظوری که مورد استفاده قرار گیرند ،ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود
و حق بر توســعه ،حق بر حیات و حقوق و آزادیهای سیاســی را بهشدت تحت تأثیر خود قرار
دهند .این پژوهش با طرح این ســؤال که «تحریمهــای بینالمللی چه تأثیری بر موازین حقوق
بشــر  -با تأکید بر تحریمهای چندجانبه علیه جمهوری اســامی ایران  -دارد؟» ،به این نتایج
اوان مستقیم و غیرمستقیم بر
رســیده است که تحریمهای ِاعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فر ِ
شهروندان ایرانی ،مغایر با اصول و ارزشهای عام و جهانشمول حقوق بشر است .اثرات مذکور
بر حقوق اقتصادی از نســل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش
قرار گرفته اســت .بر این اســاس ،تحریمهای ِاعمالی اثرات منفی بر شاخصهها و مفروضات
اصلی امنیت اقتصادی دارد .عالوه بر آنکه ،در سایر حوزهها نیز واجد تأثیراتی منفی است که در
پژوهش حاضر ،اثرات مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه بررسی شده است.
ِ
واژگان کلیدی :تحریمهای بینالمللی ،حقوق بشر ،ج.ا .ایران ،امنیت اقتصادی ،توسعه.

 .1اســتادیار علوم سیاســی ،گروه امنیتی و اجتماعی ،پژوهشــکده امنیتی ،انتظامی و اجتماعی ،پژوهشگاه علوم
انتظامی و مطالعات اجتماعی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) m52.rajabi@gmail.com
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شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به بهانهی
تحریمها ابزاری در اختیار کشورهای عضو
ِ
بازگردانــدن ناقض یا تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللــی به جامعه بینالمللی و اعاده صلح
و آرامش مورد اســتفاده قرار میگیرد .ایران در کشــاکش نهضت ملی شدن صنعت نفت توسط
روسیه و انگلســتان با تحریمهای شدیدی مواجه شــده بود .پس از پیروزی انقالب شکوهمند
اســامی نیز به دنبال استمرار توطئهی آمریکاییها و تبدیل ســفارت این کشور به محلی برای
توطئه علیه نظام نوپای اسالمی ،دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) سفارت آمریکا را تصرف
کردند .تصرف سفارت (النهی جاسوسی) آمریکا ،اگرچه به خاطر وتوی اتحاد جماهیر شوروی
با تحریمهای چندجانبه از طرف شــورای امنیت ســازمان ملل متحد مواجه نشد اما واشنگتن
بهصورت یکجانبه ،تحریمهای مختلفی را در ســاحتهای گوناگون بازرگانی ،تســلیحاتی و
مالــی و بانکی وضع نمود .در ادامه نیــز ،موضوعاتی نظیر حق ایران در اســتفاده صلحآمیز از
فناوری هستهای ،برخورداری این کشور از موشکهای بالستیک و نظایر آن از دیگر موضوعاتی
بود که دستمایهی آمریکا برای وضع تحریمهای بیشتر قرار گرفت.
«تحریمها بر پیشنیازها و ضرورتهای اقتصاد ُپررونق و توســعه اقتصادی از جمله روابط
بازرگانی ،مالی و پولی شــرکتهای ایرانی با دیگر شــرکتها منطبق بر ضوابط جهانی تأثیرگذار
است .تحریمها بر خرید مستقیم ،بیواسطه و بر اساس قیمت جهانی کاالهای سرمایهای و مواد
اولیه موردنیاز کارخانهها ،بر انتقال دانش و سرمایهگذاری خارجی متناسب با ظرفیتها و منابع
سرشار ایران ،تجمیع سرمایه داخلی و هدایت در تولید و در فروش نفت و گاز و غیر آن (صادرات
غیرنفتی) اثر داشته است .دریافت و تمدید وام از منابع خارجی و ورود دانش و کاالها اعم از فنی
و سرمایهای ،مسائل مربوط به صادرات ،بیمه و حملونقل ،اعتبار نهادهای مالی و بانکی ایرانی،
تورم ،اشــتغال( ،حق کار) از دیگر مسائلی است که به تحریمها مرتبط میشود و از آن تأثیرپذیر
اســت»( .شــفیعی و اخوان )44 :1398 ،تحریمها بر حجم و کیفیت تولید در ســطح عمومی
و برخوردار از دانش فنی باال ،طراحیها و مســیر تولید با توجه بــه هدفگذاری اولیه ،واردات
محصوالت مصرفی و قاچــاق کاال ارتباط پیدا میکند .ایجاد شــغلهای جدید ،موقعیتهای
کاری قبلی ،فرار مغزها و ســرمایهها در جامعه نخبگان از متغیر تحریمها تأثیر میپذیرد .شروع
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا همراه با تشدید تحریمهای امریکا

ً
شد .این امر منجر به تأثیرگذاری بسیار بیشتر از زمانی شد که صرفا تحریمهای یکجانبه امریکا
بر ایران ِاعمال میشــد .تحریمها باید بهعنوان ابزاری برای بازگشت به صلح و ثبات باشد و نباید
مقدمهای برای جنگ و نقض حقوق بشر بهویژه حقوق فرانسلی توسعه انسانی شود .این پژوهش
به بررسی تحریمهای بینالمللی و موازین حقوق بشــر (با تأکید بر تحریمهای چندجانبه علیه
ایران) میپردازد.
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در این بخش ســه گفتمان موجود و مطرح در خصوص تحریم ،ذیل سه مبحث :الف) نظریهی
حاکمیت دولت (مشــروعیت مطلق)؛ ب) عدم مشــروعیت؛ ج) مختلط (بیطرفی) بهصورت
مختصر بیان میشــود .این نظریهها بر اســاس میزان اختیار دولتها در ِاعمال تحریمها شکل
گرفته است.

 .1-1مبحث اول :نظریه حاکمیت دولت (مشروعیت مطلق)
ُ
براســاس نظریــهی حاکمیت دولــت« ،در معاهدهها ،عــرف و اصول کلــی و عمومی حقوق
ُ
بینالملل ،اصل و قاعدهای وجود ندارد که بر دولتهای دارای حاکمیت حکم کند که با کشوری
رابطه داشته باشند و از ایجاد رابطه با دولتی دیگر امتناع کنند .اصل اساسی نظریهی مذکور این
اســت که هر دولتی برخوردار از حقی کامل برای اخذ تصمیم در خصوص مشــارکت یا عدم
آن در مراودات بینالمللی اســت»( .شــفیعی و اخوان )49 :1398 ،مبنای این شــیوه از تفکر
به اندیشــههای "کریستین ولف" -نویســنده آلمانی -و "امیریچ دو واتل" -حقوقدان سوئیسی-
بازمیگردد .از نظر این دو اندیشمند ،وظیفه اساسی و نخستین هر کشور تالش «برای دستیابی به
کمال مطلوب خود است .وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خود دارد ،در مقایسه
با تکالیف آن دولت نســبت به کشــورهای دیگر و جامعه بینالمللــی ،در اولویت قرار دارد».
(کوزهگران )136 :1393 ،نظریه ســنتی حاکمیت ،معتقد به « ِاعمال هرگونه فشار اقتصادی در
راســتای پیشبرد منافع سیاســی و یا اقتصادی در برابر سایر کشورها است .برخی از نویسندگان
بــا توجه به وظیفه حفظ منافع ملی با عنوان یکی از ابعــاد حاکمیت ،معتقدند همانگونه که هر
کشــوری حق بازرگانی با کشــورهای دیگر دارد به همان نحو باید از هرگونه بازرگانی که به هر
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 .1-2نظریه عدم مشروعیت
این نظریه که با نام «منع قانونی» نیز شــناخته میشود ،بیان میدارد که جنگ اقتصادی و ِاعمال
هرگونه محدودیت و ممنوعیت اقتصادی بر طبق حقوق بینالملل اقدامی غیرمجاز و غیرقانونی
محســوب میشــود« .این نظریه با الهام از دیدگاه مدافع بازرگانی آزاد ،تحریمها را بهطورکلی
ممنــوع و حق بازرگانــی را بخش اصلی حقوق مالی و یک حق مدنــی بهعنوان یکی از حقوق
بنیادین بشــر میداند .طبق این نظریه ،تحریمها به انسجام اقتصادی جهانی و همکاری مشترک
کشــورها و ملتهای گوناگون لطمه میرســاند»( .شــفیعی و اخوان« )49 :1398 ،بر اساس
نظریه عدم مشروعیت ،تحریمهای یکجانبه بر اساس موارد زیر نامشروع است:
1 .مجمععمومی ســازمان ملل متحد اقدامات قهرآمیز اقتصادی را بهعنوان وسیلهای برای
دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است.
2.آنکتاد اقدامات قهرآمیز که علیه کشــورهای درحالتوســعه صورت میگیرد را محکوم
میکند.
3.تحریمهای یکجانبه مغایر با حق توســعه کشــورها است»( .وکیل و عسگری:1383 ،
)103
تحریمهای یکجانبه مداخله آشــکار در امور داخلی و خارجی کشورها و ناقض بند  7ماده
 2منشــور است .طرفداران این نظریه ،عدم مشــروعیت را خاص ِاعمال تحریمهای یکجانبه
میدانند و تحریمهای سازمان ملل را مشروع میپندارند( .زهرانی)269 -270 :1376 ،
 .1-3نظریه مختلط (بیطرفی)
نظریهی مختلط یا بیطرفی میان دو نظریهای قرار دارد که در سطور پیشین بیان شد؛ یعنی ،نظریهی
حاکمیت دولت (مشروعیت مطلق) و نظریهی عدم مشروعیت .بر طبق نظریهی نخست ،تحریمها
مجاز شمرده شده و بر مبنای نظریهی دوم ،تحریمها غیرقانونی دانسته شدهاند .این در حالی است
که «نظریه مختلط ،تحریم بهخصوص از نوع اقتصادی و به تعبیری جنگ در آن حوزه را غیرقانونی
نمیداند اما معتقد اســت تحریمها نباید بر دیگر بازیگــران تأثیر منفی برجای گذارد و در پی آن

 .2تأثیرات منفی تحریمها بر انواع حقوق بشر

ً
منفی اجتنابناپذیری بر اقتصاد کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی
تحریمها غالبا
ِ
تأثیرات ِ
مردم ســاکن در آن بر جای میگذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود .همچنین ،با
توجه به اینکه در ســالهای اخیر ،افراد نیز مشمول قطعنامههای تحریم شورای امنیت و اتحادیه
اروپا قرار گرفتهاند ،موضوع نقض حقوق بشــر در خصوص آنها نیز مطرح شــده است .نقض
حقوق بشــر در نتیجهی ِاعمال تحریمها ،مســائل متعدد را سبب میشود .همچنین ،استفاده از
راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از تأثیرات منفی تحریمها بر حقوق بشــر ،موضوع حائز
اهمیتی است که عملی ساختن آن میتواند تا حدود زیادی مانع از نقض حقوق بشر شود( .جیل
و خوزه)45 :1379 ،
ً
تأثیرات منفی تحریمها بر حقوق بشر در سالهای اخیر خصوصا به دنبال ِاعمال تحریمهای
شــورای امنیت بر ضد عراق در دهه  1990میالدی توجه دولتها و سازمانهای بینالمللی را به
خود معطوف ساخته است .نقض حقوق بشر از رهگذر ِاعمال تحریمها ممکن است مستقیم یا
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اســت که آثار زیانبار آن را بر دیگران به حداقل رساند»( .شــفیعی و اخوان)50-49 :1398 ،
تحریم اقتصادی موجب به خطر افتادن منافع کشورهای
طبق نظریه «ســرایت اثر منفی تحریم»،
ِ
ثالث در صورت برقراری روابط با کشور مورد تحریم میشود .هراس از مواجه شدن با تحریمهای
ثانویه بهواسطه تحریم کشور هدف از سوی تحریمکنندگان ،عالوه بر تضعیف اقتصاد کشور مورد
تحریم ممکن است که کشورهای ثالث را از داشتن روابط اقتصادی با دولت تحریم شده بر حذر
دارد .بهمانند وضعیت کنونی ایران بهخصوص پس از تشدید تحریمهای یکجانبه که بسیاری از
شــرکتها از بیم تحریم ،حتی تعدادی از کاالها و خدمات تحریم نشده را به فروش نمیرسانند.
بر اســاس نظریه مختلط ،تحریمهای ثانویه ،ممنوع (نامشروع) است .موضع سازمان ملل متحد
مخالفت با تحریم اقتصادی ثانویه بر علیه کشــورهای ثالث اســت .شورای امنیت طی قطعنامه
شــماره  95به تاریخ  1ســپتامبر  1951تصریح نمود که محدودیتهای ِاعمال شده در خصوص
عبور کاال از کانال سوئز از ســوی مصر به مقصد بندرها رژیم صهیونیستی ،دولتهایی را که در
هیچ ُبرههای از زمان با مناقشــه فلسطین مرتبط نبودهاند ،از دسترسی به اقالم موردنیاز و ضروری
برای بازسازی اقتصادی محروم میسازد.
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ً
غیرمستقیم باشد؛ بهعنوانمثال ،تحریم اقتصادی معموال دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی
را با مشــکالتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشــتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار
میدهد .در چنین مواردی حق حیات به طور مســتقیم نقض میشــود .در مقابل ،گاهی حقوق
بشر بهصورت غیرمستقیم نقض میشــود که در این مورد میتوان به نقض حقوق سیاسی اشاره
نمــود؛ بهعنوانمثال ،به دنبال ِاعمال تحریمها علیه دولتها ،برخی از این قبیل دولتها با تهییج
احساســات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریمکنندگان و
نیز ،به بهانهی مقابله با دشــمنان خارجی ،محدودیتهای فراوانی در زمینه آزادیهای سیاســی
ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت میبخشند.
 .2-1حقوق نسل اول
باید خاطرنشــان نمود که در خصوص حق بر دادرسی عادالنه و حق مالکیت ،نقض این حقوق
از رهگذر ِاعمال تحریمها نهتنها نسبت به افراد مشمول تحریم بلکه در مورد افرادی که در مظان
تخلف از برنامه تحریم هستند ،نیز قابل طرح است.
 .2-1-1نقض حق حیات
بند  1ماده  6میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعالم میدارد که «هر انسانی از حق ذاتی
حیات برخوردار است .این حق باید بهوســیله قانون مورد حمایت قرار گیرد .هیچکس نباید به
طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد» .حق حیات ،بیتردید بنیادیترین حق در میان همه
انواع حقوق بشر محسوب میشود .سایر حقوق بر کیفیت حیات میافزایند و الزمه ِاعمال آنها،
وجود حیات است .از نظر کســانی که طرفدار سلسلهمراتب حقوق بشر هستند ،بیشک حق
حیات در رأس این سلســلهمراتب قرار دارد و برای آنانکه به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و
عدم سلســلهمراتب آن اعتقاد دارند ،حق مزبور یکی از حقوق برجستهای است که تخلف از آن
هرگز قابلجبران نیست .کمیتهی حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره  ،6حق حیات را بهعنوان
یــک حق عالی که هیچگونه تخلفی از آن ،حتــی در زمان بروز وضعیتهای اضطراری عمومی
مجاز نیست ،قلمداد کرده است)Rhoan, 2005: 205( .
سازمان بهداشت جهانی ،طی گزارشی در سال  ۱۹۹۶میالدی در مورد شرایط بهداشتی مردم
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عراق اعالم نمود که این وضعیت غمانگیز ،پیآمدهای فراوانی برای وضع سالمتی مردم و کیفیت
زندگی آنان ،نهتنها برای نســل کنونی بلکه برای نســلهای آینده در برخواهد داشت .این گزارش
میافزاید :میتوان پیشبینی نمود که سختیهای طاقتفرسایی که از زمان جنگ  ۱۹۹۱میالدی
همواره با تحریمها همراه بوده است ،اثرات زایل نشدنی و ماندگاری بر سالمت روانی و الگوهای
رفتاری کودکان عراقی به هنگام رســیدن به سن بلوغ بر جای خواهد گذاشت .این جنبه غمانگیز
اثرات جنگ و شــرایط ناشی از تحریم کمتر مورد بحث قرار گرفته است ،اما جامعه جهانی باید
بهطورجدی مشکالت یک نسل از کودکانی را که اگر هم زنده بمانند ،باید با معلولیتهای ذهنی
ناشی از ضربههای روحی رشــد نمایند ،مورد توجه قرار دهد .بدیهی است سالمت روانی تأثیر
مستقیمی بر طول عمر افراد و سالمت جســمانی آنان دارد؛ بنابراین پیآمدهای منفی تحریم در
ً
زمینه وضعیت بهداشت روانی ،مســلما ناقض حق حیات خواهد بود .در سال  ۱۹۹۹میالدی،
پس از تکمیل تحقیقاتی که از سال  1991میالدی آغاز شده بود ،یونیسف به این نتیجه رسید که
در مناطق ُپرجمعیت واقع در جنوب و مرکز عراق ،نرخ مرگومیر کودکان زیر پنج ســال نسبت به
ده سال قبل از آن ،دوبرابر شده است)Unicef Press Release, 2008: 13( .
باید این نکته را مدنظر قرار داد که تأثیر تحریمهای اقتصادی بر وضعیت بهداشــت ،منحصر
به مشــکالت مربوط به تهیه دارو نیست .عوامل دیگری نیز در این زمینه با تحریمهای اقتصادی
عجین هســتند و وضعیت سالمتی مردم را تحتتأثیر قرار میدهند .از جمله این عوامل میتوان
به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،فقدان زیرساختهای الزم برای ارائه خدمات درمانی و
تجهیزات پزشــکی از قبیل آمبوالنس ،دستگاه اشعه ایکس و یخچالهای نگهداری واکسن و نیز
نوع و کیفیت تغذیه اشــاره نمود( .نوســال )۱۹۸ :۱۳۷۶ ،آنچه که در مورد نقض حق حیات در
نتیجه ِاعمال تحریمهای اقتصادی شایانذکر است ،این است که حتی در تحریمهای هوشمند و
محدودی که کاالهای ضروری موردنیاز عموم مردم از تحریم مســتثنا میشوند نیز ،امکان نقض
حــق حیات وجود دارد؛ بهعنوانمثال ،ممکن اســت ممنوعیت فروش برخی مواد شــیمیایی که
دارای کاربردهای دوگانه دارویی و نظامی هستند ،موجب کمبود و افزایش قیمت بعضی از اقالم
دارویی شود (نوسال.)۱۹۹ :۱۳۷۶ ،
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 .2-1-2نقض حق بر دادرسی عادالنه
«یکی از پایههای اساســی قاعده حقوقی ،اصل دادرسی عادالنه است .منشأ فلسفی مشترک و
در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشــر در حق بر دادرسی عادالنه بروز مییابد .دادرسی
عادالنه جزء الینفک همه نظامهای حقوقی را تشــکیل میدهد و بر قاعده حقوقی استوار است.
عادالنه بودن دادرسی مستلزم وجود فرایند قضایی عادالنه است که از طریق یک دستگاه قضایی
بیطرف به اجرا درمیآید» )Rhoan, 2005: 98( .این حق در اسناد مختلف حقوق بشر از جمله
در اعالمیه حقوق بشر (مواد  10 ،7 ،6و  )11میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد 14
تا  )16کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (مواد  6و  )7و کنوانسیون
آمریکایی حقوق بشــر (مواد  3و  8تا  )10پیشبینی شــده اســت .با توجه به مقررات مذکور،
مؤلفههای حق بر دادرسی عادالنه شامل موارد زیر است:
•حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقیاش؛
•حق مراجعه به دادگاه؛
•تساوی همه افراد در برابر قانون؛
•برابری کامل همگان در برخورداری از یک رســیدگی عادالنه و علنی توسط یک دادگاه
مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری؛
•اصل برائت؛
•دارا بودن تضمینات الزم برای دفاع از خود در حین رسیدگی؛
•اصل قانونیبــودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شــدیدتر بهموجب قانون
مؤخر که ناشی از یک قاعده کلیتر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.
در چارچوب اقدامات شورای امنیت ،ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمیشود
و این حق تنها برای دولتها مورد شناســایی قرار گرفته اســت .آنچه که امروزه اهمیت یافته این
است که اشخاص مشمول تحریم چگونه میتوانند حق خود بر دادرسی عادالنه را اعمال نمایند.
 .2-1-3نقض حق مالکیت
ماده  ۱۷اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد .1« :هرکس بهتنهایی و نیز به همراه دیگران از
حق مالکیت برخوردار است؛ و  .2هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم شود».

 .2-1-4حقوق و آزادیهای سیاسی
حقوق و آزادیهای سیاســی شامل مجموعهای از حقوق اســت که احترام به آنها برای حفظ
شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیتهای سیاسی
ضروری اســت .مهمترین مصادیق حقوق و آزادیهای سیاسی ،آزادی بیان و آزادی عقیده ،حق
تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی ،حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات است.
حقــوق و آزادیهای مذکور در اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،میثــاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی و اسناد منطقهای حقوق بشر مقرر شده است .مواد  ۲۰ ،۱۹ ،۱۸و  ۲۱اعالمیه جهانی به
ترتیب ،حق آزادی عقیده ،وجدان و مذهب ،حق آزادی بیان ،حق آزادی شــرکت در اجتماعات
و انجمنها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده
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ماده  ۱۴منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلقها نیز تصریح مینماید که «حق مالکیت
باید تضمین شــود .این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یــا منافع عمومی جامعه مطابق با
مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض شود».
همچنین ،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی
در ماده  ۲۱اشــعار میدارد .1« :هرکس از حق اســتفاده و بهرهمندی از اموالش برخوردار است.
قانون ممکن است چنین استفاده و بهرهمندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید؛  .2هیچکس
نباید از اموالش محروم شــود ،مگر با پرداخت غرامت عادالنه به دالیل ناشــی از اســتفادههای
عمومــی یا منافع اجتماعی و در مــوارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیشبینی شــده
اســت؛ و  .3رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بهوســیله انسان بهموجب قانون ممنوع
خواهد بود».
«منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا ،مصوب هفتم دسامبر  ۲۰۰۰میالدی که شامل حقوق
اقتصادی و اجتماعی بنیادین متعددی اســت» (سیفی و رزمخواه )157 :1400 :نیز در ماده ۱۷
حق مالکیت را چنین بیان داشــته اســت« :هر کس حق مالکیت ،بهرهبرداری ،انتقال و به ارث
گذاشتن داراییهایی را که به صورت مشروع کسب کرده است ،دارد .سلب مالکیت از اشخاص
ممنوع اســت ،مگر برای تأمین منافع عمومی و در موارد و شرایطی که قانون مقرر کرده است .در
هر موردی غرامت عادالنه باید در زمان مقتضی پرداخت شود»( .داشاب)177 :1383 ،
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اســت .حقوق و آزادیهای مزبور در مــواد  ۴۱ ،۱۹ ،۱۸و  ۴۴میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی نیز تکرار شده است .در میان حقوق و آزادیهای سیاسی ،آزادی عقیده و بیان از اهمیت
خاصی برخوردار هســتند .آنها از یکسو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل میدهند و
از سوی دیگر منشأ یا الزمه سایر حقوق و آزادیها محسوب میشوند.
در این بخش از مقاله ،تأثیرات منفی تحریمها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که
به نقض حقوق و آزادیهای سیاسی منجر میشود ،مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما پیش از آن الزم
است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطهای با نوع نظام سیاسی و وضعیت
دموکراسی و حقوق و آزادیهای سیاسی دارد؟
الف) رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی
ســاموئل هانتینگتون صاحبنظر مشهور علوم سیاسی معتقد است« :اگرچه میان سطح توسعه
اقتصادی و دموکراســی یک رابطه کلی وجود دارد ... ،هیچ سطح یا الگوی توسعهای بهتنهایی
برای ایجاد دموکراسی نه الزم و نه کافی است .برخی از محققین نیز پا را فراتر گذاشته و نتیجه
گرفتهاند که دموکراسی و احترام به حقوق بشــر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند».
)(justin, 2007: 4

ً
میتوان گفت که توســعه اقتصادی لزوما به ایجاد دموکراســی منجر نمیشود و عوامل مختلف
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در این زمینه نقش تعیینکنندهای دارند .در مقابل ،ضعف ساختار
اقتصادی و عقبماندگی نیز بهتنهایی در شــکلگیری دموکراســی یا جلوگیری از آن تأثیرگذار
نیست و چنانکه برخی از نویسندگان اظهار داشتهاند ،ایجاد یا عدم ایجاد دموکراسی به اهدافی
که بازیگران سیاســی دنبال میکنند ،بســتگی دارد و محصول یا پیامد توســعه یا عدم توســعه
ً
اقتصادی نیست .درعینحال ،عدم توسعه اقتصادی که غالبا با دولتی بودن اقتصاد همراه است،
مانع از تقویت جامعه مدنی و تحوالت اجتماعی میشود که این امر به نوبه خود میتواند ،گذار
از دیکتاتوری به دموکراسی را با چالش مواجه سازد .به همین دلیل است که تحریم اقتصادی با
تضعیف زیرســاختهای اقتصادی ،موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت و در نتیجه تمرکز
شدیدتر قدرت سیاسی خواهد شد( .یردانفام)177 :1390 ،
تأثیرات همکاری اقتصادی کشــورها بر وضعیت دموکراســی و آزادیهای سیاســی یکی از
موضوعات مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ،همکاری و مشارکت اقتصادی کشورها با یکدیگر
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در اجرای طرحهای صنعتی ،عمرانی و خدماتی اســت .این مشارکت ممکن است توسط بخش
ً
دولتی یا خصوصی انجام پذیرد و معموال کشــورهای پیشرفته بهعنوان سرمایهگذار ،پیمانکار و یا
مجری پروژه به فعالیت میپردازند .تجربههای مختلف حاکی از آن است که همکاری اقتصادی
با کشوری که دارای یک حکومت سرکوبگر است ،میتواند چنین حکومتی را به افزایش اقدامات
ســرکوبگرانهاش ترغیب نموده و باعث شــود که گروه حاکم ،مرتکب نقض حقوق بشــر شود؛
بهعنوانمثال ،نظام سیاســی ممکن است بهمنظور فراهم ســاختن زیرساختهای موردنظر برای
شرکتهای چندملیتی ،از شیوههای سرکوبگرانه استفاده نماید .عالوه بر این ،ممکن است برخی
حکومتها از ابزارهای ســرکوب برای تضمین دسترسی شرکتها به منابع و یا حفاظت از آنها
اســتفاده نمایند .نکته دیگر در ارتباط با همکاریهای مشترک اقتصادی بینالمللی این است که
شرکتها ممکن است زیرســاختهایی را به شکل جاده ،راهآهن ،نیروگاه برق ،پاالیشگاه نفت،
تأسیسات مخابراتی و امثال اینها ایجاد نمایند که موجب افزایش قدرت سرکوب حکومت شود.
نهادهای حقوق بشــر اعالم کردهاند که رژیم نظامی از این فناوری بهمنظور انجام فعالیتهایش
اســتفاده انحصاری کرده اســت .با توجه به موارد فوق ،به نظر میرسد مشارکت و همکاری در
طرحهای در دست اجرا در کشــورهایی که حقوق سیاسی و آزادیهای اساسی در آنها رعایت
ً
نمیشود ،معموال بر تشدید نقض حقوق بشر میافزاید.
ب) نقض حقوق و آزادیهای سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی
همکاری سازنده و توســعه اقتصادی تضمینکننده آزادی سیاســی نیست و انجام معامالت و
سرمایهگذاری میتواند موجب تقویت نظامهای سرکوبگر شود ،به این معنا نیست که اقداماتی که
بهمنظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری صورت میگیرد به سقوط نظامهای دیکتاتوری
ً
ً
منجر خواهد شد .تحریمها معموال به مشکالت اقتصادی منجر میشوند ،اما این پیامدها غالبا
برای به وجود آوردن تغییرات سیاســی مطلوب در کشور مورد تحریم ،ناکافی یا بیتأثیر است.
بهعالوه تحریمها برای افراد عادی هزینههای فراوانی در بر دارندِ .اعمال تحریمهای اقتصادی،
ً
غالبا موجب تقویت قدرت حکومتها و در نتیجه ،افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن
فعالیتهای گروههای مخالف میشــود .در همین زمینه ،کمیتــه حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در تفسیر عمومی شماره  8خود ،تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر ،به وجود آمدن بازار
سیاه و سودهای کالن و بادآورده ناشی از آن برای هیئت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم
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را از آثار ناخواســته تحریمهای اقتصادی برشمرده است .درواقع ،در جوامعی که حکومتهای
مســتبد و اقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی ،آموزشی و تبلیغی ،قدرت را در
دســت دارند ،رابطهای قوی میان صاحبان قدرت سیاســی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی
وجود دارد( .یزدانفام)796 :1390 ،
پیامد دیگری که تحریمها به دنبال میآورند ،بهرهگیری دولتهای مورد تحریم از احساسات
ملیگرایانه و نســبت دادن مشکالت به دشــمنان خارجی است .در این پدیده که به «صفآرایی
پیرامون پرچم» موسوم شده است ،مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم میشوند
و بدین ترتیب فشــارها و محدودیتها بر آنان افزایش مییابد .رهبران سیاسی در کشورهای مورد
تحریم با بســیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات میهنپرستانه آنان در برابر فشار
خارجی واکنش نشان میدهند.
بههر حال ،میتوان جنبههای مختلف نقض حقوق سیاســی و آزادیهای اساسی از رهگذر
ِاعمال تحریمها را اینگونه برشمرد؛
•بهرهبرداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و
افزایش قدرت سرکوب؛
•وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعاالن اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر
اشخاص خصوصی و سوءاستفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایههای حکومت؛
•بهرهبرداری دولت از احساسات ملیگرایانه و پدیده صفآرایی پیرامون پرچم که هرگونه
صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش میکند؛
ً
•تضعیــف گروههای مخالــف داخلی در نتیجه ِاعمــال تحریمها ،خصوصــا از حیث
برخورداری و استفاده از وسایل ارتباطجمعی و کاالها و امکانات الزم برای اطالعرسانی
و ســایر فعالیتهای اجتماعی و سیاســی که به نوبهی خود بــه افزایش محدودیتها و
آسیبپذیری این گروهها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریمها منجر خواهد شد.
 .2-2حقوق نسل دوم
کمیتــه حقــوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفســیر عمومی شــماره  8خود،
تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است.
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 .2-2-2نقض حق بر آموزش
حق آموزش در زمرهی حقوق بشری اســت که فارغ از مکان و زمان و مسائلی نظیر زبان ،دین،
نژاد ،جنســیت و قومیت الزم اســت تا توســط دولتها مورد حمایت واقع شود .این حق ،در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز ،اسناد حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است.
(مرندی و قربانی )79 :1400 ،اساسیترین مؤلفه حق بر آموزش ،امکان دسترسی همهی افراد
جامعه به آموزش بدون هرگونه تبعیض اســت .در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از
قبیل موقعیت جغرافیایی ،هزینه ،زبان و وجود منابع آموزشــی و یادگیری نقش دارند .عالوه بر
این ،آموزش به خردســاالن اختصاص ندارد ،بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری
است( .یزدانفام)316 :1390 ،
 .2-3حقوق نسل سوم
شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفههای
حقوق بشــر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شــوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی
همچون توسعه پایدار ،صلح و امنیت بینالمللی محقق شود .بر همین اساس ،رعایت حق تعیین
سرنوشت ،الزمهی توســعه است .همچنین حق تعیین سرنوشــت از این لحاظ که شناسایی و
حفظ هویت فرهنگی ملتها را ایجاب مینماید و متضمن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی
آنان از طریق تأسیس کشور مستقل و یا اعطای حقوق شناخته شده بینالمللی به اقلیتها است،
در مقوله حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز قابل طرح است.
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محمد رجبی

 .2-2-1نقض حق کار
حق کار طبق اسناد حقوق بشــر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند
ً
و صرفا به معنای حق برخورداری از شــغل معین نیســت ،چنانکه در اسناد جهانی و منطقهای
حقوق بشر تصریح شده است که هر کس از آزادی انتخاب شغل ،برخورداری از شرایط عادالنه
کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار اســت .بهعالوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام
کار یکسان و حقوق و مزایای عادالنه و مناسب بهعنوان مؤلفههای حق کار بیان شده است.
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 .2-3-1نقض حقوق همبستگی
تحریمها تأثیرات قابل مالحظه و اغلب دیرپایی بر زیرســاختهای توسعه در کشورهای مورد
تحریــم بر جای میگذارند .اســتقرار نظم نوین اقتصادی بینالمللی که خواســته کشــورهای
درحالتوسعه اســت ،دارای جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .تحریم اقتصادی،
همکاریهای بینالمللی را -که یکی از ابعاد حقوق بشــری توســعه جهت اســتقرار نظم نوین
اقتصادی بینالمللی اســت -بهطورجــدی مورد تهدید قــرار میدهــد .ازآنجاییکه اکثریت
کشــورهایی که هدف تحریم واقع میشوند ،از گروه کشــورهای درحالتوسعه هستندِ ،اعمال
تحریمهــا ،فرایند توســعه را در این قبیل کشــورها مختل و حتی متوقف میســازد .با توجه به
پیچیدگی تحریمها ،پیامدهای آن ممکن اســت حتی پس از خاتمه تحریمها همچنان به اقتصاد
کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است ،زیان وارد نماید.
به نظر میرســد که جامعه بینالمللی هنوز نتوانســته اســت به طور کامل از بروز اثرات منفی
تحریمهای اقتصادی بر حق توســعه و ســایر مصادیق حقوق همبستگی جلوگیری نماید .حتی
ً
طراحی برنامههای تحریم هوشمند -که صرفا افراد یا گروههایی را هدف قرار میدهند که ایجاد
تغییر در سیاســت یا رفتار آنان مبنای اصلی اعمال تحریمها را تشکیل میدهد -در برخی موارد
به نقض حقوق همبســتگی و بهویژه حق بر توســعه منجر شده اســتِ .اعمال تحریمها بر ضد
ایران از ســوی شــورای امنیت که بخشی از آن تحریمهای مالی اســت ،از حیث تأثیری که بر
حقوق هستهای ایران و توسعه فنآوری صلحآمیز هستهای دارد ،شایان توجه است .این تحریمها
ً
بهعنوان تحریمهای هوشــمند از دامنهی محدودی برخــوردار بوده و صرفا متضمن تحریمهای
هستهای و تســلیحاتی و برخی ممنوعیتهای مالی و مسافرتی برای مقامات و اشخاص معینی
که در فعالیتهای هستهای ایران نقش دارند ،است)Monika, 2005( .

 .3تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران

تحریمهای اقتصادی از جمله ســازوکارهای اجرایی عمدهای است که بهخصوص در سالهای
اخیر از سـ�وی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه بسـ�یاری از کشورها تصویب شده است.
ســابقه ِاعمال تحریمها از ناحیه شــورای امنیت در دوران جنگ ســرد ،تنهــا در دو مورد علیه

 .3-1اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر حقوق اقتصادی و توسعه ایران
تحریمها بر شــاخصهای اقتصاد ُپررونق بهمنزله پیشنیازهــا و ضرورتهای امنیت اقتصادی
و توســعه انسانی تأثیر منفی شــدیدی گذاشته اســتِ .اعمال تحریمها علیه جمهوری اسالمی
بــر خریدوفروش ،روابط بازرگانی و بیمه ،ارتباطهای پولی و بانکی ،تجمیع ســرمایه داخلی و
سرمایهگذاری خارجی بهشدت اثرگذار اســت .متغیرهایی که با ایجاد ارتباط اقتصادی ،رونق
و مبادله ،تولید ،اشــتغال و توزیع متناسب درآمد را موجب میشــود تا با کاهش تورم و زدودن
رکود ،امنیت اقتصادی را تحقق بخشــد .به همین منظور باید در حوزه داخلی به طور همهجانبه
با تقویت رابطه مردم و حکومت در بحث تحریمها به شفافســازی و تشریح اثرات آن و تولید
اقتصادی همت گماشــت و از پرداختن به امور غیرواقعی پرهیز نمود .دراینخصوص در مورد
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دولتهای رودزیایــی جنوبی در  1966میالدی و افریقای جنوبی در  1977میالدی مشــاهده
میشــود .پس از جنگ ســرد ،شــورای امنیت چنیــن تحریمهایی را علیــه دولتهای عراق،
یوگســاوی سابق ،آنگوال ،لیبی ،رواندا ،لیبریا ،هایتی ،سودان و ایران اعمال کرده استِ .اعمال
تحریمها ،به بهانهی جلوگیری از هنجارشــکنی اعضای جامعه بینالملل و تشــویق به رعایت
اصول و ارزشهای ملل متحد در منشور سازمان ملل ذکر شده است اما شورای مذکور به دلیل
دخالت سیاســت بینالملل با میل قدرتهای بزرگ همچون آمریکا بهصورت سلیقهای به این
امر اقدام میورزد« .رابرت گراهام» بهمنظور نشــان دادن نارساییهایی که در اجرای تحریمها
وجود دارد ،تصویب الیحهای مبنی بر الحاق ارتفاعات جوالن ســوریه از ســوی مجلس رژیم
صهیونیســتی در  14دسامبر  1981میالدی را یادآور میشود .دو روز بعد از تصویب این الیحه،
شورای امنیت بهاتفاق آراء با صدور قطعنامهای این الحاق را غیرقانونی اعالم نمود؛ اما یک ماه
پساز آن ،ایاالتمتحده از تصویب قطعنامهای برای ِاعمال تحریم علیه صهیونیستها بهمنظور
تنظیم سیاســت این رژیم جلوگیــری نمود .در خصوص جمهوری اســامی تا قبل از تصویب
قطعنامــه  1696و  1737کــه معروف به اولین قطعنامه تحریمی علیه ایران اســت ،قطعنامهای
حاوی تحریم تصویب نشــده بود؛ چراکه دســتور کار تحریم ایران در شورای امنیت به دلیل به
گروگان گرفتن دیپلماتها در  13ژانویه  1980میالدی با وتوی اتحاد جماهیر شــوروی مواجه
شده بود( .علوی)1387 ،
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نقــش منفی تحریمها ،نباید اظهار به بیتأثیری و نقش مثبت آن شــود؛ چراکه موجب گمراهی
افکار عمومی و طراحان برنامههای کالن ملی و تشــدید تحریمها از سمت دولتهای خارجی
بهمنظور تأثیرگذاری و درک اثرات آن از سوی مسئولین ایرانی میشود.
در نبود تحریمها مســئوالن اقتصادی کشــور با توجه به شرایط به نسبه باثبات درآمد حاصل
از فروش نفــت و گاز قادر خواهند بود تا برنامههای مشــخصتری مبتنی بر ظرفیتهای پولی،
مالی ،اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کنند؛ اما تحریمهای اقتصادی ،اثرگذار اســت و بخش بزرگی
از مسئله افزایش تورم ،بیکاری و ...میتواند مربوط به ِاعمال تحریمها باشد .تحریم ،هزینههای
زیادی را بر جمهوری اسالمی تحمیل میکند که از آن جمله میتوان به اختالل در روابط بانکی
و مبادالت ارزی ،ســرمایهگذاری خارجی ،ارتباطات ماهــوارهای ،الکتریکی و موانع مربوط به
بازرگانی اشــاره نمود .تحریمها همانند یک بیماری تدریجــی ،موج عقبماندگی و اختالل در
روند توسعه کشور میشود.
تحریمها عالوه بر آنکه بر بازیگران اصلی آن یعنی تحریمکننده و تحریم شــونده خســارت
و آســیب وارد میکند ،موجب ضرر و زیان دولتها و دیگر بازیگران نیز میشود .البته خسارت
تحریمها بر ایران بســیار بیشــتر از زیان وارد شــده و هزینه برای تحریمکنندگان است .شورای
امنیت سازمان ملل متحد و تحریمکنندگان به امکان خسارت به دیگر دولتها واقف هستند .در
رایزنیهای امریکا و تحریمکنندگان اروپایی بهمنظور ترغیب دیگر کشورها به تحریم ایران سعی
در ارائه راهها و پیشنهادها در کمشدن ضررها و راههای جبران آن بر طرفهای سوم میشوند.
بسیاری از کاالها بنا بر ماهیت آنها تحریم نیست مانند ابزارها و تجهیزاتی که برای مصارف
نظامی ،موشــکی ،انرژی هســتهای کاربرد ندارد .همانطور که تعدادی از بانکها هنوز تحریم
نشده اســت و بانکهایی نیز در سویفیت امکان فعالیت دارند؛ اما تحریمها قیمت آنها را برای
شــهروندان ایرانی بسیار باال برده است .همچنین ،برخی شرکتهای خارجی و ایرانی از راههای
واســط برای ورود کاالهایی که نسبت به آنها سختگیری میشــود ،به کشور استفاده میکنند
کــه البته در صورت موفقیت ،هزینههای بســیاری بر طرف ایرانی و در نهایت مردم ایران تحمیل
میکند.
با توجه به آنکه دولتهای زیادی بهصورت جدی و گســترده ایران را در خریدوفروش تحریم
کردهاند ،از این جنبه نیز تحریمها تأثیرگذار بوده است .تحریمها با شدت آغاز شد ،در دورههای

 .4تأثیر تحریمها بر شاخصهای امنیت اقتصادی

تحریمهای چندجانبه در حالی بر جمهوری اســامی ِاعمال میشــود و موجب بروز نتایج بسیار
منفی بر زندگی شــهروندان ایرانی شده است که ماده  55منشور سازمان ملل متحد ،تحقق روابط
مســالمتآمیز و دوستانه بینالمللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل را
تشویق نموده است .این در حالی است که چنانچه اقدامات جمعی از جمله تحریمهای اقتصادی
برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی مؤثر نباشد ،نباید اعمال شوند و درصورتیکه اجرای آنها آغاز
شــده باشد و بیتأثیر تشخیص داده شوند ،باید متوقف شوند؛ اقدامات قهری فقط باید در صورتی
اتخاذ شــوند که ثابت شده باشد شیوههای مسالمتآمیز ناکافی بوده و یا پیشبینی شود که ناکافی
خواهند بود .تحریمهای گســترده و همهجانبه علیه جمهوری اســامی و شهروندان ایرانی موج
اعتراضهای زیادی به آن شــده است .متخصصان زیادی در این خصوص به ارائه نظر پرداختند.
دولتهای امریکا و اروپا در مورد انرژی هســتهای ایران مبادرت به تنظیم ضوابط بیشازحد (دبل
استاندارد) نمودهاند؛ درحالیکه رژیم صهیونیســتی دارای صدها کالهک هستهای است و هیچ
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کوتــاه بهروز گردید ،تالش برای مســدود نمودن راههای طفره از آن صــورت میپذیرد و دقت و
نظارت بســیاری بر آن در حال انجام است .تحریمکنندگان شــرکتها و دولتهای مختلف را
به همکاری برای تحریم بر ایران الزام میکنند .مســئله مورد توجه آن است که تحریمها بر ایران
تأثیر بسیاری گذاشته است اما به تغییر سیاســتها منجر نمیشود .چنانچه این امر مورد تأکید
بسیاری از اندیشمندان و نخبگان ایرانی در داخل کشور و خارج از آن و ناظران خارجی بر مسائل
ایران اســت .به همین جهت است که تحریم در کنار دیگر مشکالت ساختاری باعث شده است
بازرگانــی ایران با جهان اندک و از تراز منفی بهخصــوص در عرصه کاالهای صنعتی و مبتنی بر
دانش فنی برخوردار باشد .بهطوریکه سهم ایران از صادرات جهانی در سال  2010میالدی فقط
 0/57بوده و در رتبه  124از نظر ایجاد محدودیت برای ورود و خروج ســرمایههای بینالمللی
ایران قرار گرفته اســت .در ســال  2010میالدی ( 1389هجری شمسی) رشد اقتصادی ایران 1
درصد بوده اســت درحالیکه قطر در همان ســال 16 /3رشد داشته و نرخ تورم در ایران  22/5و
امارات  1درصد بوده است .همچنین رشد اقتصادی ایران در سالهای 1387 -88به ترتیب 0/1
و  1درصد بوده است( .نیکرفتار)16 :1389 ،
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فشاری بر آن وارد نمیکنند حال آنکه ایران هنوز فاقد انرژی هستهای است.
تحریمهای اعمالی علیه ایران بهشــدت بر امنیت انســانی بهخصــوص امنیت اقتصادی از
شاخصهای توســعه اقتصادی تأثیر منفی داشته است .حوزههای کلی آسیب در محورهای زیر
مشخص شده است:
1 .ایجاد اضطرار ،محدودیت در انتخاب و برنامهریزی؛
 2.تحریم بهخصوص از نــوع اقتصادی آن ،مدیریت بهرهبــرداری از واحدهای زمانی در
اختیار یک ملت را دچار اختالل میکند و بازدهی هر واحد زمانی را کاهش خواهد داد.
تحریمها بهطورکلی یک ویژگی عمده دارند و آن سلب قدرت انتخاب است.؛
3.پیشنیازها ،الزامها و ضرورتهای توسعه انسانی؛
«تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد .در شــرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر
کند ،به ناچار کاالی مورد نظر با قیمت باالتر خریداری میشــود؛ بنابراین قدرت خرید پول نیز
کاهش مییابد .برای کشور تحریمکننده نیز ازدسترفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه
تحریم استِ .اعمال تحریمها تغییر در رتبهبندی خطرپذیری کشور هدف را به دنبال دارد .افزایش
یا کاهش خطرپذیری موج زیاد و کم شدن هزینههای دادوستد میشود .هزینه دیگر آن در حوزه
اقتصادی ،روانی اســت که موجب میشود سرمایهگذاران با تردید به فرصتهای سرمایهگذاری
در کشــور هدف تحریم نگاه کنند»( .شــاهقلینژاد )124 :1392 ،مبــادالت پولی از صورت
بانکی به روش دســتی و صرافیها تغییر و بازرگانی چمدانــی در تبادالت مالی با منابع خارجی
افزایش پیدا کرده که این امــر بهخصوص برای ادارههای دولتی مخاطرات و تبعاتی نظیر احتمال
ســرقت ،کالهبرداری و اختالس را به دنبال خواهد داشــت .تحریمها ،فقدان قوانین و مقررات
مشــخص و روشن در حمایت از مالکیت خصوصی ،سرمایه و کمبود فرصتهای مناسب برای
ســرمایهگذاری را آشــکار نمود .به همین دلیل ،صاحبان ســرمایه در ایران اغلب موارد ترجیح
میدهند ســرمایه خود را از ایران خارج کنند .در گذشــته این سرمایهها به امریکا و اروپا حرکت
میکرد؛ اما در ســالهای اخیر کشورهای حاشیه خلیجفارس ،مالزی ،تایلند ،چین و بهطورکلی
آسیا بهخصوص امارات مقصد آن است .بر اثر تحریمها ،فرار مغزها و سرمایهها که اثرات منفی
کوتاه و بلندمدت بر متغیرهای اقتصادی بر جای میگذارد ،تشــدید شده است .در صورت عدم
اتخاذ سیاســتهای صحیح در جهت کنترل فرار ســرمایه ،وضعیــت متغیرهای اقتصادی بدتر
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خواهد شــد .افزایش نرخ ارز ،تشــدید تورم ،افزایش نرخ بهره ،کاهش ســود و سرمایهگذاری و
ایجاد کسری حســاب در موازنه پرداختها از جمله آثار بلندمدت فرار سرمایه است .البته باید
تأملی کرد و اندیشــید که ایران با حدود  75میلیون نفر جمعیت و تنوع زیستی و جغرافیایی و در
اختیار داشتن صنعت نفت ،پتروشیمی ،گاز طبیعی و موقعیت استراتژیک چرا شاهد فرار سرمایه
خود به کشــورهایی مانند امارات اســت .تحریمها موج میشود ارتباط ،تعامل و همکاری اتباع
ایرانی اعم از شــرکتهای بازرگانی ،خدمات مهندسی ،متخصصان با نظام بازرگانی جهانی کم
شود .هر چقدر ارتباط مردمی در قالب همکاریهای مختلف با دیگر ملتها و دولت کم شود،
احتمال بروز مخاصمه و خشونت بیشتر میشود .امری که در نظر بسیاری به جنگ ختم میشود.
1 .تأثیر تحریمها بر تولید؛
در وضعیت تحریم مســئله مهــم برآوردن نیازهای حداقلی و اساســی اســت به همین جهت
طرحریزیهای بلندمدت و راهبردی با توجه به تغییرات مســتمر و مختلفی که به دلیل شــرایط
حاکم ناشــی از تحریم به وجود آمده است ،میسر و نتیجهبخش نیســت .در حوزه مادی ،عدم
مواد اولیه و نقدینگی ،ابزار تولید و تحریم ســه مشــکل تولید دانســته شــده است؛ اما هر سه
ناشــی از ِاعمال تحریمها اســت .تحریمها در حوزه تولید موج تغییر طرحهای از قبل طراحی
و هدفگذاری شــده ،تغییــر در قطعهها (المانها) و عدم برخــورداری از خاصیت راهبردی و
ً
بلندنگری میشــود .اثر تحریمها در حوزه تولید صرفا به تأثیر منفی بر تدارکات و پیشزمینهها
برای تولید ،کاهش حجم کمی و کیفیت آن محدود نمیشــود .ولیــد به دلیل تأثیر تحریمها بر
فروش محصوالت ایرانی و کاهش آن آسیب میبیند)Ramesh, 2006: 24( .
2 .تأثیرات غیرمستقیم؛
تحریمها موجب دولتیتر شــدن اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی شده است .ریشه عدم
توجــه به بخش خصوصی که راهحل مهمی در برخورد با تحریمها اســت را عالوه بر مطالعه در
حوزه فرهنگی باید در متون حقوقی همچون قانون اساســی جســت .بخشهای حیاتی و اصلی
اقتصاد کشــور در اختیار دولت است و مردم که صاحبان اصلی این ثروتها هستند ،از دخالت
مســتقیم در آنها محروم هستند .هرچند که قانون اساسی از عنوان مالکیت عمومی و در اختیار
دولت برای نشــاندادن فقط تصدی دولت بر این منابع استفاده کرده و از بهکاربردن واژه انحصار
خودداری نموده است؛ اما تســلط تماموکمال دولت بر این حجم عظیم از اقتصاد کشور آشکار
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اســت .بههرحال بسیاری از شــرکتها ،نهادها ،ســازمانها و صنایعی که با استناد به این اصل
شــکل گرفتهاند؛ نهتنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد قدرت
انحصــاری اولیه خود را در یک بازار به بازارهای دیگر نیز گســترش دادهاند .ایران زمانی خواهد
توانست در راه توســعه اقتصادی گام بردارد که راه برای اقتصاد آزاد و خصوصی باز شود و دولت
نقش ناظر اقتصادی را تقبل کند.
توجــه به کاهش ارزش پول ملــی در برابر ارزهای خارجی ،صادرکننــدگان برای کس ارز و
فروش آن به ریال به صادرات بیشتری روی میآورند.
3 .تأثیر تحریمها بر نفت؛
سه شــاخه مهم اثرگذار بر ساختار سیاســتهای نفتی ایران تاکنون شامل سیاست خارجی
ایران و تحریمهای اعمالی بر صنایع نفت و گاز ،موانع حقوقی برای جذب ســرمایه و فنآوری و
ســومی فضای اقتصادی ایران اســت که از خصوصیت پیشبینیپذیری و امنیت کامل اقتصادی
برخوردار نیست.
4 .تحریمها و انحالل شــرکت ملی صادرات گاز از سوی مقامهای وزارت نفت از دالیل
مســکوت ماندن قراردادهای گازی ایران با هند ،سوئیس و یونان ،تعلیق ایجاد خط لوله گاز
در یک طرح  7میلیارد دالری از ایران به پاکســتان و هند ،عملی نشدن خط لولهای که وزیر
نفت ایران در  2آوریل  2009میالدی اعالم کرده بود در مسیر ایران ،عراق ،سوریه و دریای
مدیترانه بهســوی اروپا ساخته میشــود و خط لوله «ناباکو» از آذربایجان است .همچنین
تحریمهای جدید با توجه به گســترش و نظارت بر آن بهخصــوص بر حوزه بانکی و مالی
موج شد تا امید چندانی به انعقاد قراردادهای گازی و اجرای آن نباشد .برای همین در حال
حاضــر نیمی از نفتکشهای دریایی ایرانی در مواجهه بــا تحریمها در خلیجفارس لنگر
انداخته و بهجای تحویل نفت ،بهنوعی ذخیره آن بر آب تبدیل شدهاند .دولتهای اروپایی
و امریــکا نبایــد نفت ایران را با توجه به اطالع از وابســتگی اقتصاد ایــران به نفت ،حجم
بزرگ دولت و اتصال زندگی شهروندان ایرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به آن تحریم
میکردند .اقدام مذکور و تحریم ســایر موارد ،بر امنیت اقتصادی شهروندان ایرانی و نه بر
تصمیمهای سیاسی کشور تأثیر اصلی گذاشته است.
5 .تأثیر تحریمها بر دارو؛

دراینخصوص باید اشــاره کرد عالوه بر داروهای بیهوشی و بیماریهای خاص ،داروهای
ساخت خارج از ایران با توجه به بیماریهای مختلف و افزایش  4برابری سرطان در ایران نسبت
به سیسال گذشته یا موجود نیست و یا با قیمت بسیار گران توزیع میشود.
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یکــی از ابزارهای مقابله با نقض حقوق بشــر و تضمین رعایت آن ،تحریم اســت .تحریم در
تضمین رعایت حقوق بینالملل بشــر ،ضمانت اجرای مؤثری تلقی میشــود ،زیرا در جامعه
بینالمللی ،اســتفاده از زور و قوه قهریه و صالحیت قضایی اجباری برای مقابله با نقض حقوق
بشــر همانند حقوق داخلی مقرر نشده است .عملیات نظامی که از سوی شورای امنیت سازمان
ملل متحد تجویز میشود ،منحصر به مواردی است که شورا ،نقض گسترده و فاحش حقوق بشر
را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی قلمداد نماید که این امر عمومیت ندارد و در مواردی
تابع مالحظات سیاسی است .بهعالوه ،نمیتوان بدون رضایت دولتها علیه آنها در دادگاههای
بینالمللی اقامه دعوی نمود .در عمل حکومتها از بین خدشــهدار شدن مشروعیتشان به نقض
حقوق بشر اذعان نمیکنند ،چه رسد به اینکه صالحیت یک دادگاه بینالمللی را برای رسیدگی
به این موضوع بپذیرند.
علیرغم اســتفاده مکرر برخی دولتها و سازمانهای بینالمللی از تحریمها ،مشروعیت
یا عدم مشروعیت این اقدام در حقوق بینالملل همواره با دیدگاههای متفاوتی همراه بوده است.
دلیــل تفاوت دیدگاههــا در خصوص ماهیت تحریم را باید در نوع نــگاه صاحبنظران مختلف
ً
نســبت به حق حاکمیت دولت خصوصا از جنبه اقتصادی آن و نیز اصل همکاری بینالمللی و
نظام تجارت بینالمللی جســتجو کرد ،ضمن اینکه تأثیرات منفی تحریمها بر کشــورهای مورد
تحریم ،دستهای از صاحبنظران را به مخالفت با آن سوق داده است .عالوه بر این ،اختالفنظر
در خصوص ماهیت تحریم به دستهبندیهای بینالمللی نیز ارتباط دارد .کشورهای توسعهیافته،
ً
تحریم را وســیلهای برای تضمین رعایــت قواعد بینالمللی از جمله حقوق بشــر خصوصا در
کشــورهای درحالتوسعه تلقی میکنند .به نظر میرســد برای تبیین ماهیت تحریمها باید اصل
آزادی اقتصــادی دولت را که از آثار حق حاکمیت دولت اســت ،بهعنوان نقطه عزیمت در نظر
گرفت .بر اســاس این اصل ،هر دولتی در تعیین نحوه روابط اقتصادی خود با ســایر دولتها از

156

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

اختیار کامل برخوردار اســت .اصل آزادی اقتصادی جنبههــای گوناگونی دارد که یکی از آنها
تصمیمگیری یک دولت در مورد روابط اقتصادی خود با ســایر دولتها اســت؛ بنابراین ،اصول
ِاعمال تحریمها از نظر حقوق بینالملل مجاز اســت .مگر آنکه یک دولت بهموجب معاهده دو
و یــا چندجانبه محدودیتهایی از جمله خــودداری از ِاعمال تحریم را بپذیرد .با وجود این ،در
این صــورت نیز دولتی که از نقض حقوق بینالملل زیاندیده باشــد ،حق دارد تعهدات خود را
نادیده گرفته و از تحریمها بهعنوان اقدام متقابل استفاده نماید .همچنین ،با توجه به مقررات طرح
کمیســیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولت ،اتخاذ تحریمها بهعنوان اقدامی قانونی در
ِقبال نقض تعهدات عام الشــمول حتی توسط دولتهای غیر زیاندیده نیز مجاز است .در تبیین
ماهیــت تحریمها این مطلب نیز باید مدنظر قرار گیرد که اســتفاده یک دولت از تحریم بهعنوان
ابزاری برای اجبار اقتصادی یا سیاســی ســایر دولتها در مقوله فشــار اقتصادی قرار میگیرد و
همانگونه که مجمععمومی ملل متحد در قطعنامههای متعدد خاطرنشان نموده است ،مداخله
در امور داخلی کشــورها محسوب میشــود .نمیتوان در همه موارد ،انگیزه واقعی دولتها از
ً
توســل به تحریم اقتصادی را احراز نمود زیرا معموال میان آنچه که کشورها بیان میدارند و آنچه
ً
که واقعا به دنبال آن هســتند ،تفاوت وجود دارد .به نظر میرسد که با توجه به اینکه تحریمها در
ً
حقوق بینالملل اساســا اقدامی مجاز محسوب میشــود ،اثبات این امر که دولت تحریمکننده
درواقع به دنبال تسلط بر حقوق حاکمه دولت مورد تحریم و یا کسب امتیازات نامشروع سیاسی
یا اقتصادی اســت و از این طریق ،مرتکب اقدام نامشروعی شــده است ،با دولت مورد تحریم
خواهد بود که البته اثبات آن چندان آسان نیست .در چارچوب برخی از سازمانهای بینالمللی
اســتفاده از تحریمها برای تضمین اجرای مقررات ســند مؤسس که ممکن است شامل تضمین
رعایت حقوق بشــر نیز باشــد ،پیشبینی شده است .در ســالهای اخیر ،در خصوص سازمان
ملل متحد ،با برخی از اقدامات ،ناقض حقوق بشــر که در گذشــته تهدیدی علیه صلح و امنیت
بینالمللی به شــمار نمیآمدند ،بهعنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی محسوب
نموده اســت .با وجود این ،نقض حقوق بشر در اغلب موارد متضمن تهدید علیه صلح و امنیت
بینالمللی نیســت تا دخالت شورای امنیت ســازمان ملل را از طریق اتخاذ اقدامات اجرایی از
جمله تحریم اقتصادی ایجاب نماید ،ازاینرو اقدام دولتها و سازمانهای منطقهای در استفاده
از اهــرم تحریم اقتصادی برای مقاله با نقض حقوق بشــر و تضمیــن رعایت آن ضروری به نظر
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میرسد .مبنای اصلی توسل دولتها و سازمانهای بینالمللی به تحریمها برای مقابله با نقض
حقوق بشــر ،مسئولیت حمایت از حقوق بشر است .یکی از ابعاد مسئولیت حمایت ،مسئولیت
واکنش اســت که براساس آن باید در مواقع لزوم اقدامات مقتضی بهمنظور مقابله با نقض حقوق
بشــر انجام پذیرد ،تحریمها میتواند بهعنوان واکنشی مناسب در مقابل نقض حقوق بشر به کار
ً
گرفته شود .با وجود این ،نباید مسئولیت حمایت صرفا مبنای برای توسل تحریمها در قبال نقض
حقوق بشر قلمداد شــود ،بلکه عالوه بر آن باید در نحوهی اجرای برنامههای تحریم ،مسئولیت
حمایت از حقوق بشر مدنظر قرار گیرد.
درهرحال ،پذیرش تحریمها بهعنوان اقدامی مجاز در حقوق بینالملل ،اعم از آنکه بهمنظور
تضمین رعایت حقوق بینالملل بشر یا ســایر قواعد بینالمللی صورت گیرد و یا اینکه با هدف
تحقق اهداف مشــروع سیاســت خارجی انجام گیرد ،هرگز به این معنا نیســت که در اجرای آن
هیچگونه شــرط یا محدودیتی وجود نــدارد .دولتها و ســازمانهای بینالمللی باید در ِاعمال
ً
برنامههای تحریمــی قواعد حقوق بینالملل خصوصا موازین حقوق بینالملل بشــر را رعایت
ً
ً
ً
نمایند .ازآنجاییکه تحریمها نوعا اقداماتی هستند که ارتباط تجاری و مالی را کال یا جزئا ممنوع
میســازند و بر وضعیت اقتصادی کشــوری که هدف تحریم قرار گرفته است ،تأثیرات منفی بر
ً
جای میگذارند ،ضرورت رعایت قواعد مزبور در اجرای تحریمها کامال آشکار است.
با هدف جلوگیری از اثرات منفی تحریمها بر حقوق بشر راهکارهای گوناگونی مورد بررسی
قرار گرفته اســت که از آن جملهِ ،اعمال تحریمهای هدفمند ،مد نظر قرار دادن شروط معافیتها
بشردوستانه در برنامههای تحریمی ،تعلیق تحریمها و همچنینِ ،اعمال تحریمهای موقتی است.
البته باید خاطرنشــان نمود که موفقیت این راهکارها منوط به اجرای درســت و نیز ،کامل آنها
اســت .تجربهها حکایت از آن دارد که هرگاه این راهکارها متأثر از مالحظات سیاســی بودهاند،
در واقعیــت بهگونهای ناقص اجراء شــدهاند یا آنکه رعایت این موازین حقوق بشــری به هدفی
حاشیهای و کماهمیت مبدل شده است.
باید توجه داشــت که نقش ســازمانهای غیردولتی و نهادهای حقوق بشری در روند اجرای
راهکارهای فوقاالشاره -بهویژه ،اجرای شروط معافیتهای انساندوستانه -از اهمیت برخوردار
اســت .بدینمعنا ،ازآنجاییکه گنجاندن برخــی کاالها و خدمات بهعنوان مســتثنیات تحریم
ممکن اســت از یکسو ،مورد سوءاســتفاده مقامات دولت تحریمی قرار گیرد؛ و از سوی دیگر،
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تحریمکنندگان نیز با دســتاویز قرار دادن چنین سوءاســتفادههایی ،مانع از ورود و ارائه کاالها و
خدمات معاف از تحریم به شهروندان دولت مورد تحریم شوند ،نهادهای غیردولتی میتوانند با
ارائه گزارشهای بیطرفانه و با رویکردی انساندوســتانه به اجرای صحیح شروط معافیت کمک
کنند و حتی در تغییر فهرســت کاالها و خدمات ضروری بر مبنای شــرایط خاص کشــور مورد
تحریم ایفای نقش نمایند.
درعینحــال ،ایجاد تحول در برنامههــای تحریمها در آینده ،به اقدامات شــورای امنیت و
ســازمانهای منطقهای در افزایش حمایتهای حقوقی از شــهروندان کشــورهای مورد تحریم
بســتگی دارد که به نظر میرســد با توجه به وجود زمینههای سیاســی و فکری الزم و آغاز روند
تضمیــن حمایتهای مزبور در ســالهای اخیر بتوان به تکامل این نوع حمایتها در ســطحی
وسیعتر و بهگونهای مؤثرتر امیدوار بود.
در ارتباط با تحریمهای ِاعمالی علیه جمهوری اســامی باید به این نکته اشاره کرد که غرب
رابطه میان مشــکالت اقتصادی و رفتار سیاسی را اشــتباه درک کرده است .آنان تصور میکنند با
انتخاب حاکمان
افزایش فشــار بیشتر و نقض حقوق بشر ،رفتار یا نظام سیاسی با فشار مردم یا با
ِ
تغییر خواهد کرد .بر این اســاس ،با توجه به تأثیر مخرب تحریمهای همهجانبه ،غیرهوشمندانه
و غیرمســئوالنه غرب بر حقوق بشــر ایران و توسعه انسانی شــهروندانی ایران ،بررسی شکایت
جمهوری اســامی از امریکا در دیوان بینالملل دادگستری اهمیت مییابد که البته ،خود بحث
گستردهای را میطلبد.
در ُبعد داخلی نیز ،متخصصان و اســاتید از ســالهای گذشته تاکنون به ارائه راهحل ،توصیه
و هشــدارها مبــادرت ورزیدهاند که نمونههایــی از آن را میتوان در چارچوب ارســال نامهها و
جلسات با مسئولین دید که در آنها به نقد و ارائه راهحل مبادرت نموده بودند .برداشته شدن موانع
موجود مانند فقدان امنیت فردی و اجتماعی ،مشکالت مربوط به امنیت سرمایهگذاری خارجی،
فســاد اقتصادی ،وجود قوانین و دســتگاههای موازی ،عدم تطبیق قوانین پولی و بانکی با قوانین
بینالمللی ،ناکارایــی نظامهای مالیاتی و تبدیل اقتصاد مصرف محــور ایران به اقتصادی تولید
محور ،کســب درآمدهای بودجه با مالیات بهجای برداشــت از چاههای نفت که درواقع باعث
انقطاع رابطه دولت و ملت میشود و همچنین ،ورود جهانگردان بهعنوان یک منبع اصلی درآمد
ملی از جمله این راهحلها است.
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Abstract

Sanctions, for whatever purpose they are used, may violate human rights and
severely affect the right to development, the right to life, and political rights and
freedoms. By asking the question, “What effect do international sanctions have
on human rights standards - with an emphasis on multilateral sanctions against
the Islamic Republic of Iran?”, this research has come to the conclusion that
the sanctions imposed on Iran have many direct and indirect negative effects on
Iranian citizens, it is contrary to the general and universal principles and values
of human rights. The aforementioned effects on economic rights from the second
generation and the development of human rights from the third generation have
been measured in this research. Based on this, practical sanctions have negative
effects on the main indicators and assumptions of economic security. In addition,
it has negative effects in other fields as well. In this research, the effects related to
economic rights and development have been investigated.
Keywords: International Sanctions, Human Rights, Iran, economic security,
development.
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Man’s behavior is subject to the moral foundations within him. Accordingly, every
material and spiritual phenomenon on this scale must be analyzed and evaluated.
Today, with the increasing growth of the field of law in different societies, we are
witnessing small and large differences in Islamic and Western human rights, which
studies show that due to differences in the moral foundations that govern them, the
legal products of these two schools. It is different. The West, through the media,
has always targeted Islamic law and considered it contrary to human ethics, while
the study of the moral foundations governing Islamic and Western human rights
shows the opposite. It seeks to study these moral foundations in a descriptiveanalytical way and has finally come to the conclusion that Western human rights
in various moral fields provide material interpretations of man and existence and
give man an exclusive place in creation and others. Existing rights in the universe,
including other creatures and semantic aspects of creation, including religion, the
hereafter, etc., under the control and will of man, unlike Islamic human rights,
which subject human rights to attention and a true view of man and the universe.
Has explained.
Keywords: Ethical foundations, human rights, Islam, the West, democracy
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Abstract
The mechanism of the right to bet on international treaties in the international
human rights system is one of the capacities that has enabled the increasing number
of contracting parties in international treaties. In this regard, the Convention on
the Rights of the Child as a treaty that seeks to regulate and coordinate the rights
of the child in the international human rights system through the rights (set of
rules) of the subject, through the positions Islam is of particular importance. The
upcoming research, by focusing on the application of the right of condition to the
international treaty, will deal with the several mechanisms of the right of condition
regarding the accession of Islamic countries to the international treaty, and in this
way, comment on the child rights treaty in the international human rights system.
is sewn In the field of protecting children’s rights, Islamic teachings are much
richer than international legal teachings in the international human rights system.
In addition to being rich, Islam’s protection of children’s rights has a long history
compared to international law. This requires Islamic countries to go hand in hand
through rule-making channels in the international arena, including concluding
treaties, creating regional customary international laws, and of course issuing
resolutions through international organizations. Global and regional organizations
such as the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation have
taken steps in the process of gradual development of international human rights.
What’s more, this way not only helps to enrich international human rights, but
also promotes Islamic propositions.
Keywords: Islamic human rights, international human rights, international treaty,
right of condition, children’s rights.
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The tools of the Islamic Republic of Iran to deal with international cases of
human rights violations

Abstract
A look at recent events in the region and the world reveals several of these. Gross
human rights violations in occupied Palestine, Zionist aggression in Lebanon,
ISIS crimes in Syria and Iraq, Saudi aggression in Yemen, mass executions in
Saudi Arabia, inhumane incidents in Bahrain, violations of basic black rights in
the United States, terrorist acts by the government The United States against the
Islamic Republic of Iran, from economic sanctions to the assassination of the
commander of the Quds Force and other assassinations by the United States and
the occupying regime in Quds, are all part of many inhumane acts that occur in
the world and dealing with such cases requires identifying all legal It is political
and all the tools that international law provides to countries and unfortunately
they are less used. These tools include cultural and propaganda tools, negotiation
and diplomacy tools, non-recognition of the status quo of violations, severance
of diplomatic relations, use of regional legal arrangements, legitimate individual
and collective defense, UN capacities, including the Security Council. And
the General Assembly and the Human Rights Council, international judicial
measures, instruments of economic pressure, direct military action, convergence
and synergy with allied governments and the formation of unions and coalitions
and regional intervention organizations based on the consent and request and
humanitarian intervention Is that the Islamic Republic of Iran can use and cite for
the realization of human rights.
Keywords: Human rights, combating human rights violations, guaranteeing the
implementation of human rights, Islamic Republic of Iran
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Abstract
One of the duties and rights of the people in the Islamic government is the right
of supervision, which is done in the form of the duty of enjoining the good and
forbidding the evil. The Islamic People, just as it is obligated in an Islamic society,
on the basis of the mutual guardianship of the believers, to command each other to
do good and forbid evil, is obliged to supervise the actions of the rulers and agents
of the political system. Or acting in denial, in the form of exemplary advice, to
prevent them from denying and to guide them to the good. Using a descriptiveanalytical method, this article assumes that the principle of enjoining the good and
forbidding the evil and the right of public oversight is the most important religious
support in Islamic governance for exercising oversight and the best example is to
establish and maintain an Islamic government.
Keywords: Supervision, Public Supervision, Islamic Governance, Holy Quran,
Enjoining the Good and Forbidding the Evil
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Human rights in the discourse of the doctrine of Mahdism

Abstract
The purpose of this article is to examine human rights in the discourse of the
Mahdism doctrine. The research method is descriptive-analytical and using library
resources. In response to the main question, what is the place of human rights in
the discourse of the doctrine of Mahdism? It can be argued that the doctrine of
Mahdism places more emphasis on the value or acquired dignity of human beings,
but the Universal Declaration of Human Rights avoids acknowledging the inherent
dignity of dignity in order to avoid conflict with the views of secular countries.
Belief in the realization of rights such as equality, justice, security, and prosperity
has led to the universality, excitement, and idealism of Mahdism as proclaimed by
the UN General Assembly in 30 articles of the Universal Declaration of Human
Rights in pursuit of the common goal of promoting human rights and freedoms. .
Finally, in the age of advent, no one is excluded from the scope of “human rights”
and belief in the Mahdi (pbuh) is not only an indication of an Islamic belief, with a
specific religious color, but the desire of all human beings with different religions
in the form of natural inspiration.
Keywords: Mahdism doctrine, human rights, international law, Islamic human
rights, international human rights
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Abstract
In view of the increasing number of people with disabilities around the world, on
December 20, 1993, the UN General Assembly adopted a resolution of standard
rules based on equal opportunities for persons with disabilities. Having equal jobs
and opportunities for the disabled, increasing the awareness of the people and
the disabled about the rights, needs, abilities and potential talents of the disabled
are the basic principles of this resolution. The subject of the present study is a
comparative study of positive discrimination in the employment of persons with
disabilities in the legal systems of Iran, the United States and India. India’s legal
system and the Supreme Court have taken strong steps to discriminate positively
against the employment of persons with disabilities. US federal law also requires
the federal government to discriminate against the employment of people with
disabilities. In the Iranian legal system, there is still a long way to go before the
rights of the disabled are realized, especially in the field of employment. The
most important problem in the field of employment of the disabled is the nonimplementation of the law and the lack of funding.
Keywords: USA, Iran, employment, positive discrimination, disabled, India
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