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چکیده

هر کشــوری برای پایداری خود ناگزیر از اندیشیدن تدابیری است که در وضعیت 

پیچیدۀ قرن بیست و یکم ـ که عصر فّناوری   و پیچیدگی است ـ الزم است عالوه بر 

اتخاذ برنامه های نظامی، از علوم و فنون متعددی ازجمله حقوق استفاده کند. ایران 

هم با توجه به شــرایط ویژه  ای که دارد و با لحاظ برنامه  ای که برای به دســت آوردن 

جایگاهی که در جهان و نســبت به سایر کشــورها در قالب »الگوی پایۀ اسالمی 

ایرانی پیشــرفت« درنظر دارد، باید از کلیۀ منظرهــای اثربخش به تحلیل و تبیین 

این موضوع بپردازد. در این مقاله نگارنده قصد دارد با کاربســت روشی توصیفی 

تحلیلی به این ســؤال پاسخ دهد که »الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت از منظر 

پدافند غیرعامل، به ویژه کاهش آســیب پذیری و افزایش پایداری ملی، با رویکرد 

حقوقی چگونه ارزیابی می  شود؟« ازنظر حقوقی، عوامل متعددی امنیت عمومی 

پایدار و قابل اعتمادی را به وجود می  آورند که اگر تقویت آن ها در مالحظات مربوط 

به پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، می  توان انتظار افزایش بازدارندگی، کاهش 

آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت 

بحران در مقابل تهدیدها و اقدام های نظامی دشمن را داشت. این عوامل از یک سو 

به طور مســتقیم و در ارتباط با مفهوم مضیق امنیت شکل می  گیرد و ازسوی دیگر، 

ـ قضایی »پیش نویس سند الگوی پایۀ اسالمی  تحلیل حقوقی 
ایرانی پیشرفت« از منظر پدافند غیرعامل

سید محمد مهدی غمامی
عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق )علیه السام(. تهران. ایران.

ghamamy@isu.ac.ir
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در معنای موســع مفهوم امنیت، امنیت انســانی را از الزامات پایداری یک دولت 

کارآمد برمبنای قاعدۀ حفظ نظام می  داند.

کلیدواژه هــا: پدافند غیرعامل، حفظ نظام، الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت، 

پایداری ملی، نظم عمومی، نظام قضایی.

1. مقدمه

پدافند به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در 

همۀ مواقع در برابر هرگونه شرایط، موقعیت و تجاوز است )احمرلویی، 1389: ص13(. این تجاوز 

و تهدیــد علیه لزوم برقراری پایداری و حفظ ایمنی ممکن اســت ناشــی از حوادث طبیعی، به ویژه 

علیه جمعیت کشور، و در قبال عنصر اول تشکیل دولت ملی یعنی »قدرت عالی« باشد )کاظمی و 

 
ً
تبریزی، 1394: ص 12( که قانون تشــکیل سازمان مدیریت بحران کشور )مصوب 1386( و اخیرا

»قانون مدیریت بحران کشور« )مصوب 1398/11/16(1 برای اتخاذ تدابیر مقتضی و منسجم، جهت 

مدیریت آن برنامه  ریزی کرده است و یا ممکن است ناشی از منشأ انسانی باشد که در عرصۀ داخلی 

قوانین کیفری ازجمله قانون مجازات اســالمی )به ویژه فصل هشتم و نهم از قانون مجازات اسالمی 

مصوب 1392 در باب محاربه و بغی و فســاد فی االرض و همچنیــن، فصل اول از قانون مجازات 

اســالمی مصوب 1375 در باب جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور( است؛ باوجود این، در 

تعریف رسمی پدافند غیرعامل وفق بند 1 سیاست های کلی نظام در امور »پدافند غیرعامل« )ابالغ 

1389/11/29( که مقرر می  دارد »مجموعه اقدامات غیرمســلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، 

کاهش آســیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تســهیل مدیریت بحران 

در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشــمن می گردد«، منشــأ انسان ســاخت مورد تأکید است و 

البته ممکن اســت حوادث به ظاهر طبیعی نیز با منشأ انسان ســاخت به وقوع بپیوندد. به این ترتیب، 

تمرکز اصلی مفهوم پدافند غیرعامل بر »افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 

 محتمل 
ً
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تســهیل مدیریت بحران« مســتقر اســت؛ چراکه عمدتا

دستکاری طبیعی توسط دشمن برای وقوع اتفاقات سهمگین و بزرگ است.

1. تا زمان نگارش این مقاله، هنوز شــورای نگهبان بعد از اعالم برخی مغایرت ها، به ویژه مغایرت با اصول 75، 85، 
138 و سیاست های کلی نظام در امور »پدافند غیرعامل«، اعالم نظر قطعی نکرده است.
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در تعریفــی دیگر، پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی اســت و به مجموعه اقداماتی 

اطالق می شــود که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از واردشــدن خســارات 

مالی بــه تجهیزات و تأسیســات حیاتی و حســاس نظامی و غیرنظامی و تلفات انســانی 

جلوگیری کرد یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. در این تعریف 

هم مجموعه ای از قوانین پیش گفته و همچنین، قوانیــن اخیرالتصویبی همانند قانون تعیین 

ـ امنیتی اماکن و تأسیســات کشور )1393( نقش مؤثری در تضمین الزامات  حریم حفاظتی 

الزم االتباع پدافند غیرعامل دارد.

 بدیهی اســت مطابق اصل صالحیــت، از آنجا که هیچ مقامی هیچ اختیاری ندارد 
ً
آنچه کامال

 
ً
مگــر به موجب قانون و بــا توجه به اینکه اختیارات مقامات باید در شــرایط پدافندی به نحو کامال

اثربخشــی منسجم شــود، نیازمند طراحی یک الگوی حقوقی بســیار واضح در حوزۀ امنیت ملی 

به نحو عــام و پدافند غیرعامل به طور خاص هســتیم؛ در حالی که در الگوی پایۀ اســالمی ایرانی 

پیشرفت، به عنوان »چهارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحوالت مطلوب 

ایران در عرصۀ  فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نیم قرن آینده« که 

»هدف های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می کند« و طبق آخرین 

عبارت افق الگو الزم اســت در پرتوی اجرای الگو، »احســاس امنیت، آرامش و آسایش« در کل 

 می  توان بند 
ً
کشــور ایجاد شود ولی به طور دقیق هیچ عبارتی ناظر بر پدافند غیرعامل نیست و صرفا

53 تدابیر را با تقریر عبارت »پیشگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران، گسترش 

بســیج مردمی و تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده« مرتبط به پدافند دانست. در ادامه به طور کلی در بند 

35 تدابیر الگو1 عبارتی مشــتمل بر مفهوم امنیت درج شــده و البته به صورت خیلی کلی  تر عبارتی 

مربوط به تقویت اقتدار کشور در بند 52 تدابیر2 ذکر شده است. البته الزم است سایر بندها نیز، در 

راستای تقویت ساخت درونی اقتدار نظام، مورد توجه قرار گیرند که از این نظر و با رویکرد حقوقی 

به بررســی آن ها، مشتمل بر بخش های   چهارگانۀ سند به ویژه تدابیر 28، 41، 42، 43، 49، 53 و 

در ادامه به ارائۀ پیشنهادهای اصالحی پرداخته  ایم.

1. »تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیۀ ســالم و ارتقای ســازوکارهای نظارت بــر تولید و توزیع مواد غذایی و 
مصرفی«.

2. »تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب سازی ساختار اداری کشور با روش های جدید به گونه ای 
که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق بگیر دولت باشند«.



86

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

بنابراین، ســؤال اصلی این مقاله عبارت اســت از اینکه »الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت 

از منظر پدافند غیرعامل، به ویژه کاهش آســیب پذیری و افزایــش پایداری ملی، با رویکرد حقوقی 

چگونه ارزیابی می  شود؟« سؤاالت فرعی این مقاله نیز عبارت اند از: 1. آیا بخش  های مختلف سند 

مشتمل بر مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر از حیث حقوقی، پاسخ گوی مسائل و چالش  های 

جمهوری اســالمی ایران، به ویژه از منظر پدافند غیرعامل، در مسیر پیشرفت هستند؟ )واجد جنبۀ 

راهگشایی(؛ 2. چگونه می  توان با بازنگری و الحاق گزاره  هایی در بخش  های مختلف سند، به ویژه 

تدابیر، موجبات ارتقای سند الگو را فراهم کرد؟

فرضیۀ نگارنده این اســت که تدابیر در موارد متعددی1 نه تنها فاقد حکم، که فاقد هرگونه جهت 

و الگوی مشــخصی هستند تا در پرتو آن ها بتوان انتظار تغییر و تحولی برای رسیدن به اهداف الگو 

را داشــت. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در فراخوان برای تکمیل و ارتقای الگوی پایۀ 

اســالمی ایرانی پیشرفت، خطاب به مجمع تشــخیص مصلحت و مجلس شورای اسالمی، الزام 

به بررســی ارائۀ پیشــنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت سند و درج نکات ضروری 

داشــته اند و به طور خاص، با توجه به مسئلۀ این مقاله، شــورای عالی امنیت ملی را، وفق وظایف 

قانونی خود، مکلف به بررسی و ارائۀ پیشنهاد کرده  اند.

بر این مبنا، با بررسی حقوقی متن پیش  نویس الگو، به ویژه تدابیری که موجبات آسیب  پذیری و 

اختالل در نظم عمومی و پایداری ملی را موجب می  شوند، از یک طرف متن مذکور را آسیب  شناسی 

و ازطرف دیگر با ارائۀ نکاتی، جهات ارتقای سند را فراهم خواهیم کرد.

نظر به اینکه این مقاله ناظر به تحلیل »الگوی پایۀ اســالمی ایرانی پیشــرفت« از منظر پدافند 

ـ  قضایی است، بدین ترتیب از یک سو موضوع تحلیل جدید است؛ چراکه  غیرعامل و دانش حقوقی 

این سند ازسوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1397 جهت بررسی نهادهای عمومی و پژوهشگران، 

فراخوان شــده است و ازســوی دیگر، زاویۀ تحلیل این مقاله امری اختصاصی است؛ ازاین رو، این 

تحقیق بدیع و فاقد پیشینه است.

ـ  قضایی و الزامات  روش تحقیــق این مقاله نیز توصیفی  تحلیلی و در چهارچوب اصول حقوقی 

ـ تقنینی ازجمله قانون اساسی و سیاست  های کلی به عنوان اسناد باالدستی سند الگو است. هنجاری  

1. نگارنده در کنفرانس هشــتم الگو دو بند دیگر ازجمله بندهای 49 و 51 را نیز مورد طرح و نقد قرار داده و پیشنهاد 
جایگزین ارائه کرده است.
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2. تحلیل حقوقی سند الگو از منظر پدافند غیرعامل

همان طور که در متن پیش نویس سند الگوی پایه آمده است و در بند 20 تدابیر به تبعیت از اصل 4 

قانون اساسی به حاکمیت موازین اسالمی تصریح شده است، الزم است اصول و موازین اسالمی، 

به ویژه حفظ نظام1 و افزایش پایداری نظام در قالب الگویی کارآمد و اثربخش، که مشتمل بر جهات 

و الزامات عینی اســت، تأمین شود. این درحالی است که پیش نویس موجود به این اصل که حاکم 

بر ســایر الزامات شرعی نیز هست توجه درخوری نکرده اســت و البته هیچ الگویی نیز از آن برای 

ارتقای نظم عمومی و تاب  آوری نظام، کاهش آســیب  پذیری و شرایط غیرعادی برداشت نمی  شود. 

 در بند 53 تقریر شــده است: »پیشگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران، 
ً
صرفا

گســترش بســیج مردمی و تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده«؛ درحالی که کمتر بــه الزامات پایداری و 

تقویت ساخت درونی قدرت )نرم و ســخت( و همچنین، افزایش امنیت انسانی و اعتماد عمومی 

در خالل تدابیر توجه شده است و حتی ابعاد حقوقی پیشگیری و مدیریت تهدید به ویژه تهدیدهای 

نوینی ازجمله ســایبری و زیســتی نیز مورد تصریح قرار نگرفته است. این نقیصه از حیث حقوقی 

چالش  هــای مهمی را ایجاد می  کند که در ایــن بخش از دو حیث هنجاری و قضایی به آن خواهیم 

پرداخت و البته این دو حیث تأثیر و تأثر چشمگیری نیز بر یکدیگر خواهند داشت.

2ـ1. آسیب شناسی متن الگو از حیث هنجاری

رویکرد الگو طراحی برنامه  ای اســت که در آینده  ای به مدت پنج دهه، پیشرفت  هایی حاصل شود 

که منجربه تمدن ســازی شود؛ به این ترتیب که براســاس سند پیش نویس »الگوی پایه چهارچوب 

الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت و معرف ســیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصۀ فکر، علم، 

معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اســالمی ایرانی در نیم قرن آینده است. این الگو با مشارکت 

گستردۀ متفکران و صاحب نظران ایرانی و براساس جهان بینی و اصول اسالمی و ارزش های انقالب 

اسالمی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش های علمی 

و با اســتفاده از دستاوردهای بشــری و مطالعۀ آینده پژوهانۀ تحوالت جهانی طراحی شده و شامل 

مبانی، آرمان ها، رســالت، افق و تدابیر است«. این درحالی است که سند از یک مالحظۀ جدی  تر 

1. امام فرمود: »حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات اســت؛ یعنی همۀ مســائل بعدی، فرع این مســئله 
است« )خامنه ای، 1393/9/6(.



88

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

غفلت کرده است و آن هم چالش  هایی است که کشور، هم در حال و هم در آینده، با آن مواجه است 

و الزم اســت در بایسته  ها و ســاخت درونی دولت و نظامات هنجاری حاکم بر کشور به آن توجه 

ویژه  ای داشت؛ آن چنان که در سند که مشتمل بر مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر نمودار شود 

و نشــان دهد که پایداری ساخت دولت و حفظ نظام، به معنای اعم، در متن سند مورد اهتمام قرار 

گرفته اســت. در این میان با توجه به اینکه هنجارها باید وجهۀ حقوقی داشته باشند تا قابلیت الزام و 

جهتمندی برای تضمین داشته باشند، در این مقاله هنجارها از این حیث مورد توجه قرار می  گیرند.

2ـ1ـ1. آسیب شناسی تدبیر 28 از حیث هنجاری

بنــد 28 تدابیر که مقرر می  دارد »حفظ حقوق مالکیــت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی 

همراه با رعایت مالحظات صیانتی، زیســت محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن ها«، مشتمل 

بــر دو محور اصلی اســت: از یک طرف حفظ حقوق مالکیت عمومی بــر منابع طبیعی و ازطرف 

دیگر، بــر ثروت  های عمومی که هر دو در معرض تهدید و تضییع قــرار گرفته و متوجه لطمه هایی 

جدی شــده  اند؛ بنابراین، تحلیل هر کدام به نحو جداگانه  ای انجام خواهد شد و پیشنهاد می شود در 

بازنگری نیز این دو موضوع از هم تفکیک شوند.

2ـ1ـ1ـ1. ثروت های عمومی و ملی

اموال عمومی و ثروت  های ملی منابعی هســتند که با عنوان بیت المال شناخته می  شوند و حفاظت 

کید الزامات قانون اساســی و شرع مقدس است و البته در تاریخ ایران همواره مورد  از آن ها مورد تأ

ـ اداری مورد تهدید این اموال مشهود و  دســت اندازی قرار گرفته اند و هم اکنون نیز مفاسد اقتصادی 

غیرمشــهود است؛ بنابراین، در افق سند پیشــرفت، به صراحت به آرمان »فساد و تبعیض در کشور 

ریشــه کن گردیده« اشاره می  شــود ولی به جز از تدبیر 28، غیر از بیان غیرمســتقیم، هیچ تدبیر یا 

حکمی بیان نشده است. درحالی که مبارزۀ قاطع با اشکال مختلف فساد، مطابق توصیۀ چهارم بیانیۀ 

گام دوم انقالب، الزم اســت به مبارزۀ فســاد در تدبیری جداگانه تصریح شود. مقام معظم رهبری 

کید می کنند: »فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی تودۀ  ذیل چهارمین محور توصیه های اساســی تأ

چرکین کشورها و نظام هاســت و اگر در بدنۀ حکومت ها عارض شود، زلزلۀ ویرانگر و ضربه زننده 

به مشــروعیت آن هاست و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی، که نیازمند مشروعیتی فراتر از 

مشــروعیت های مرســوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر 
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نظام هاســت. وسوسۀ مال و مقام و ریاســت، حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت 

خود حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری 

اســالمی هم، که روزی مدیران و مسئوالنش مســابقۀ زهد انقالبی و ساده زیستی می دادند، هرگز 

بعید نبوده و نیســت«. این چالش بزرگ، که ایشــان در جای دیگر با عنوان »اژدهای هفت ســر« 

نیز از آن یاد کرده اند، به این ســادگی ها قابل دفع و ســرکوبی نیست: »فساد یک اژدهای هفت سر 

اســت که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شــود، ضمن اینکه وقتی با فســاد و مفسد مقابله 

 جیغ ودادهایی از گوشــه وکنار بلند می شود« )خامنه ای، 1397/5/22(. حال سؤال 
ً
می شود، قطعا

این اســت که چگونه باید با این چالش بزرگ مقابله و مبارزه کرد؟ پاســخ این است که برای مبارزۀ 

مؤثر و واقعی با فساد نیازمند برنامه ای جامع، فراگیر و بدون تبعیض در ساختارها و در میان افراد و 

مقامات هســتیم؛ سیاستی که همگان را دربر بگیرد و عزم بدون تسامحی در برخورِد کارآمد با این 

پدیدۀ بسیار خطرناک داشته باشد. این مبارزه ایجاب می کند »دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و 

رفتاری قاطع در قوای ســه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند؛ به ویژه 

در درون دســتگاه های حکومتی« )محور چهارم بیانیه(. این راهکار بر وجود دستگاهی کارآمد و 

فرابخش در قوای ســه گانه برای مبارزه با فساد داللت می کند؛ درحالی که هم اکنون نهادی با عنوان 

»شورای دستگاه های نظارتی کشور« به منظور مبارزه با فساد وجود دارد، ولی با توجه به متن بیانیه، 

کارآمد نیست. انتظاری که رهبری در پاسخ به نامۀ رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر 

اقدام و عملی شدن اهداف تشکیل این شورا که موضوع مادۀ 221 قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه 

است، یادآور شده بودند چنین اســت که: »به ایشان اطالع دهید که اینجانب همچنان از این فکر 

پشــتیبانی می کنم، تالش کنید تا عمل شــود؛ إن شاءالله«. این شــورا که با هدف ایجاد هماهنگی 

بین دســتگاه های نظارتی کشور، افزایش کارایی و اثربخشــی اقدامات دستگاه های نظارتی کشور، 

جلوگیری از تداخل و دوباره کاری و رفع آســیب های مربوط به نظام نظارتی کشــور، مبارزۀ مؤثر با 

فســاد و ارتقای سطح بهره وری و تقویت مدیریت کشــور با عضویت رؤسای پنج دستگاه نظارتی 

کشــور )دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشــور، دیوان محاسبات، وزارت اطالعات و 

سازمان حسابرسی( فعالیت خود را از سال 1387 آغاز کرد، از یک سو الزامات و ظرفیت های الزم 

برای همکاری و تعامل بین دســتگاهی را در اختیار ندارد و ازسوی دیگر، قوانین الزم را برای اجرای 

مأموریت ها تدارک ندیده و پیشنهاد نداده است )غمامی، 1397: ص 4(.
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یست 2ـ1ـ1ـ2. منابع طبیعی و محیط ز

زندگی مدرن و رقابت  های بین  المللی از جهات مختلف محیط زیســت کشورها را تهدید می  کند، 

چه اینکه شهروندان نســبت به آن بی  توجه  اند و چه اینکه کنشگران اقتصادی نسبت به آن سوداگری 

می  کنند؛ عالوه براین، دول و اتباع خارجی نیز مســتقیم یا غیرمســتقیم از تخریب محیط زیســت 

یکدیگر منتفع می  شوند. صدور پسماندهای سمی، عفونی و رادیواکتیو به صور رسمی و غیررسمی، 

ایجاد تغییرات اقلیمی ازطریــق فّناوری    ها، برهم زدن تنوع زیســتی، دریاخواری، تخریب دریاها، 

رودخانه  ها، ریزگردها وغیره ازجمله اقدامات منجربه تخریب محیط زیســت است. بر این اساس، 

انتظار از ســند پایۀ الگو هم ناظر بــه جلوگیری از تخریب داخلی و خارجی اســت و هم ناظر به 

صیانت و توسعۀ محیط زیست سالم؛ همان گونه که در افق بدان اشاره شده است: »سالمت محیط 

زیست و پایداری منابع طبیعی«. باوجود این، تدبیر 28 نتوانسته است رویکرد افق یاد شده را تأمین 

کند و با عبارات کلی، بدون هیچ مســئله و دســتاوردی مقرر کرده اســت: »حفظ حقوق مالکیت 

عمومــی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات صیانتی، زیســت محیطی و 

بین نسلی در بهره برداری از آن ها«.

 نیز به آن اشاره کرده  ایم، با نقض هدف 
ً
به این ترتیب و همان طور که در عمل شاهد هستیم و قبال

به جهت »عدم تناســب« مواجه هستیم؛ چراکه ســالمت محیط زیست چیزی بیش از حفظ منابع 

طبیعی و رعایت مالحظات زیســت محیطی اســت. ایراد مهم تر به این برمی  گردد که وضع و بیان 

تدبیر مذکور چه مسئله  ای را پاســخ و چه چالشی را برطرف می  کند؛ درحالی که در سطحی باالتر 

اصل 451 و 502 قانون اساســی، با رویکرد صیانت از انفال  و ثروت های  عمومی  و محیط زیســت 

تکالیف بین نســلی منجزی را وضع کرده و ضمن ممنوعیت تخریب، صیانت از محیط زیســت را 

وظیفۀ  عمومی قلمداد کرده است. تفصیل این پاسداشت  ها نیز در سیاست  های کلی محیط زیست 

)1394( توســط مقام معظم رهبری ابالغ شده اســت. به این ترتیب، در پاسخ به این سؤال جدی 

1. اصل 45: »انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و 
سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث 
و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبان مســترد می شــود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق 

مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند«.
2. اصل 50: »در جمهوری اســالمی، حفاظت محیط زیســت، که نسل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رشــدی داشته باشــند، وظیفۀ عمومی تلقی می شــود؛ از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با 

آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.
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درخصوص تدبیر 28، مبنی بر اینکه چه حل مســئله  ای ماحصل توجه و اهتمام به این تدبیر جواب 

خواهد گرفت که تا قبل از آن موردتوجه نبوده اســت یا محل تردید واقع می  شد، نمی  توان توضیحی 

ارائه داد غیر از اینکه تدبیر مذکور در حوزۀ هنجاری تحصیل حاصل است.

2ـ1ـ2. آسیب شناسی تدبیر 41 از حیث هنجاری

از مسائل مهم هر جامعه  ای، به ویژه با توجه به تهدیدهای ناشی از سبک زندگی غربی که هم تجربۀ 

تضییع حقوق زنان و هم تجربۀ کنونی سوء اســتفاده از آن ها را در عرصه  های مختلف دارد، حقوق 

زنان است. تدبیر 41 الگو با درک درســت از کلیت این موضوع، مقرر می  دارد: »اعتالی منزلت و 

کید بر نقش مقدس مادری«؛  حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت های عادالنۀ آنان و تأ

باوجود این، همان آســیب کلی درخصوص همۀ تدابیر در اینجا نیز وجود دارد، چراکه این عبارات 

در اســناد قبل نیز ازجمله در مقدمه1 و اصل 21 قانون اساسی2 وجود داشت و الزم است گزاره های 

کید بر نقش آن ها در خانواده به عنوان تدبیر مقرر شــود. به  هنجاری ناظر به مســائل ویژۀ زنان با تأ

این ترتیب، تمام گزارۀ یک خطی تدبیر 41 هیچ دستاوردی برای حل مسائل زنان ندارد و الزم است 

بر حقوق مشــروع آن ها، در حوزه  های سیاســی و اجتماعی و فرصت  های دارای اولویت آن ها در 

عرصه  هایی همانند مســائل خاص زنان، آموزش به زنــان و کودکان و حمایت  های ویژه از آن ها در 

1. زن در قانون اساســی: »در ایجاد بنیادهای اجتماعی اســالمی، نیروهای انســانی که تاکنون در خدمت استثمار 
همه جانبۀ خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انســانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی اســت که 
زنان به دلیل ســتم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده 
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشــد و تعالی انســان اســت و توافق عقیدتی و آرمانی در تشــکیل خانواده، که 
زمینه ســاز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابندۀ انسان است اصل اساسی اســت و فراهم کردن امکانات جهت نیل به 
این مقصود از وظایف حکومت اســالمی است؛ زن در چنین برداشــتی از واحد خانواده، از حالت »شی ء بودن« یا 
»ابزار کار بودن« در خدمت اشاعۀ مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفۀ خطیر و پرارج مادری 
در پرورش انســان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات اســت و در نتیجه پذیرای 

مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود«.
2. اصل 21: »دولت موظف اســت حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر 

را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مســاعد برای رشد شــخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ حمایت مادران، به خصوص 
در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرســت؛ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای 
خانواده؛ ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان ســالخورده و بی سرپرســت؛ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در 

جهت غبطۀ آن ها درصورت نبودن ولّی شرعی.
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حــوزۀ بیمۀ تأمین اجتماعی و تخفیف  های مالیاتی بــرای توجه به خانواده و فرزندآوری با عنایت به 

کید شود؛  رویکردهای کلی مندرج در سیاســت های کلی خانواده )1395( و جمعیت )1393(، تأ

به طوری  که ضمن توجه به زنان در بستر خانواده و نقش آفرینی در جامعۀ اسالمی، به نحو معناداری 

برای رویکرد مذکور مزیت بخشــی صورت گیــرد تا این جهت  گیری مورد اقبــال زنان قرار گیرد و 

 بخش مهمی از کنشگران آن 
ً
مقدمات شــکل  گیری و تحقق سبک زندگی اسالمی ایرانی را، که قطعا

زنان هســتند، فراهم کند؛ بر این مبنا، شایســته آن بود که این تدبیر بعد از تدبیر 9 و در ارتباط با آن 

تنظیم می  شد.

باید درنظر داشته باشیم که عدم توجه به حقوق زنان و نسبت آن ها با خانواده می  تواند موجبات 

رشد و نهادینه سازی آموزه  های خطرناک فمینیستی، به ویژه طیف  های لیبرال و رادیکال، را فراهم کند 

که به تدریج هم کرامت زنان را تضییع می کند و هم به واسطۀ تعلق این مکاتب به رویکردهای تضاد، 

نظم عمومی و بنیان  های جامعه را تهدید می  کند.

2ـ1ـ3. آسیب شناسی تدبیر 49 از حیث هنجاری

در افق پیشــرفت ایران، بی تردید الزم است حقوق و آزادی  های مشروع ملت به نحو مطلوبی تأمین 

و تضمین شــود. توجه به این هنجار در قالب تدبیر 49 ســند مورد توجه قــرار گرفته و چنین مقرر 

شده است: »اجرای کامل ضمانت های پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی های فردی و 

اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه«.

مفاد تدبیر 49 ســند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بیانگر آن است که تنظیم کنندگان این سند 

بــه چالش حوزۀ حقوق و آزادی های عمومی واقف بوده اند؛ باوجــود این، متن تنظیمی نه رویکرد 

جدیدی را ارائه می دهد، نه ایده  ای برای تأمین و تضمین آزادی  های مشروع دارد و نه بر نقطۀ عطفی 

کید می کند. دقت در مفاد ایــن بند از آن جهت اهمیت دارد که تحقق، تأمین و تضمین حقوق و  تأ

آزادی های مشروع از ارکان مشــروعیت یک نظام سیاسی محسوب می شود و به همین دلیل به نظر 

می رسد که جای این بند بالفاصله بعد از بند های 44 و 45 باشد و نه در خالل بندهایی که مربوط 

به نهادهای حکومتی و دولتی است.

نکتۀ قابل توجه اینکه این تدبیر باید مبتنی بر الزامات اســالمی و فقهی تنظیم شود و از مفاهیم 

مدرن مجــاور همانند آزادی  های فردی و عمومی لیبرال و حقوق شــهروندی، بــا توجه به تفاوت 

پارادایمی، با مالحظه و دقت استفاده کرد.
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الف ـ بررســی گزارۀ »اجرای کامل ضمانت های پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی های 

فردی و اجتماعی«

در ادامه، تدبیر 49 بر امری حکم می  کند که مابازایی ندارد؛ چراکه قانون اساسی ازجمله قوانینی 

 مشخصی، به ندرت این الزامات دارای 
ً
است که الزامات الزم االتباع متعددی دارد ولی به طور کامال

ضمانت اجرا هســتند و البته قاعدۀ کلی نیز این اســت که الزامات قانون اساســی در قوانین عادی 

درج شوند. در نتیجه، به نظر می  رسد متن از این جهت نیاز به اصالح ضروری دارد. بر این اساس، 

باید مقرر شــود »تضمین اجرای حقوق و آزادی  های پیش بینی شده در قانون اساسی...«؛ بنابراین، 

حقوق و آزادی  هایی که در قانون اساسی درج شده است نیازمند درنظرگرفتن الزاماتی تقنینی است 

که اجرای آن ها را تضمین کند.

 تضمین حقوق عامه نیازمند مشــارکت عمومی اســت؛ به این معنا که از ســازمان  های 
ً
ضمنا

مردم  نهاد، به ویژه ســازمان  هایی که ابتنا و رویکرد متعهدانه و دینی دارند همانند ســازمان بسیج و 

ســازمان های مردم نهاد امر به معروف و نهی از منکر، استفاده شود )غمامی، 1398: ص 3(. الزم 

به تحذیر اســت که ســازمان  های مردم  نهادی وجود دارند که در بستر مشارکت دموکراتیک، مروج 

ارزش  هایی هســتند که حفظ نظام اســالمی را مختل می کند و از این جهت الزم است در وضع و 

اجرای برخی قوانین ازجمله مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری1 مداقه  ای مضاعف و مجدد داشت.

1. مادۀ 66: »ســازمان های مردم نهادی که اساســنامۀ آن ها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشــخاص 
بیمار و دارای ناتوانی جســمی یا ذهنی، محیط زیســت، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت 
از حقوق شــهروندی اســت می توانند نســبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل 

دادرسی شرکت کنند«.
تبصرۀ 1. درصورتی که جرم واقع شــده دارای بزه دیدۀ خاص باشد، کســب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده 
ضروری اســت. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی 
او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت 

قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را انجام می دهند.
تبصرۀ 2. ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف اند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های 

گاه کنند. مردم نهاد مربوطه آ
تبصرۀ 3. اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهۀ ابتدای هر سال توسط 

وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوۀ  قضاییه می رسد.
تبصرۀ 4. اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شــصت و پنجم )165( قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت 
سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت مادۀ 102 این قانون و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده 

و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
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ب  ـ بررسی گزارۀ »آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی«

عالوه بــر چالش مفهومی »حقوق و تکالیف شــهروندی«، با توجه بــه مفاهیمی همچون »حقوق 

ملت« )عنوان فصل ســوم( و »آزادی  های مشروع« )اصل 9( و »حقوق عامه« )اصل 156( مندرج 

در قانون اساســی، آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی، در راستای جامعه پذیری براساس 

اصل حق و تکلیف توأمان، رویکردی مثبت محســوب می شــود ولی آنچه مشــخص است، این 

آموزش و ترویج در نهادهای آموزش اجباری تاحدودی محقق می شــود، ولی امکان گســترش آن 

در تمامی ســنین و نســبت به بیش از ســطح درک تمییز در مقاطع مختلف تحصیلی وجود ندارد. 

مهم تر آنکه بسیاری از حقوق شــهروندان در نهادهای دولتی و عمومی تضییع می شود؛ در نتیجه، 

اگر سیاســت اجرای واقعی و عملی آموزش و ترویج حقوق عامه و آزادی های مشروع مدنظر است 

ـ که البته باید باشــد ـ باید نسبت به قشر کارمند و کارکنان در هر سطحی و به صورت مستمر اعمال 

 نسبت به گروه هایی 
ً
 و عمدتا

ً
شود؛ به عبارت دیگر، آموزش و ترویج وقتی اثربخش است که مستقیما

اعمال شود که بیشــترین امکان تعرض حقوق ازجانب آن ها ممکن است. در نتیجه الزم است بند 

مذکور جهتمند و مؤثر تنظیم شود.

ج ـ بررسی گزارۀ »تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه«

بی  تردید شــهروندان وقتی می توانند از نظام حکمرانی حاکم احساس رضایتمندی کنند که حقوق 

و آزادی های مشــروع آن ها ضمن شناســایی، تأمین و تضمین شــود. برای تقویت احساس امکان 

اســتیفای حقوق، الزم اســت این احســاس به طور درونی در عامۀ مردم ایجاد شــود. مقام معظم 

رهبری به صراحت درخصوص این احساس درونی خطاب به قوۀ قضاییه در دیدار ششم تیر 1396 

می فرمایند: »باید در مردم این اطمینان به وجود آید که در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر به مراجع 

قضایی مراجعه کنند، حقوق آن ها احیا خواهد شــد«.1 همان طور که در سیاق بیانات رهبری از یک 

کید بر   مشخص است، این احساس در میان مردم به شدت کم رنگ است. در نتیجه تأ
ً
دهه قبل کامال

لزوم تقویت احساس آزادی های مشروع از الزامات مردم ساالری دینی، ضرورت های قانون اساسی 

ـ سیاســتی کشور است. باوجود این، مسئلۀ عمده در احساس حقوق و آزادی  و راهبردهای عمومی 

مشــروع، احساس داشتن و درصورت لزوم تسهیل پیگیری، تضمین و استیفای آن از طرق مقتضی 

است.

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40036
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در این راســتا الزم است بیش از هر چیز بر نهادهای استیفاکنندۀ حقوق و آزادی های مشروع و 

کید شود؛ درواقع، براساس اصل 34 قانون اساسی »دادخواهی حق مسلم هر  توانمندسازی آن ها تأ

فرد اســت و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همۀ افراد ملت 

حق دارند این گونه دادگاه ها را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به 

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد«. این درحالی اســت که در عمل امکان دادخواهی 

 محدود شــده اســت؛ از یک ســو، نهادها و 
ً
و مطالبۀ حقوق به جهات و مالحظات مختلف عمال

ـ مالی محروم می کنند و  دســتگاه های اجرایی شــهروندان را از حقوقشان رأســا یا به جهات اداری 

ازطرف دیگــر، نظام قضایی به دالیــل غیرموجهی از اعمال نظارت قضایی منع شــده و یا ایجاد 

خودمنعی کرده اســت. نهاد »نظارت پذیری قضایی« از مفاهیم بسیار شایع در نظام حقوقی ماست 

که مردم را از دادخواهی و احساس بهره مندی از حقوق قانونی محروم کرده است.

در کلیۀ نظام های حقوقــی، به ویژه نظام حقوقی ایران نیز، مــوارد و موضوعاتی وجود دارد که 

از نظارت قضایی مصون بوده اســت. ایــن مصونیت می تواند به موجــب اصل تخصص )خروج 

موضوعی( یا اصل تخصیص )استثنائات( باشد. بر این اساس، مصونیت از نظارت قضایی ممکن 

اســت به دلیل ماهیت نظارت ناپذیر برخی اعمال دولت باشــد یا اینکه قانون گذار، بنا به دالیلی، 

برخی اعمال دولت را مشــمول نظارت قضایی نداند. البته ممکن اســت برخی از اختیارات، بنا به 

دالیل تاریخی، تاحدودی نظارت گریز باشــند که از این اختیارات با عنوان »اختیار یا امتیاز ویژه« 

یا »اختیار غیر مبتنی بر قانون« یاد می شــود )گرجی ازندریانی و شــفیعی سردشت، 1392: صص 

24ـ23(. درخصوص گســترۀ نظارت قضایی بر اعمال دولتی می تــوان چنین بیان کرد که اعمال 

سیاسی، امنیتی و قضایی دولت را باید خارج از گسترۀ نظارت قضایی دانست، اما در سایر اعمال، 

بســته به اینکه دولت از اقتــدارات عمومی بهره برده یا خیر، می توان آن ها را تحت شــمول نظارت 

قضایی دانســت و ارتباطی بــه حاکمیتی یا تصدی گری بودن اعمال ندارد. این درحالی اســت که 

تقســیم بندی رایجی که اعمال دولتــی را به اعمال حاکمیتی و تصدی گرایانــه، برای تبیین موضوع 

 هر 
ً
گســترۀ نظارت قضایی بر اعمال دولت تقســیم می کند، جامعیت کافی را ندارد؛ چراکه اساسا

عملی از اعمال دولت که در آن از اقتدارات عمومی استفاده شده است )به استثنای اعمال سیاسی، 

قضایــی و امنیتی(، باید قابل نظارت قضایی باشــد؛ به عالوه آنکه برخــی از اعمال تصدی  گرایانه 

نیز وجود دارد که در حیطۀ صالحیــت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد )غمامی و کدخدامرادی، 

1397: ص 283(.
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گفتنی اســت در نظام حقوقی جمهوری اســالمی ایران نیز، علی رغم ایدۀ حکومت نظارت بر 

همــۀ نهادها ازجمله رهبری و حکم اصل 173 مبنی بر نظارت بر واحدهای دولتی که مفهوم عام از 

 قوۀ مجریه 
ً
آن قابل افاده است، شورای نگهبان در تفسیری مستند به اصل 170 قانون اساسی1 صرفا

را مشــمول نظارت دانسته است، حال آنکه این نظر تفســیری با الزامات قانون اساسی اشکال های 

فراوانی را ایجاد می  کند و ســازوار نیســت. این نظر شــورای نگهبان باعث شده است تا هم اکنون 

به تبصرۀ ذیل مادۀ 12 قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالــت اداری نتوان از تصمیمات 

اداری رئیــس قوۀ قضاییه، تصمیمات نهادهای زیرمجموعۀ شــورای عالی امنیت ملی، تصمیمات 

غیرسیاســی شــورای نگهبان و مصوبات خارج از اصل 112 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی )مرقومۀ 1392/6/30( و فضای مجازی در هیئت عمومی 

شکایت کرد )غمامی و کدخدامرادی، 1397: ص 298(.

از دیگر عوامل اختالل در اصل 34 قانون اساسی، که حق دادخواهی و احساس استیفای حقوق 

را به شــدت دچار آسیب می  کند، افزایش قابل توجه هزینۀ دادرســی به بهانۀ کنترل ورودی دعاوی 

 از 
ً
به قوۀ قضاییه اســت. این درحالی است که افزایش هزینۀ دادرســی نیز بسیاری از افراد را عمال

دسترسی به عدالت محروم کرده است.

2ـ1ـ4. آسیب شناسی تدبیر 53 از حیث هنجاری

اگــر در یک مفهوم بســیط به امنیــت بپردازیم، معنای فقــدان تهدید و تجــاوز در وهلۀ اول قابل 

برداشت است. »تعریف فرهنگ لغات از امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر 

محافظت شــدن. همچنین، امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و 

داشــتن اعتماد و اطمینان موجه و مســتند. امنیت، خواه فردی، ملی یا بین المللی، در زمرۀ مسائلی 

است که انسان با آن مواجه است. امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کار گرفته شده است که به 

1. نظریۀ تفسیری شــمارۀ 2 مورخه 1383/10/21 شورای نگهبان )نامۀ 1383/30/9387(. سؤال: »خواهشمند است 
نظریۀ تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدودۀ اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل 
شامل تصویب نامه ها و آیین نامه های قوۀ مقننه و قضاییه و سازمان های اداری وابسته به آن ها و همچنین، مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی و مصوبات اداری شــورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و امثال نیز می شود یا مخصوص 
به تصویب  نامه ها و آیین نامه  های دولت به معنای قوۀ مجریه می باشد؟« پاسخ شورای نگهبان: »بدین وسیله نظر تفسیری 
شــورای نگهبان از اصل 170 قانون اساســی به شرح ذیل اعالم می گردد: با توجه به قرینۀ »قوۀ مجریه« در قسمت اخیر 

اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر »دولتی« در این اصل، قوۀ مجریه است«.
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صلح، آزادی، اعتماد، ســالمتی و دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد و یا گروهی از مردم احساس 

آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشــی از داخل یا خارج را داشــته باشــند« )میرعرب و 

ســجادی، 1379: ص 133(؛ همان مفهومی که در تدبیر 53 درج شــده و بر آن اساس مقرر شده 

اســت »پیشگیری از شــکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران، گســترش بسیج مردمی و 

تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده«، تدبیری که شایســته بود با توجه مسائل ایران و مفاهیم متنوع امنیت 

به ویژه مفهوم ایجابی و انسانی به آن پرداخته شود.

درخصوص مفهوم ســلبی امنیــت )تعریف تهدیدمحــور(، مهم ترین تهدیدهــای امنیتی که 

پایداری ایران را تهدید می  کنند اقدامات تروریســتی و همچنین، شــرایط خاص استثنایی است که 

ماحصل اقدامات تروریستی، خرابکارانه و خصمانۀ برخی دول ایجاد می  شود. به طور خاص، ترور 

و تروریســم علیه نظام سیاســی منتخب مردم ایران از همان ســال  های ابتدایی انقالب شکوهمند 

اســالمی در 1357 اقداماتی بسیار دهشت  بار را رقم زده است. به نحوی   که بیشترین مواجهۀ ایران، 

برخالف ایاالت متحدۀ امریکا، معطوف به تروریســم داخلی است. هرچند ایران قربانی ترور  یسم 

خارجی ازجمله حمله با خودرو بمب گذاری شــده علیه ساختمان های دیپلماتیک و فرهنگی ایران 

در بیروت در روزهای 19 نوامبر 2013 و 19 فوریه 2014، ربودن و قتل دیپلمات های ایرانی آقایان 

احمد نیک بخت در 21 ژوئیه 2013 و ابوالقاســم اســدی در 18 ژانویــه 2014 در صنعا، حملۀ 

انتحاری به ســاختمان سرکنسولگری ایران در پیشاور در تاریخ 25 فوریه 2014، شش روز اشغال 

ســفارت ایران در انگلیس و گروگان گیری و ترور در 30 آوریل 1980 و حمالت مکرر به سفارت 

ایران در کپنهاک دانمارک در سال  های 2016 و 2019 و همچنین، ترور دانشمندان هسته  ای توسط 

موســاد )2012ـ2010( و اقدامات خرابکارانۀ همین ســازمان با همکاری ســیا ازطریق بدافزار 

اکســتاکس نت1 )2010( نیز شــده اســت و همین دالیل به تنهایی ضرورت قانون گذاری جامع و 

قاطع در حوزۀ مبارزه با تروریسم را در ایران توجیه می  کند. ضرورتی که همچنان و به عنوان یکی از 

منحصربه فردترین قربانیان ترور از آن محروم هستیم.

تنها ســندی که ایران در آن به تعریف دقیقی از تروریســم پرداخته است، »قانون الحاق دولت 

جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون سازمان همکاری های اســالمی جهت مبارزه با تروریسم 

بین المللی و اصالحات بعدی« اســت. برابر مادۀ 1 این قانون، اصطالح تروریسم به »هرگونه عمل 

1. Stuxnet
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خشونت آمیز یا تهدیدکننده اطالق می شــود که  باوجود مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجرای طرح 

جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن 

جان، حیثیت، آزادی  ها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات 

یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشــغال یا تصرف آن ها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیســات 

بین المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاســی یا حاکمیت کشــورهای مستقل 

انجام گیرد« اطالق می  شود. به عالوه آنکه اصطالح »جرم تروریستی« نیز به معنای »ارتکاب، آغاز 

یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد 

یا علیه اتباع، دارایی  ها یا منافع آن کشــور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو، که مطابق 

با قوانین داخلی آن کشور مشــمول مجازات قرار می گیرد، صورت می پذیرد«. از نکات قابل توجه 

کیدی اســت که بند 4 این کنوانسیون در ارجاع به کنوانسیون  های دیگر در مبارزه  این کنوانسیون تأ

و جرم  انگاری تروریســم داشته اســت. این بند با تصریح به مرجعیت قوانین ملی کشورهای عضو 

مقرر می  دارد: »جرائم مندرج در کنوانسیون  های زیر نیز جرائم تروریستی محسوب می شود؛ به جز 

مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آن ها را مستثنی کرده یا آن ها را تصویب نکرده است:

الــف ـ کنوانســیون راجع بــه جرائم و برخــی اعمــال ارتکابی دیگــر در هواپیمــا )توکیو، 

1963/9/14میالدی برابر با 1342/6/23هجری شمسی(؛

ب ـ کنوانســیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما )الهه، 1970/12/16 میالدی 

برابر با 1349/9/25 هجری شمسی(؛

پ ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاشده 

در مونترال در تاریخ 1971/9/23 میالدی برابر با 1350/7/1 هجری شمسی و پروتکل آن 

)مونترال، 1984/12/10 میالدی برابر با 1363/9/19 هجری  شمسی(؛

ـ   کنوانسیون »پیشــگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین المللی  ت 

برخوردارند، ازجمله نمایندگان دیپلماتیــک، صورت می گیرد« )نیویورک، 1973/12/14 

میالدی برابر با 1356/9/23هجری شمسی(؛

ث ـ کنوانســیون بین المللی مقابله با گروگان گیری )نیویــورک، 1979 میالدی برابر با 1358 

هجری شمسی(؛

ج ـ کنوانسیون 1988 میالدی برابر با 1367 هجری شمسی سازمان ملل متحد درمورد حقوق 

دریاها و مفاد مربوط به آن درمورد دزدی دریایی؛
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چ ـ کنوانســیون »حفاظت فیزیکی از مواد هســته ای« )وین، 1979 میــالدی برابر با 1358 

هجری شمسی(؛

ح ـ پروتــکل جلوگیــری از اعمال غیرقانونی خشــونت آمیز در فرودگاه  هایــی که در خدمت 

هواپیمایی کشــوری بین المللی هستند؛ مکمل کنوانســیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی 

علیه امنیت هواپیمایی کشوری )مونترال، 1988 میالدی برابر با 1367 هجری شمسی(؛

خ ـ پروتــکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت ســکوهای ثابــت در فالت قاره )رم، 

1988 میالدی برابر با 1367 هجری شمسی(؛

دـ کنوانســیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی )رم، 1988 میالدی برابر 

با 1367 هجری شمسی(؛

ذ ـ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی )نیویورک، 1997 میالدی برابر 

با 1376 هجری شمسی(؛

ر ـ کنوانسیون عالمت گذاری مواد منفجرۀ پالستیکی به منظور ردیابی و کشف آن ها )مونترال، 

1991 میالدی برابر با 1370 هجری شمسی(«.

در ایــن قانون، کــه درواقع کنوانســیون الحاقی جمهوری اســالمی ایران اســت، نوآوری  ها و 

 مناسبی برای مقابلۀ مؤثر با تروریسم در میان اعضای متعاهد طراحی شده است، 
ً
سازوکارهای نسبتا

باوجود این، از یک سو نبود سنت قضایی محاکم ایرانی در ارجاع به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 

به رغم تصریح مادۀ 9 قانون مدنی در الزم االجرا بودن این اســناد1 و ازســوی دیگر، نظام دیکتاتوری 

حاکــم بر برخی از کشــورهای عضو و تمایل آن ها به همکاری با دولت  ها و گروه  های تروریســتی و 

همچنین، حمایت از آن  ها چشم  انداز خوبی را از تحقق این کنوانسیون چهل و دو ماده  ای رقم نمی  زند؛ 

همچنین، در مبارزه با تروریســم همواره یکی از مهم ترین دغدغه  ها رعایت الزامی »حقوق بشــر«، 

»حقوق شــهروندی« و »حقوق بشردوستانه« اســت. این کنوانسیون با درک این نکته در مقدمۀ خود 

به عنوان هدف و سیاست  های بنیادین این سند تصریح می  کند: »براساس احکام شریعت اسالمی مدار 

اگر کلیۀ اشــکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، به  ویژه آن مواردی که بر پایۀ افراط گرایی باشد، 

و به حمایت از حقوق بشــر دعوت می کند و مفــاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل، که مبتنی بر 

همکاری بین ملت  ها به منظور برقراری صلح  اســت برابری می کند، با رعایت اصول عالیۀ اخالقی و 

1. مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
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مذهبی،  به ویژه احکام شــریعت اسالمی و همین طور میراث بشــری امت اسالمی...« به عالوه آنکه 

این کنوانســیون با اقرار به تفــاوت اقدامات ملهم از »حق تعیین سرنوشــت« به عنوان یکی از حقوق 

بشر با اقدامات تروریســتی هم در مقدمه و هم در مادۀ 2، از مبارزۀ مردم ازجمله مبارزۀ مسلحانه بر 

ضد اشــغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیال با هدف آزادسازی و حق تعیین سرنوشت حمایت 

می  کند.1 باوجود این تصریح، مناسب بود که در برخی از قسمت  های کنوانسیون به ویژه بخش دوم مادۀ 

4 که ناظر به تحقیقات است، اشاره  ای به ممنوعیت به کارگیری شکنجه یا هر نوع تکنیک قهرآمیز خشن 

دیگری علیه متهمان و حتی تروریست  ها می  شد.

البته از مهم ترین عوامل بی  اثرکردن این ســند قانونی در نظام حقوقی ایران، حق شرط کلی مادۀ 

واحدۀ پذیرش این کنوانســیون است که نسبت به این ســند فی مابین کشورهای اسالمی و مبتنی بر 

موازین اسالمی شرط می  کند »جمهوری اسالمی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی 

که با موازین شــرع مقدس اسالمی مغایرت نداشته باشــد قابل اجرا می داند. پیوستن به کنوانسیون 

کید بر اینکه  مذکور زمانی مجاز اســت که حق شــرط جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شــود«. تأ

 مغایرت  هایی که مراجع 
ً
این کنوانســیون توسط سازمان کنفرانس اسالمی تهیه شده است و احتماال

ذی  صالح در نســبت این کنوانسیون با اســالم می  بیند، چالشــی جدی در ارتباط ایران با سازمان 

همکاری های اســالمی در درک مفهوم »اسالم« ایجاد کرده است که آثار آن به طور مستقیم مانع از 

استناد محاکم ملی به این قانون و موارد مشابه شده است.

در ادامه و با توجه به فقدان قانونی جامع در حوزۀ مبارزه با تروریسم، موافقت نامه  های همکاری 

بین  الدولــی می  توانند نقش مهمی را در مبارزه با تروریســم در نظام حقوقی ایــران بازی کنند. در 

بند »الف« ماده 3 »قانون موافقت نامۀ همکاری در زمینۀ مبارزه با جرائم ســازمان یافته و تروریسم 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قزاقستان«، »مشخص کردن افراد و گروه های 

مربوط به جرائم ســازمان یافته و تروریسم« از وظایف وزارت کشور )مادۀ 8( برشمرده شده است؛ 

1. در مقدمۀ کنوانســیون آمده اســت: »با تأیید مشــروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشــغال بیگانه و نظام  های 
استعمارگر و نژادپرست به هر طریق ازجمله مبارزۀ مسلحانه جهت آزادسازی سرزمین  های خود و دستیابی به حقوق 
خود در تعیین سرنوشت و استقالل مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه های سازمان ملل متحد«؛ همچنین، در 
بند »الف« و »ب« مادۀ دوم نیز تصریح شده است: الف( »مبارزۀ مردم ازجمله مبارزۀ مسلحانه بر ضداشغال بیگانه، 
تجاوز، اســتعمارگری و اســتیال با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشــت طبق اصول حقوق بین الملل، جرم تروریستی 
محسوب نخواهد شد؛ ب( »هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در بند قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد«.
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بر این اســاس، برخی از گروه  های تروریستی در لیستی شامل جندالله، الجهاد، انجمن پادشاهی، 

پ.پ.ک ـ پژاک، ســازمان مجاهدین خلق، کنگرۀ خلق کردستان، حزب کارگر، حزب آزاد وغیره 

بر   شــمرده شده  اند، ولی نظام مبارزه و تعقیب این گروه  های تروریستی در قالب اختیارات نهادهای 

امنیتی و اطالعاتی از یک ســو جهت مبارزۀ مؤثر و بهنگام و ازسوی دیگر، اختیارات ویژۀ مقامات 

قضایی ازجمله دادســتان کــه وظیفۀ نظارت بر ضابطیــن قضایی )مادۀ 28 قانون آیین دادرســی 

کیفری،1392( و حفظ حقوق شــهروندی )مادۀ 7( قانون آیین دادرســی کیفری را دارد مشخص 

نشده است )غمامی، 1395: صص 97ـ95(.

2-2. آسیب شناسی از حیث قضایی

در این قســمت با تأکید بر جایگاه نظام قضایی بر تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به نظامـ  که از 

الزامات پایداری ملی و افزایش اقتدار عمومی اســتـ  به بررســی مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر 

خواهیم پرداخت. هرچند که الزامات قضایی در عداد مبانی، آرمان ها و رسالت مورد توجه قرار نگرفته  اند.

2ـ2ـ1. مبانی

در ذیل مبانی انسان  شناختی سند بیان شده است: »با توجه به مبادی پیش گفته، انسان دارای حقوقی ازجمله 

حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخالقی، دین داری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت 

و برخورداری از دادرسی عادالنه است«. این درحالی است که دادرسی عادالنه یک حق در بستر جامعه 

است و الزم بود ذیل مبانی جامعه شناختی به این حق جمعی در ساختار اجتماعی اشاره   شود که الزمۀ آن 

استقرار نظام قضایی شایسته )مطلوب( است که از الزامات سند پیشرفت نیز محسوب می  شود.

2ـ2ـ2. رسالت

در بخش رســالت بیان شــده اســت که »رســالت ملت و نظام جمهوری اســالمی ایران حرکت 

عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان  ها در زیست بوم 

ایران اســت«. به این ترتیب، رســالت جمهوری اســالمی تحقق تمدن نوین اسالمی متناسب با 

آرمان  هاســت که البته فرایند و لوازمی را می  خواهد1 که در ادامه تصریح نوع حرکت، الزم است به 

1. انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در اول انقالب در 1357 اتفاق افتاد، مرحلۀ اول انقالب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام 
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آن موارد ازجمله »قانونمندبودن و تبعیت از الزامات حاکمیت قانون برای تمام سطوح کنشگران، چه 

کارگزاران و چه ملت« برای ایجاد پایداری ساختاری اشاره شود.

2ـ2ـ3. افق

در بخش انتهایی افق پیش نویس سند پایۀ الگو به تأمین »دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادالنه« 

اشاره شده است که به نظر توضیح واضحات است و نه تنها هیچ رویکردی را در اختیار قرار نمی  دهد، که 

درواقع نوعی عقب  گرد بعد از چهل ســال استقرار قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران است؛ چراکه 

در اصل سی و چهارم قانون اساسی با عباراتی واضح  تر به اصل دسترسی به عدالت برمبنای مفهوم اصیل 

»دادخواهی« اشاره شده است: »دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی 

به دادگاه های صالح رجوع کند. همۀ افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دســترس داشته باشند و 

هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد«. به این ترتیب، افق 

موردنظر حکم چهل سال قبل است و الزم است برای افق پنج دهۀ آیندۀ جمهوری اسالمی ایران از خالل 

تدابیر، به ویژه تدبیر 42، آینده  ای عینی  تر در تحقق عدالت و استیفای حقوق درنظر گرفته شود.

2ـ2ـ4. آسیب  شناسی تدابیر 42 و 43

در ذیل تدابیر، تدبیر 42 و 43 به صراحت به امر قضا و وظایف مربوط پرداخته است. تدبیر 42 بیان 

کرده اســت: »ارتقای استقالل، اقتدار، پاسخ گویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب 

قضات عالم و متعهد و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصالح 

غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید برمبنای آرمان ها و ارزش های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو؛ این 
مرحلۀ اول انقالب بود. بعد در مرحلۀ دوم، این نظام بایستی ارزش ها را محقق کند؛ این ارزش ها و آرمان هایی که حاال 
اشاره می کنم و بعضی را می گویم، باید در جامعه تحقق ببخشد. به این ارزش ها اگر بخواهد تحقق ببخشد، یک دستگاه 
مدیریتی الزم دارد که آن می شود دولت انقالبی؛ بنابراین، مرحلۀ بعد از نظام انقالبی، ایجاد دولت انقالبی است، دولتی 
که ارکان آن، انقالب را از بن دندان باور کرده باشند و دنبال انقالب باشند. بعد که این دولت انقالبی تشکیل شد، آن وقت 
بایستی به وسیلۀ اجرائیات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان ها و ارزش هایی که مطرح شده، این آرزوهای 
بزرگ انقالبی، یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنند؛ آن وقت نتیجه می شود جامعۀ انقالبی؛ یک جامعۀ انقالبی به وجود 
می آید که این مرحلۀ چهارم اســت. حرکت انقالبی، نظام انقالبی، دولت انقالبی، جامعۀ انقالبی؛ این چهارم ]است[. 
بعد که جامعۀ انقالبی درســت شد، آن وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقالبی و اسالمی به وجود می آید. حاال من تعبیر به 
»انقالبی« کردم، به جای کلمۀ »انقالبی« می توانید کلمۀ »اســالمی« بگذارید؛ یعنی دولت اسالمی، جامعۀ اسالمی، 

تمدن اسالمی؛ این مراحلی است که وجود دارد )خامنه ای، 1397/03/07(.
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و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی«؛ تدبیر 43 نیز مقرر کرده  است: »طراحی و اجرای راه های 

گاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی«. هر دو بند با اشاره به برخی  پیشگیری از جرم و افزایش آ

از چالش  های نظام قضایی و بی  پاسخ گذاشتن عمدۀ چالش  ها، نمی  توانند حتی افق مندرج در سند 

را هم محقق کنند.

مطابق گزارش معاونت پیشــگیری و اجتماعی قوۀ قضاییه و همچنیــن، معاونت راهبردی قوۀ 

قضاییــه ابرچالش  هایی در نظام قضایــی ایران وجود دارد که در متن ســند ضعیف تحول قضایی 

)اســفند 1397( نیز به آن ها اشاره شده است و الزم است تدبیر شــوند. این ابرچالش  ها، که نظام 

تحقق عدالت را به اذعان توصیۀ چهــارم بیانیۀ گام دوم انقالب )ابالغی مقام معظم رهبری( مخل 

کرده اند و البته در متن حکم انتصاب ریاســت آیت الله رییسی بر قوۀ قضاییه نیز به آن  ها اشاره شده 

است، عبارت اند از:

حجم فزایندۀ پرونده )ورودی موجودی( در مراجع قضایی؛  .1

وجود فساد قضایی به ویژه نفوذ و تخلفات اداری )بند سوم و پنجم حکم انتصاب(؛  .2

اطالۀ دادرسی؛  .3

عدم دقت و اتقان آرای قضایی؛  .4

عدم استقالل مالی و اداری قوه و کمبود و محدودیت منابع مالی و انسانی؛  .5

پایین بــودن رضایتمندی و اعتماد به قوه و کاهش ســرمایۀ اجتماعــی و اختالل در احیای   .6

حقوق عامه )بند چهارم حکم انتصاب(؛

کید بر برنامه ریزی، سازمان  دهی، هدایت و نظارت؛ ضعف در مدیریت عمومی با تأ  .7

اختالل در احساس عزت و شرافت در قاضی )بند هفتم حکم انتصاب(؛  .8

ـ اقتصادی که از یک طرف  عدم قاطعیت در برخورد قضایی با عوامل تهدیدکنندۀ نظام سیاســی   .9

اشکال تروریسم )تروریســم نظامی، بیوتروریسم، سایبر تروریسم، تروریسم اقتصادی، به ویژه 

ـ اداری در نظم قانونی کشور لحاظ نشده است. تحریم( و ازطرف دیگر، فساد اقتصادی 

2ـ2ـ4ـ1. آسیب  شناسی تدبیر 42

بــا درنظرگرفتن ابرچالش  های نظام قضایی، که مقام معظم رهبری در الزام برنامۀ تحول به رئیس قوۀ 

قضاییه به آن اشاره کرده اســت و با مالحظۀ بند 42 الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت، به کمبود 

و اختالل جدی بند مذکور در نســبت با چالش  ها و مســائل نظام قضایی اذعان خواهیم داشــت؛ 
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درواقع، اجزای بند مذکور مشتمل بر سه گزاره یا فاقد جهت هستند یا خالی از برخی چالش  ها. این 

آسیب  ها با توجه به گزاره  های سه  گانۀ بند 42 عبارت اند از:

الف ـ ارتقای استقال، اقتدار، پاسخ گویی و تخصصی شدن نظام قضایی

اولیــن گزارۀ بند 42 ناظر به الزامات حاکم بر نظــام قضایی، کلیاتی بدیهی و البته مندرج در فصل 

یازدهم قانون اساســی با عنوان قوۀ قضاییه را بیان کرده اســت. طبق اصل 156 قانون اساسی، »قوۀ 

قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت 

و عهده دار وظایف زیر اســت :...« این عبارات به عالوۀ سایر اصول مندرج در فصل یازدهم، به نحو 

عینی  تر و تفصیلی  تری رویکرد اســتقالل و اقتدار و پاسخ گویی را فراهم کرده  اند و تخصصی شدن 

نیز ازطریق ســاختارهای متعدد اختصاصی و تخصصی فراهم شــده اســت. باوجود این و مانند 

توضیحات ســابق، ســؤال این است که کدام مسائل به این عبارات منتج شــده  اند و آیا این عبارات 

راهکاری را برای حل آن مسائل ارائه می  دهد؟ پاسخ منفی است؛ چراکه مسئلۀ خاص نظام قضایی 

در ایران اســتقالل قضایی نیست، بلکه اســتقالل بودجه و مالی و البته با توجه به اصل 127 قانون 

اساسی، استقالل اداری است. ضعف این جهات استقالل، موجب مشکالتی در پایداری و اقتدار 

و پاســخ گویی نظام قضایی شده است. هرچند تدبیری که در مادۀ 119 قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم 

توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400ـ1396( جهت حل استقالل 

مالی قوه اتخاذ شــده است، تدبیری عملیاتی و مبتنی بر تجربۀ سایر کشورها می  توانست مورد توجه 

این بند قرار گیرد. مطابق این ماده »دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل 

دو و نه دهم درصد )2/9%( از منابع بودجــۀ عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوۀ 

قضاییه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین کند«. تعیین یک  درصد ثابت 

در برخی از کشــورها به عنوان تجربه ای موفق برای تضمین کارکردهای نظام   قضایی مؤید رویکرد 

مندرج در قانون برنامۀ ششم توسعه است.

ب ـ تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی

قضات در نظام قضایی، اصلی ترین بخش ســرمایۀ انسانی محسوب می  شوند که در کنار مشاوران، 

مدیــران و کارمندان، نظام قضایی مطلوب، عدالت  گســتر و قابل اعتمادی را شــکل می  دهند؛ در 

نتیجه، توجه خاص به آن  ها از الزامات صحیح و درســت ســند الگو است. اما این اوصاف با کدام 

تدبیر قابل تحقق است؟ به عبارت دیگر، چه تدبیری باید اتخاذ کرد که سرمایۀ انسانی نظام قضایی 

به عنوان ســرمایه ای متخصص و متعهد به عدالت بتواند اثربخش باشد. در این خصوص گزارۀ دوم 
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بنــد 42 غیر از دو تدبیر کلی و بدیهی »دانش افزایی مســتمر و نظارت بر عملکرد«، راهکاری ارائه 

نداده است؛ درحالی که برای تربیت الزم است برنامه و ساختار متناسب در هر یک از تخصص  ها و 

گرایش  های قضایی ایجاد شود و ازسوی دیگر، دانشگاه  های دارای رشتۀ حقوق، به ویژه دانشگاه  هایی 

که از بودجۀ کل کشــور استفاده می  کنند، موظف به تأمین و تربیت نیروی موردنیاز قضایی براساس 

استانداردهای نظام قضایی و برنامۀ تحول شوند.

ج ـ اصاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی

هرچند الکترونیکی کردن فرایند دادرسی به معنای فرایند صدور رأی و فرایند شکایت و ابالغ آن یکی 

از ابزارهای بسیار مهم در حل مســائل درهم تنیدۀ نظام قضایی است و در سیاست  های کلی قضایی 

ازجمله بند ششم به آن اشاره شده اســت و هرچند این گزاره، جهتمند و ارائه دهندۀ یک تدبیر است، 

 فرایندها باید الکترونیک شوند؛ درحالی که دادرسی الکترونیک اعم از فرایندها 
ً
معلوم نیست چرا صرفا

و مشتمل بر محتوا و نحوۀ استدالل و رسیدگی هم می  تواند باشد. به عالوه آنکه فرایند الکترونیک کردن 

باید به صدور رأی خوب و اجرای آرا )حل معضل عدم اجرای آرا و استنکاف از آرا( بینجامد.

2ـ2ـ4ـ2. آسیب  شناسی تدبیر 43 

گاهی و اخالق  تدبیر 43 الگو بیان می دارد: »طراحی و اجرای راه های پیشگیری از جرم و افزایش آ

اجتماعی و تقوای عمومی«. این تدبیر از این جهت که یکی از ابرچالش  های قوۀ قضاییه که »حجم 

فزایندۀ پرونده )ورودی موجودی( در مراجع قضایی« و اختالل در نظم عمومی کشور و آسیب  های 

اجتماعی اســت، به نظر جهت درســتی را انتخاب کرده اســت، ولی با وجــوه نظریه  های متعدد 

پیشگیری از جرم، الزم است نوع و نظریۀ پیشگیری مشخص شود. به نظر می  رسد در میان نظریات 

کید شــود، نظریۀ جرم  شناسی  جرم  شناســی، اگر بر ارزش  های دینی در بســتر الگوی پیشرفت تأ

کید قرار گیرد. رشدمدار می  تواند مورد تأ

»ویژگی مشــخص کنندۀ جرم شناسی رشــدمدار، تمرکز بر بزهکاری در ارتباط با تغییراتی است 

که در طول زمان، در افراد و شــرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین 

موضوعات جرم شناسی رشدمدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل به آن ها اختصاص یافته اند. 

مهم ترین مســائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارت اند از استمرار و تغییر در رفتار در طی روند 

زندگــی که ازجمله مصادیق آن ها می توان به شــروع و خاتمۀ بزهکاری، حرفــۀ مجرمانه و الگوهای 

بزهکاری در طول زمان اشــاره کرد. این گرایش از جرم شناســی با بهره گیری از دستاوردهای مکاتب و 
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نظریــات مختلف، قادر به ارائۀ کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشــگیری از آن در 

تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگ ســالی است. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارت اند 

از: ایجاد مبنایی قوی برای شــناخت بزهکاران جوان، مداخالت زودرس قبــل از قرارگرفتن در اولین 

فرصت  های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این 

زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضرشدن در دادگاه« )محسنی، 1393: ص 145(.

گاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی« تصریح   نیاز نیست که بر » افزایش آ
ً
بر این مبنا، الزاما

شود؛ چراکه در نظریۀ اسالمی از جرم  شناسی رشدمدار این شاخص  ها به همراه شاخص  های دیگر 

ازجمله مســئولیت اجتماعی تصریح می  شود. این نکته قابل ذکر است که بیان پیشگیری از جرم که 

در بند 5 اصل 156 قانون اساســی1 در سال 1358 به عنوان تکلیف قوۀ قضاییه شناخته شده است، 

بدون تعیین نظریۀ حاکم بر پیشگیری، نه تنها هیچ ارزش افزوده  ای بیش از قانون اساسی ندارد، بلکه 

مبهم گذاشتن نظریۀ حاکم، موجب تشتت روش  ها و تجربیات متزاحم، کماوضع موجود می  شود و 

البته سناریو بدتر آن است که روش  ها و نظریه  هایی غیرسازگار با ارزش  های الگو نیز، که در مواردی 

اعمال می  شوند، می  توانند از فضای مبهم ناشی از تدبیر کلی موجود سوء استفاده کنند.

 ناظر به جرائم نیست و تخلفات متعددی که جنبۀ فساد اداری نیز دارند 
ً
ازسوی دیگر، پیشگیری صرفا

و به طــور ملموس موجبات نارضایتی و اختالل در ارائــۀ خدمات عمومی را فراهم می  کنند باید موضوع 

پیشگیری قرار گیرند. برخی از این تخلفات در مادۀ 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری )1372(2 و قانون 

1. »اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین«.
2. مادۀ 8: »تخلفات اداری به قرار زیر است:

1. اعمال و رفتار خالف شــئون شــغلی یا اداری؛ 2. نقض قوانین و مقررات مربــوط؛ 3. ایجاد نارضایتی در ارباب 
رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل؛ 4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت؛ 5. اخاذی؛ 
6. اختالس؛ 7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نســبت به اشــخاص؛ 8. ترک 
خدمت در خالل ســاعات موظف اداری؛ 9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب 
مجوز؛ 10. تســامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خســارات به اموال دولتی؛ 11. افشای اسرار و اسناد 
محرمانۀ اداری؛ 12. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه؛ 13. ســرپیچی از اجرای دستورهای مقام های باالتر در 
حدود وظایف اداری؛ 14. کم کاری یا ســهل انگاری در انجام وظایف محول شده؛ 15. سهل انگاری رؤسا و مدیران 
در نــدادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ 16. ارائۀ گواهی یا گــزارش خالف واقع در امور اداری؛ 17. گرفتن 
وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ 18. 
تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن 
را دارند؛ 19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ 20. رعایت نکردن حجاب اســالمی؛ 21. رعایت نکردن شئون 
و شــعایر اسالمی؛ 22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر؛ 23. استعمال یا اعتیاد به مواد 
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ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد )1390( با رویکرد مقابله با فساد در قانون مورد توجه قرار گرفته 

است.

3. ارائۀ پیشنهادها و تدابیر اصاحی

مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر براساس رویکردها و مسائلی که بیان شد باید اصالح شود و 

در این بخش، با توجه به آسیب  شناسی   انجام شده، به این بازنگری  ها و اصالحات خواهیم پرداخت.

3ـ1. پیشنهادهای اصاحی

برمبنای آسیب  شناســی انجام شده در بخش دوم مقاله، در این بخش به ارائۀ پیشنهادهای اصالحی 

و الحاقی خواهیم پرداخت.

3ـ1ـ1. اصاح رسالت و افق

با درنظرگرفتن الحاق کلمۀ »قانونمند« به نوع حرکت در رســالت، الزم است این کلمه که انتظام و 

پیش  بینی  پذیری و نظارت عینی و تضمین  شــده در ســاختارهای رسمی را در بستر نظام مردم  ساالر 

دینی به همراه خود دارد به متن رســالت الحاق شــود: »رســالت ملت و نظام جمهوری اسالمی 

ایران حرکت عقالنی، مؤمنانه، متعهدانه و قانونمند در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با 

آرمان  ها در زیست بوم ایران است«.

مخدر؛ 24. داشــتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی؛ 25. هر نوع استفادۀ غیرمجاز از 
شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی؛ 26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی 
یا دولتی؛ 27. دست بردن در سؤاالت، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤاالت امتحانی یا تعویض آن ها؛ 28. 
دادن نمره یا امتیاز، برخالف ضوابط؛ 29. غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی؛ 30. سوء اســتفاده از مقام و 
موقعیت اداری؛ 31. توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محموالت پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع 
بدون مجوز قانونی؛ 32. کارشــکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد 
خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی  برای تحصیل مقاصد غیرقانونی؛ 33. شرکت در تحصن، اعتصاب 
و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشــارهای گروهی  برای 
تحصیل مقاصد غیرقانونی؛ 34. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که ازنظر اســالم مردود شــناخته شده اند؛ 35. 
همکاری با ســاواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی؛ 36. عضویت 
در ســازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامۀ آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها؛ 37. 

عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها؛ 38. عضویت در تشکیالت فراماسونری.
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به عالوه، همان طور که درخصوص افق بیان شــد، الزم اســت از شاخص  هایی عینی  تر 

کید بر محور چهارم بیانیۀ گام دوم انقالب اســتفاده شــود؛ به این  و ملموس  تــر به ویژه با تأ

معنا ضمن تصریح به لزوم برخورد قاطع با فســاد و تبعیض و استقرار نظام نظارت قضایی، 

تاحدودی از کلی  گویی های موجود می  تواند بــه نفع ضرورت ارتقای پایداری ملی بکاهد: 

»ضمن تالش برای ریشــه کن کردن فقر، با فســاد و تبعیض در تمامی سطوح کشور ازطریق 

نظارت پذیری فراگیر قضایی و تکافل عمومــی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و نهادهای 

نظارت ناپذیر قضایی محدودشــده و با هرگونه اســتنکاف از آرای قضایی با قاطعیت در هر 

جایگاهی برخورد شود«.

3ـ1ـ2. اصاح تدابیر

تدابیر الزاماتی سیاستی هستند که الزم است مورد اجرا قرار گیرند تا کشور بتواند به افق مورد انتظار 

برســد و رســالت  های موردنظر را محقق کنند. از این حیث الزم است تا ســند برای تبیین جایگاه 

حقوقــی به صراحت در ابتدای متِن تدابیر معین کند که تدابیر چه ماهیت و ارزشــی دارند و چگونه 

 صریح درخصوص الزم االتباع بودن 
ً
باید به موقع به اجرا گذارده شوند؟ به عبارتی، الزم است کامال

تدابیر به عنوان سیاســت  های کلی نظام تعیین اعتبار شــود تا اجرای موردی، سلیقه  ای و بی  کیفیت 

تدابیر موجبات ناهمگونی عملکردها و کاریکاتوریســم منجربه ناپایداری ســاخت کشور را فراهم 

نکند. به ویژه آنکه برخی رویکردها برای عدم اجرای اســناد، یا به آن ها ارزش ارشــادی و توصیه  ای 

می  دهند و یا آن اســناد را در هرم قوانین نســبت به تصمیمات خود تنزل رتبه می دهند و در پوشش 

اقتدارات خود آن را به ســایر نهادها و کارگزاران تحمیل می  کننــد. به عالوه آنکه اصول کلی حقوق 

ایجاب می  کند که نهاد ناظر بر حســن اجرای متن ســند در خود ســند مشخص شود و از آنجا که 

این سند ناشــی از اختیارات تام ولی فقیه است که براساس مقدمۀ قانون اساسی، رهبری ضامن آن 

است1 و مطابق اصل 107 کلیۀ مســئولیت  های ناشی از والیت را بر عهده دارد،2 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام با توجه به جایگاهی که اصل 112 قانون اساســی برای آن به عنوان نهاد پذیرندۀ امور 

1. والیت فقیه عادل براســاس والیت امر و امامت مســتمر؛ قانون اساسی زمینۀ تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را 
که ازطرف مردم به عنوان رهبر شــناخته می شود )مجاری االمور، بید العلماء بالله االمناء علی حالله و حرامه( آماده 

می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسالمی خود باشد.
2. »...رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...«.
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تفویضی رهبری درنظر گرفته1 اســت و همچنین، نهاد ناظر بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 

مطابق مقررات مربوط،2 نهاد مناســبی جهت اعمال این پایش و نظارت و حتی ارائه دهندۀ تفاسیر 

الزم ارزیابی می  شود.

3ـ1ـ2ـ1. بند 28 تدابیر

بند 28 تدابیر در وضعیــت کنونی مقرر می  دارد: »حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و 

ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات صیانتی، زیســت محیطی و بین نسلی در بهره برداری از 

 بیان شد، الزم است در قالب دو تدبیر جداگانه 
ً
آن ها« درحالی که مطابق آسیب  شناســی  ای که قبال

بازنگری شود که در ادامه خواهد آمد.

الف ـ بازنگری در بند 28

این تدبیر با لحاظ اصالحات به شرح زیر پیشنهاد می  شود: 

 »حفظ انفال، محیط زیست، منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات 

صیانتی، زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن ها ازطریق تشدید جرم  انگاری  ها و اعادۀ 

تمامی انفال و اموال عمومی به ویژه ناشی از زمین  خواری، کوه  خواری، دریاخواری وغیره«.

ب ـ الحاق بند 28/1

 »شناسایی و صیانت از تمامی اموال مشهود و غیرمشهود عمومی و دولتی و برخورد 

قاطع با انواع فساد اقتصادی و اداری«.

1. اصل 112: »مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای تشــخیص مصلحت نظام و مصحلت در مواردی که مصوبۀ 
مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت 
نظام نظر شــورای نگهبان را تأمین نکند و مشــاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در 
این قانون ذکر شــده  است به دستور رهبری تشکیل می شــود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین 
می  کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب خواهد شد و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید«.
2. مادۀ 9 مقررات نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام: »قوای ســه گانه،  ســتاد کل نیروهای مسلح، 
صداوسیما و دستگاه های نظارتی ازقبیل دیوان محاســبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و 
کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک ها، سازمان ها، شرکت های دولتی 
و همچنین، نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل مادۀ 5 قانون محاســبات عمومی، شهرداری ها و کلیۀ سازمان هایی 
که شــمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسســات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق باالترین 
مقام هر دستگاه، همکاری های الزم در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. درهرحال، تشخیص 

و اعالم مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی برعهدۀ مجمع خواهد بود«.
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3ـ1ـ2ـ2. بند 41 تدابیر

کید بر حقوق زنان تنظیم شده است الزم است بر حقوق مندرج در متن پیش نویس،  تدبیر 41 که با تأ

قید »مشروع« را بپذیرد تا از اطالق آن مفاهیم مغایر بر ارزش  های اسالمی که البته در سند هم قابل 

مالحظه اســت برداشــت نشــود. در ادامه برای پرهیز از کلی  گویی  های بدون اثر الزم است نحوۀ 

حمایت  های دولت از زنان به ویژه با درنظرگرفتن تبعیض  های روای موجه و حمایت از زنان در بستر 

خانواده و سیاست  های کلی جمعیت )ابالغی 1393( مشخص شود.

به این ترتیب تدبیر پیشــنهادی عبارت است از: »اعتالی منزلت و حقوق مشروع زنان و ارتقای 

جایگاه اجتماعی و سیاســی آن ها ازطریق ایجاد فرصت های انحصــاری برای زنان در عرصه  های 

خاص مربوط به زنــان، حمایت  های خاص قانونی از زنان دارای فرزند بیشــتر ازجمله معافیت  ها 

و تخفیف  هــای بیمه  ای و مالیاتی و ارائۀ امتیازات شــغلی در پرداخت حقوق و اعطای تســهیالت 

مقتضی به ایشان«.

3ـ1ـ2ـ3. بند 42 تدابیر

مطابق توضیحاتی که درخصوص آسیب  شناســی تدبیر 42 بیان شــد، الزم است جهت استقالل، 

ـ مالی اســت، در همکاری اثربخش ازطریق فعال کردن ظرفیت اصل 160 قانون اساسی1  که اداری 

مورد تصریح قرار گیرد. باید درنظر داشته باشیم که قوۀ قضاییه در همکاری و تعامل شایسته با سایر 

قواست که می  تواند به وظیفۀ خود، که استقرار نظام عدالت و تأمین نظم عمومی است، بپردازد.

ـ مالی قوۀ قضاییه  به این ترتیب، تدبیر پیشــنهادی عبارت اســت از: »ارتقای اســتقالل اداری 

ازطریق فعال کردن اصل 160 قانون اساسی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات 

عالم و متعهد ازطریق فعال کردن رشــته  های حقوق در دانشگاه  ها مطابق اولویت  های نظام قضایی 

برای تحول و حل ابرچالش  های قضایی و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان 

قضایــی و اصالح و الکترونیکی کردن فرایندها و نحوۀ رســیدگی قضایی و در مرحلۀ اجرا ازطریق 

استقرار سامانه  های مقتضی«.

1. اصل 160: »وزیر دادگستری مسئولیت کلیۀ مسائل مربوط به روابط قوۀ قضاییه با قوۀ مجریه و قوۀ مقننه را بر عهده دارد و از 
میان کسانی که رئیس قوۀ قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود«. »رئیس قوۀ قضاییه می تواند اختیارات تام 
مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای 

همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا، به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، پیش بینی می شود«.
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3ـ1ـ2ـ4. بند 43 تدابیر

همان طور که در بخش آسیب  شناســی توضیح داده شد، الزم اســت هم نظریۀ حاکم بر پیشگیری 

و هم متعلق پیشــگیری و هم اولویت  های مربوط به صراحت مشخص شود. بر این اساس، نظریۀ 

حاکم، »پیشگیری رشدمدار اسالمی« است که می  تواند از ارزش  های ناب اسالمی برای پیشگیری 

از جرم استفاده کند. به موضوع پیشگیری الزم است تخلفات نیز اضافه شود و در مجموع، اولویت 

پیشگیری، توصیۀ چهارم بیانیۀ گام دوم انقالب در مبارزه با فساد1 باشد.

به این ترتیب، تدبیر پیشــنهادی عبارت است از: »اجرای پیشگیری رشدمدار در قبال جرائم و 

تخلفات با اولویت مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی«.

3ـ1ـ2ـ5. بند 49 تدابیر

گانه نسبت به اصطالح »حقوق شهروندی« وجود دارد که الزم است با توجه  یک چالش مفهومی ناآ

به مبانی نظام حقوقی جمهوری اســالمی ایران و الزامات قانون اساسی آن را اصالح کنیم و به جای 

اســتفاده از آن از مفاهیم مندرج در قانون اساسی به ویژه »حقوق ملت«، »حقوق عامه« و »حقوق 

و آزادی های مشروع« استفاده کنیم.

ـ مفهومی، الزم است بر سازوکارهای مؤثر بر تأمین و تضمین  بعد از این بازنگری مبنایی 

کید شــود و قوانین عادی ازجمله قانون احترام به آزادی  های مشــروع و حفظ  حقوق ملت تأ

حقوق شــهروندی )1383( در قالب الیحۀ قضایی به نحوی بنیادین و به شــکلی که عنوان 

قانون بر آن صدق شود و در ادامه ظرفیت جامعیت نسبت به کلیۀ حقوق در آن نمود پیدا کند 

بازنگری اساسی شوند.

در راستای آموزش ترویج حقوق و آزادی  های عمومی، از یک سو باید از ظرفیت آموزش اجباری 

1. »چهار، عدالت و مبارزه با فســاد: "عدالت و مبارزه با فســاد: این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فســاد اقتصادی و 
اخالقی و سیاسی تودۀ چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنۀ حکومت ها عارض شود، زلزلۀ ویرانگر و ضربه زننده به 
مشروعیت آن هاست و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم 
و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام هاست. وسوسۀ مال و مقام و ریاست، 
وی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر  المؤمنین )علیه الســالم( کسانی را لغزاند، پس 

َ
حتی در َعل

خطر بروز این تهدید در جمهوری اســالمی هم، که روزی مدیران و مســئوالنش مسابقۀ زهد انقالبی و ساده زیستی 
می دادند، هرگز بعید نبوده و نیســت و این ایجاب می کند که دســتگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در 

قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه های حکومتی.
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مدارس و دانشــگاه ها، که سرفصل  های مشخصی دارند، اســتفاده کرد و ازسوی دیگر، به کارکنان 

دستگاه  های حکومتی به نحو مؤثر و مهارتی آموزش داد تا به پاسداشت کریمانه و محترمانۀ حقوق 

مــردم در ارائۀ خدمات عمومی و مراجعات همت شــود و در غیر این صورت با برخورد هیئت  های 

رسیدگی به تخلفات اداری مواجه شوند.

در راســتای افزایش و تقویت احســاس بهره  مندی از حقوق و آزادی  های مشــروع الزم است 

امکان واقعی دسترســی به عدالت و حــق دادخواهی ماهوی )صدور آرای منتج به اســتیفای حق 

 فصل خصومت( موضوع اصل 34 قانون اساســی ازطریق بازنگری در تفاســیر شورای 
ً
و نه صرفا

نگهبان و افزایش ظرفیت شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی، انحصار موارد نظارت پذیر به موارد 

نظارت ناپذیر موجه و حداقلی، ارزان کردن هزینۀ حق دادخواهی دنبال شود.

به این ترتیب، تدبیر پیشــنهادی عبارت اســت از: »اجرای کامل مفاد قانون اساسی در تمامی 

حوزه های حقوق و آزادی های مشــروع ازطریق ارائۀ الیحۀ قضایــی، تنقیح قوانین و امکان مراجعۀ 

کید بر  مستقیم مردم به سازوکار دادرسی اساسی، آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی با تأ

آموزش  های اجباری کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی، تقویت احساس تأمین و امکان استیفای 

حقوق در آحاد جامعه ازطریق بازنگری در تفاســیر شــورای نگهبان، تبدیل شــورا به دادگاه قانون 

اساسی و حذف نظارت  ناپذیری  های غیرقابل توجیه«.

3ـ1ـ2ـ6. بند 53 تدابیر

بند 53 تدابیر در شــکل کنونی در هیچ حوزه  ای دارای پیام و جهت  گیری نیســت. در این قسمت با 

ـ قضایی به تحلیل و تکمیل این بند در پرتوی پدافند غیرعامل می  پردازیم. کید بر وجوه حقوقی  تأ

همان طور که در بخش  های مختلف بیان شــد، برای تأمین امنیت الزم است قواعد، الزامات و 

سیاســت  های افتراقی اتخاذ کرد؛ به ویژه در مواردی که اختالل حاد امنیتی حادث می  شــود و الزم 

اســت بســترهای قانونی الزم برای مدیریت و برخورد و بازاستقرار امنیت ملی مبتنی بر قاعدۀ حفظ 

نظام فراهم شود. به این ترتیب، الزم است تدبیر 53 با تکیه بر حل کاستی  ها، الزامات مشخصی را 

مورد تصریح قرار دهد. این الزامات ـ همان طور که پیش از این بیان شــد ـ وضع قوانین امنیتی الزم 

مشــتمل بر قانون جامع مبارزه با تروریسم، قانون مدیریت وضعیت اضطراری، قانون ضد اقدامات 

 در رابطه با تحریم  های امریــکا تعیین تکیف کرده  اند، اصالح 
ً
تحریمی که هم اکنــون قوانین صرفا

قوانین جرائم رایانه  ای و جامعیت بخشی آن به فضای سایبر می  شود.
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به این ترتیب، تدبیر اصالحی عبارت است از: »پیشگیری از شکل گیری تهدید و برخورد قاطع 

با اقدامات ضدامنیتی علیه جمهوری اســالمی ایران از طرق وضع قوانین جامع مبارزه با تروریسم، 

مدیریت شــرایط اســتثنایی و اقدامات و قوانین تحریمی، اتخاذ تدابیر افتراقی در رســیدگی  های 

قضایی، تغییر در الگوهای گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده«.

3ـ2. پیشنهادهای الحاقی

3ـ2ـ1. بند 57 الحاقی: استقرار نظام شایستۀ قانون گذاری و مقررات  گذاری

هرچند در آرمان های الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت به »قانون مداری« اشاره شده است، زمانی 

قانون مداری به نحو واقعی محقق و به هدف خود، که تأمین مصلحت عمومی است، منجر می  شود 

کــه قانون گذاری و به تبع آن مقررات  گذاری در تراز آرمان  ها رخ دهد. »قانون اســاس کار اســت، 

قانون ریل حرکت این قطار ]امور کشور[ است« )خامنه ای، 1392/3/8(. آن چیزی که امروز درگیر 

آن هســتیم قانون بد )قانون معیوب(1 اســت، قانونی که به بی  نظمی و برخی ناکارآمدی  های نظام 

انجامیده است؛ به عبارت دیگر، نظام قانون گذاری ایران هم از حیث شکلی )آمره، الزام آور2 و دارای 

ضمانــت اجرای قهری علنی،3 نوعی بودن و عام الشــمول،4 علنی، واضح، معطوف به آینده، فقدان 

1. »شاخص بعدی ]دولت اسالمی[، مسئلۀ قانون گرایی است. خب؛ قانون گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این 
 آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ اما همان قانون 

ً
ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتما

معیوب هم اگر چنانچه عمل نشودـ  ]قانونی [ که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شدـ  ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر 
عمل کردن به قانون ]است[ .این را باید نهادینه کرد؛ در مجموعۀ دستگاه  ها این باید نهادینه بشود و جزء رعایت قانون، رعایت 
اسناد باالدستی است که امروز خوشبختانه در کشور وجود دارد، مثل سیاست های کلی، سند چشم انداز، مصوبات شوراهای 

عالی ازقبیل شورای عالی انقالب فرهنگی، ازقبیل شورای عالی مجازی...« )خامنه ای، 1392/6/6(.
2. »اســاس قوۀ قضاییه برای حفظ قانون اســت«؛ »حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین می شود؟ یک راه تضمین 

وجود دارد و آن، قدرت قوۀ قضاییه است...« )خامنه ای، 1382/4/7(.
3. برخی مفاهیم در چهارچوب نظری امام خامنه  ای بار مفهومی متفاوتی دارد. برای مثال الزام قانون از نگاه ایشــان 
الزام قهری نیســت، بلکه اعمال والیت اســت که الزامات خــاص خود را به همراه دارد؛ به ویــژه آنکه والیت امری 
خدادادی اســت و باید شرعی و براساس مصلحت مولی علی اعمال شود: »قانون جنبۀ الزام آور و حاکمیتی و والیتی 
دارد. شــما با قانون دارید اعمال والیت می کنید بر جامعه، اعمــال اقتدار می کنید بر جامعه؛ ازاین رو، قانون الزام آور 
اســت. این ها به جای خود محفوظ و درست؛ یعنی طرف شما در جامعه که آحاد مردم، ازجمله خود شما هستند در 

زیر اقتدار قانون قرار می گیرند؛ قانون بر آن ها اعمال والیت می  کند...« )خامنه ای، 1388/4/3(.
4. »قانون  یعنی چه؟ قانون  یعنی سرنوشــت یک کشــور؛ قانون  یعنی سرنوشت انســان ها در یک جامعه. چون همه 
مّتبــع هســتند و مجبورند از قانون  تبعیت کنند. دولــت هم باید از قانون  تبعیت کند؛ رهبر هــم باید از قانون  تبعّیت 
کند. بعضی ها خیال می کنند که این »والیت مطلقۀ فقیه« که در قانون اساســی آمده، معنایش این اســت که رهبری 
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پیچیدگی نســخ )غیرمتعارض(، باثبات، قابل ارزیابی، انجام  پذیری، جامعیت موضوعی، مفاد در 

راســتای روح )انســجام(، غیر قابل نقض1(، و توأمان خأل  های متعدد قانونی به ویژه در عرصه  های 

امنیتی، فّناوری   و ســایبری رنج می  برد، و هم از حیث ماهوی یعنی قانون عادالنه و منســجم برای 

تحقق تمدن ایران اســالمی و الگوی پیشــرفت آن دچار کمبودهای جدی است و از آنجا که قانوْن 

ریل حرکت کشور و زیرساخت الزام  آور برای تحقق هنجارهای موردنظر است2 عدم اختصاص یک 

تدبیر به این موضوع، از کاستی  های تدبیر محسوب می  شود.

برای حل معضل مذکور الزم اســت بر افزایش کیفیت قانون و قانون گذاری و همچنین، اصالح 

کید کرد به نحوی که نتیجۀ این اصالح باید به وضع قانون خوب یا همان قانون با کیفیت  ساختارها تأ

منجر شود؛ قانونی که زیر ساخت  های الزم برای تحقق الگو را فراهم کند. در ادامه از آنجا که قوانین 

در عرصۀ اجرا نیازمند مقررات  گذاری مشــتمل بر آیین  نامه و دستورالعمل و ضوابط اجرایی هستند، 

بــدون تردید باید تکمیل چرخۀ قانون خوب به مقررات  گذاری خوب ختم شــود. مقرراتی که برای 

اجرای صحیح قانون، اثربخش  ترین و کارآمدترین شیوه را به مجریان الزام کنند.

به این ترتیب تدبیر الحاقی چنین اســت که: »اصالح نظام ســاختاری مراجع قانون گذاری در 

راستای انسجام در قانون گذاری و تمرکز بر وضع قانون خوب و قابل نظارت توسط شورای نگهبان، 

اصالح نظام انتخابات در مجلس و سایر مراجع انتخابی جهت حضور فعال متخصصان متعهد به 

تحقق تمدن و پیشــرفت اسالمی ایرانی، اصالح نظام مقررات  گذاری جهت تحقق مقررات  گذاری 

خوب، کارآمد و اثربخش«.

مطلق  العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می تواند بکند! معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه  مو 
قوانین را اجرا کند و به آن ها احترام بگذارد« )خامنه ای، 1382/9/26(.

1. قانون خوب قانونی است که نقض نشود؛ به بیان دیگر قاطعیت داشته باشد.
2. »مردم مجلســی می خواهند که برای اقتصاد درون زا، به معنای واقعی کلمــه وقت گذاری کند، ریل گذاری کند و 
دولت موظف بشود براساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم می خواهند این ها است« )خامنه ای، 1394/12/5(؛ »قانون 
اســاس کار است، قانون ریل حرکت این قطار ]حکومت[ است؛ شما ]مجلس شورای اسالمی[ باید زحمت بکشید 
این ریل گذاری را بکنید ... شــما ریل گذارید، او روی این ریل حرکت می کند و باید قدر شــما را بداند؛ اما شما هم 
بدانید که بالخره بناست روی این ریل حرکت شود« )خامنه ای، 1392/3/8(؛ »قانون گذاری، ریل گذاری که اساس 
کار در مجلس استـ  البته نظارت هم هست، لکن عمده قانون گذاری استـ  بایستی روزبه روز کیفیتش را باال ببرید، 
روزبه روز؛ یعنی باید هر دوره ای، بلکه هر ســالی، کیفیت قانون گذاری بهتر بشــود از دورۀ قبل و از ســال قبل. حاال 

نکاتی را درمورد این قانون گذاری عرض می کنم« )خامنه ای، 1397/3/30(.
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یت بحران  ها و شرایط استثنایی 3ـ2ـ2. بند 58 الحاقی: استقرار نظام مدیر

ایران، به ویژه بعد از انقالب شکوهمند 1357، همواره با مجموعه  ای از بحران  ها و شرایط اضطراری 

روبه رو بوده اســت. این شرایط که موجبات آســیب  های غیرقابل جبرانی را بر کشور، چه از حیث 

داخلی و چه بین  المللی، فراهم کرده  اند نیازمند مدیریت هســتند، ولی تاکنون هنجارهای جامعی 

برای مدیریت مجموعۀ آن ها تدارک دیده نشــده است. باید واقع  گرا بود و در الگوی پیشرفت، برای 

مدیریت تهدیدات و بحران  ها و شــرایط غیرعادی طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برنامه  ای   

برای پیشگیری، مدیریت، بازسازی و جلوگیری از وقوع مجدد داشت.

درواقع، بخشــی از شرایط غیرعادی، ناشــی از حوادث غیرمترقبۀ طبیعی است و بخشی دیگر 

ناشــی از اقدامات انسان ســاخت و در هر دو بخش این شرایط غیرعادی می  توانند نظام را با بحران 

روبه رو و قاعدۀ »حفظ نظام« را مختل کنند. درخصوص بخش اول سیاســت های کلی نظام برای 

پیشــگیری و کاهش خطرات ناشی از ســوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه )مصوب 1384( و در 

ادامه، قانون تشــکیل مدیریت بحران کشور و سیاســت های کلی نظام در امور »پدافند غیرعامل« 

)ابالغی 1389( بیش از یک دهه مستقر شده  اند، ولی در عمل به ویژه پس از تجربۀ بسیار سهمگین 

ســیل در فروردین 1398، چنان که باید، اثربخــش نبوده  اند و به همین دلیل قانون اخیر با تغییرات 

مهمی، در ســال 1398 مورد بازنگری قرار گرفت. اما درخصوص بخش دوم، که ممکن اســت به 

همراه بخش نخست یا در قالب بخش نخست واقع شود، هیچ الگوی قانونی وجود ندارد؛ به عالوه 

آنکه درخصوص مدیریت هر دو بخش، نهادهای متعدد با صالحیت  های متداخل و مبهم ناشی از 

تفاوت شخصیت  های حقوقی و نهادی در عمل نیازمند بازطراحی صالحیت و ساختار و درصورت 

لزوم ادغام آن ها ذیل نهادهایی بزرگ تر همانند تجربه  های ســایر کشورها )وزارت شرایط اضطراری 

یا امنیت میهن یا دفاع مدنی وغیره( هســتیم تا با بهره  گیری از ایدۀ بند 13 سیاســت های کلی نظام 

در امــور »پدافند غیرعامل« بتوان در اجرا نیز برای مدیریت این شــرایط اقدامات منســجم  تری را 

سامان دهی و به موقع اجرا کرد.

به این ترتیب، تدبیر الحاقی 58 به این شــرح اســت: »انسجام بخشــی درونی و ساختاری به 

نهادهای مدیریت شــرایط غیرعادی و وضع قانون و مقررات جامع مدیریت بحران برای پیش  بینی، 

پیشگیری، مدیریت، بازسازی و جلوگیری از وقوع مجدد شرایط غیرعادی و بحران  ها«.
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4. جمع  بندی و پیشنهاد
4ـ1. جمع  بندی

 یک متن پیش نویس 
ً
متن پیش نویس الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت را می  توان صرفا  .1

اولیه دانســت؛ چراکه فاقد رویکردی اثربخش برای حل جامع مســائل نظام جمهوری 

اسالمی ایران به ویژه در موضوع مورد مطالعه، یعنی پدافند غیرعامل، است. به عالوه اینکه 

هر ســند رسمی باید از قواعد و الزامات حقوقی تبعیت کند که این سند نیز از این جهت 

با کاستی روبه رو است و این از ایرادهای روشی تنظیم این سند محسوب می شود.

الزم اســت سند به طور خاص قبل از درج تدابیر، واضح و مشخص بیان کند که ارزش و   .2

 صریح درخصوص الزم االتباع 
ً
اعتبار حقوقی تدابیر چیست؟ به عبارتی، الزم است کامال

بودن تدابیر به عنوان سیاست  های کلی نظام تعیین اعتبار شود تا اجرای موردی، سلیقه  ای 

و بی  کیفیــت تدابیر موجبات ناهمگونی عملکردها و کاریکاتوریســم منجربه ناپایداری 

ســاخت کشــور را فراهم نکند. به عالوه آنکه اصول کلی حقوق ایجاب می  کند که نهاد 

ناظر بر حسن اجرای متن سند در خود سند مشخص شود و از آنجا که این سند ناشی از 

اختیارات تام ولی فقیه است، مجمع تشخیص مصلحت نهاد مناسبی ارزیابی می شود.

متن پیش نویس نسبت به اسناد قانونی موجود، به ویژه درخصوص موضوع های مندرج در   .3

کید بر بررســی تدابیر 28، 41، 42، 43، 49 و 5« صورت گرفته، فاقد  این مقاله که با تأ

نوآوری، ایدۀ خالقانه برای حل مسئله و ارزش افزوده است. از این جهت سند تنظیمی به 

پیشینۀ الزامات ناظر به مسائل توجهی نداشته است و این نیز از ایرادهای روشی محسوب 

می  شود. همچنین، از مهم ترین این کاستی  ها فقدان تصریح به لزوم تالش برای پایداری 

نهادی در کشور ازطریق قانونمندکردن نهادهاست که ماحصل آن ایجاد انتظام خواهد بود 

و همچنین، عدم تصریح به ضرورت اصالح نظام قانون گذاری است که موجبات بسیاری 

از آسیب  پذیری  ها را فراهم و رسیدن به تمدن اسالمی »اجرائیات درست: قانون درست و 

اجرای درست« )خامنه ای، 1397/3/7( را مختل کرده است.

متــن و گزاره  های الگو همواره بایــد در قالب هنجارهایی که تاکنون وجود نداشــته یا به   .4

جهاتی اثربخش و کارآمد نبوده اســت متمرکز می  شد که متأســفانه چنین دقتی در متن 

پیش نویس کمتر مالحظه می  شود. به ویژه اینکه از ظرفیت الزامات حقوقی و قضایی کمتر 

 بارزی درخصوص 
ً
استفاده شــده اســت و در مواردی نیز همانند تدبیر 49به نحو کامال
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قانون اساسی، ارزیابی وجود تضمین شده است.

بخش های ماقبل تدابیر نیازمند اصالحات جدی است؛ به این معنا که پیشنهاد می  شود مبانی   .5

ســند به مســائل تغییر یابند یا مبانی حذف شــود. آرمان ها و افق ادغام و در قالب حوزه  های 

حکمرانی )افق در بخش فرهنگ، افق در بخش سالمت، افق در بخش اقتصاد، افق در بخش 

ـ قضایی، افق در بخش سیاست   خارجه وغیره( دسته بندی شود، رسالت حذف شود و در  حقوقی 

متن تعابیر از آوردن عبارات کلی و خنثی و فاقد ارزش افزوده به منابع و اسناد موجود تحذیر شود.

قانون جهت و مبنای تصمیم و عمل در حکمرانی محســوب می  شود؛ در نتیجه الزم است به   .6

 به آن به عنوان نهادی پویا 
ً
عنوان ریل حرکت پیشرفت برای آن قواعد و ضوابطی تعیین شود و ضمنا

و زنده، که وضع آن امری دفعی نیست و با یک چرخۀ همواره پویا در قانون گذاری مواجه هستیم، 

برخورد شــود. در نتیجه الزم است عالوه بر اینکه در تدابیر حسب مورد به وضع قوانین مربوط 

اشاره می  شود، به طور کلی به امر قانون گذاری نیز، تدبیری به این لحاظ افزوده شود.

الگو فاقد جنبۀ واقع  گرا برای مدیریت تهدیدات، چالش  ها و بحران  هاست و تدبیری درخصوص   .7

این موارد وجود ندارد. عبارت تدبیر 53 نیز از جهات مختلف غیرجامع و غیرمسئله محور است. 

در نتیجه الزم است تدبیری به این لحاظ افزوده شود.

4ـ2. تدابیر پیشنهادی

بر این اساس، تدابیر پیشنهادی عبارت اند از:

 رسالت: »رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت عقالنی، مؤمنانه، متعهدانه و 

قانونمند در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان  ها در زیست بوم ایران است«.

 افق: »...ضمن تالش برای ریشه کن کردن فقر، با فساد و تبعیض در تمامی سطوح کشور 

ازطریق نظارت پذیری فراگیر قضایــی و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و 

نهادهای نظارت ناپذیر قضایی محدودشده و با هرگونه استنکاف از آرای قضایی با قاطعیت 

در هر جایگاهی برخورد شود«.

 تدابیر

ـ ابتدای تدبیر: تدابیر به عنوان الزامات سیاستی برای همۀ دستگاه ها و نهادهای حکومتی و عمومی، 

الزم الرعایه در اتخاذ تصمیم و اجراســت. نظارت بر حسن اجرای تدابیر بر عهدۀ مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است.
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ـ 28 اصاحــی: »حفظ انفال، محیط زیســت، منابع طبیعی و ثروت های ملــی همراه با رعایت 

مالحظات صیانتی، زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن ها ازطریق تشدید جرم  انگاری  ها 

و اعادۀ تمامی انفال و اموال عمومی به ویژه ناشی از زمین  خواری، کوه  خواری، دریاخواری وغیره«.

ـ 28/1 اصاحی: »شناســایی و صیانت از تمامی اموال مشــهود و غیرمشهود عمومی و دولتی و 

برخورد قاطع با انواع فساد اقتصادی و اداری«.

ـ 41 اصاحی: »اعتالی منزلت و حقوق مشــروع زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی آن ها 

ازطریــق ایجاد فرصت های انحصاری برای زنان در عرصه  های خاص مربوط به زنان، حمایت  های 

خاص قانونی از زنان دارای فرزند بیشــتر ازجمله معافیت  ها و تخفیف  های بیمه  ای و مالیاتی و ارائۀ 

امتیازات شغلی در پرداخت حقوق و اعطای تسهیالت مقتضی به ایشان«.

ـ مالی قوۀ قضاییه ازطریق فعال کــردن اصل 160 قانون  ـ 42 اصاحــی: »ارتقای اســتقالل اداری 

اساسی و تخصصی شــدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد ازطریق فعال کردن 

رشته  های حقوق در دانشــگاه  ها مطابق اولویت  های نظام قضایی برای تحول و حل ابرچالش  های 

قضایی و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصالح و الکترونیکی 

کردن فرایندها و نحوۀ رسیدگی قضایی و در مرحلۀ اجرا ازطریق استقرار سامانه  های مقتضی«.

ـ 43 اصاحی: »اجرای پیشگیری رشدمدار در قبال جرائم و تخلفات با اولویت مفاسد اقتصادی، 

اداری و سیاسی«.

ـ 49 اصاحی: »اجرای کامل مفاد قانون اساســی در تمامی حوزه های حقوق و آزادی های مشروع 

ازطریق ارائۀ الیحۀ قضایی، تنقیح قوانین و امکان مراجعۀ مستقیم مردم به سازوکار دادرسی اساسی، 

کید بر آموزش  هــای اجباری کارکنان نهادهای  آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شــهروندی با تأ

عمومــی و حکومتی، تقویت احســاس تأمین و امکان اســتیفای حقوق در آحــاد جامعه ازطریق 

بازنگری در تفاسیر شورای نگهبان، تبدیل شورا به دادگاه قانون اساسی و حذف نظارت  ناپذیری  های 

غیرقابل توجیه«.

ـ 53 اصاحی: »پیشــگیری از شــکل گیری تهدید و برخــورد قاطع با اقدامــات ضدامنیتی علیه 

جمهوری اســالمی ایران از طرق وضع قوانین جامع مبارزه با تروریســم، مدیریت شرایط استثنایی 

و اقدامــات و قوانین تحریمی، اتخاذ تدابیر افتراقی در رســیدگی  های قضایــی، تغییر در الگوهای 

گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده«.

ـ 57 الحاقی: »اصالح نظام ســاختاری مراجع قانون گذاری در راستای انسجام در قانون گذاری و 
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تمرکز بر وضع قانون خوب و قابل نظارت توسط شورای نگهبان، اصالح نظام انتخابات در مجلس 

و ســایر مراجع انتخابی جهت حضور فعال متخصصان متعهد به تحقق تمدن و پیشرفت اسالمی 

ایرانی، اصالح نظام مقررات  گذاری جهت تحقق مقررات  گذاری خوب، کارآمد و اثربخش«.

ـ 58 الحاقی: »انسجام بخشی درونی و کالن به نهادهای مدیریت شرایط غیرعادی و طراحی برنامه 

و وضع قانون و مقررات جامع مدیریت بحران برای پیش  بینی، پیشــگیری، مدیریت، بازســازی و 

جلوگیری از وقوع مجدد شرایط غیرعادی و بحران  ها«.
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