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مقدمه
یکی اب اصول مهم و اساسی که به موجب قانون اساسی ایران مقدررر و اعدالم شدده ،اصد
حاکمیت قانون است .البته می توان گفت ،حاکمیت قانون اب مبانی اندیشه سیاسی میباشدد
و دستورگرایی و قانون اساسی اب آن گرفتده شدده اسدت .آمدوبهی دولدت قدانونمددار یدا
قانونمحور (حاکمیت قانون) متضمّن قرائت خاصی اب مفهدوم قددرت و بمامدداری اسدت
که در تاریخ سیاسی کشورهای غربی ،به خروص برای اولینبار اب قرن هفدهم به بعدد در
آلمان و سپس در فرانسه مطرح شد ) .)Bell, 1970, p.15این آموبه ،باییدهی اربش نظدم
و نفی خودکامگی و همچنین افکار آبادیطلبی است که حکم میکند سابمانهای عمدومی
تابع قانون قرار گیرند و افراد در مقاب دولدت بده نحدوی در تعامد باشدند کده حقدوق و
آبادیهای آنها ضایع نشود ).(Chevallier, 1998, p.150

1

فعالیتهای قانونگ ارانهی دولت ،فعالیتهای بیرونی دولت نیز نامیده مدیشدوند

که دولت را در مقاب شهروند 2قرار میدهد ،اما یک ساخت سابمانی قانونی دروندی ،اب
دیوانساالری دولت هم وجود دارد که نه با اعمال تقنینی بلکه بدا سدابوکارهدای اداری

میتواند محقرق شود .این سابوکارهای اداری را روابط درونی دولت 3نیز میخوانند.

در این نوشتار ،به اخترار در بخش اول پس اب بررسی کلیاتی در خردوص اصد
حاکمیت قانون ،مشتم بر مفهوم و مبانی آن ،اشارهی مخترری به رویکردهای تئوریک
به این اص خواهیم داشت و در بخش دوم با توجه بده مباحدپ پدیش گفتده اب اصدول
شکلی و ماهوی دولت قانونمدار به نسبتسنجی این اصول در نظام حقوقی جمهدوری
اسالمی ایران خواهیم پرداخت و با استناد بده اصدول قدانون اساسدی جمهدوری ایدران،
نظریهی نسبیت حاکمیت قانون در حکومت دیندی و ایددئولوکیکی جمهدوری اسدالمی
ایران را اثبات خواهیم کرد.
کلیات
مفهوم دولت قانونی ،ابتدا تنها متضمن حکومت قانون بدر روابدط شدهروندان بدود ،امدا
ظهور اندیشه دولت قانون مدار ،دایره حاکمیت قانون را به خود دولدت نیدز تسدرری داد.
سیر تطوّر این نگرش مستلزم بررسی تاریخی نظریه دولدت قدانونمددار مدیباشدد و در
وهلهی بعدی به ذکر مفهوم و مبانی آن در این بخش خواهیم پرداخت.
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 .5مفهوم و مبانی انديشه حاکمیت قانون
در ابتدا ضمن بررسی مفهوم حاکمیت قانون؛ به تعاریف مختلف و ابعاد اص حاکمیدت
قانون پرداخته میشود سپس مبانی و رویکردهای مختلف به اندیشهی دولت قانونمددار
را مورد بررسی قرار داده میشود.
اب دیرباب تاکنون درباره ی این اص  ،اربش ها و ویژگی های آن سخن بسیار بیدان
شده است .گاهی اب آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شدده ،گداهی
اب آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومت هدای دیکتداتوری ،مطلقده و پادشداهی
استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگی های عمومیدت داشدتن ،مسدتمر و صدری
بودن قوانین معرفی کرد ه اند .اما فر مشترک همه ی موارد فوق را مدی تدوان در ایدن
نکته خالصه نمود که مطابق این اص  ،اسدتفاده خودسدرانه و مسدتبدانه اب قددرت در
ترمیم گیری های حکدومتی مدردود اسدت (بارعدی ،1331 ،ص  .)22بدر ایدن اسداس
مقامات سیاسی و حاکمان به عنوان حافظان و خادمان قانون شناخته میشدوند .میدزان
مشروعیت حکومت ها بده میدزان وفداداری مسدئوالن دولتدی بده معیدار هدای قدانونی،
فراشخری و خردمندانه بستگی دارد.
مطابق گفتمان یا به تعبیر دیگر ،پارادایم دولت قانونمدار ،تمامی نهادهدای سیاسدی
باید تابع قواعد حقوقی باشند و هیچیک اب این نهادها حق تحدید حقدوق و آبادیهدای
بنیادین را جز در چارچوب آیینهای خاص و پیچیده پیشبینی شده در قدوانین ندارندد
(گرجی ،1333 ،ص .)222
مفهوم «دولت قانونی» تنها متضمن حکومت قانون بر روابدط شدهروندان بدود ،امدا
ظهور اندیشهی دولت «قانونمدار» دایره حاکمیت قانون را به خود دولت نیز تسدرری داد
) .(Porelli, 2001, p.25تشخیص میزان انطباق مروبات مراجدع قدانونگد اری نیدز بده
صورت منطقی باید بر عهدهی نهادی خاص باشد که در ایران ایدن وظیفده بده شدورای
نگهبان محول شده است.
در طول شک گیری این اندیشه ،دو برداشت کم و بیش متفاوت اب حاکمیت قانون

شک گرفت .برداشت اول ،برداشت لیبرالی 4و در واکنش به دولت خودکامه 2بدود ،کده
هدفش محدود ساختن دولت و صیانت اب حقوق فردی اب طریدق برتدری بخشدیدن بده
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قانون بدود ،امدا در برداشدت دوم ،دیددگاه اشدتالی 6وجدود داشدت کده قدانون را ابدزار
سابمان دهی خردمندانه دولت در ارتباط با ادارهشوندگان در نظر میگرفدت و کمتدر بدر
اندیشهی محدودسابی قدرت دولدت تأکیدد مدیکدرد ) .(Chevallier, 1998, p.15ایدن
برداشت ،بیانگر حاکمیت قانون در مفهوم شک گرایانه بود در حالیکده برداشدت اولدی،
آبادیمحور و حقبنیان بوده است.
با توجه به دو نگرش فوق میتوان دولت قانونمدار را به دولت قانونمدار صدوری
(سابمانمحور) و ماهوی (آبادیمحور یا حدقبنیدان) تقسدیم نمدود و اب تلفیدق ایدن دو
نگرش به الگوی کام تری در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران دست یافت.
 .5-5نگرش شکلی 7از دولت قانونمدار
ویژگیهای ذاتی دولت قانونمدار شکلی را میتوان در سه مقولهی تحدید صالحیتهدا
و اختیارات ،سلسله مراتب نهادها و قوانین و نظارت قضایی به عنوان ندوعی تضدمین و
نه جزئی اب موضوع حاکمیت قانون ،خالصه کرد.
 .5-5-5تحديد صالحیتها
به موجب این مؤلفه ،هر سابمان ،فقط میتواند به اعمال صالحیتهای معین و تعریدف
شده خود بپردابد و اعمال این صالحیتها هم باید در چارچوب آیینی پیشبیندی شدده
صورت گیرد .با این رویکرد اعمال قدرت ،تبدی به اعمال صالحیت ایجاد شده توسدط
قانون و مقید به آن میشود ).(Chevallier, 1998, p.12
 .0-5-5سلسله مراتبی بودن نهادها و قوانین
این اندیشه متضمن نظارت بر اعمال مادون بر اساس مافوق میباشد .نکته اینکده قواعدد
حقوقی حاکم بر اعمال و ترمیمات دولت ،برای همهی مقامات ،مفهوم واحدی نددارد.
برای مثال ترویب نامه هیئت وبیدران کده بدرای مدأموران مشداغ دسدتگاههدای اداری
البماالجر است برای قانون گ اری البماالتباع نیست و این مسئله ناشی اب نظدام سلسدله
مراتبی است که بین اعمال حقوقی برقدرار اسدت .سلسدله مراتدب موجدود بدین قواعدد
حقوقی ،در حقیقت همان سلسدله مراتبدی اسدت کده بدین واضدعان آنهدا وجدود دارد
(طباطبایی موتمنی ،1334 ،ص .)413
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 .9-5-5نظارت قضايی
ضمانت اجرای اص حاکمیت قانون ،بطالن یا عدم نفوذ اعمدال و تردمیمات مقامدات
اداری است (طباطبایی موتمنی ،1334 ،ص  .)412نظارت به عنوان ضدمانت اجدرای دو
عنرر قبلی میباشد که به موجب آن هر فردی باید بتواند حتدی علیده خدود دولدت بده
دادخواهی نزد قوه قضائیه مستق و بی طرا با شرایط خاص دادگاه مراجعده کندد .هدر
اندابه که منابع و سلسله مراتب بین آنها روشنتدر و مدنق تدر باشدد و هدر انددابه کده
نظارت وسیعتر ،عامتر ،دقیقتر و مؤثرتر باشد ،نظام حقوقی و دولت قانونمدار ،شدکلی
مستحکمتر و توسعهیافتهتر است .ضعف در هر یک اب این عناصدر موجدب ضدعف در
قانونمداری میشود (امیر ارجمند ،1331 ،ص .)26
 .0-5نگرش ماهوی 8از دولت قانونمدار
در این نگدرش بدرخالا نگدرش شدکلی ،محتدوای قواعدد حقدوقی در تحقردق دولدت
قانونمدار اهمیت اساسی دارد .دولت قانونمدار به مفهوم ماهوی ،دولت حکومدت هدر
قانونی نیست ،بلکه دولتی است کده در آن قدانون دارای ویژگدیهدای ذاتدی و عرضدی
خاصی باشد .در ذی  ،دو قسمت ویژگیهای قانون را عنوان خواهیم کرد.
 .5-0-5ويژگیهای ذاتی قانون
منظور اب ویژگی های ذاتی ،آن دسته اب وجوه ممیّزه و عناصر مقوم است کده در اسداس
بدون وجود آنها قدانون تشدکی نمدیشدود (راسدخ ،1334 ،ص  .)22ایدن ویژگدیهدا
عبارتنداب:
یک .الزامآور و امری بودن قانون.
دو .عمومیت و فراگیر بودن قوانین که به نوعی با اص تساوی افراد در برابر قدانون و
اص عدم تبعیض ارتباط دارد.
سه .علنی بودن ،صراحت و وضوح قانون به گونهای که در آن ابهام یا پیچیدگیای نباشد.
چهار .عطف به ماسبق نشدن قانون و ناظر به آینده بودن آن طبق قاعدهی قب عقاب بالبیان.
پنج .قابلیت پیاده شدن و اعمال کردن قانون به گونهای که در اصدطالح تکلیدف ماالیطداق
نشود و بتوان اب قانون مروب تبعیت کرد (قابلیت اجرای قانون در جامعه).
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 .0-0-5ويژگیهای عرضی قانون
ویژگی های عرضی ،آن دسته اب ویژگیهاست که اگر قاعدهای فاقد آنها باشدد بدا ایدن
حال شاید هنوب بتوان آن را قانون نامید .به تعبیر افالطون ،قدانون بایدد تدوان ترغیدب و
اقناع شهروندان را نیز داشته باشد و برخاسته اب عرا و هنجارهای مردم جامعه باشدد و
تحمیلی نباشد ،و اال در عم کسی اب آن پیروی نخواهد کرد .مهمترین ویژگیهایی که
یک قانون را ترغیبکننده میسابد عبارتنداب:
یک .منعکسکننده نظر اکثریت باشد.
دو .پاسخگوی نیابهای جامعه و تأمینکننده منفعت عموم باشد.
سه .منطبق با اخالق و عدالت باشد.
چهار .مستمر و باثبات باشد چرا که تغییرات دایمی با اص قابلیت پیاده شددن قدوانین
در تعارض قرار میگیرد (راسخ ،1334 ،ص .)13
 .0نسبتسنجی حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران
در این بخش ضمن نقد رویکرد های پیش گفته ،با استناد به قانون اساسدی ،مسدتدال بده
اثبات وجود حاکمیت قانون در ایران میپردابیم.
 .5-0نقد رويکردها با توجه به ماهیت جمهوری اسالمی ايران
به نظر می رسد اینکه گفته میشود در اساس در نظدامهدای ایددئولوکیک نمدیتدوان بده
حاکمیت قانون دست یافت ،قاب تأمّ می باشد .چرا که اوال حتی در نظامهای الئیسدیته
که نهادهای م هبی جدای اب نهاد های سیاسی هستند ،خود مفهوم الئیسیته به عنوان یک
اربش و ایدئولوکی تلقی شده هرچند در گریز اب این عنوان میباشد .نمیتوان حکومتی
را در نظر گرفت که فاقد ایدئولوکی و اربش باشد .چنانکه لیبدرال دموکراسدی امدروبه
بدرای برخدی کشدورهدای غربدی اربشدمند و مارکسیسدم د کمونیسدم بدرای برخدی اب
کشورهای شرقی دارای اربش خاص میباشد .میتوان حتی اندیشه حاکمیدت قدانون و
دموکراسی در نظامهای جهانی را مبتنی بر نوعی ایدئولوکی خاص دانست که منجدر بده
تضییع حق عدهی دیگر در این کشورها مدیشدود کده بده قدول فرانسدویهدا اب آن بده
دماگوکی 9تعبیر میگردد.
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به عنوان مطالعهی موردی با بررسی جامعده فرانسدوی درمدییدابیم ،نظدام الئیدک
فرانسه در قضایای مختلف ثابت کرده که با اعمال ایدئولوکی الئیسیتهی خود گروهی اب
مردم را در رسیدن به حق خود ناکام گ اشته و به گروه دیگر امتیابات و حقوق تبعیضی
ناروا اعطا کرده است .به عنوان مثال امدروبه در راسدتای الئیسدیته کدردن هرچده بیشدتر
جامعه ،برخی اب طرفداران منع حجاب در فرانسه به جنبههدای سیاسدی حجداب اشداره
کرده و آن را نماد اسالم سیاسی یا افراطگرایان اسالمی مدیخوانندد کده بایدد بدا آنهدا
(مسلمانان) به مقابله برخاست (گرجی ،1333 ،ص  .)49موارد دیگر همچدون مخالفدت
آقای شیراک با اعالم یک روب تعطی بدرای مسدلمانان و یهودیدان ،لبداسهدا یدا عالیدم
م هبی ممنوعه همچون صلیب بزرگ ،روسری و چادر یدا کیپدا (شدب کداله یهودیدان)
ممنوع اعالم شده است و یا شگفتانگیزتر آنکه آقای لوک فدری ،وبیدر آمدوبش ملدی
فرانسه اعالم کرده حتی اگر ریش هم اب نشانههای م هبی به شمار رود ممکن اسدت بدا

ممنوعیت مواجده شدود 11و نمونده هدای بسدیاری نظیدر ایدن ،ندوعی تبعدیض در نظدام
پوبیتیویستی و الئیک فرانسه را نشان می دهد .اب طرا دیگر حاکمیت الئیک فرانسه بدا
اتخاذ رویکرد های تفریطی به مکاتب مختلف (مخالف فطرت انسانیت) اجابه مدیدهدد
حتی بدون هیچگونه پوششی (به شک کامال عریان) در خیابانهای پداریس در رفدت و
آمد باشند ،به عنوان مثال پیروان مکتدب طبیعدتگدرا ،11بددون وجدود انددک پوششدی،

بنیانهای اخالقی انسانمحور را بیهیچ ممانعتی اب سدوی دولدت ،خدشدهدار مدیکنندد.
حاکمیت قانون و قانونمداری در یک چنین نظامی کامال جانبدارانه و به دور اب حقدوق
فطری د انسانی و آبادیهای بشری قرار گرفتهاند.
اب سوی دیگر به نظر میرسد ،نمیتوان همهی نظامهدای ایددئولوکیکی را در یدک
طبقه قرار داد و با همه آنها برخورد یکسان داشت .تنها با مطالعهی نظامهدای نابیسدم،
فاشیسم و کمونیسم نمیتوان نتیجه گرفت که در اسداس؛ حکومدتهدای ایددئولوکیک،
حاکمیت قانون ندارند ،چراکه به قول فقها «اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند» و مثال نظام
ایدئولوکیکی جمهوری اسالمی ایران مثال نقض باربی بر این مدعای آنها خواهد بدود.
ظهور حاکمیتی اسالمی ،که آبادیهای فردی توأمان با حقوق اجتماعی مطالبدهی دسدت
اول آن بوده ،و اندیشه ی خود را در قانون اساسدی ،کده گفتمدان حداکم بدر آن ،دولدت
قانونمدار است ،متبلور میسابد ،تا جایی که تمامی نهادهدا و اشدخاص ،حتدی شدخص
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رهبری را به موجب اص  112قانون اساسی در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی
می داند و در این خروص فرلی را به حقوق ملت و آبادی بنیادین اختراص میدهدد
که تضمین آن در مقاب دولت توسط قوه قضائیه و بده خردوص دیدوان عددالت اداری
فراهم شده است .انقالب اسدالمی گرچده در مسدیر حاکمیدت قدانون خدود بدا افدت و
خیزهایی که اقتضای هر جامعهی انقالبی میباشد همراه بوده ،لدیکن مسدئلهی غیرقابد
انکار ،تحقرق بسترها و ساختارها جهت تأمین حداکثری جنبهی شکلی حاکمیت قانون و
نظارت های حداکثری بر کیفیت قوانین موضوعه جهت تأمین جنبهی مداهوی حاکمیدت
قانون بوده که انقالب اسالمی به ایجاد آنها مبادرت کرده است .واقعیدت آن اسدت کده
انقالب اسالمی بر دو رکن جمهوری و اسالمی مبتنی است که البته در طول تاریخ پدس
اب انقالب با افراط و تفریطکاری گروههایی ،بعضا جنبهی اسالمی آن به دست فراموشی
سپرده شده و خریرهی جمهوری را برجسته کردهاندد و متقدابال گدروههدایی درصددد
ح ا خریرهی جمهوری اب نظام اسالمی ایران و پرداختن صرا به جنبدهی اسدالمی
آن بدون درنظر گرفتن نقش مردم بودهاند .در واقدع ،وصدف جمهدوری شدک نظدام و
وصف اسالمی محتوای نظام را میرساند که این دو بال ،در بستر موتور متحدرک قدانون
اساسی و به خروص اص  4تبیین شدهاند و اوج میگیرند.
 .5-5-0اصل چهار قانون اساسی و حاکمیت قانون
درخروص اص  4برخی انتقاد کردهاند که فقهای شورای نگهبان با استناد به این اصد
میتوانند هر یک اب اصول  19تا  42قانون اساسی را که مربوط به حقوق ملت اسدت را
مغایر با شرع تلقی نمایند و این اصول را که متضمن حقوق بنیادین شهروندان میباشدد
را بالاثر نمایند و اب تأ یید مروبات مجلدس کده در جهدت اجدرای ایدن اصدول اسدت،
استنکاا نمایند (امیر ارجمند ،1331 ،ص .)33
به نظر می رسد انتقاد این دسته اب حقوقدانان ناظر به نگرانی اب خدشده وارد شددن
به اصول بنیادین حقوق بشر بهواسطهی نظر شورای نگهبان است و اینجا تأکید بر رکدن
وصف جمهوری بدون توجه به رکن جنبه اسالمی صورت گرفته است .حال آنکه بافت
اصلی نظام ما متفاوت اب این برداشت به صرا دموکراتیک می باشد ،چرا که تضدمین و
تشکی رکن جمهوری در دل رکن اسالمی میباشد ،ل ا در قانون اساسی گفته شده ایدن
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اص (اص  )4بر اطالق یا عموم همهی اصول قانون اساسی و ...حاکم است .خواسدته و
اراده ی مردم ،هم در اینجا منعکس شده و هم توسط منتخبدین مدردم تأییدد و تردویب
گردیده است ،چرا کده بده اتفداق بدا رعایدت اصد چهدار ،حمایدت اب سدایر اصدول و
بهخروص آبادی های فردی معنی پیدا میکند و پاس داشته میشود .بیرا ما حتدی اگدر
به حاکمیت ایران ،نگاه صرا جمهوری ،جدای اب اسالمی بودن آن داشته باشدیم ،یکدی
ا ب اصول اولیه و اساسی یک نظام جمهوری ،حاکمیت جمهدور مدردم و حاکمیدت اراده
مردمی در آن نظام جمهوری می باشد .اب این سو با تأکید بدر قدانون اساسدی کده تبلدور
خواست و اراده مردم است و نیز عرا حاکم بر مردم و ارادههدا و خواسدتههدای آنهدا
(سوای قانون اساسی) این مسئله را برای ما مشخص مینماید که اص  4قدانون اساسدی
تبلور خواست مردم است و بسیار واض است که ،قانونی که بر مردم یک جامعه وضدع
می گردد باید دارای مقبولیت اب سوی آنها ،و نیز قابلیت اجرا باشد .اب دیگر انتقادهدایی
که در خروص مسئله حاکمیت قانون در ایران توسدط برخدی حقوقددانان گفتده شدده،
بحپ جایگاه سیاست های کلی نظام و مروبات شورای عالی انقالب فرهنگی کشدور و
شورای عالی امنیت ملی و شوراهای عالی اداری میباشد .به نظر میرسد ایدن دسدته اب
حقوقدانان با اتخاذ کام مفاهیم غربی ،اب حاکمیت قانون ،سدعی در اعمدال آن در نظدام
حقوقی جمهوری اسالمی ایران دارند ،بدون اینکه جنس این نظام دینی را شناخته و بده
آراء شورای نگهبان و رویه های تشکی یافته در نظام حقوقی ایران توجهی داشته باشند.
به نظر می رسد با اندک نگاهی به آراء شورای نگهبدان و دیدوان عددالت اداری و رویده
موجود در حقوق اداری ایران میتوان جایگاه واض موارد یاد شده را در نظدام سلسدله
مراتبی قوانین جمهوری اسالمی یافت .در ذید بده عندوان نمونده بده بررسدی و تعیدین
جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام سلسله مرتبدی بده عندوان یکدی اب ویژگدی هدای
شکلی حاکمیت قانون خواهیم پرداخت.
 .0-5-0جايگاه سیاستهای کلی نظام در سلسله مراتب قوانین
طبق اسناد موجود ،سیاست های کلی اولینبار در گزارش شور اول کمیسیون شماره یک
شورای بابنگری قانون اساسی جمهوری اسدالمی ایدران بده عندوان یکدی اب اختیدارات
رهبری پیشنهاد گردیده است (صورت مشروح م اکرات شورای بابنگری قانون اساسی،
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 ،1369ص .)642در این خروص مباحثی میان اعضای شورا صورت گرفته که در ایدن
جا اب ذکر آنها صرانظر میکنیم .مجمع تشخیص مرلحت نظام ،سیاستهای کلدی را
حلقهای بین آرمان ها و اجرائیات تعریف میکندد .بدر اسداس مردوبه  1326/1/22ایدن
مجمع ،طراحی سیاستهای کلی نظام بر اساس آرمان ها و اهداا است ،بدین ترتیب اب
یکسو به آرمانها و اب سوی دیگر نظر به جنبههای اجرایی تدوین میگردند.
در بند سوم مروبه م کور ،رابطه بین قانون اساسی و سیاستهای کلی چنین تبیین
شده است« :به طور کلی امور یاد شده در اص سوم و نیز بسیاری دیگر اب اصول قدانون
اساسی میتوانند به عنوان بهتر ،سیاستهای کلدی نظدام تلقردی شدوند» .در ایدن مردوبه
سیاست و مراتب آن به ترتیب ،سیاست های کلی ،سیاست های اجرایی و برنامهها عنوان
شده است .میتوان گفت ،مفهومی که مجمع اب سیاستهدای کلدی ارائده نمدوده معدادل

مفهوم خطمشی عمومی 12در علم مدیریت است .خطوط مشدی عمدومی بدرای تحقردق،
در چارچوب قوانین و مقررات عمومی تدوین و تردویب گردندد .در خردوص وجده
تمایز سیاست های کلی با سایر قوانین ،رییس مجمدع تشدخیص مردلحت نظدام اظهدار
داشته است« :بر اساس سیاستهای کلی ،سیاستهای تدوینی ،اجرایی ،قضدایی ،نظدامی
و انتظامی عم میشود .سیاسدت هدای کلدی بدا قدانون اساسدی تفداوت مداهوی دارد و
اینگونه نیست که کسی بتواند آنها را برای اجرای مستقیم بده دسدتگاههدا بدهدد .بایدد
تبلور سیاستهای کلی را در قوانین ،آییننامهها و مقرررات اجرایی و در عم دستگاههدا
دید .به عنوان مثال هیچ دادگاهی نمیتواند به این سیاست ها در صددور حکدم تمسّدک
بکند .بیرا مبنای حکم قاضی ،قوانین عادی است .لیکن آنهایی کده قدانون مدیگ ارندد
(مث تدوین برنامه های پنج ساله) باید بر اساس این سیاستها باشدد» (بشدیری،1331 ،
ص  .)29همچنین در موردی دیگر رهبر انقالب تأکید کردهاند که سیاستهدای کلدی و
برنامهها میبایست مبنای قانونگ اری مجالس شورا قرار گیرند.
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به نظر میرسد ،قدر متیقن اجرایی شدن سیاست های کلی مروب رهبری ،در کلیه
اموری است که رهبر معظم انقالب؛ رییس قوه مجریه است (مث فرماندهی کد قدوا) و
بالشک باید سیاستها اب بعد اجرایی مورد توجه قرار گیرند و اال مغدایر اصد نظدارت
سلسله مراتبی خواهد بود .با عنایت به مرادیق سیاستهای کلی نظدام کده تداکنون بده
ترویب رهبری رسیده است (اب جملده سیاسدتهدای کلدی امنیدت اقتردادی ،اندرکی،
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شبکه های اطالعرسانی رایانهای ،قضایی و )...به نظر میرسد ایدن مردوبات اب ویژگدی
کلیّت و استمرار که اب ویژگی های ماهوی حاکمیت قدانون هدم بدودهاندد برخوردارندد.
همچنین این سیاستها به واسطه ی نظدارت سیاسدی کده منجدر بده عدزل مقدام خداطی
می گردد (مث عزل رییس قوه قضائیه به استناد اص  22توسدط رهبدری) و یدا موجدب
ابطال یا عدم اجرای عم مغایر با سیاست میشوند ،دارای ضمانت اجرا هستند و مؤلفه
نظارت قضایی حاکمیت قانون را در این خروص تداعی مدیکنندد .نکتدهای کده بداقی
میماند اینکه در صورت مخالفت نظاممند مجلس با سیاستهدای کلدی رهبدری در امدر
قانونگ اری ،در اینجا با توجه به اص  111انحالل مجلس به عنوان اختیدار رهبدری بده
صراحت ذکر نشده ،و به موجب اص  22قانون اساسی نیز این اختیار برای رهبدری بده
صراحت در نظر گرفته نشده است .اما اب طرا دیگر نهداد هدای نظدارتی در جمهدوری
اسالمی ایران همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مرلحت نظام ،تدا حدد بیدادی
میتوانند اب تقنین خارج اب سیاست های کلی نظام جلوگیری نمایند .هر چند شاید بتوان
با تطبیق اختیارات رهبری به عنوان باالترین مقام سیاسی در ساختار حقوق اساسی ایران
و نیز توجیه پ یر بودن و ضرورت اطالق در حقوق عمدومی ،در نظریده والیدت مطلقده
فقیه هم این اطالق را قاب قبول و البم دانست .به فرض مثال با مطالعهی نظدام آمریکدا
در فرضی که کنگره قانونی را وضع کند که مغایر با سیاستهدای کلدی رئدیس جمهدور
باشد طبق شق  1بند  2ماده  1قدانون اساسدی آمریکدا ،رئدیس جمهدور مدیتواندد آن را
توشی نکند و یا در فرانسه رئیس جمهور تحت شرایطی امکان انحالل مجلدس ملدی را
دارد .طبق ماده  12قانون اساسی فرانسه چنانچه سیاستهدای کلدی رئدیس جمهدور بدا
سیاست های مورد نظر مجلس مغایر باشد (یا به هر دلی دیگر) رئیس جمهور میتواندد
پس اب مشورت با نخست وبیر و رؤسای دو مجلس ،انحالل مجلس ملی را اعالم کندد.
این موارد با نظریهی اطالق در حقوق عمومی منطبق مدیباشدند و چنانچده منتقددان بده
اختیارات مطلق رهبری نیم نگداهی بده قدوانین اساسدی سدایر کشدورهدا بده خردوص
کشور های غربی (به خروص ایاالت متحده) داشته باشند ،شاید انگشت اتهام حاکمیت
قانون مخدوش شده را در وهلهی اول به سمت آنها نشانه روند ،حال آنکه با حردول
شرایط ضر ورت ،اضطرار و مرلحت ،خود حاکمیت قانون ،اعمدال اختیدارات مطلدق را
ایجاب میکند (حبیبباده.)1339 ،
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به نظر می رسد اگر سیاست های کلی را یکی اب منابع حقوق داخلی تلقردی کندیم،
در این صورت الجرم جایگاه آنها در سلسدله مرا تدب مندابع پدس اب قدانون اساسدی
خواهد بود و نظارت قضایی دادگاه ها و دیوان عدالت اداری با توجه بده ایدن سلسدله
مراتب قانونی بین این سیاست ها و سایر منابع (قوانین عادی و مروبات دولت) قابد
تحلی خواهد بود .این سلسله مراتب قوانین اب حیپ قابلیت استناد در دادگداه هدا بده
موجب قانون اساسی و سیاست ها و برنامه های کلی دارای فایده است .توضی آنکده،
نکته ای که اینجا وجود دارد بحثی است کده در فلسدفه حقدوق در خردوص قابلیدت
استناد به انواع حقوق توسط اشخاص نزد دادگاه می باشد ،برخی اب نویسندگان بددون
تفکیک انواع حق ها ،مدعی شدهاند که چرا شهروندان نمی توانند در دادگاه ها به فرض
با استناد به اصول قانون اساسی یا سیاست های کلی حق خود را مطالبه کنند به عندوان
مثال در خروص آموبش و پرورش رایگان یا حق آبادی انتخاب شغ مدعی شدوند
که آبادی ما توسط دولت سلب شده و یا شخری با مراجعده بده دادگداه ،بده اسدتناد
اصول قانون اساسی در خروص مباربه با استکبار و محو آن مددعی شدود کده هندوب
استکبار وجود دارد و این حق ما بوده که دولدت ایدران مدی بایسدت تداکنون اسدتکبار
جهانی را نابود می کرد؟ «وسلی هوفلد» فیلسدوا آمریکدایی دسدت بده تقسدیم بنددی
جالبی اب انواع حق ها بده است و معتقد است که هدر حقدی را نمدی تدوان در دادگداه
مطالبه کرد .برخی حقوق ،حق د ادعا 14هستند ،برخی دیگر حدق د آبادی 12و برخدی

حقوق حق د مرونیت اب تغییر 16و برخی دیگر اب حقوق ،حق د قدرت 12می باشند که
لزوما هر یک اب این ها در دادگاه قاب مطالبه نیستند (.)Hohfeld, 2010, p.12

شورای نگهبان در مواردی مروبات مجلس را مغایر با سیاستهای کلی 13و حتدی

مغایر با مروبات شورای عالی انقالب فرهنگی 19تشخیص داده است .به نظر مدیرسدد
شورای نگهبان کلیه مروباتی را که به نظر این شورا مغایر با اظهارات ،آراء ،مکاتبدات و
مروبات رهبری باشد مغایر با شرع و اصول  22و ( 111بهویژه بندهدای  1و  )4قدانون
اساسی تلقری می نماید .این اقدام شورای نگهبان که بعضا مورد انتقاد برخدی حقوقددانان
قرار گرفته عملی کامال مبتنی بر قانون اساسی بوده چراکه طبق اص  22قدانون اساسدی
تشخیص این امر بر عهدهی شورای نگهبان که ضامن اصول قانون اساسی شناخته شدده
است میباشد.
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 .9حاکمیت قانون از ديدگاه رهبری جهموری اسالمی ايران
در این قسمت ،به مقوله ی حاکمیت قانون در مفهوم شکلی و حدداقلی آن بدا تکیده بدر
بیانات مقام معظم رهبری میپردابیم و مؤلفه های حاکمیت قدانون (تحدیدد صدالحیت،
سلسله مراتب و نظارت قضایی) را مورد بررسی قرار میدهیم .قانونگ اری در هر نظدام
فکری ،مبانی و احکام خاصی دارد و در چارچوب اندیشهی مقام معظم رهبری ،هم بده
عنوان یکی اب مهمترین فقها و علمای دینی و هم بده عندوان ولدی امدر و امامدت امدت،
بنیان های معینی را به خود اختراص داده است .اسالمگرایی ،عدالتمحوری ،صیانت اب
نظام جمهوری اسالمی ،رعایت قانون اساسی و ...اب مبدانی خدشدهناپد یر نظدام فکدری
ایشان در باب قانونگ اری میباشد (غمامی ،1333 ،ص .)33
به طور کلی رهبری ایران ،اسالم را مربهای قانونگ اری و تردمیمگیدری در تمدام
عرصه های داخلی و خارجی میدانند و تبعیت اب آن را تکلیف شرعی مسئولین و آحداد
مردم به حساب می آورند .نکته مهمی که ایشان در مقاب نظر برخدی اب علمدا و فقهدای
بزرگ بر آن تأکید ویژه ای دارند ،تطابق و همسویی قانون با احکام اسالم اسدت و عددم
مخالفت در این باب را کافی نمیدانند (خامنهای ،1362 ،ص  .)42اکثر بیانات ایشان در
باب قانونگ اری در دیدارهای با نمایندگان دوره های مختلدف مجلدس ،قدوه قضدائیه و
شورای نگهبان بوده است .مطالعهی بیانات و پیامهای ایشان ،اصول و معیارهدای اصدلی
در باب حاکمیت قانون را به روشنی نمودار میسدابد و راهبدردی گویدا و عملیداتی در
خدمت پژوهشگران ،قانونگ اران و مجریان قانون ارائه میدهد.
در خروص ابزاری بودن قانون ،ایشان عبارات قاب تأملی دارند« :اسالم بده قدانون
نظر (آلی) دارد ،یعنی آن را ابزار و وسیلهی تحقرق عدالت در جامعه میداند و وسدیلهی
اصالح اعتقادی و اخالقی انسان میداند .قانون برای اجرا و برقرار شدن نظدم اجتمداعی
عادالنه و به منظور پدرورش انسدان مهد ب اسدت» (خامندهای ،1363 ،ص  .)62ایشدان
همچنین در اهمیت حاکمیت قانون چنین اشعار میدارند« :هرچه قانون با نگاه آگاهانهتر
و خبره تر و شناخت موضوعات و مرال کشور بیشتر همراه باشد ،اسدتحکام آن بیشدتر
است .وقتی استحکام قانون بیشتر بود ،کارایی آن بیشتر خواهد بود».

21
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این تأکید اص قابلیت پیاده شدن قوانین و ثبات و اسدتمرار آنهدا را در اندیشدهی
حاکمیت قانون تداعی میکندد .در ذید برخدی دیگدر اب بیاندات ایشدان را ،کده بیدانگر
مؤلفههای حاکمیت قانون اسالمی است ،مرور میکنیم:
 همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند .نه مجلس ،نه شوراى نگهبان ،نه مجمعتشخیص مردلحت ،نده رئدیس جمهدور ،نده رهبدرى ،هدیچکددام حدق ندارندد اب
چارچوب قانون تخطرى کنند .هر جا قانون اختیاراتى به کسى یدا مجموعدهاى داده،
طبق آن عم کنند (.)1332/2/12
 معتقدم باید به قانون عم کرد؛ چه به نفع ما باشد ،چه به ضدرر مدا .خیلدى ابقوانینى که در مجلس ترویب مى شود ،ممکن است مدورد قبدول شدما نباشدد؛
خیلى اب مروبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان
چیزى هم که قبول نداریم ،باید عم کنیم ،و این منطق دارد .منطق این اسدت
که قانون بد ،بهتر اب بى قانونى و نقض قانون است .این که ما قانون را هدر جدا
طبق می ما اب آب در مى آید ،قبول داشته باشیم؛ هر جا نتیجه اش طبق می مدا
اب آب در نمى آید ،قبول نداشته باشیم ،منطقى نیست .من معتقددم قدانون بایدد
مالک باشد (.)1332/11/22
 در نظام اسالمى باید همهى افراد جامعه ،در برابر قدانون و در اسدتفاده اب امکانداتخداداد میهن اسالمى ،یکسان و در بهرهمندى اب مواهب حیات ،متعادل باشند .هیچ
صاحب قدرتى قادر به بورگویى نباشد و هیچکس نتواند بدرخالا قدانون ،مید و
ارادهى خود را به دیگران تحمی کند (.)1369/3/11
معظم له با قرائتی اب اسالم راستین ،حکومت غیر مبتنی بر رأی مدردم را در اسداس
اسالمی نمی دانند و صد البته حکومت جمهوری بدون محتوای اسدالمی نیدز بدر اسداس
قانون اساسی غیرمشروع است .پس «مردمسداالری دیندی» نظدام ندوینی اب حاکمیدت در
21
عرر دموکراسیخواهی و اومانیسم حکومتی است.
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 .5-9نظارت در حاکمیت قانون
در مورد نظارت در حاکمیدت قدانون ،ایشدان معتقدندد بایدد بدا مراقبدت و نظدارت ،اب
اسرافکاری ها جلوگیرى کرد .قوهى مقننه و قوهى مجریه موظفند به پیگیرى .برنامهریزى
کنند ،قانونگ ارى کنند ،قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء کنند .این پیشرفتى که ما در ایدن
22
ده سال خواهیم داشت ،بخش مهمىاش مربوط به همین قضیه است.
نظارت بر بیرمجموعه هم خیلى مهم اسدت .مجموعده هداى انسدانى مثد ماشدین
نیستند که انسان یک دکمهاى بزند و این ماشین به خودى خود شروع کند به کار کردن.
مجموعه هاى انسانى مجموعههایى اب ارادهها ،فکرها ،نظرها ،سلیقههدا و خدواهشهداى
نفسانى صحی و غلط هستند .نظارت رئیسجمهور نسبت به وبرا ،با اسدتقالل وبرا در
کارشان نباید تنافى پیدا کند .چون وبرا مسئولیت قانونى دارند و اب مجلس رأى اعتمداد
گرفتهاند و باید استقالل داشته باشند .لیکن این نظارت حتى در مدورد وبرا هدم وجدود
دارد .استقالل عم آنها محفوظ ،اما نظارت رئیسجمهور هم بدا شددت تمدام بایسدتى
انجددام بگیددرد .بایددد دسددتگاههدداى نظددارتى خودتددان را محاسددبه کنیددد .در درون خددودِ
مجموعهى قوهى مجریه دستگاه هاى نظارتى را فعال کنید ،بعد ساب و کارهاى نظارتى را
بکار بیندابید تا ببینیم برنامهها و سیاستها چقدر جلو رفته؛ اینجور نباشد که سال دهدم
سند چشمانداب ،نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتى پیدا نکردهایم؛ نه ،بایسدتى ایدنهدا را مرتبدا
رصد کنید که معلوم شود چقدر پیش رفتهایم و چقدر به آن اهداا نزدیدک شددهایدم و
23
چقدر بمینهها فراهم شده است.
در جای دیگر در خروص نظارت خبرگدان مدیفرمایندد« :کدار مهدم خبرگدان در
درجهى اول ،همین انتخاب است و در درجهى دوم ،نظارت بر وضدع رهبدر موجدود و
حاضر ،که متوجه باشند و ببینند آیا صالحیت ها در او باقى است؟ آیا علم او ،تقواى او،
مدیریت او ،تدبیر او ،خلوص او و صدق او باقى است؛ یا اب حدد نرداب پدایین افتداده
است؟ باید نظارت داشته باشند .هیچ دستگاه دیگرى در کشور وجود نددارد کده بتواندد
این کارِ مهم را انجام بدهد و قانون به آن ،چنین اجابهاى را داده باشد و چنین تکلیفدى
24
را کرده باشد».
اهمیت نظارت اب منظر مقام معظم رهبری تا حدی است که حتی در پاسدخ بده
نظارت بر عالی ترین مقام کشور و نظارت بر عملکرد ولى فقیه می فرمایند« :مجلدس
خبرگان یک هیئ ت تحقیقى دارد؛ مسئ ول رسیدگى به کدار هداى رهبدرى ،آن هیئدت
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تحقیق است .کار آن هیئ ت سالى یک بار نیست؛ دستگاه رهبرى و کار هداى رهبدرى
چیز هاى پن هانى نیست؛ چون وظایف رهبرى و کارکرد هداى او مشدخرص اسدت .آن
هیئت مى آید ،تحقیق و پرس وجو مى کند .پشت سر هیئ ت تحقیق ،مجلدس خبرگدان
است که این هیئت مى رود به آن ها گزارش مى دهدد .اعضداى مجلدس خبرگدان در
جلسه ،بحپ هاى بیادى مى کنند .این طور نیست که فقدط یدک بیانیده بدهندد .بلده؛
بیانیه اش در رسانه ها منعکس مى شود؛ اما در آن جا بحدپ هداى بیدادى مدى شدود و
نظرات گوناگونى ابراب مى گردد .پشت سر مجلس خبرگان هم مدردم هسدتند .البتده
نظارت هم باید جدّى و بدون رودربایستى باشد .این نظر خود من است و بار ها هم
به اعضاى خبرگان و غیرخبرگان و دی گران این را گفتده ام .مدن نظدارت را دوسدت
مى دارم و اب گریز اب نظارت د اگر در کسى و در جایى باشد د به شدّت گله مندم .بر
خود من هم هر چه بیشتر نظارت کنند ،خوشحالترم؛ یعنى هیچ احساس نمى کنم که
نظارت ،براى من سنگینى اى داشته باشد .البته اگر کسى نظارتى کرده باشد و چیزى
22
بداند؛ راهش این است که به مجلس خبرگان اطرالع دهد.
در جای دیگر در پاسخ به این پرسش که آیدا نهدادهدا و دسدتگاههداى مربدوط بده
رهبرى تحت نظارت و بابرسى هستند یا فدوق نظارتندد؟ و آیدا نماینددگان رهبدری در
نهادها و استانها نظارت مىشوند؟ پاسخ میدهند« :هیچکس فوق نظارت نیسدت .خدودِ
رهبرى هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه هاى مرتبط با رهبرى .بنابراین همده
باید نظارت شوند .نظارت بر کسانى که حکومت مدىکنندد د چدون حکومدت بدهطدور
طبیعى به معناى تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنى اموال بیتالمال و اقتدار اجتمداعى و
اقتدار سیاسى در دست بخشى اب حکرام است د براى این کده اماندت بدهخدرج دهندد و
سوءاستفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند ،یک کار البم و واجب است و باید هم باشدد.
البته نظارت ها در کشور ما متأسفانه هنوب تخرّرى ،علمى و کارآمد نیست .در مواردى،
بیطرفانه هم نیست؛ این را بایستى اعتراا کنیم .البته منظور این نیست که هیچ خطدایى
26
اتفاق نمىافتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجابه خطا دادن نیست».
جمعبندی و تبیین نظريه نسبیت حاکمیت قانون
ساخت نظریه نسبیت در حاکمیت قانون ،فرآینددی چنددین سداله مدیطلبدد .جدرأت و
جسارت ارائه نظریهای تحت عنوان «نظریه نسبیت حاکمیدت قدانون در کشدورهدا» نیدز
مدیون چندین سال تأمّ  ،گفتگو و مباحثه با اه علم در مجامع دانشگاهی بدوده اسدت.
جوهرهی اصلی این نوشتار طبیعتا اندیشده ی بددیعی اسدت کده مردون اب نقدد اسداتید
حقوقدان نخواهد بود ،لیکن میتوان ادعا کرد در خردوص حاکمیدت قدانون ،هرگونده
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ادبیا تی که در ایران تبیین شده ،ادبیاتی ترجمه شده اب مکاتدب غربدی بدوده کده همانندد
بسیاری دیگر اب مفاهیم علوم انسانی به دنبال رخنه در نظام حقوقی جمهوری اسدالمی،
بدون تطبیق با شرایط بومی کشور بوده است .ل ا غالب حقوقدانان با یدک بیدنش صدرفا
یکجانبه به سنجش این مفهوم و اربیابی در خروص وجود یا عددم وجدود حاکمیدت
قانون در ایران پرداختهاند .متأسفانه اب اینگونده مفداهیم نده بده خدوبی در کشدورهدای
اسالمی سخن گفته شده و نه در اساس به نیکی با توجه به جنس نظدام هدا ،امثدال ایدن
مفاهیم فهم شده است ،تا بتوان در امکانسنجی آن در نظام حقدوقی جمهدوری اسدالمی
پرداخت .اسالمی و بومی کردن مفهوم حاکمیت قانون در این شرایط نیاب به مطالعدات و
پژوهش های عمیق تری دارد ،لیکن به هر حال در ایدن مختردر بایدد گفدت اوال ،ایدران
اسالمی چنانکه در بخش اول مقاله توضی داده شدد ،طدی هدزاران سدال تمددن ،دارای
پیشینهی غنیای در بحپ حکمرانی و حاکمیت قانون بوده اسدت تدا جدایی کده بعضدا
تاریخنگارانی مدعی بودهاند اساسا حکومت یک اختراع ایرانی بدوده کده اب راه سداختار
امپراطوری روم و بابپیدایی قرون وسطایی آن (امروبه) به جهدان مددرن رسدیده اسدت
(مجتهدباده ،1333 ،ص .)9
اب سوی دیگر تقاطع تاریخی ایران با ورود اسدالم در قدرن اول هجدری و ممدزوج
شدن این دو فرهنگ ،الگوی تمام عیاری اب حاکمیت قانون شکلی و مداهوی بده دسدت
میدهد که البته کمتر به آن توجه شده اسدت .مشدکلی کده در فلسدفهی سیاسدی غدرب
وجود دارد این است که نگاه توأمان شدخصمحدور و سدابمانمحدور دربدارهی الگدوی
حکمرانی مطلوب اب سوی فالسفهی غرب ارائه نشده است و غالبا بده ارائدهی سداختار
حکومت دست بدهاند و اب تبیین ویژگیهای اخالقی ،سیاسی و اجتماعی حاکم (رئدیس
جمهور) که مدیریت جامعه را بر عهده میگیرد کمتدر سدخن گفتدهاندد ،حدال آنکده در
اسالم عالوه بر تبیین شخریت حاکم (شرایط عدالتی ،فقاهتی و ...ولی فقیده) مدیتدوان
اصول کلی بمامداری را اب قرآن و منابع روایی و سیرهی معرومین یافت کده ایدن مهدم
پس اب انقالب اسالمی در ساختار جمهوری اسالمی ایران تحقرق پ یرفته است.
به نظر می رسد انتقاداتی که برخی اب حقوقدانان در خروص خدشده دار شددن
حاکمیت قانون در ایران می کنند مبتنی بر ندوعی اسدتقرای نداقص مدی باشدد .بددین
ترتیب که با جستجو در ک نظام حقوقی ایران و رسیدن به چند مورد نقض قدانون
و اشکال ساختاری به این نتیجه می رسند که حاکمیت قانون وجود نددارد .نگارندده
منکر وجود اشکاالت جزئی در نظام حقوقی نمی باشد ،ولی به دنبال نقد سیستمی و
ک نگر حاکمیت قانون در ایران بوده است واال با نقد جزء نگر می توان به هر نظامی
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خرده گرفت که حاکمیت قانون در آنجا نقض شده است .به عنوان مثدال در اروپدا،
دیوان عالی اروپا هم اکنون با انبوهی اب پرونده ها و شکایت های حقدوقی دسدت بده
گریبان است که در آن ها حقوق شهروندان توسط حکومت ها نقض شدده اسدت .در
حال حاضر حدود  31هزار مورد شکایت حقوقی علیه دولت ها در استراسبورگ در
دست بررسی است و این روند رو به فزونی می باشد .عالوه بر شکایت اب فرانسه و
آلمان ،تنها در سال  2112حدود  21هزار مدورد شد کایت در مدورد نقدض حقدوقی
دولت روسیه به دیوان عالی اروپا رسیده است 22.در گزارش جدید سابمان دیده بان
حقوق بشر با عنوان « مستبدانی که نقاب دموکرات ها بر چهره بده اند د موارد نقدض
حاکمیت قانون در بیش اب  22کشور ثبت شده است 23.کنت روت ،29رئیس دیده بان
حقوق بشر در تابه ترین گزارش این سابمان در مورد حاکمیت قانون در کشور های
جهان می گوید« :حتی سرسدخت تدرین دشدمنان دموکراسدی در دنیدا هدم ،خدود را
(دموکرات) می خوانند و بسیاری اب دیکتاتور ها بی مجدابات بداقی مدی مانندد ،چدون
می توانند چهره شان را با نقابی دموکراتیک جلوه دهند» .این سابم ان با انتقاد شددید
اب آمریکا ،اتحادیده اروپدا و کشدور هدای دیگدر غربدی ،مدی افزایدد« :تدا بمدانی کده
دیکتاتور ها انتخاباتی به ظاهر دموکرتیک برگزار کنند و منافعی برای این کشدور هدا
دارند ،کشور ها مانع نقض حقوق بشر توسط آن ها نمی شوند» .روت اضافه مدی کندد
که « بسیاری اب مستب دانی که خود را دموکراتیک جلوه می دهند ،شریکان مورد عالقه
آمریکا و اتحادیه اروپا هستند» .در حقیقت این جمع بندی دلسدرد کنندده دیدده بدان
حقوق بشر ،مایه ی ننگ عرر حاکمیت قانون امروبی شدده اسدت (جاویدد،1333 ،
ص .)2تا ایدن واقعیدت هدای ضدد حاکمیدت قدانون در سدط جهدان وجدود دارد،
داعیه داری توسعه ی حاکمیت قانون و دموکراسدی اب سدوی برخدی اب دولدت هدا و
ابرقدرت های امروبی جهان گزافه ای بیش به نظدر نمدی رسدد .روت معتقدد اسدت،
آمریکا اب شرکایش به خاطر نقض حقوق انتقاد نمی کند ،چرا که « بده محدض اینکده
چیزی درباره ی حاکمیدت قدانون مدی گویدد ،مدردم بد ه یداد گوانتاندامو ،شدکنجه و
بندان های مخروص سابمان سیا می افتند» 31.این اظهارات نشان می دهد در حقیقت
چالشی بس عظیم در وادی نظر و عم بر حاکمیت قانون در دنیای معاصدر حداکم
شده است 31.قوانین ،دکترین ها و اعالمیه های متعدد تالش کدرده اندد تدا بده ندوعی
اصول مندرج در نوشتار های نسخه ی غربی حاکمیت قانون را همدان اصدول وثیدق،
اصی و مورد اجماع جهانیان بدانند و رویه ها و روش های مغایر ایدن مدواد را ضدد
حقوقی بنامند .لیکن به نظر می رسد اقتضائات جوامع و نوع فرهنگ ها ،کدیش هدا و
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کنش ها و حتی قدرت ها و حکومت ها ،اسباب تعدی ها و تحدید هایی در حاکمیدت
قانون می گردند .این محدودیت ها مادام که منجر به ممنوعیت ها نگردیده و مادام که
تحدید حقوق بشری در جامعه مدنی به مرحله ی تعطیلدی حقدوق بشدر نینجامیدده،
نمی توان آن دولت تحدیدگر را محکوم به عدم مشدروعیت کدرده و موجدب نقدض
حاکمیت قانون بدانی م .ل ا باید به نوعی « نسبیت در حاکمیت قانون کشور هدا» قائد
باشیم که با توجه به شرایط خاص هر کشوری شک می یابد.
باالخره در قسمت دیگر مقاله ،در تشری چگونگی حاکمیت قانون در ایدران ،بدا
بررسی ماهیت نظام اسالمی ایران و منابع متنوع قانونی آن به این نتیجده رسدیدیم کده
قانون اساسی در رأس هرم قوانین بده ولدی فقیده اختیدارات مطلقدی را در چدارچوب
موابین اسالمی و قانونی ،اعطا کدرده کده بده واسدطه ی آن سیاسدت هدای کد نظدام ،
چشم انداب بیست ساله و ....را به موجب اصد  111تبیدین مدی کندد .اب سدوی دیگدر
مروبات شورا های عالی امنیت ملی و انقالب فرهنگدی بده عندوان شدورا هدای عدالی
فراقوه ای ،جایگاهی مادون قانون اساسی و فراتر اب قانون عادی را دارندد کده قدوانین
مروب مجلس باید مبتنی بر آنها باشند .اب حیپ نظارت قضایی هم وضعیت موجود
نظارت ها و اهمیت آن اب دیدگاه مقدام معظدم رهبدری مدورد بررسدی قدرار گرفدت و
ضرورت وجود نظام دقیق نظارتی بررسی شد .بررسی مفهوم حاکمیت قانون در کالم
مقام معظم رهبری به وضوح بیدانگر ایدن امدر اسدت کده صددر مطالبدات رهبدری اب
دستگاه ها و مسوالن عم به قانون می باشد و در تشری بیانات خدود در میدان اقشدار
مختلف مسئوالن ،بیش اب هر شخص دیگری در این کشور دغدغه ی تحقردق هدر چده
بیشتر مؤلفه های شکلی و ماهوی حاکمیت قانون را دارند.
يادداشتها
1. External Atate Activities
2. State vs. Citizen
)3. Internal Atate Activities (state organ vs. state organ

 .4این دیدگاه توسط فن م ) (R. Van Mohlمطرح شده است.

5. Etat autoritaire/ Obrigkeitsstaat
6. F.J.Stahl
7. Formelle
8. Materiel
9. Demagogy

 .11فری ،لوک ،وبیر آموبش ملی فرانسه در تاریخ  23کانویه  2114این مدعا را بده صدراحت
اعالم کرده است.

11. Naturalism
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12. Public policy making

 1333/3/22 .13د در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی.

14 .Claim-Right
15 .Liberty-Right
16 .Immunity-Right
17 . Power-Right

 .13نظر شورای نگهبان در تاریخ  1331/9/9در خروص طدرح لغدو مداده  132قدانون برنامده
سوم ،نظر شورای نگهبان در تاریخ  1331/11/13در خروص اصالح طرح قبلی و مغایرت بدا
اص  111قانون اساسی ،نظر شورای نگهبان در تاریخ  1331/12/23در خروص اعدالم بقدای
اصالح طرح قبلی و مغدایرت بدا اصد  ،111نظدر شدورای نگهبدان در تداریخ  1331/2/23در
خروص مغایرت با بند  1اص  111قانون اساسی تشخیص داده شده است.
 .19شورای نگهبان به مناسبت بررسی الیحه بودجه سال  1331در  1331/12/19د مغایرت بند
هد تبرره  13با مروبه شماره  3191مورخ  1331/9/12شورای عالی انقالب فرهنگی.
 1331/3/2 .21د در دیدار با هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
 1332/12/1 .21د بمناسبت افتتاح چهارمین دوره ی مجلس خبرگان رهبری.
 1333/1/1 .22د در جمع بائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع).
 1332/6/2 .23د در دیدار با رئیسجمهور و اعضاى هیئت دولت.
 1332/3/2 .24د در خطبههاى نماب عید سعید فطر.
 1329/12/22 .22د در جلسدده پرسددش و پاسددخ دانشددجویان دانشددگاه صددنعتی امیددر کبیددر،
 1322/6/12د در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرّس.
 1329/12/9 .26د در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیر کبیر.

27. http:www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2406323,00.html
28. http:www.hrw.org/french/ rapport2008 : les simulacres de démocratie minent
les droits humains
29. Kenneth Roth
30. http:www.hrw.org/french/docs/2008/01/31/usint17942.htm

 .31سیاهای وحشتناک در اینباره را در اثر «کتاب سدیاه اسدتعمار اب قدرن  16تدا 21؛ اب کشدتار
دستهجمعی تا توبه» اثر مارک فرو بخوانید.
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