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نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی در حمایت از
حقوق شهروندی
رسول کرمی مقدم ،1خیراله

پروین*2

چکیده
شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد .همچنیی
در مباحث و تعامالت حقوقی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .شهروندان بهعنیوان
عضییوی از جامعییه در مسییالف ماتعییب جامعییه بییا ی ییدیگر هم ییاری دارنیید و حقییو نهییا بییا
مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شیدن امیور جامعیه و ایجیاد
نظم عادالنه بر عهدۀ نهاست .مجعس شورای اسالمی وظیفۀ قانونگذاری و همچنیی نظیارت را
بر عهده دارد .باید گفت درصورتیکه نقش نظارتی مجعس بهدرسیتی ایفیا شیود بیه حماییت از
حقو شهروندی منتج می شیود و نظیارت مجعیس بیرای تیحمی حقیو شیهروندی از ریی
حاکمیت قانون اعمال خواهد شد .تضییع حقو شهروندی صرفاً از ری قانونگیذاری نامناسی
صورت نمیگیرد بع ه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بی رفت حقیو شیهروندی منجیر
میشود .با توجه به چالشهای موجود در زمینۀ نظارت مجعیس بیر حقیو شیهروندی در ایی
مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجعس در تحمی حقو شهروندی را تجزیهوتحعیف کنیم.

کلیدواژگان
حاکمیت قانون مجعس حقو شهروندی مشروعیت نظارت.

الهیات و ععوم سیاسی واحد ععوم و تحقیقات دانشیگاه

 .1دانشجوی دکتری گروه حقو عمومی دانش دۀ حقو
Email: r.karami1986@yahoo.com
زاد اسالمی تهران ایران.
 .2استاد گروه حقو عمومی دانش دۀ حقو و ععوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران (نویسندۀ مسئول).
Email: Iran. khparvin@ut.ac.ir
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مقدمه
نظارت مجعس بر احقا حقو شهروندی در پی دستیابی به هدف حاکمیت قیانون در اجتمیا
است زیرا ضمانت اجرای بی توجهی به حقو شهروندی از جمعه مباحثی است که نظام قضیایی
به ن پاسخ خواهد داد ولی نظارت قوۀ مقننه بر اجرای حقو شهروندی در نهایت بیا اسیتقرار
حاکمیت قانون به هدف خود خواهد رسید .باید گفت حاکمیت قانون از مهیمتیری مفیاهیم در
حوزۀ حقو عمومی و حقو اساسی است به وریکه میتوان گفت ارزشی جهانشیمول دارد
در واقع ی ی از محکهای ارزیابی نظامهای سیاسی و حقوقی است .ای اصیف نتیجیۀ پیشیرفت
اندیشۀ لیبرالیسم است که براساس ن دولت و محموران دولتی ح ندارند حقو مردم را تضییع
کنند .بر مبنای ای اصیف کعییۀ قیوا و سیازمانهیای ح یومتی م عیبانید همیواره در اعمیال و
تصمیمات خود قوانی و مقررات را رعایت کنند (بابایی  .)211 :1909بیشک اصیف حاکمییت
قانون سنگ زیری روابط بی دولت و معت بهشمار می ید بهگونهای که ای اصف الهیامبایش
مفاهیم و اصول دیگری مانند قانوناساسیگرایی قانونییت صیالحیت مسیئولیت پاسیاگویی
کنترل قضایی و تف یک قوا و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط است که خود بنیان حقو اساسی و
حقو اداری و به تعبیری کعیۀ گرایشهای حقو عمومی را ش ف می دهند .از سیوی دیگیر از
نجا که مهمتری کارکرد قانون تنظیم روابط میان دولت و مردم از رفیی و میردم بیا ی یدیگر
است با پیچیده تر شدن دو نو تعامف یادشده نقش قیانون و بیالعبع مفهیوم حاکمییت قیانون
برجستهتر و شایان مالحظه شده است (اصالنی .)261 :1909
باید اذعان کرد رسیدن به عدالت اجتماعی و تحق دولت رفیاه ارتبیاط بسییار نزدی یی بیا
حاکمیت قانون دارد بهنحوی که بسیاری از بیعدالتیها در جامعه و وجود بسیاری از رانتها که
به ایجاد فاصعۀ بقاتی شدید منجر میشود بهنوعی ناشی از عدم اجرای قانون است .هرچند در
نظامهای مدرن امروزی که دارای حقو پیشرفتهاند موضو قانون خوب نیز حالز اهمیت بوده و
مورد توجه است به وری که نبود قانون مناس از مش الت موجود در جوامع در حال پیشرفته
است زیرا مم است یک قانون نامناس به ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بینجامد که
حتی با حربۀ ضمانت اجرای قانون نیز نتوان از عهدۀ برقراری نظم بر مد .بر ای مبنا حماییت از
حقو شهروندی در وهعۀ اول باید از مجاری حاکمیت قانون عبور کند به نحوی کیه حاکمییت
قانون به منظور تحمی حقو شهروندی نیازمند بسط و توسعه در سه حوزۀ مهم است اول این ه
باید قانونی مناس و عادالنه هماهنگ با محیط اجتماعی و عرفی جامعه وضع شود دوم این یه
ای قانون باید به نحو مؤثری اجرا شود و در نهایت قانون مذکور باید ضیمانت اجیرای متناسیبی
داشته باشد .تمام ای عوامف در نهایت می تواند به حاکمیت قانون منجر شیود کیه از ره ورد ن
میتوان به بهتری نحو حقو شهروندی را نسبت به مردم جامعه تحمی کرد.
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مفهوم نظارت در حقوق اداری
لغت نظارت به معنای مراقبت و تحت نظر و دیدبانی داشت کاری بهکیار رفتیه اسیت (دهایدا
 .) 1610 :1919همچنی به معنای عمف ناظر و مقام او مراقبت در اجرای امور نیز میده اسیت
(معی  .)1142 :1962بهعبارت دیگر نظارت در لغت به معنی نگاه کردن و نظر اف ندن اسیت.
نظارت به مجموعه عمعیاتی گفته می شود که ی ن میزان تعاب عمع رد اشااص با قیوانی و
مقررات سنجیده می شود تا از ای ری نسبت به معابقت نتایج عمع رد با هدفهیای مععیوب
ا مینان حاصف شود (معک افضعی اردکیانی  .)22 :1942بایید گفیت نظیارت عبیارت اسیت از
مشاهده و بررسی مستمر بهمنظور کنترل و هدایت فعالیت اعضا و سازمانها و یگانهیای تابعیه
در اجرای صحیح خطمشیها رحها و برنامیههیای ابالییی (محسی شییای  .)21 :1941در
تعریب دیگر از نظارت مده نظارت عبارت است از فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیتها بهمنظور
حصول ا مینان از این ه نها همانگونهکه برنامهریزی شدهاند انجام میشوند و اصالح انحرافات
قابف مالحظه و مهم (پیروز .)266 :1941
نظارت مفهوم مبهمی است و ازای رو موج سردرگمی میشود .ای مفهوم به ور صریح و
دقی در قانون اساسی تعریب نشده و بدی سب نیازمند ایضا و تفسیر است .نظارت مفهیومی
مضاف است که همیشه باید در پی مضافالیه یا متعع ن بیود .مضیافالییه ییا متععی نظیارت
عبارت از اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادهای ماتعب ح ومتی صورت مییگییرد .ایی
مقامات و نهادها در نظام های مدرن حقو اساسی اصوالً از سه قیوۀ مقننیه مجرییه و قضیاییه
تش یف میشود .ای قوای سه گانیه در حقیقیت کارکردهیای اولییه و اصیعی ح ومیت را انجیام
می دهند یعنی کارکردهای اولیه و اصعی ح ومت را انجام میدهنید یعنیی کارکردهیای وضیع
قانون اجرای قانون و رفع اختالف یا تعقی و مجازات جرم براساس قانون (راسخ .)11 :1906
هر اقدامی که به نحو اولی و مستقیم از مصادی کارکردهای یادشده باشید در زمیرۀ اعمیال
اختیار از سوی قوای ح ومتی قرار میگیرد .واضعان قانون اساسی در نظامهیای میدرن حقیو
اساسی خواستار بازبینی و مهار یا نظارت بر استفاده از ن اختیارات هستند تا از اعمیال قیانونی
قدرت و عدم تجاوز از اختیارات مقرر ا مینان حاصف کنند .به هر حال ابتدا یک مقام ییا نهیاد
ح ومتی عمعی انجام میدهد و سپس نوبت نظارت و مهار ن عمف فرا میرسد .ای نظارت هیم
میتوا ند در حی انجام عمف باشد هم پس از انجام کامف ن .البته نظارت در حی انجیام عمیف
نیز به ای معناست که پس از ت میف یک جزء از عمعی که دارای اجزای گوناگون است بازبینی
و نظارت بر ن جزء صورت میگیرد .باید گفت منع نظارت پس از عمعی شدن ییک اقیدام بیر
نظارت در حی اجرا نیز صاد است .افزونبر ای هر یک از قیوای ح یومتی موظیب اسیت بیر
عمع رد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت ادارۀ خود نظارت کند (راسخ .)14 :1906
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با توجه به تعاریب ارالهشده میتوان به ور کعی نظارت را بدی صورت تعریب کرد که بدون
توجه به گسترۀ نظارت اعم از پسینی و پیشینی یعنی شرایط و عمع رد اشااص و بدون توجه
و تصریح به نو نظارت یا راه ارها اهداف نتایج و اقدامات نظارتی که در برخی تعریبها میده
است میتوان دو تعریب عام و خاص از ماهیت نظارت اراله کرد:
 .1نظارت به ور عام (که شامف انوا ماتعب نظیارت مییشیود) یعنیی فراینید بررسیی
اجرای صحیح قانون الهی یا بشری
 .2نظارت به ور خاص (تعریب نظارت متناس با موضو نظارت) یعنی:
ناست فرایند بررسی صحت مصوبات و اقدام متناس با ن (نظارت با قانونگذاری)
دوم فرایند بررسی وجود و عدم شرایط و صالحیت اشااص و اقدام متناس با ن (نظیارت
بر گزینش و انتااب کارگزاران)
سوم فرایند بررسی عمع رد اشااص و مقایسۀ عمع ردها با قیانون و اهیداف تعییی شیده و
اقدام متناس با ن (نظارت بر عمع رد) (مرتضایی .)11 :1909
نظارت در اصعالح عبارت است از این ه عمف یا اعمال نمایندۀ شیا ییا اشیااص میورد
توجه قرار گیرد و صحت و سقم ن عمف یا اعمال با مقیاس معینی که معهیود اسیت سینجیده
شود و برای ای کار اختیارات قانونی الزم وجود داشته باشد (جعفری لنگرودی .)196 :1961
از تحعیف مفهوم نظارت چنی استنباط میشود که اگر در مفاد قانون اساسی و در خصیوص
نظارت ارکان ح ومت بر ی دیگر از ای عبارت استفاده شود در مت قیانون در خصیوص این یه
ای نظارت بهصورت ا العی خواهد بود یا استصوابی بایید تصیریح بیهعمیف یید واال براسیاس
قواعد عمومی عدم تصریح بهمنزلۀ عدم ذکر یک الزام قانونی تعقی میشود و اگر عنیوان نظیارت
در جایی به ور معع بهکار رفته باشد از ن استنباط نظارت ا العی خواهد شید .مگیر این یه
قرینۀ مح م و روشنی استصوابی بودن را اثبات کند (پروی  .)119 :1909در قانون اساسی میا
که عبارت نظارت یا ح نظارت گاهی بهصورت صریح و گاه بهصورت ضمنی بهکیار بیرده شیده
است در موارد متعددی نظارت ارکان ح ومت را بر ی دیگر به رسمیت شیناخته و چیارچوبی را
برای ای نظارت تبیی کرده است (موسیزاده .)41 :1941
در پاره ای اصول قانون اساسی نظارت یک مرجع شیناختهشیده بیر ارکیان ح ومیت کیامالً
صریح و دارای ضمانت اجراست همانند نچه در اصف  09قانون اساسی راجع به نظارت شیورای
نگهب ان بر مصوبات مجعس شورای اسالمی مده یا نچه نظارت شورای نگهبان بر ا ال و عموم
همۀ قوانی و مقررات در اصف  1پیش بینی شده است .اما در موارد دیگر حی نظیارت بیه یور
معع به کار رفته و نو نظارت و ضمانت اجیرای ن پییشبینیی نشیده اسیت ماننید نچیه در
خصوص نظارت شورای نگهبان بر انوا انتاابات در اصف  00قانون اساسی و در خصوص نظارت
قوای سه گانه بر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در اصف  114ذکر شده است .در ای گونیه
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موارد با این یه شیورای نگهبیان بیا اسیتفاده از اختییارات منیدرل در اصیف  04قیانون اساسیی
تفسیرهایی را اعالم کرده است موض و همچنان در محافف سیاسی و در بی حقوقدانان و حتی
نهادهای رسمی ح ومتی محف بحث و مناقشه است (سعماسیزاده .)00 :1901
باید گفت که نظارت قضایی به شرحی که در اصول  119و  111قانون اساسی مده از نیو
نظارتی است که با ضمانت اجراهای قضایی همراه اسیت و چیارچوب نظیارت قضیایی در قیانون
اساسی و به ور مفصفتر در قوانی عادی تشریح شده است.

 .1مبنای نظارت
اهمیت نظارت قوای حاکمه و کنترل بهگونهای است کیه اگیر اعمیال نشیود در تحقی اهیداف
سازمان باید با دیدۀ تردید نگریست و اساساً هدف اصعی ن تعیی مییزان دسیتیابی بیه اهیداف
سازمانی و تحق برنامههای پیشبینی شده توسط مدیران است (سیایبانی  .)19 :1906کنتیرل
اعمال و تصمیمات اداری مم است بهوسیعۀ خود دستگاه اداری (قوۀ مجریه) یا قوۀ مقننه ییا
قوۀ قضاییه بهعمف ید .کنترل اداری و پارلمانی در عی این یه اهمییت فراوانیی دارد ولیی بیه
تجربه ثابت شده است که ای نو نظارتها بیشیتر بیرای ارزییابی درجیۀ پیشیرفت هیدفهیا و
برنامهها سودمندند تا جوابگویی به دعاوی و ش ایات افیراد از دسیتگاه اداری کیه حی مسیعم
قانونی افراد است .بی شک در اصالحات اداری اصیول و روشهیای نظیارت اداری و پارلمیانی را
بهگونهای که بهموقع و بی رفانه و مؤثر باشد نمیتوان از نظر دور داشت ل ی نچیه در اینجیا
موردنظر است کنترل و نظارتی است که باید بهوسیعۀ قوۀ قضاییه یعنی دادگاهها انجام گیرد تا
محموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز تاعی و سوءاستفاده ن نند و حقیو افیراد
ضایع نشود (راعی .)194 :1901
دربارۀ رسیدگی به دعاوی و ش ایات از دستگاه اداری معموالً از یرف حقیو موضیوعه دو
نظام پیشنهاد میشود :ی ی نظام کشورهای نگعوساکسون و دیگری نظام فرانسوی.
نظام کشورهای نگعوساکسون چنی است که هر دعوا و شی ایتی ععییه دسیتگاه اداری در
صالحیت دادگاههای عادی است و اگر هم قانونگذار در مواردی مراجع وییژهای بیرای ایی کیار
پیشبینی می کند در حد ام ان کوشش بر ن است که اعضیای ایی مراجیع از بیی اشیااص
بی رف و بی نظری انتااب شوند تا احترام مقام شامخ عدالت حفظ شود در ضم ترتیی کیار
بهگونهای باشد که نظارت دادگاههای عادی نسبت به نها محفوظ بماند (ایرل .)12 :1901
در ایاالت متحدۀ مری ا کمیسیونها و هیحتهای اداری که در واقع کار دادگیاههیای اداری
را انجام میدهند تابع قوۀ قضاییهاند .در انگعستان نیز کمیسیونها و هیحتهای اداری که تعیداد
نها نسبتاً شایان توجه است مشمول قیانون دادگیاههیا و تحقیقیات میور  1044و تیابع قیوۀ
قضاییه اند ( با بایی مؤتمنی  )119 :1909هرچند ای نو رسیدگی تغییرات بسیاری کیرده
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است .ب رای مثال کمیسیون اصدار اح ام ایاالت متحدۀ مری یا از سیال  1044وظیفیۀ نظیارت
تنظیم و تعفیی بسییاری از ابعیاد نظیارتی را نسیبت بیه مباحیث اداری و دادگیاههیای ن دارد
(کالرک .)16 :2991
نظام کشورهای التی چنی است که دعاوی و شی ایات ناشیی از امیور اداری و اجراییی در
دادگاههای ویژهای به نام دادگاههای اداری رسیدگی میشود .هواداران ای نظام بیر ایی باورنید
که با تش یف دادگاههای ویژه مقتضیات منافع عمومی بهتر تحمی میشیود تیا بیا نظیام قبعیی.
عالوه بر ای مزیت نظام مزبور ای است که در ن از تشریفات پیچیدۀ دادرسی عیادی و کنیدی
ناشی از ن خبری نیست و دعاوی و شی ایات اداری بیا سیرعت بصییرت و بیی رفیی توسیط
دادرسان اداری رسیدگی میشود (مرکزمالمیری .)140 :1941
در ای نظام دادگاههای اداری تابع دادگاه عالی به نام شورای دولتی است که همتراز دیوان
عالی کشور است و دیوان کشور و شورای دولتی دو رک مهم قوۀ قضاییه را تش یف میدهند و
دادرسان نها از لحاظ شغعی و مالی تحمی و استقالل دارند تحمینی که فشار و اعمال نفوذ قیوۀ
مجریه را در نها منتفی میسازد.
بی شک در هر دو نظام کوشش اصعی بر ن است که رسیدگی به دعیاوی و شی ایات اداری
در محیط کامالً بی رف و به دور از هر گونه شالبه صیورت گییرد و افیراد در اجیرای عیدالت از
حداکثر تحمی برخوردار باشند ( با بایی مؤتمنی  .)119 :1909اما از مهمتیری تفیاوتهیای
موجود در کشورهای التی و فرانسه را میتوان ای گونه بییان کیرد کیه در فرانسیه کیه مبنیای
حقو ن رومی ژرمنی اسیت دادگیاههیای اداری باشیی از ارکیان قیوۀ قضیاییه بیوده و جیزء
انف اکناپذیر ن بهشمار میروند اما در کشورهای التی از جمعیه انگعسیتان و مری یا بیهنظیر
میرسد هرچند ای دادگاهها تابع قوۀ قضاییهاند ولی استقالل نهیا نسیبت بیه قیوۀ قضیاییه تیا
حدی مشهودتر از نظام حقوقی فرانسه است.

مفهوم حقوق شهروندی
حقو شهروندی به عنوان یک ضرورت در جامعه برای تحق و اجرا به نظارت نیاز دارد .ازای رو
پس از توجیه مفهوم نظارت به مفهوم حقو شهروندی نیز میپردازیم.
حقو شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی صیانت از حقو و زادیهیای ییرقابیف
سع حاکمیت مردم برخورداری همۀ مردم از حقو انسانی مساوی منبع تبعیی و حماییت
ی سان قانون از همۀ افراد معت مبتنی است (روحانی .)92 :1904
حقو شهروندی چیزی نیست جز احتیرام بیه ارزش و کرامیت واالی انسیانی .حقیو ییک
شهروند بر پایه و اساس همی اصف مورد توجه قرار میگیرد .از ای حقو در اسیالم بیهعنیوان
ی ی از اصول اساسی و انسانی یاد میشود .قر ن نیز در عبارت «لقد کرمنا بنی دم» بیه همیی
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مسئعه توجه داشته است .رفتار و سنت پیامبر و المۀ ا هار ( ) نیز در بسیاری از موارد ای اصف
را مورد توجه قرار دادهاند (ععوف .)12 :1962
برای این ه مفهوم حقو شهروندی بهتر مشا شیود در ابتیدا بایید تعریفیی از شیهروند
داشته باشیم .شهروند واژه ای اسیت منعبی بیا ارزشهیا و فرهنیگ دموکراتییک .در اصیعالح
شهروند عضو جامعه ای سیاسی است که به موج ای عضویت شهروند در موقعیتی اجتماعی-
انسانی قرار می گیرد که براساس ن باید از حقو و مزایایی برخوردار شده و ت الیفی را عهدهدار
شود هرچند ساک ن جامعه نباشد ای موقعیت را شهروندی مینامند .البتیه بایید گفیت کیه
واژۀ شهروند در اصف شهربند بوده است به معنای کسی که به شهر بند است و با گذشیت زمیان
بند به وند تغییر یافته است (رج زاده .)119 :1902
واژۀ شهروند یک بار اجتماعی دارد و یک بار حقوقی یعنی محتیوای شیهروند از سیویی بیه
نحوۀ تعامف انسان در محیط اجتماعی بازمیگردد و از سویی ای حقیو در کنیار سیایر حقیو
معنا پیدا میکند .در هر تعریب واژۀ شهروند باید بهخا ر داشت که لفظ شهروند اعیم از حقیو
شهروندی است و به مجموعه ای از حقو وظایب و تعهدات هر فرد ا ال میشود زیرا ی ی از
دالیف تعریب شهروند و وضع حقو شهروندی حفظ زادیهای هر فرد ساک در جامعه اسیت
درصورتیکه به زادیهای دیگران لعمه ای وارد نسازد ای امر مستعزم وضع وظایب و تعهیدات
در کنار هر حقوقی اعم از حقو شهروندی است (رضاییپور .)29 :1944
معنی و مفهوم اصعی حقو شهروندی رعایت و حفظ حقو افراد و انسانها در باش کالن جامعیه
است .حقو شهروندی امروز دو ویژگی برجسته دارد که ن را از دیگر مفاهیم حقوقی جدا میکند:
 .1حقو شهروندی امروزی از حقو بشر جداست (حقو بشر حقوقی است که به انسیان
بهعنوان انسان تعع میگیرد) .ای استدالل به ن معناست که باید با دید و نگیاهی وییژه ن را
تعریب و تشریح کرد .بهعبارت دیگر حقو شهروندی برخی ضرورتهای شیهروندی را فیارا از
حقو بشر مورد ارزیابی و قانونگذاری قرار میدهد .اما حقو بشر به حقو انسیان فیارا از هیر
گونه وابستگی به هر نظام معی میپردازد .با وجود ای اگر قالف به ایی نظیر باشییم کیه حقیو
شهروندی امروز از حقو بشر جداست پس مفاهیم اهداف و شالودهها هم باید جداگانه بررسی
شود و کارکردهای ن متفاوت خواهد بود.
 .2حقو شهروندی امروز ناظر بر روابط شهرنشینان با هم و نیز با نهادهای دولتی اسیت و
از ای دیدگاه باید ن را تفسیر ویژه ای از حقو شهروندی به مفهوم عام بهشمار ورد شیناخت
درست حقو شهروندی امروزی و دو ویژگی ن نیازمند استدالل دقی حقوقی و یاری جست
از رای پژوهشگران ای زمینه است و این ه تدوی حقو بشر منفک از عنصر اجراست دو چند
اجرایی شدن حقو بشر در قال میثا ها و معاهدات حقو بشر الزام ور است که دولتها بایید
به امضا و تصوی ن مبادرت ورزند (افضعی .)114 :1909
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حقو شهروندی و موزش شهروندی از ارکان اصعی زندگی اجتماعی و فرهنگیی انسیان در
جامعۀ امروز و از مباحث اساسی جامعۀ شهری است .شینایی بیا حقیو شیهروندی و میوزش
رفتارهای شهروندی به تقویت اخال اجتماعی و بسط همبسیتگی اجتمیاعی جامعیه در سیعح
محعی معی و جهانی کمک خواهد کرد همان ورکه در افیزایش عمع یرد سیازمانهیای میدنی
اثرگذار است (رج زاده  .)19 :1902برای تحق حقو شیهروندی بایید بیه عوامیف فرهنگیی
مذه بی سیاسی و اقتصاد در جامعه توجه شود .هر کدام از ای عوامف به سیهم خیود در تحقی
حقو شهروندی تحثیرگذار است .اگر به زمینههای تاریای توجه نشود یا نگیرشهیای میذهبی
حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود یا به ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن ح ومیت ییا
دموکراتیک ن اهمیت داده نشود نمی توان انتظیار داشیت صیرف اشیاره ییا توجیه بیه حقیو
شهروندی در قانون اساسی تضمی کنندۀ ای حقو در جامعه باشد.
شهروندی از عوامف مهم تحسیس دولت و ح ومت است بنابرای به حقو شهروندی باید از
ای مقوله نگریست .به اصعالح همانگونهکه شیهروندان در فرمیانبیرداری سیهیمانید بایید در
ح مرانی هم سهیم باشند .در چنی فرایندی یعنی حقیو شیهروندی پذیرفتیه و بیه رسیمیت
شناخته شده است بنابرای جامعۀ ما نیازمند اصالح نگرش نسبت بیه حقیو شیهروندی اسیت
(پرویزی .)11 :1941
اگرچه در تعاریب ماتعب حقو شهروندی جنبههای حقوقی ن مورد تحکیید قیرار گرفتیه
است با ای همه تجربۀ شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی نیدارد و عیالوهبیر حقیو
دربرگیرندۀ مجموعه ای از تعهدات و ت الیب است .اهمیت ای معع بیه ایی سیب اسیت کیه
ب ای تعریب مسئولیت شهروندی همان خود گاهی مردم از حقو شهروندی و احساس نیاز
همگانی برای اجرای ای حقو است بدی معنا که افراد تا نسیبت بیه حقیو شیهروندی خیود
گاهی نداشته باشند از وظایب خود گاه ناواهند شید و بیه ن عمیف ناواهنید کیرد چراکیه
حقو بر مسئولیت ها داللت داشیته و در خیش شی ف نگرفتیه اسیت .پیس بیرای این یه حقیو
شهروندی مؤثر باشد شهروندان باید حقو ی دیگر را بشناسند و نها را محترم بشمارند.
در چند دهۀ اخیر حقو شهروندی به ی یی از پیچییدهتیری مسیالف سیاسیی و اجتمیاعی
تبدیف شده و توجه متف ران و سیاستمداران زیاد را به خود جع کیرده اسیت .جایگیاه حقیو
برای حف موقعیت یندۀ مسالف مهم ح ومتداری یعنی نیاز به توزییع عادالنیۀ منیابع و حفیظ
نظم بسیار حیاتی است و نقش مهمی در حف برخوردهای اجتماعی دارد چراکه رعاییت حقیو
شهروندی منوط به شناسایی ای حقو در جامعه چگونگی عمف به نها و نحوۀ ضمانت اجرایی
نهاست که خود عامعی در جهت رشد شاصیت فرد و اجتماعی بهشمار میرود .بر ایی اسیاس
گاهی از حقو شهروندی به فرد اجازۀ دخالت گاهانه در سرنوشت خود را میدهد و به احقیا
حقو فرد و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضا جامعه منجر میشود (شیانی .)4 :1940
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نظارت مجلس شورای اسالمی
قوۀ مجریه از جمعه نهادهایی است که اجرای قانون را بر عهده دارد .ای اجرای قانون باید بهنحیوی
باشد که بتواند حقو شهروندی را تحمی کند .مهمتری نظارت مجعس شورای اسالمی در حمایت
از حقو شهروندی میتواند در قال نظارت بر اجرای قانون توسط قوۀ مجرییه باشید .بایید گفیت
ی ی از حساستری وظایب مجعس نظارت بر امور کشور و کار قوۀ مجریه است که به صورتهیای
گوناگون تجعی میکند و راهها و شیوهها و ابزار فراوانی برای نظارت بازرسی حسابرسیی و هیدایت
صحیح امور کشور در اختیار قوۀ قانونگذاری و مجعس شیورای اسیالمی اسیت .بیدیهی اسیت قیوۀ
مجریه اهمیت ویژهای دارد و باید زمینهساز عدل و داد و روابط حسنه در جامعه باشد و راهگشیای
جامعه بهسوی عزت و شرف و عدالت شود و خواستها و رمانها را تحق بباشید و بیا کیارایی و
سرعت و دقت به پیشرفت امور و تنظیم روابط داخعی و بی المععی بیندیشید .چنیی دسیتگاهی از
هدایت و نظارت و حضور گاهانۀ نماینیدگان معیت بیینییاز نیسیت و نماینیدگان و مجعیس در دو
مرحعه میتوانند وظیفۀ خعیر نمایندگی خود را بهنحو احس انجام دهند (پروی .)0 :1901
در مرحعۀ رأی اعتماد به وزرا و مسئوالن اجرایی کشور که پس از معرفی رلیسجمهور ب
اصف  199قانون اساسی انجام میگیرد انتایاب و رأی اعتمیاد ماننید ی پیشیگیری و امیور
بهداشتی است که بر درمان مقدم است .مجعس در ای مرحعۀ حساس و سرنوشتساز برای یک
دورۀ چندساله باید بهنحو احس انجام وظیفه کند و با دلسیوزی و بررسیی همیهجانبیه و شیور
مشورت های رسمی و ییررسمی در خصوص سرنوشت کشور و هر باش و هر دستگاه و گیاهی
از سواب و تجربۀ افراد و قدرت مدیریت و صداقت و صالحیت و کارایی و شایسیتگی و اخیالص
هر شا نسبت به کشور و امام و انقالب و رهبر و معت بیندیشد و رأی خود را صرفاً براسیاس
تشای وظیفه و تحمی رضای خداوند بزرگ و ادای دی نسبت به معت شریب مشا کند.
نظارت مجعس بر امور اجرایی کشور مهمتری باش از نظارت مجعس بر جریان امور اجرایی
کشور و تمشیت صحیح و تنظیم و تنسی و رتی و فتی سیازنده کارگشیا مدبرانیه و عادالنیۀ
جامعه است و بر حس اجرای امور جاری کشور نظارت خواهد داشت تا نظام اجرایی با کیارایی
سرعت سالمت و امانت بار سنگی مسئولیت و رسالت خود را انجام دهد و چیر هیای رشید و
اعتالی کشور و عزت و عظمت معیک و ممع یت را بیه حرکیت در ورد و بیه پییش ببیرد (دری
نجب بادی  .)19 :1912ای نو نظارت را باید از جمعه نظارتهیای گزینشیی ییا صیالحدیدی
به حساب ورد که توسط مردم به نمایندگان اععیا میی شیود .هرچنید مم ی اسیت صیالحیت
گزینشی با اصف حاکمیت قانون معارض باشد زیرا برخی از ای اختیارات بیرای مقیام اداری در
نظر گرفته شده است درحالی که در ای شرایط به نمایندگان اععیا مییشیود از یرف دیگیر
دامنۀ ای نو نظارت مشا نیست .اما با ای اوصاف نظارت نمایندگان از جمعه مصادی مهیم
نظارت است که توسط یک قوای حاکمه بهعمف می ید (گرجی .)211 :1901
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نقش نظارتی مجلس در قانون اساسی
اصول  09 40 44 46 16 44 44 41 49 42 41و  00بر نقش نظارتی قوۀ مقننه اعم از
مجعس و شورای نگهبان تحکید و توجه دارند.
 اصول مربوط به تنظیم بودجۀ ساالنه و امور مالی اصول .49 42 41 اصول مربوط به دیوان محاسبات و تفریغ بودجه اصول .44-41 ح تذکر و سؤال اصف .44 ح تحقی و تفح اصف .16 نظارت بر کار دولت و هیات وزیران و استیضاح اصف 40 خری مرجع رسیدگی به ش ایات و تظعمات کمیسیون اصف  09قانون اساسی اسیتکه با صالحیت موسع و مدبرانیه تنظییم شیده اسیت کیه ایی کمیسییون صیالحیت
رسیدگی به ش ایات واصعه از هر سه قوه را نیز دارد (دری نجب بادی  .)11 :1912با
توجه به یی نامۀ داخعی مجعس شورای اسالمی و عمع رد مجعس در ول دورههیای
گذشته و ای دوره و قوانی موضوعه باید گفت مجعس از ابزار و شیوههای گونیاگون و
روش ها و متدهای ماتعب در جهت تحمی نظرهای قانونی خیود و نظیارت بیر حسی
اجرای امور استفاده کرده و میکند که برخی از نها عبارتاند از:
 .1کمیسیییونهییای تاصصییی مجعییس .بیی مییادۀ  12یییی نامییۀ داخعییی مجعییس
کمیسیونهای دالمی مجعس ح م بازوی تاصصی و چشم و گوش مجعس را دارند یرحهیا و
لوایح عادی و یک شوری پس از بحث و بررسی در کمیسیونهای مربوط قابف یرح در مجعیس
خواهد بود .به یک معنا کمیسیون های تاصصیی مجعیس حی نظیارت دارنید و در هیر زمینیه
می توانند با بررسی اشراف و پیگیری بر کار دستگاههای ذیربط و امور مربیوط نظیارت داشیته
باشند .در شرایط فععی نیز سؤاالت ابتدا به کمیسیونهای تاصصیی ارجیا شیده و سیپس بیه
کمیسیون سؤاالت اراله میشود (تقیزاده و بانشیی  .)11 :1901ایی کمیتیههیا مییتواننید بیا
نظارتهایی که انجام میدهند نق حقو شهروندی را بیه یور کامیف تشیریح کیرده و بیرای
تصمیم گیری نهایی به مجعس شورای اسالمی تقدیم کنند .از نجا که ای کمیسیونهای به ور
تاصصی فعالیت می کنند حوزۀ حقو شهروندی نیز میتواند به عنوان یک حوزه مهم محسوب
شود و در ای جریان قرار گیرد.
 .2حضور نمایندگان در شوراها نهادها ارگیانهیا کمیتیههیا و هییحتهیای گونیاگون و
مجامع .در بسیاری از امور کشور با انتااب مجعس نمایندگان به ح م ناظر انتایاب مییشیوند.
کمیتههای برنامه ریزی استانی شوراهای خرید شورای عیالی اقتصیاد کمیتیۀ تاصیی ارز ییا
کمیتۀ سیاستگذاری ارزی قانون معبوعات احزاب هیحت نظیارت بیر اندوختیۀ اسی ناس و ...از
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ای قبیف بهشمار می روند .ای باش نیز بسیار ارزشمند است و حضور نظارتی نمایندگان میردم
و مجعس را در بسیاری از مراکز تصمیمگیری و حیاتی کشور نشان میدهد (تقییزاده و بانشیی
 .)14 :1901نمایندگان می توانند نق حقو شهروندی را از مراکزی که انتااب شیدهانید در
مجعس شورای اسالمی و کمیسیونهای تاصصی ن معرح کنند بیه ایی صیورت کیه مم ی
است بسیاری از نق ش ار حقو شهروندی در محیطهای کوچک نتواند بهدرستی بیه گیوش
مسئوالن برسد که در ای شرایط نمایندگان میتوانند با انع اس ن از تضییع حقو شیهروندی
در ای اجتماعات جعوگیری کنند.
 .9وظایب دستگاه ها در ارالۀ گزارش به مجعس .ییک بایش مهیم دیگیر از کیار نظیارتی
مجعس و کمیسیونها و قوانی مربوط به ارالۀ گزارش به مجعیس شیورای اسیالمی اسیت .ایی
قبیف مقررات و قوانی و ارالۀ گزارش در بسیاری از زمینههیا میده اسیت از جمعیه در بودجیۀ
سالیانه که مسالف پولی و مالی معرح میشود .در بسیاری از موارد دستگاهها نهادها و ارگانهیا
م عب شده اند گزارش عمع رد خود یا هر باش یا یک قسمت خاص را در فاصعۀ زمانی معی به
مجعس شورای اسالمی یا کمیسیونهای ذیربط اراله کنند و ای بایش خیود کیار رسییدگی
پیگیری نظارت و اشراف را بسیار تسهیف میکند .در ای گزارشهای میتوان بهراحتیی نسیبت
به تضییع حقو شهروندی در ای سازمانها نظر داد.
 .1بازدیدها سرکشی ها و رسیدگی ها .باش دیگری از وظایب نمایندگان سرکشی نیان
به حوزههای انتاابیه و بازدید از رحها و پروژه ها ادارات و مراکز گوناگون لش ری و کشوری و
مالقات و ارتباط حضوری با مردم و مسئوالن در دورتری نقاط کشور است که خیود از اهمییت
ویژه ای برخوردار است و نقش بسیار خوب و سازنده ای را در تشوی خدمتگزاران و پیگیری امور
کشور دارد (جاللیان  .)244 :1906از جمعه در نهادهای اداری ای امر میتوانید موجی توجیه
نمایندگان به تضییع حقو شهروندی در محیط ادارات شیود .بیرای مثیال نماینیدگان مجعیس
میتوانند به عنوان مرجع ناظر بر حقو شیهروندی تمیام تضیییعاتی را کیه نسیبت بیه حقیو
شهروندان می شود به مراجع رسمی گزارش دهند زیرا بسییاری از شیهروندان از حقیو خیود
نسبت به شرایعی که در ن حقی تضییع شده است ا العی ندارند در ای شیرایط نماینیدگان
مجعس میتوانند به عنوان واسعه از ح تضییع شدۀ شهروندان به مراجع رسمی ش ایت کرده و
ای معالبه را دنبال کنند .در ادارات نیز از جمعه مراجعی کیه حقیو شیهروندی بعضیاً تضیییع
میشود ای مسئعه میتواند جریان داشیته باشید بیه یوریکیه مراجیع اداری براسیاس اصیف
پاساگویی باید نسبت به مراجعهکنندگان احساس مسئولیت کرده و مش الت نها را حف کننید
که در صورت عدم انجام ای وظیفه نمایندگان مجعس میتوانند پیگیر ای بییتیوجهی توسیط
ادارات مذکور باشند.
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نقش حاکمیت قانون در حمایت از حقوق شهروندی
در نهایت همان ورکه گفته شد نقش نظارتی مجعس شورای اسالمی در مهیمتیری بعید خیود
باید به حاکمیت قانون منجر شود واال رسیدگی و کشب تضییع حقو شهروندی نمییتوانید در
زمینۀ حمایت از ای حقو گام مؤثری بردارد ولی باید به ای ن تیه نییز اشیاره کیرد کیه اگیر
مجعس موف به حاکمیت قانون شد چگونه ای حاکمیت میتواند در خصوص حمایت از حقو
شهروندی مؤثر باشد؟
باید گفت هستۀ حاکمییت قیانون را مییتیوان متشی ف از مؤلفیههیایی همچیون «نظیم» و
«محدودیت» دانست .بیدی معنی ا کیه ح ومیت قیانون در ییک جامعیه از سیویی نظیم را بیی
شهروندان و دستگاههای دولتی بر پایۀ قانون ایجاد میکند و از سیوی دیگیر از ح یم رانیدن و
قدرت عبی دولت و دولتمردان جعوگیری کرده و ن را محدود میکند .ای دو ویژگیی در برابیر
ح ومت شاصی یا گروهی خود را بیشتر ش ار میسازد .ح ومت شا به ور کعی ح ومتی
است که تصمیمات ح ومتی به روش خودسرانه هوسبازانه و استبدادی اتااذ میشود و مالک
ای تصمیمات اراده و سعیقۀ حاکم یا جمعی از حاکمان است .به ور کعی از شیوۀ ح ومیت در
برابر ح ومت مبتنی بر قانون است ح ومتی که قانون در ن حاکمیت دارد نه فرد ییا گروهیی
خاص معاب نظریۀ حاکمیت قانون همۀ قوای کشور موظباند که از قوانی عمیومی صیریح و
باثبات پیروی کنند .البته باید در نظر داشت کیه هیدف از حاکمییت قیانون ح ومیت قیانون و
تصوی مقام صالحیتدار و مورد پذیرش و قبول بیشتر جامعه است .به تعبییر دیگیر ح ومیت
قانونی که برخاسته از مبانی ارزش ها و هنجارهای جامعیه باشید در ایی صیورت از ح مرانیی
شا یا گروه خاص براساس نظرهای شاصی و سعیقهای جعیوگیری مییکنید و حیاکم فقیط
مجری و حافظ ن قوانی است (راعی .)269 :1909
مسئعۀ مهم حاکمیت قانونی است که برخاسته از مبانی مشترک پذیرفتهشده توسط عمیوم
جامعه باشد به ای صورت که حاکمیت قانون باید برخاسته از باور مردمی باشد کیه نسیبت بیه
ای حاکمیت قانون اعتقاد به اجرا و استقرار داشته باشند .حاکمییت قیانون نبایید بیهنحیوی در
جامعه اجرا شود که قانون حاکم صرفاً قانونی باشد که توسط عدهای تصوی شده و کیارکرد ن
نیز برای بقۀ خاصی باشد .معاب ای نظرییه دسیتوری کیه نظیام سیاسیتمداران و میحموران
ح ومت اجرا می کنند باید حقانی و قانونی باشد یعنی قانون چنی اجازهای به نان داده باشد.
ای مجموعه مقررات که از قدرت عمومی برخوردارند خودبیهخیود در جامعیه اقتیدار و سیععه
ایجاد می کنند .ای اقتدار باید مشرو و مقبول باشد و به گفتۀ ماکس وبر نیز اقتیدار ییا سیععۀ
مشرو باید بر تواف همگانی افراد باالدست و فرمانبرداران مبتنی باشد .بهعبارت دیگیر درجیۀ
تمایف مردم به قوانی مشروعیت و درجۀ ن را مشا میکند زیرا کارامدی ای قیوانی نییز
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به پیروی اختیاری و هم اری مردم وابسته است .البته باید در نظر داشت اگر در پارادایم حیاکم
بر تف رات وبری مشروعیت با مقبولیت عامه ی ی دانسته میشود در مقابف در پیارادایم دینیی
مشروعیت و مقبولیت دو منشح متفیاوت دارد و الزامیاً مقبولییت عمیومی بیه مشیروعیت منجیر
نمیشود (گرجی .)149 :1941
حاکمیت قانونی که بتواند نسبت به تحمی حقو شهروندی کارکرد مناسیبی داشیته باشید
باید عالوه بر مشروعیت مقبولیت نیز داشته باشد به نحوی ای اندیشیه در ییرب سینگ بنیای
ایجاد حاکمیت قانون و استقرار ن شد (ضیایی بیگدلی .)19 :1909
مفهوم حاکمیت قانون دربردارندۀ مجموعهای از مؤلفیههیا دالییف و توجیهیاتی اسیت کیه
ح ومت براساس ن مفهوم حاکمیت قانون را در سعح جامعه اجرا و عمعیاتی میکند .بهعبارت
دیگر مجموعه اقداماتی مانند قانونگیذاری برقیراری نظیم و امنییت تصیمیمات اداری و حتیی
اعمال برخی محدودیتها همگی براساس همی برداشت صورت میپیذیرد ). (Paul, 2011: 28
مفروضات اولیه و مبانی ف ری فعسفی و حتی فرهنگیی در ارزشهیا و هنجارهیا خیود را نشیان
می دهد و ای هنجارها اعم از اصول قواعد و سیاستهیا در روی یردی کعیی در مفهیوم هیدف
ویژگیهای قانون و موضوعات دیگر درباره قیانون و قانونگیذاری مینع س شیده و نتیجیۀ ن در
قالی برداشیتی از حاکمییت قیانون پاییدار مییشیود ) .(Bindeshwar, 2010: 120در واقیع
برداشتهای حاکمیت قانون مهمتری عنصر تش یف دهندۀ چارچوب تئوری قانون اساسیی هیر
جامعه بهشمار می ید .در پرتو ای تئوری است که رابعۀ میان ح ومت و مردم تبیی میشود
) .(Galchinsky, 2011: 19به ور کعی برداشتهای حاکمیت قانون را میتوان در قال دو گروه
عمده بررسی کرد دستۀ اول برداشتهای ش عی و دستۀ دیگر برداشتهیای میاهوی (اصیالنی
 .)219 :1909برداشت ماهوی به بررسی مفهوم حاکمیت قیانون بیازمیگیردد کیه در میورد ن
توضیح داده شد ولی در برداشت ش عی از حاکمیت قانون تبعیت از قانون وضعشده یا تضمی
و اعمال اصف قانونیت مهمتری اصف محسوب می شود .اگرچیه هیدف حاکمییت قیانون از نظیر
رفداران هر دو برداشت محدودیت مقامات ح ومتی در اعمال اختیاراتشان است در برداشیت
ش عی شیوه ای برای جعوگیری از عمف خودسرانۀ ح ومت و دفا از زادیهای فردی پیشینهاد
می شود .ای دیدگاه بر جنبۀ فرایندمحور تحکید دارد و فضیعتهای اخالقیی و معیارهیایی ماننید
عدالت را جزلی از تئوری حاکمیت قانون نمیداند .ای برداشت بیشتر روی ردی سیاختارگرایانه
به حاکمیت قانون دارد (راعی .)261 :1909
رفداران برداشت ش عی حاکمیت قانون به ویژگیهای خاص قانون تحکید فیراوان دارنید .از
یک دیدگاه کعی میتوان ویژگیهای قانون را به دو دستۀ ذاتی و عرضی تقسیم کرد .ویژگیهای
ذاتی قانون اوصافی دارد که برای تبدیف یک قاعده بیه قیانون جیزو شیرایط حیداقعی محسیوب
میشوند و به بیان دقی تر قاعدۀ فاقد هر یک از ای ویژگیها اساساً قیانون خوانیده نمییشیود
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مانند الزام ور بودن عام بودن امری بودن ععنی بودن واضح بودن مععوف به ینده بودن و. ...
ویژگی عرضی قانون ویژگیهایی هستند که حتی اگر قاعدهای بدون نها باشد شیاید بتیوان ن
را هنوز یک قانون نامید .ای نو ویژگیها نشئتگرفته از تئیوریهیای خیاص حقیوقی هسیتند
مانند پاساگویی نیازهای جامعه منع سکنندۀ نظر اکثریت تحمی کننیدۀ منفعیت عمیومی و...
).(Kolb, 2007: 776
اهمیت حاکم یت قانون تا حدی است که مم است نهادهای موازی جهت نظارت بر نهیاد
قانونگذاری ایجاد شود که در کشور ایران ای امیر توسیط شیورای نگهبیان و مجمیع تشیای
مصعحت نظام صورت میپذیرد که عمدهتری وظایب نها نظارت بر قانونگذاری است .عمدهتری
وظیفۀ ای نهادها در زمینۀ نظارت بر نحوۀ قانونگیذاری و حاکمییت مناسی قیانون در جامعیه
توسط مجعس شورای اسالمی است (زارعی .)114 :1901
«رز» دربارۀ حاکمیت قانون میگوید« :معنی لغوی حاکمیت قانون دو جنبه را در برمیگیرد:
اول این ه ح ومت بر مردم باید بهوسیعۀ قانون باشد و دیگر این ه ای قانون نچنیان باشید کیه
مردم به وسیعۀ ن راهنمایی شوند .ای شهود بنییادینی اسیت کیه از دکتیری حاکمییت قیانون
سرچشمه میگیرد قانون باید قابعیت راهنمایی تابعانش را داشته باشد» (گرجی .)141 :1941
با گسترش دخالت دولت در امور گوناگون و تحسییس سیازمانهیای اداری و وزارتاانیههیا و
استادام کارمندان بسیاری برای انجام ای امور لزوم قانونمند کردن روابط مییان دولیت و اداره
با مردم یا ادارهشوندگان احساس شد و قوانی و مقیررات متعیددی در ایی زمینیه وضیع شید.
بدی ترتی حقو اداری پا به عرصۀ وجودگذاشت .امروزه دولت و اداره در محاصرۀ حقو قیرار
دارند و بهمنظور رعایت قوانی و مقررات تحت نظارت قضاییاند .بنابر اندیشه دولت قیانونمیدار
سب شد که قوۀ مجریه و سازمانهای اداری از قانون پیروی کنند (عباسیی  .)61 :1904برابیر
اصف حاکمیت قانون مقامات اداری موظباند هنگام تصمیمگیری و انجام وظایب خیود از قیانون
پیروی کنند .ناستی گام در جهت فاصعه گرفت از استبداد نظر حاکمیت بهوسیعۀ قانون بیود
که مفهوم پایی تر بودن حاکم از قیانون و الیزام او بیراا حاکمییت از راههیای قیانون را شیامف
میشد .ح ومتهای مردمساالر با ایجاد حاکمیت قانون در ای راه فراتر رفتند (پیروی :1901
 .)64هرچند هیچ جامعهای بدون مش ف نیست اما حاکمیت قانون از حقو سیاسی اجتمیاع
و اقتصادا حمایت میکند و به یاد ما می ورد که اسیتبداد و بییقیانونی تنهیا انتایابهیای میا
نیستند .حاکمیت قانون بدانمعناست که هیچ فردی چه رلیسجمهور و چه فرد عادی از قانون
باالتر نیست .ح ومتهای مردمساالر قدرت را از ری قانون بهکار میبندنید و خیود معیزم بیه
ا اعت از ناند .قوانی باید در جهت خواستههای مردم و نه هوس شاهان زورگوییان مقامیات
نظامی رهبران مذهب یا احزاب خودگماشته باشد .مردم در ح ومتهای میردمسیاالر مشیتا
پیروا از قانون هستند چراکه از قواعد و دستورهای خودشان ا اعیت مییکننید .هنگیامیکیه
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قانون توسط مردم گذاشته می شود که باید از ن ا اعت کنند عدالت به بهتری نحیو مم ی
برقرار میشود (عبدی .)21 :1941
تحمی حقو شهروندی بهمثابۀ یک وظیفه از جمعه وظایب و تعهدات مجعس شورای اسالمی
و نظام حاکم نیز است به نحوی که ابزارهای الزم برای ایی تیحمی و تضیمی رعاییت ن بایید
براساس قانون مشا شده و اختیارات حاکمان برای تیحمی حقیو شیهروندی تعیدیف شیود.
حاکمیت قانون ایع به مفهومی که تعریب نشده و شاید بتوان گفت که به سیانی قابیف تعرییب
نیست تعبیر میشود .ای اصف در تقابف با حاکمیت شا نیز معنا شده است .ح ومت شا
ح ومتی است که مالک اتااذ تصمیمات ح ومتی اراده و سعیقۀ حیاکم ییا جمعیی از حاکمیان
است در مقابف براساس اصف حاکمیت قانون ح ومت باید به شیوۀ عقالنی تصمیم گرفته و اتااذ
و اعمال ای تصمیمات باید بر مبنای دالیف قانونی باشد (مرکزمالمیری .)22 :1944
فصف مشترک دیدگاه های معروحه در خصوص حاکمیت قیانون را مییتیوان در ایی ن تیه
خالصه کرد که معاب ای اصف استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصیمیمگییریهیای
ح ومتی مردود است .بر ای اساس حاکمان و سیاستمداران حافظان و خادمان قانون هسیتند و
خود نیز مشمول قانون می شوند و میزان مشیروعیت ح ومتشیان بیه مییزان وفیاداری نیان بیه
معیارهای قانونی فراشاصی و خردمندانه بستگی دارد (مرکزمالمیری .)99 :1944
حاکمیت 1قانون در اجتما ثار بسیار زیادی دارد به وریکه میتیوان گفیت بیا حاکمییت
قانون حتی حجم کار قوۀ قضاییه نیز محدود خواهد شد زیرا قوۀ قضاییه بهعنوان ی ی از ارکیان
ح ومت مدت ها در پی حف دعاوی است که مم است نسیبت بیه ن در نظیام تقنینیی خیش
وجود دارد (الگی  .)41 :1902از رف دیگر اعتمادی که در حاکمیت قانون نسیبت بیه قیوۀ
قضاییه میشود موج می گیردد بسییاری در چیارچوب قیانون رفتیار کننید و موجی برخیی
نابسامانیها نشوند زیرا وجود قوانینی که در نقش ضمانت اجرا عمف میکنند همیشه خا ییان
را با برخورد خش مواجه خواهد ساخت .ای امر به مرور موج کاهش حجیم دعیاوی جیرم و
جنایت میشود .بسیاری از دولتها هدف یایی خود را تالش بهمنظیور تحقی حاکمییت قیانون
 .1حاکمیت در یک دستهبندی به دو بعد داخعی و خارجی تقسیم میشود .حاکمیت داخعی یا درونی (حاکمیت در
دولت) به مفهوم ارادۀ برتر نسبت به تمام ارادههای جزلی در یک سرزمی و حاکمیت خارجی یا برونی
(حاکمیت دولت) حاکمیتی است که در روابط بی دولتها ظاهر میشود و مستعزم نفی هر گونه تبعیت یا
وابستگی در برابر دولتهای خارجی است .حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهای که اوالً بر کشور و مردم ن
برتری بالمناز دارد به ترتیبی که همگان در داخف کشور از ن ا اعت میکنند و ثانیاً کشورهای دیگر ن را
به رسمیت میشناسند و مورد احترام قرار میدهند .در ای تعریب به چند ن ته عنایت شده است .1 :قدرت
عالی و برتر  .2سععۀ قدرت عالی بر کشور و مردم  . 9شناسایی و پذیرش ای قدرت از سوی دیگر کشورها.
حاکمیت از سه ویژگی برخوردار است :معع دالمی و همیشگی است یعنی هیچ قدرتی را در برابر خویش بر
نمیتابد همواره وجود دارد و ییرقابف تجزیه میباشد (جوان راسته  16 :1942و .)11
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قرار میدهند .باید اذعان کرد که حاکمیت قیانون نیازمنید بسیترهایی اسیت کیه ام یان ورود و
عرضاندام به قانون را بدهد.
برخی در تشریح حاکمیت قانون بیان داشتهاند که« :براساس اصف حاکمیت قانون مقامات
و نهادهای حاکم دولتی موظب به انجام وظایب خویش براساس قانون در یک جامعۀ دموکراتیک
میباشند .چنی دولتی اصعالحاً دولت قانون مدار با ای پیام است که هیچکس بیاالتر از قیانون
نیست و اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنو و مردود است .قانون مبی حاکمیت و ارادۀ معی
است و با ای اوصاف عمومی و ییرشاصی خود فرمانروایان و فرمانبرداران را بهنحو برابر تحت
ضابعۀ ثابت و معی درمی ورد .به ای ترتی است که حقو و زادیهای مردم تضمی میشود
و راه را بر خودکامگی ح ام میبندد» (هاشمی .)229 :1902
مهمتری هدف و پیامد حاکمیت قانون چارچوببندی قدرت سیاسی است .نظریۀ حاکمیت
قانون از ر ماتعفی به تحق ای هدف و پیامد یاری میرساند .ی ی از مهمتری نهیا نقیش
موزه های حاکمیت قانون در فراهم کردن بستری مناس برای رقابت انتااباتی زاد و منصیفانه
است که از مهم تری ابزارهای مقابعه با تمرکز قدرت و از پیششرطهای اصعی تحق دموکراسی
محسوب میشود (هاشمی .)229 :1902
نقش حاکمیت قانون در انتاابات در دو بعد فراهم کردن شرایط برگیزاری انتاابیات زاد از
یک سو و تحمی شرایط برگزاری منصفانۀ انتاابات از سوی دیگر شایان توجه اسیت .حاکمییت
قانون با حمایت و تضمی اعمال حقو و زادیهای بنییادینی ماننید حی زادی بییان زادی
تحزب و تش یف مجامع و انجم ها و زادی مشارکت و دیگر حقو و زادیها شرایط برگزاری
انتااباتی زاد را مهیا می کنند .اما از سوی دیگیر منصیفانه بیودن انتاابیات بیهعنیوان ی یی از
ویژگیهای انتاابات قابف قبول مورد تواف همگان است چنان ه ال عیت 1توضیح میدهد جنبۀ
منصفانه بودن انتاابات خود متش ف از دو جنبۀ قاعدهمندی و معقوالنه بودن است و در هیر دو
جنبۀ پیش گفته نقش نظریۀ حاکمیت قانون مؤثر و شایان توجه است .جنبۀ قاعیدهمنیدی بیه
معنای رعایت قوانی و مقرراتی است کیه بیرای برگیزاری نظیاممنید انتاابیات ضیروری اسیت.
بهعبارت دیگر قاعدهمندی به معنای اعمال عیادی و بیی رفانیۀ اصیول قیانون اساسیی قیانون
انتاابات یی نامهها و دستورالعمفهای ماتعب است (ال یت  .)49 :1949جنبۀ دیگیر انصیاف
در ای دیدگاه دربرگیرندۀ مفهوم معقوالنه بودن است که بیر رفتیار معقوالنیه بیا همیۀ رقبیای
سیاسی شرکتکننده در انتاابات داللت میکند.
هدف ای تحکید بر ای جنبه رعایت اصولی مانند شیفافیت فراینید انتاابیات قالیف نشیدن
امتیاز ویژه برای یک حزب گروه یا فرد شرکتکننده در انتاابات برخیورد بیی رفانیۀ پعییس
دادگاهها و دیگر نهادهای ح ومتی با احزاب سیاسی و کاندیداها و عدم سوءاستفاده از تسهیالت
1. Elklit
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ح ومتی برای اهداف انتااباتی است (ال یت .)49 :1949
چه در جنبۀ قاعده مندی و چه در جنبۀ معقوالنه بودن انتاابات حضور مؤلفیههیای نظرییۀ
حاکمیت قانون کامالً ش ار است .از ای زاویه مهمتری پیامد اعمال حاکمیت قانون برگیزاری
انتااباتی منصفانه و بی رفانه است .تنها در نظامی برخوردار از قوانی عام و منتشرشیده اسیت
که ام ان تحق چنی توصیههایی وجود دارد .همچنانکه اجرای بی رفانۀ قوانی در دادگاههیا
و دیگر مراجع نیز جزلی تف یکناپذیر از نظریۀ حاکمیت قانون شمرده مییشیود .رفتیار برابیر و
بدون تبعی با همگان و به عبیارت بهتیر برابیری در مقابیف قیانون از محورهیای میورد توجیه
نظریهپردازان رفدار حاکمیت قانون محسوب میشود.
ای ویژگیها از ابعاد چندی میتواند در تحمی حقو شهروندی مؤثر باشید اول این یه ام یان
قانونی انتااب افرادی که شهروندان نسبت به انتااب ن اقدام کیردهانید اولیی جعیوه از اسیتقرار
حقو شهروندی و اختیار شهروندان در تعیی سرنوشیت خودشیان اسیت دومیی جعیوه را بایید
مربوط به شرایعی دانست که استقرار قانون موج میشود که تمام نمایندگان دارای شرایط برابیر
در پرتو حاکمیت قانون باشند به ای معنا که ام ان انتااب شدن بیرای تمیام نماینیدگان از نظیر
مجری قانون ی سان باشد هرچند مم است در نهایت ی ی از منتابان با فاصعۀ بیشیتر نسیبت
به رقبا انتااب شود ولی ای فاصعه تنها در رأی مردمی که به نمایندۀ مذکور اعتماد کردهاند بایید
تجعی پیدا کند نه در شرایط قانونی .بهعبارت بهتر قانون باید برای تمام افراد مساوی اجرا شود تیا
فضای رقابتی مناس برای همگان در پرتو قانون مساوی فراهم شود که ای امر خود جعوۀ دیگیری
از حقو شهروندی است که با استقرار حاکمیت قانون میتواند موضو توجه قیرار گییرد .مجعیس
برای هر دو بعد میتواند نظارت داشته باشد زیرا مجعس بهعنوان مرجع تصوی کنندۀ قوانی ایی
وظیفه دارد که در خصوص قوانینی که وضع میشود نو اجرا و کیفیت ن را ارزییابی کنید پیس
نظارت مجعس در ای زمینه نیز به استقرار حقو شهروندی کمک فراوانی میکند.
موضو دیگر در زمینۀ سیاسی حاکمیت قانون ارتقا و افزایش کارامدی ح ومیتهیای تیابع
حاکمیت قانون است .به نظر برخی از رفداران برداشت ش عی از حاکمیت قانون مانند رز ای
پیامد حاکمیت قانون در رژیمهای ییردموکراتیک اما تابع ضیوابط حاکمییت قیانون نییز قابیف
مشاهده است .از رف دیگر الزام ح ومت به رعایت قوانی و قواعد رویههای و میاهوی سیب
شفافیت اقدامات و فعالیتهای ح ومت و بهبود فرایند تصمیمگیری ح ومت از ری مشارکت
مردمی در ای فرایند خواهد شد ).(M.Shapiro, 2004: 23
ن تۀ دیگر این ه اگرچه ح ومتها به دالیف ماتعب از جمعه کند شدن فراینید سیاسیتگذاری از
مشارکت شهروندان در ای فرایند واهمه دارند امروزه ای امر به گستردگی پذیرفته شیده اسیت کیه
بهرچهمشارکت مردمی در فرایند سیاستگذاری بیشتر و فراگیرتر باشد سیاستها قوانی و رویههیای
اداری حاصف از فرایند مذکور به معیارهای قابف قبول نزدیکتر است (میدری .)942 :1909
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همان ورکه مشا است حاکمیت قانون در ابعاد ماتعب زندگی سیاسی و اجتمیاعی میردم
یک جامعه جاری است بهنحوی که مقرراتگذاری و ایجاد راهحفهایی برای اجیرای ن مییتوانید
حقو تمام مردم جامعه را بیه یور ی سیان تیحمی کنید کیه ایی نیو عیدالت میورد نییاز تمیام
ح ومتهای شهروندمحور است .نظارت مجعس بر تحمی حقو شهروندی ابعاد بسییاری دارد کیه
ای ابعاد از زمان اعالم کاندیداتوری نامزدها شرو میشود و تا پایان انتااب نها را در برمییگییرد.
حاکمیت قانون باید بهنحوی در نظارت مجعس تجعی پیدا کند که در نهایت ای نظیارت و ثیار ن
نسبت به تحمی حقو شهروندان ثمرباش باشد .بهعبارت دیگر ای نظیارت و دخالیت در اجیرای
حقو شهروندی نباید در پی تحق باشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نماینیدگان عضیو
ناند .اگرچه ترکی مجعس بهنحوی است که در ن احزاب ماتعب با ویژگیهای متفاوت در کنار
ی دیگر جهت امر قانونگذاری فعالیت میکنند ای فعالیتها باید در جهتی مععوف شیود کیه ثیار
ن نسبت به تمام شهروندان به ور ی سان اجرا شود و ای امر نمیتواند نسبت بیه تیحمی حقیو
بقۀ خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص مععیوف شیود .ازایی رو تنهیا عیامعی کیه
میتواند به نظارت مجعس ویژگیهای نظارت عادالنه و مناس بباشد نظارتی اسیت کیه در پرتیو
حاکمیت قانون و برای تحمی حقو عموم جامعه در نظر گرفته میشود.

نتیجهگیری
از مهم تری وظایب مجعس قانونگذاری نظارت بر اجرای قانون است به یوریکیه ایی نظیارت
می تواند حقو شهروندی را تحمی کنید .بیهمنظیور سیازوکارهای الزم بیرای نظیارت اقیدامات
ماتعفی از جان مجعس شورای اسالمی وجود دارد که بهنظر میرسد ایی اقیدامات مییتوانید
نسبت نظارت بر تحمی حقو شهروندی مؤثر باشد .همچنی باید به ای ن تیه اشیاره کیرد کیه
مهمتری هدف ا ز نظارت مجعس برای حمایت از حقیو شیهروندی اسیتقرار حاکمییت قیانون
است .باید گفت تحمی حقو شهروندی از رهگذر حاکمیت قانون بیه معنیای واقعیی مییتوانید
حقو شهروندی را تحمی و رعایت ن را تضمی کند بیهنحیوی کیه اگیر حاکمییت قیانون بیه
شیوهای درست در جامعه اجرا شود میتواند بهعنوان یک قاعده هیم دارای مشیروعیت باشید و
هم صاح مقبولیت شود .به همی سب اولی گام و مهمتری ن در تحمی حقو شیهروندی
سازوکارهای مربوط به حاکمیت قانون است .ای سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بیر اثیر
ن قانون مناس و صحیح اجرای مناسیبی را در برداشیته باشید .عیالوهبیر ن بایید گفیت کیه
حاکمیت قانون هنگامی در جامعه مؤثر واقع میشود که شهروندان ن جامعه به رعایت قیانون و
حاکمیت ن اعتقاد و التزام داشته باشند.
حاکمیت قانون همانگونهکیه حقیو شیهروندی را تیحمی و تضیمی مییکنید مییتوانید
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زادیهای افراد را نیز در جهتی تنظیم کند که در اثر ن محیدودیتهیای مناسی و مشیروعی
ایجاد شود که ای محدودیت ها جز در موارد قانونی مورد تعرض واقع نشوند و همچنیی قیانون
بهنحوی از زادیهای شهروندان حمایت کند که نها در برابر اجرای قانون مقاومت نشان دهند.
بهنظر میرسد مهمتری چالش حاکمیت قانون در تحمی و تضمی حقو شهروندی اعتقیاد
مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام ن باشد .بهعبارت دیگر اگیر میردم جامعیهای بیه
حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند اولی گام در مسیر انحعاط حقو شیهروندی برداشیته
شده است .به همی سب در تحمی و تضمی اجرای حقو شهروندی باید نظام قانونگذاری بیا
توجه به زادیهای مشیرو و محیدودیتهیای ایی نیو زادیهیا در جهیت رعاییت مصیعحت
شهروندان قوانینی بروز یابد و منعب با عرف جامعه وضع و اجرا کنند.
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قوانی و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری چاپ اول.
 .6زارعییی محمدحسییی ( )1901گفتارهییایی در حقییو عمییومی مییدرن حاکمیییت قییانون و
دموکراسی تهران :خرسندی.
 .1ضیایی بیگدلی محمدرضا ( )1909حقو بی المعف عمیومی چ چهیفوی یم تهیران :گینج
دانش.
 .4با بایی مؤتمنی منوچهر ( )1909حقو اداری چ شانزدهم تهران :سمت.
 .0عباسی بیژن ( )1904حقو اداری چ چهارم تهران :دادگستر.
 .19عبدی عباس ( )1941حاکمیت قانون در ایران (سید محمد هاشمی) تهران :رح نو.
 .11کک دی نگوی دییه پاتریک پعه ل ( )1942حقو بی المعف عمیومی ل  1ترجمیۀ
حس حبیبی تهران :ا العات.
 .12کالرک جرل ( )2991خعیوط اساسیی نظیام حقیوقی اییاالت متحیده ادارۀ برنامیههیای
ا العات بی المععی وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده.
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 .19الگی مارتی ( )1902مبانی حقو عمومی ترجمۀ محمد راسخ چ سوم تهران :نشر نی.
 .11محس شیای ععیاصغر ( )1941نظارت و بازرسی چ اول تهران :زمزم هدایت.
 .14مرتضایی سید احمد ( )1909نظارت استصوابی یا استعالعی چ اول مؤسسیۀ موزشیی و
پژوهشی امام خمینی.
 .16مرکز مالمیری احمد ( )1941حاکمیت قانون مفاهیم مبانی و برداشتها چ دوم تهیران:
دفتر معالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجعس شورای اسالمی.
 .11معی محمد ( )1962فرهنگ فارسی معی ل  1تهران :امیرکبیر.
 .14معک افضعی اردکانی محس ( )1942نظارت و نهادهای نظارتی چ اول تهران :پژوهشیگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
 .10میدری احمد ( )1909ح مرانی مردم ساالر عنصر اصعی اصالحات سیاسیی و اقتصیادی
مرکز کار فرینی خصوصی بی المععی ترجمۀ بهروز تصدیقی.
 .29هاشمی سید محمد ( )1902حقو اساسی و ساختارهای سیاسی چ دوم تهران :میزان.

ب) مقاالت
 .21راعی مسعود (« )1909حاکمیت قیانون و اح یام ح یومتی در قیانون اساسیی جمهیوری
اسالمی ایران» مجعۀ ح ومت اسالمی ش .69
 .22راعی مسعود ععرییان فرامیرز (« )1901حاکمییت قیانون و اح یام ح یومتی در قیانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران» مجعۀ ح ومت اسالمی ش.69
 .29سایبانی ععیرضا جعفری زهرا (« )1906جایگاه نظارت مالی در قیانون اساسیی و بررسیی
ن در رای شورای نگهبان» ماهنامۀ پژوهش معف دورۀ دوم ش .11
 .21سعماسیزاده محمد نژدنجفیان محمدامی (« )1901مجعس اول شیورای معیی و تیالش
برای تبیی حقو اساسی» مجعۀ تاریخ اسالم و ایران ش .11
 .24شیانی معیحه داوودوند اهره (« )1940تحعیعی بر میزان گاهی از حقو شیهروندی در
میان دانشجویان» مجعۀ برنامهریزی و توسعۀ اجتماعی وزارت ععوم ش .4
 .26عبدی عباس (« )1949فقدان حاکمیت قانون» مجعۀ ععوم اجتماعی سال اول ش.6
 .21ععوف حسی (« )1962ناستی پیام حقو شهروندی در ایران» نشیریۀ راه میردم ش
.24
 .24فروزنییده لعییباهلل (« )1944نظییارت و کنتییرل در مییدیریت اسییالمی» مجع یۀ مجعییس و
پژوهش ش .49
 .20فرویی نیا حسی (« )1909بی المععی شدن حقو بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمییت
دولتها در عصر جهانی شدن» فصعنامۀ معالعات حقو بشر اسالمی سال اول ش.1
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) «انتاابات زاد و منصفانه» ترجمۀ احمید مرکیز میالمیری مجعیۀ1949(  ال یت یورگ.99
. سال یازدهم16 مجعس و پژوهش ش
) «حاکمیت قیانون و محیدودیتهیای حی دادخیواهی در دییوان1941(  گرجی ععیاکبر.91
.0 عدالت اداری» مجعۀ حقو اساسی ش
.14 ) «نظارت انتااباتی» فصعنامۀ ح ومت اسالمی ش1941(  موسیزاده ابراهیم.92
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