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چکیده
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زیاندیدگان و نظام قضایی در حسا ک،ی از سازمانهای دولتی بسته است؛ بناابراین ،ممکان
است در خطم،یهای عمومی ،برخی از بزرگترین ظلمها بهصورن شکار و پنهاان ر دهاد،
درحالیکه در چارچو مسئولیت مدنی دولت ،تعریف و رسیدگی ن،وند.
بهنظر می رسد ،در امتداد سیر ت والن نظریه های حقاوقی و مادیریتی ،مایتاوان دامناۀ
مسئولیت دولت را در اقدامان و خطم،یگذاریهای عمومی نیز ردیابی ،و امکان پاسخگو
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مقدمه
تاریخ زندگی بشر همواره صحنۀ نبرد برای برقراری رابطۀ منطقیی عادالنی مییا
مردم حاکما بوده است .گاهی تقدیس حاکما  ،ب عنوا سای خدا بیر زمیی ،
تبیی ایزدی بود حاکمیت پادشاه ،رمز مصونیت د لتمردا ب شمار آمده تقصییر
ب عنوا مبنای مسئولیت ،صفی بود ک تنها ب رفتار سایر اشخاص حقیقی نسیبت
داده میشد .ای مصونیت ،با گذشت عصر پادشاها  ،ب عنوا میراث شاه ،ب د لت
رسید ،اما ب تدریج با تحقق عواملی ،فر کاست شد اصل مصونیت ،جای خیود را
ب مسئولیت د لت داد (صالحی مازندرانی.)147 :1393 ،
از زما منسوخ شد مصونیت غلبۀ تفکر مسئولیت پاسخگویی زمامیدارا ،
ای مقول همواره درحال تغییر دگرگونی بوده دستخوش تحوالت فرا انی شیده
است؛ ب گون ای ک در ابتدای پذیرش اصل لز م پاسخگویی د لتها ،ای مسیئولیت
تنها ناظر بر اعمال زیا بار د لتی ب صیورت ایایابی (ف)یل) ،تکلیفیی ،غیرقیانونی،
تصدی بود؛ بنابرای  ،ترک ف)لها ،صالحیت تشخیصیی ،اقیدامات قیانونی ،اعمیال
حاکمیتی ییبیشتر بی منظیور حفیح حاکمییت اقتیدار حکومیتییی اگیر بی زییانی
میاناامید ،سبب مسئولیت د لت نمیشد .اکنو ای مرزبندی تا حدی از بیی رفتی
است در برخی نظام های حقوقی دنیا ،پذیرفت شده اسیت کی اقیدامات زییا بیار،
افز بر صورتهای کالسیک خود ،میتواند ب صورت تیرک ف)یل ،صیالحیتهیای
تشخیصی ،اقدام کامالً قانونی ،عمل حاکمیتی نیز نمود یابد بدی لحیا ،،د لیت
را ملزم ب پرداخت غرامت کند (رضاییزاده عطریا .)12 :1392 ،
در سالهای گذشت  ،دربارۀ مسئولیت د لت گسیترۀ آ  ،بحی هیای متنیوعی
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مطرح شده است؛ ب گون ای ک شناخت مسئولیت د لت در برابر مردم در اناام امور
عمومی ادای حقوق مردم ،مستلزم دست یازید ب مبانی م)رفیتشناسیانۀ حقیوق
عمومی شناخت مسائل ماهیت مفاهیم گنااندهشیده در آ اسیت (رضیوانیفیر،
 .)32 :1396افز برای  ،موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی د لت در قبال اقدامات
کارگزارا را میتوا در ارزیابی خطمشیگذاری عمومی ردیابی کرد ب ای ترتییب،
بح

از نظری های مدیریتی ،ب یژه مبانی مدیریت د لتی ،ب میا میآید.
برای اساس ،ارزیابی تصمیمهیا خیطمشیی سیازما هیای د لتیی ،از منظیر

حقوقی مدیریتی همچنی  ،از منظر رهنمودهای دینی ،بررسی میشود .ارزییابی
خطمشی با ر یکرد حقوقییقضایی ،ب جنب های قانونی شیوههای اجرای خطمشی
میپردازد؛ در اقع ،در ای ر ش تالش میشود تیا بیا کمیک ابزارهیای حقیوقی
قانونی ،نحوۀ اجرا نتایج خطمشیها بررسی شیود (رضیوانیفیر .)36 :1396 ،در
علم مدیریت نیز اخیراً بر اهمیت ارزیابی خطمشیهای عمومی تأکید بیشتری شیده
است ارزیابی خطمشی ،نقش بیبدیلی در ارتقای پاسخگویی ایفا میکند ( اعظی
محمدی .)48 :1396 ،در ر یکرد اسالمی ب د لیت ،مسیئولیت د لیت ،جایگیاه
یژه مستحکمی دارد

ظایف حاکم اسالمی در بی جیای آ رد حقیوق آحیاد

مسلمی  ،چشمپوشیناپذیر است .درای باره ،میتوا ب نام هیای امیام علیی(د) در
نهجالبالغ ب کارگزارا خود برخی ر ایتهای م)تبر دیگر اشاره کرد.
براساس آنچ مطرح شد ،پرسش اصلی مقال حاضر ای است ک «با توج بی
تحوالت ب جودآمده در نظامهای حقوقی دنیا نیز قیوانی

مقیررات حیاکم بیر

نظام حقوقی ایرا  ،آیا در کشور ما ،زیا بار بود اقدامات خطمشیهای عمیومی
پایمال شد حقوق مردم در فرایند اجرای خطمشی عمومی میتواند سبب ایااد
مسئولیت مدنی برای د لت شود؟» اگیر چنیی نیسیت« ،آییا مییتیوا از ظرفییت
رهنمودهای دینی مفاهیم تأسیسی اسالم ،برای ت)یی حوزۀ مسئولیت حکومیت،
در راستای پاسداشت حقوق مردم استفاده کرد؟»
در ای نوشتار ،ابتدا مسئولیت مدنی د لت مسائل مرتبط با آ در خطمشیی
عمومی را ب اختصار بررسی ،سپس ،خیطمشیی عمیومی در دانیش میدیریت را
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ب گون ای گذرا ارزیابی خواهیم کرد .پسازآ  ،ب بررسی جایگیاه نظیام قضیایی،
در پایا  ،ب م)رفی الگوی ابتکاری ظلمشناسی (بیا تأکیید بیر رهنمودهیای دینیی)
خواهیم پرداخت براساس آ  ،بر ضر رت ظلمستیزی در نظام حقوقی قضیایی
جمهوری اسالمی ایرا تأکید خواهیم کرد.
 .1مسئولیت مدنی دولت در خطمشی عمومی
در حال حاضر ،مسئولیت میدنی د لیت لیز م جبیرا درصیورت انایام اف)یال
زیا بار ،یک اصل مسلم حقوقی یک امر پذیرفت شیده در همیۀ کشیورهای دنییا
است؛ هرچنید در میورد حید د غغیور آ  ،مییا نظیامهیای حقیوقی گونیاگو ،
تفا تهای فرا انی ب چشم میخورد ،لی ج مشترک همۀ ای نظامها ،ای است
ک قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی د لت ،با میوازی موجیود در مسیئولیت میدنی
اشییخاص حقییوق خصوصییی تفییا تهییای چشییمگیری دارد؛ ازای ی ر  ،شییناخت
م سئولیت میدنی د لیت ،مسیتلزم مطال)ی

موشیکافی بیشیتری اسیت .براسیاس

نظری های موجود ،مسئولیت مدنی د لت بر د مبنا استوار شده است کی عبارتنید
از :نظری تقصیر ،نظری عدم تقصیر (رضاییزاده عطریا .)18 :1392 ،
 .1-1نظریه تقصیر

ب طورکلی ،در نظریۀ مبتنیبر تقصیر ،تنها دلیلی ک میتواند مسئولیت کسی را برای
جبرا خسارتی توجی کند ،جود رابطۀ علیت بیی تقصییر ضیرر اسیت؛ ی)نیی
کسی مسئول است ک درنتیاۀ تقصیر ا  ،ضرری بی جیود آمیده باشید .در میورد
اقدامات د لتی ،تقصیر ،ب م)نای نقض قانو است؛ ی)نی هرگاه بح

تقصیر مطرح

میشود ،منظور ای است ک عملِ منار ب زییا  ،غیرقیانونی بیوده اسیت .اصیوالً
مسئولیت مدنی د لت در کشورهای گوناگو برپایۀ نظری تقصیر بنیا شیده اسیت؛
ی)نی اگر د لت هنگام اناام اقدامات عامالمنف)ۀ خود ،خسیارتی بی دیگیرا

ارد

کند ،مابور ب جبرا خسارت نیست ،مگر اینک زیا دیده بتواند تقصییر د لیت را
اغبات کند (رضایی زاده عطریا  ،)18 :1392 ،بنیابرای  ،براسیاس نظرییۀ تقصییر،
د لت اصوالً در اجرای خطمشی عمومی خود ،ک براساس میوازی قیانونی انایام
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میشود ،پاسخگو نیست ،چنانچ درنتیاۀ اجرای ای خطمشیها ضرری ییبد
ارتکاب تقصیریی ب دیگرا

ارد آید ،مصو خواهد بود.

در برخی کشورهای توس) یافت (ازجمل فرانس ) در راستای ت)یی ضیابط ای
برای تشخیص مسئولیت مدنی د لت ،مراتب گوناگونی برای مفهوم تقصیر (تقصیر
سنگی  ،سبک خیلی سبک) مشخص شده است ،اما در حقوق ایرا  ،ب صیراحت
ب مراتب تقصیر اشاره نشده است ،ضم اینک در ر یۀ جیاری ،د لیت در اعمیال
حاکمیت ،مسئول شناخت نمیشود (خویینی همکارا .)76 :1397 ،
 .2-1نظریه عدم تقصیر

در ا اخر قر نوزدهم ،نظریۀ جدیدی دربارۀ مسئولیت مدنی د لت ارائی شید کی
دایرۀ مسئولیت د لت را ب گون ای قابلتوج گسیترش داد .ایی نظریی  ،د لیت را
مکلف میکند ک در ب)ضی موارد ،خسارتهایی ک بر اغر اعمیال ا بی اشیخاص
ارد شده است را جبرا کند ،حتی اگیر ارتکیاب ایی اعمیال ،عیاری از هرگونی
تقصیر ب عبارت دیگر ،ب حکم قانو اناام شده باشد .امر زه با توج ب فراگییر
شد مبانی فکری د لت رفاه ،ای نظری ییک ب نظریۀ عدم تقصیر شهرت داردییی
در بسیاری از کشورها پذیرفت شده دادگاهها در شرایط م)ینی ،د لت را مسیئول
جبرا خسارتهای اردشده ب شهر ندا میدانند ،بد

اینک نهادهیای عمیومی

یا کارکنا آ ها ،قانونی را نقض کرده باشیند .اسیتدالل کسیانیکی از ایی نظریی
طرفداری میکنند ،ای است ک نظریۀ مسئولیت مبتنیبر تقصییر ،بی تنهیایی کیافی
نیست ،زیرا براساس ای نظری  ،بسیاری از خسارتهایی ک از اعمیال اقیدامات
د لت ب افراد ارد میشود ،بد

جبرا خواهد ماند؛ درحالیک انصاف عدالت

ایااب میکند ک زیا های یادشیده ،جبیرا

تیرمیم شیوند .تفیا ت عمیدۀ ایی

ر یکرد با نظری تقصیر ای است ک مسئولیت مدنی نهادهای د لتیی بیر سی پاییۀ
تحقق ضرر ،ف)ل یا ترک ف)ل زیا بار ،سیببیت ،اسیتوار خواهید شید؛ ازایی ر ،
ب محض احراز رابطۀ علیت میا اقدام زییا بیار د لیت خسیارت اردشیده بی
زیا دیده ،د لت توسط مراجیع قضیایی ملیزم بی پرداخیت غرامیت خواهید شید
(رضاییزاده عطریا .)20 :1392 ،
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در توجی نظری عدم تقصیر ،مبانی فرا انی را میتوا مطرح کرد ک مهمتری
آ ها« ،نظریۀ خطر» است.
براساس ای نظری ییک در سالهای اخیر توانست است ز قابیلتیوجهی از
گفتما اندیش حقوقی را ب خود اختصاص دهدیی هر ف)الیتی کی ااتیاً خطرنیاک
باشد ،اگر ب زیانی منار شود ،ب طور خودکار ،مسئولیت د لت را در پیی خواهید
داشت؛ ی)نی شخصی ک اقدام ب ف)الیت ااتیاً خطرنیاکی مییکنید ،بایید پرداخیت
غرامت ناشی از ای ف)الیت را نیز بپذیرد .برپایۀ نظری خطر ،ف)الییتهیای د لیت،
حتی اگر بد

تقصیر نیز اناام شوند ،میتوانند موجد خطر باشیند .افیز بیرای ،

اگر ف)الیت خطرسازی در جام) اناام شود درای مییا  ،افیرادی آسییب ببیننید،
عامل زیا رسا مسئول است ،حتی اگر نهایت دقیت مراقبیت را بی عمیل آ رده
باشد .ای نظری توانست است در برخی کشورها (ب یژه در فرانسی ) ،مبنیای آرای
صادرشده از مراجع قضایی در مورد محکومیت د لت ب پرداخت خسارت ،بید
ارتکاب تقصیر شود (رضاییزاده عطریا .)22 :1392 ،
افز برای  ،مطالب گری در قبال اقدامات زییا بیار آسییبهیای اردشیده بی
اشخاص از سوی د لت را میتوا در آغار مربوط ب جیرمشناسیی پسیتمیدر نییز
مشاهده کرد (هنری لنیر .)609 :1998 ،1هنری میلوانو یچ1991( 2؛  )1996کی از
م)ر فتری صاحبنظرا جرمشناسی پسیتمیدر بی شیمار مییآینید( ،کالینی ،3
 ،)2006جرم را در قالب مفهوم پستمدر  ،ب گون ای ت)ریف میکنند ک با گسیترش
اب)اد آ  ،همۀ شکلهای آسیبها بیعدالتیها را دربر بگیرد (مادفیس.)2 :2014 ،4
آ ها در ای مفهومسازی ،جرم را «قدرت نفی توانیایی دیگیرا بیرای ایایاد
تغییر »5ت)ریف میکنند (کارابی

دیگرا  .)122 :2009 ،6ب نظیر آ هیا« ،آسییب،»7
1. Henry and Lanier
2. Henry and Milovanovic
3. Cowling
4. Madfis

’5. The Power to Deny Others their Ability to Make a Difference
6. Carrabine and et al.
7. Harm
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ناشی از ر ابط نابرابرِ بیشماری است ک در آ  ،میردم اساسیاً میورد اهانیت قیرار
می گیرند یا از تبدیل شد ب «موجودات کامالً اجتماعی» ،منع می شیوند .هنیری
میلوانو یچ ( )1996جرم را ب د نود تقسیم میکنند.
در نود نخست ،جرم ،نشا دهندۀ هرگون کاستی خسارتی نسبت ب شرایط
پیشی شخص است؛ ای نود جرم ممک است ضرر زیا مالی ،مانند سرقت ،از
دست داد سالمتی ،یا زندگی مانند حمل یا قتل ،یا از دست داد

کرامیت ،ماننید

تاا ز ب عنف باشد.
نود د م ،جرم «سرکوب »1است ک در مواردی اتفیاق مییافتید کی افیراد در
انسانیت ظرفیت کامل خود ،محد د میشوند.
هنری میلوانو یچ ،مردمی را کی از طرییق عوامیل خیارجی ،گرفتیار فقیر،
نژادپرسییتی ،یییا هرگون ی محیید دیت نهادین ی شییدۀ دیگییری میییشییوند (براسییاس
جرمشناسی پستمدر ) ،قربانی جرم میدانند (مادفیس .)2 :2014 ،در ایناا ،جیرم
جنایت توسط هرکسی اعمال شود ،عامل سلط بی شیمار مییآیید؛ چی توسیط
اشخاص حقیقیی ،چی اشیخاص حقیوقی گیر ههیا ،چی د لیت (کیارابی
همکارا .)122 :2009 ،2
با جود ،تحوالت نظری عملی در عرصۀ حقیوقی قضیایی در جهیا  ،در
نظام حقوقی ایرا  ،مبنا منبع اصلی مسئولیت مدنی د لت ،قانو مسئولیت میدنی
مصوب  1339بیشتر ،ماده  11ای قیانو اسیت مسیئولیتی کی براسیاس ایی
قانو  ،برای د لت مستخدما آ شناخت شده اسیت ،مبتنییبیر تقصییر اسیت

()1

(ادیبیمهر سلطانی.)28 :1397 ،
در نظام حقوقی ایرا  ،بی صیراحت نیامی از نظرییۀ خطیر (بی منزلی یکیی از
مهمتری نظری های عدم تقصیر) برده نشیده اسیت تنهیا در برخیی از قیوانی
آرای قضایی ،براساس ای نظریی عمیل شیده اسیت (صیالحی مازنیدرانی:1393 ،
 .)138پس از پیر زی انقالب اسالمی ،در میوارد انیدکی از قیوانی  ،بیر مسیئولیت
1. Repression
2. Carrabine et all.
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د لت در موارد عدمتقصیر تصریح شیده اسیت؛ بیرای م،یال ،مییتیوا بی امکیا
شکایت مردم از د لت درصورت اناام اعمال زیا بار قضایی در اصل « 171قانو
اساسی» ،ماده « 78قانو تاارت الکتر نیک» ،ماده « 24قانو برنامی سیوم توسی)
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی» مصوب ( 1379صالحی مازنیدرانی1393 ،؛ ،)138
قوانی مربوط ب تملیک امیالک خصوصیی اقیع در طیرحهیای عمیومی توسیط
نهادهای د لتی ،ماده  10قانو حفح نباتات ،میاده  9قیانو تشیویق حماییت از
سرمای گذاری خارجی ،ماده  3قانو حفح ت،بییت کنیاره بسیتر ر دخانی هیای
مرزی ،ماده  44قانو توزیع عادالن آب اشاره کرد ک در همۀ آ ها ،د لت بد
ارتکاب هیچگون تقصیری ،ملزم ب جبرا خسارتهایی شده ک بیر اغیر اقیدامات
قانونی آ پدید آمده است (رضاییزاده عطریا .)21 :1392 ،
بررسی موارد محد د پذیرش نظریۀ عدم تقصیر در حقوق ایرا  ،نشا میدهید
ک جبرا زیا

اردشده ب مردم در موارد عدم تقصیر د لت ،بیشتر در قایع خیاص

عینی رخ داده است؛ بنابرای  ،زیا

اردشده ب مردم در اقیدامات کیال د لیت در

سطح خطمشی عمومی ،جبرا نمیشود .یکی از دالیل ای امر ،ای است کی حتیی
اگر خطمشیهای عمومی ،با کاستیهیای فنیی ایرادهیای فرا انیی تید ی

اجیرا

شییوند ،چییو م)مییوالً در پوشییش اقییدامات قییانونی د لییت در امییور حییاکمیتی
تصیدیگیری اناییام مییشیوند ،درعمییل ،دسیت زییا دیییدگا

نظیام قضییایی در

حسابکشی از د لت بست است؛ ازای ر  ،ممک است در اجیرای خیطمشییهیای
عمومی ،بزرگتری ظلمها ب گون ای آشکار پنها رخ دهد ،درحالیک ایی مظیالم
در چارچوب مسئولیت مدنی د لت ،قابلت)ریف رسیدگی نباشند.
 .2ارزیابی خطمشی عمومی ،از منظر دانش مدیریت
یکی از مهمتری مسائل حکومتها در سطح کال خیطمشییگیذاری ،حفیح شیأ
پاسخگویی ،بهبود فراگرد خر جی خطمشیهای عمومی ،یا ب دیگر سخ  ،بهبیود
عملکرد حکومت در خطمشیگذاری بوده است ک دستیابی ب هرد  ،تنها با ارزییابی
دقیق دانشمحور امکا پذیر میشود .با جود اینک در ایرا ب ارزیابی خیطمشیی

1

1. Policy Evaluation
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کمتر توج شده است ،سالها است ک ایی موضیود ،بیا عنیوا هیای گونیاگونی در
محافل دانشگاهی کشورهای توس) یافت درحال بررسی است در نهادهای عمیومی
مطرح میشود .در بسیاری از دانشگاههای مشهور جها  ،دستکیم ییک د رۀ ر ش
ارزیابی متفا ت با ر ش تحقیق ،ارائ میشود ( اعظی همکارا .)2 :1395 ،
دیوید ناشمیاس ،1چهرۀ برجست رشیت خیطمشییگیذاری عمیومی ،ارزییابی
خطمشی عمومی را ای گون ت)ریف میکند« :بررسی عینی ،مینظم ،تاربیی آغیار
جاری خطمشی ها برنام های عمومی بر گر ههای هیدف ،تاآنااکی بی اهیداف
موردنظر مربوط میشود» .براساس ای ت)ریف خردگرایانی  ،آغیار ییک خیطمشیی
برای دستیابی ب اهداف آ  ،باید ب شیوهای عینی ،منظم ،تاربی بررسی شود ،اما
م)موالً در خطمشیهای عمومی ،اهداف ،آنچنا

اضح بیا نمیشیوند کی بتیوا

میزا تحقق آ هیا را ت)ییی کیرد .امکیا تحلییل عینیی نییز محید دیت دیگیری
درای راستا است ،زیرا در عرصۀ تد ی م)یارهای عینیای ک بتوا از طریق آ هیا
میزا موفقیت د لت در زمینۀ ادعاهای فنی مشکالت اجتماعی را ارزییابی کیرد،
دشواریهای فرا انی جود دارد (ها لت همکارا .)318 :2006 ،2
اقدامات گوناگو

جداگانۀ ارزیابیا خیطمشیی ،سیبب شیکلگییری انیواد

مختلف تحلیلها ارزیابیها شده است .ر یهمرفت  ،ارزیابی خطمشی را میتوا
در س دست گسترده دست بندی کرد ک عبارتند از :ارزیابی اداری ،ارزیابی قضیایی،
ارزیابی سیاسی؛ س دست ای ک ممک است بی لحیا ،شییوۀ اجیرا میدیریت،
بازیگرا مشمول ،نود کار متفا ت باشند (ها لت همکارا .)329 :2006 ،
در ادبیات دانشگاهی برای ارزیابی خطمشی ،ب عملکیرد اداری بسییار توجی
شده است .عملکردهای اداری ب شکل های گوناگونی اناام میشوند ک بی لحیا،
سطح تفصیل رسمیت ،با یکدیگر متفا ت هستند .ارزیابی نییز عمومیاً بی انیواد
متفا تی مانند ارزیابی فرگرد ،ارزیابی تالش ،ارزیابی عملکرد ،ارزییابی کیارایی،
ارزیابی اغربخشی ،تقسیم میشود (ها لت همکارا .)330 :2006 ،
1. David Nachmias
2. Howlett and et all
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ارزیابی سیاسی خطمشیهای حکومت را هرکسی ،با هر سطحی از منف)یت در
عرصۀ سیاسی میتواند اناام دهد .ارزییابی سیاسیی ییی بیرخالف ارزییابی اداریییی
م)موالً ن ساما مند است ن یییبی لحیا ،فنییییی مفصیل .ایی ارزییابیهیا ،ااتیاً
جانبداران  ،یک سوی  ،دارای تورش هستند ارزیابا ای عرص  ،با برچسیبهیای
موفق یا شکست خورده ،درصدد تدا م یا تغییر آ ها هستند .ای عمل ،از اهمیت کار
ارزیابی سیاسی نمیکاهد ،زیرا ای گون ارزیابیها با هدف حمایت از خطمشییهیای
عمومی خوب یا ب چالش کشید خطمشیهای مشکلدار اناام میشوند.
ارزیابی قضایی ،ب خودیخود ،ب بودج  ،ا لویتها ،کارایی ،هزین تیوجهی
ندارد ،بلک ب رعایت جنبی هیای قیانونی شییوۀ اجیرای برنامی هیای حکومیت
میپردازد .در ارزیابی قضایی ،نگرانیهای ناشی از امکا ب جیود آمید ت)یار
بی اقدامات حکومت اصول قانو اساسی یا استانداردهای موضیوع بیرای ادارۀ
امور رعایت حقوق افراد ،درنظر گرفت می شود .قیوه قضیائی بایید رأسیاً ییا بی
درخواست افراد یا سازما هایی ک ب عملکرد مؤسس های د لتی اعترا

دارنید

دادخواست خود را ب مراجع قضایی تسلیم میکنند ،ب اقیدامات د لیت رسییدگی
کند .اگرچ زمین های بررسیهای قضیایی ،از کشیوری بی کشیور دیگیر متفیا ت
است ،امیا همیواره بیر ضیر رت بررسیی دقییق حقیوق اساسیی خیطمشییهیای
درحالاجرا تأکید میشود؛ ب گون ای ک در مراحیل تید ی آ هیا ،اصیول حقیوق
طبی)ی یا عدالت را براساس مردمساالری در جوامع مردمساالر یا رهنمودهای دینی
یا ایدئولوژیک نقض نکرده باشند .دادگاهها ،ب یژه در نظامهای ریاستی بیا حقیوق
اساسی مبتنیبر تفکیک قوا ،دارای نقش حقوقی ب مراتب متفا تی هستند؛ ب ای م)نا
ک اختیار دارند از مشر عیت الزم برای زیر سیؤال بیرد قیوه قیانو گیذاری
ماری برخوردارند؛ درنتیای  ،خواسیتار ارزشییابی انحرافیات رفتارهیای اداری از
حقایق خطاهای قانونی بوده تمایل دارند ک ف)التر باشند.
تییاکنو الگوهییای ارزیییابی فرا انییی ،براسییاس شییرایط زمییانی مکییانی
چارچوبهای م)رفتشناسیان  ،ایایاد شیدهانید کی در نگیاه نخسیت ،پراکنیده
غیرمرتبط ب نظر میرسند ،اما با جود ت)دد اسامی تنود الگوها ،ب لحا ،جیوهره
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ارزیابی ،ب هم مرتبط میشوند .درهمی راستا ،تالشهای زییادی بیرای شیناخت
ترسیم ر ند مطال)ات ارزیابی ،اناام شده است .از میا ای تالشهیا مییتیوا بی
گون شناسی آلکی

کریسیتی )2012( 1اشیاره کیرد .بی نظیر ایی د پژ هشیگر،

ب طورکلی ،الگوهای ارزیابی خطمشی عمومی را میتوا ب س دست تقسییم کیرد
ک عبارتند از :ر شمحور ،ارزش محور ،کاربردی .الگوی ر شمحیور ،درصیدد
ارزیابی سناش فنو علمی اغباتگرایانی اسیت؛ الگیوی ارزشمحیور ،درصیدد
استفاده از ر شهای ت)املی گفتمانی برای ایااد ادراک مشترک جم)ی اسیت؛
الگوی کاربردی ،مترصد ترکیب اقتضایی ر یکردهای ر شمحیور ارزشمحیور،
ب فراخور مسئلۀ موردبررسی است ( اعظی همکارا .)5 :1395 ،
یکی از ر یکردهای نوی ب ارزیابی خطمشی عمومی ،متناسیب بیا موضیود
ای نوشتار« ،ر یکرد فرانوگرا» است ک در ادبیات تحلیل خطمشی نییز تاحید دی
تالی یافت است (شرام .)252 :1993 ،2در ر یکرد فرانوگرا ب خیطمشییگیذاری،
کانو های قدرت ییدر قالب ساختارها نهادهای گوناگو یی درمورد اینکی کیدام
مسئل از دستورکار حذف شود کدام یک در دسیتورکار خیطمشییگیذارا قیرار
گیرد ،نقش بسزایی دارند؛ ی)نی طرح مسئل  ،ب هیچر ی ،بر ر یکرد عقالیی مبتنیی
نمیشود ،بلک تنها ب خواست ها منافع کیانو هیای قیدرت گیر ههیای فشیار
ابست میشود (الوانی هاشمیا .)110 :1387 ،
افز بر ر یکرد فرانوگرا ،نظریۀ «ساخت اق)یت اجتماعی» نییز بی موضیود
بح

نزدیک است« .نظریۀ ساخت اجتماعی »3ر یکرد «طراحیی خیطمشیی» ،از

بهتری بح های پیش ر برای شناخت فراگرد خطمشیی بی شیمار میی آینید (آ
اشنایدر هل اینگرام 4درای باره مطال)اتی اناام دادهاند) .براسیاس ایی ر یکیرد،
ساخت اجتماعی قدرت گر ه های هدف 5در هم آمیخت میی شیوند تیا شیناخت
1. Alkin & Christie
2. Schram
3. the Theory of Social Construction
4. Anne Schneider and Helen Ingram
5. Target Populations
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کافی دربارۀ ر ند شکلگیری پیامدهای طراحی خطمشیی ،بی دسیت آیید .ایی
نظری  ،با هدف درک دالیل ناکامی خطمشیهای عمومی در حل مشکالت عمومی
یا ایااد عدالت برای شهر ندا  ،شکل گرفت است (پیرس همکارا .)1 :2014 ،1
اشنایدر اینگرام بر ای نظرند ک ساخت اجتماعی مطلوبِ گر ههای هیدف
درنتیا مستحق 2ییا نامسیتحق 3دانسیت آ هیا ،شییوۀ توزییع منیافع عمیومی
اجتماعی را ب گون ای تحت تأغیر قرار میدهد کی افیراد دارای قیدرت ف)یال در
ساخت اجتماعیِ مطلوب ،ر زب ر ز بهره مندتر ،افراد ض)یف ف)ال در سیاخت
اجتمییاعیِ نییامطلوب ،ر زب ی ر ز بیشییتر از مزایییای اجتمییاعی محییر م میییشییوند
(داناییفرد جوان)لیآار .)77 :1398 ،اینگرام همکارا  )2007( 4بر ایی نظرنید
ک نظام خطمشیگذاری ،پیامهای متفا تی را دربیاره نحیوۀ رفتیار د لیت شییوۀ
برخورد با آ ها توسط د لت ،ب گر ه های هدف متفا ت ارسال میکند .تخصیص
مزایا متحمل شد هزین برای گر ههای هدف در خطمشیگیذاری عمیومی ،بی
میزا قدرت سیاسی ساخت اجتماعی م،بت یا منفی آ ها ب لحا ،مستحق بیود
یا مستحق نبود بستگی دارد (پیرس دیگرا .)1 :2014 ،
اینگرام همکارا ( )2007در قالب نظریۀ ساخت اجتماعی اق)ییت ،نیوعی
الگوی د ب)دی را ارائ کردهاند ک یک ب)د آ  ،مبتنیبر قدرت سیاسی گیر ههیای
هدف است ب)د د م آ  ،ب ساخت اجتماعی م،بت یا منفی مخاطبیا خیطمشیی
عمییومی اشییاره دارد .براسییاس ای ی الگییوی د ب)ییدی ،چهییار نییود گییر ه هییدف
قابلشناسایی هستند (داناییفرد جوان)لیآار:)77 :1398 ،
● برخوردارها 5ک از قدرت سیاسیی بیاالیی برخوردارنید م)میوالً مزاییای
زیادی از خطمشی عمومی دریافت میکنند؛

1. Pierce et all.
2. Deserving and Entitled
3. Undeserving and Unentitled
4. Ingram et all.
5. Advantaged
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● مدعیا  1ک منابع سیاسی اساسیای را دراختیار دارند .آ ها نیوعی تصیویر
منفی در جام) دارند ب همیی دلییل ،مزاییایی کی از محیل خیطمشیی دریافیت
میکنند ،اغلیب محرمانی اسیت؛ ی)نیی در جزئییات قیانو گیذاری پنهیا شیده
شناسایی آ دشوار است؛
● ابست ها 2ک فاقد قدرت سیاسی هستند ب دلیل نداشت قدرت ،از مزایای
د لتی بسیار کمتری بهرهمند میشوند؛
● منحرفا  3ک ن قدرت سیاسی باالیی دارند ن از ساخت اجتماعی م،بتیی
برخوردارند .پیامی ک آنا از خطمشی د لتی دریافت میکنند ،ای است ک خیود،
مسئول مشکالتشا هستند!
نمودار  .1موقعیتیابی گروههای هدف خطمشیهای عمومی ،براساس الگوی اینگرام و همکاران

ساخت اجتماعی

من ی

م بت
باال

مدعیان
کس و کارهای بزرگ
ات ادیه های کارگری
لودهکنندگان م یط زیست
تولید کنندگان س

برخوردارها
کس و کارهای کوچ
دان،مندان
نظامی ها

در

افراد ناتوان
جنبش های فمینیستی
مادران مست
رفاهی

مجرمان
تروریست ها
من رفان

مزایای

مادران و کودکان

فقرا
بی خانمان ها
وابسته ها

پایین

منبع :داناییفرد جوان)لیآار83 :1398 ،
1. Contenders
2. Dependents
3. Deviants
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پیرس دیگرا ( )2014در بررسی  111پژ هش تاربی کاربردی از سال  1993تا
 2013ب یک نتیاۀ جالب رسیدهاند ،دال بر اینک  67درصد پژ هشهای یادشیده،
در مورد گر ههای هدفِ ابست ها منحرفا انایام شیدهانید (پییرس دیگیرا ،
 .)13 :2014نتیاۀ پژ هش آ ها ب ای سبب برای ما اهمیت دارد ک ااعا میکنند،
ای میزا پژ هش ،در مورد گر ه های هدفی اناام شیده اسیت کی قیدرت کمیی
دارند فاقد توانایی تغییر تأغیرگذاری بر خطمشی عمومی هستند!
 .3نظام ضایی و پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی
در مقدمۀ قانو اساسی ،در بخش «قضا در قانو اساسی» ،چنی آمده اسیت« :مسیئل
قضا در رابط با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی ،ب منظور پیشیگیری
از انحرافات موض)ی در در

امت اسالمی امری است حیاتی؛ ازای ر  ،ایایاد نظیام

قضایی برپایۀ عدل اسالمی متشکل از قضات عادل آشنا ب ضیوابط دقییق دینیی،
پیشبینی شده است؛ ای نظام ب دلیل حساسیت بنیادی دقیت در مکتبیی بیود آ
الزم است ب د ر از هر نود رابط

مناسبات ناسالم باشد .»...همچنی  ،براساس اصل

« ،156قوه قضائی  ،قوهای اسیت مسیتقل کی پشیتیبا حقیوق فیردی اجتمیاعی
مسئول تحقق بخشید ب عدالت عهدهدار ظایف زیر است:
● رسیدگی صد ر حکم در مورد تظلمات ،ت)دیات ،شکایات ،حیل فصیل
دعا ی رفع خصومات اخذ تصمیم اقدام الزم در آ قسمت از امور حسیبی
ک قانو م)ی میکند؛
● احیای حقوق عام

گسترش عدل آزادیهای مشر د؛

● نظارت بر حس اجرای قوانی ؛
● کشف جرم ت)قیب ماازات ت)زیر مارمی
مد

اجرای حد د مقیررات

جزایی اسالم؛
● اقدام مناسب برای پیشگیری از قود جرم اصالح مارمی .

براساس قانو اساسی ،قوه قضائی

ظایف اهداف گسترده بسییار مهمیی دارد؛

ب گون ای ک برخالف تلقی رایج ،منحصر ب دادرسی نبوده ،پاسیداری از حقیوق
مردم نیز ب پاسداری از حقوق اشخاص در مواقع نزاد مراج) ب دادگاه محید د
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نمیشود ،بلک پاسداری از حقوق مردم را ب طورکلی درنظر گرفت اسیت تیا همیۀ
اب)اد حقوق سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی را دربر گیرد (پیر ی .)1382 ،
یکی از برجست تری جنب های تکامل د لتهای دموکراتیک ،افزایش ارتبیاط نظیام
قضایی با اب)اد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی جام) اسیت (فیدریکو.)87 :2012 ،1
مسیر حرکت نظری های حقوقی قضایی پییش ر نییز بی سیوی گسیترش دامنیۀ
مداخل در اب)اد اقتصادی اجتماعی افزایش پاسخگویی د لیتهیا بیوده اسیت
(اندرسو

دیگرا  .)13 :2005 ،2بررسی ادبیات مربوط ب اصالحات قضیایی نییز

نشا میدهد ک مبانی منطقی یا عقالنی اصیالحات قضیایی ،از رشید اقتصیادی
توانمندسازی بازار از طریق نهادگرایی نئولیبرال گرفت تیا کیاهش فقیر ،حکمرانیی
خوب ،دسترسی ب عدالت توانمندسازی فقرا ،تغییر کرده است (آرمیتیاژ:2011 ،3
 .)70برای اساس ،اقدام قضایی یکی از ر یکردهای طالیی برای حفاظیت از اب)یاد
گوناگو حقوق عمومی ،مانند حفاظت از حقوق اساسیی ،امنییت زنیدگی ،آزادی،
سرمای

مالکیت ،حقوق زنا

اقلیتها ،حمایت کلی از منیافع عمیومی اسیت

(مال.)487 :2014 ،4
با جود ر ند اصالحگرایانۀ نظیامهیای قضیایی دنییا ،بی ییژه در کشیورهای
ار پایی شرق جنوب شرق آسیا ،متأسفان قوۀ قضائی اییرا  ،در حیال حاضیر،
همۀ توا خود را برای رسیدگی ب مسائل حقوقی ،کیفری ،امور حسیبی بی کیار
گرفت

از سایر ظایف مطرحشده در قانو اساسی غافل مانده اسیت .ایی نکتی

بسیار مهم است ک قوه قضائی  ،اهیداف

ظیایف اساسیی دیگیری نییز دارد کی

مهاور ماندهاند (پر ی  .)1382 ،صیانت از حقیوق جم)یی میردم در عرصی هیای
گوناگو اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،حسابرسی تصمیمگیرنیدگا
ماریا کال خطمشیهای عمومی ،نشا دهندۀ توج خبرگا قانو اساسی ب ای
امر است (ر.ک :اصل  156قانو اساسی).
1. Federico
2. Anderson et all.
3. Armytage
4. Mollah
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ازآنااک د لت سازما های د لتی ،مهمتری منابع مالی کشیور را دراختییار
دارند ،احتمال اقدامات فسادآلود ،در قالب خطمشیهای د لتی بی شیدت افیزایش
مییابد (فدریکو .)87 :2012 ،چنانچ نهادهای ارزییابیکننیدۀ خیطمشیی عمیومی
ف)ال نباشند عملکرد نهادهای خطمشییگیذار را رصید نکننید ،در قالیب همیی
خطمشیها اقدامهای نهادهای د لتی ،ممک است بزرگتری ظلمهیا فسیادها
رخ دهند .از ای منظر ،پابرهنگا تنگدست فقیرا مستضی)ف ،بییش از آنکی از
ناتوانی خود رنج ببرند ،گرفتار خطمشیگیذارا

کیارگزارا بییکفاییت فاسید

میشوند؛ ازای ر  ،الزم است ک عملکرد زمامدارانی کی فقیر تنگدسیتی میردم،
زاییده خطمشیگذاری آنا است ،ب گون ای دقیق ،صریح ،قاط)انی

درعیی حیال

منصفان ارزیابی شود .نظام قضایی ،از طریق ارزشیابی عملکرد مقامات د لتیی ،بی
ایااد اعتماد عمومی کمک میکند نقش کلیدیای را در تحقق حاکمیت مطلیوب
ایفا میکند (کیم.)15 :2007 ،1
اگر تاکنو برخی از آسیبهای اجتمیاعی ،ماننید فقیر ،را از دییدگاه اقتصیادی
تحلیل کردهایم اگر بیشتر توجهما ب فقر تنگدستی مستض)فا

محر ما بوده

است  ،گاه بیگاه ،درصدد ترسیم خط فقیر بیودهاییم ،امیر ز الزم اسیت کی بیرای
«پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسیالمی» مسییر توجی خیود را بی سیوی
مسائل مهمتری ر ان کنیم .برای فهم م)ضل فقر تنگدستی چشیمانیداز رفیع آ ،
باید بیپرده ب ارزیابی خطمشیهای اجراشده بپردازیم .بایید درک کنییم کی عوامیل
ناپیدا پنها ِ ب جودآ رندۀ فقر فالکت میردم چی میواردی هسیتند؟ بییتردیید،
حقوق انکارشدۀ مردم ،آزادیهای مصادرهشده ،سیاسیتهیای ک،ییف قیدرتطلبانی ،
خدمات عمومی اناامنشده ،فرصتهای ازدسترفت  ،منابع عمومی تاراجشده ،حیس
کرامت ازدست رفت

نظایر آ  ،از عوامل مهمی هستند ک باید موردتوج ارزشییابا

خطمشیهای عمومی قرار گیرند (بانک توس) آسیایی .)1395 ،جبرا عقبافتیادگی
ارزشیابی خطمشی در ایرا

ضر رت حسابکشی از خطمشیهیایی کی فاج)ی

ب بار می آ رند پیامدهایی ک حتی ممک است نسلهیای آینیده را درگییر کننید،
1. Kim
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اهمیت فوقال)اده ای دارد .در ای شرایط در زمان ای ک د لتهیا م)میوالً ماییل
نیستند شکست های خود را ک موفقیت میپندارند ،آشکارشده کالبدشکافیشیده
بیابند (ها لت دیگرا  ،)333 :2006 ،الزم است ارزشیابی خطمشیهیا از حالیت
حاشی ای جانبی خارج شده ب یک ضر رت تبدیل شود (م)مارزاده طهیرا
همکارا  .)22 :1390 ،برای اساس ،جایگاه اهمیت ارزیابی قضایی غیرقضیایی
خطمشی با همکاری نظام قضایی قدرتمند مستقل ،نمایا تر میشود.
 .4ظلمشناسی؛ مفهومپردازی براساس رهنمودهای اسالمی
یکی از کلید اژههای قرآنی ک در مقابل عدالت حق قرار میگییرد ،مفهیوم ظلیم
است .براساس رهنمودهای دینی ،هرچ قسط عدل باع

آبادانی ت)الی جوامع

میشود ،پیامد ظلم ،سبب خسرا

هالکت میشود؛ بنابرای  ،بقا ت)یالی جام)ی

را مییتییوا در محتییرم انگاشییت

اسییتیفای حقییوق مییردم دانسییت هالکییت

سرنگونی آ را در ظلمگستری یا بیتوجهی ب ظلم.
ظلم نزد اهل لغت ،عبارت است از نهاد چیزی در غیر جای یژۀ آ (کمتیر
یا بیشتر) ،یا آ را در قت مکا خود اناام نداد  .در سامانۀ آفرینش ،هرچیزی
جایگاه حد یژهای دارد ک اگر در آ حد جایگاه قرار گرفیت ،عیدل ،اگیر
قرار نگرفت ،ظلم تحقق مییابد (محمدی ریشهری.)289 :1388 ،
از امام علی(د) چنی ر ایت شده است ک ظلم ،س گون اسیت؛ ظلمیی کی
هرگز بخشیده نمىشود ،ظلمی ک بد

ماازات نمىماند ،ظلمیی کی بخشییده

مىشود بازخواست ندارد؛ اما ظلمی ک بخشیده نمیشیود ،شیرک بی خداسیت؛
ظلمی ک بخشیده مىشود ،ظلمی است ک انسا با لغزشهیا ( ارتکیاب گناهیا
صغیره) ب خود ر ا مىدارد؛ ظلمی ک بد

ماازات نمیمانید ،ظلیم ب)ضیى از

بندگا بر ب)ضى دیگر است(( )2نهجالبالغ  ،خطب .)240 :176
ب نظر میرسد براساس ای حدی  ،ظلم را میتوا ب س قسیم کلیی تقسییم
کرد :ظلم عقیدتی ،ظلم فردی ،ظلم اجتماد؛ گویا عیدل نییز دارای همیی اقسیام
است (محمدی ریشهری.)290 :1388 ،
ظلم عقیدتی ،عبارت است از رعایت نکرد جایگیاه اق)یی امیور در عقییده
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با ر .از دیدگاه اسالم ،توحید ،عدل است شرک ،ظلم؛ توحید ،عدل عقیدتی اسیت
شرک ،ظلم عقیدتی .قرآ کریم از شرک ب منزلۀ ظلم عظییم ییاد مییکنید( .)3ظلیمِ
فردی ،عبارت است از رعایت نکرد جایگاه اق)یی امیور ،در میورد حقیوق خیود.
کسیک کاری میکند ک برای جسم یا جا ا در حال حاضر ییا در آینیده زییا آ ر
است ،ب حق فطری طبی)ی خود تاا ز کرده ب خود ظلم ر ا داشت است .ظلیم
اجتماعی ،عبارت است از رعایت نکرد جایگیاه اق)یی حقیوق میردم تخلیف از
قوانینی ک موجب تأمی نیازهای اق)ی جام) میشوند .کسی ک حقی را ک مربوط
ب دیگری است ،غصب میکند ،جایگاه اق)ی آ حیق را رعاییت نکیرده ،از قیانو
جام) تخلف کرده ،ب همی سبب ،مرتکب ظلیم اجتمیاعی شیده اسیت .براسیاس
آی های قرآ کریم ،مال یتیم باید نصیب یتیم شود؛ پس اگر ب ناحق ،نصیب دیگیری
شد ،در جایگاه اق)ی خود قرار نگرفت

ظلم تحقق یافت است.

بنابرای  ،مفهوم ظلم را میتوا یک مفهوم تأسیسی اسالمی ب شیمار آ رد کی
در آی های قرآ کریم ر ایتهای رسیده از م)صوما حساسیت بیاالیی دارد .در
اسالم ،هما گون ک بر قسط عدل تأکید شده است ،درمقابل ،از ستم ظلم نییز
نهی شده است .ای مفهومپردازی از اژۀ ظلم ،خاص عیالم اسیالم اسیت شیاید
نتوا چنی مفهومی درباره ظلم را از نظام حقوقی جوامع غربی استنباط کرد.
در بخش پیشی اشاره شد کی

ظیایف قیوه قضیائی تقریبیاً بی رسییدگی بی

پر ندههای قضایی محد د شده است گویا همۀ توج ایی قیوه ،بیر رسییدگی بی
حام باالی پر ندهها متمرکز است؛ درحالیک منحصر محد د کرد

ظیایف قیوه

قضائی ب رسیدگی ب پر ندههای قضایی ،با ماهییت جیودی نظیام قضیایی جام)ی
اسالمی ،هماهن

نیست .ضر رت احیای حقوق عام مردم ،ب منزلۀ یکی از ظیایف

اصلی قوه قضائی  ،ایااب میکند ک نظام قضایی کشور ،ب ظلمهیای بزرگیی کی در
قالب خطمشیهای عمومی ،حقوق مردم را زایل میکند ،بیتوج نباشد.
با ای شرح ،پرسشهای زیر مطرح میشوند:
الف) آیا میتوا از ای مفهوم تأسیسی اسالم کی موردتوجی شیارد مقیدس
است ،ب نفع محر ما

مستض)فا  ،در مسیر عدالت حقطلبی استفاده کرد؟ ب)
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چ ساز کاری میتوا برای د ری از ظلم نزدیکی بی عیدل در راسیتای ت)یالی
حقوق مردم اتخاا کرد؟ ج) چگون میتوا مفهوم موسع ظلم را صورتبندی کیرد
تا ایدههایی برای مبارزه با همۀ مظاهر آ  ،در قالب یک الگو ،شکل بگیرد؟
ر ایتهای م)صوما

با تأمل در گسترۀ مفهوم ظلم در قرآ

همچنی  ،بیا

استفاده از دیدگاههای اندیشمندا مسلما  ،میتیوا بی اییدۀ مناسیبی بیرای ارائی
الگویی درباره مفهوم ظلم طراحی چارچوب کاربردی مناسبی برای مبارزه بیا آ ،
دسییت یافییت .ابیی خلیید  ،اندیشییمند مسییلما مغربییی ،در تشییریح اهمیییت
عدالتگستری نقش آ در قوام پایداری حکومتها ،ب صراحت ب مفهوم ظلم
پرداخت است؛ ب عقیده ا  ،ظلم د نود است .1 :ظلمهای کوچک آشیکار ،ماننید
حالتی ک کسی اموال دیگری را بدزدد یا ب حریم دیگری تاا ز کند؛  .2ظلمهیای
بزرگ پنها  ،مانند ظلمی ک حکومت یا قانو گذار انایام مییدهید .ایی ظلیم،
آشکار نیست ،چو خود حکومت ،بنیا گذار قوانی اشتباه است؛ بنابرای  ،ظلم آ
ب ظاهر ظلم دیده نمیشود ،اما ب

یرانی جام) میاناامد .اب خلد

چنی ظلمی

را خطرناکتری نود ظلم میداند (فیرحی.)10 :1386 ،
اب خلد

با درنظر گرفت مراتب ظلم ،بر ای موضود مهم تأکید میکنید کی

ظلمها بست ب میزا کوچک بیود ییا بزرگیی آ هیا ،در یرانیی بنییا جوامیع
فر پاشی حکومت ها ،نقش متفا تی دارند .ی بر ایی نظیر اسیت کی ظلیمهیای
کوچک را میتوا برطرف کرد ،اما مقابل با ظلمهای بزرگ ،ک از صاحبا قیدرت
ز ر صادر میشوند ،دشوار است؛ درحالیک

یرانی خرابی ناشی از ایی گونی

ظلمها ،بسیار بیشتر است (اب خلد .)485 :1336 ،
با بهرهگیری از بح های پیشگفت

با توج ب موضود ای نوشتار ،میتیوا

یک الگوی س ب)دی از ظلم ارائ کرد ظلمهای (اجتماعی) گوناگو را در آ  ،از
هم بازشناخت .یک ب)د ای الگو ،ب ظلمهای آشکار پنها اشاره مییکنید ،ب)ید
دیگر ،ظلمهای کوچک بزرگ را شناسایی میکند ب)د سوم ،ظلمهای اب)اد ا ل
د م را در پیوستاری از سطح حقوق عمومی تا حقوق خصوصی ،درنظر میگیرد
(نمودار .)2

72

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیوسوم ♦ زمستان 1398
نمودار  .2الگوی سهبعدی ظلمشناسی

پنهان

ظلم

شکار

بر

ظلم

ح
قوق
عامه

کوچ

ظلم

ح
قوق
خصو
ص
ی

ب ای ترتیب ،می توا هشت گون ظلم را در نقاط انتهایی نمودار  ،2درنظر گرفیت.
در ای الگو ،ظلم های بزرگ در د سر یک پیوستار ،بی ظلمهای بیزرگِ پنهیا
ظلمهای بزرگِ آشکار قرار میگیرند .میزا آشیکار ییا پنهیا بیود ظلیمهیا را از
جنب های گوناگونی میتوا بررسی کرد .ظلمهای بزرگ پنها یا آشکار ،بی سیبب
ماهیت گستردگی ،م)موالً توسط حاکما  ،نخبگا  ،قدرتمندا صاحب غیر ت
مقام اناام میشوند ،زیرا توانایی آ هیا هیم بی لحیا ،قیانونی جایگیاه هیم
ب لحا ،قدرت مالی  ،...ای فرصت را برای آ ها فراهم کیرده اسیت کی بتواننید
حقوق دیگرا را ب گون ای آشکار یا پنها  ،ضایع کنند .حاکما

نخبگا جام)ی ،

زیر پرچم قانو  ،میتوانند با خطمشیگذاریهای نادرست در راستای هیدفهیا
خواست های نفسانی خود ،حتی حقوق کسانی را ک با رأی آ ها زمیام امیور را در
دست گرفت اند ،پایمال کنند (براساس الگوی اینگرام همکارا در نظری سیاخت
اق)یت اجتماعی ،ظلمهای بزرگ یا توسط گر ههای هدف برخوردارها میدعیا
اعمال میشوند یا از طریق نفوا اعمال فشار آ ها ایااد میشوند).
ظلمهای کوچک نیز در د سر یک پیوستار قابیلبررسیی هسیتند؛ ظلیمهیای
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کوچک آشکار ظلمهای کوچک پنها  .در عرصۀ اجتماد ،مصداقهای فرا انی از
آ ها را میتوا مشاهده کرد؛ برخی از ای ظلمها در محاکم ،مورد دادخواهی قرار
میگیرند برخی ،در جام) ب فرا انی قابلمشاهده هستند؛ از سد م)بر مغیازهدارا
فر شندگا خردهفر ش گرفت تا آشغال ریخت در سطح م)ابر سیرقت امیوال
مردم .ظلمهای کوچک پنها نیز گسترۀ سی)ی دارنید کی مییتیوا از کیمکیاری
کارمندا شرکتها تا رفتار ناشایست غیرقانونی فر شیندگا

تولیدکننیدگا را

جزء آ ها ب شمار آ رد؛ برای م،ال ،مانند حالتی ک فر شنده یا تولیدکنندۀ لبنییات،
در شیر آب میریزد ب مردم میفر شد.
ظلمها افز بر اینک ب لحا ،کوچکی بزرگی نییز آشیکار پنهیا بیود
دست بندی می شوند ،از ای منظر ک ممک است حقوق عمیومی ییا خصوصیی را
پایمال کنند نیز قابلبررسی هستند .بیا افیز د مفیاهیم حقیوق عمیومی حقیوق
خصوصی ،ظلمها مفاسد تنها ب اقدامات کوتاهمدت سازما ها نهادهای د لتیی
محد د نمیشوند ،بلک خطمشیها قوانی کالنی ک با سرنوشت میردم حتیی
نسلهای آینده سر کار دارند نیز درنظر گرفت میشوند.
ماموع ظلمهیای کوچیک از نیود آشیکار ییا پنهیا در سیطح عمیومی ییا
خصوصی ،ظلمهایی هستند ک موجودیت اجتماد را تهدید نمییکننید براسیاس
الگوی اینگرام همکارا  ،م)موالً از افرادی صیادر مییشیوند کی قیدرت انیدکی
دارند .در ای گون موارد ،با نظارت یا کنترل فاعال  ،مییتیوا ظلیمهیای خیرد را
کاهش داد ،اما ظلمهای بزرگ از نود آشکار یا پنها  ،در سطح حقیوق عمیومی ییا
خصوصی ،خانما برانداز هستند؛ عموم مفاسد اقتصادی ک کشیورها بی آ دچیار
میشوند ،در زمرۀ همی ظلمها قرار مییگیرنید کی افیراد عیادی فاقید قیدرت،
نمیتوانند مرتکب آ ها شوند .ای ظلمها گاهی منتسب ب نزدیکا رئییسجمهیور
میشوند ،گاهی ردپای نمایندگا مردم را درنظر مییآ رنید ،گیاهی شیبک ای از
چپا لگرا را ب اه متبادر میکنند ک در هر عرص ای ،صندلی خریداری کردهاند
مشغول بهرهبرداری از مقام موق)یت خود هستند .مردم سرزمی ما در سالهای
اخیر با بسیاری از ای گون ظلمها سر کار داشت اند ،هرچند گیاهی هرگیز متوجی
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نشدهاند .براساس الگوی ظلمشناسی ،برخی از ظلمهیا هییچگیاه بیر آ هیا آشیکار
نخواهند شد در الی های پایی ای الگو ،سرب مهر خواهنید مانید؛ اگیر شخصیی
نال ای از اقدام ظالمان ای سردهد از جفایی ک بر ا یا همنوعیانش رفتی اسیت،
فریادی برآ رد ،ممک است ظلم اقعشده (با شکایت شاکی) از الییۀ پنهیا الگیو
سر برکشیده در زمرۀ ظلمهای آشکار قرار گیرد؛ درغیرای صورت ،ظلیم ظیالم
هر د پابرجا خواهند ماند.
ظلمستیزی مبارزه با هم مظاهر آ  ،اگرچ

ظیفۀ همۀ مردم جام) اسالمی

است ،اما چنانچ بخواهیم از ای مفهوم تأسیسی اسالم در قیر حاضیر ،براسیاس
نظر شارد مقدس استفاده کنیم ،بیش از هر نهاد دیگری ،ایی نظیام قضیایی کشیور
است ک موردخطاب قرار میگیرد .بیتردید ،زمی بازی قوه قضائی  ،عرصۀ مبیارزه
با ظالما

مفسدا

گرد کشانی خواهد بود ک حقوق مردم را ب یغما میبرند.

براساس الگوی ارائ شده ،چنانچ دادگاههیای دادگسیتری ،دادسیراها ،پلییس،
ضابطا قضایی ،باکیفیت کارا عمل کنند ،مییتواننید ظلیمهیای کوچیک آشیکار
پنها را ،چ در بخش حقوق عمومی چی در بخیش حقیوق خصوصیی ،پوشیش
دهند .ظلمهای کوچکی ک با شکایت شاکی خصوصی ارائ اسناد اغبیاتکننیده بی
محاکم عرض میشوند ،با «عیدالت نشسیت کیارا» حیل فصیل مییشیوند ،امیا رفیع
ظلمهای پنها یا ظلمهایی ک ب دلیل نداشت شاکی خصوصی ،پنها باقی مییماننید،
نیازمند «عدالت نافذ آگاه» است .نظام قضایی نافذ آگیاه ،دارای دادسیتا هیای ف)یال،
ضابطا قضایی آگاه ب ر ز ،نیز قضات مطلع است (نمودار .)3
همچنی  ،برای مبارزه با ظلم های بزرگِ آشکار ،ب «عدالت نشست مقتدر» نیاز
داریم .در ایناا ،استقالل نظام قضایی ،در رسیدگی ب ای ظلمهیا اهمییت فرا انیی
دارد ب ت)بیر نود رف ،)2017( 1استقالل قضایی «سرنوشت قانو اساسی» اسیت
(نود رف .)1 :2017 ،مرتکبا ای ظلمها ،یا خود از نخبگا جام)
خطمشیگذارا هستند ،ییا از نزدیکیا

از زمامدارا

منتسیبا بی مراکیز قیدرت .ارزیابیا

قضایی خطمشی عمومی ،با اتکا ب قیدرت اسیتقالل خیود ،مییتواننید از انیواد
1. Neudorf
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ظالما

مفسدا حسابکشی کرده آنا را ادار ب پاسخگویی کنند.

اگرچ در ای زمین م،الهای بسیار زیادی از سالهای گذشت میتوا مطیرح
کرد ،اما اشاره اخیر رئیس قوه قضائی ب ظلمی ک شرکتهای خودر ساز در حیق
مردم کردهاند ،قابلتأمل است؛ ظلمی ک سالها اسیت بیرای مسیئوال قضیایی (
مردم مظلوم) آشکار است:

اگر سازمانی ]شرکت خودر ساز[ ب خود اجازه دهد ک ت)هیدش نسیبت بی
مشتری را ب صورت یکطرف نقض کند ،در اقع ،مرتکب نقض حقوق عامی شیده
است... .قط)اً ما با چنی مواردی ب دلیل نقض حقوق عام برخورد میکنییم .نبایید
یک شرکت ب دلیل ایستاد در نقط قدرت نییاز میردم بی کیاالی آ  ،بیرخالف
موازی شرعی قانونی اقدام ب نقض ت)هداتش کند (خبرگزاری میزا .)1398 ،
برای مبارزه با ظلمهای بزرگ پنهیا  ،چی در بخیش خصوصیی در چی بخیش
عمومی ،نیازمند «عدالت نافذ صاحبنظر» هستیم .در ای بخش ،کشف ظلیمهیا
فسادها ،از توا افراد م)مولی جام) خارج است؛ ظلمهیا ،حتیی ممکی اسیت در
پوشش قانو

خطمشیهای عمومی ،ب گون ای محرمان ب نفع مفسدا

ظالمیا

مدعی اناام شیود؛ ازایی ر  ،ارزییابی خیطمشییهیای عمیومی ،در هیر رشیت ای
ب گون ای تخصصی دقیق ،نیازمند کارشناسا دانشمند کارآزمودهای اسیت کی
بتوانند با دانش تخصص خود ،دست ظالمیا
کنند ،بیکفایتی بیخردی مدیرا

چپیا لگرا حقیوق میردم را ر

مسئوال ناالیق را آشکار کنند ،ضرر زییا

اقدامات سیاست های آنا را غبت ضبط کنند ،درصورت امکا  ،پر نده آنیا
را ب مراجع قضایی ارجاد دهند امکا تصدی مسئولیتهای مهم در آینیده را از
آنا بگیرند.
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نمودار  .3الگوی سهبعدی ظلمشناسی و نوعشناسی عدالت نظام قضایی

پنهان

ظلم

شکار

بر

عدالت نافذ صاحبنظر

عدالت ن،سته مقتدر

ظلم

ح
قوق
عامه

عدالت نافذ گاه

عدالت ن،سته کارا

کوچ

ظلم

ح
قوق
خصو
صی

ب نظر میرسد ک قوه قضائی  ،در حیال حاضیر بیا توجی بی کاسیتیهیایی کی در
بخشهای پیشی ب آ ها اشاره شد ،بیشتر ب ظلمها جیرایم مفاسید آشیکار
درعی حال کوچک ،رسیدگی میکند؛ درحالیک ظلمها جرایم مفاسد بزرگ
درعی حال آشکار پنهانی جود دارند ک حی،یت موجودیت جمهوری اسالمی
ایرا را تهدید میکنند ،اما برای رسیدگی بی آ هیا ،اغیری از قیوه قضیائی

جیود

ندارد .غارتگرا حقوق مردم ،ب ت)بیر امیرالمومنی (د) همچو شیتر گرسین ای کی
در بهار ب علفزار بیفتد با لع عایبی گیاها را ببل)د ،ب خورد امیوال میردم
مشغول هستند ،درحالیک شدت عمل قوه قضائی در جیایی هزینی مییشیود کی
نتیاۀ آ در چنی شرایطی ناچیز است؛ هرچند اخیراً اقیدامات امید ارکننیدهای در
راستای اصالح ای ر ند آغاز شده است.
نتیجهگیری
در ای پژ هش ،مسئولیت مدنی د لت در برابر خطمشی عمیومی بررسیی شید
تالش شد با رهیافتی میا رشت ای در علیم حقیوق میدیریت ،مسیئولیت د لیت
بررسی مطال) شود .با جود اینک مسئولیتپذیری پاسیخگیویی د لیتهیا در
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برابر مردم را میتوا نشا دهندۀ میزا تکامل پیشرفت فرهنی

حیاکم بیر نظیام

سیاسی حقوقی دانست ،ای موضود در بسیاری از کشورها فراگیر نشده است.
در دانش مدیریت ،بیا جود اینکی ارزیابیا خیطمشییهیای عمیومی ،نقیش
بیبدیلی در ارتقای پاسخگویی ،بهبود یادگیری ،حتی اطالدرسانی دسیتا ردهای
خطمشی ایفا میکنند ،آ گون ک باید ،موجب پاسخگیو کیرد خیطمشییگیذارا
نشدهاند .توج بی ارزییابی خیطمشیی عمیومی در اییرا  ،در د لیت ،مالیس،
همچنی در نظام قضایی ییک باید حافح حقالناس باشید ،آغیار خیطمشییهیای
د لتی را بر حقوق مردم ردیابی کندیی مهاور مانده است.
شاید بتوا

ظیفیۀ نظیام قضیایی را در «پاسیداری از حقیوق میردم تحقیق

عدالت» خالص کرد .باای حال ،ای نظام ب لحا ،مبیانی حقیوقی ،شیرایط مناسیبی
برای ارزشیابی خطمشیهای عمومی احقاق حقوق مردم ندارد .تاربۀ سالهیای
گذشت نیز نشا میدهد ک ارزیابی نظام قضایی از خطمشیهیای د لتیی ،آ گونی
ک باید باشد ،نیست؛ برای م،ال ،براساس اصل  174قانو اساسی مبنیبیر نظیارت
بر حس جریا امور اجرای صحیح قوانی توسط سازما بازرسیی کیل کشیور،
ای سازما مسئولیتی در حد یک ارزیاب تمامعیار ب عهیده دارد ،لیی در عرصیۀ
عمل اقدام ،بیشتر در حد تفتیش اعمال رفتار در سطح خرد اجیرای ظیاهری
قوانی ف)ال بوده است ،ن ارزشیابی خطمشیهای زیا باری ک مقدرات م)یشت
مردم را تهدید تحدید میکنند.
بسیاری از ظلم های بزرگ ک حی،یت نظیام جمهیوری اسیالمی را خدشی دار
کرده اند ،زیر پوشش اقدامات قانونی در قالب خیطمشییهیای عمیومی ،توسیط
سازما های عمومی قدرتمند اناام میشوند .رسیدگی عادالن ب ای خطمشیهای
زیا بار ،دشوارتری بخش ظیفیۀ نظیام قضیایی بیوده مسیتلزم مبیانی نظیری
حقوقی مستحکم نظام قضایی مستقل قدرتمندی است .همچنی  ،برخیورداری
از تخصص چشم بینیا بیرای ارزییابی رصید ظلیمهیا ارزییابی بییرحمانی
خطمشیهای ناقص خطمشیگذارا  ،ضر ری است .تأمیل در ایی حیوزه ،میا را
متوج خسارت سنگینی میکند ک ب دلیل بیتوجهی ب

ظایف نظیام قضیایی ،بیر
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ارد شده است؛ ازای ر  ،تحول در نظام قضایی کشور ،یکی از ا لویتهای

جام)

اصلی جمهوری اسالمی ایرا است؛ نظامی ک ب ت)بیر مقام م)ظم رهبری ،باید یک
ماموعی «ناییاتبخییش ،امیییدبخش ،آرامییشبخییش» (خامنی ای )1396 ،بییرای
ریش کنی انواد فساد ،ظلم ،بیعدالتی در سطح جام) پیشر

سرآمد باشد.

برای بر رفت از شرایط موجود ،براساس رهنمودهای دینیی ،تنهیا راه نظیام
قضایی ،تغییر زمی بازی کشاند میدا  ،ب عرصیۀ مبیارزه بیا ظلیمهیای بیزرگ
خانما برانیداز ظالمیا ظاهرالصیالح اسیت .بایید در ارزییابی خیطمشییهیای
اجراشده ،بیپرده نگریست ،عالمان اندیشید ،مقتدران عمل کرد.
آبر

اعتبار نظام قضایی نیز ب همی امر ابست است .تیا زمیانیکی بخیش

عمدۀ تالش هزین قوه قضائی صرف جرایم ،ظلیمهیا ،فسیادهای کیماهمییت
میشود ،درحالیک مصداقهای فسادها ظلمهای بزرگ خیانتبیار ،ر زانی در
مقابل دیدگا مردم ،سوها ر ح جا آ ها است ،دستیابی ب نتیایۀ مطلیوب از
عملکرد قوه قضائی  ،ناممک خواهد بود .گسیترۀ اهیداف

ظیایف قیوه قضیائی

ایااب میکند کی ایی نظیام بیرای ارزییابی خیطمشییهیای عمیومی ،بی سیوی
تخصصگرایی در ظلمشناسی گام بردارد .تا زمانیک ابتنای نظام قضیایی ،تنهیا بیر
مسئولیت مدنی صریح حکومت باشد ،ظلمهای بسیاری از تییررس نظیام دادپیر ر
خارج میمانند .چنانچ ظلمستیزی در حکومت اسالمی ب صورت تخصصی محور
توج قوه قضائی قرار گیرد ،میتوا امید ار بود ک خیطمشییهیای غیرم)قیول
برنام های غیرکارشناسان سازما های عمومی ،ب گون ای خردمندان ارزیابی شیوند
از اجرای آ ها جلوگیری شود تا از شدت ظلمهای آ ها کاست شود.

یادداشتها
 .1ماده 11ی کارمندا د لت شهرداریها مؤسسات ابست ب آ هیا کی بی مناسیبت
اناام ظیف عمداً یا درنتیاۀ بی احتییاطی ،خسیاراتی بی اشیخاص ارد نماینید،
شخصاً مسئول جبرا خسارت ارده میباشند ،لی هرگاه خسارات ارده مسیتند
ب عمل آنا نبوده مربوط ب نقص سایل ادارات یا مؤسسیات مزبیور باشید،
درای صورت جبرا خسارت برعهده اداره یا مؤسس مربوط است ،لی در مورد
اعمال حاکمیت د لت ،هرگاه اقداماتی ک برحسب ضر رت بیرای تیأمی منیافع
اجتماعی طبق قانو ب عمل آید موجب ضرر دیگری شیود ،د لیت مابیور بی
پرداخت خسارات نخواهد بود.
 .2أال ا الظلم غالغ  :فظلم الیغفر ،ظلم الیترک ،ظلم مغفیور الیطلیب .فأمیا الظلیم
الذى الیغفر فالشرک باهلل ،قالاهلل ت)الى( :ا اهلل الیغفر أ یشرک ب ) .أمیا الظلیم
الذى ی غفر فظلم ال)بد نفس عند ب)ض الهنات ،أما الظلیم الیذى الیتیرک فظلیم
ال)باد ب)ضهم ب)ضا.
 .3إِ َّ الشِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ.
 .4إِ َّ الَّذِی َ یأْکلُو َ أَمْوالَ الْیتامی ظُلْماً إِنَّما یأْکلُو َ فِی بُطُونِهِمْ ناراً (سوره نساء ،آی )10
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