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 پایان حقوق، پایان سیاست

حقوووق پاسوووار و ضووامی اظوورای ن ووا عقووومی و ا.ووالق حسوو ه اسووت  ایووی  ووا.ه از دانووش ب ووری، 

در دو قلقرو به تحویو و ضابطه م و نقودن قورت مبادرت می ک و  نخست: حقوق بیی  عقوتا  

تری بوا مقولو   وبوه ایوی ما وا کوه ایوی دو ر وته سوروکار بیمی و سوس  حقووق اساسوی  القلل عقوو 

در قلقرو نخست متاسفانه حقوق بیی القلل از ضاف ضقانت اظرا رنج می برد و  سیاست دارنو 

فاقو ابزارها و ساز و کارهای ظزایی الزم است  هقچ یی قورت های بوزر  از .واله هوای موظوود 

سووای دارنووو ابتتووارات مربوووی بووه تووامیی م ووافه ملووی .ووود را بووه رویووه هووای بهوورب بوورداری نقووودب و 

توسو  امریتاییهوا در « حقلوه پی وسوتانه»نقونوه آن رورا اصوطالا  تاقیا یافتوه تبوویل نقای وو 

القاوواره هووای  ةالحی کووه هوور د ووو در دایوورطاسووت  اصوو 0991ظریووان ظ وول اوا عووراق در دهووه 

 نوس تبویل می  ود أواژب ای م  ود اما اک ون به یت نقفقویقی حقوق یا

نچ ان فراوان است که می تووان ففوت آ در قلقرو حقوق اساسی نیز موارد سوه استفادب از قورت 

» در پوووارب ای ک وووورها، مووووارد نقوووا قوووانون بووویش از مووووارد مراعوووات آن و بوووه تابیووور علوووا اصووووا 

و توسوواه اسووت  ایووی م ووتالت در ک ووورهای ظهووان سوووم کووه از بلووو  مووونی « تخصوویا اک وور

یافتگی حقوقی انوکی بر.وردارنو بوارزتر اسوت  در ایوی ک وورها حووزب سیاسوی از حووزب حقووقی 

بخوبی تفتیک ن وب و ضاف در اسوتقالا قووا و فقووان ن وارت مردموی موظوا سووه اسوتفادب از 

 ع صر حقوقی برای تحتیا و استقرار قورت سیاسی می  ود 

 Legalاری و موووالی و سیاسوووی فسووواد قوووانونی  هقانگونوووه کوووه موووی دانیوووو یوووک سووو   از فسووواد اد

Corruption ،است  در ایی وضایت، مقام صالحیت دار با تغییور قووانیی بوه سوود م وافه .وود )

 در ظستجوی بهرب  خصی .ویش است و در ظاهر امر هیچ قانونی نقا نقی  ود 

ازدواج رضوا.ان بوا صورفا بوه .وارر بردا وتی م وه قوانونی  0101بزرفان ما به یاد دارنو که در ساا 

فوزیه که اصالت ایرانی نوا ت، اصل سی و هفتا متقا قانون اساسی م روره تغییر یافت و یوا 

متقا قانون اساسی، استقالا قوب قضاییه متزلوزا  وو و در  18و  10با تفسیر اصوا 0100در ساا 

ود و در .ومت دستگاب رضا.ان قرار فرفت و مقرر  و محل ماموریوت قضوات بالموانه اعوالم  و

 د و مجازات  ونو صورت امت اع از قبوا ماموریت، متقر  

در موارد بسویاری در ن وام هوای حقووقی ک وورها، قووانیی عوادی بوا روا قوانون اساسوی در تضواد 

حسوواب بووا مخالفووان و اسووتقرار اسووت   ایووی اموور شقوورب ف ووارهای سیاسووی دولووت هووا بوورای تسووویه 

( در ک ور مالزی است کوه بوه دولوت اظوازب ISAی  حتقرانی است  نقونه آن قانون ام یت دا.ل

} کوه البتوه بوه صوورت نامحووود هوا قابول تقویوو اسوت  موتها را مواب  8می دهو برای مووت 

بوووون حتووا قضووایی و بوووون محاکقووه در بازدا ووت نگووه دارد  بووویی ترتیووا دولووت از یووک 



که برای سرکوب  ور یان کقونیست در برابر اسوتاقار  0991قانون قویقی مصوب ساا 

خالفان دولت را بازدا ت انگلی  در ایی ک ور کاربرد دا ت، نهایت استفادب را بردب و م

 می ک و 

امووروزب حتقرانووان دووه در قلقوورو حقوووق دا.لووی و دووه بوویی القلوول حتووی افوور از بهوورب هو ووی 

انوکی بر.وردار با  و به راحتی دست به استخوام و با تغییر قوانیی به سوود قوورت موی 

 زن ووو  بووه فونووه ای کووه وضووایتی دووالش بوور انگیووز در ارتبووای حقوووق و سیاسووت ر  نقووودب

 است 

از ایی رو به م  ور رهبری ایوی دوالش بوه سوود م وافه پایووار و دراز مووت ظاماوه پیگیوری 

 موارد زیر توصیه می  ود:

توورمیا و بازسووازی حقوووق بووه صووورت پویووا و م اطووف و هو ووق و در تقابوول بووا حوووزب   0

نسوبت بوه سیاسی  بویهی است که با یک ن وام حقووقی بسوی  و سوادب نقوی تووان 

یوب اقوام نقود  تاواد و تراکا قوانیی نیوز کارسواز نیسوت بلتوه سیاست پیچ مهار 

  ت اسا و کارآیی و نفوذ و ضقانت اظرای آنها مها تر است 

در حوزب سیاسی بیش از پیش می بایست به ترویج و نهادی ه سوازی ا.والق هقوت   8

 فقا ت و بخ های مهقی از کوهای حقوقی را به قوانیی تبویل نقود 

مت اسا با  رای  ظویو برای استقالا قوا پیش بی ی  ود تا از سازو کارهای ف ی   1

 توا.ل قوا پی گیری  ود 

قوب مق  ه و ن ام حقوقی بایو فاصله .ود را از قوورت حفوک ک  وو توا بتوانوو نقوش   4

 ن ارتی و ک ترلی .ود را استقرار بخ و 

پی وووو هاد دیگوووور ورود حقوووووق بووووه ریووووز بونووووه قووووورت اسووووت  سیاسووووت فوووو اری   5

Policymaking  و تووووویی مقوووررات و رویوووه هوووای موووویریت در قالوووا تووویا هوووای

ترکیبووی شقوور بخووش توور اسووت  بووا م ووارکت مووویران، کار  اسووان اظتقوواعی و حقوووق 

دانان برظسته می توان به توویی قواعوی هقت فقا ت که مقصو قانون فو ار را 

 در داردوب رویه های مویریتی کارآمو تحقق بخ و 

وویی قوانیی اصلی و موادر و غفلوت از مقوررات اظرایوی محوود  ون عرصه حقوق به ت

نها، تا ک ون صومات ظبران ناپ یری به درک عقومی از حقوق آ کارآمو و پایش مستقر 

 زدب و ایی قلقرو دانش ب ری را به تئوری زدفی متها نقودب است 

توساه ففتگوهای شقر بخش در قالا های فره گی و آموز ی با حوزب سیاسوی بوه   9

ز هست  افر هور دو یدرک متقابل ایی نتته که پایان حقوق، پایان سیاست نم  ور 

حوزب به ب یان های ن ری استوار رظوع نت  و و افور ا.والق حسو ه و ن وا عقوومی 

که دو رکی اصیل حقوق انو .و وه دار  وونو ب یوان هوای قوورت نیوز فورو .واه وو 

 ریخت 


