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 چكيده

ابزاري براي نيل به   عنوان اي از ديرباز تاكنون به اعتصاب امري است كه در هر جامعه
برابر اين ها در  العمل حكومتشود. عكسكار برده مي ها به تر در برابر حكومت حقوق بيش

تر نگرشي توام با واهمه و نارضايتي است و به  ي اجتماعي در طول تاريخ، بيشپديده
دليل در قوانين فعلي كشورها جواز آن داراي ابعاد ضد و نقيض و اجمال و ابهام است.  اين

در حكومت اسالمي نيز از نظر فقهي بايد مشروعيت اعتصاب يا عدم آن را تعيين تكليف 
 نظر دست آيد. به گذاري و تدوين قوانين در اين زمينه به نايي براي سياستنمود تا مب

رسد اعتصاب در حكومت اسالمي بر اساس اصل حليت، اصل برائت، اصل آزادي و در مي
االئمه، اهتمام به امور مسلمين و امر به معروف و نهي مواردي به استناد قواعدي چون نصح

نمايند. اين شرايط بنابر برخي ادله اين جواز را تحديد مياز منكر جايز باشد؛ وليكن برخي 
چنين به كيفيت معاهدات بين حكومت و  گردد؛ همبازمي "اصل حفظ نظام"ادله در اصل به 

ي حقوق خصوصي است. در اين نوشتار با رجوع به نوعي از ادله كنندگان كه بهاعتصاب
 ين مهم پرداخته خواهد شد.تحليلي به ا-هاي و با روش توصيفي منابع كتابخآن

 
 كليدي: هايواژه

 اعتصاب، حكومت اسالمي، جواز، مباني فقهي.

                                                      
 .)mohsenmalekafzali@yahoo.com( معة المصطفي:دانشيار جا ∗
 :اهللا حائري ميبد و حقوق جزا دانشگاه آيت كارشناس ارشد فقه سياسي و دانشجوي دكتري فقه ∗∗

)motaharifardmorteza@gmail.com( 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

126 

 . مقدمه1
هاي مختلف در جهت  اعتراض عليه حكومت در جوامع بشري همواره با صورت

مندي و پويايي هاي بيداري و دغدغه شده است كه از خاصيتاستيفاي حقوق ظاهر مي
ي حكومت خود ها از وجود اعتصابات در حيطه حكومت حال غالب جامعه است. با اين

يكي از انواع ابراز   عنوان كنند تبعات منفي زيادي دارد. اعتصاب بهراضي نيستند و ادعا مي
هاي مختلف و از ابعاد مختلفي قابل تامل است؛ از حيث نحوه اعتصاب با اعتراضات در رشته

، مصالح و مفاسد آن، ميزان تاثيرگذاري توجه به نوع حكومت، ميزان ضرورت و مواقع آن
هاي زياد و ابهام و اجمال از جهت  چه در اين تحقيق مدنظر است وجود چالش آن و ... . آن

ي جوامع است،  فقهي و حقوقي در اين مقوله است. از طرفي موضوعي مبتالبه در همه
اثبات نمود؛ زيرا از بودن آن را  توان حقكه با عناوين مختلفي در اسالم نيز مي طوري به

تفاوتي است. از ديگر سو، مندي در برابر بيطلبي و دغدغهي اسالمي حقضروريات جامعه
العمل حاكميت در برابر آن نيازمند يك مبناي مشخص حقوقي است؛ چراكه دستگاه عكس

بودن  كننده با علم به حقهاي اعتصاب گويي در قبال جريآن حاكميت بين مديريت و پاسخ
ي آن بيند و يا از عهدهچه خود ضروري مي اني آن و ناديده انگاشتن آن با توجه به آنمب

گيرد. در اين تحقيق صرفأ به حكم جواز يا عدم جواز اعتصاب آيد در تنگنا قرار ميبرنمي
شود و وظايف حكومت در قبال در برابر حكومت و شرايط حاكم بر آن پرداخته مي

شود. بر اين اساس با ي تحقيق به موقعيتي ديگر موكول ميهدليل عدم اطال اعتصاب به
 مقدماتي در پي پاسخ به مسائل زير هستيم:

ي مشروعيت آن چيست؟ اگر اعتصاب يك حق مبنا و ماهيت حق اعتصاب و ادله
ي تحديد جواز يا ممنوعيت آن از  است، اين حق در چه شرايطي قابل اسقاط است؟ ادله

 منظر فقه شيعه چيست؟

 . تعريف اعتصاب و انواع آن2
چيزي آمده است و در اصطالح دست از  در لغت: برگزيدن و خوشنود شدن به اعتصاب

كار كشيدن گروهي و گردآمدن آنان براي وصول به هدف معين از قبيل تحصيل آزادي، 
معادل  )180: 1، ج1385(دهخدا، ي حقوق و غيره عنوان شده است.  كاستن ساعات كار، اضافه

اضرب «رود: كار مي گونه به است كه براي مثال اين "اضراب"تصاب در زبان عربي اع
برخي با نگاه مثبت به اعتصاب، آن را  )547: 1، ج1414منظور، ؛ ابن87تا: (مهيار، بي» الرجل عن امره

مي ت آدييناپذير فطراجداز حس ناشي ي و بشراض عترو امت ومقاي  خصيصهن ترجما
 )112: 1393(ياوري و تنگستاني، اند. تعريف كرده
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كارگران  شده در اين باب به شده از اعتصاب در متون نگاشته هرچند غالب تعاريف ارائه
ها و سطح معطوف شده، وليكن نگارنده معتقد است كه اعتصاب از حيث اهداف و انگيزه

 يري،(جزاهاي مختلف تعريف شود. تواند در عرصهچنين تاثيرگذاري مي گستردگي و هم

در واقع اعتصاب را نبايد همواره اقدامِ مردم در برابر دولت، يا كارگر در برابر  )148: 1342
جمهور با هدف  طور مثال در سطوح باال ممكن است رييس كارفرما در نظر گرفت. به

چه  افزايش اختيارات قانوني، اقدام به اعتصاب كند و يا وزرا براي آزادي عمل بيش از آن
عريف شده است، اقدام به اعتصاب كنند؛ يا هر شخصي و يا قشري در برابر برايشان ت
چه در  هاي خود را تحميل نمايد. آنتر اقدام به اعتصاب كند تا خواسته اي بزرگمجموعه

هاي دولتي و غيردولتي در  اين نوشتار مدنظر است اقدام به اعتصابِ هر يك از افراد و گروه
 ي يك خواسته. اين خواسته ت، براي تحميل و يا مطالبهبرابر نظام كالن حاكميت اس

 تواند سياسي، اقتصادي و مالي، اجتماعي و ... باشد.مي

 . تاريخچه اعتصاب3
گذار  قبل از ميالد در مصر بود. كارگران خدمت 12شده، در قرن  اولين اعتصاب شناخته

از نظر جسماني بيمار هايي كه  سوم كار بر روي قبرستان را متوقف كردند تا آن رامسس
در قرون وسطي نيز تحت عنوان  )Daumas, 1969, p309(شده بودند، تحت درمان قرار گيرند. 

هايي در دفاع از حقوق كارگران در برابر كافرمايان تشكيل هاي نيكوكارانه جمعيتتشكل
رچقدر ي قوي آنان اعتصاب بود و ه كردند؛ اسلحهشان مبادرت مي شد كه به استيفاي حقوق

شد، خصومت دولت و كارفرمايان با آنان ها زيادتر مي كه تعاون و همكاري در بين آن
اين  )30: 1387(ميرمحمدي، شد. يافت كه اين موجب شكاف بين اين دو دسته ميفزوني مي

ي حقوقي و قانوني شد و برخي از لحاظ  ي اعتصاب به عرصه روند موجب ورود مقوله
دوران ممنوعيت كيفري  -1اند: گانه فرض نموده اي سهتاريخچه حقوقي براي آن در جهان

شناسايي قانوني حق و عيت ومشردوران  -3دوران مصونيت حقوقي؛  -2و حقوقي؛ 
 )115-112: 1393(ياوري و تنگستاني، ب. عتصاا

 المللي. اعتصاب در قوانين داخلي و بين4
چه  نشده است. هرچند آنبيني ي جهاني حقوق بشر، حق اعتصاب پيش در اعالميه

بيني شده، واگذار به قوانين داخلي كشورها شده است. در ديگر متون حقوق تلويحا پيش
المللي حقوق  ميثاق بين 8ي  / د ماده1شود. با اين حال بند  مدني و سياسي نيز مشاهده نمي

اي ه دولت«دارد:  ) در اين خصوص اعالم مي1966اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب 
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حق اعتصاب بر اساس قوانين هر كشور  …عضو اين ميثاق خود را متعهد تضمين
تحت عنوان  1947-84ي  هاي شماره نامه المللي كار نيز، مقاوله در اسناد خاص بين». دانند مي
دهي و  اجراي اصول مربوط به حق سازمان«تحت عنوان  1949-87» …حق اجتماعات«

ي  نامه برآن، توصيه ديكايي تاكيد شده است. عالوهبر اعمال حقوق سن» مذاكرات جمعي
(هاشمي، تاكيد كرده است. » سازش و داوري اختياري«تحت عنوان  1951-92ي  شماره

1384 :485( 
ك تر"قانون رسيدگي به تخلفات اداري با ذكر مواردي چون  8ي در ايران نيز ماده

در شمار  "ر اداريقرمت قادر اوتعطيل خدمت اداري، موظف ت ساعال خالدر خدمت 
كنندگان داللت ممنوعيت اعتصاب بدون توجه به مقاصد اعتصاب تخلفات اداري، تلويحأ به

اد يرري و اكا شكني يا كمربه كاان يگردساختن يا تحريك وادار "دارد و مواردي چون 
يا تحريك به ، غيرقانونيات تظاهرب و عتصا، اتحصندر شركت ال دولتي، موابه رت خسا
تحصيل اي هي بروگري هارفشال عماو اغيرقانوني ات تظاهرب و عتصا، اي تحصنبرپاي

كنندگان بر نيز با توجه به قصد، روش و نتايج غيرقانوني اعتصاب "مقاصد غيرقانوني
 142ي  جز ماده به چنين هم )1372(قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ممنوعيت آن داللت دارد. 

كردن آيين حل اختالف جمعي كار، از طريق هيات  مطرحقانون كار كه با  143و 
تعطيل كار ضمن حضور كارگر «تشخيص و هيات حل اختالف و نهايتا دولت، در ضمنِ 

جاي ديگري سخني از جواز » در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران
هاي صنفي در دو  اند كه شناسايي آزادي انجمن ميان نيامده است. برخي پنداشته اعتصاب به

) در قانون اساسي 27) و آزادي تشكيل اجتماعات (اصل 26مفهوم تشكيل و فعاليت (اصل 
وليكن (با توجه به تعريف  )487و  486: 1384(هاشمي، تلويحا به حق اعتصاب اشاره كرده است 

 شود. بنابراين موارد، بر اين ادعا در اين دو اصل ديده نمي اعتصاب) هيچ ظهوري مبني
 رسميت شناخته نشده است. توان دريافت كه تقريبأ حق اعتصاب در قوانين داخلي بهمي

 . شناسايي حق اعتصاب5
كه اعتصاب حق است يا خير، بايد به دو مقوله تمسك جست؛  براي روشن شدن اين

مقدار است؛  ي آن چهگردد و محدودهكه مباني حق اعتصاب به چه عنصري برمي اول اين
 ماهيت حق اعتصاب چيست؟كه  دوم اين

 . مباني حق اعتصاب5,1
الف) در قرآن كريم تغيير وضعيت مردم صرفأ منوط به اراده و تغيير خودشان معرفي 

. هرچند اين آيه ناظر )11(رعد: » إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما بِقَومٍ حتّى يغَيروا ما بِأَنفُسهِم«شده است: 
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كه تغيير و تحول  اين معناي شروع فرآيند تغيير است، نه ن بهبه تغيير خود است، وليكن اي
وضعيت در اين خالصه شود. بنابراين با داللت ضمني، اين آيه حق بر تغيير وضعيت را 

 رسميت شناخته است.  به
ب) اين تغيير هنگامي به حق مشروع اشاره خواهد داشت كه غايت و متعلَق تحول و 

و «ي انسان در دو بعد دنيايي و يا آخرتي تأكيد داشته باشد: تغيير و بهبودي در حيات طيبه
 . )201(بقره: » منْهم منْ يقُولُ ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في اْآلخرَةِ حسنَةً

هاي تواند انگيزه ج) اين حق صرفأ براي تحول وضعيت اشخاص نيست، بلكه مي
صورت است كه اعتصاب و  باشد و اصوأل در اينغيرشخصي و اجتماعي نيز داشته 

شود و تري آراسته مي ي مطلوبهاي واال و دگردوستانه طلبانه به ويژگيهاي حق حركت
وكَذلك جعلناكُم أُمةً وسطًا «ي: ي شريفهكند. آيهي اسالمي را به الگو مبدل ميجامعه

 به اين حقيقت اشاره )143(بقره: » سولُ علَيكُم شَهيدالتَكونوا شُهداء علَى النّاسِ ويكونَ الرَّ
 دارد.

هاي قرآن كريم بنابراين، حق بر تغيير و تحول در وضعيت انسان با توجه به آموزه
 رسميت شناخته شده است. جزء حقوق ذاتي اوست كه از سوي خداوند متعال به

 . ماهيت حق اعتصاب5,2
نوعي تالش براي تغيير وضعيت و بهبودي  بهپس از تنقيح مباني حق اعتصاب كه 

ي چنين اعتالي جامعه شك از ضروريات احترام به حقوق بشر و هم حيات انساني است، بي
 رسميت شناختن حق اعتراض است. تبع حق بر تحول و تغيير مثبت، به اسالمي به

ه من القوي غير لن تُقَدس أمة ال يؤخذُ للضعيف فيها حقُّ«فرمايند: پيامبر اكرم(ص) مي
ي اين روايت اين است كه اعتراض، داراي موضوعيت . الزمه)608: 33، ج1403(مجلسي، » متعتع

افتد. حتي با كشف مذاق خطري قطعي مي صورت تقدس و پاكي امت به باشد؛ زيرا در اين
 طلبي در جامعه راتوان حقشارع در مورد سرنوشت امت اسالمي و توجه به اين روايت، مي

كردن قوي بر ستاندن حق  تنها جايز، بلكه واجب پنداشت؛ زيرا در سطح وسيع عادت نه
 ضعيف در تضاد با مقاصد شريعت است.

شك از  طلبانه دارد، بييكي از راهكارهاي اعتراض كه غايتي حق  عنوان اعتصاب به
ا از مصاديق مصاديق اين روايت است. طبعأ با جايز شمردن آن بايد به داللت التزامي، آن ر

توان انسان  چنين بر اساس اصل آزادي انسان (كه در ادامه خواهد آمد) مي حق برشمرد. هم
حق دانست كه اصطالحأ به آن وضعيت موجودش ذي  را در ابراز انتقاد و اعتراض به

 شود و اعتصاب از مراتب باالي اين حق است. اطالق مي "آزادي بيان"
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 ي جواز اعتصاب . ادله6

 حق آزادي انسان .6,1
مستقل و مختار بودن شخص در «طور كلّي  و به» اختيار«و » حقّ«آزادي به معناي  

است و شامل آزادي عقيده و بيان، آزادي قلم، آزادي اجتماعي، » گزينش اعمال خود
 گردد.  آزادي كار و... مي
يا » حقوق«مند هستند را اصطالحا  هايي كه افراد يك جامعه از آن بهره مجموع آزادي

حقوق بشر و «، »حقوق عمومي شهروندان«، »حقوق اساسي فرد«و يا » هاي فردي آزادي«
 نامند.  مي» هاي عمومي آزادي«و يا » شهروند

هاي  آزادي عمومي عبارت از حقوقي است كه نوع استقالل و خودساماني در زمينه
از لحاظ رشد شخصيت  كند و اين حقوق، مختلف زندگي اجتماعي را براي افراد تأمين مي

ي مستقيم آزادي تكويني  انساني ضروري شناخته شده است. آزادي حقوقي، زاييده و نتيجه
التَكُن عبد غَيرِك و قَد جعلك اهللاُ «فرمايند: حضرت امير(ع) مي )112: 1380(معرفت، است. 

عنهم إصرهم و و يضع «چنين در قرآن كريم آمده است:  هم )401: 1414(سيدرضي، » حرّا
  )157(اعراف: » األغالل الّتي كانت عليهم.

هاي حيات بشر است؛ در حيات سياسي، ي عرصهاين تعابير قابل تطبيق در همه
كه ديگران نبايد براي  صورت اجتماعي، فردي و در حقوق خصوصي و عمومي، به اين

 براي انسان ثابتانسان محدوديت در حقوق ذاتي او قرار دهند؛ حقوقي كه خداوند نيز 
هايي است كه از سوي طرف مقابل  نوعي تالش براي زدودن محدوديت داند. اعتصاب بهمي

(و در اين تحقيق، حكومت) موجب تضييق حقوق او شده است. بنابراين انسان آزادي اراده 
كه خود تكليفي مخالف اين، بر خود  تواند هر زمان دست از كار بكشد، مگر آندارد و مي

 كرده باشد.قيد 

 . اهتمام به امور مسلمين6,2
شود كه به آن ماهيت گاهي اعتصاب براي استيفاي حقوق ديگران انجام مي

بخشد. اين حقيقت از داللت عام روايتي مشهور قابل استنباط است كه  اي مي گرايانه آرمان
. )418: 3، ج1429(كليني، » فَلَيس بِمسلمٍ بِأُمورِ الْمسلمينَ  يهتَم  لَم  منْ«فرمايند: امام صادق(ع) مي

رساند. يعني اموري  جمع مضاف است كه از نظر مفهوم، فراگيري را مي "امور المسلمين"
عبارتي ديگر، شئون  ي مسلمانان مرتبط گردد. به ي عمومي داشته باشد و به عامه كه جنبه

اعم از فرهنگي، اقتصادي، عامه كه همان مسائل جاري در سطح عمومي جامعه است، 
 )91: 1380(معرفت، سياسي، نظامي و غيره. 
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 االئمه. نصح6,3
االئمه است. پيامبر ي نصحتواند بر جواز اعتصاب اقامه شود، مسالهاز مواردي كه مي

اند كه قلب مومن آن را رها چيزي خوانده ي مسلمين را يكي از سهاكرم(ص) نصيحت ائمه
حضرت امير(ع) نيز آن را در غياب يا حضور از حقوق  )336: 2، ج1429(كليني، كند. نمي

توان نوعي نصيحت تلقي كرد؛ اعتصاب را مي )79: 1414(سيدرضي، اند. حاكم بر مردم دانسته
شك اين تنبه  ها باشد. بياي كه موجب تنبه و توجه حكومت به مشكالت و كاستيگونه به

حاكميت است؛ اين با معناي ديگر نصح (ياري) نيز سود  شان بهدر اصالح تدابير اتخاذي
 هماهنگ است.

 . امر به معروف و نهي از منكر6,4
ي امر به معروف و نهي از منكر، تضمين سالمت جامعه است. آوردهاي فريضهاز ره 

هر شخص در قاموس اسالمي در سه سطح بر اساس اين فريضه مسئول است؛ شخصي، به 
قوا أنفسكم و أهليكم «اي، به استناد ؛ خانوادگي و طايفه)105(مائده: » عليكم أنفسكم«استناد 

» و كذلك جعلناكم أمةً وسطا لتكونوا شهداء علي الناس«؛ اجتماعي، به استناد )6(تحريم: » نارا
. اگر از منظر اين فريضه به اعتصاب نگريسته شود، از باب امر به معروف و نهي )143(بقره: 

كه داراي  شرطي توان حكم به جواز آن داد؛ بهمقابل دستگاه حكومت مياز منكر عملي، در 
گر  تعبير قرآن، اصالح ي آن باشد. بهكم مصلحت آن بيش از مفسدهمفسده نباشد و يا دست

و اذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا انا مصلحون أال «نبايد داراي جهل مركب باشد: 
 .)12و11(بقره: » رونإنهم هم المفسدون و لكن ال يشع

ي اين فريضه اين است كه مشروعيت اعتصاب، تناسب آورد ديگر ادلهچنين ره هم
گرانه، مشروع؛ و اعتصاب داراي مقاصد غير از  مستقيم با اغراض دارد؛ يعني اعتصاب اصالح

 اين، مذموم است.

 . اقتضائات تحديد يا ممنوعيت برخي از انواع اعتصاب7
 دهد عبارتست از:در مورد اعتصاب را غيرمجاز جلوه مي العهوجوهي محتمل كه مط

يكي از ابزارهاي رسيدن به حقوق(حق اعتراض و آزادي بيان)،   عنوان اوال؛ اعتصاب به
خود يك حق است كه براي نوع بشر محفوظ است. ثانيا؛ در اعتصاب، شخص از يكي از 

 تر خودداري ل به حقي بزرگحقوق خود (مثأل حق اشتغال يا حق خوردن غذا) براي ني
كند. لذا طرح اين بحث كه آيا كسي حق دارد از يكي از حقوق خود خودداري كند تا مي

رعايت موردي ديگر از حقوق خود وادار نمايد، اصال قابليت مطالعه ندارد؛ زيرا  ديگري را به
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خص باشد و شترين شخص به اسقاط و يا استيفاي از حق خود مي حق است و اولي ذي
 تواند حكم كند.باره نمي ديگري در اين

در پاسخ بايد گفت كه اوال گرچه اقدام براي رسيدن به حقوق محترم است، وليكن در 
ي تكليف  منزله شود بهاعتصاب (كه مورد بحث ماست) گاهي حقي كه از آن خودداري مي

سبت در قبال ديگري براي شخص است و خودداري از اين حق گاهي موجب نقض حق ن
طور مثال در مورد  شود. در واقع بين حق و تكليف اشتباه شده است. بهبه ديگري مي

اعتصاب كاركنان يك مجموعه، خودداري از كار، نوعي از تضييع حق كارفرما است. البته 
داشتن اين حق را  اين در صورتي است كه كارفرمايان يا حكومت، خودشان استحقاق

هي اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي خودشان استحقاقِ داشتن تضييع نكرده باشند. زيرا گا
كه  شان قابل تصور نيست. ضمن آن كنند و طبعأ ديگر تكليفي در مقابلآن حق را زايل مي

بر فرض حق پنداشتن اعتصاب، استيفاي برخي از حقوق شخصي يا گروهي، گاهي حقوق 
 كند.دار مي عمومي جامعه را خدشه

بندي فطري (كه آن را قانون عقل و نظام عقاليي ر يك تقسيمچنين حقوق را اگر د هم
(موحد، اند هاي مالزم با طبيعت انسان تعريف كرده ها و آزادي ها و ارزش در سلوك انسان

صورت تكويني براي  معناي آن است كه امتياز خاصي را كه به ) و اعتباري (به)71: 1381
) )161: 1393(نبويان، آن موجود ثابت باشد يك موجود ثابت نيست قرارداد كنيم كه براي 

گونه نيست كه نتوان  فرض كنيم، مسلم است كه حقوق اعتباري تابع اعتباريات است و اين
كه حتي حقوق ذاتي هم در شرايط  در مورد اسقاط يا اثبات آن سخن گفت. ضمن آن

حق  كه كسي جرمي مرتكب شود كه ديگر براي وي خاص قابل اسقاط است؛ مانند آن
بودن حق در كالم فقهاي زيادي مورد كنكاش  اسقاط شود. اصوال بحث قابلآزادي ساقط مي

تا، ؛ الطباطبائي الحكيم، بي107: 1ق، ج1418؛ خوانساري نجفي،55: 1، ج1378(طباطبايي يزدي، قرار گرفته است. 

ابليت طرح پس اگر اعتصاب را از حقوق اعتباري بدانيم و يا حتي از حقوق ذاتي، ق )9: 1ج
 بحث در مورد آن وجود خواهد داشت.

چنين اگر گفته شود كه اعتصاب، ابزاري براي جلوگيري از استبداد و انحراف از  هم
معيارهاست در برابر كارفرما، حاكم، دولت و...؛ و حتي اسقاط موردي آن هم تبعات منفي 

 .كشاندسوي خودرايي مي زيادي خواهد داشت و حكومت و جامعه را به
در پاسخ به اين مطلب هم بايد گفت كه اعتصاب تنها راه اصالح حكام و بازداشتن 

چه  كه سخن از اطالق در عدم جواز اعتصاب نيست؛ آن ها از انحراف نيست. ضمن آن آن
شود، صرفا شرايطي است كه در صورت بروز آن، اعتصاب در اين مقوله به آن پرداخته مي

چنين خود اعتصاب اگر به يك جريان ثابت  ورت مطلق. همص غيرمجاز خواهد بود و نه به



 

 

133 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 بررسي جواز يا
 عدم جواز اعتصاب

 حكومت اسالميدر 
 )144تا  125( 

كند كه از حل در جامعه تبديل شود، خود نوعي خودرايي است كه فضايي ناآرام ايجاد مي
كاهد و گروكشي را به عادت تبديل كرده و تعامل ميان مشكالت با آرامش و تفاهم مي

 د آفت بزرگي است.كند و اين خواشخاص و حكام يا كارفرمايان را تضعيف مي
اگر گفته شود كه در صورت دادن حكم به عدم جواز برخي از انواع اعتصاب در 
شرايط مقتضي، مبناي استنباط اين حكم قابل تعميم به تمام انواع اعتراضات به حكام و 
كارفرمايان و حتي نصيحت يا نقد آنان است و اين يعني ركود در فضاي سياسي، اجتماعي، 

كاهد و تحمل را جايگزين جلو مي در جامعه؛ كه از بالندگي و حركت رو به اقتصادي و...
 كند. گفتمان انقالب در ابعاد حيات بشري مي

لحاظ قياس  در مقابل بايد دانست كه بسياري از احكام در اسالم هست كه به
لحاظ مبناي حكم كه منصوص العله است. تعميم حكم  غيرممنوعه، قابل تعميم است و يا به

باشد و نه اشتراك مبناي استنباط؛ كه اين نحوي كه در باال گفته شد از نوع قياس باطل مي به
چنين اگر اين سخن را بپذيريم، ديگر  ي تحديد جواز اعتصاب خواهد آمد. هم مورد در ادله

سخن از احكامي مانند حرمت اقدام به سيف در امر به معروف توسط غيرحاكم اسالمي هم 
چون شايد قابل تعميم به اصل امر به معروف باشد و حتي امر به معروف و نهي  نبايد بزنيم؛

چه مسلم است احكام تابع مصالح و  از منكر لساني هم، زماني غيرمجاز پنداشته شود! آن
كه جامع و مانع تعريف شد، با رجوع به ادله، حكم  مفاسد است و هر موضوعي پس از آن

  قابل طرح نيست.گونه شبهات  خود را دارد و اين

 ي تحديد جواز يا ممنوعيت اعتصاب در حكومت اسالمي . ادله8
كه در مورد آن، مستندي در  در مورد هر موضوع فقهي، اصل بر حليت است؛ مگر آن

قرآن و سنت موجود باشد و يا عقل در مورد مصالح و مفاسد آن مالكي داشته باشد. 
بر  دال )542: 10ق، ج1429(كليني، » حرام بعينهكل شي ء هو لك حالل حتي تعلم انه «روايت 

شود؛ طور صريح مستندي بر ممنوعيت آن يافت نمي اين مورد است. در مورد اعتصاب به
اي تمسك جست كه عمومات آن قابل استفاده براي صدور حكم تحديدي لذا بايد به ادله

چنين وجود  مه شد و هماي كه بر جواز اعتصاب اقادر مورد اعتصاب است. با توجه به ادله
اولي حكومت، بر احقاق حق مومنين است،  طريق مندي افراد و بهبر وظيفه رواياتي كه دال

 رسد. نظر مي تحديد حق اعتصاب كمي مشكل به
ويلٌ «فرمايد: ي اين روايات، دو روايت زير است. پيامبر گرامي اسالم(ص) مي از جمله

ما «فرمايد: چنين امام باقر(ع) مي هم )198: 1384(پيماني، ..» استطال علي مسلمٍ فانْتقص حقَّه. لم
. البته روايت ثانوي )203: 12، ج1409(حرعاملي، » عبداهللا بشئ أفضل من أداء حقّ المومن...
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تواند باشد. طبق اين روايت، مطلوب (من عليه الحق) مي تر قابل تطبيق بر حكومت بيش
معطل گذارد. اما اگر اعتصاب را امري بدانيم كه  حقوق خود رانيست كه اداي حقوق ذي

توان كننده در اداي حق ديگران موثر واقع شود، مياعتصاب  عنوان در آن حضور شخص به
ي از اين روايت در جواز كليت اعتصاب سخن گفت. دليل ديگر اين امر آن است كه ادله

نمودن  تي است كه اعتصابشرايط متعددي ناظر است؛ اين در صور دالِ بر عدم جواز، به
ي مصاديق داراي آن شرايط نيست. در واقع، بخشي از مصاديق اعتصاب  لزوما در همه

گيرد و چون اصل بر حليت است، آن بخش از موضوعا خارج از حكم عدم جواز قرار مي
گردند. بر اين اساس، اعتصابات كه خروج موضوعي دارند، مشمول حكم عدم جواز نمي

گردد كه اعتصاب داراي در صورت تحقق موجب مي -يا در واقع شرايط زير  -ي زير  ادله
 گردد:جواز شود كه در موارد ذيل به آن اشاره مي حكم عدم

 . اختالل معاش8,1
هاي نظامي و انتظامي و  هاي استراتژيك كشور (مانند ارگاناعتصاب در عرصه

صورت  ور، وزات نفت و ...) كه بهاطالعاتي، روساي قوا و مديران ارشد تاثيرگذار در كش
ونقل:  هاي غيراستراتژيك (مانند حمل جزء و يا كل اثر مشهود اختاللي دارد؛ يا در عرصه

شوند. صنايع مادر مثل خودروسازي و ...) كه در صورت اعتصاب عمومي دچار اختالل مي
و حيات در واقع در اين موارد، سرپيچي از يك واجب كفايي است. تامين نظام معاش 

تك افراد واجب كفايي است كه نسبت به آن مبادرت ورزند،  مسلمين گرچه بر تك
حد كفايت نرسد، بر همگان كه قابليت امتثال اين حكم را دارند،  كه به هنگام وليكن تا آن

قدري  ي مشاغل و رفع نيازهاي ضروري مسلمين از قبل آن، به واجب عيني است. مقوله
اعتقاد دارند كه براي جلوگيري از اختالل نظام معاش مردم، امتثال اهميت دارد كه برخي 

ق: 1409(اصفهاني، هم نيست. » اجيرشدن«و » تكسب«اين واجب منوط به تحقق عناويني مثل 

ها  اند؛ وليكن آن سخن مرحوم شيخ انصاري و مرحوم رشتي نقد وارد كرده البته به اين )211
: 1ق، ج1401؛ رشتي، 138–139، 2ق، ج1415(انصاري، اند. انكار نكردهوجه  هيچ نيز اهميت موضوع را به

بخشي از اين  بايد توجه داشت كه در مورد نظام معاش مسلمين هركدام از مشاغل به )91
زدن آسايش و آرامش در كل  نظام مربوط است كه اختالل در هركدام موجبات برهم

 حيات آنان است.

 مرج و . هرج8,2
دستگاه حاكميت،  اعتراض و نقد و نصيحتي از سوي مردم يا مسئولين بهبراي هرنوع از 

يك   عنوان بايد سازوكار و قانون و راه مشخصي موجود باشد. بر اين اساس اعتصاب، به
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اي ندارد، اگر در سطح جامعه به يك گفتمان تبديل شود، شده موردي كه سازوكار تعريف
حتي اگر سازوكار استيفاي حقوق هم در گير آن جامعه خواهد شد.  ومرج دامن هرج

حكومت اسالمي داراي نقص باشد، بايد نقص آن را برطرف نمود و اين نقص جواز خوبي 
 فرمايند: باره مياي در ايناهللا خامنهبراي اقداماتي از قبيل اعتصابات مخرب نيست. آيت

ن را قبول داشته باشد؛ قانوني بهتر است. بعيد نيست آدم اي گويند قانون بد هم از بيمي«
اي است؛ خب، انسان اصالحش  مرج است؛ قانون بد الاقل يك ضابطه و قانوني، هرج چون بي

ي  ومرج در جامعه چه از نظر سياسي و يا اجتماعي در وهله هرج« )19/10/1390(» كند. مي
تبعات و هم  )15/11/1381(» كند.اول تبعات غيرقابل تحملي دارد كه دشمنان را منتفع مي

ومرج حاكم باشد، سخن از امنيت  اي كه هرجداخلي آن بسيار منفي است. چراكه در جامعه
ريزي براي شئون مختلف زندگي اعم از كسب اخالق و معنويت و  تبع آن برنامه و به

ي عقالست.  معنا خواهد بود. اين يك امر عقلي و مورد تاييد همهرسيدگي به امور دنيوي بي
توان به فرمايشي از  باره مي كند.در اينخواهي در جامعه را نمينفي تحول البته اين سخن،

 رهبر معظم انقالب استناد كرد:
ومرج و هر چي به هر چي بودن،  تحول را هم بعضي با آنارشيسم و هرج«

اي كه طرفدار  كنند. اين اشتباهات موجب شده است كه يك عده اشتباه مي
كه اين تحول، ثبات  خيال اين مخالفت كنند؛ به اند، با هر تحولي ثبات اجتماعي

معناي  كنند هر تحولي به ديگر، كساني كه خيال مي زند. از طرف هم مي را به
ها هم  هاست، اين ي اصالت بردن همه شكني و زيرسوال ساختارشكني و شالوده

برند و دچار خطر  كه تحول ايجاد كنند، ثبات اجتماعي را از بين مي براي اين
  )18/8/1385( »كنند. اين دو اشتباه، از دو طرف وجود دارد. مي

خواهي خلط كنندگان نبايد شاخصهاي آنارشيسم را با تحولبنابراين سخن، اعتصاب
 شود.ها به نفع ثبات اجتماعي تحديد مي نمايند، چرا كه در اين صورت حق ذاتي آن

 تضعيف حاكميت(نفي حفظ نظام سياسي). 8,3
ي حفظ نظام از  در اين نوشتار روي سخن با حكومت اسالمي است، مقوله كه دليل اين به

شود؛ زيرا بر آن اولويت دارد. ي وزين در باب تحديد جواز اعتصاب محسوب مي ادله
اصوال هر عمل واجبي كه با واجبي چون حفظ نظام اسالم (كه اولويت باالتري دارد) 

حال در مورد جواز  )403: 3، ج1387(مظفر، . شودتزاحم كند، حفظ نظام قطعا بر آن مقدم مي
اهللا طريق اولي اولويت با حفظ نظام است. آيت اعتصاب كه نهايتا امري مباح است، به

 فرمايند: باره مي اي در اين خامنه
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ي اول عبارت است از ايجاد نظام اسالمي  ها در درجه ترين معروف بزرگ«
ست... مجاهدت براي اقتدار ملّت ايران و حفظ نظام اسالمي؛ اين امر به معروف ا

و وراي آن و فراتر از آن، اقتدار امت اسالمي و تالش و مجاهدت براي وحدت 
ها  ها است و همه موظّفند در راه اين معروف ها اين ترين معروف اسالمي؛ مهم

ها هم عبارت است از منكرها...كمك  ي مقابل اين تالش كنند؛ امر كنند. نقطه
  )1/1/1394( »اسالم منكر است؛ تضعيف نظام اسالمي منكر است. به دشمنان

اساس، حركت در راستاي تضعيف نظام اسالمي را بايد غيرمجاز پنداشت؛ چراكه  بر اين
ترين  ترين معروف؛ و تضعيف نظام، منكر معرفي شده است. از مهم حفظ نظام، بزرگ

 رجي است. عوامل حفظ نظام افزايش قدرت نظام در سطح داخلي و خا
دهد. از نظر نگارنده، تضعيف حاكميت اساسا در دو سطح خارجي و داخلي روي مي به

شدن  جهت داخلي، تضعيف عبارت است از كاهش توان حاكميت در تدبير امور و خارج
شدن  مردان؛ و از جهت خارجي تضعيف عبارت است از شكسته عنان كارها از دست دولت

كه قدرت تاثير بر معادالت جهاني را  ايگونه الملل، بهر نظام بينهيمنه و ابهت نظام اسالمي د
(اعم از  دهد كه افراد جامعهاز دست بدهد. تضعيف نظام در سطح داخلي هنگامي رخ مي

مردان و مردم) در مقام نافرماني ظاهر شوند. اين سخن در روايت رسول گرامي اسالم  دولت
 )298: 23ق، ج1404(مجلسي، » اه ااهللاُ فإنّه نظام االسالم...إسمعوا و أطيعوا لمن ولّ«مشهود است: 

چه را كه وي در خود موضوع و يا  اي باشد كه به حاكم اسالمي آنگونه اعتصاب اگر به
مرور موجب تضعيف  روش درخواست در مورد آن موضوع اكراه دارد، تحميل نمايد، به

اي باشد كه موجب گونه بهچنين اعتصاب اگر  گردد. همجايگاه حاكم اسالمي مي
صورت غيرواقعي) شكاف بين مردم و حاكميت گردد، بخش اعظمي از  شدن (ولو به نمايان

دليل تجهيز ايدئولوژي  شود. چراكه حمايت مردمي به دار ميقدرت خارجي حكومت خدشه
عوامل الملل مشروعيت نظام) از  زعم نظام بين چنين نماد مقبوليت نظام (و به كارايي و هم به

اي تصريح كردهاهللا خامنهلذا آيت )77-75: 1389(قوام، شود. الملل شناخته ميقدرت در نظام بين
 )1/1/1394(». ها در نظام اسالمي بايد مورد حمايت مردم قرار بگيرند دولت«اند كه 

معناي نظام گرفت. در پاسخ ذكر يك نكته الزم  شايد گفته شود كه حكومت را نبايد به
فته ر ربهكام در حفظ نظام اسالم مطلق يا عار طو بهنظام لفظ ، فقهام كالدر هرچند ه است ك

ين حكم شامل حكم حفظ ، ايددترون لكن بد؛ ستاگشته ن لجمله بياا في آن،حكم حفظ و 
حفظ  بدونكه اچراست؛ نهفته در درون آن هايي كه  نظامشود. ها هم مي نظامدهساير خر
ماند. هد انخوظ نيز محفوم ين نظا، اجامعهن يا كالم عام تحت نظاهاي  امنظده خراز هريك 

ن ضمن بيادر لكن د، گيرار قرره شارد امون كالم مفهو بهم چند حكم حفظ نظادر واقع، 
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از باب يگر رت دعبا بهاست. نيز نهفته ئي جزت حكم موضوعا، كليع ين موضواحكم 
حفظ ي آن كه  مهمقدب جووشد، جب واجامعه ن كالم حفظ نظاه هرگا، جبي وا هممقد

افضلي (ملكهد. اجب خووانيز  -هستند م كالن حفظ نظاي  همقدمد كه خو -ها  نظام دهساير خر

 اند:بر اين مبناست كه امام خميني فرموده )112: 1389اردكاني، 
ي حفظ نظام جمهورى اسالمى در اين عصر و با وضعى كه در دنيا  مسأله«

هايى كه از چپ و راست و دور و نزديك  گيري انهشود و با اين نش مشاهده مى
شود، از اهم واجبات عقلى و شرعى است كه  نسبت به اين مولود شريف مى

كند و از امورى است كه احتمال خلل در آن عقالً  چيز به آن مزاحمت نمى هيچ
 )153: 19، ج1378(امام خميني،  ».منجز است

 . نقض معاهدات8,4
 )79: 1414(سيدرضي، تعبير حضرت امير(ع) وفاي به بيعت است.  به از حقوق حاكم بر مردم

از منظري ديگر بر اعتصاب، برخي از قواعد فقه و حقوق خصوصي نيز ناظر است. اشخاصي 
حسب وظيفه يا مصداق امين هستند،  اند، بهكه در نظام اسالمي به انجام وظايف گمارده شده

ها صادق است. بر اين اساس، پايبندي به معاهداتي  نيا اجير و يا هردوي اين دو عنوان بر آ
 شود:چند مورد اشاره مي بر آنان الزم است و اين پايبندي، آثار فقهي خاصي دارد كه به

 ي عدم ضمان امين . قاعده8,4,1

(حسيني مراغي، شده، عامل در عقود مختلف در انجام كار، امين هستند.  نيروي كار استخدام

البته اين امانت مستلزم  )247: 2ق، ج1411؛ مكارم شيرازي، 27: 1ق، ج1416فاضل لنكراني، ؛ 482: 2ق، ج1418
شدن  ي آنان است و با امانت مالكي متفاوت است. وجود اصل امانت موجب پديداروظيفه

كار ترغيب  تعاون و همكاري و اعتماد است. اعتماد، عامل كار را در حفظ اموال صاحب
كند. البته  داده، از تعدي و تفريط دوري مي اسراف، تعهد خود را نشانكند و با دوري از  مي

تعهدي عامل يافت شود و بر تعدي و تفريط او داللت كند، حكم بر  اگر قرايني بر بي
 )67: 1384(رضايي، صورت، عامل از حالت امين بودن خارج شده است.  شود. در اين ضمان مي

الْأُجرَةَ علَى أَنْ يصلح فَيفْسد   أَجِيرٍ يعطَى  كُلُ«اند: فرمودهگونه  امام صادق (ع) در روايتي اين
نظر اعم از فساد با اختيار  به "يفسد"كه در اين روايت   )141: 19، ج1409(حرعاملي، » فَهو ضَامن

دوش اجير گذارده شده و براي رساندن  اي كه بهاساس هرگونه وظيفه و سهوي است. بر اين
حت و منفعتي و دليلي براي اين ضمان وجود نداشته باشد، او ضامن است و از اين مصل

توان عدم جواز ترك فعلي را كه موجب ضمان است، غيرمجاز ضمان به داللت التزامي مي
لص  إِلَّا منْ سبعٍ أَو منْ غَرَقٍ أَو حرَقٍ أَو  هو ضَامنٌ  الْأَجِيرُ الْمشَارِك«پنداشت. روايت: 
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از حضرت امير(ع) نيز داللتي مشابه دارد؛ با اين تفاوت كه  )319: 10، ج1429(كليني،  »مكَابِرٍ
ي كامل بر دوش او نباشد، باز هم ضامن اجير حتي اگر شريك باشد و در واقع وظيفه

است. بنابراين وقتي اعتصاب موجب تضرر حكومت (كارفرماي كالن) شود، در واقع 
گر اين است كه عمل جايز  شده است و خسارت و ضمان ناشي از آن، بيان نقض امانت آن

كند، از نبوده است. شايد تصور شود كه وقتي شخصي يا جرياني اقدام به اعتصاب مي
ي اداي وظيفه را ندارد و اين در عدم جواز مزبور روست كه با اين شرايط توان ادامه اين

متعاقدين پيش است بر اساس شرايطي كه از قبل بينابهام ايجاد كند. لكن نگارنده معتقد 
بيني شده بوده است، مجراي طرح چنين مسائلي مسدود است. حال اگر اين اعتصاب براي 
رسيدن به حقوق مشروع، مثل دريافت حقوق معوق يا بهبود شرايط، يا هر چيزي شبيه به 

بر جواز اعتصاب است؛  اين باشد كه در قانون و قرارداد هم مشخص شده است، ظاهرأ اصل
كه بين عدم توان اداي  كه روش اعتصاب مستلزم مفاسد جدي بوده باشد. ضمن آن مگر آن

وظيفه و عدم تمايل به اداي وظيفه، بايد تفصيل قائل شد. اعتصاب در فرض عدم توان در 
اداي وظيفه از يك جهت قابليت طرح دارد و آن اين است كه كارگزار يا حكومت قبل از 

يي، قبول تواناچنين اجير نيز با علم به عدم  يي داشته باشد و همتواناد، علم به اين عدم عق
جا  نوعي امين فرض نمود و از احكام امانت در اين وظيفه ننموده باشد. اگر بتوان اجير را به

توان به استناد فتاواي فقها استنباط نمود كه پذيرفتن امانت براي كسي كه استفاده كرد، مي
چنين شخص تا  هم )596: 1تا، ج(امام خميني، بياجز از اداي تعهدات امانت است، جايز نيست. ع

صورت بايد تا  كه قبول وظيفه نموده است بايد در آن اهتمام داشته باشد و در غيراين زماني
البته در اين فرض اجيرشدن را  )597(همان: گذار از امانت حفظ و حراست كند.  اطالع امانت

كه امانت اعم از كارگزاري است، اين امر  ايم؛ با توجه به اينقي از امانت فرض نمودهمصدا
متعاقدين و لزوم يا جواز آن  صورت بايد از لحاظ نوع عقد بين بالاشكال است. در غير اين
 در اين مورد قضاوت نمود.

 ي اتالف. مدارك قاعده8,4,2

كنندگان باعث  يعني اگر اعتصابي اتالف نيز جاري است.  استدالل فوق در قاعده
دليل اعتصاب خود (خواسته يا ناخواسته) ضامن  اتالف عين يا منفعتي از حكومت شوند، به

جبران آن خواهند بود. اين جبران در مورد حكومت شديدتر از يك كارفرماي معمولي 
است؛ چراكه حكومت در ملكيت عموم قرار دارد. لذا امري كه موجب خسارت است، 

تر به چه عام ي اتالف، آنتواند جايز باشد. در ميان مدارك قاعدهداللت التزامي طبعا نمي به
مثل را تبيين  به ي بقره است كه اصل مقابلهسوره 194ي موضوع اين تحقيق اشاره دارد، آيه

تر در امور مالي مورد استناد هستند.  ي اتالف، بيش كه مدارك ديگر قاعده كند. در حاليمي



 

 

139 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 بررسي جواز يا
 عدم جواز اعتصاب

 حكومت اسالميدر 
 )144تا  125( 

...» علَيكُم و اتَّقُوا اللَّه   علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدي  فَمنِ اعتَدي«ي: توجه به آيهبا 
همان اندازه  توان دريافت كه در مقابل تعدي به حقوق و منافع و ... ديگري، بهمي )194(بقره: 

داللت التزامي، ضمان وي را اثبات  به كننده جايزالتعدي است و اينحقوق و منافع اعتصاب
ذكر است كه  همان مدلول التزامي آيه، عمل او مصداق تجاوز است. الزم به كند و بهمي

آيه، ناظر به تعدي با اختيار و اراده است و نگارنده معتقد است كه در اعتصاب، علم به تلف 
اي براي تحت حربه كننده آن را(حكومت) وجود دارد كه اعتصاب و تضرر طرف مقابل

در آيه موصولي باشد،  "ما"ي نگارنده اگر عقيده چنين به دهد. همفشار قرار دادن او قرار مي
توان با مجرد تلف در اثر  كننده ضامن تلف عين است و ميكند كه اعتصابداللت مي

 كننده را غيرمجاز پنداشت؛ چون داللت آيه به ضماناعتصاب، فعل يا ترك فعل اعتصاب
كننده در آيه مصدري باشد، ضمان اعتصاب "ما"كند. در صورتي كه وضعي اشاره مي

ديگر طرف مقابل  عبارت تكليفي است؛ يعني اصل تعدي قابل مماثله است، نه عين تلف. به
تواند همان اندازه كه حقوقش مورد تعدي واقع شده، مي رو شده است، به كه با اعتصاب روبه

شود كه در هر دو صورت، داللت تعدي قرار دهد؛ و مالحظه مي كننده را مورداعتصاب
 آيه بر حكم عدم جواز اعتصاب در شرايط مزبور قابل كشف است. 

اي را طريق مسلمين روايتي ديگر در اين باب، حكم به ضمان كسي است كه وسيله
نند. از امام ززمين مي ترسند و صاحبان خود را بهقرار داده است و حيوانات با ديدن آن مي

 فرمايند: شود و ايشان ميصادق سوال مي
 سالته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره.«

، 1413(ابن بابويه،  »فقال: كل شي ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

 . )155: 4ج
كه اوأل تصريحي به جهت قابل تأمل در باب حكم اعتصاب است  اين روايت از اين

كار رفته است  موضوعيت قصد شخص در تلف يا ضرر نشده است و فعل مجهول به
(يوضَع). ثانيأ در روايت سخن از ضرر شده است و اين ضرر (مستند به فعل يضّر) مطلق 
است و قيدي در روايت بر آن زده نشده است كه اين مطلق ضرر، اعم از مال يا منفعت يا 

نوعي تعليل براي حكم به ضمان است  به "يضّر"ي نگارنده، فعل عقيده د. ثالثأ بهرسان... را مي
تواند در حكم به ضمان در مورد اعتصاب نيز استفاده شود؛ از آن ضمان و اين روايت مي

 هاي مضر و مخرب شود. عدم جواز اعتصاب حكم به

 ي المومنون عند شروطهم . قاعده8,4,3

كنند، وفادار  ه مؤمنان بايد به شروطي كه در قراردادها تعهد ميدارد كاين قاعده بيان مي
باشند و در حد امكان و توان در تحقق آن بكوشند. البته شروط معامله نبايد با قواعد شرع 
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. بنابراين اعتصاب )251: 3ق، ج1419؛ بجنوردي، 276: 2ق، ج1418(حسيني مراغي، مخالفتي داشته باشد 
صراحت با اين قاعده فقهي در تعارض است.  ام وظايف است، بهكه خودداري موقت از انج

بسا اين قرارداد با اكراه  ي بهبود شرايط است و چه شايد گفته شود كه اعتصاب براي مطالبه
و يا اضطرار منعقد شده باشد. در پاسخ بايد گفت كه اوال قرارداد از روي اضطرار از نظر 

 ديگر تاثيري نگذاشته است. ثانيا قرارداد فقهي نافذ است؛ زيرا در قصد متعاقد مضطر، متعاقد
شود و پس از انجام وظايف نافذ مي محض رضايت مكرَه و شروع به از روي اكراه هم به

اند. سخن را فقهاي زيادي پذيرفته آن، ديگر اكراه اوليه در قرارداد محلي از اعراب ندارد. اين
، 1371؛ خوئي، 226: 3ق، ج1403؛ شهيد ثاني، 286: 2ق، ج1409؛ حلي، 124ق: 1420؛ حلي، 117: 3ق، ج1415(انصاري، 

  )115ق: 1415؛ مرعشي، 313: 3ج
ي اكراه و نه اضطرار مجاز به اعراض از وظايف  بهانه كننده نه به اساس اعتصاب بر اين

خويش (كه ضمن قرارداد شرط نموده است) تا پايان قرارداد نيست. منظور از اين قرارداد 
بودن  تواند هرچيزي اعم از كارگري، كارمندي، رياست و... باشد. حال اگر نامطلوبمي

كارفرما و  دليل اجمال يا نقص قوانين بوده باشد، كه منتسب به شرايط اداي وظيفه به
كند. زيرا اوأل كسي كه از مفاد قرارداد و ي مذكور تغييري نميحكومت است، نيز قاعده

اي در با آن غافل است و اقدام به عقد قرارداد و يا پذيرفتن وظيفه يا قوانين الزم و مرتبط
كند، مقصر است و اعتراض مقصر مسموع نيست. لكن در مواردي غير از اين، حكومت مي

كه منتسب به حكومت باشد و اشخاص در علم به آن پيش از قبول تعهد مقصر نباشند، 
ي تحديد يع كند، ظاهر اين است كه ادلهموجب اخالل در اداي وظيفه شود يا حقوق را تضي

 پوشي است. در باب معاهدات در مقابل عمومات جواز اعتصاب، قابل چشم

 . نقض دليل نفي سبيل8,5
ي سلبي آن ناظر بر نفي  ي ايجابي و سلبي است؛ كه جنبه گر جنبه اصل نفي سبيل، بيان

: 1380(سجادي، نان است. ي بيگانگان برمقدرات و سرنوشت سياسي و اجتماعي مسلما سلطه

هاي مختلف هاي شوراي امنيت در سازمان ملل و تحريمكه غالب قطعنامه اين با توجه به )176
ها، كه از مصاديق سبيل كافرين بر مسلمين سياسي و اقتصادي و صدمات تبليغاتي در رسانه

هاي  سازمانشود و اقدام به اعتصاب باعث ورود هاي حقوق بشري صادر ميبهانه است، به
طوري كه آبروي نظام  شود، اعتصاب عمومي و مخل بهالمللي در امور داخلي كشور ميبين

شك  كننده حقوق بشر جلوه دهد، بي اسالمي را ببرد و يا آن را ناكارآمد و يا تضييع
ي نفي سبيل را نقض نموده است. دليلي روشن براي اين موضوع روايتي است كه  قاعده

 يرالمومنين علي(ع) و مردي يهودي اشاره دارد: وگوي ام گفت به
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»قَالَ لَه ا )ع( وإِنَّم :فَقَالَ لَه .يهف تَّي اخْتَلَفْتُمح كُمنَبِي فَنْتُما دم :ودهالْي ضعب ،
لْتُم لنَبِيكُم: اجعلْ اخْتَلَفْنَا عنْه الَ فيه؛ و لَكنَّكُم ما جفَّت اءرجلُكُم منَ الْبحرِ حتَّي قُ

  )531ق: 1414(سيدرضي، ...)138(اعراف:  لَنا إِلها كَما لَهم آلهةٌ فقالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ
درست است كه حضرت در پاسخ به يهودي، اختالف ايجاد شده پس از رحلت را 

اي كه از اين متن  كم نكته ستنمايد، ولي د چه از پيامبر رسيده، ارزيابي مي اختالف در آن
شود اين است كه اين اختالف مسلمين از ديد يك ناظر بيروني و در واقع  برداشت مي

ي ديگر كه از سخنان  نوعي انكار خود پيامبر و حقانيت اوست. نكته افكار عمومي به
ي خويش توان تحمل  حضرت قابل برداشت است، اين است كه هرچند در جامعه

د نباشد، باز هم براي حفظ اسالم و بقاي خود در برابر دشمن، از موضع ديگر موجو يك
كه  تضعيف دشمن پرداخت. حضرت ضمن اين پارچگي برخورد كرده و به قدرت و يك

موضوع اختالف ميان مسلمين پس از رحلت را رد نكردند و تنها در مورد نوع اين اختالف، 
(سازمان مسلمانان را در كالم خود تكريم نمودند. ي اسالمي و  نظر دادند، اما با ظرافت، جامعه

 )32: 1386بسيج، 
» لن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال«ي البته الزم به ذكر است كه به استناد آيه

عقود، ايقاعـات،  "حكمي، قانوني و ..."ي نفي سبيل اين است كه هيچ  مفاد قاعده )141(نساء: 
هـا و غيرذلـك در تمام مسائل، اعم از روابط فردي  ها، ازدواج واليـات، معاهـدات، پيمان

و اجتماعي كه موجب علو كافر بر مسلمان شود، جعل نشده است و اين امور باطل و منفي
يعني اگر گفته شود كه اين قاعده ناظر به  )355: 1، ج1379(بجنوردي، اند و اعتبار حقوقي ندارند. 

عدم جواز يك فعل (اعتصاب)  ام است و چگونه از آن بهافعال نيست، بلكه ناظر به احك
جا حكمي كه در اين شرايط (كه يقين داشته باشيم  شود؟ بايد گفت در ايناستفاده مي

شود) آميز عليه نظام اسالمي ميالمللي سلطهاعتصاب فعلي است كه موجب صدور قوانين بين
ام اسالمي انعكاس يابد، باطل است. بخواهد اعتصاب را جايز اعالم نمايد و در قوانين نظ

المللي نمودن اعتصابي است كه موجب صدور احكام بين بودنِ قانوني ي اين امر، ممنوع نتيجه
 رسميت بشناسد. كه با ذكر شرايط آن را به عليه نظام اسالمي است؛ مگر آن

 گيري و پيشنهاد. نتيجه9
اب در برابر حكومت، نتايج ذيل در اين تحقيق با بررسي حكم جواز يا عدم جواز اعتص

خواهي يا طلب حق است؛ حاصل شد: اصل اولي بر جواز اعتصاب است؛ كه نوعي آرمان
الملل بين وليكن شرايطي كه موجب اختالل نظام سياسي و تضعيف حاكميت در برابر نظام

و تفوق بيگانگان، تضعيف حاكم اسالمي، اختالل نظام معاش و نقض معاهدات بين 
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ومرج در جامعه و اخالل نظم  چنين موجبات هرج كنندگان شود؛ و همت و اعتصابحكوم
شود. از حيث قانوني عدم جواز تبديل مي عمومي كشور را فراهم آورد، اين حكم جواز به

بر اين شرايط از ميان برود؛ چراكه جمهوري اسالمي  نيز اجمال و ابهام موجود بايد مبتني
تلويحا آن را  -كه حاوي احترام به اعتصاب است  -المللي اق بيندادن به ميث ايران با راي

سازي اعتراض و  هاي فرهنگ شود در تحقيقات محققان، روشپذيرفته است. پيشنهاد مي
مطالعه گذاشته شود و راهبردها و راهكارهاي الزم پيشنهاد  خواهي توسط حكومت بهحق

توان با تحقيق سياسي و اعتصاب، ميچنين با برخي اشتراكات ماهوي بين جرم  شود. هم
زمينه در موارد عدم جواز اعتصاب، نسبت آن را با جرم مزبور بررسي نمود.  دقيقي در اين

بر هيجان و  اين مهم در صورت امكان، بايد از نظر قانوني نيز تعريف شود و تحركات مبتني
وب است، بايد جاي ي اسالمي نامطلدور از آرامش و عقالنيت، كه براي فضاي جامعه به

كه در صورت تمايل به  خود را به مجاري قانوني داراي چارچوب مشخص بدهد؛ طوري
هاي حاكميتي حدود و ثغور حق و  كنندگان و هم دستگاهاعتراض و اعتصاب، هم اعتصاب

حقان استيفا خواهد شد و هم صورت است كه هم حقوق ذي شان را بدانند. در اين تكليف
 گرايي در جامعه نهادينه خواهد گرديد.نوننظم عمومي و قا

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن كريم.

اكبر غفاري. قم: انتشارات  الفقيه. تصحيح: عليق). من اليحضره1413ابن بابويه، محمدبن علي ( .1
 اسالمي جامعه مدرسين قم(چاپ دوم).

 . بيروت: دارصادر (چاپ سوم).ق). لسان العرب1414منظور، محمدبن مكرم ( ابن .2
 ق). اإلجارة. قم: مؤسسة النشر االسالمي.1409محمدحسين ( اصفهاني، شيخ .3
 ). صحيفه امام. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).1378اهللا (امام خميني، سيدروح .4
 ).2و1قه افزار جامع فتا). تحريرالوسيلة. قم: دارالعلم (نرم(بي ــــــــــــــــــ .5
 ق). مكاسب. قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.1415مرتضي ( انصاري، شيخ .6
). قواعد فقهيه. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 1379بجنوردي، سيدمحمد ( .7

 (عروج).
 ق). القواعد الفقهيه. قم: نشر الهادي.1419بجنوردي، محمدحسن ( .8
نا  الفصاحه؛ سخنان و پندهاي رسول گرامي اسالم. اصفهان: بي نهج ).1384پيماني، عبدالرسول ( .9

 (چاپ دوم).
 ). اقتصاد اجتماعي. تهران: دانشگاه تهران.1342الدين (جزايري، شمس .10
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ق). تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسـائل الشـريعة. قم: 1409حر عاملي، محمدبن حسن ( .11
 مؤسسة آل البيت إلحياء التراث.

 ق). العناوين. قم: مؤسسة النشر االسالمي.1418ي، ميرعبدالفتاح (حسيني مراغ .12
 ق). شرايع االسالم في مسائل الحرام. تهران: استقالل.1409[محقق] ( حلي، جعفربن حسن .13
ق). تحرير االحكام الشرعيه علي مذهب االماميه. قم: 1420[عالمه] ( حلي، حسن بن يوسف .14

 مؤسسه امام صادق.
اللّه  ). منية الطّالب في شرح المكاسب؛ تقريرات درس آيت1418(خوانساري نجفي، موسي  .15

 نائيني. قم: اسالمي.
 جا: وجداني. ). مصباح الفقاهه. بي1371خوئي، ابوالقاسم ( .16
 نامه. زير نظر: سيدجعفر شهيدي. تهران: دانشگاه تهران.). لغت1385اكبر ( دهخدا، علي .17
). تحقيق: سيداحمد حسيني. قم: دارالقرآن 1ق). كتاب القضاء(ج1401اهللا ( رشتي، ميرزاحبيب .18

 الكريم.
). آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار. قم: فصلنامه اقتصاد اسالمي، سال 1384رضايي، مجيد ( .19

 .18پنجم، شماره 
). اتحاد ملي از ديدگاه امام علي(ع). تهران: ماهنامه اميد انقالب، مرداد، 1386سازمان بسيج ( .20

 .381شماره 
). اصول سياست خارجي در قرآن. مجله علوم سياسي، فصلنامه 1380سيد عبدالقيوم (سجادي،  .21

 .15تخصصي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم، ش
 الصالح. قم: هجرت. البالغه. تصحيح: صبحيق). نهج1414سيدرضي، محمدبن حسين ( .22
 ادي للمطبوعات.ق). ألروضةُ البهية في شرح اللُّمعة الدمشقية. قم: دار اله1403شهيدثاني ( .23
 بهمن. 22الفقاهة. قم: انتشارات  تا). نهج الطباطبائي الحكيم، سيدمحسن (بي .24
:  ران ه . ت زدي ي  ي ل ). حاشية المكاسب. تصحيح: ع1378بن عبدالعظيم (  يزدي، محمدكاظم طباطبائي .25

 . م ق
 نا. ق). القواعد الفقهيه. قم: بي1416فاضل لنكراني، محمد ( .26
الملل. تهران: سمت (چاپ ). اصول سياست خارجي و سياست بين1389علي (قوام، سيدعبدال .27

 شانزدهم).
 ق). كافي. قم: دارالحديث.1429كليني، محمدبن يعقوب ( .28
 ق). بحاراالنوار. بيروت: موسسه الوفاء.1404محمدباقر (، مجلسي .29
 جا: مهدي مرعشي. المتقين. بي ق). منهاج1415مرعشي، مهدي ( .30
). اصول الفقه. ترجمه: عباس زراعت و حميد مسجدسرايي. قم: حقوق 1387مظفر، محمدرضا ( .31

 (چاپ دوم). اسالمي(پيام نوآور)
). امام علي (ع) و حقوق متقابل مردم و حكومت. مجله كتاب نقد، 1380معرفت، محمدهادي ( .32

 .18شماره 
 ن (الطبعة الثالثه).ق). القواعد الفقهيه. قم: مدرسة االمام أميرالمؤمني1411مكارم الشيرازي، ناصر ( .33
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ي حفظ نظام. قم: فصلنامه حكومت اسالمي،  ). آثار قاعده1389افضلي اردكاني، محسن (ملك .34
 .4شماره

 ). در هواي حق و عدالت. تهران، نشر كارنامه.1381موحد، محمدعلي ( .35
 .2و1فارسي. نرم افزار نور جامع فقه -تا). فرهنگ ابجدي عربيمهيار، رضا (بي .36
هاي كارگري در تحوالت بازار كار و ). بررسي نقش تشكل1387محمد (ميرمحمدي، سيد .37

 اعتصاب كارگري. تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.
). معنا و لوازم حق تكويني و حق اعتباري. فصلنامه آيين حكمت، 1393نبويان، سيدمحمود ( .38

 .21سال ششم، شماره 
 اساسي. تهران: نشر ميزان ياوري.هاي  ). حقوق بشر و آزادي1384هاشمي، سيدمحمد ( .39
). درآمدي بر نظام حقوقي اعتصاب در بخش 1393ياوري، اسداهللا و تنگستاني، محمدقاسم ( .40

 .43، شماره 16خصوصي (فرانسه، انگلستان و ايران). فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، دوره 
 www.khamenei.irاي: اهللا خامنهپايگاه حفظ و نشر آثار آيت .41
   www. rc.majlis.ir 1372گي به تخلفات اداري مصوب: قانون رسيد .42

43. François Daumas, (1969). Ägyptische Kultur im Zeitalter der Pharaonen, Knaur 
Verlag, Munich. 
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