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شما چه گفته اید ،درباره ...
نزاع های قبیله ای ،اثرات رسوبات دوران پیشامدرن /محمد محبی
احمد مجابیان :من فکر می کنم که دست گذاشتن روی این مسئله درست اما نوع مطرح کردن آن اشتباه است .این قبیل دعواها به دلیل عدم اعتماد
مردم به تحقق عدالت در یک سیستم قضایی است و هم چنین اگر ما بخواهیم بگوییم که قبایل ایرانی از مسائل دنیای
مدرن مطلع نیستند و در یک شرایط بدوی زندگی می کنند که چنین نزاع هایی به راه می اندازند ،باز هم مسئولیت
حکومت کم نمی شود .در واقع حکومت است از طریق رسانه ها ،آموزش و پرورش و سایر امکاناتش وظیفه دارد سطح
فرهنگ و سواد جامعه را باال ببرد.
محمد شفیع پور :واقعاً متوجه نمی شوم که چطور نیروی انتظامی و سایر مسئوالن مربوطه که جزئی ترین تحرکات مردم
مثل خوردن الکل را کنترل می کنند ،قادر نیستند جلوی چنین درگیری هایی را بگیرند؟ باید دید نمی توانند جلوی چنین درگیری هایی را بگیرند یا

چگونه می توان ارابه تباهی و اعدام را به عقب راند؟ /رضا علیجانی
فهیمه کوچدری :اشاره به جایی بود به وقایع دهه شصت و قتل های زنجیره ای .من فکر می کنم دلیل چنین برخوردی با این گروه و طرفدارانش این باشد که در
حال حاضر عمالً در ایران آن چنان اپوزوسیون یا روشنفکر فعالی نمانده .حکومتی هم که بقای خودش را در دشمن تراشی می داند ،باید به هر حال با یک جمعی
مقابله کند .به خاطر همین محمدعلی طاهری که فعالیت های تحت قوانین جمهوری اسالمی داشت و به او فضا و تندیس و جایزه داده بودند ،آخر چنین سرنوشتی
پیدا می کند.
رویا منصوری :مطالب آقای علیجانی همیشه خواندنی و آموزنده است .واقعاً جای قدردانی دارد که ایشان به حقوق بشر همه به یک اندازه اهمیت می دهد و از آقای
طاهری هم دفاع می کنند .امیدوارم که این همبستگی جمعی که در مورد آقای طاهری ایجاد شده ،در نهایت به شکسته شدن حکم اعدام ایشان و آزادی شان
منجر شود.

کاری از حسین رادمهری
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”آمانج ویسی“ که به اتهام قتل در  ۳۱سالگی به اعدام محکوم شده بود ،با مبارزه حقوقی وکیلش و رای دیوان عالی کشور ،پس از  ۳۳سال از اعدام رهایی یافت.
”درسا درخشانی“ ،شطرنج بازی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت های بین المللی از تیم ایران اخراج شد ،از این پس در تیم ملی آمریکا در مسابقات شرکت می کند.
رئیس دادگستری شهرستان رودان در اقدامی متفاوت برای  ۸نفر از حامالن مشروبات الکلی ،تنظیم و نگارش مقاله و حفظ احادیث در خصوص مضرات مشروبات الکلی را به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن متهمان به جای تحمل حبس ،به پاکسازی و نظافت ”مسیر تردد زائران عتبات عالیات“ خواهند پرداخت.
دادستان تهران اعالم کرد که علیه مدیریت تلگرام اعالم جرم شده و این پرونده به ناحیه امور بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.
غالمحسین صادقی قهاره ،از قضات پیشین دادگستری در گفتگویی به بازگشایی وقایع پس از انقالب پرداخت؛ از جمله اعدام نادرست  ۱هزار تن از متهمان جرایم مواد مخدر در سال های اولیه پس از انقالب.
مرد افغانستانی متهم به شکنجه و تجاوز به دختر ۳۱ساله اش ،با ”قسم خوردن به قرآن“ در دادگاه از این اتهام تبرئه شد.
شعبه  ۳۱دادگاه انقالب تهران ،متهمان یک باند بزرگ قاچاق دختران ،متهم به قاچاق بیش از  ۸۰۰دختر را مجموعاً به تحمل  ۳۰۰سال حبس محکوم کرد.
”آتنا دائمی“  ،کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با تاخیری طوالنی سرانجام در یکی از بیمارستان های تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.
پاسپورت ”عیسی سحرخیز“ که قصد سفر به آلمان را داشت در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی ضبط شد.
مهدیه گلرو ،فعال دانشجویی که در دولت محمود احمدی نژاد از تحصیل محروم شده بود ،علی رغم قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ،با دخالت وزارت اطالعات دولت حسن روحانی ،مردود علمی اعالم شده و مجدداً از تحصیل محروم شد.
”محمد رسولاف“ ،فیلمساز سرشناس ایرانی ،به اتهام ”تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“ تحت بازجویی قرار گرفت.
در پی فشار بر خانواده یوسف ندرخانی کشیش زندانی ،حتی از ثبت نام فرزند وی در مدرسه خودداری شده است.
رئیس شورای شهر یزد از ابالغ حکم تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای شهر یزد ،توسط فرماندار این شهر خبر داد.
نهادهای امنیتی به سید محمد خاتمی اطالع دادند که حق خروج از منزل را ندارد و نیروهای امنیتی با حضور در مقابل منزل وی شرایط حصر خانگی آقای را برای وی ایجاد کرده اند.
”صدیقه وسمقی“  ،عضو دوره اول شورای شهر تهران که از سال ها پیش در خارج از ایران زندگی می کرد ،هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی توسط وزارت اطالعات بازداشت شد.
یک دختر  ۳۱ساله به نام ”مائده شعبانی نژاد“  ،ساکن آبادان ،توسط نیروهای اطالعات در دبیرستان محل تحصیل خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز منتقل شد.
شهناز اکملی ،مادر مصطفی کریمبیگی از جان باختگان اعتراضات سال  ،۸۸از سوی دادگاه انقالب تهران به تحمل یک سال حبس ،ممنوعیت خروج از کشور ،محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شد.
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان که در زندان اوین در حال گذران حکم قبلی خود است ،مجدداً به پنج سال حبس دیگر محکوم شد.
نیروهای امنیتی در شهرهای مهاباد ،سنندج ،بوکان ،ایالم ،ماکو ،سقز و کامیاران تعداد پرشماری از شهروندان را که در حال رقص و پایکوبی در جهت حمایت از رفراندوم اقلیم کردستان عراق بودند بازداشت کردند.
همزمان با فرا رسیدن مناسبت دویستمین سالروز تولد بهاءاهلل ،شارع امر بهائی ،دست کم  ۱۱شهروند بهایی در شهرهای مختلف توسط وزارت اطالعات و اطالعات سپاه بازداشت شدند.
بر اساس اعالم سازمان ثبت احوال کشور در  6سال گذشته در هر سال بیش از چهل هزار کودک ازدواج کرده اند.
یک زن  ۱۲ساله که ظاهراً به دلیل مشاجره خانوادگی با همسر خود اقدام به خودسوزی زیر پل کابلی اهواز کرد دچار  ۸۱درصد سوختگی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از آتش زدن زنی توسط یک مرد در این شهرستان خبر داد.
پدر یک خانواده ،خود ،همسر و دو دخترش را در ”کالرآباد بخش عباس آباد“ استان مازندران به آتش کشید.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از وقوع اسیدپاشی پدر و پسری بر روی یکدیگر در مرکز خراسان شمالی خبر داد.
پسر  ۳۱ساله ای با انگیزه سرقت ،دختر بچه  ۸ساله ای به نام ”ملیکا“ را در هفتکل خوزستان به قتل رسانده است.
یک کودک  3ساله در شهر رشت به نام ”اهورا“ توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفت و فوت وی شد.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت که نود درصد کودکان کار مورد آزار جنسی قرار میگیرند.
یک شهروند در حوالی سقز بر اثر انفجار مین پای خود را از دست داد.
یک مین روب به نام ”بیژن قربانی“ در حین انجام عملیات خاکبرداری طی برخورد با مین به جای مانده از جنگ مجروح شد.
جوانی به نام ”نجم الدین قادریک“  ،اهل یکی از روستاهای شهرستان بانه بر اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داد.
انفجار مین بازمانده از زمان جنگ در منطقه دهلران استان ایالم باعث مجروحیت یک مین روب به نام ”احمد محمدی“ شد.
با انفجار مین در منطقه ثالث باباجانی ،یک مین روب کشته و یکی از کارکنان مرکز مین زدایی از ناحیه پای راست مجروح شد.
یک کولبر در سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شد.
کولبری به نام ”سیامند راستگو“ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در ”دشتوزنی“ زخمی شد.
در پی شلیک نیروهای انتظامی در مناطق مرزی ماکو ،یک کاسبکار مرزی به شدت دچار جراحت شد.
با به کمین افتادن جمعی از کولبران در مناطق مرزی سردشت ،یک تن به نام ”امیر خضری“ از ناحیه پا مجروح شد.
به دلیل شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در پیرانشهر ،یک تاجر خرده پای مرزی جان باخت.
یک کولبر سقزی ،به ظن همراه داشتن کاالی قاچاق در خودروی خود به ضرب گلوله نیروهای انتظامی کشته شد.
دو جوان دانشجو اهل خاش در منطقه گرنچن خاش در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران انتظامی کشته و زخمی شدند.
گلوله شلیک شده ماموران انتظامی در حین تعقیب و گریز چند متهم در یکی از مناطق دزفول ،با کمانه کردن به مرگ کودکی خردسال منجر شد.
در جریان تالش ماموران نیروی انتظامی ایرانشهر برای بازداشت یک متهم به قاچاق سوخت ،یک کودک سه ساله به نام ”مرتضی روستا“ به همراه پدر خود به ضرب گلوله کشته شد.
”میثم چندانی“ زندانی امنیتی زندان زاهدان به دلیل تحمل شکنجه های روحی و جسمی طی شش سال حبس ،به جنون مبتال شده است.
قضات دادگاه ،زن و مرد جوانی را به اتهام داشتن ”رابطه“ به شالق ،تبعید و کار اجباری در مرکز نگهداری بیماران روانی محکوم کردند.
”آرش صادقی“ زندانی عقیدتی محبوس در بند  ۱۱۰زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج و ”سهیل عربی“ دیگر زندانی این بند به بند هشت این زندان تبعید شدند.
رضا شهابی ،فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج که با وعده مساعد مسئولین مبنی بر رسیدگی به مطالبات اش به اعتصاب غذای  ۱۰روزه خود پایان داد ،وضعیت جسمی وخیمی دارد و از دریافت خدمات درمانی محروم است.
یک زندانی به نام ”منصور قلندرزهی“ در بازداشتگاه اداره اطالعات شهر زاهدان طوری تحت شکنجه قرار گرفته که توان راه رفتن از او سلب شده است.
”محمد نظری“ ،از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران ،در اقدامی اعتراضی از  ۳۸مرداد در اعتصاب غذای تر به سر می برد.
”میثم صابر“ زندانی عادی زندان مرکزی اردبیل ،در پی اعتراض به رفتار گارد زندان به صورت تنبیهی به میله های زندان واقع در بخش قرنطینه این زندان زنجیر شد.
رئیس کل دادگستری تهران از تایید حکم کودک-مجرم پرونده ”ستایش قریشی“ در دیوان عالی کشور و اعدام وی در آینده ای نزدیک خبر داد.
دادستان مرکز خراسان رضوی ،از قطع کردن دست یک نفر به اتهام سرقت از گاوصندوق یک طالفروشی خبر داد.
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کودکان

گزارش ویژه گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران
دکتر رحمانعلی قره باغی ،حقوقدان ،در خصوص نواقص این
قانون جاری اشاره می کند که ” :متاسفانه قانون علی رغم این

رایحه مظفریان

که سن  ۳۱برای دختران و  ۳۱برای پسران را تعیین کرده ولی
به اصطالح راه فرار هم گذاشته ،بنابراین به این نتیجه می رسیم

نویسنده و پژوهشگر

که در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران  ۳۱سال

آمارها نشان می دهد که در ایران امروز تعداد زیادی از والدین و

تمام شمسی و برای پسران  ۳۱سال تمام شمسی است و البته

دادگاه ها از امکانی که ماده  ۳۰۱۳در اختیار جامعه قرارداده

ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است .در واقع این

استفاده می کنند و برای آینده کودکان تصمیم گرفته می شود.

سه شرط راه فراری هست که در حال حاضر موجبات ازدواج

ماده ” :۳۰۱۳ازدواج دختر کم تر از  ۳۱سال و پسر کم تر از ۳۱

های با سن پایین را پدید می آورد:

سال منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت و اجازه دادگاه

الف -اذن ولی :یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با

صالح“.

این ازدواج اعالم کند .موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری)

تغییر قانون مورد نظر پیش تر در دستور کار معاونت امور زنان و

اگرچه الزم است ،کافی نیست.

خانواده قرار گرفته بود؛ کما این که معاونت پیشین ،سرکارخانم

ب -رعایت مصلحت کودکان :مصلحت طفل یک مفهوم بسیار

مالوردی ،با اشاره مستقیم معضالت کودک همسری در برنامه

سیال است و تحت عنوان ” غبطه“ در فقه آمده و به معنای

زنده تلویزیونی بارها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت .هم چنین

مصالح و منافع عالی کودک (در ماده  ۱۱کنوانسیون حقوق

ایشان جزو اولین نفراتی بودند که با اشاره به آسیب کودک بیوگی

کودک بیان شده است) ،در واقع می توان گفت تشخیص

در ایران ،مقاالتی در همین زمینه تدوین کردند .در دولت یازدهم

مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

شرایطی برای برداشتن گام های موثر اجرایی در این زمینه فراهم

ج :تایید دادگاه صالح :مهم ترین شرطی که میتواند حقوق

نشد؛ تا این که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیگیری ها را از

کودک و نوجوان را در این ازدواج ها تامین کند ،دخالت و تایید

سر گرفتند و اخیراً جلسات مشترکی بین اعضای کمیسیون مذکور

دادگاه است .دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و تنها در

و برخی از اعضای کابینه صورت گرفت .هم چنین نمایندگان

صورتی اجازه ازدواج را می دهد که مصلحت کودک را احراز

مجلس تغییرات مد نظر و تالش هایشان را مرحله به مرحله در

کند .بدون تایید دادگاه ،چنین ازدواج هایی ممکن است زمینه

فضاهای مجازی و رسانه ای در دسترس انعکاس دادند .اما علی

سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند .دادگاه صالح در این

رغم این که در مورد تعیین سن دقیق کودکی در قوانین ایران هم

خصوص ،دادگاه خانواده است .البته گفتنی است که مصلحت

چنان سردرگمی و بالتکلیفی وجود دارد ،قانونگذاران باید توجه

طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست میآید؛ وضعیت

داشته باشند که افزایش حداقل سن ازدواج کافی نیست؛ چرا که

خانوادگی ،اقتصادی ،شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات

طبق ماده  ۳۰۱۳ایرادات بسیاری بر مفاد این ماده وارد است .اسم

قانونی .مثالً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است ،ممکن است
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مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر

در بسیاری از مواردی که معضالتی در پی این ماده به وجود می

بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

آید ،تعیین تکلیف نکرده است.

البته فراموش نکنیم با توجه به شرع مقدس اسالم در مجوز
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و بعضاً یکی به نعل و یکی به میخ زده از سویی حداقل سن را

الیحه حمایت از کودکان اشاره به محدود کردن والیت مطلق

باالتر از سن مشخص شده در منابع فقهی تعیین کرده و از

والدین کردیم .ماده نهم این الیحه مربوط به والیت مطلق والدین

سویی این اقدام را با مجوز ولی یا دادگاه داده است“.

نسبت به کودکان است ،که حساسیت زیادی دارد ،اما در نهایت

قابل ذکر است که در آمارهای سیاهی که در مورد ازدواج های

باید به مسئله ورود کنیم .اگرچه ما نیز معتقدیم حریم خانواده باید

زودهنگام وجود دارد ،همیشه تعداد واقعی با آن چه که آمارها

حفظ شود ،اما وقتی پدری مرتکب قتل فرزند می شود ،باید چه

نشان می دهند برابر نیستند چرا که بعضی از ثبت ازدواج ها با

کرد؟ این موضوع باید در جایی از قانون تعیین تکلیف شود .اگرچه

تاخیر روی می دهد و هم چنین در برخی موارد هم ثبت نمی

قوانین ضعف دارد ،اما در مرحله اجرا سازمان بهزیستی نیز با

شوند و یا اکتقا به خواندن صیغه محرمیت ازدواج جاری می

اشکاالتی مواجه است .هم چنین با انجمن مامایی زنان صحبت

گردد.

کردیم ،که معتقد بودند بارداری زنان در سنین پایین خطرات

فقها و مراجع دینی روی خوشی به طرح باال بردن سن ازدواج

زیادی دارد ،ما باید از وزارت بهداشت یک سری مستندات را

دختران نشان ندادند و این طرح که

بگیریم و با آن برای مذاکره با مراجع

از سال گذشته توسط فراکسیون

قم برویم“.

زنان دهمین مجلس شورای اسالمی

ذکر این نکته ضروری است که حق

ارائه شده بود ،کماکان در محاق

فقه نیز در قانون به خوبی ادا نشده

سکوت باقی ماند.

است .فتوای اخیر آیت اهلل مکارم

اما طیبه سیاووشی نماینده تهران و

شیرازی مبنی بر مجاز نبودن ازدواج

عضو کمیسیون زنان مجلس می گوید این طرح با مخالفت

کودکان در شرایط زمانی و جامعه کنونی ،که یکی از دستاوردهای

هایی روبه رو شده است ” :در فراکسیون زنان افزایش طرح

فعالین مدنی کشور است به دست فراموشی سپرده شده است.

اصالح سن ازدواج دختران و پسران را مطرح کردید ،االن به

شرط بلوغ اشُد برای ازدواج نیز که در نظریات بعضی فقها آمده

کجا رسیده؟ در حال حاضر با مخالفت رو به رو شدیم ،البته

است ،ازدواج کودک را مجاز نخواهد شمرد.

هنوز دالیل مخالفت را من نمیدانم ،فقط به من اطالع دادند با

این فتوا پیش از استفتاء نمایندگان مجلس توسط نگارنده گرفته

اصالح سن ازدواج مخالفت شده است .ولی ما سنی که مطرح

شده و در کتاب حلقه ،نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران منتشر

کردیم در قانون مدنی قبل از انقالب ایران وجود داشته است.

شد.

در الیحه کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نیز طرح شد،

هم چنین روزنامه جوان گفتگویی با خانم روح افزا معاون فرهنگی

در حال حاضر درصدد تغییر از  ۳۱سال به  ۳۱برای دختران و

-اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان ”خوش

 ۳۱به  ۳۸سال برای پسران هستیم .در قانون مدنی آمده است،

خدمتی به سازمان های بین المللی با افزایش سن قانونی ازدواج“

اما قانون نیازمند اصالح است .ما فقط توانسته ایم یک حکم

انجام داده است .در این مصاحبه آمده است که” :سوال من این

فقهی از آیت اهلل مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در

است که اگر دختر  ۳۱ساله ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده

سنین پایین دریافت کنیم .آیت اهلل مکارم شیرازی فتوا داد که با

را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود

توجه به موقعیت مکان و زمان ،غیر عاقالنه است که دختر  ۲یا

آمده باشد ،آیا باید تا سن  ۳۸سالگی صبر کند؟ آیا این کار خالف

6

کودکان

صادره برای سنین پایین قانونگذار نیز الجرم دست به عصا شده

 ۳۱ساله ازدواج کند ،ولی نیاز به فتواهای بیش تری داریم .در
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کودکان

قوانین اسالمی و طبیعت انسان ها نیست؟ اگر راست می گویید و

می دهند .همین معضالت فضای مجازی را در نظر بگیرید؛ در

به دنبال حل مسائل ازدواج هستید از آمار دختران فراری اطالعی

حال حاضر در کشور ما اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر

دارید؟ آیا از آمار سقط های غیرقانونی که وزارت بهداشت اطالع

 ۳۸سال قرار می گیرد .فضای مجازی موجب شده تا محرک

داده است ،خبر دارید؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و

های گوناگون در جامعه افزایش یابد و سن بلوغ به طور

توانمندی ،تمایل به ازدواج پیدا کرده اند ،بشویم؟! ازدواج هرگز

چشمگیری کاهش یافته است .از سوی دیگر با افزایش سن

اجباری نیست و اگر دختری بخواهد می تواند همیشه مجرد بماند.

ازدواج مواجهیم و سن ازدواج در کشور در مواردی به باالی ۱۰

در این شرایط راهکار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف

سال و  ۱۱سال رسیده است .بدیهی است این فاصله میان سن

و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش فساد در جامعه

ازدواج و سن بلوغ می تواند مشکل آفرین باشد .اتفاقاً ازدواج

شویم“.

های در سنین پایین پایدارتر هم هستند .از طرف دیگر مشکل

افرادی که علیه افزایش سن کودکان ایستاده اند و مدام ازدواج

اصلی ما در حال حاضر ازدواج در سنین پایین نیست .خانمهای

کود کان و

نماینده مجلس

جواز آن را

آمار می دهند ۳۱

گردن

از

به

در صد

ا سالم می

ازدواج هایی که

ا نداز ند

ثبت می شود

م تو جه

مربوط به ازدواج

نیستند که

های زیر  ۳۸سال

ا ک نون در

است در صورتی

قوانین ایران

که اگر شما به

موارد استثنا بر کل حاکمند .اکثر مخالفین تغییر قوانین جاری در

اطراف خودتان هم نگاه کنید ،با چنین آماری مواجه نمی شوید.

این خصوص اشاره می کنند که اگر دختر در سن زیر  ۳۱سال

معضل اصلی جامعه دختران و پسرانی است که از سنین مناسب

آمادگی ازدواج داشت ،تکلیف چیست؟ جواب :آیا همه دختران در

ازدواج عبور کرده اند و این معضل برای همه ما قابل لمس

این سن آمادگی دارند که قانون به کل تعمیم داده شده است؟

است .ازدواج در سنین پایین شاید تنها در برخی از مناطق

اصالح قانون به منزله وجود و تابعیت آن برای اکثر جامعه است نه

مرسوم باشد .از سوی دیگر در همان مناطق هم چون سیستان

این که این امکان فراهم باشد که این اگرها همه دختران را از

و بلوچستان هم ما با پیشرفت های قابل تامل زنان مواجه

تحصیل باز دارد و با مجوز به سوی کودک همسری ،کودک

هستیم .به طور نمونه در انتخابات شوراهای سال گذشته

بیوگی ،کودک مطلقگی ،کودک والدی و افزایش مرگ و میر

سیستان و بلوچستان باالترین تعداد زنان راه یافته به شوراها را

مادران و نوزادان بسپارد .در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران

به خود اختصاص داد و این نشان میدهد اوضاع اصالً آنطوری

زیر  ۳۸سال ارتباط جنسی برقرار میکنند و در کشور انگلستان از

نیست که برخی عامدانه تالش می کنند ،نشان بدهند.

بچه های بچهدار حمایت می کنند تا از فرزندانشان مراقبت کنند.

پس از انتشار این مصاحبه ،کمپین گام به گام تا توقف ازدواج
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کودکان در ایران ،گفتگویی با دبیر مرجع ملی حقوق کودک

مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش

جناب آقای مظفر الوندی انجام داد که البته ایشان نسبت به
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”مصاحبه ایشان از چند منظر قابل توجه است.

تایید شورای نگهبان اجرایی می شود .به نظر می رسد بعضی

 .1بدبینی مفرط ایشان به اسناد بین المللی و ربط دادن

ها حتی از طرح و گشودن چنین مباحث مهم و اساسی هم ابا

هراقدامی خالف ایده ایشان به یونسکو...

دارند“.

 .2ارجاع به باال رفتن سن ازدواج و این که باید برای آن

الوندی ادامه می دهد که ” :مواضع هر حکومت و دولتی از طریق

فکری کرد و این که چرا ما باید اجازه بدیم سن ازدواج باال

وضع قانون ،سیاست ها و رویه های اجرایی منعکس می شود.

رود ،درحالی که کسی مخالف ازدواج در سن مناسب و با

قانون باید باشد و بر اجرا هم نظارت کرد .به هرحال ما اگر

شرایط داشتن قدرت تشخیص و غیره نیست و این نباید

بخواهیم ببینیم که در فالن کشور در مورد فالن موضوع چه

محملی برای توجیه اقدامات خالف قانون ازدواج کودکان

رویکردی دارند ،به چه مستنداتی از آن کشور رجوع می کنیم؟ غیر

شود.

قانون و مقررات ودستورالعمل های رسمی است؟ در هر جامعه

 .3ازدواج را اگر حداقل یک قراداد
مشارکت در زندگی بین دوطرف
بدانیم ،رضایت شرط اولیه باید باشد در
حالی که عمده ازدواج های کودکان
بدون این شرط انجام می شود.
 .4ما به عنوان یک کشور اسالمی باید

متناسب با زمان و مقتضیات قوانین
خودمان را تدوین کنیم و از این که با
یک سند بین المللی هم به طور اتفاقی
مطابقت داشت ،نترسیم .تمامی عقال و
متخصصین در حال حاضر ازدواج یک

کودکان

گفته های خانم روح افزا انتقاداتی داشتند:

شرعی را نادیده نمی گیرند؛ چه این که هر قانونی فقط با

نتایج تحقیقی که به تازگی در دبی به
وسیله مرکز مطالعه ژن ها انجام شد،
نشان داد در اعراب بیش ترین اختالل های
ژنتیک وجود دارد و علت آن هم ازدواج
های فامیلی است .این موسسه اعالم کرد
که حدود  ۳۱درصد مشکل های ژنتیکی در
عرب ها ،به دلیل ازدواج های فامیلی اتفاق
می افتد و هشدار داد که تعداد این ازدواج
ها در حال افزایش است .چنین ازدواج
هایی در منطقه بسیار مقبول و مرسوم

حاکمیتی وجود دارد که باید شفاف قوانین و
مقررات مربوط را وضع کند .هر ازدواجی با
رضایت طرفین و دارا بودن برخی شرایط
شرعی می تواند صورت گیرد ولی الزاماً
قانونی نیست .مگر تشریفات آن در نهادهای
رسمی به ثبت برسد و نهادهای رسمی برابر

قانون تاسیس می شوند“)2(.
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران ،دکتر
کوروش محمدی نیز به تاثیر کار فرهنگی
اشاره دارد و البته تدوین قانون را کاری
خنثی و بی اثر تلقی می کند .چنین حرفی از

دختر مثال  01ساله با یک مرد  ۱۰ساله را تقبیح می کنند

مقامی در چنین سطح نیز به بسیاری از خالءهای فرهنگی از

و متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور و حاشیه شهرهای

جمله آگاهی بخشی صحیح دادن در مورد اهمیت قانون به دست

بزرگ این اتفاق می افتد.

اندرکاران اجرایی اشاره دارد ” :تالش برای کاهش سن ازدواج از

 .5حتی اگر یک مورد هم ازدواج غیر متعارف انجام شود و در

نظر قانونی پروسه ای بیاثر و خنثی است .چراکه نگرش غالب در

آن حقوق اولیه و اصلی کودک مثل حق سالمت ،حق

جامعه ما نگاهی است که بسیار تحت تاثیر عواملی از جمله

انتخاب ،حق تفریح ،حق آموزش و غیره ضایع شود ،باید از

اقتصادی و فرهنگی است و خانواده های ناهنجار که با مشکالت

آن جلوگیری و دولت و مسئوالن مرتبط اقدام الزم را

مالی بسیاری مواجه هستند ،با وجود قانون مدون و مصرح در این

انجام دهند.

زمینه نیز با هم دست از فروش فرزندانشان برنمی دارند .ازدواج

 .6نمایندگان محترم مجلس هم که از فیلترهای مختلف برای
تایید و حضور در مجلس عبور کرده اند ،هیچ گاه مبانی

تنها لوایی است که در قالب آن می توانند اقدامشان را قانونی و
مناسب جلوه دهند“)3(.
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شماره 78
آبان
1396

کودکان

از سوی دیگر نمایندگان تمایل دارند که ضعف نبود قانون را در

رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و خانم دکتر لعیا

جای دیگری جستجو کنند .اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون

جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد .پروانه

حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه ای با خانه ملت اعالم کرده

سلحشوری ،رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسالمی

بود تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج باعث افزایش ازدواج کودکان

در خصوص دستاوردهای این جلسه گفت” :روند طوالنی و

شده است؛ چرا که در برخی از این دفاتر ،سن واقعی دختران ثبت

فرسایشی بروکراسی در کشور ،یکی از دالیل اصلی تاخیر در

نمی شود)4(.

حصول نتیجه در مورد افزایش سن ازدواج دختران است .ما در

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به این انتقاد

فراکسیون زنان پیگیر این موضوع هستیم .هرچند پیچیدگی و

اعالم کرد که سیستم ثبت احوال به صورت برخط به دفاتر ثبت

حساسیت های موجود در مسائل فرهنگی کشور ،هم روند

ازدواج متصل شده است و به این ترتیب ممکن نخواهد بود که

رسیدن به نتیجه را کند و هم ما را ملزم به بررسیهای دقیقتر

افراد سن خود را به

کرده است“.

صورت غیرواقعی

از یک طرف ازدواج

باالتر اعالم کنند و

کودکان برای عده ای

ازدواج را به صورت

مسئله و اشکال است و

غیر قانونی ثبت

از طرفی دیگر ،برای

وی

عده ای یک امر واجب

همدچنین اعالم

تلقی می شود و ممکن

ن ما ی ند.

کرده است که تمام
افرادی که ازدواج

برگزاری نشست ابتکار ،معاون رئیس جمهور و هاشمی ،استاندار با موالنا
عبدالحمید امام جمعه زاهدان و سایر علمای اهل سنت در استانداری

است نه تنها این کار را
ازدواج کودک ندانند

آن ها زیر سن قانونی ( ۳۱سال برای دختران و  ۳۱سال برای

که حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج

پسران) ثبت شده است ،دارای اذن دادگاه بوده اند)5( .

دختری است که به سن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین

معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم که کار خود را به

سنی ،باید در قانون لحاظ شود.

تازگی شروع کرده است در تداوم فعالیت های قبلی معاونت امور

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که در این زمینه نظر فقها

زنان پا را قدمی جلوتر نهاده و به گفتگو با شیوخ اهل سنت در

و علما را جویا شده اند تا رضایت آن ها را جلب کنند و برخی از

زمینه جلوگیری از ازدواج در سنین پایین نشسته است .خانم دکتر

آن ها نیز نظر مثبت داشتهاند .در مورد مباحث عرفی ،شرعی و

معصومه ابتکار اشاره می کند که:

قانونی نیز کارشناسان حاضر در جلسه تاکید داشتند که حداقل

” در نشست با علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان تصمیمات

سن  ۳۱سال برای ازدواج دختران هم بر اساس عرف شناخته

بسیار خوبی در مورد جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین

شده تر است هم در اولین قانون مدنی ایران وجود داشته است.

اتخاذ شد .با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی می توان از ازدواج

این موضوع را نیز مرکز تحقیقات اسالمی قم مطرح کرد که به

دختران در سنین پایین جلوگیری کرد که علمای اهل سنت

لحاظ مقتضیات و شرایط زمان و مکان میتوانیم روی این سن

سیستان و بلوچستان در این زمینه پیش قدم شده اند“)6(.

کار کنیم)7( .

شماره 78
آبان
 1396در همراهی دولت و مجلس ،جلسه ای با حضور نمایندگان عضو

هم چنین از مرکز پژوهش های مجلس درخواست شده که

فراکسیون زنان و جلسه خانم دکتر شهیندخت موالوردی ،دستیار

اطالعاتی را استخراج و در اختیار کمیسیون زنان بگذارند تا
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بیش تر است و علل بروز آن چیست؟ در مواردی خانواده های

در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که

متشرع و متدین اصرار دارند که دخترشان باید زود ازدواج کند.

همان ۳۸سال تمام است ،غیرقانونی بوده و جرمانگاری شده است.

اما در جای دیگر فقر عاملی است که خانواده را مجبور می کند

در ایران اما مسئله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.

به ازدواج دخترشان در سن پایین ،تن بدهند .طبق گفته

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که از سال ۳۱۸۱

کارشناسان  ۲پیامد و آسیب برای ازدواج در سنین پایین

تا  ،۳۱۲۱نزدیک به  ۱۱هزار دختر زیر  ۳۱سال در ایران ازدواج

شناسایی شده که بازماندن از تحصیل و بارداری زودهنگام از

کرده اند .هم چنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر

جمله این موارد هستند.

سال گذشته میالدی منتشر کرد۳۱ ،درصد از دختران ایرانی زیر

کارشناسان بر آمار

سن ۳۸سال و سه درصد نیز زیر

باالی سرطان رحم در

۳۱سال ازدواج میکنند.

دخترانی که در سن

قطعاً ممنوعیت قانونی ازدواج

پایین ازدواج کردند و

کودکان بستری برای فرهنگ

ناباروری در آن ها

سازی و حمایت های اجتماعی

کرد ند و

ایجاد خواهد کرد تا بتوان مبارزه

افزودند :طبق نتایج

برای حقوق کودک را به مناطقی

م طا ل عات پز ش کی

از کشور که ازدواج کودکان

تا ک ید

رابطه جنسی زودرس

جلسه فراکسیون زنان مجلس با حضور موالوردی و جنیدی ودر رابطه با موضوع کودک همسری

می تواند در کیفیت زندگی آتی زنان و خانواده ها تاثیر مستقیم

کودکان

مشخص شود در کدام مناطق کشور ،پدیده ”کودک همسری“

ناپسند محسوب می شود.

آسیب های بسیار زیادی داشته

است ،گسترش داد.

بگذارد .به فتوای آیت اهلل مکارم شیرازی که گفته اند” :تا زمانی
که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم گیری نداشته

پانوشت ها:

باشد ،اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را

 .1مصاحبه ها می توانید از اینجا یا اینجا و یا اینجا بشنوید.

می دهم“ اشاره شد و در مورد آن بحث و برمبنای آن تبادل
نظر شد.
در پایان پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس به
دلیل ضیق وقت از برگزاری جلسهای دیگر با این موضوع و
تبادلنظر و نتیجهگیری در فراکسیون متبوعش خبر دارد.
بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد ،یونیسف ،از
ازدواج کودکان ارائه میدهد ،هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر
رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۳۸سال
باشند ،ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکالت و
محرومیت های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی

 .2برای اطالعات بیش تر ر.ک به کمپین گام به گام تا توقف ازدواج
کودکان در ایران
 .3پدیده کودک بیوگی؛ پیامد تغییر ساختارهای اجتماعی جامعه ،نوآوران01 ،

شهریور ماه 0316
 ۳۱ .4تا  ۳۱هزار مورد آمار ازدواج غیررسمی کودکان ،خانه ملت 20 ،آذر ماه
0315
 .5ازدواج کودک؛ جلوگیری از ثبت یا پیشگیری از وقوع؟ ،انصاف نیوز02 ،
اردی بهشت ماه 0316
 .6پیش قدمی علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از
ازدواج کودکان ،ایسنا 5 ،مهر ماه 0316
 .7جزئیات جلسه فراکسیون زنان با موضوع کودک همسری ،مهرخانه01 ،
مهر ماه 0316
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شماره 78
آبان
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اجتماعی

لزوم اجباری کردن آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج
بیماران پیشگیری کرد.
نازیال رستم زاده
دانشجوی حقوق و پژوهشگر
امروزه مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به اقدامی بسیار ضروری و
الزم مبدل شده است .مشاوره ژنتیک و در صورت تشخیص
مشاور ،انجام آزمایشات ژنتیکی مورد لزوم از بروز بسیاری از
بیماری های مادرزادی و ژنتیکی جلوگیری می کند و امکان تولد
نوزادانی با نقص مادرزادی (ناتوانی های ذهنی و جسمی) را
کاهش می دهد.
آزمایش های ژنتیک انواع مختلفی دارند که هر کدام هزینه
متفاوتی دارد؛ اما این هزینه ها در برابر هزینه های نگهداری از
یک کودک معلول بسیار ناچیز است .این نوشته ،نگاهی می اندازد

به آمار و ارقام ازدواج فامیلی در گوشه و کنار جهان و نقش
مشاوره ژنتیک در کاهش این آمار.
برای آن که بدانیم یک فرد یا خانواده الزم است آزمایش ژنتیک
انجام دهند یا خیر ،الزم است ابتدا مورد مشاوره قرار گیرند.
مشاوره ژنتیک حتما می بایست توسط یک پزشک متخصص
ژنتیک یا پزشک آموزش دیده و دارای مجوز فعالیت مشاوره
ژنتیک انجام گیرد .نکته مهم آن است که یادآوری شود مشاوره
قبل و بعد از انجام آزمایش ژنتیک الزم است .فعالیت مشاوره به
طور کلی از فعالیت آزمایشگاه جدا و مستقل است.
متاسفانه ازدواج فامیلی در کشور ما بسیار رایج است و بنا به دالیل
مختلف اجتماعی و اقتصادی هم تمایل به انجام آن کاهش نیافته
است؛ رویدادی که یکی از عوامل مهم افزایش بیماری های
ژنتیک محسوب می شود .از طرف دیگر اطالع و آگاهی افراد
شماره  78جامعه نسبت به بیماری های ژنتیکی باال نیست؛ به طوری که
آبان
1396

گاهی مشاهده می شود خانواده ای با وجود داشتن دو یا سه فرزند

مبتال به اختالل ژنتیکی هنوز نمی دانند می شود از تولد این

تعداد آزمایشات ژنتیکی که تحت پوشش بیمه های پایه هستند
نیز محدود است؛ در حالی که برخی از این آزمایش ها هزینه
های باالیی دارند .پوشش بیمه های تکمیلی در این رابطه نسبتاً
وسیع است.
البته همان طور که پیش تر گفته شد ،با یک دید آینده نگر

همیشه می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری بسیار ساده
تر ،کم هزینه تر و ثمربخش تر از درمان است .به ویژه در مورد
بیماری های ژنتیکی که در صورت بروز ،غالباً درمانی نخواهند
داشت.
دسته ای از بیماری های ژنتیکی تحت عنوان بیماری های
اتوزوم مغلوب هستند که احتمال بروز آن ها در صورت ازدواج
فامیلی به شدت افزایش می یابد .این بیماری ها در جامعه
ایرانی به دلیل تمایل به ازدواج فامیلی نسبت به کشورهای
غربی شایع هستند .در حال حاضر پیشگیری از بروز این بیماری
ها به طور مطلق امکان پذیر نیست .اما با روش های بسیار
مدرن آزمایشگاهی ،بررسی و پیشگیری از بروز تعداد قابل
توجهی از شایع ترین این بیماری ها امکان پذیر شده است.
همه نکاتی که باید درباره آزمایش ژنتیک بدانید
گاهی انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج ضروری است.
آزمایش های ژنتیک غالباً روی نمونه خون و گاهی روی مایعات

دیگر بدن و یا بافت انجام می شود.
امروزه با استفاده از فناوری های نوین آزمایشگاهی ،می توان
مشخص کرد که آیا شما ،همسرتان یا فرزندانتان ژن بعضی از
اختالالت ارثی را دارید یا خیر؟ به کمک آزمایش ژنتیک،
پزشکان می توانند وجود این ژن های معیوب را تشخیص دهند
و در صورت تمایل خانواده به بارداری ،از بروز بیماری مورد نظر
پیشگیری کنند.
زمان مناسب برای انجام مشاوره ژنتیک
مناسب ترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است ،اما
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انجام مشاوره و در صورت لزوم آزمایش ژنتیک از تولد نوزادی

است.

با مشکالت ژنتیک پیشگیری خواهد کرد یا حداقل روند درمان

هرچه ازدواج فامیلی نزدیک تر باشد ،خطر بیماری مادرزادی جنین

این بیماران را تسریع نموده و با موفقیت بیش تری همراه می

و نوزاد بیش تر خواهد شد .ازدواج پسرعمو -دخترعمو ،پسرخاله-

کند.

دخترخاله ،پسرعمه -دختر دایی و پسردایی-دختر عمه به یک

به عنوان مثال ،در مورد نوزادان مبتال به اختالالت متابولیک،

اندازه و به میزان سه تا چهار برابر این خطر را افزایش خواهد داد.

در صورت تشخیص زود هنگام و شروع رژیم غذایی مورد نظر،

در صورتی که والدین زوجین هم ازدواج فامیلی کرده باشند ،این

عوارض به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

خطر به مراتب افزایش خواهد یافت.

ازدواج فامیلی

مشاوره ژنتیک فرآیندی است که طی آن پزشک اطالعات الزم را

ازدواج فامیلی ،یکی از مهم ترین علل ایجاد بیماری های

از فرد یا خانواده او دریافت می کند ،شجره نامه را ترسیم کرده و

ژنتیکی است .بهترین و کم خطرترین نوع ازدواج ،ازدواج با یک

با توجه به آن میزان خطر برای کل بیماری های ژنتیک را

فرد غیر هم خون

محاسبه نموده و

(غریبه) است .اما

ممکن است در

در صورت وقوع

طول این فرآیند

فامیلی،

آزمایش خاصی هم

ازدواج

مشاوره ژنتیک و

درخواست نماید.

انجام غربالگری

وظایف پزشک در

ناقلی در ازدواج

قبال

مورد

های پرخطر اکید ًا

مشاوره

توصیه می گردد.

همان

تغییر یک باور

خصوصیت منحصر
به

غلط

فرد
گونه
فرد

که

بیماری

باور بسیاری از افراد این است که در بین بستگان ما ازدواج

ژنتیکی ،تمایل آن به عود در داخل خانواده ها است ،جنبه منحصر

های فامیلی بسیار زیاد اتفاق افتاده و تمام کودکان حاصل از

به فرد مشاوره ژنتیکی ،تمرکز آن نه تنها بر بیمار اولیه ،بلکه بر

این ازدواج ها سالم اند؛ در صورتی که این تفکر کامالً اشتباه

اعضای خانواده بیمار ،هم در حال حاضر و هم در آینده است.

است .در هر بارداری ،این احتمال وجود دارد که ژن های

مشاوره ژنتیکی که از فعالیت های محوری در ژنتیک پزشکی

مغلوب در کنار هم قرار بگیرند و سبب بروز بیماری شوند .به

است ،نه تنها با اطالع دهی به بیمار و خانواده اش ،بلکه با ایجاد

طور کلی در همه انسان ها  ۱تا  ۸عدد ژن معیوب وجود دارد

مشاوره جهت دار از نظر روانشناسی برای کمک به سازگار شدن

که در ازدواج های غریبه احتمال این که ژن های معیوب

افراد و تطابق با تاثیرات اختالل در خانواده سروکار دارد.

زوجین کنار هم قرار بگیرد ،حدود دو تا سه درصد است و این

استانداردهای تعیین شده مراقبت پزشکی مستلزم آن هستند که

رقم در مورد ازدواج های فامیلی به دلیل مشترک بودن اجداد

ارائه دهندگان خدمات ژنتیکی شرح حالی به دست آورند که شامل
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در مراحل بعدی یعنی قبل از بارداری و حتی حین بارداری هم

زوجین بسیار بیشتر از ازدواج با فرد غیر فامیل و به اصطالح غریبه
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اطالعات خانوادگی و نژادی باشد و در مورد مخاطرات ژنتیکی

دیرباز با سرهایی بسیار کوچک از مادر متولد می شدند ،باید در

بیماران و اعضای خانواده شان به آن ها توصیه های الزم را ارائه

تمام طول عمر خود در خدمت خدا می بودند و به همین دلیل

کنند .آزمایش ژنتیکی یا تشخیص پیش از تولد ،در صورت لزوم،

از گذشته دور ،والدینشان ،آن ها را در آن محل رها می کردند و

پیشنهاد دهند و درمان گوناگون یا راه های اداره و تدبیر جهت

دیگر حتی به پشت سر خود هم نگاه نمی کردند اما در این

کاستن خطر بیماری را ذکر کنند .مشاوره ژنتیکی ،محدود به ارائه

دوره و در عصر مدرن ،افسانه به تنهایی کارساز نیست .مردم

اطالعات و محاسبه خطر بیماری نیست ،بلکه نوعی روند ارتباطی

کنجکاو شده اند تا علت هر چیز را بدانند.

است .توانایی تعریف و تعیین موضوعات روانی -اجتماعی پیچیده

ابتدا تصور می شد این مردم ،قربانیان جرم و جنایت هستند .به

مرتبط با نوعی اختالل ژنتیکی در یک خانواده ،نقش مرکزی را در

همین علت آن ها را خرید و فروش و از آن ها برای گدایی

این کار ایفا میکند .توجه به این موضوعات ،احتماالً به موثرترین

استفاده می کردند .قیافه آن ها به قدری ترحم برانگیز بود که

وجه از طریق تماس دوره ای با خانواده در طول زمان و با مرتبط

رهگذران دلشان به رحم می آمد و به آن ها پول می دادند اما

شدن موضوعات پزشکی یا اجتماعی با زندگی افراد مبتال ،انجام

با پیشرفت علم ،مشخص شد که یک پاسخ ساده برای این

می شود.

اتفاق وجود دارد” :ژنتیک“.

سلمان خدادادی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،با اشاره به این

این افراد از یک بیماری به نام ”میکروسفالی“ رنج می بردند .در

که در قانون بودجه سال  ۲۳انجام آزمایشات ژنتیک طبق تاکیدات

این بیماران ،مغز رشد کافی نمی کند و یک اختالل ژنتیک

کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است ،می گوید” :در حال

مادرزادی است که بین پاکستانی ها به شدت شیوع دارد .البته

حاضر ساالنه نزدیک به  ۱۰هزار نفر معلول در کشور متولد می

محققان موسسه تحقیقات ژنوم انسانی ،با تحقیقی که به تازگی

شوند ،متاسفانه به دلیل عدم انجام آزمایشات ژنتیک به شکل

انجام داده اند ،مشخص کرده اند که حتی در پاکستانی های

اجباری افراد در هنگام ازدواج ضرورتی به طی مراحل آزمایش

ساکن انگلیس که هرگز در کشور خود نبوده اند نیز ،درصد

نداشتند“.

زیادی از نوزادان میکروسفال به دنیا می آیند ،پس مشخص

وی می افزاید” :مجلس برای جلوگیری از تولد کودکان مبتال به

است که ژن معیوب میکروسفالی در آن ها وجود دارد.

معلولیت انجام آزمایشات ژنتیک را اجباری کرد ،یعنی برای تمامی

اما علت شیوع زیاد این بیماری در این نژاد چیست؟ بررسی

ازدواج ها در صورت تشخیص باید آزمایشات ژنتیکی انجام شود؛

خانواده های پاکستانی نشان می دهد که به علت ساختار

البته اعتبارات مورد نیاز را دولت باید در اختیار سازمان بهزیستی

خانوادگی و فرهنگ سنتی شان ،تمایل دارند ازدواج فامیلی

قرار دهد ،سازمان بهزیستی خوشبختانه این مصوبه را تا حدودی

داشته باشند و معموالً مردان با دخترعمو /عمه /خاله یا دایی

پیگیری کرده اما شاید در تخصیص بودجه مشکالتی وجود داشته

خود ازدواج می کنند .میکروسفالی یک اختالل اتوزومال مغلوب

باشد“.

است که عده ای ناقل ژن آن هستند اما بیماری را نشان نمی

خدادادی در پایان با تاکید بر این که ”استفاده از مشاور در حال

دهند.

حاضر به شکل قانون نیست“ ،می گوید” :اگر سازمان بهزیستی

اختالل های اتوزومال مغلوب

این موضوع را به مجلس اعالم کند؛ تالش می شود که با تصویب

ژن های انسان در حلقه پیچیده ای به نام کروموزوم ها قرار

قانون شرایط برای اجرای قانون فراهم شود“.

دارند .همه سلول های انسان  ۱۱جفت کروموزوم دارند که ۱۱
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جفت آن ها ”اتوزوم“ و جفت آخری که جنسیت را تعیین می

ای میان الهور و اسالم آباد ،عزیزان خدا هستند .این افراد که از

کند ،کروموزوم جنسی نامیده می شوند .یک بیماری ژنتیکی
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می شود.

موسسه اعالم کرد که حدود  ۳۱درصد مشکل های ژنتیکی در

مغلوب بودن نیز به این معناست که اگر کسی فقط یک ژن

عرب ها ،به دلیل ازدواج های فامیلی اتفاق می افتد و هشدار داد

معیوب را به ارث ببرد ،فقط ناقل خواهد بود و عالیم بیماری را

که تعداد این ازدواج ها در حال افزایش است .چنین ازدواج هایی

نشان نمی دهد .بیماری اتوزومال مغلوب فقط در صورتی بروز

در منطقه بسیار مقبول و مرسوم است ولی کار چندان درستی

می کند که نوزاد ،یک ژن معیوب را از پدر و یک ژن معیوب

نیست .در امارات که پنجمین کشور دنیا از نظر تعداد ازدواج های

دیگر را از مادر به ارث ببرد بنابراین ازدواج فامیلی در خانواده

فامیلی است ،حدود  ۱۱۰نوع بیماری ژنتیک شناخته شده است که

ای که ناقل ژن معیوب هستند ،باعث شیوع بیماری می شود.

تعداد آن ها در مقایسه با کشورهای دیگر جهان بسیار باالست.

در اختالل اتوزومال مغلوب ،اگر هر  ۱طرف ،یک ژن اختالل را

این موضوع به مسئله نگران کننده ای تبدیل شده چون بار مالی

داشته باشند(ناقل باشند) ،به احتمال  ۱۱درصد در هر بارداری

زیادی به دولت تحمیل می کند و به همین علت باید توجه خاصی

بچه بیمار به دنیا می آید ،به احتمال ۱۰
درصد کودک سالم اما ناقل است و به
احتمال  ۱۱درصد کامال سالم خواهد
بود.
این نکته مهم است که احتمال اختالل
ژنتیکی در هر بارداری به همان صورت

باقی می ماند .مثالً اگر زوجی ،فرزندی
مبتال به بیماری ژنتیکی داشته باشند،
احتمال داشتن فرزند دیگری با این
اختالل ،هم چنان  ۱۱درصد است .یعنی
داشتن یک فرزند با اختالل ژنتیکی،
احتمال ابتالی فرزندان دیگر را کاهش

نتایج تحقیقی که به تازگی در دبی
به وسیله مرکز مطالعه ژن ها انجام شد،
نشان داد در اعراب بیش ترین اختالل های
ژنتیک وجود دارد و علت آن هم ازدواج های
فامیلی است .این موسسه اعالم کرد که حدود
 ۳۱درصد مشکل های ژنتیکی در عرب ها ،به
دلیل ازدواج های فامیلی اتفاق می افتد و
هشدار داد که تعداد این ازدواج ها در حال
افزایش است .چنین ازدواج هایی در منطقه
بسیار مقبول و مرسوم است ولی کار چندان
درستی نیست.

اجتماعی

اتوزومال به وسیله کروموزوم های اتوزومال (غیرجنسی) منتقل

ژنتیک وجود دارد و علت آن هم ازدواج های فامیلی است .این

به ژنتیک شود .این مطالعه ها عالوه بر
امارات ،در بحرین و عمان هم انجام شده و
قرار است که در همه کشورهای عرب،
پیگیری شود.
ازدواج فامیلی و مشکل ها
زمانی توصیه می شد با اقوام خود ازدواج

کنید اما این گفته شاید طرفداران زیادی در
این روز و روزگار نداشته باشد .البته هنوز هم
ازدواج فامیلی ،با هدف زنده نگه داشتن سنت
ها در بعضی کشورها شایع است .در
روزگاری که عده زیادی از افراد هر کشور،
برای یافتن کار یا شرایط بهتر زندگی ،به

نمی دهد و داشتن فرزندی سالم ،به معنی سالم بودن فرزندان

کشورهای دیگر مهاجرت می کنند ،حفظ فرهنگ و ارزش های

بعدی نیست .متاسفانه این اختالل ها فقط به میکروسفالی ختم

خانوادگی سخت تر شده و شاید همین امر هم دلیل افزایش

نمی شود .هیدروسفالی (بزرگی سر) ،کری و اللی ،نابینایی و

ازدواج های فامیلی بین مهاجران باشد.

ناشنوایی ،لب شکری ،اسکیزوفرنی ،تاالسمی و عقب افتادگی

مثالً در خانواده های عرب یا پاکستانی های مهاجر به انگلیس،

نیز از اختالل های ژنتیکی هستند که میزان بروز آن ها در

کانادا ،آمریکا یا استرالیا هم ازدواج فامیلی به شدت رایج است.

ازدواج های فامیلی زیاد است.

محققان انگلیسی در مطالعه جدیدی اعالم کرده اند ،تعداد ازدواج

تحقیق مرکز مطالعه ژن های اعراب

های فامیلی در انگلستان در  ۱دهه اخیر افزایش داشته و بیش تر

نتایج تحقیقی که به تازگی در دبی به وسیله مرکز مطالعه ژن

موارد آن را افراد انگلیسی پاکستانی تبار انجام می دهند و حدود

ها انجام شد ،نشان داد در اعراب بیش ترین اختالل های

نیمی از ازدواج ها بین دخترعمو /عمه /خاله یا دایی ها اتفاق می
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افتد و فرزندان حاصل از این پیوندها  ۳۰برابر بیش از دیگران

رادیو و تلویزیون استفاده کرده است .به عالوه پزشکان از

اختالل های ژنتیکی دارند .به عالوه احتمال مرگ و میر نوزادان،

همکاری علمای مذهبی کمک می گیرند تا اگر مشخص شد

مشکل های یادگیری ،بینایی یا شنوایی و نقایص هنگام تولد نیز

جنین زنی بیمار است ،اجازه سقط به او داده شود تا از تولد نوزاد

در این نوزادان باالست.

مبتال به تاالسمی جلوگیری شود.

این کودکان ،زمانی که بزرگ می شوند بیش از سایرین در معرض

در عربستان

خطر ناباروری یا سقط جنین قرار دارند .گفته شده که ازدواج با

ازدواج در عربستان ،قرن هاست امری مشخص و ساده بوده؛

فامیل نزدیک (دخترعمه ،عمو ،خاله و دایی) از نظر تولد نوزادان با

آن ها معتقدند که ازدواج باید داخل خانواده و با کسی مثل

مشکل های ژنتیکی و سقط جنین ،خطری مانند زایمان در سنین

دختر عمو/عمه/دایی/خاله یا حداقل عضوی از قبیله انجام شود

باالی  ۱۰سال دارد اما منتقدان می گویند همان طور که نمی

که اصول اولیه را قبول و حامی همسرش باشد .آن ها هم

توان زایمان در سنین باال را ممنوع کرد ،نمی توان ازدواج فامیلی

چنین ترجیح می دهند با فامیل ازدواج کنند تا ثروتشان حفظ

را هم منع کرد .فقط باید میزان خطرهای احتمالی را گوشزد کنیم.

شود .عالوه بر این ها ،عربستان کشوری است که هنوز هم به

در پاکستان

شدت تحت تاثیر قبایل

محققان سالمت ،شیوع

خود است و معموالً افراد

تاالسمی را در پاکستان

هر قبیله ترجیح می دهند با

حدود  ۱میلیون نفر

هم قبیله های خود ازدواج

اعالم کرده اند و یکی

کنند .همین امر باعث شده

از علت های افزایش

بسیاری

های

آن را ازدواج های

ژنتیکی در بعضی قبیله ها

فامیلی می دانند .البته

که از هزاران سال پیش

مینور“

وجود داشته ،هنوز هم باقی

” تاالسمی

اختالل

مانده باشد.

بیماری کشنده ای
نیست اما بر اثر ازدواج های فامیلی احتمال دارد نوزادی با

با این حال مسئوالن سالمت جامعه ،افراد مذهبی و رسانه ها

تاالسمی ماژور به دنیا بیاید که بیماری ای کشنده است .تنها راه

هشدارهای خود را آغاز کرده اند و در مورد خطرهای ازدواج

پیشگیری از تاالسمی ،جلوگیری از تولد چنین نوزادانی است .به

های فامیلی بحث می کنند .محققان مشخص کرده اند حدود

همین دلیل ،دولت پاکستان ،پروژه جلوگیری از انتشار تاالسمی را

 ۱۱درصد ازدواج ها در عربستان ،فامیلی است و این مسئله

از سال  ۱۰۰۱آغاز کرده است .البته مالحظات سیاسی و اجتماعی

باعث شده که میزان اختالل های ژنتیکی در این کشور به

زیادی سرعت پیشرفت آن را کم کرده است اما هم چنان ادامه

حدود  ۱۰برابر استاندارد برسد؛ به حدی که بعضی بیماری های

دارد.

نادر ژنتیکی ،همانند یک عالمت مشخصه برای بعضی قبایل

طی این پروژه ،اعالم شده که ازدواج های فامیلی می توانند از

درآمده و همیشه از گذشته تاکنون ادامه یافته است .البته امروزه

علت های دچار شدن فرد به بیماری تاالسمی باشند و از افراد

تا حدی سعی شده که ازدواج میان اقوام نزدیک کم رنگ تر

شماره 78
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رسانی به مردم در مورد این پروژه ملی ،دولت از روزنامه ،پوستر،

شود و به جوانان اجازه داده می شود تا با افراد غریبه ازدواج

کنند.
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می دهند همسر خود را با دقت انتخاب کنند و به سالمت

شده و هنوز هم ادامه دارد اما در انگلستان ممنوعیتی در این رابطه

فرزندانشان اهمیت بدهند .در مورد انجام تست های ژنتیکی

وجود ندارد.

قبل از ازدواج هم با جوانان صحبت می شود تا لزوم آن را

در آفریقا

دربیابند .مراکز دولتی عربستان در این موارد ،با سازمان جهانی

در آفریقا ازدواج های فامیلی حدود  ۱۱درصد تخمین زده می

بهداشت همکاری های خوبی داشته اند .البته در سایر

شود .در نیجریه -که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای آفریقاست

کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که کارگران خارجی زیادی

 ۱ ،-قبیله مهم وجود دارند که در یکی از آن قبایل ،بیش تر

در آن ها حضور دارند ،ازدواج با فردی هم ملیت ،از اهمیت

ازدواج ها فامیلی است اما در قبیله های دیگر که عمدتاً مسیحی

ویژه ای برخوردار است .این امر به خصوص در مورد کشورهای

هستند ،ازدواج فامیلی ممنوع است .در اتیوپی نیز با وجودی که

کم جمعیت به قدری مهم شده که کشورهایی مانند کویت و

بیش تر افراد مسلمان هستند ،ازدواج فامیلی بسیار کم اتفاق می

امارات به افرادی که با فردی از همان کشور ازدواج کنند،

افتد.

کمک مالی و خانه آن ها را نیز تامین می کند.

در سایر مناطق دنیا

در آمریکا

در هندوستان ،ازدواج با خویشاوندان نزدیک (فرزند عمو/عمه/

آمریکا تنها کشوری است که قوانینی بر ضد ازدواج با

خاله /دایی) ،منطقه به منطقه متفاوت است .بین مسلمانان هند،

خویشاوندان نزدیک دارد .به همین دلیل در فوریه ۱۰۳۰

این امر مرسوم است اما میان هندوها این نوع ازدواج ممنوع است.

مجدداً در  ۱۰ایالت آمریکا ازدواج میان این خویشاوندان ممنوع

البته بین هندوها هم با توجه به منطقه ،عقاید مختلفی وجود دارد.

اعالم شده است .البته ازدواج خویشاوندان نزدیک در آمریکا تا

در کشورهای تایوان ،کره و فیلیپین هم ازدواج با خویشاوندان

قبل از جنگ جهانی قانونی بود اما بعد از جنگ ممنوع شد .در

نزدیک ممنوع است اما در ژاپن ممنوعیتی علیه آن وجود ندارد.

آن زمان یک متخصص ژنتیک کتابی نوشت که در آن مزایای

چین نیز از سال  ۳۲۸۰قانونی تصویب و ازدواج با خویشان نزدیک

ازدواج میان افراد غیر فامیل ذکر شده بود .از نظر او و بسیاری

را منع کرد.

افراد دیگر ،ازدواج فامیلی از نشانه های بی تمدنی بود .سپس

***
ذکر مجدد این نکته ضروری است که مشاوره ژنتیک قبل از

از نظر ذهنی و عقلی مشکل داشتند انجام داد و نتیجه گرفت

ازدواج ،عالوه بر ازدواج فامیلی ،در ازدواج های غیرفامیلی هم

که این مشکل بر اثر ازدواج فامیلی ایجاد شده است .در سال

الزم است چون خطر بروز ناهنجاری های ژنتیکی در هر ازدواجی

های بعد ،گزارش های مشابه زیادی رسید که در نهایت در آن

ممکن است اما در بعضی موارد مشاوره ژنتیک ضروری به نظر

سال ها باعث شد ازدواج فامیلی قدغن شود و این قوانین هنوز

می رسد :ازدواج فامیلی ،وجود یک فرد معلول یا بیماری مادرزادی

هم ادامه دارند.

در خانواده هر یک از زوجین ،وجود سابقه نازایی یا سقط جنین و

در اروپا

بارداری در سنین باالی  ۱۱سال.

محقق دیگری در ایالت ماساچوست تحقیقی روی افرادی که

دیدگاه ها درمورد ازدواج فامیلی در اروپا متفاوت از آمریکاست.
این نوع ازدواج ها از زمان رم باستان رایج بوده و امروزه در
قاره اروپا ،فقط کشورهای اتریش ،مجارستان و اسپانیا ازدواج با

پانوشت:
در نگارش این مطلب از وبسایت ” کلینیک ژنتیک پارس ژنوم“” ،خبرگزاری
خانه ملت“ و دانشنامه رشد استفاده شده است.
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اجتماعی

در بعضی مراکز دولتی ،شیوخ مذهبی به مردان جوان هشدار

خویشاوند نزدیک را منع کرده اند .این ممنوعیت از قرن  ۳۲آغاز
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ردیابی کاربران از راه ”اثرانگشت مرورگر“؛ راه های محافظت از حریم خصوصی
اطالعات ترکیب شوند ،نوعی اثرانگشت از شما تشکیل می
مصطفی رحمانی
فعال حقوق بشر

دهند ،مانند یک امضاء که برای شناسایی شما و رایانه شما می
تواند مورد استفاده قرار گیرد .برخی از شرکت ها از این
تکنولوژی برای شناسایی رایانه های شخصی استفاده می کنند.

”بنیاد مرز الکترونیک -ای.اف.اف“( Electronic Frontier

در سال  ، 2101بنیاد مرز الکترونیک پروژه پنوپتیکلیک را راه

) ،Foundationبه عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و عام

اندازی کرد؛ پروژه ای تحقیقاتی برای بررسی این که هر

المنفعه بین المللی ،در آمریکا بنیانگذاری شده است .این بنیاد

مرورگر اینترنتی چه اندازه منحصر به فرد است .محققین این

فعالیت های مختلفی دارد؛ از جمله فراهم آوردن بودجه برای دفاع

بنیاد ،اطالعات مربوط به پیکربندی و نسخه سیستم عامل،

حقوقی در دادگاه ها ،فراهم آوردن اطالعات برای دادگاه ها ،دفاع

مرورگر و پالگین های کاربران را جمع آوری و با هم مقایسه

از افراد و فناوری های نو در برابر تهدیدهای قانونی که بی پایه یا

کردند .این تحقیق به نتایج منحصر به فردی منجر شد که

گمراه کننده تلقی می شوند ،تالش برای افشای اعمال خالف

نشان می داد کاربران هنگام وبگردی به چه سادگی قابل

قانون دولت ،راهنمایی دولت و دادگاه ها ،سازمان دادن به فعالیت

شناسایی هستند.

های سیاسی و نامه های انبوه ،پشتیبانی از فناوری های نو که

در سال  ،2105این محققین ،پروژه پنوپتیکلیک را با اضافه

مدعی است مایه حفظ آزادی مدنی هستند ،نگهداری از یک

کردن تست مسدود کننده ردیاب به روز رسانی کردند .تعداد

دادگان و وبگاه هایی که اطالعات مرتبطی ارائه می کنند ،نظارت

میلیونی کاربران اینترنت در حال استفاده از افزونه های

و به چالش کشیدن قانونگذاری هایی که معتقد است آزادی

مسدودکننده ردیاب هستند .ابزارهایی مانندAdBlock, :

سیاسی و استفاده منصفانه را نقض میکنند و جمعآوری فهرستی

Ghostery, and Disconnect
اما این افزونه ها تا چه اندازه کاربران را از ردیابی های تهاجمی

آن هایی که شایستگی ندارند.

محافظت خواهند کرد؟

در این مقاله به معرفی یکی از پروژه های تحقیقاتی از این بنیاد

نسخه جدید پنوپتیکلیک در هر دو مورد تحقیق می کند .این

به نام ” پَنوپتیکلیک“  ،خواهیم پرداخت که در راستای موضوع

تحقیق میزان حفاظت حریم خصوصی کاربران از ردیابی آنالین

ردیابی کاربران از راه ”اثرانگشت مرورگر“ و هم چنین راه های

را با نوع محافظتی که مورد استفاده قرار گرفته ،تحلیل می

محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی نگاشته شده است.

کند .این آزمایش با شبیه سازی بارگذاری یک آگهی قابل

این پروژه برای شناسایی ابزارها و تکنیک های ردیاب های

مشاهده که ردیابی را انجام می دهد ،یک اسکریپت نامرئی که

از آن چه سوء استفاده از حق اختراع می نامد با هدف از بین بردن

آنالین و آزمایش کارآیی افزونه های حفظ حریم خصوصی
طراحی شده است.
شماره  78هنگامی که از یک وبسایت بازدید می کنید ،بدینوسیله شما به آن
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وبسایت اجازه می دهید که به اطالعات زیادی از رایانه شما در

مورد پیکربندی و تنظیمات آن دسترسی پیدا کند .اگر این
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مانند ردیاب ظاهر می شود؛ اما در واقع دستورالعمل ”ردیابی

آنان را مسدود می کنند.

نکن“ را به کار می برد.

به منظور شناسایی رویکردهای مختلف ،پنوپتیکلیک نوعی از

حتی اگر افزونه های حفظ حریم خصوصی شما به خوبی کار

ردیابی را شبیه سازی کرده که هر سه مدل از مسدودسازی را

کنند ،در صورت منحصر به فرد بودن اثرانگشت مرورگر شما،

اعمال می کند)2( .

ممکن است هم چنان آسیب پذیر باشید .از این رو ،پنوپتیکلیک

اثر انگشت چیست؟ مرورگر منحصر به فرد به چه معناست؟

منحصر به فرد بودن مرورگر را تحلیل کرده و با دیگر

”اثرانگشت مرورگر“ یک روش ردیابی مرورگرهای وب است که

بازدیدکنندگان وبسایت مقایسه می کند.

به جای روش های سنتی ردیابی مانند آدرس های آی.پی و

پنوپتیکلیک گزارشی در مورد حفاظت از ردیابی و اثرانگشت

کوکی های منحصر به فرد ،اطالعات پیکربندی و تنظیمات آن

مرورگر برای استفاده ی کاربر مورد نظر ایجاد می کند و از

ها را برای وبسایت ها قابل مشاهده می کند.

سوی دیگر مقداری از این

اثرانگشت مرورگر به سختی قابل

گزارش را به صورت گمنام در

شناسایی بوده و به هیچ عنوان قابل

گزارش کلی خود استفاده می

”اثرانگشت مرورگر“ یک روش ردیابی مرورگرهای وب خنثی شدن نیست.

کند.

است که به جای روش های سنتی ردیابی مانند آدرس

هنگامی که یک صفحه وب را

آزمایش های انجام شده روی

های آی.پی و کوکی های منحصر به فرد ،اطالعات

بارگذاری می کنید ،به طور خودکار

پنوپتیکلیک هم به شما اطالعاتی

پیکربندی و تنظیمات آن ها را برای وبسایت ها قابل

اطالعات خاصی را درباره مرورگرتان

در مورد مرورگرتان می دهد ،هم

مشاهده می کند.

به آن وبسایت می دهید .حتی این

اندیشه

ردیابی را انجام می دهد و یک سایت که به صورت سطحی

خود این بنیاد ،توسط شناسایی آنان هنگام استفاده از دامنه ،ورود

به ای.اف.اف کمک می کند با اثرانگشت مرورگر به سختی قابل شناسایی بوده و به هیچ اطالعات در اختیار سایت های
استفاده از متدهای آماری مقدار

عنوان قابل خنثی شدن نیست.

دیگری که تبلیغشان در آن صفحه

توانایی ردیابی اینترنتی و شرکت هنگامی که یک صفحه وب را بارگذاری می کنید ،به طور است نیز قرار می گیرد .این سایت می
های تبلیغاتی ،و درنهایت بهترین خودکار اطالعات خاصی را درباره مرورگرتان به آن وبسایت تواند با استفاده از جاوا ،فلش و دیگر
شکل محافظت در مقابل ردیابی می دهید .حتی این اطالعات در اختیار سایت های دیگری متدها اطالعات مرورگر شما را تحلیل
بدون اجازه را ارزیابی نماید)0( .

که تبلیغشان در آن صفحه است نیز قرار می گیرد.

کند؛ مانند این که از چه زبانی استفاده

سامانه متدها

می کنید ،چه افزونه هایی روی

پنوپتیکلیک از چندین دامنه شبیه

مرورگر شما نصب است .بعد از آن

سازی ردیابی برای به کاربردن مسدودکنندهای ردیاب استفاده

ممکن است این سایت نوعی پروفایل از مرورگر شما ایجاد می

می کند .برخی از مسدودکننده ها توسط پارامترهای یو.آر.ال

کند ،به جای این که یک کوکی خاصی برای ردیابی به کار ببرد.

این کار را انجام می دهند و برخی دیگر بر اساس هر دامنه.

اگر مرورگر شما منحصر به فرد باشد ،آن سایت ردیاب می تواند

پنوپتیکلیک سعی می کند دامنه های آزمایش شده را در لیست

بدون استفاده از کوکی های ردیاب ،شما را شناسایی کند .درحالی

این مسدودکنندها قرار دهد .البته مسدودکنندهای دیگری نیز

که سایت ردیاب نام شما را نمی داند ،اما اطالعات بسیار شخصی

هستند که با استفاده از رویکرد اکتشافی مانند ”پراویسی بجر“

شما را از وب سایت هایی که بازدید می کنید ،می تواند در قالب
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یک پرونده جمع آوری کند.

اثرانگشت مرورگر است ،زیرا متد کلی آنان برای جمع

در این حالت ،پاک کردن کوکی ها کمکی نمی تواند بکند؛ چراکه،

آوری اطالعات را قطع می کند .متاسفانه این روش محدود

ویژگی های پیکربندی مرورگر شما مورد تجزیه و تحلیل قرار

کننده است و وجود جاواسکریپت برای درست کارکردن

گرفته است.

بسیاری از وبسایت ها نیاز است.

آیا می توان خود را مقابل اثرانگشت

 .4استفاده از یک مرورگر همگانی ،می

مرورگر محافظت کرد؟

تواند از اثرانگشت مرورگر محافظت کند.

ال اثرانگشت مرورگر یک روش کامالً قدرتمند مرورگری که استاندارد بوده و بسیار مورد
اثرانگشت مرورگر یک روش کام ً
قدرتمند در ردیابی کاربران در سراسر در ردیابی کاربران در سراسر اینترنت است .استفاده قرار می گیرد .شاید فکر کنید
اینترنت است .روش های محافظتی هستند روش های محافظتی هستند که می توانند با انتخاب این مرورگر سخت است .اما بهترین
که می توانند با مرورگرهای حال حاضر مرورگرهای حال حاضر استفاده شوند ،اما هیچ گزینه روبرو در این قسمت ،مرورگر گوگل
استفاده شوند ،اما هیچ کدام ایده آل کدام ایده آل نیستند .در عمل ،بهترین کار کروم نصب شده روی یک سیستم ویندوز
نیستند .در عمل ،بهترین کار استفاده از استفاده از ”مرورگر تُر“ است .برای کارهای جدید است.
” مرورگر تُر“ است .برای کارهای روزمره روزمره نیز می توان از افزونه هایی که بدین
نیز می توان از افزونه هایی که بدین

منظور طراحی شده اند استفاده کرد.

 .1برای اطالعات بیش تر در این خصوص

منظور طراحی شده اند استفاده کرد.
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ر.ک به گزارش تحقیقی ” چقدر مرورگر شما

 .1استفاده از مرورگر تُر
 .2نصب یکی از افزونه های مسدود کننده مانند ” پرایوسی

منحصر به فرد است“
 .2برای اطالعات بیش تر در این رابطه ر.ک به گزارش ”مقدمه ای بر

بجر“()3

 .3غیرفعال کردن جاواسکریپت ،که اقدامی قدرتمند در مقابل

پانوشت ها:

نظریه اطالعات و حفظ حریم خصوصی“
 .3برای نصب پرایوسی بجر ر.ک به وبسایت مرز الکترونیکی
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نگرشی بر ماده  ۱۰۳قانون مجازات اسالمی و مقوله تبعیض در مجازات
فرشید رفوگران
وکیل پایه یک دادگستری

قانون مجازات اسالمی ،به داللت احکام شرعی ،چنین ماده
ای را وضع و تصویب کرده اند و عمده دالیل فقهی و فلسفی
آن نیز به این شرح است:

چندی پیش ،خبری تکراری و دردناک مبنی بر قتل پسری به

 - ۳ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متاخر

دست پدرش و عدم امکان قصاص نفس قاتل ،به دلیل موانع

 - ۱حدیث نبوی و روایتی از امام جعفر صادق

قانونی ،در فضای رسانه ای کشور منتشر شد .این حقیقت که

 - ۱فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند

مجازات های خشن و سالب حیات نتوانسته است در کاهش جرایم

 - ۱ضرورت حفظ حرمت والیت پدر بر فرزند

جنایی و فجیع ،موثر و مفید باشد ،به داللت آمار و ارقام و به

 - ۱جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی

حکایت وقایع تاسفبار مستمر و متوالی ،غیر قابل انکار است .فلذا

زندگی مشترک

قلم نقادی ما متوجه چرایی عدم قصاص پدر مقتول (قاتل) نیست

 - ۳ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام اوامر الهی

بلکه انتقاد ما راجع به تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکمی

در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات ،چنین

با موضوع واحد است .به منظور روشن شدن مطلب ،عین ماده

نگاشته اند:

 ۱۰۳قانون مجازات اسالمی ،بازنشر می شود:

” پدر سبب وجود فرزند است؛ لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم

”ماده  :۱۰۳قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ،پدر یا از

شدن وی گردد .به عالوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی

اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه ،عاقل و در دین با

است ،و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز

مرتکب مساوی باشد“.

حد بر او جاری نمی شود .هم چنین نقش پدر و جایگاه او در

تبصره ” :چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد ،مسلمان نبودن

نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم

مرتکب ،مانع قصاص نیست“.

قصاص است .هم چنین تحکیم نظام خانواده حکم می کند در

همان طور که مالحظه می شود ،مطابق با ماده قانونی صدر الذکر،

چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه

یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص ،در جایی که

اکتفاء شود .دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل مالحظه است،

قاعدتاً می بایست صادر و اجرا شود ،وجود رابطه ابوت ،و البته نه

رابطه عشق و عالقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل

بنوت ،است( رابطه پدری نه فرزندی) .یعنی اگر پدری فرزند یا

فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است .همین عشق و

نواده اش را عمداً بکشد ،قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در

عالقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می کند که در

عکس این رابطه یا در جایی که قاتل ،مادر مقتول باشد صادق

نهایت مانع اجرای حکم قصاص میشود“.

نیست.

برخی دیگر از موافقان حکم ماده  ۱۰۳قانون مجازات اسالمی

شماره  78بدواً شایسته است دالیل شرعی وضع ماده موصوف و توجیهات

که به نظر می رسد توجیهات فلسفی دسته اول را چیزی جز

موافقین آن را بیان نماییم .الزم به ذکر است که با توجه به

سفسطه نیافته اند ،با قضیه منصفانه تر و منطقی تر برخورد

اقتباس احکام جزایی از فقه حنیف امامیه ،شارحین و واضعین

کرده و چنین نظر داده اند:
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دالیل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی

حال که با عمده دالیل و توجیهات موافقین حکم ماده  ۱۰۳قانون

ندارد .اوامر الهی به دلیل مصلحت ،و نواهی خداوند به دلیل

مجازات اسالمی آشنا شدیم ،به نقد و پاسخگویی و هم چنین به

مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است .حقوق کیفری

بیان مضرات این گونه تبعیضات بالدلیل و ترجیحات بالمرجح می

ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی ،تحت تاثیر فقه

پردازیم:

امامیه است .مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص ،قصاص

 - ۳این قول که به داللت اجماع ادعایی می بایست حکم

است .قانون مجازات اسالمی ایران در ماده  ۱۰۳ذکر نموده

موصوف وضع شود ،صحیح نیست .زیرا اوالً بنا نیست هر حکم

است ،پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد ،قصاص نمی

فقهی مسلم ،قانونگذاری شود .ثانیاً ادعای اجماع ،ثابت نیست و

شود و ...با توجه به این که در

سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله نیز

قرآن برابری نفوس ذکر شده

متضمن تردید است .ثالثاً در مباحث

است و تاکیدی بر اجراء و احیای

جزایی و حکومتی ،تفوق احکام ثانوی

قصاص در جامعه وجود دارد،

بر احکام اولیه با در نظر گرفتن مصالح

حال این سوال مطرح می شود

جامعه ،امری معمول و مسبوق به سابقه

که علت تبعیض در قصاص به

است .رابعاً بسیاری از فقهای معاصر

قتل فرزند چیست؟ در فقه

قایل به تعلیق اجرای احکام حد و

همان طور که برای قتل عمد قصاص معین شده است ،موانعی

قصاص در عصر غیبت امام زمان هستند که توجه به این نظریه

هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است .یکی از

پویا و مفید می تواند عالوه بر تقریب نظام حقوقی داخلی و بین

شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد .این شرط از موانع

المللی ،در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد

اجرای قصاص در مورد پدر است که این امرطبق حدیثی است

مناسب و جایگزین ،موثر باشد.

از امام صادق که فرمودند »ال یقتل والد بولده و یقتل الولد

 - ۱تکریم جانی و معتبر دانستن والیت او ،منطقی نیست .چگونه

بوالده« ،پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود،

می توان برای والیت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را

اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.

کشته است ،ارزش قائل شد؟ به نظر می رسد روایات وارده در این

مال محسن فیض کاشانی می گوید ،پدر به واسطه قتل فرزند

زمینه نیز با عمومات آیات راجع به قتل و قصاص ،در یک راستا

قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع است.

نباشد البته ورود به این حوزه در تخصص نگارنده نیست.

آیت اهلل خمینی نیز در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل

 - ۱این توجیه که پدر ،علت و سبب وجود فرزند است و معلول

قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین

نمی تواند علت خویش را نفی و زایل کند هم منطقی نیست .زیرا

توضیح می دهد که :شرط سوم انتفاء پدر بودن است .پس پدر

اوالً این تعلیل و تسبیب ،ناظر بر مادر هم هست و فارق تفاوت دو

به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهر آن است پدر پدر کشته

حکم ،مفقود است .ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نفی

نمی شود و هکذا و ان نزل لقوله صلی اهلل علیه و آله ال یقاد

علت توسط معلول ،خارج از موضوع بحث است زیرا در فرض

البن من ابیه والبنت کاالبن اجماعا ،او بطریق اولی و فی بعض

قصاص پدر ،اولیاء دم فرزند ،حق قصاص را اعمال کرده اند نه

االخبار عن الصادق علیه السالم ال یقتل والد بولده و یقتل ولد

فرزندی که کشته شده است.
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” مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص ،کامالً تعبدی است و

بوالده“.
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 - ۱تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و

که ارتکاب جرم ،آسان تر ،سریع تر و بیش تر می شود.

اعتبار و حرمت وی نیز نمی تواند عمل مجرمانه او را توجیه کرده یا

 - ۳شاید بتوان بهترین پاسخ برای توجیه دالیل موافقین ماده

سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش

 ۱۰۳قانون مجازات اسالمی را ،در صورت قطعیت و حجیت و

شود .زیرا اوالً نفس قتل و ذات توحش منبعث از آن ،جایی برای

مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر ،همان

تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی گذارد .ثانیاً در وجود این اوصاف و

امتثال امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی فرض کنیم

خصایص ،تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد.

که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه

 - ۱رهایی پدر از مجازات قصاص ،راه را برای تجری کسانی که

امروزی و امکان بهره بری از فتاوی نوین فقهی پویا و راهگشا،

مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت آمیز هستند ،باز می کند و

شایسته و ضروری است که اوالً نسبت به اصالح قانون مجازات

طریق کنترل یا کاهش خشونت های خانگی را متعسر می سازد.

اسالمی و حذف یا تعلیق مجازات های سالب حیات (اعدام ،رجم،

وقتی انسان بداند در ارتکاب یک عمل مجرمانه واحد ،در مقایسه با

قصاص و غیره) و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض های بی دلیل و

سایرین ،از مصونیت و حمایت بیش تری برخوردار است ،ناخودآگاه

ترجیحات بالمرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب و

به سمت آن تشویق و ترغیب می شود یا این که در مواضع ابتالء

ترمیم سیاست های کیفری و نهایتاً نجات جامعه از انحطاط

به آن ،سخت تر می تواند خودش را کنترل کند و این گونه است

روزافزون اقدام نماییم.

عکس ماه
محمد جراحی ،فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق ،با اوج گیری سرطانی که در دوران حبس به آن مبتال و درمان نشده بود،
سیزدهم مهرماه جان باخت.
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پرونده ی ویژه

”آزادی تجمعات“ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی
توانست از عباراتی استفاده کند که این مسئله را مشخص کند.

حقوقی

شاهین صادق زاده میالنی
حقوقدان

مبانی اسالم است وجود ندارد .از دید عالمه مجلسی ضروریات
دین آن مسائلی هستند که هیچ اختالفی در مورد آن ها بین امت

در طی اعتراض های خیابانی پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال

اسالمی نیست ) 0( .اما از دید مقدس اردبیلی هر حکمی که به

 ، 0311حامیان جنبش سبز مکرراً ابراز داشتند که بر اساس اصل

طور یقینی از دین شناخته شود ،ضروری است ،حتی اگر دیگر

بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ،راهپیمایی مسالمت

مسلمانان آن را قبول نداشته باشند )2( .با توجه به عدم توافق بین

آمیز مجاز بوده و نیروهای حکومتی حق برخورد با شرکت کنندگان

فقها در مورد مبانی یا ضروریات دین مفهوم عبارت ”مبانی اسالم“

در این راهپیمایی ها را نداشتند .اصل بیست و هفتم قانون اساسی

در اصل بیست و هفتم قانون اساسی روشن نیست.

آزادی تجمعات را مشروط به دو شرط میکند )0 :عدم حمل سالح

بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر این قانون از

و  )2مخل نبودن به مبانی اسالم (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها،

اختیارات شورای نگهبان است .تاکنون شورای نگهبان تفسیری

بدون حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد

برای اصل بیست و هفتم ارائه نکرده است )3 ( .بدون وجود

است).

تفسیری از این اصل دست حکومت برای تحدید حق آزادی

در مورد شرط اول ابهام زیادی وجود ندارد ،هر چند این که چه

تجمعات بسیار باز است .از آن جا که در قانون اساسی جمهوری

چیزی ”سالح“ محسوب می شود می تواند مورد مناقشه قرار بگیرد.

اسالمی والیت فقیه مبنای حکومت اسالمی شناخته شده است،

مثالً آیا سنگ اسلحه به شمار می آید؟ و اگر به شمار می آید چه

هر گونه شعار یا اعتراضی که نسبت به مفهوم والیت فقیه یا

ابعادی باید داشته باشد که مشمول این تعریف قرار بگیرد؟ با این

شخص ولی فقیه ابراز شود ،می تواند اقدامی بر علیه مبانی اسالم

حال این گونه سوال ها نسبت به سوال هایی که در مورد شرط دوم

تلقی شود .گستره آن چه می تواند ضد اسالمی دانسته شود البته

قابل طرح هستند ثانویه هستند.

میتواند بسط یابد .در سال  0312فتوایی از آیت اهلل خامنه ای،

شرط مخل نبودن به مبانی اسالم اما مسئله بسیار پیچیده تری

رهبر جمهوری اسالمی ،منتشر شد که در آن ،گزارش ظلم

است .در مورد این شرط دو سوال مطرح است .سوال اول این سوال

مسئولین حکومتی به مردم را در صورتی که باعث تضعیف دولت

است که چه کاری یا چیزی اخالل محسوب می شود؟ آیا تحت

اسالمی شود ،حرام دانسته شده بود:

پرسش قرار دادن باورهای اسالمی ”اخالل“ شمرده می شود؟ فرضاً

” گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول برا پیگیر و

اگر کسی بر روی یک پالکارد بنویسد که به اسالم باور ندارد ،آیا

تعقیب ،بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حت

این کار مخل بودن در مبانی اسالم است؟

اگر از مقدمات نه از منکر محسوب شود واجب م گردد ،ول بیان آن

سوال دوم این است که اساساً ”مبانی اسالم“ یعنی چه؟ آن چه از

در برابر مردم وجه ندارد ،بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف

شماره  78این عبارت بر می آید این است که مقصود احتماالً چیزی فراتر از
آبان

واقعیت امر این است که بین فقها هم توافقی در مورد آن چه

” 1396اصول دین“ از دیدگاه شیعه یعنی توحید ،نبوت ،معاد ،امامت و
عدل است .اگر قصد قانونگذار فقط اصول دین بود ،منطقاً می

دولت اسالم شود حرام است“)4( .
اگر این فتوای آیتاهلل خامنهای در تفسیر اصل بیست و هفت

قانون اساسی مورد مراجعه قرار بگیرد ،نه تنها اعتراض به خود
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گردد .آیت اهلل مصباح یزدی ،یکی از محافظه کارترین روحانیون

 .2نماینده رئیس قوه قضاییه

ایران ،در سال  0311گفت که اطاعت از رئیس جمهوری اطاعت

 .3یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از

از خداست .به گفته او ”وقتی رئیس جمهوری از جانب رهبری

میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق

نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور

رای

بر او نیز تابیده می شود ...وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه

 .4معاون سیاسی وزارت کشور

را دریافت کرد ،اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست“)5( .

 .5دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسالمی از بین نمایندگان

با چنین تفاسیری از اسالم ،آن چه در اصل بیست و هفتم قانون

پرونده ی ویژه

می تواند فعل حرام دانسته شده و مخل مبانی اسالمی تلقی

 .1نماینده دادستان کل کشور

حقوقی

ولی فقیه ،بلکه اعتراض به دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی نیز

این افراد در مورد مجوز برگزاری راهپیمایی ها تصمیم می گیرد:

داوطلب

اساسی جمهوری اسالمی آمده در عمل نمی تواند از حق تجمع

با توجه به این قانون در عمل حق شرکت در راهپیمایی مسالمت

مسالمت آمیز محافظت کند .هر اقدام یا مطالبه ای که بر ضد

آمیز مشروط به موافقت کمیسیونی است که در قانون احزاب پیش

منافع یا باورهای نظام اسالمی تشخیص داده شود ،میتواند ضد

بینی شده است .وجود چنین قانونی در عمل به معنی بی تاثیر بودن

اسالمی قلمداد شده و به عنوان امری

اصل بیست و هفت قانون اساسی است .هم

که مخل مبانی اسالم است از حمایت

چنین ،ماهیت سیاسی اعضای کمیسیون

اصل بیست و هفت قانون اساسی

ماده  01به وضوح نشان می دهد که تصمیم

خارج گردد .این که دقیقا چه چیزی

گیری در مورد مجاز بودن یک راهپیمایی

دچار چنین تفسیری خواهد شد ،قابل

متاثر از مالحظات سیاسی و نه شرعی است.

پیشبینی نیست و شهروندان از پیش

اگر از دید نظام جمهوری اسالمی ”مخل به

نمی دانند که آیا اعتراضشان مخل

مبانی اسالم“ بودن یک راهپیمایی تعیین

مبانی اسالم خواهد بود یا خیر .از آن جا که قوه قضاییه

کننده بود ،آیا نمی بایست اعضای هیاتی که در مورد صدور مجوز

جمهوری اسالمی مستقل نیست ابهام در قانون همواره به ضرر

یک راهپیمایی تصمیم می گیرد تخصص حوزوی می داشتند؟

شهروندان خواهد بود و آنان را از مشارکت در امر سیاسی باز
خواهد داشت.

پانوشت ها:

با توجه به ترکیب شورای نگهبان و متصلب بودن ساختار

 .1مفهوم ضروری دین(قسمت اول) ،مجله فرهنگ جهاد ،تابستان ،0312

سیاسی کشور ،حتی در صورت ارائه تفسیر اصل بیست و هفتم از
سوی این شورا به احتمال قوی این اصل به گونه ای تفسیر
خواهد شد که حقوق شهروندان بسیار محدود خواهد شد.

شماره 32
 .2همان
 .3تفاسیر اصول قانون اساسی ،وبسایت قانون اساسی
 ” .4تازه ترین فتاوی رهبری درباره استفاده از اینترنت ،ماهواره ،معامله با

قانون احزاب و کمیسیون ماده 01

شرکت های صهیونیستی ،اضافه کاری و ،“...خبرگزاری تسنیم 1 ،مرداد

بر اساس قانون احزاب که در سال  0314در مجلس شورای

ماه 0312

اسالمی و در سال  0315در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب شده ،کمیسیونی به نام کمیسیون ماده  01متشکل از

 .5آیت اهلل مصباح :اطاعت از رئیس جمهور ،اطاعت از خداست ،فردانیوز20 ،
مردادماه 0311
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دولت روحانی و ادعای واهی امنیت فرهنگی

معلمان

و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و
محمد حبیبی
فعال صنفی معلمان

حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند“.
اشاره به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در این منشور به

” امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی می کنیم“ .این

عنوان حقوق شهروندی در حالی بود که در اصل  27قانون

شعاری بود که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال  12به کرات

اساسی به صراحت بر قانونی بودن این حق اشاره شده بود.

تکرار می کرد و پس از پیروزی در انتخابات نیز به کلید واژه اصلی

در چنین شرایطی و با وجود شعارها و وعده های داده شده،

وعده های فرهنگی دولت روحانی تبدیل شد .وعده ای که بارها در

نگاهی به کلیت اقدامات دولت روحانی -حداقل در حوزه آموزش

سخنان وی و دیگر مقامات دولتی در طول چهار سال دولت

عمومی و در برخورد با تشکل ها و فعاالن صنفی ،-نشانه ای از

یازدهم تکرار شد و به نظر می آمد بیش از هر چیز تالشی است در

تحول در عرصه فرهنگی را نشان نمی دهد.

جهت جلب نظر شهروندان و ارائه نگاهی که نشان دهنده نمایشی

رویکرد دولت در مواجهه با تجمعات صنفی معلمان

از تحول در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد .یکی از

به اعتقاد نگارنده رویکرد دولت روحانی در مواجهه با تجمعات

نهادهایی که در طول چهار سال دولت اول روحانی ،این شعار

صنفی را باید به دو دوره مشخص تقسیم کرد .پیش از برجام و

کلیدی به کرات از سوی مسئوالن آن تکرار شد ،وزارت آموزش و

پس از تصویب این موافقتنامه.

پرورش بود؛ به طوری که در مرداد ماه  ،۳۱۲۱رئیس مرکز حراست

درست یکسال پس از آغاز دولت یازدهم ،شاهد بروز اعتراضات

وزارت آموزش و پرورش در سخنرانی خود به این مسئله اشاره ای

عمومی معلمان نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود بودیم .به

روشن داشت ” :بر اساس رویکرد تحول گرای حراست وزارت

مدد فضای مجازی و گسترش شبکه های اجتماعی ،تجمعات

آموزش و پرورش قدرت منطق به جای منطق قدرت و امنیت

صنفی فرهنگیان در سطح کشور به صورت مسالمت آمیز و مدنی

فرهنگی جایگزین فرهنگی امنیتی شده است“.

شکل گرفت.

درست یک سال بعد ،وزیر وقت آموزش و پرورش نیز در همایشی

در طول سال های  13و  ،14تا پیش از موفقیت دولت روحانی در

که به تبیین دستاوردهای فرهنگی دولت می پرداخت ،تالش در

پایان دادن به تحریم های بین المللی ،واکنش های نهادهای

جهت تثبیت امنیت فرهنگی را از موفقیت های دولت یازدهم

امنیتی وابسته به دولت نسبت به تجمعات صنفی معموالً سکوت

برشمرد ” :طی سه سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشته

و یا کنترل نامحسوس بود .در این سال ها ،نهادهای امنیتی

است ،تالش داشتیم تا زمینه اظهارنظر فرهنگیان و دانش آموزان

موازی مسئولیت برخورد با فعاالن صنفی را برعهده داشتند.

را فراهم کنیم و با تشکل های معلمی و دانش آموزی در تعامل

احضار و بازداشت فعاالن صنفی از بهار سال  14آغاز شد و در

بودیم و زمینه توسعه مشارکت ها در این بخش را فراهم کردیم“.

تابستان همان سال به اوج خود رسید .در همه این موارد

شماره  78در همین راستا آخرین اقدام دولت روحانی در ماه های پایانی
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شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه مسئول و

مسئوالن آموزشی در دولت روحانی ،نهادهایی خارج از دولت را

دولت یازدهم انتشار منشور حقوق شهروندی بود.

مسبب چنین شرایطی معرفی می کردند .اما پس از تصویب

در ماده  ۱۳این منشور آمده است” :حق شهروندان است که آزادانه

برجام شاهد تغییر رویکرد نهادهای امنیتی دولتی نسبت به
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مراکز استان از طریق حراست های آموزش و پرورش و

هایی هم همراه بود که از جمله لغو فعالیت سراسری کانون صنفی

اطالعات پیش از هر تجمع صنفی ،عمالً در دستور کار

معلمان ایران و محدودیت فعالیت های آن به استان تهران بود .در

گرفت .اوج چنین تغییر

از برخی کانون های صنفی

رویکردی را می توان به

پرسابقه هم چون کانون معلمان

وضوح در تجمع سیزدهم

همدان سلب شده است ،انتخابات

مهرماه سال جاری مشاهده

تشکل های صنفی برگزار شده نیز

کرد .تقریباً در همه استان

بعد از حدود یک سال هم چنان در

هایی که فعالیت تبلیغی برای

انتظار تایید وزارت کشور است.

تجمع انجام می شد ،فعالین

از طرف دیگر در طول این سال ها

صنفی شاخص تحت فشار و

با وجود تالش تشکل های صنفی

پیگرد نهادهای امنیتی قرار

در رایزنی و ایجاد تعامل با

گرفتند .فشار بر فعالین صنفی

نهادهای دولتی ،عمالً رویکرد

در جهت لغو تجمع روز

کلی ،حفظ فاصله مشخص با

جهانی معلم ،ایجاد مشکالت اداری و شغلی و حتی در مواردی

نهادهای مدنی بود .به طوری که در طول چهار سال دولت یازدهم

تهدید به آزار و اذیت خانواده فعالین صنفی از جمله مواردی

هیچ گاه تشکلهای صنفی به صورت مستقل امکان دیدار با

بود که در روزهای پیش از برگزاری این

مسئوالن آموزشی را به دست نیاوردند و

تجمع به کرات از سوی فعالین صنفی

در حالی که به رسمیت شناختن فعالیت های هرگز امکان دیدار هیچ کدام از تشکل های

گزارش می شد.
رویکرد دولت در مواجهه با تشکل های
صنفی

معلمان

نهادهای امنیتی دولتی قرار

حالی که این حق قانونی هم چنان
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تجمعات صنفی بودیم .احضار فعالین صنفی در شهرستان ها و

وزارت کشور به دست آوردند .با این همه این موافقت با محدودیت

صنفی و مدنی از شعارهای اصلی دولت یازدهم معلمی ،سیاسی یا صنفی با رئیس دولت
بود ،عمال تا شش ماه پیش از برگزاری

یازدهم فراهم نشد .ازسوی دیگر عدم توجه

انتخابات سال  ،16گشایش محسوسی در روند به مطالبات طرح شده از سوی تشکل های

در حالی که به رسمیت شناختن فعالیت فعالیت های تشکل های صنفی ایجاد نشد .از صنفی و فعاالن به خصوص در زمینه های
های صنفی و مدنی از شعارهای اصلی مهر سال  15تا اسفند همین سال ،تعدادی از صنفی و آموزشی و بحث بودجه آموزش و
دولت یازدهم بود ،عمال تا شش ماه تشکل های صنفی در برخی از استان ها پس از پرورش رویه ثابت مسئوالن دولتی در طول
پیش از برگزاری انتخابات سال ،16

یک وقفه ده ساله اجازه برگزاری مجامع

این چهار سال بود.

گشایش محسوسی در روند فعالیت عمومی خود را از طرف وزارت کشور به دست براساس چنین عملکردی است که می توان
های تشکل های صنفی ایجاد نشد .از

شعارها و وعده های دولت روحانی در طول

آوردند.

مهر سال  15تا اسفند همین سال،

دولت یازدهم در حوزه فرهنگی را بیش از

تعدادی از تشکل های صنفی در برخی از استان ها پس از یک

هرچیز نمایشی انتخاباتی دانست .رویکردهایی که به نظر می آید با

وقفه ده ساله اجازه برگزاری مجامع عمومی خود را از طرف

وضوح بیش تر در دولت دوازدهم دنبال شود.
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رها بحرینی :برگزاری تجمع نباید مشروط به گرفتن مجوز باشد
جامعه شرکت کنند ،این حق ارتباط مستقیمی با بهره مندی از

گفتگو

حقوق مربوط به حق آزادی عقیده و مذهب دارد .چون این امکان
گفتگو از سیمین روزگرد

را فراهم می کند که افراد گرد هم بیایند و عقاید مذهبیشان را در
کنار هم به شکلی گروهی اجرا کنند .این مسئله به حق تشکیل و

حق آزادی تجمعات در بسیاری از معاهدات حقوق بشری ،به

عضویت در اتحادیه های کارگری و تشکیل احزاب هم برمی

خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک

گردد .بنابراین ،همان طور که می بینید یک مجموعه گسترده از

حق پایه ای مورد تاکید قرار گرفته است .این حق از جمله حقوقی

حقوق دیگر ،به حق برگزاری تجمعات آزاد و ارتباطات مرتبط

است که مردم ساکن یک منطقه یا کشور از آن به عنوان یک

است.

راهکار استفاده می کنند تا خواسته هایشان را به گوش سایر افراد

به نظر شما در یک دموکراسی مردم ساالر ،تجمعات

و مسئوالن برسانند .در ایران این اما حق از سوی حکومت ایران -

تا چه اندازه مورد اهمیت قرار دارند؟

الاقل در صحنه عمل ،-به رسمیت شناخته نمی شود؛ به طوری

در یک دموکراسی ،حق تجمعات یکی از حقوق پایه ای است؛ به

که افراد زیادی صرفاً به خاطر استفاده از این حق که جنبه های

این دلیل که افراد از طریق تجمع -چه در مکان های عمومی و

فراوانی از آن حتی در قوانین خود جمهوری اسالمی هم مورد

چه در مثالً جلسات و انجمن هایی که تشکیل می دهند ،-به

تاکید قرار گرفته است ،راهی زندان ها شده اند.

بحث و مجادله می پردازند ،در مورد مسائل سیاسی و امور اداری

خط صلح در این شماره با رها بحرینی ،حقوقدان و پژوهشگر

جامعه نظر می دهند و در بقیه فعالیت هایی که به آن ها عالقه

سازمان ”عفو بینالملل“ گفتگویی داشته که در ادامه می خوانید.

دارند (مثل فعالیت های فرهنگی و هنری) مشارکت می کنند.

خانم بحرینی ،حق برگزاری تجمعات در قوانین بین

لغت تجمع در اسناد بین الملی ،شامل هر نوع گردهمایی می

المللی حقوق بشری ،با چه هدفی به رسمیت شناخته

شود؛ از تظاهرات و راهپیمایی خیابانی گرفته تا جلسات و انجمن

می شود؟

ها و هرگونه گردهمایی که در یک فضای خصوصی ،یک مکان

حق برگزاری تجمعات و در واقع حق ارتباطات و برگزاری

مذهبی یا یک فضای هنری شکل گیرد .در واقع مفهوم تجمع

تجمعات ،در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت

بسیار گسترده است و به هر نوع جمعی اطالق می شود.

شناخته شده و جزو مهم ترین حقوق انسانی به شمار می آید و در

حق برگزاری تجمعات ،تا چه اندازه طبق قوانین ایران

تمام اسناد بین المللی بر این نکته تاکید شده که تحقق این حق

به رسمیت شناخته می شود؟ آیا مسئله اخذ مجوز از

الزمه بهره مندی از باقی حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی و

مرجع خاص برای برگزاری یک تجمع ،خدشه ای به این حق

اقتصادی است .در اسناد بین المللی هم چنین تاکید شده که این

وارد نمی کند؟

حق یکی از عناصر اصلی یک جامعه دمکراتیک هست .از آن جا

در واقع قوانین ایران در رابطه با حق آزادی تجمعات و ارتباطات،

که این حق به شهروندان آن جامعه و یا ساکنین آن منطقه این

فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی در این زمینه دارند .نکته
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اول -همان طور که خودتان هم اشاره کردید ،-مسئله مجوز

ادبی و هنری شوند و در بقیه امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی

گرفتن است .گزارشگر ویژه حق آزادی ارتباطات و تجمعات ،به
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تجمع نباید مشروط به گرفتن مجوز از مقامات باشد و

کند.

حداکثری ترین کاری که مقامات حق دارند طبق قانون بین

متاسفانه ما در ایران با شرایطی روبه رو هستیم که عمالً محدودیت

الملل انجام بدهند ،این است که اعالم قبلی تجمع را الزامی

ها تا آن جا گسترده شدند که فلسفه وجودی این حق به طور کلی

کنند .این اعالم قبلی هم ،توصیه می شود که فقط تا 41

زیر سوال رفته است.

هدف و فلسفه اعالم قبلی هم این است که مقامات بتوانند

شود؟ در واقع سوال این است که چرا با برخی از تجمع

زمینه های الزم برای تامین امنیت تجمع کنندگان و همین

کنندگان برخورد می شود و حتی در حال حاضر کسانی با چنین

طور امنیت ساکنین محله ای را که

در ماده  2این میثاق مشخصاً آمده که

در آن تجمع برگزار می شود ،فراهم
کنند؛ و نه این که بخواهند برگزاری
آن تجمع را کنترل یا مختل کرده و
یا اصالً اجازه برگزاری ندهند .در
عین حال بر این نکته تاکید شده که
اگر حتی این اعالم قبلی صورت
نگیرد ،نباید برگزار کنندگان با جریمه

های مالی و زندان روبه رو شوند .هم
چنین در بسیاری از اسناد مربوط به
این حق حتی آمده که در تجمعات

دولت ها موظف هستند حقوق تمام افراد را در
منطقه تحت کنترلشان -صرف نظر از زبان ،مذهب،
عقیده سیاسی و دیگر خصوصیات ،-محترم بشمارند
و تامین کنند .ماده  26هم بر همین موضوع تاکید
می کند که افراد باید به طور مساوی و برابر از
حقوقشان بهره مند شوند و در مقابل تبعیض از آن
ها محافظت شود .در ایران عمالً این مواردِ مربوط
به عدم تبعیض زیر سوال رفته و ما می بینیم که بر
حسب عقیده سیاسی و بر حسب مذهب افراد ،گروه

خودجوش (یعنی تجمعاتی که یک
باره در جامعه صورت می گیرد)،

هایی از حق برگزاری تجمعات و ارتباطات
محروم می شوند.

اتهاماتی در زندان هستند ،اما با برخی
نظیر نیروهای بسیج برخوردی صورت نمی
گیرد؟ آیا شما این استاندارد را دوگانه می
بینید؟
این وضعیت مغایر با تعهدات بین المللی
ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی است .در ماده  2این میثاق
مشخصاً آمده که دولت ها موظف هستند

حقوق تمام افراد را در منطقه تحت
کنترلشان  -صرف نظر از زبان ،مذهب،
عقیده سیاسی و دیگر خصوصیات،-
محترم بشمارند و تامین کنند .ماده  26هم
بر همین موضوع تاکید می کند که افراد

اصالً نباید مسئله اعالم قبلی مطرح باشد.

باید به طور مساوی و برابر از حقوقشان بهره مند شوند و در مقابل

این حقوق ،فاصله زیادی با ایران دارد که هرگونه تجمعی نیاز

تبعیض از آن ها محافظت شود .در ایران عمالً این مواردِ مربوط به

به اخذ مجوز دارد و پروسه گرفتن مجوز یک پروسه کمرشکن،

عدم تبعیض زیر سوال رفته و ما می بینیم که بر حسب عقیده

غیر شفاف و خودسرانه هست و البته عمالً قاعده این است که

سیاسی و بر حسب مذهب افراد ،گروه هایی از حق برگزاری

چنین مجوزی -جز در موارد استثنایی ،-صادر نشود .این دقیقاً

تجمعات و ارتباطات محروم می شوند .مثالً اقلیت های مذهبی حق

برعکس آن چیزی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در

گردهمایی و حضور در اماکن مقدسشان را ندارند؛ بهاییان و سنی ها

یکی از اسنادش گفته که قاعده باید برگزاری تجمع باشد و

و اهل حق با درجات کم و زیاد حقشان در این خصوص جداً نقض

فقط در موارد استثنایی به دلیل امنیت مردم و یک سری

می شود .یا به عنوان مثال ،اتحادیه های کارگری مستقلی وجود

نگرانی ها در مورد مثالً اقدامات تروریستی ،این حق محدود

ندارد و دولت عمالً اتحادیه های کارگری را در چنگ خودش گرفته

شود .حتی کمیته حقوق بشر گفته محدودیتی که اعمال می

و افراد از این حق که بتوانند انجمن های مستقل صنفی تشکیل
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ساعت قبل باشد؛ نه این که پیش از این زمان اعالم کنند.

آزادی تجمعات در ایران با چه استانداردی سنجیده می

پرونده ی ویژه

طور دائم در اسناد و گزارش هایش تاکید کرده که برگزاری

شود ،نباید تا آن جا پیش برود که اصالً کلِ چنین حقی را بی معنی
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پرونده ی ویژه

بدهند ،محروم شدند .در تمام این زمینه ها ما با این موضوع

این که افراد به طور عملی چنین استراتژی را در پیش بگیرند،

تبعیض روبه رو هستیم که عقیده سیاسی و عقیده مذهبی معیار

نشان می دهد که تا چه حد حق آزادی تجمعات به طور کلی

محدود کردن و

در آن جامعه

به طور کلی

ناد یده گر ف ته

لگد مال کردن

شده و به طور

آزادی

پا

حق

دا ئم ز یر

شده

تجمعات قرار

گذا ش ته

گرفته است.

است.

موضوع دیگر

اگر یک تجمعی

در رابطه با

هزینه بر باشد،

ایران این است

اگر این هزینه

که اتفاقاً طبق

ها از س مت

قوانین بین المللی تجمعاتی باید غیر قانونی محسوب شوند که

نیروهای دولتی تحمیل شود ،هزینه جانی و خطر سالمتی برای

جنبه ترویج تبعیض و خشونت و نفرت پراکنی داشته باشند .یعنی

تجمع کنندگان ایجاد کنند ،این نقض مشخص تعهدات بین

این جزو دالیلی است که می شود طبق آن یک تجمع را غیر

المللی نیروهای حکومتی است .آن ها عمالً با مداخله و استفاده

قانونی برشمرد .اما ما عمالً شاهد این هستیم گروه هایی که می

از زور ،خودشان این حق را زیر پا می گذارند و همواره نهادهای

خواهند علیه تبعیض و خشونت اعالم حضور کنند ،با محدودیت

بین المللی مثل عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر در ایران،
این خواسته را با مقامات ایران مطرح

های جدی و نقض کامل حقوقشان روبه

رو می شوند و بالعکس ،در بسیاری مواقع ما عمالً شاهد این هستیم گروه هایی که می کردند که باید به این مداخله های غیر
گروه هایی که علناً خشونت ،تبعیض علیه خواهند علیه تبعیض و خشونت اعالم حضور قانونی که مانع از بهره مندی از حق
زنان و تبعیض علیه اقلیت ها را مطرح می کنند ،با محدودیت های جدی و نقض کامل تجمعات می شود ،پایان ببخشند.
کنند ،دست باز دارند که به طور کامل در

حقوقشان روبه رو می شوند و بالعکس ،در

اگر این خطر از سوی نیروهای غیر

فضای عمومی این نظرات و افکار خشونت

بسیاری مواقع گروه هایی که علناً خشونت،

حکومتی  -یا مثالً به اصطالح خودشان

آمیز ،نفرت پراکنانه و تبعیض آمیز را تبلیغ تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت ها را گروه های خودسر ،-وارد می شود ،این
مطرح می کنند ،دست باز دارند که به طور جا هم مشخصاً دولت وظیفه دارد که از
و ترویج کنند.
ممکن است برخی معتقد باشند

کامل در فضای عمومی این نظرات و افکار

حقوق تجمع کنندگان حمایت کند و

که مثالً به دلیل باال بودن خشونت آمیز ،نفرت پراکنانه و تبعیض آمیز را طبق قوانین بین المللی مانع از مثالً
تبلیغ و ترویج کنند.
تجمعاتی که در مقابله با تجمع اصلی
هزینه هایی که گاهی یک تجمع به تجمع
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برگزار می شود ،یا گروه هایی که قصد

کنندگان تحمیل می کند ،اکنون زمان
اعتراض از طریق تجمع نیست و منطقی تر این است که سعی

اخالل ،نفوذ و یا ایجاد آشفتگی دارند ،شود .دولت موظف است

کرد از طرق دیگر اعم از صحبت با مسئوالن یا نهادها به طرح

و باید اطمینان حاصل کند که افراد بتوانند در یک فضای امن

مطالبات پرداخت .نظر شما در این خصوص چیست؟

تجمع کرده و عقایدشان را اعالم کنند .بنابراین چنین هزینه
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و این که دولت به وظایف خودش در تامین و حفاظت از مردم

اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی و ملی با آن روبه رو هستند.

برای به کار گرفتن حق آزادی ارتباطات و تجمعاتشان عمل

این اتهامات دقیقاً روی همین مسئله تجمع و گردهم آمدن دست

نمی کند.

می گذارد و به شکل نامشخص و غیرمتناسبی هرگونه عملی از
که ناشی از برپایی و یا حضور در تجمعات (مثالً

بشر دفاع کنند ،جرم انگاری می کند .این وضعیتی است که عفو

طی یک سال اخیر) به زندان افتاده و یا در دادگاه های انقالب

بین الملل همواره به آن اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی

محکوم شده اند ،دارد؟

گفتگو

آیا سازمان عفو بین الملل آماری در رابطه با افرادی

سوی این افرادی که فقط می خواهند از حقوق خودشان یا از حقوق

پرونده ی ویژه

هایی که به آن اشاره کردید ،نشان از بغرنج بودن وضعیت دارد

بشر ،وکال ،فعاالن حقوق کارگری ،فعاالن حقوق زنان ،دانشجویان،

قید و شرط همه کسانی شده که صرفاً به

عفو بین الملل به طور کلی قادر به

عفو بین الملل به طور کلی قادر به اعالم آمار

خاطر ابراز عقیده و به کار گرفتن حق

اعالم آمار درباره زندانیان عقیدتی

درباره زندانیان عقیدتی نیست .این مسئله به این

ارتباطات و تجمعات زندانی شدند و از

نیست .این مسئله به این دلیل است

دلیل است که تعداد افرادی که در ایران تحت

مقامات هم خواسته که محدودیت های

که تعداد افرادی که در ایران تحت دستگیری های خودسرانه و یا احکام سنگین به دلیل شدیدی را که برای انجمن و گردهمایی
دستگیری های خودسرانه و یا احکام

استفاده از حق آزادی بیان و عقیده و حق آزادی

اعمال می کنند ،از بین ببرند .از بین بردن

سنگین به دلیل استفاده از حق تجمعات و ارتباطات قرار می گیرند ،بسیار زیاد است این محدودیت ها ،زمینه تاسیس انجمن
آزادی بیان و عقیده و حق آزادی

و به خاطر عدم امکان داشتن دفتر در ایران برای

های مختلف ،از جمله اتحادیه های

تجمعات و ارتباطات قرار می گیرند ،عفو بین الملل ،عدم امکان بازدید از زندان ها و هم کارگری و مراکز دفاع از حقوق بشر را

بسیار زیاد است و به خاطر عدم چنین نبود امکان حضور در جلسات دادگاه ها ،عمالً فراهم می کند که در حال حاضر عمالً در
امکان داشتن دفتر در ایران برای جمع آوری این اطالعات و ارائه آمار حداقلی برای ایران وجود ندارند و کسانی هم که برای
عفو بین الملل ،عدم امکان بازدید از

این سازمان غیر ممکن شده است.

زندان ها و هم چنین نبود امکان

تاسیس چنین انجمن ها و مراکزی در
تالش هستند ،مورد پیگرد قانونی و احکام

حضور در جلسات دادگاه ها ،عمالً جمع آوری این اطالعات و

سنگین قرار گرفته اند .نمونه بارز آن در رابطه مدافعان حقوق بشر

ارائه آمار حداقلی برای این سازمان غیر ممکن شده است.

عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی هستند که به خاطر فعالیت در

با این حال ،پرونده های ما در طول تمام سالیان گذشته نشان

مرکز مدافعان حقوق بشر  -که دقیقاً یک نمونه از حق آزادی

می دهد که مسئله نقض حق آزادی تجمعات و ارتباطات در

ارتباطات و انجمن ها است ،-مورد پیگرد و احکام ناعادالنه قرار

ایران ،هم چون این روزها ،با هم در ارتباط است .این یک

گرفتند .هم چنین بسیاری از فعاالن حقوق کارگری مثل اسماعیل

مسئله جدی و ساختاری در ایران است و افراد دائماً به خاطر

عبدی ،محمود صالحی ،ابراهیم مددی و رضا شهابی که به خاطر

جمع شدن و ابراز عقیده ای که با نظر مسئولین حکومتی

تالش برای انجمن های صنفی و یا شرکت و نقش داشتن در

همخوان نیست ،مورد انواع اتهامات بی اساس امنیتی از قبیل

تجمعات روز کارگر و فعالیت های دیگر در رابطه با دفاع از حقوق

”اقدام علیه امنیت ملی“” ،اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی“ یا

کارگران مورد احکام ناعادالنه و اتهامات بی اساس امنیتی قرار

” تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور“ قرار می

گرفتند.

گیرند .این ها اتهاماتی است که به طور دائم مدافعان حقوق

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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آزادی اجتماعات ،زهدان و عامل بقای دموکراسی ها
فرانسه ممکن نبود که نقطه عزیمت دموکراسی های کنونی دنیا

اندیشه

علی افشاری
فعال مدنی

است .از این مثال ها در تاریخ جوامع دمکراتیک زیاد می توان
زد و پرداختن بیش تر به آن ها از حوصله مقاله خارج است .در
تاریخ معاصر ایران نیز دوره های کوتاه و ناپایدار آزادی با

آزادی اجتماعات و گردهمایی ها عنصری مهم در دموکراسی

برگزاری تجمعات گسترده گره خورده است .نهضت صدر

است که هم در دوران تثبیت بایستگی دارد و هم در شرایط گذار

مشروطه ،ملی شدن نفت و انقالب اسالمی همه با حضور

در نقش هموار کننده و بستر فعالیت های معطوف به استقرار مردم

گسترده نیروهای اجتماعی در خیابان ها و اصرار بر تشکیل گرد

ساالری عمل می کند .از آن جاییکه ماده  21اعالمیه جهانی

همایی ها شکل گرفته و پیروز شدند .شکست ها و ناکامی های

حقوق بشر تصریح می کند ” هر کسی حق دارد که از آزادی

بزرگ نیز دقیقاً با سلب حق آزادی اجتماعات و سرکوب خونین

انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد“ ،آزادی اجتماعات

و خشن تجمع های مسالمت آمیز و مردمی بوقوع پیوستند.

جنبه ارزشی در دموکراسی ها دارد .هم چنین وجود آزادی

از این رو آزادی اجتماعات هم حکم زهدان دموکراسی را دارد و

اجتماعات پیش نیاز دموکراسی است و درجات آن در تعیین کیفیت

هم محمل تداوم بقای آن .توجه به این رابطه پیچیده است که

و برد دموکراسی نقش دارد.

حفظ و حراست از حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز را به اصلی

در عین حال باید توجه داشت که آزادی اجتماعات ارتباط

غیر قابل اغماض و تقلیل ناپذیر در دموکراسی ها بدل کرده

تنگاتنگی با آزادی بیان ،عقیده ،مذهب ،نشر و نوشتن دارد .در واقع

است .آن چه رعایت حقوق شهروندی و حاکمیت مردم بر

یکی از تجلیات آزادی بیان و سخن ،امکان سازماندهی تجمعات

سرنوشت خویش و بازدارندگی در برابر بازسازی اشکال مختلف

است.

خودکامگی و اقتدار گرایی را تضمین می نماید ،دسترسی برابر و

کنکاش در مبانی نظری دموکراسی ها و تحوالت عینی آن ها

آزاد همه اقشار جامعه و صاحبان دیدگاه ها و عالئق سیاسی،

روشنگر این واقعیت است که آزادی اجتماعات مسالمت آمیز تنها

فرهنگی و ایدئولوژیک مختلف به برگزاری تجمعات صلح آمیز

جنبه ارزشی ،حقوقی و هویتی برای دموکراسی ندارد بلکه

است.

موجودیت دموکراسی بر پایه آن استوار است .دموکراسی در معنای

به همین دلیل هم یک عنصر کانونی در تعریف حکومت های

متاخر خود در حاکمیت اکثریت با حقوق اقلیت در چارچوب

خودکامه و اقتدار طلب سلب حق برگزاری گردهمایی و اعتراض

تکثرگرایی سیاسی معنی می یابد .همه حرکت هایی که به تشکیل

خیابانی از همگان و محدود کردن آن به موافقان و حلقه خودی

دموکراسی منجر شده و یا کیفیت و عیار آن را ارتقاء داده اند از

ها است .منابع عمده قدرت در حکومت های غیر دموکراتیک

طریق سازماندهی اجتماعات و حضور نیروهای اجتماعی و سیاسی

صرف می گردد تا کارگران ،دانشجویان ،زنان ،هنرمندان ،اقلیت

در خیابان ها به دست آمده اند .تصور کنید اگر راهپیمایی های

های مذهبی و قومی و فعاالن رسانه ای نتوانند برای پیشبرد

شماره  78جنبش حقوق مدنی سیاهان نبود ،آیا آن ها می توانستند در عرصه

خواسته های شان تجمعاتی متناسب برگزار کنند .تنزل پروسه

حقوقی از جنس دوم بودن رهایی یابند؟ در چشم اندازی گسترده

حقوقی و شکلی کسب مجوز برای اجتماعات به امتیازی برای

تر در غیاب حضور خیاباتی مردم و جمع شدن افراد اساساً انقالب

جناح های سیاسی حکومتی و محروم کردن نیرو های مستقل و
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مخالف یکی از ابزار های اصلی بقای حکومت هایی هستند که

الهام بخشی نیز دارند .تجمع ها به یک معنا بشارت گر و دعوت

اندیشه
عکس از اسوشیتد پرس

نفی می کنند.
آزادی اجتماعت باعث می شود تا
بخش های مختلف جامعه دیدگاه ها
و خواسته های خود را به اطالع
بخش های دیگر برسانند و حرکت
خود را جلو ببرند .در اجتماعات فرد
تبدیل به جمع می شود و همگرایی
افراد منجر به تجمیع نیرو و در نهایت
هم افزایی می گردد .این هم افزایی
قدرتی را خلق می کند که از جمع
جبری افراد شرکت کننده بیش تر
است .شرکت کنندگان در تجمع ها
نیز با افزایش اعتماد به نفس شهامت
و انرژی بیش تری برای پیگیری

مالحظه ای باشند ،آن گاه پژواک حضور جمعی آن ها و وحدت
آزادی اجتماعت باعث می شود تا بخش های
مختلف جامعه دیدگاه ها و خواسته های خود را به
اطالع بخش های دیگر برسانند و حرکت خود را
جلو ببرند .در اجتماعات فرد تبدیل به جمع می شود
و همگرایی افراد منجر به تجمیع نیرو و در نهایت
هم افزایی می گردد .این هم افزایی قدرتی را خلق
می کند که از جمع جبری افراد شرکت کننده بیش
تر است .شرکت کنندگان در تجمع ها نیز با افزایش
اعتماد به نفس شهامت و انرژی بیش تری برای
پیگیری مطالبات پیدا می کنند .عالوه بر این تجمع
ها توان انگیزش و الهام بخشی نیز دارند .تجمع
ها به یک معنا بشارت گر و دعوت کننده هستند.

مطالبات پیدا می کنند .عالوه بر این تجمع ها توان انگیزش و

اراده های فردی در اراده جمعی جامعه را
تحت تاثیر قرار می دهد .کم نبوده اند
کسانی که با مشاهده یک تجمع و
حرکت اعتراضی خیابانی جمعی ،سیاسی
شده و به دنبال تحقق خواسته رفته اند.
انسان و جامعه پدیده های دینامیکی
هستند .هر فرد در ارتباط با دیگری،
تجاربی که کسب می کند و اتفاقاتی که
مشاهده می کند تصمیمات فردی و
سیاسی خود را می گیرد .در این چارچوب
جامعه ای که در آن آزادی اجتماعات
مسالمت آمیز دارد و جامعه ای که از
این حق اساسی محروم است ،رفتار های

متفاوتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی بروز می دهند .یکی از
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ویژگی های جامعه با نشاط ،دستیابی حداقلی به امکان برگزاری

ریزند.

تجمعات آزاد و امن است.

در عین حال حکومت های خودکامه با درک مزیت های

نگرانی از این تاثیر قدرت بخش باعث شده است تا جمهوری

اجتماعات و راهپیمایی ها به نحو حداکثری از این ابزار قوی

اندیشه

اسالمی نه تنها در چهار دوره حیات خود به
شکل پایدار آزادی اجتماعات را برای همه
شهروندان ایرانی به رسمیت نشناسد ،بلکه
از هر طریقی بکوشد تا موانعی برای
جلوگیری از استفاده از این حق خدادادی
تعبیه نماید .عالوه بر نهادهای اطالعاتی،
مجازات توسط قوه قضاییه و ایجاد ساز و
کار محدود کننده در وزارت کشور ،جامعه
سرکوب گر توده ای تحت عنوان حزب اهلل
حربه موثر نظام برای تحمیل محدودیت
ساختاری آزادی اجتماعات بر جامعه بوده

از همان روزهای اولیه بعد از انقالب
اسالمی گروه های فشار با مصونیت امنیتی
و قضایی به سلب حق مخالفان و به خشونت
کشاندن تجمع های مسالمت آمیز دگر

استفاده می کنند؛ به خصوص حکومت
هایی مشابه جمهوری اسالمی که توجه
زیادی به بسبج جامعه توده ای برای مهار و
تضعیف جامعه مدنی و متشکل دارند.
جمهوری اسالمی از راهپیمایی ها و

اندیشان پرداختند .غوغاساالری ،قساوت و

خشونت بی رحمانه و گسترده گروه های
فشار باعث شده است تا هزینه برگزاری و
حضور در اجتماعات مستقل در حدی باال
برود که بخش هایی از جامعه این سلب
حق سازمان یافته و مستمر را بپذیرند.

تجمعات سازمان یافته برای تحکیم
موجودیت خود و بازنمایی مشروعیت و
مقبولیت استفاده زیادی می کند .در واقع
آزادی اجتماعات ناقص و محدود شده برای
حاکمان به مانعی در برابر دموکراسی تبدیل
می شود .دسترسی همگانی به این حق

است .از همان روزهای اولیه بعد از انقالب اسالمی گروه های

باعث می شود آرایش قوای طبیعی جامعه بر اساس مواجهه و

فشار با مصونیت امنیتی و قضایی به سلب حق مخالفان و به

ارتباط بین تجمعلت مختلف شکل گرفته و هیچ جریانی نتواند

خشونت کشاندن تجمع های مسالمت آمیز دگر اندیشان پرداختند.

با انحصار طلبی و محروم کردن دیگران ،نمایشی مصنوعی و

غوغاساالری ،قساوت و خشونت بی رحمانه و گسترده گروه های

کاذب از پایگاه اجتماعی خود داشته باشد.

فشار باعث شده است تا هزینه برگزاری
و حضور در اجتماعات مستقل در حدی

بنابراین با توجه به آن چه شرح داده
حکومت های خودکامه با درک مزیت های

شد ،آزادی اجتماعات به عنوان یک

باال برود که بخش هایی از جامعه این اجتماعات و راهپیمایی ها به نحو حداکثری از این شق مهم آزادی های اساسی هم پایه
سلب حق سازمان یافته و مستمر را ابزار قوی استفاده می کنند؛ به خصوص حکومت دموکراسی و شرط بقای آن است و هم
بپذیرند .تصمیم گیران اصلی نظام هایی مشابه جمهوری اسالمی که توجه زیادی به در مرحله ماقبل دموکراسی و در دوره
سیاسی به خوبی دریافته اند که بسبج جامعه توده ای برای مهار و تضعیف جامعه گذار نقش تعیین کننده و موثری دارد.
مدنی و متشکل دارند .جمهوری اسالمی از
پراتیک سیاست و کنش اجتماعی برای
برخورداری نیروهای منتقد و مخالف از
تجمعات آزاد و امن ،سپهر اپوزیسیون را راهپیمایی ها و تجمعات سازمان یافته برای تحکیم اثر گذاری در موازنه قوای اجتماعی
تقویت کرده و پشتوانه ای نیرومند برای

موجودیت خود و بازنمایی مشروعیت و مقبولیت

نیازمند برخورداری همگان از آزادی

تغییر وضعیت موجود سیاسی خواهد شد .استفاده زیادی می کند .در واقع آزادی اجتماعات گردهمایی های مسالمت آمیز است در
در دوران گذار و حاکمیت حکومت های ناقص و محدود شده برای حاکمان به مانعی در غیر این صورت عدالت سیاسی محقق
شماره 78
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خود در خیابان ها می دهند به مراتب

ارزش بیش تری از رایی هایی دارد که به صندوق های رای می

خطوط کلی اداره کشور در اختیار اقلیت

حاکم و دارای هژمونی قرار می گیرد.
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گام به گام تاریخ و رژیم حقوقی معطل در ایران پسا انقالب
بگذارید با یک خاطره شخصی شروع کنم 03 .آذر  0316و در
در کنار دانشگاه تهران بازداشت شدم .پس از انتقال به دفتر
پیگیری وزارت اطالعات و چند ساعتی نشستن با چشم بند در

فعال حقوق بشر

مقابل دیوار ،نوبت بازجویی مقدماتی ام شد .به اتاق بازجو رفتم

اوست .اویی صاحب اقتدار ،زور ،ثروت و قطعا توجیه هایی است

و چشم بند به چشم ،پشت به بازجو نشستم .بازجو (یا به قول

که مثالش را در مطلبی مورخ  01خرداد  0311در سایت الف می

خودشان کارشناس) پرسید که چرا در تجمع غیرقانونی شرکت

توان دید .آن جا که در واکنش به تجمعات پسا انتخابات ریاست

داشته ام .من هم با سری افراشته به اصل  27قانون اساسی

جمهوری سال  11که به سال  11هم کشید ،در خرداد ماه و

جمهوری اسالمی ایران استناد کردم که می گوید” :تشکیل

احتماال هراسان از به خیابان آمدن مردم در سالگرد آن انتخابات از

اجتماعات و راه پیمایی ها ،بدون حمل سالح ،به شرط آن که

مخل مبانی اسالم بودن تجمع مردم برای اعتراض به نتایج

مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است“ .می دانستم که یک

انتخابات می گوید و اصل  27قانون اساسی که متضمن حقی

تجمع دانشجویی هرچه باشد مخل مبانی اسالم نیست .هنوز

برای شهروندان است را اصلی می داند که ”با هدف تحکیم پایه

به آن ”است“ آخر نرسیده بودم که پس گردنی سنگینی من را

های نظام اسالمی و پیگیری مطالبات قانونی ،در قانون اساسی

به جلو پرتاب کرد و بازجو زیر گوشم گفت که در آن جا قانون

تعبیه شده است“)0( .

”او“ست.

این رژیم حقیقی بارها رژیم حقوقی را پیش پای مصلحت خود،

رژیم حقوقی در پای رژیم حقیقی قربانی شده

یعنی مصلحت نظام و در واقع با ترجمان نظام به یک طبقه ،یک

 4دهه از انقالب ضد سلطنتی بهمن  57و تشکیل نظام

گروه ،یک طیف فکری ،یک فرد و ده ها یک دیگر ،قربانی کرده

جمهوری اسالمی می گذرد .انقالبی که در همان سال های

است .قصه امروز و دیروز نیست .داستان از همان روزهای آغازین

اولیه اش صاحب قانون اساسی و قوانین موضوعه شد و شکل

پسا انقالب آغاز شد .گروه ها تجمعات یکدیگر را بر هم می زدند

کار به صورتی بود که اگر تنها ظاهر مسئله را می دیدی فکر

و اما رد پای برهم زدن تجمعات ،در وضعیتی که هنوز هیمنه این

می کردی که این روند ره به قانون مداری می برد .اما مشکل

رژیم حقوقی کامالً بر رژیم حقیقی سوار نشده و ایران به اصطالح

جای دیگری بود .در ایران پسا انقالبی و در عهد جمهوری

هنوز در فضای پسا انقالبی است ،را نه در روال های رسمی

اسالمی (به مانند زمان پیشین و همه زمان هایی که ایران

حاکمیتی که در گروه هایی می توان جست که به صورت پیدا و

صاحب رژیم حقوقی شد ،به جز چند مقطع بسیار کوتاه) رژیم

پنهان از سوی حاکمان تازه مستقر شده حمایت می شدند و خود

حقوقی سخنی می گفت و اما آن چه در نهایت بر زمین واقعی

را پیرو خط آنان و فدائی ایشان می دانستند .این اوضاع در کنار

به صورت عملی در می آمد ،رژیم حقیقی بود .همان رژیم

اوضاع سیاسی زمانه ،تضاد نخست وزیر و رهبر و بعد رئیس

حقیقی که پس گردنی اش را در آن عصر آذر سال  16شمسی

جمهور و رهبر و عدم استقرار نظام جدید و درگیری ها در اطراف و

خوردم و گفت که قانون نه آن اصل مصرح در متن کتاب ،که

اکناف هنوز به اندیشه ورزان به سلطه کامل فرصت نداده بود که
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تمامیت چتر خود را بر ایران بیافکنند .خالصه زمانی می خواستند

آمده بود .بنا به روایت محمود دلخواسته ( ،)2هزاران نفر از

و نقطه عطفی که میخ را بکوبند .نقطه عطف شد سی خرداد

مخالفین آمده بودند و طرف مقابل هم زد و کشت و گرفت و

 . 0361تجمع مخالفین رهبر نظام و دستگاه روحانی مستقر شده

برد .تجمعی که قرار بود برای بازگشت و خواست حقوق مردم

که سرکوب شد و به آغازی برای پایان تمام آزادی های به دست

پس از انقالب باشد به بزنگاهی برای آغاز فصلی سرد از

آمده پس از انقالب بدل شد.

سیاهی بدل شد .یک سو به حذف صد در

سی خرداد  ،0361نقطه عطف اول

صدی طرف مقابل روی آورد و اعدام کرد

سی خرداد  0361اما نتیجه یک روند بود

و شکنجه و سویی دیگر دست به اسلحه

که گام به گام جلو آمد .از درگیری ها و

برد و با ترورهای خیابانی بر آتش خشونت

بر هم زدن تجمعات کسانی که امروز

 30خرداد 60

مشخص شده با این که با انقالب همراه بودند ،اما از همان ابتدا

روزگار همه شب .سال ها نیز این سردی و شب طول کشید.

تصمیم بر آن بود که به ایشان پست حکومتی داده نشود ،در

یکشنبه سی و یک خرداد  0361اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس

ساخت حقوقی دخیل نشوند و در واقع در عصر استقرار نظام آنان

وقت مجلس در خاطراتش از کشته ها و مجروح های آن روز

را حذف کنند ،شروع شد و کار به بر هم زدن برنامه رئیس جمهور

می نویسد و برای دوشنبه اول تیر دستکم از اعدام  1نفر خبر

وقت در  04اسفند  0351رسید .و بعد ضرباهنگ در بهار سال 61

می دهد )3( .روزنامه پر می شوند از تصاویری که اعدام شده

شدیدتر شد .چندین تجمع مخالفین لغو شد و یا به آن حمله شد.

اند و خانواده ها باید برای تشخیص هویت بروند .و مردم ما

تا آن جا اما مخالفین

بودند در آغاز یکی از

دست به واکنش نمی

سرد تر ین ف صول

زدند و در واقع با

تاریخ ایران.

سالح ،چه سرد و چه

نقطه عطف دوم01 ،

گرم و ع لی ر غم

تیر بی سرانجامی!

حمالت به ایشان با

جنگ تمام شد و

سالح های سرد و گرم

رهبر بنیانگذار جایش

از خود د فاع ن می

را به رهبر جدید داد.

کردند .اما در روز 31

دهه  71سیر به

خرداد تصمیم چیز

سویی دیگر می رود.

دیگری بود .قرار بود
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دمید .جنگ هم بود .هوا سرد شد و
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بزنگاه خرداد  76و

راهپیمایی سازمان داده شود و به همه آن چه در حال روی دادن

دوم خرداد فرا می رسد .قرار است جامعه مدنی مستقر شود

بود -از جمله عزل اولین رئیس جمهور تاریخ ایران ،-اعتراض

(بماند که طراحش پس از چندی از جامعه مدنی به جامعه

شود .و تصمیم بر این بود که هرکسی چیزی برای دفاع از خود

مدینه النبی عقب نشینی می کند) .قرار است فصل فصل قانون

بیاورد .در دست مخالفینی که تا دیروز فقط ضرب و شتم می

باشد و بس .بهار مطبوعات و نهادهای مدنی پس از انقالب و

شدند و ده ها کشته داده بودند ،نه همه ولی برخی ،پنجه بکس

به طور مشخص پس از ضربه سنگین سی خرداد  0361است.

بود و تیغ موکت بری و غیره و طرف مقابل هم تا بن دندان مسلح

اما این بهار خیلی زود خزان می بیند و باز همان رژیم حقیقی با
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رسد .روزنامه سالم ،روزنامه ای که مدیرمسئول آن از متنفذین

مفقودین تاریخ پس از انقالب پیوست و آخرین تصویری که از

اصلی ترین جریان حامی رئیس جمهور جدید است و روزنامه

فرشته علیزاده دیده می شود و یا دستکم منسوب به اوست،

اش هم پایگاه منتقدین دولت پیشین و شاید از معدود پایگاه

تصویری است که نگاه پرسش گر این دختر دانشجوی دانشگاه

های خزان نزده ،به دلیل چاپ نامه عامل اعالم شده قتل های

الزهرا از پس قفس آهنین دیده می شود .نگاهی پرسش گر که

سیاسی یک سال پیشش به وزیر اطالعات و توصیه مفاد

هنوز می پرسد و پاسخی می طلبد.

قانون جدید مطبوعات توقیف می شود .دانشجویان دانشگاه

بسیاری در پس این تجمع مسالمت آمیز در تهران بازداشت شدند

تهران در اعتراض به این مسئله و در واقع در پی سرکوب های

و آن چه نیروی به اصطالح خودسر و در واقع منسوب به

جدید پیش آمده در سال های  77و  71دست به تجمعی

نهادهای امنیتی کردند به گردن دانشجویان انداخته شد .دستگاه

دانشجویی می زنند .اما انگار برنامه ریزی از جای دیگری

امنیتی و سیمای ملی در یک شوی تلویزیونی چند نفر را مقصر

انجام شده و قرار است

شناختند و قضیه را

به این بهانه ،جنبش

جمع کردند .و هیچ گاه

دانشجویی را که اصلی

به طور علنی مشخص

ترین نیروی اجتماعی

نشد که چه کسی یک

هوادار اصالحات در آن

تجمع ساده دانشجویی

دوران است بر سر

در اعتراض به بسته

جایش بنشانند و ایضاً

شدن یک روزنامه را

(به قول رئیس دولت

بدل به فاجعه ای

ا ن ت قام

ن سق

ا صال حات)
اف شای

ق تل

سا خت

های

که

پرونده ی ویژه

خرداد  76می پردازد .قطار زمانه به ایستگاه تیرماه  0371می

به خانواده اش نگفتند که چه بر سرش آمده و در واقع او به

اجتماعی

ابزار رژیم حقوقی به قلع و قمع همه دستاوردهای عینی پسا

گلوله مستقیم کشته شد .سعید زینالی را از خانه بردند و هیچ گاه

دانشجویان را بگیرد و

سیاسی و زنجیره ای

 18تیر 78

داغی برای همیشه بر

پاییز  77را که وزارت اطالعات (پس از سال ها بودن در

دلشان بگذارد.

تاریکی) مسئولیتش را پذیرفته بود ،بگیرند.

اما شاید تیتر روزنامه ها در همان زمان به میزان کافی گویا بود.

تجمع مسالمت آمیز دانشجویان با حمله عواملی که خودسر

روزنامه خرداد تیتر زده بود :کوی دانشگاه تهران به خون کشیده

خوانده شدند و بعد معلوم شد خودسر و به اصطالح امروز

شد.

خودجوش نبوده اند و فرماندهی می شده اند ،به خون کشیده

بماند که مسئله به تهران ختم نشد 21 .تیر ماه  ،0371دانشگاه

شد .در آن روزها از کشته و زخمی شدن بسیاری سخن می

تبریز نیز به دانشجویان دانشگاه تهران پیوست و در پس این

رفت و سرانجام دستکم سه نام ” عزت ابراهیم نژاد“” ،سعید

پیوستن همان هایی که آن برخورد را با دانشجویان دانشگاه

زینالی“ و ” فرشته علیزاده“ به عنوان گم شدگان و جان

تهران کردند با دانشجویان دانشگاه تبریز نیز کردند .دانشجویان

باختگان آن هجوم در تهران مطرح شد .عزت ابراهیم نژاد با

سرکوب شدند دستگیر شدند و مصیبت کشیدند.
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در این واقعه در تهران رهبر نظام در جلسه ای گریست و گفت که

موجود جمهوری اسالمی و اعالمیه جهانی حقوق بشر بهره

اگر عکس مرا هم پاره کردند با آن ها کاری نداشته باشید .و بعد

ببرند و به این تقلب انتخابات اعتراض کنند .مردمی که تا پیش

در همان روز انصار حزب اهلل با قمه به دانشگاه تهران رفتند و می

از انتخابات حق داشتند ساعت ها در خیابان بمانند ،تجمع و

خواستند انتقام خون شدن دل رهبرشان را از دانشجویان و

تظاهرات و کمپین کنند و به عنوان نمونه ،زنجیره انسانی از

متحصنین در کوی بگیرند و اگر نبود تالش یکی از ایشان برای

تجریش تا راه آهن راه بیاندازند ،حال به خیابان ها آمدند تا

خواباندن این خشم ،شاید فاجعه دیگری رقم می خورد.

بپرسند که رایشان کجاست .اینان پس از آن که از سوی

پس از فاجعه کوی خونین دانشگاه و توقیف سنگین مطبوعات و

احمدی نژاد خس و خاشاک خوانده شدند تقاضا کرده بودند که

بازداشت روزنامه نگاران در سال  0371و حتی با وجود انتخاب

برای روز  25خرداد مجوزی قانونی برای راهپیمایی بیابند که

مجدد سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری ،دیگر برای دولت

وزارت کشور موافقت نکرد اما مردم به خیابان آمدند و بنا به

دوم خرداد دیروز و اصالحات آن روز توان مقابله با ضرب رژیم

روایت های مختلف بیش از  3تا  5میلیون در تهران دست به

حقیقی نمانده بود .دولت اصالحات تمام شد و با پیروزی مشکوک

راهپیمایی زدند .راهپیمایی که ابتدا سکوت بود و آرام .در

احمدی نژاد

شرا ی طی که

سال

درب خانه های

 ،0314گام

مردم باز بود و

به گام همان

برای

در

آب

نو ش یدن

حداقل های

دوران

را ه پ ی ما یان

ا صال حات

توزیع می شد.

هم ستانده

اما در انتها با

شد .کشور به

ت یرا ندازی از
خرداد 88

آ س تا نه
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سوی ه مان

انتخابات  0311نزدیک شد .انگار کشتیبان را سیاستی دگر آمده

گروه های به قولی خودسر و در واقع هدایت شده و امنیتی ها

بود.

جو به تشنج کشیده شد .کسانی کشته ،زخمی و دستگیر شدند.

خرداد  ، 0311آغاز گر سیری جدید

سهراب اعرابی از جانباختگان این روز است.

انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در خرداد  0311فرصت

با ادامه اعتراضات و تفسیر آن ها از سوی مقامات عالیه نظام به

دیگری برای جامعه مدنی ایران بود که از حق اعتراض و تجمع

”اردوکشی خیابانی“ و اغتشاش گر نامیده شدن مردم ،رهبر

خود برای خواستش بهره بجوید .بنا بر شواهد بسیاری که در تمام

نظام در  21خرداد در خطبه های نمازجمعه تهران با حمایت از

طول این سال ها بحث شده و تفصیلش در جای دیگری باید

یک کاندیدا و حتی ایستادن در مقابل رفیق  51ساله خود ،رسما

انجام شود ،در انتخابات ریاست جمهوری خرداد  0311تقلبی

اعالم موضع کرد .فردای آن روز در  31خرداد  21 ،0311سال

گسترده صورت گرفت و با این تقلب محمود احمدی نژاد دوباره به

پس از  31خرداد  0361تهران و برخی شهرهای کشور صحنه

ریاست جمهوری ایران رسید .هواداران دو کاندیدای معترض به

درگیری میان مردم تظاهر کننده و نیروهای نظامی بود .در

خیابان ها آمدند تا از حق اعتراض خود مطابق قانون اساسی

تهران بسیاری از تظاهر کنندگان دستگیر و زخمی شدند و تنی
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 01تیر  0311گام دیگری بود و این تجمعات و اعتراضات

رد شدن ماشین های نیروی انتظامی از روی مردم و کشتن آن ها

ادامه پیدا کرد .اما با وجود صراحت قانون اساسی بر حق تجمع

در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شد .بنا بر اعالم های

و اعتراض ،تظاهرکنندگان به شدیدترین وجه ممکن که پس از

مختلف از جمله فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،دستکم  02نفر

خرداد  61بی سابقه بود سرکوب شدند.

در تهران کشته شدند .در واقع راهپیمایی و تجمع روز عاشورا به

نکته اینجاست که حتی راه کار تجمع و راهپیمایی و طرح

سنتی هرساله در ایران بدل شده توسط نیروهای امنیتی و برای

مطالبات در راهپیمایی های رسمی حکومتی نیز جواب نداد.

سرکوب معترضین ،برخالف قوانین و روال های موجود به خون

 03آبان  0311و هم چنین  22بهمن همین سال نمونه بارز

کشیده شد .هم چنین در آن روز هلی کوپتر های نیروهای

این رویداد بود .انگار حتی تجمع و راهپیمایی دولتی نیز برای

امنیتی ،از نیروی انتظامی تا سپاه پاسداران با گشت زدن بر روی

آنان که می خواهند اعتراض خود را مطرح کنند و پیگیر

تظاهر کنندگان به تهیه عکس و فیلم پرداخته و بعدها با استفاده

رایشان باشند ممنوع بود و برای

از آنان اقدام به دستگیری تظاهر

مداحین روال جاری حاکمیت مجاز.

حتی راه کار تجمع و راهپیمایی و طرح مطالبات کنندگان آن روز کردند .باید اضافه کرد

پرونده ی ویژه

که فیلم صحنه جان دادن او ،جهان را تحت تاثیر قرار داد.

بسیاری کشته ،زخمی و دستگیر شدند و صحنه های دلخراشی از

اجتماعی

چند نیز جان باختند .ندا آقا سلطان جان باخته این روز است

منتظری که به نوعی رهبری معنوی معترضان را بر عهده داشت،

یعنی یک راهپیمایی دولتی برای در راهپیمایی های رسمی حکومتی نیز جواب نداد .در همین هلی کوپتر های نیروهای
برخی و بنا بر نگاهشان به حاکمیت  03آبان  0311و هم چنین  22بهمن همین سال امنیتی ،دست به انتقال نیرو از اطراف
حرام بود و برای برخی دیگر حالل.

نمونه بارز این رویداد بود .انگار حتی تجمع و

محل بیت رهبر نظام و مناطق حساس

پدیده ای که در سال های پس از

راهپیمایی دولتی نیز برای آنان که می خواهند

امنیتی برای یاری سرکوبگران می شدند

انقالب و حتی پس از آن تا امروز بی اعتراض خود را مطرح کنند و پیگیر رایشان باشند و همچنین آماده بودند که در صورت
سابقه است.

ممنوع بود و برای مداحین روال جاری حاکمیت

تغییر وضعیت ،برای جابجایی مسئوالن

نقطه عطف این اعتراضات را هم می مجاز .یعنی یک راهپیمایی دولتی برای برخی و بنا بر اصلی جریان حاکم اقدام کنند.
توان پنج و شش دی ماه  ،0311نگاهشان به حاکمیت حرام بود و برای برخی دیگر و این روال هم چنان ادامه پیدا کرده
روزهای تاسوعا و عاشورا دانست .حالل .پدیده ای که در سال های پس از انقالب و است .در سال های اخیر اعتراضات
باالخص روز عاشورا که نمایش رخ به

حتی پس از آن تا امروز بی سابقه است.

رخی تمام عیار مردم معترض و

فعالین مدنی ،معلمان ،کارگران و الباقی
اقشار جامعه ایران توسط نیروهای

حامیان نظام بود .بنا بر گزارشات و صحبت هایی که بعد از

امنیتی به بهانه اقدام علیه امنیت کشور سرکوب می شود .روالی

این روز در جلسه ای در مجلس شورای اسالمی بیان شده ،در

که از اولین سال های استقرار نظام تا امروز ادامه دارد .راهی که

این روز خاص اختیار تهران تقریبا از کف امنیت بانان نظام

از بر هم زدن تجمعی که در آن رئیس جمهور مملکت سخن می

رفته بود و اگر عزم بر امر دیگری قرار می گرفت احتماال

گوید ( 04اسفند  )0351و سرکوب سنگین سی خرداد شصت تا

وضعیت سیستم حقیقی و حقوقی ایران از آن تاریخ به بعد می

امروز پیموده شده و همچنین نیز ادامه دارد.

توانست دگرگونه باشد .اما در روز عاشورای  0311دستکم در

آیا جرم شرکت در راهپیمایی بدون مجوز داریم؟

تهران ،آن هم یک هفته پس از فوت آیت اهلل حسینعلی

سوال! آیا جرمی به عنوان شرکت در راهپیمایی بدون مجوز داریم
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پرونده ی ویژه

که در تمام این سال ها و باالخص در نقاط عطف ذکر شده

محاکمه و محکوم می شوند .نگارنده در پرونده بازداشت 0316

افرادی به این اتهام دستگیر ،بازجویی ،شکنجه و محکوم می

خود و در پس بازداشت در حاشیه تجمع دانشجویی در داخل

شوند؟ ژینوس شریف رازی ،وکیل پایه یک دادگستری در دی ماه

دانشگاه تهران به استناد همین ماده متهم شد و کیفرخواستی

 0311در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر در رابطه با

صادر شد که البته توسط قاضی وقت شعبه ده دادگاه انقالب از

پرونده ضیا نبوی گفته بود که ” :در قانون مجازات اسالمی ما

این اتهام تبرئه شد .اما میدانیم و می دانم که بسیاری دیگر از

جرمی به عنوان شرکت در راهپیمایی بدون مجوز در نظر گرفته

دستگیر شدگان بخت به مانند نگارنده همراهشان نبوده و

نشده است“.

نیست.

این وکیل دادگستری در ادامه همین گفتگو می گوید” :در قانون

رژیم حقوقی در ایران در برابر رژیم حقیقی قربانی شده است.

مجازات اسالمی عمل شرکت در تجمعات بدون مجوز جرم

در واقع این حاکمان نیستند که خود را با قانون همراه می کنند

انگاری نشده و طبق ماده دو قانون مجازات اسالمی که از اصول

و قانون را مبنا قرار می دهند بلکه این قانون است که باید با

اولیه حقوق جزا محسوب می شود و به اصل قانونی بودن جرم و

خواست حاکمان اندازه شود و هر موقع که آن ها بخواهند

مجازات شهرت دارد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن

حکم دهد و نافذ باشد و هر موقع که بخواهند ساکت باشد تا

مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .وقتی شرکت در

آقایان ساز خود را کوک کنند و نوای خود خواسته را ساز.

راهپیمایی بدون مجوز جرم انگاری نشده با توجه به اصل تفسیر

مردم ایران راه درازی را به درازنای بیش از صد سال پس از

به نفع متهم که در حقوق جزا رایج است و معنی آن این است که

مشروطه و  4دهه از انقالب بهمن  57تا امروز آمده اند و اما

اگر زمانی شبهه ای ایجاد شد ما باید به نفع متهم تفسیر بکنیم ،

هنوز در بر همان پاشنه مبنا نبودن قانون و حق مردم می

نظر ما این است که صرف حضور در تجمع بدون مجوز جرم

چرخد .هنوز هم تجمع کنندگان ،مداح حاکمیت باشند مجازند

محسوب نمی شود“.

و اگر منتقد باشند منکوب و سرکوب می شوند .امروزه روز

نکته اینجاست که بسیاری از بازداشت شدگان در تجمعات به

حتی به تجمع کنندگان برای خواست های اقتصادی از قبیل

موضوع ماده  601قانون مجازات اسالمی متهم می شوند که

مال باختگان موسسات مالی و اعتباری ورشکست شده و مال

بحث اجتماع و تبانی را مطرح می کند .این در حالی است که

مردم خورده نیز -اگر سوژه رسانه ها بشوند ،-رحم نمی کنند؛

موضوع این ماده تنها شباهت واژه ای به مسئله تجمعات دارد و

آن هم در عصری که رسانه تا تلفن همراه دم دست همه نفوذ

اصوالً بحثش امر دیگری است .این ماده می گوید ” :هر گاه دو

کرده .در عصر شبکه های اجتماعی و انتشار لحظه ای اخبار،

نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت

هنوز حق تجمع در ایران سرکوب می شود و حرف تجمع

داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم

کنندگان مستقل سانسور .این جا ایران است .در دهه دوم

نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا

هزاره سوم.

پنج سال حبس محکوم خواهند شد“ .در واقع این اجتماع و آن
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تجمع تنها صورت فعلی کلمه شان با یکدیگر شبیه است و بس ،و

پانوشت ها:

صرف شرکت در تجمعی هرچند غیر قانونی (اگر همراه عمل

” .1سران فتنه و اصل  27قانون اساسی“ ،الف 01 ،خرداد ماه 0311

دیگری که در قانون جرم انگاری شده نباشد) جرم نیست .اما
بسیاری از دستگیر شدگان در تجمعات بنا بر همین ماده قانونی و

با ربط دادنش به شرکت در ” تجمع غیرقانونی“ متهم شده،

 .2دلخواسته ،محمد ،خاطرات من از تظاهرات  31خرداد  ،61جرس،
 21خرداد ماه 0310
 .3خرداد  0361به روایت هاشمی رفسنجانی ،بی بی سی فارسی6 ،
تیرماه 0311
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مالحظات جنسیتی حق تجمع
” آزادی از من یا شما نمی آید ،بلکه می تواند و در واقع از
آزادی اجتماعات و حق تجمع مسالمت آمیز یکی از مفاد
اعالمیه جهانی حقوق بشر است .این حق برای تمام شهروندان

کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

فارغ از مکان تجمع و محتوای آن ،فارغ از نژاد ،جنسیت،

کنوانسیون شماره  17سازمان بین المللی کار در مورد آزادی

مذهب ،زبان ،قومیت و تعلقات سیاسی و اجتماعی می بایست

اجتماعات و حق سازماندهی

محترم شمرده شود .تاریخ طرح حق تجمع به دهه های قبل از

پیمان نامه های منطقه ای زیر نیز حق شهروندان را به تجمع و

تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر بر می گردد.

آزادی اجتماعات قید کرده اند:

برخی از تاریخ نگاران طرح حق تجمع را به پادشاه انگلستان و

ماده شماره  00منشور آفریقایی حقوق انسانی و مردمی

منشور کبیر بریتانیا در سال  0205و هم چنین قانون اساسی

ماده شماره  05کنوانسیون آمریکایی حقوق انسانی

مصوب در فرانسه در سال  0710و برخی دیگر نخستین بند

ماده شماره  02منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

قانون اساسی امریکا اطالق می دهند.

ماده شماره  00کنوانسیون اروپایی حقوق انسانی

امروزه در سطح جهانی این حق به مثابه فرایند اعتالی

ماده شماره  21منشور کشورهای عربی در مورد حقوق انسانی (

فرهنگی و حقوق انسانی و به عنوان یک حق جهانشمول مورد

)2114

احترام است .حتی صاحبان قدرتی که آن را نقض می کنند ،در

الزم به ذکر است که در  5آگوست  ” ،0111اعالمیه اسالمی

عرصه کالم به نفی آن نپرداخته؛ از این رو عملکرد دولت ها و

حقوق بشر“ در قاهره توسط وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی

نه قبول آن با قراردادن امضای خود در پای اسناد بین المللی

به تصویب رسید .این اعالمیه درباره حق تجمع به طور کامل

مالک عملکرد دولت ها در زمینه احترام به حقوق انسانی

سکوت کرده است.

شهروندان است.

حق تجمع و حضور در اجتماعات با سایه روشن های عدیده ای

در سطح جهانی نخستین سند بین المللی ،اعالمیه جهانی

توسط نهادهای بین المللی تعریف گردیده؛ اما یکی از روشن ترین

حقوق بشر است که در سال  0141در ماده  21خود حق تجمع

این تعاریف توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا ) )OSCE

را به تصریح قید می نماید.

ارائه داده می شود که در مورد تاکید سازمان های حقوق بشری

دیگر اسناد ،پیمان نامه ها و منشورهای بین المللی که حق

نیز قرار دارد و چنین تعریف می شود که ” :حق تجمع به معنی

شهروندان به تجمع را قید می کنند به قرار زیر است:

حضور آگاهانه و عمدی و موقت فرد یا تعدادی افراد در مکان

ماده شماره  5بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر

عمومی برای یک هدف مشخص و شفاف است“.

ماده شماره  20کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی

آزادی اجتماعات و حق تجمع در دو حوزه خصوصی و عمومی می

ماده شماره  7کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تواند مورد توجه قرار گیرد .از نظر اسناد بین المللی ،حوزه

ماده شماره  05کنوانسیون حقوق کودک

خصوصی در کنترل شهروندان است و تعامل و گردهمایی در آن
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اندیشه

رابطه بین ما و در میان ما اتفاق می افتد“ .جودیت باتلر

الهه امانی
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به طور عموم از حیطه اعمال قدرت دولتی مجزا است .از این رو

زنانی که در کشورهای جهان برای احترام به حقوق برابر

تاکید بر حق تجمع در حوزه عمومی و اماکن عمومی است که می

انسانی خود مبارزه می کنند ،می توانستند به حقوق حقه خود

بایست تصریح گردد .با این حال در بسیاری از کشورهایی که

دست یابند .حق تجمع مشوق و راهگشای چند صدایی،

دولت های دیکتاتوری و اقتدار گرا حاکمیت دارند ،شهروندان حق

دموکراسی ،استحکام و تمامیت جامعه مدنی است .در واقع

تجمع را نه تنها در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی نیز

تمام این ناممکن ها با تاکید بر حق تجمع ممکن گردیده

نداشته اند.

است.

آزادی اجتماعات و حق شهروندان در

در خالل  61سالی که از تصویب

زمینه عضویت در انجمن ها ،اتحادیه

اعالمیه جهانی حقوق بشر سپری

های کارگری و سازمان های مردم

شده ،به طور روزافزون مردم و

نهاد یکی از ارکان و ابزارهای کلیدی

نهادهای مردمی در سطح جهان بر

برای تغییرات اجتماعی است و در

این حق و کاربردهای آن در زمینه

بسیاری از موارد چه بسا یکی از

مطالبات خود تاکید نموده اند.

کلیدی ترین حقوقی است که دست

تظاهرات عمومی گسترده و مسالمت

یابی به آن می تواند راهگشای دست

آمیز در سطح جهان دو برابر شده

یافتن به حقوق دیگر نیز باشد.

است .این آهنگ رشد نه تنها در

حق تجمع ،هم صدایی و هم اندیشی

برگیرنده تعداد و افزایش این

و تعامل نوری است که می تواند امید

اجتماعات در اماکن عمومی است،

را برای مقابله با صاحبان قدرت روشن نگه دارد و یکی از

بلکه در زمینه تعداد شرکت کنندگان این اعتراضات و تجمعات

کارسازترین سالح هایی است که بخش های به حاشیه رانده شده

نیز است .بین سال های  2116تا  37 ، 2103تظاهرات کالن

جامعه می توانند با بسیج و سازماندهی
مطالبات خود را به صاحبان قدرت و سرمایه
تحمیل کنند .جان اینازو ))John Inazu
حق تجمع شهروندان را ” پناهگاه آزادی“
قلمداد می کند.
اگر به یمن بهره مندی شهروندان از حق
تجمع نبود ،نه اقلیت های قومی در جهان
برای خود گردانی و استقالل ،نه سیاه پوستان
آمریکا برای اعاده حقوق انسانی خود ،نه
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با یک میلیون یا بیشتر در سطح جهان برگزار
تظاهرات عمومی گسترده و
مسالمت آمیز در سطح جهان دو برابر
شده است .این آهنگ رشد نه تنها در

برگیرنده تعداد و افزایش این
اجتماعات در اماکن عمومی است،
بلکه در زمینه تعداد شرکت کنندگان
این اعتراضات و تجمعات نیز است.

کارگران کشاورزی کالیفرنیا برای مقابله با

گردیده است.
علی رغم این واقعیات ،قرن بیست و یکم هم
چنین شاهد حمالت مستمر و پیگیر در زمینه
محدودیت شهروندان از برخورداری از این حق
نیز بوده است .به مخاطره افتادن حق تجمع
امروزه نه تنها در کشورهایی که ناقض حقوق
انسانی بوده اند ،بلکه در دموکراسی های غربی
نیز نگران کننده است .در آمریکا نهادهای
حقوق بشری نگرانی جدی خود را در زمینه

کمپانی های کالن و استفاده از سموم که سالمت آن ها را به

محدودیت برخورداری شهروندان از این حق که ماده نخست

مخاطره انداخته بود ،نه دانشجویانی که برای مقابله با سرمایه

قانون اساسی آمریکا نیز است ،به طور فزاینده ای ابراز می

گذاری در بخش های اقتصاد که به زیان محیط زیست است ،نه

دارند.
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شهری و تبعیضاتی که رنگ و بوی نژادپرستی ،بیگانه هراسی

رفع خشونت در حوزه خصوصی و عمومی گرفته ،تا موقعیت

و زن ستیزانه دارد ،صورت می گیرد .از هزینه اخذ مجوز تا

فرودست اقتصادی و عدم دستیابی به فرصت های شغلی برابر ،از

زمانی طوالنی برای صدور آن ،تا اذیت و آزار ،تعقیب و تهدید

عدم وجود شرایط تشویق کننده برای مشارکت سیاسی گرفته تا

شرکت کنندگان ،از استفاده از گاز اشک آور و اسپری فلفل تا

نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی ،همه و همه می تواند با

دستگیری های جمعی ،ضرب و شتم و تیراندازی به سوی

اتکا به حق تجمع و حضور در اجتماعات و سایر آزادی های

شرکت کنندگان در فضای عمومی ،همه و همه برای نقض

دمکراتیک مطرح گردیده و به باروری جامعه مدنی یاری رساند.

حق شهروندان به تجمع است.

اساساً در خالل تاریخ سیستم پدر مردساالری با تقسیم جنسیتی

پارادوکس قابل تامل آن است که دولت هایی که حق

کار و ایجاد شکاف بین فضای عمومی و فضای خصوصی ،موانع

شهروندان را به تجمع و آزادی

گسترده ای برای حضور زنان در

اجتماعات مورد حمایت قرار نمی

فضای عمومی به وجود آورده تا زنان

دهند ،خود با ایجاد فضای ترس و

پارادوکس قابل تامل آن است که دولت هایی که حق را در موقعیت فرودست نگه دارد.
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گیرد .برخی آشکارا و برخی توسط موانع اداری ،مصوبات

چالش های زنان در تحقق برابری و عدالت جنسی-جنسیتی ،از

اندیشه

نقض حق تجمع شهروندان به گونه های مختلف صورت می

دارند ،است.

ارعاب شهروندان به ویژه کسانی را شهروندان را به تجمع و آزادی اجتماعات مورد حمایت اصطالح ” زن در خانه و مرد بیرون“،
که در بخش دولتی به کار مشغول

قرار نمی دهند ،خود با ایجاد فضای ترس و ارعاب

یکی از نمونه های این باورهای

هستند به اجتماعات بزرگ به فضای شهروندان به ویژه کسانی را که در بخش دولتی به کار سنتی در جامعه است که تاریخ

عمومی می کشانند تا قدرت مطلقه مشغول هستند به اجتماعات بزرگ به فضای عمومی می مصرف آن سپری شده .در ادبیات
خود را تحکیم بخشیده و به اکثریت

کشانند تا قدرت مطلقه خود را تحکیم بخشیده و به

حقوق انسانی زنان در سطح جهان،

جامعه تحمیل کنند آنان از بهانه ”به اکثریت جامعه تحمیل کنند آنان از بهانه ”به مخاطره می توان به دو سند مهم که اهمیت
مخاطره انداختن امنیت ملی“ برای

انداختن امنیت ملی“ برای فروپاشیدن تجمع های

حق تجمع را برای زنان صریحاً قید

فروپاشیدن تجمع های مسالمت آمیز

مسالمت آمیز شهروندان ،دستگیری و زندان استفاده

کرده ،اشاره نمود.

شهروندان ،دستگیری و زندان

نموده تا سکوت را بر جامعه مستقر نمایند.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه

استفاده نموده تا سکوت را بر جامعه

زنان ) )CEDAWکه ” اعالمیه

مستقر نمایند.

حقوق انسانی زنان“ نیز خوانده می

حق تجمع مسالمت آمیز و زنان

شود ،در سال  0171به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان

در سطح جهان ،زنان نیمه نابرابر جامعه هستند .مناسبات

ملل رسیده است .اما آمریکا ،ایران و دو کشور تازه به استقالل

قدرت جنسیتی یکی از دیرپاترین و چالش بار ترین موانع برای

رسیده و بسیار کوچک در دریای پاسیفیک ،پاالئو و تانگا ،آن را

ایجاد جامعه ای که در آن عدالت برای تمام شهروندان رعایت

مورد تایید قرار نداده اند.

گردد ،است .از این رو حق تجمع و حضور آزادانه در اجتماعات

ماده  3کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان قید می نماید

یکی از مهم ترین آزادی های دموکراتیک برای زنان و سایر

که ” :دولت ها در کلیه عرصه ها به ویژه سیاسی ،اجتماعی،

گروه های اجتماعی که از نظر قدرت در موقعیت فرودست قرار

اقتصادی و فرهنگی می بایست اقدامات الزم را نموده تا بهره
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مندی زنان را از حقوق انسانی و آزادی های اولیه بر مبنای برابری

یک میزان مورد توجه قرار گیرد“.

زنان و مردان اطمینان بخش نمایند“.

در کنار و هم پای فرهنگ پدر-مرد ساالرانه که موانع جدی

ماده  7همین کنوانسیون تصریح می نماید که ” :دولت ها باید

برای حضور موثر و هدفمند زنان برای تحقق خواسته ها و

کلیه اقدامات را برای رفع تبعیضات علیه زنان در عرصه سیاسی و

مطالباتشان در فضای عمومی به وجود آورده است ،قوانین

حیات عمومی کشور خود بنمایند“.

تبعیض آمیز و عدم خواست سیاسی صاحبان قدرت برای

رهنمود  23کمیته این کنوانسیون در مورد ماده  7قید می کند که

تدوین و اجرای قوانین برابر برای زنان و احترام به حقوق

این کنوانسیون ” اهمیت ویژه حضور زنان در حیات عمومی

انسانی زنان ،مانع جدی برای دستیابی حق زنان به آزادی

کشورشان“ را مورد تاکید قرار می دهند.

اجتماعات و حضور در فضای عمومی است.

علی رغم این تعهدات بین المللی زنان حتی در کشورهایی که به

رشد بنیادگرایی در کلیه مذاهب ،به ویژه در مذهب اسالم که

طور نسبی از دموکراسی و آزادی های اولیه برخوردارند ،از حقوق

در سال های پایانی قرن بیستم و قرن حاضر شاهد آن هستیم،

برابر در زمینه نائل گردیدن به حق تجمع برخوردار نیستند .فضای

امر احترام به حقوق انسانی شهروندان در کل و به ویژه زنان را

عمومی در بسیاری از کشورهای جهان به دالیل فرهنگی ،سنتی،

با چالش های نوینی مواجه ساخته است .افراط گرایان و بنیاد

اجتماعی ،و سیاسی فضای تشویق کننده و امنی برای حضور و

گرایان مذهبی با تعریف و بازتعریف نقش و جایگاه زنان در

تجمع زنان محسوب نمی گردد و زنان سهم برابر از دموکراسی

خانه و جامعه می کوشند تا دستاوردهایی که زنان به یمن

ندارند.

مبارزات اجتماعی کسب نموده اند ،بازپس گرفته و شکاف

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در رهنمود  23خود قید

جنسیتی حوزه خصوصی و عمومی را تعمیق بخشیده و حضور

می نماید که” :مفهوم دموکراسی زمانی پویا و پایدار خواهد بود که

زنان را در مشارکت سیاسی و اقتصادی محدود نمایند.

زنان در تصمیمات سیاسی مشارکت داشته و منافع هر دو جنس به

پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر برآنند که مفهوم واژه
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های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از ویژگی های بنیادگرایان

حق زنان را به تجمع و حضور در اجتماعات و فضای عمومی

و افراط گرایان مذهبی برخوردار هستند .بنیادگرایان

پاسداری کنند ،بلکه فضای عمومی را نیز فضایی امن برای زنان

انحصارگرای سرمایه ،افراط گرایان فرهنگی و یا آنان که

سازند .از وقایع روز جهانی زنان در سال  2106در میدان بیازیت

اصطالحاً ”بنیادگرایان قومی“ به آنان اطالق می گردد ،همه و

استانبول ترکیه که پلیس با گاز اشک آور با تظاهرکنندگان مقابله

همه در انحصارگرایی ،اقتدارگرایی ،عدم تحمل تنوع جامعه

کرد تا دستگیری اعضای جبهه زنان ارمنی در ایروان ارمنستان ،تا

بشری ،چند صدایی ،تکثرگرایی و مبانی دموکراسی و عدم

اجتماع صدها زن در کلن آلمان و اذیت و آزارهای جنسی گسترده

احترام به حقوق انسانی مشترک هستند .از جمله حقوقی که

در آن گردهمایی عمومی در شب سال نو تا اجتماع مسالمت آمیز

بنیادگرایان در مجموعه خود
ناقض آن هستند ،حق تجمع و
آزادی اجتماعات است .آنان آزادی
اجتماعات و فضای عمومی را تنها
برای ”خود“ و نه برای ”غیر خود“
محترم می شمارند .الزم به ذکر
است که آزادی مذهب ،باورها و

عقاید سیاسی ،اجتماعی و مذهبی
هر فرد حتی ایده های بنیادگرایانه
در بعد فردی ناقض حقوق بشر
نیست؛ زیرا این حق در مفاد  01و
 01کنوانسیون جهانی حقوق
سیاسی و مدنی قید شده است اما
زمانی که فرد یا گروه های

پرونده ی ویژه

جنبش هایی نیز باشد که در حوزه مذهب نبوده بلکه در حوزه

برابر این موج زنان و مردان برابری طلب مقاومت کرده تا نه تنها
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” بنیادگرایی“ می تواند بسط یافته و در برگیرنده گروه ها و

فضای عمومی را در انحصار خود و صاحبان قدرت در آورند .اما در

زنان در مارچ  2106در لوکزامبورگ بر
بنیادگرایان انحصارگرای سرمایه ،افراط گرایان
فرهنگی و یا آنان که اصطالحاً ”بنیادگرایان قومی“ به
آنان اطالق می گردد ،همه و همه در انحصارگرایی،
اقتدارگرایی ،عدم تحمل تنوع جامعه بشری ،چند صدایی،
تکثرگرایی و مبانی دموکراسی و عدم احترام به حقوق
انسانی مشترک هستند .از جمله حقوقی که بنیادگرایان
در مجموعه خود ناقض آن هستند ،حق تجمع و آزادی
اجتماعات است .آنان آزادی اجتماعات و فضای عمومی
را تنها برای ”خود“ و نه برای ”غیر خود“ محترم می
شمارند .الزم به ذکر است که آزادی مذهب ،باورها و
عقاید سیاسی ،اجتماعی و مذهبی هر فرد حتی ایده های
بنیادگرایانه در بعد فردی ناقض حقوق بشر نیست

بنیادگرایانه ارزش ها و باورهای

علیه تبعیضات جنسی ،تا تظاهرات زنان
در دسامبر  2105در لهستان برای غیر
قانونی کردن سقط جنین ،تا مبارزه
مادران و زنان ایتالیایی برای ایجاد
فضای سالم و مقابله با زباله های سمی
تا بزرگترین اجتماع تاریخ چند ده ساله

اخیر در آمریکا توسط زنان در روز بعد از
ورود پرزیدنت ترامپ در امریکا به کاخ
سفید؛ زنان برای حضورشان در فضای
عمومی و طرح مطالبات و خواسته
هایشان حتی با پذیرفتن خطرات
گوناگون از هیچ تالشی فروگذار نمی
کنند.
ایران

خود را به سایر گروه های اجتماعی با نیت کنترل و محدود

بند دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ،حقوق ملت را به تصریح

کردن حقوق دیگران که ” غیر خودی“ هستند تحمیل کرده،

بیان داشته و در اصل  20به حق آزادی اجتماعات اشاره دارد.

زنگ خطر جدی برای حقوق انسانی شهروندان به ویژه زنان

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در فصل حقوق ملت و اصل

به صدا در می آید.

 27به این امر اشاره دارد .اما واقعیت آن ست که ایران چون

بنیادگرایان مذهبی در کلیه مذاهب با تعریف و بازتعریف حقوق

بسیاری از کشورهای دیگر جهان از دموکراسی واقعی و مردمی

و آزادی هایی که به یمن مبارزات زنان کسب گردیده ،می

بی بهره است .نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر،

کوشند تا فضای عمومی و حق تجمع زنان را محدود کرده و

سازمان های دفاع از حقوق انسانی همچون عفو بین الملل و
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دیدبان حقوق بشر و هم چنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان

ایران همچنین سندهای کنفرانس پکن را نیز با مالحظات

ملل در خالل  37سال گذشته به کرات نقض حق تجمع مسالمت

عدیده به امضا رسانده است .اگرچه امضا و تایید دولت ها می

آمیز شهرواندان ایرانی اعم از زن و مرد را در گزارشات خود قید

تواند راهگشای جامعه مدنی برای پاسخگو دانستن صاحبان

نموده اند.

قدرت باشد ،اما خیل عظیم کشورهایی که پیمان نامه ها و

حق تجمع اگرچه برای سازمان های مردم نهاد ،گروه های

اسناد بین المللی حقوق انسانی زنان را امضا کرده اما هیچ

اجتماعی و مدافعان حقوق بشر وجود ندارد اما تجمع های کالن

تعهدی نسبت به اجرای آن ندارند ،بیانگر آن است که محک

توسط نیروهای ”خودی“ فضای عمومی را اشغال کرده تا نمایشگر

واقعی خواست سیاسی صاحبان قدرت برای احترام به حقوق

قدرت بوده و فضای عمومی را به
انحصار خود درآورند.
نقض حقوق شهروندان برای زنان،
اقلیت ها قومی ،مذهبی ،گروه های
اجتماعی که خواهان تکثر و چند
صدایی و مشارکت سیاسی هستند،
پررنگ تر است .زنان با سیاست
های کالن مهندسی جنسیتی
چالش های عدیده ای برای حضور

در فضای عمومی از دانشگاه تا
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نقض حقوق شهروندان برای زنان ،اقلیت ها

قومی ،مذهبی ،گروه های اجتماعی که خواهان تکثر و
چند صدایی و مشارکت سیاسی هستند ،پررنگ تر است.
زنان با سیاست های کالن مهندسی جنسیتی چالش های
عدیده ای برای حضور در فضای عمومی از دانشگاه تا محیط
کار تا استادیوم های ورزشی دارند.
دستگیری ،اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر که زن هستند به
طور وسیعی توسط نهادهای حقوق بشری ثبت گردیده است.
این واعظان برابری و آزادی که می بایست مورد احترام و
تقدیر قرارگیرند تحت عنوان ”به مخاطره انداختن امنیت

انسانی زنان و برابری جنسیتی است.
تالش برای احترام به حقوق انسانی
و برابری جنسیتی موجی است که نه
در ایران ،نه در امریکا و سایر نقاط
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تاملی در اصل بیست و هفت قانون اساسی کشور
وقتی قصد کردم راجع به برخورد دوگانه یا چندگانه حاکمیت
حاکمیت مطلبی بنویسم ،در ابتدا تصمیمم این بود که به
قوانین جمهوری اسالمی استناد نکنم؛ چرا که جمهوری

فعال مدنی

اسالمی ایران حتی به قوانین تصویبی خودش هم چندان مقید

فردی خود به حکومت ،حکومت قانون را بر خود مسلط کنند که

نیست و هر جا که الزم باشد خود قانون شکنی می کند .اما

آن ها را از آنارشی ناامنی برگرفته از بی قانونی نجات ببخشد .در

بعد که کمی بیش تر در اصل بیست و هفت قانون اساسی و

حکومت آنارشی قوانین خاصی وجود ندارد و هر کس زور

صورت جلسات و بحث هایی که در هنگام تصویب این بند از

بازوهایش بیش تر ،گردنش کلفت تر و زور چماق اش بر دیگران

قانون اساسی شده بود ،تعمق کردم و به این نتیجه رسیدم

می چربد ،خود ،قانون است و با توسل به خشونت لجام گسیخته،

بهتر است روی این بند بیش تر توقف کرد ” :تشکیل

دیدگاه و تفاسیر خودش از قانون را به دیگران تحمیل می کند .اما

اجتماعات و راه پیمایی ها ،بدون حمل سالح ،به شرط آن که

به طور ساده ،قانون مداری و حکومت برگرفته از قانون با این که

مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است“ .گو این که قانون

برای کار بردن خشونت مشروعیت دارد و گاهی هم این خشونت

گذاران خشت اول را هنگامی که گذاشته اند ،به کجی خشت

را به کار می برد اما چون قانون روشن است اجازه مصادره به

واقف بوده اند؛ اما باز هم عامدانه یا به صورت غیر عمدی

مطلوب و تفسیر دلبخواهی را به مجری قانون نمی دهد و قدرت

قانون مورد ذکر را به تصویب رسانده اند .هرچند که در اصل

او را با توسل به روشنی زبان قانون محدود می کند .اما در این جا

بیست و چهارم قانون اساسی هم که راجع به آزادی بیان

بهتر است به اصل بیست و هفتم قانون اساسی برگردیم و چرایی

است ،باز با این قید مواجه می شویم که همه مطبوعات و

برخورد دوگانه ناشی از برداشت دلبخواهانه حاکمیت جمهوری

نشریات در بیان مطالب آزادند تا جایی که ” مخل به مبانی

اسالمی را از این قانون -که اتفاقاً در نگاه اول ساده و کوتاه است

اسالم“ نباشد .باالتر از آن حتی آزادی تشکیل احزاب و انجمن

 ،-بیش تر کنکاش کنیم.

های سیاسی هم در اصل بیست و شش تضمین شده است تا

اولین سوالی که باید مطرح شود این است که مبانی اسالم

جایی که مغایر مبانی اسالم نباشد.

چیست؟ بیست سال بعد از تصویب این قانون ،وزیر وقت کشور -

تا این جا ما یاد گرفتیم که آزادی تجمع و راهپیمایی در قانون

از آن جا که مرجع صدور مجوز برای برگزاری تجمعات است ،-در

اساسی جمهوری اسالمی ایران تضمین شده است ،اما این

تیر ماه  ۳۱۱۱طی استفساریه ای از شورای نگهبان می خواهد که

تضمین با دو قید همراه و یا محدود شده است .البته نگارنده به

معنی و تعریف مبانی اسالم را برای آن ها روشن کند تا آن ها با

این نکته معترف است که اصوالً قانون و یا روشنی قانون به

توسل به این تعریف و معنی مشخص از مبانی اسالمی در مورد

قید و محدودیت های آن است و باالتر از آن فلسفه حکومت

درخواست تجمعات مراجعین تصمیم بگیرند که درخواست تجمع

در این نهفته است که مردم برای مقابله با بی قانونی و آنارشی

که می شود مغایر مبانی اسالم است یا با رعایت مبانی اسالم

با هم همپیمان می شوند تا با بخشیدن بعضی از آزادی های

همراه است .الزم به ذکر است که مدیران و کارمندان وزارت
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کشور فقیه و مرجع تقلید و اسالم شناس نیستند و اصوالً قادر

مبانی اسالم است .البته این هم برای خواننده روشن است که

نیستند که برای هر درخواست تظاهرات و تجمع شورای فقهی

کل اقلیت های مذهبی غیرمسلمان شاید دو درصد جمعیت

تشکیل بدهند تا در آن شورا به طور تخصصی بحث شود که آیا

کشور را تشکیل ندهند و در اکثر موارد آن قدر تحت فشار

فالن درخواست مخل مبانی به اسالم است یا نیست .یعنی تا این

جمهوری اسالمی هستند که اصوالً به نوعی خود سانسوری

مبانی اسالم تعریف نشده و معنی اش در قانون روشن نشود اصوالً

دچار شده اند که اکثراً فقط به فکر حفظ جان خود هستند؛ چه

قابل اجرا نیست؛ چه رسد به این که قابل ارجاع باشد.

رسد که بخواهند بر علیه مسلمانان و اسالم تجمع کنند .در

با این حال ،نکته جالب این جاست که شورای نگهبان بیست سال

نتیجه شاید نتوان با عطف به اقلیت های غیرمسلمان ،مبانی

بعد از تصویب بند مذکور خود را ملزم به پاسخگویی به درخواست

اسالم را تعریف کرد .وانگهی گیریم که کالً مبانی اسالم یعنی

وزارت کشور ندانسته ،معنی و مفهوم مبانی اسالم را روشن نکرده

این که اقلیت های غیرمسلمان نتوانند بر علیه اسالم تجمع و

و از دادن جواب خودداری کرده است)0(.

راهپیمایی کنند .در این صورت بیش از نود و هشت درصد

از آن زمان نزدیک به بیست سال دیگر هم می گذرد؛ پس از

مردم باز بالتکیف می مانند .کوتاه سخن آن که ،مبانی اسالم

نزدیک به چهل سال از استقرار حاکمیت جمهوری اسالمی تا

هیچ تعریف و معنی و توضیحی ندارد و اصوالً مبانی اسالم،

کنون هم معنی روشنی از مبانی اسالم موجود نیست تا دولت و

مسئله ای فقهی است که مجتهد به مجتهد نظرش با دیگری

با

فرق می کند

حا ک م یت

توسل به آن

و

شورای

مجوز تجمعی را

نگهبان هم

بدهند و یا با

به این مسئله

مجوز تجمعی

آگاه است .نه

مخا لفت ک ند.

تنها آن ها

باال تر از آن،

بلکه از هزار

درخواست کننده

و چ هار صد

و یا شر کت

سال پ یش

کننده در تجمع

ا ین

هم

و راهپیمایی هم
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تعریفی مشخص از قید مخل مبانی به اسالم را در دست ندارد که

مختلف از مبانی اسالم ،باعث چند پاره گشتن دین اسالم و

اصوالً تکلیفش با خودش مشخص شود که تجمعی که می کند

جنگ و اختالف شده است .در نتیجه شورای نگهبان با اطالع

غیرقانونی یا قانونی است .ما در این جا با مسئله ای گنگ و مبهم

از این موضوع از سر زیرکی تعریفی را که وزارت کشور از آن

در اصول اول زبانشاسی و تعریف مفهوم مواجه هستیم .قانونی

ها خواسته بود ،ارائه نداده است و به نظر می رسد که هیچ

تصویب شده است اما قانون تصویب شده خالی از معنی و جمله

وقت هم ارائه نخواهند داد .یعنی چیزی که از هزار و چهارصد

ای پوچ است .در موقع تصویب قانون مذکور البته آیت اهلل مکارم

سال است کسی نتوانسته رویش توافق کند ،در این چند سال

شیرازی در ذکر مبانی اسالم مثال می زند که تجمع بهاییان یا

هم بر سر آن توافقی نخواهد شد.

دیگر اقلیت های مذهبی غیرمسلمان بر علیه مسلمانان ،مخل به

اما در این جا مسئله ای فقهی که رویش توافقی وجود ندارد،
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این قانون و چنین قوانینی حتی قابلیت اطالق نام قانون را ندارند؛

مشخصی ارائه بدهد تا نسبت به آن قانون را به صورت صحیح

چرا که مجری قانون و قاضی و حاکم هر کدام به احتمال قوی

اجرا کند؟ اصوالً ما اهل سرزمینی هستیم که موی زن و گاهی

ممکن است تعریف خاص خودشان را از مبانی اسالم داشته و هر

رنگ تی شرت و مانتو هم مخل مبانی اسالم است؛ حاال

کدام بسته به زمان و مکان و موقعیت می توانند رفتار چندگانه ای

شهروند چگونه این مبانی را تشخیص دهد تا بر طبق آن

با شهروندان داشته باشند .ما با توسل به این قانون قادر به

تصمیم بگیرد و کاری که می کند مخالف مبانی اسالم است یا

تحمیل حقوق خود به حاکمیت نخواهیم بود ،چون که این قانون

نیست؟ اصوالً فلسفه قانون و حاکمیت روشن بودن فعل

با گنگ و مبهم بودنش خود مشکل اصلی در راه رسیدن به

محدودیت ،قید و حقوق است .یعنی شهروند می داند که بر

حکومت قانون و قانونمداری است .این که مبانی اسالم چیست،

طبق قانون این قیود و محدودیت های ”الف“ و ”ب“ را دارد و

مسئله ای فقهی است و فقها البته می توانند هزاران ساعت

بر طبق همان قانون ،حق و حقوق مثالً ”د“ را مالک است .در

رویش بحث کنند و کتاب و مقاله بنویسند ،اما شهروندانی که می

نقطه مقابل آن ،حاکمیت و اشخاصی
که مجری اجرای قانون است ،می
دانند و آگاه هستند تا کجا محق
هستند و طبق قانون مشروعیت دارند

که محدودیت و قیودی را به
شهروندان تحمیل کنند و تا چه اندازه
مجبور به تمکین از اراده عموم
هستند .اما ما در جمهوری اسالمی
ایران در مسئله ساده و حیاتی مانند
حق تجمعات هنوز بعد از چهل سال
در هوا معلق هستیم .دست مجری
قانون باز است که با توجه به عقیده
خود هر تفسیر از مبانی اسالم را که
می خواهد ارائه کند و با توسل به این

مجری قانون و قاضی و حاکم هر کدام به احتمال
قوی ممکن است تعریف خاص خودشان را از مبانی
اسالم داشته و هر کدام بسته به زمان و مکان و موقعیت
می توانند رفتار چندگانه ای با شهروندان داشته باشند .ما
با توسل به این قانون قادر به تحمیل حقوق خود به
حاکمیت نخواهیم بود ،چون که این قانون با گنگ و
مبهم بودنش خود مشکل اصلی در راه رسیدن به
حکومت قانون و قانونمداری است .این که مبانی اسالم
چیست ،مسئله ای فقهی است و فقها البته می توانند
هزاران ساعت رویش بحث کنند و کتاب و مقاله
بنویسند ،اما شهروندانی که می خواهند به حد و حدود

حقوق خود آگاه باشند ،برایشان استخراج مبانی اسالم
چندان عملی نیست؛ این کار اساساً کار آن ها نیست.

خواهند به حد و حدود حقوق خود
آگاه باشند ،برایشان استخراج مبانی
اسالم چندان عملی نیست؛ این کار
اساساً کار آن ها نیست.

اما هدف از این مبهم گویی -که
اتفاقاً حاکمان هم به مبهم بودنش
آگاه هستند ،-چیست؟ چرا حاکمان
جمهوری اسالمی ایران شفافیت
سازی نمی کنند؟ ترکیب گنگ و بی
معنی و یا در بهترین حالت با معانی
مختلف ” مخل به مبانی اسالم“ در
اکثر بندهایی که راجع به آزادی بیان
و آزادی اجتماع و آزادی احزاب
است ،به وفور ذکر شده است .همان

تفسیر نه تنها با درخواست کنندگان و تجمع کنندگان برخورد

طور که اشاره شد ،بر روی معنی و مفهومش نه فقط در دوره

دو گانه صورت می پذیرد ،حتی چون مراکز تصمیم گیری در

حیات جمهوری اسالمی ایران بلکه در طول تاریخ اسالم توافقی

جمهوری اسالمی متعدد هستند و افراد جایشان عوض می

وجود نداشته است و همیشه فقها و عالمان دینی برویش اختالف

شود ،ما حتی می توانیم از برخورد هزارگونه سخن برانیم .در

نظر دارند .در این جا به خاطر سرفصل مشترک قید ”مخل به

واقع ما در یک وضعیت آنارشی مطلق قرار داریم که مجری

مبانی اسالم“ که تمام قوانین مربوط به آزادی ذکر شده است،
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ای به نام مبانی اسالم که فقیه و مجتهد از آن تعریف

خواهد می تواند با شهروندان رفتار کند و این کار را هم می کنند.
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سرنوشت میلیون ها انسان را به بازی گرفته است .در مسئله

قانون بسته به شخصیت و یا عقیده خودش هر طور که دلش می
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سعی می شود بیش تر بر روی کاربرد این ترکیب نامفهوم و گنگ

در مرحله دوم از قید ” بدون حمل سالح“ در آزادی تجمعات

تعمق و توقف کرد.

ذکر شده است .هر چند که در چرایی افزودن این دلیل وجود

طبق آمار و شواهد ،اکثریت مردم کشور ما مسلمان و معتقد به

احزابی در اوایل حاکمیت جمهوری اسالمی را ذکر می کنند

دین اسالم هستند و با این اعتقادشان زندگی می کنند و این

که قایل به مبارزه مسلحانه بودند .اما این دلیل چندان با عقل

معنویت برایشان تا حدی مهم است .در نقطه مقابل ،حاکمیت با

سازگار نیست؛ کسانی که به دنبال تجمع و اعتراض هستند

آگاه بودن از این اعتقاد توده مردم با افزودن قید ”مخل به مبانی

چندان به مبارزه مسلحانه باور ندارند و این دو با هم چندان

اسالم“ به قوانینی که با آزادی بیان مربوط است و چون مخالفین

قابل جمع نیست .اصوالً هم ،زمانی مبارزه مسلحانه شکل می

حاکمیت چاره ای جز انتقاد و تجمع ندارد و دست حکومت هم

گیرد که شرایط اعتراض مدنی موجود نباشد و حکومت با رای

خالی از جواب است با قید این که اظهارات مخالفان مخالف مبانی

و اعتراض مدنی قابل تعویض نباشد .باالتر از آن ،مبارزه

اسالم است هم مخالفانشان را مجازات می کنند و از حق آزادی

مسلحانه امری مخفی است و کسانی که مبارزه مسلحانه می

بیان و تجمع باز می دارند و هم این که
سرکوب منتقدین عملکرد خود را با مارک
این که مخالف مبانی اسالم هستند در
چشم مردم و طرفدارانشان مشروع جلوه
می دهند .این مسئله ابعاد مختلفی دارد و
یکی از اجزایش هم تحریک احساسات

قوه سرکوب و نیروهای امنیتی و
طرفداران دیندار حکومت به وابستگی و
وفاداری به حاکمیت است .یعنی حکومت
شناسنامه ای دینی و اسالمی به خودش
می بخشد و شناسنامه ای غیراسالمی و
حتی مخالف مبانی اسالمی به منتقدین

کنند ،نمی آیند با اسلحه و مهمات در
زمانی مبارزه مسلحانه شکل می گیرد که شرایط
اعتراض مدنی موجود نباشد و حکومت با رای و
اعتراض مدنی قابل تعویض نباشد .باالتر از آن،
مبارزه مسلحانه امری مخفی است و کسانی که
مبارزه مسلحانه می کنند ،نمی آیند با اسلحه و
مهمات در خیابان تجمع اعتراضی کنند و اصوالً این
کار دیگر تجمع اعتراضی نیست و به احتمال زیاد
جنگ درون شهری است و آوردن ترکیب بدون
سالح در بند مربوط به حق تجمعات حکایت از
نوعی از پیش داوری حاکمیت دارد.

خودش می بخشد و به طبع این جامعه را
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خیابان تجمع اعتراضی کنند و اصوالً
این کار دیگر تجمع اعتراضی نیست و
به احتمال زیاد جنگ درون شهری
است و آوردن ترکیب بدون سالح در
بند مربوط به حق تجمعات حکایت از

نوعی از پیش داوری حاکمیت دارد.
یعنی با تحریک حس امنیت توده
مردم ،پیشاپیش تجمع کنندگان را
کسانی معرفی می کنند که ممکن
است با سالح ،دست به ناامنی و
تیراندازی بزنند .در این جا باید توجه
داشت که اساساً حس امنیت و حفاظت

به دو بخش طرفداران دیندار-اسالمی حکومت و مخالفان

از جان خود در مقابل ناامنی ،غریزه طبیعی انسان است.

غیردیندار و مخالف مبانی اسالمی تقسیم می کند .این دوگانگی و

حاکمیت با تحریک این حس غریزی حفاظت از جان خود،

دوگانه سازی نه تنها در محدودیت آزادی مخالفان نقش بارزی

پیشاپیش غریزه میل به زندگی توده مردم را به اسیری می

دارد و اصوالً هر کس انتقادی به حاکمیت و یا فساد موجود

گیرد و در اولین نگاه به صورت غیرارادی منتقدینی را که قصد

سیستم کند ،در مرحله اول از طرف حاکمیت به ضد دین بودن

تجمع دارند ،کسانی فرض می کند که ممکن است اسلحه در

متهم می شود ،که در مرحله دوم در بسیج احساسات دینی

دست بگیرند و به جان مردم قصد کنند و این فرض منفی را با

طرفداران حکومت نقش به سزایی دارد و این گروه هم با توسل به

تحریک احساسات میل به امنیت توده مردم به ذهن ناخودآگاه

تحریک احساسات دینی اش سرکوب منتقدین را تشویق می کند

آن ها قالب می کند .این در حالیست که حاکمیت می توانست

و هم این که خود در این سرکوب مشارکت می کند.

از قید مثبتی مانند ”مسالمت آمیز بودن“ در شرط تجمع و
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چیزی که از حق تجمع منتقدین به ذهن مردم متبادر می شود،

می کنند ،دوگانگی حکومت را در رویارویی با مسئله ای واحد

خشونت و ناامنی باشد؛ تا هم توده مردم احساس همدلی با

نمی رساند؟

این تجمعات نکنند و هم این که قوه سرکوب حاکمیت این

واقعیت این است که مسئله فراتر از این حرف ها است .مسئله در

گونه تجمعات را با سنگدلی تمام و بدون همدرد با قربانیان،

اینجاست که در این حاکمیت ،شهروند آزاد است که از حکومت

سرکوب کند و وجدان کسی از سرکوب تجمع کنندگان و

طرفدار کند و حاکمان آزاد هستند که صدای منتقدین را خفه

منتقدین آزرده نشود.

کنند .در این جا قانونی نیست که دو گانگی باشد ،در مملکتی که

اما آیا این جا حاکمیت در برخورد با منتقدین و موافقین خود

بعد از چهل سال تعریفی ساده از قید و محدودیتی مانند مخل به

دچار دوگانگی می شود یا نه؟ من
چندان به دوگانگی و چندگانگی قائل
نیستم .البته در نگاه اول درست است
که موافقین حاکمیت تجمع می کنند،
تهدید می کنند ،حتی گاهی سالح در
دست می گیرند و اطمینانی هم نیست
که مبانی اسالم را رعایت می کنند یا

نه ،اما حاکمیت نهایت همکاری را با
این نوع تجمع کنندگان می کند و
اکثراً ترفیع شغلی حقوق بگیران دولت
وابسته به شرکت در چنین نمایشاتی
است .حتی برای شرکت در چنین
تجمعاتی اکثراً مرخصی با حقوق و یا

در این حاکمیت ،شهروند آزاد است که از
حکومت طرفدار کند و حاکمان آزاد هستند که
صدای منتقدین را خفه کنند .در این جا قانونی
نیست که دو گانگی باشد ،در مملکتی که بعد از
چهل سال تعریفی ساده از قید و محدودیتی مانند
مخل به مبانی اسالم در دسترس نیست ،نمی
توان از دولت ملی و یا حکومت نام برد که در
مواجه با شهروندانش برخورد دوگانه دارد .ما در
وضعیت نخستین به سر می بریم .عده ای که
گردنشان کلفت است ،هر معامله ای دلشان
خواست با عده کثیر دیگر می کنند و مشق
نوشته ای که به نام قانون خوانده می شود

مبانی اسالم در دسترس نیست ،نمی توان
از دولت ملی و یا حکومت نام برد که در
مواجه با شهروندانش برخورد دوگانه دارد.
ما در وضعیت نخستین به سر می بریم.
عده ای که گردنشان کلفت است ،هر
معامله ای دلشان خواست با عده کثیر دیگر
می کنند و مشق نوشته ای که به نام

قانون خوانده می شود ،سیاه مشقی گنگ و
مبهم است که نه ما معنی اش را می دانیم
و نه خود مجریان بر رویش توافقی دارند.
حاکمان برای تثبیت حاکمیت خود هر
حرکتی که شاهی شان را تهدید کند ،با
توسل به این قوانین مبهم متهم به اخالل

هزینه ایاب -زهاب و نوشیدنی -خوردنی هم از طرف حکومت

در مبانی اسالم کرده و صدای مخالفان را خفه می کنند .اما آن

تامین می شود( .البته نگارنده خواستار خشونت با تجمع و

چه وجود دارد ،یگانگی خشونت عریان حاکمیت در برخورد با

راهپیمایی موافقان حاکمیت مانند آن که حاکمیت یا

منتقدین است و قوانین جمهوری اسالمی ایران تا آن جایی

طرفدارانشان با منتقدین خود می کنند ،نیست و فقط از باب

کاربرد دارد که توجیهی بر تداوم حاکمیت فقیهان جمهوری

مقایسه عرض می شود) .در مقابل ،همان طور که گفته شد،

اسالمی باشد.

اصوالً خشونت عریان و سبعیت حاکمیت با منتقدینی که در
تجمعات دستگیر و بازداشت می شوند ،آن قدر عریان و آشکار

پانوشت:

است که شاید الزم به توصیف بنده نباشد و خواننده شاید حتی

 .1اشکبوس ،حمزه ،سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس-

بهتر از نگارنده کاربرد این خشونت را لمس کرده است و یا

بررسی نهایی قانون اساسی سال (0351بررسی اصل بیست وهفتم)،
پژوهشکده شورای نگهبان ،صص ۱۱-۱۱
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پرونده ی ویژه

منفی حمل سالح استفاده کرده است تا به صورت خودبخود

ندارد؟ آیا این برخوردها که در ظاهر از زمین تا آسمان با هم فرق

حقوقی

راهپیمایی استفاده کند اما به خاطر نیات استبداد خود ،از قید

دیده و یا شنیده است .اما آیا در این دو برخورد دوگانگی وجود
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پرونده ی ویژه

”چوب الف“ی که حاال دست معلمان است
پرورش ،تصویر تجمع دونفره معلمان در آزادشهر گلستان ،فریم

معلمان

احمد مدادی
معلم ریاضی و کارشناس آموزش

حضور محسن عمرانی معلم دربند بوشهری که از فرصت
مرخصی از زندانش برای حضور در تجمع استفاده کرده و دست
آخر فریم تصویر بزرگداشت مراسم روز جهانی معلم در بند ۱۱۰

شنیدن همخوانی ”یار دبستانی من“ در خیابان های تهران کافی

زندان اوین با سخنرانی دو تن از فعاالن صنفی معلمان :محمود

است تا هر کدام از نسل ما را پرت کند به روزهای پر التهاب و پر

بهشتی و اسماعیل عبدی.

شور اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی .آن روزها
تجمعاتی که عموماً در محیطهای دانشگاهی و یا با حضور جوانان
در خارج از دانشگاه تشکیل میشد ،منتهی می شد به همخوانی
حماسی یار دبستانی من؛ صدای مصمم جوانانی که با رگ های
برآمده همخوانی میکردند :با من و همراه منی ،چوب الف بر سر
ما ،بغض من و آه منی ،حک شده اسم و من تو ،رو تن این تخته
سیاه ...

اما اگر ویدئوی جدیدترین همخوانی ”یار دبستانی من“ را در شبکه
های اجتماعی دیده باشید ،حتماً متوجه شده اید که این بار صدای
پر شور و حرارت دختران و پسران پرشور و حرارتی نیست که

طی چند سال اخیر فعاالن

بخواهند تا فلک را سقف بشکافند .این بار زنان و مردان میانسالی

صنفی و تشکل های صنفی-

فریادگر یار دبستانی هستند که بعضاً گرد سپیدی نیز بر موهایشان

مدنی معلمان ،فعال ترین بخش جامعه مدنی ایران بوده اند و

نشسته است .از آن خروش های حماسی خبری نیست و با لحنی

می شود گفت تنها بخش از جامعه مدنی ایران هستند که

که نه آن قدر هیجان دارد که قبالً داشت ،یار دبستانی را بازخوانی

توانایی سازماندهی و برگزاری تجمعات سراسری را در شرایط

می کنند .این تصویر آخر برای تجمع سراسری روز جهانی معلم

امروز ایران دارند .اما چه شد که فعاالن صنفی معلمان به این

امسال است که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی

سطح از کار جمعی و سازمانی و شبکه ای دست یافتند؟ چگونه

فرهنگیان همزمان در  ۱۰استان و بیش از  ۱۰شهر کشور برگزار

و طی چه فرآیندی این حجم از همبستگی اجتماعی پیرامون

شد.

مطالبات صنفی -مدنی در معلمان ایجاد شد؟ و از همه مهم تر

این مقایسه نمادین بین تجمعات سال های دورتر با سال های

این که آیا شیوه فعالیت معلمان در بسط و توسعه فعالیت مدنی-

اخیر ،به شکل خوب و دقیقی جغرافیا و متخصات فعالیت های

صنفی و نحوه استفاده آنان از حق خود برای تشکل یابی و
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این تصویر نمادین چند فریم دیگر را هم باید بیفزاییم .تصویری از

الگویی بومی برای جامعه مدنی ایران شود؟

تجمع یک نفره یک معلم در مهاباد در مقابل سازمان آموزش و

پاسخ دادن به سوال های باال نیازمند بررسی سیر تاریخی شکل
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شبکه یابی معلمان است که یادداشت جداگانه ای را می طلبد.

فضای انتزاعی ،روشنفکری و کلی گرای حاکم بر فعاالن مدنی و

این یادداشت سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که حرکت

در پیش گرفتن رویکرد کامالً عملگرا و نتیجه گرا بوده است.

های اعتراضی معلمان چه ویژگی هایی دارد که شایسته است

معلمان ،هوشمندانه اهداف محدود ،در دسترس و قابل اندازه

از سوی سایر فعاالن جامعه مدنی ایران الگوبرداری شود.

گیری تعریف می کنند که میزان تحقق آن را می توانند کامالً با

الزمه الگو برداری از تجربه نسبتاً موفق معلمان در استفاده از

عدد و رقم اندازه بگیرند و بیان کنند.

حقوق شهروندی برای تشکل یابی و راه اندازی تجمعات و

 .3فراگیری و غلبه بر مشکل تاریخی ”مرکز گرایی“ در فعالیت

اعتصابات سراسری توسط سایر بخش
های جامعه مدنی ایران ،شناخت و تمرکز
بر ویژگی های فعالیت های صنفی معلمان
است تا از دل آن نقشه راهی برای تکثیر و
توسعه آن در جامعه مدنی ایران به دست
آید.
ویژگی های فعالیت های صنفی و حرکت
های اعتراضی معلمان

 .1تاکید بر رویکرد مدنی و هویت صنفی
طی یک دهه گذشته ،نسلی از معلمان در
دل جامعه مدنی ایران پرورش یافته و رشد

بر خالف سایر فعالیت های مدنی و
اجتماعی ،حرکت صنفی-مدنی معلمان
توانسته است بر مشکل تاریخی ”مرکز
گرایی“ فایق آید .اگرچه تعدادی از فعال
ترین تشکل های صنفی معلمان در تهران
مستقرند ،اما فعاالن صنفی معلمان با
هوشمندی توانستند به سرعت شبکه
فعاالن صنفی را در بیش تر نقاط کشور
گسترش دهند و از تمرکز فعاالن و
تصمیم گیران در تهران جلوگیری کنند.

های مدنی
بر خالف سایر فعالیت های مدنی و اجتماعی،
حرکت صنفی-مدنی معلمان توانسته است بر
مشکل تاریخی ” مرکز گرایی“ فایق آید.
اگرچه تعدادی از فعال ترین تشکل های
صنفی معلمان در تهران مستقرند ،اما فعاالن
صنفی معلمان با هوشمندی توانستند به
سرعت شبکه فعاالن صنفی را در بیش تر

نقاط کشور گسترش دهند و از تمرکز فعاالن
و تصمیم گیران در تهران جلوگیری کنند.
شورای مرکزی ” شورای هماهنگی تشکل

کرده است که بر قدرت و غنای جامعه مدنی ایران افزوده

های صنفی معلمان“ از روز تشکیل در اوایل دهه هشتاد توسط

است .نسل جدید فعاالن معلمان با تاکید بر هویت صنفی به

کانون های صنفی شهرستان ها اداره شده است و میزان

فعالیت های مدنی و اجتماعی می پردازد ،نگاهی مدنی تر دارد

تاثیرگذاری تشکل ها و فعاالن صنفی شهرستان ها نسبتاً

و از روش حل مسئله به جای درانداختن طرح های ناممکن

چشمگیر بوده است .به عنوان یک نمونه نمادین از چهار معلمی

استفاده می کند .این نسل فهم درستی از منطق و دینامیسم

که در روز جهانی معلم امسال  ۲۳در زندان بودند ،دو تن عضو

حاکم بر مناسبات قدرت و جامعه مدنی در جامعه ایران دارد و

کانون صنفی معلمان تهران (محمود بهشتی و اسماعیل عبدی)،

به افق های جدیدی در اتمسفر آموزشی ایران می اندیشد .این

یک تن عضو کانون صنفی معلمان بوشهر (محسن عمرانی) و

نسل شاید اولین نسلی است که آگاهانه در جهت سیاست

یک تن عضو کانون صنفی معلمان کردستان (مختار اسدی) بوده

زدایی از فعالیتهای مدنی و صنفی ایران گام برداشته است.

اند که گستره جغرافیایی فعالیت های صنفی معلمان را به شکل

 .2جزیی گرایی در مقابل کلی گرایی حاکم بر فضای فعالیت

نمادین ترسیم می کند.

های مدنی
ویژگی و وجه تمایز فعالیت های صنفی معلمان در دوره اخیر با

فراگیری در فعالیت های معلمان از گسترده جغرافیایی فراتر رفته
و محتوای فعالیت ها را نیز شامل می شود .توجه به آموزش زبان
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پانزده سال گذشته و تشریح مکانیسم درونی تشکل یابی و

و زنان -به عنوان دو بخش همواره فعال جامعه مدنی ،-دوری از

معلمان

گیری و توسعه فعالیت های صنفی-مدنی معلمان در حداقل

سایر فعالیت های صنفی و مدنی از جمله در مقایسه با دانشجویان
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مادری در قطعنامه ها و مطالبات معلمان ،که عموما مطالبه مناطق

رویکرد و حتی ادبیات آنان ایجاد شده باشد یا رادیکال تر شده

دور ار مرکز است ،نشان می دهد که چگونه با غلبه بر

باشند .معلمان دریافته اند که فعالیت مدنی در ایران حرکتی

”مرکزگرایی افراطی“ در تعیین دستورکار و سرفصل فعالیت های

بسیار آرام و تدریجی است که با موانع زیادی روبه رو است و

مد نی ،می توان

ن یاز م ند

ح مایت حداک ثری

شکیبایی بسیار است؛

جامعه هدف را برای

همان ویژگی که

فعالیت های مدنی و

سالح

سر کوب

صنفی جلب کرد.

ق ضا یی -ا م ن ی تی

 .4ا س ت مرار

ص بر و

در

معلمان را عمالً از

فعالیت همراه با

کار انداخته است.

ا س ت قا مت

م ع ل مان در برا بر

بر

سرکوب و تهدید و

مطالبات حداقلی

ف عا ل یت

حدا ک ثری

ت حد ید

های شان به جای

ا صرار و و سواس
فعاالن صنفی معلمان بر فاصله گذاری هوشمندانه بین فعالیت

رادیکال شدن ،عمق بیشتری به فعالیت هایشان داده اند و بر

های صنفی و سیاسی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن اعتراضات و

وجه کارشناسی و تخصصی مطالبات خود افزوده اند .اگر در اوایل

فراتر رفتن از مطالبات صنفی است .معلمان
و فعاالن صنفی و مدنی معلمان به سطحی
از آگاهی مدنی رسیده اند که مسئولیت
های شهروندی ،صنفی و مدنی خود را به
دور از هیجان زدگی و شعارزدگی ،با عملی
ترین شیوه ممکن و البته با استقامت و
پایداری قابل تحسین پیگیری می کنند.
این سطح از التزام و تعهد و پایبندی به
لوازم و تبعات فعالیت های مدنی و مسالمت
آمیز در حوزه جامعه مدنی ایران که فعاالن
صنفی معلمان از خود به نمایش گذاشته اند،
پدیده کم نظیری در حیات مدنی سه دهه

اگر در اوایل دهه هشتاد مشکالت معیشتی
معلمان موتور محرکه فعاالن صنفی معلمان
بود ،امروز فهرست بلند باالیی از معضالت
نهاد آموزش به لیست مطالبات فعاالن معلمان
تبدیل شده است .مطالباتی که این ظرفیت را
دارد که ساختار اداری آموزش و پرورش را نیاز
با فعاالن صنفی همراه کند .مسائل و

مشکالتی از جمله :کودکان کار ،آموزش زبان
مادری ،کودکان بازمانده از تحصیل ،خشونت
در مدارس ،کیفیت نازل آموزشی ،پولی
سازی خدمات آموزشی و غیره.

گذشته است .فعاالن صنفی و معلمان زیادی طی سال های

دهه هشتاد مشکالت معیشتی معلمان موتور
محرکه فعاالن صنفی معلمان بود ،امروز
فهرست بلند باالیی از معضالت نهاد
آموزش به لیست مطالبات فعاالن معلمان
تبدیل شده است .مطالباتی که این ظرفیت
را دارد که ساختار اداری آموزش و پرورش را
نیاز با فعاالن صنفی همراه کند .مسائل و
مشکالتی از جمله :کودکان کار ،آموزش
زبان مادری ،کودکان بازمانده از تحصیل،
خشونت در مدارس ،کیفیت نازل آموزشی،
پولی سازی خدمات آموزشی و غیره.
 .5نقش بی بدیل سازماندهی و تشکل

یابی
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بدون سازماندهی و تشکل یابی مناسب امکان پذیر نبوده است.

های مدنی-صنفی مشغول شده اند؛ بدون این که تغییری در

اولین حرکت اعتراضی منسجم معلمان در دی و بهمن ۳۱۸۰

گذشته بارها بازداشت شدند و با احکام طوالنی مدت در زندان

استفاده از حق اعتراض و استمرار آن برای نزدیک به  ۳۱سال
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طی چند سال به شبکه وسیعی از  ۱۱تشکل صنفی در سراسر

بخشی از مسئوالن نهاد آموزش به این نتیجه رسیده باشند که

کشور گسترش پیدا کرد .فعاالن صنفی معلمان از کوچک

فعالیت های صنفی معلمان ارزش هم افزایی داشته و توان البی

ترین فرصت ها برای حق تشکل یابی استفاده کرده اند .با این

گری و قدرت نرم آنان را درون ساختار حاکمیت به ویژه در فصل

که بیش تر تشکل های صنفی معلمان پس از اعتراضات و

های مثل فصل بودجه ریزی افزایش می دهد.

تجمعات سراسری سال  ۳۱۸۳از سوی دولت وقت غیرقانونی

از سوی دیگر فعاالن صنفی معلمان توانسته اند با فاصله گذاری

اعالم شدند .اما شبکه ارتباطی معلمان به شیوه های مختلف و

با دولت مردان و جناح های سیاسی به یک رویکرد دو جناحی و

ابتکاری (از جمله در قالب تعاونی های
اقتصادی و مسکن) موجودیت خودش را

پرونده ی ویژه

هماهنگی تشکل های صنفی در اسفند ماه  ۳۱۸۰انجامیدکه

مسئوالن نهاد آموزش نبینند .اما به نظر می رسد که امروز حداقل

معلمان

بالفاصله و در فاصله چند هفته بعد به تشکیل اولین جلسه

را در تضاد و تعارض و با ماموریت های نهاد آموزش و یا رقابت را

یا فراجناحی دست پیدا کنند؛ به این معنا که
 .یک مثال نمادین برای این شیفت

هر دو جناح سیاسی داخل حاکمیت تا حدی

حفظ کرد .برساختن هویت صنفی -تاریخی در جامعه مدنی ایران ترانه یار اطمینان کسب کرده اند که شبکه فعاالن
سازمانی از جمله نکات مهم و موفقیت دبستانی من است که گویا ”چوب الف“ صنفی معلمان ،متحد یک جناح سیاسی در
آمیز شبکه فعاالن صنفی معلمان در دهه ”یار دبستانی من“ هم قرار است به دست بزنگاه ها و درگیری های سیاسی نیست .کسب
اخیر بوده است .حمایت مالی و معنوی از

معلمان برگردد .اگر در دهه هفتاد و

این سطح از اطمینان البته با یک حرکت آرام و

معلمان زندانی و خانواده هایشان از جمله هشتاد ،دانشجویان یا زنان پرچم داران تدریجی و به مرور و البته با پرداخت هزینه
کلیدی تریت نکات در برساختن این جامعه مدنی ایران بودند ،بدون شک دهه های سنگین توسط فعاالن صنفی معلمان
هویت صنفی-سازمانی بوده است .حقوق  ۲۰را باید دهه پرچمداری فعاالن صنفی همراه بوده است.
ماهانه فعاالن صنفی با مشارکت همکاران

***
همیشه در دوران دانشجویی ام برایم جای

معلمان دانست.

آن ها در طول ماه های دربند بودنشان
پرداخته شده و حتی معلمان زندانی که پس از آزادی امکان

سوال بود که چرا ترانه ” یار دبستانی من“ با آن که بیش تر

بازگشت به کار را نداشته اند ،از این حمایت های مالی

تصویرسازی از فضای درس و مشق و تخته سیاه مدرسه است،

برخوردار بوده اند.

اما به نماد دانشجویان و جریان دانشگاهی تبدیل شده است .به

هوشمندی ،شجاعت و مسئولیت پذیری نهادهای صنفی از

نظر می رسد شیفتی در فضای جامعه مدنی ایران در حال وقوع

جمله کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی کانون های

است (و یا به وقوع پیوسته است) .همسو با این تحول ساختاری،

صنفی فرهنگیان کل کشور ،و البته استفاده گسترده از

جامعه مدنی هم در محتوا و هم در فرم و هم در استفاده از نمادها

تکنولوژی و ظرفیت شبکه ها و اپلیکیشن های اجتماعی نقش

دارد پوستاندازی می کند .یک مثال نمادین برای این شیفت

اصلی را در شکل گیری و استمرار اعتراضات اخیر داشته اند.

تاریخی در جامعه مدنی ایران ترانه یار دبستانی من است که گویا

 .6استراتژی هم افزایی و در پیش گرفتن رویکرد بُرد-بُرد

”چوب الف“ ” یار دبستانی من“ هم قرار است به دست معلمان

در اویل دهه هشتاد بخشی از انرژی فعاالن صنفی معلمان

برگردد .اگر در دهه هفتاد و هشتاد ،دانشجویان یا زنان پرچم

صرف متقاعدسازی مسئوالن نهاد آموزش و پرورش می شد

داران جامعه مدنی ایران بودند ،بدون شک دهه  ۲۰را باید دهه

که از حق تشکل یابی و فعالیت صنفی معلمان دفاع کنند و آن

پرچمداری فعاالن صنفی معلمان دانست.
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حکومتی که نمی خواهد تغییر بکند و از تجمع هراس دارد
به طور کلی واژه تجمعات سیاسی به نیمه قرن نوزدهم باز می

اندیشه

بهداد بردبار
روزنامه نگار

گردد .اما ظاهراً واژه نوینی را که با عنوان تظاهرات سیاسی از
آن یاد می شود ،دانیل اوکونل در ایرلند برای نخستین بار به کار
برد .اوکونل عقیده داشت که تظاهرات و تجمعات گونه ای از

تجربیات موفق حرکت های اجتماعی همه به پشتوانه حضور

فعالیت سیاسی هستند که در طول زمان شکلی جدی تری به

جمعیت به نتیجه می رسد .حرکت های قانونی و مسالمت آمیز

خود خواهند گرفت؛ به ویژه اگر این تجمعات در راستای عدالت

بخشی از هیات حاکمه را با خود همراه می کند و تاریخ ثابت کرده

اجتماعی و تظلم خواهی باشد .یکی دیگر از تاریخنگاران نظر

است که این نوع تجمعات به دلیل تمرکز بخشیدن به خواست

جالبی در مورد تظاهرات دارد و آن را با سکس مقایسه می کند.

های مشروع مردمی ،یکی از مهم ترین عوامل تغییر در نظام های

اریک هاوبسبام تاریخنگار مارکسیست انگلیسی معتقد است که

سیاسی است.

تظاهرات سیاسی مانند عمل جنسی است که در آن تجربه بدنی

با وجود تصریح قانون اساسی اما هیات حاکمه سیاسی به دلیل

و شور عاطفی با هم تلفیق می شود و به یک لذت می رسد .اما

دانستن تبعات چنین تجمعاتی (همان تمرکز بخشیدن به خواست

برخالف سکس که ذاتاً عملی فردی است تجمع سیاسی

ها) همواره به سرکوب سیاسی متوصل شده است .سرکوب سیاسی

طبیعتی جمعی دارد.

ابزاری کارا برای

تجمع سیاسی

منع تجمع است.

شا مل یک

سرکوب سیاسی

عمل فیزیکی

از روش های

است ما ن ند

مختلفی می تواند

ت ظا هرات،

اعمال شود؛ از

ش عار دادن،

ج م له س یا ست

آواز خواندن

ت ب ع یض

که از طریق

مانند نقض حقوق

آن ت ج م یع

بشر ،سوءاستفاده

فردان یت در

ت ک نو لوژی

که

های

از

ج مع

جهت رصد کردن
فضای خصوصی شهروندان ،خشونت پلیسی ،زندان ،هجمه و انگ

عکس از ایندپندنت

اساس تجربه

جمعی است صورت می پذیرد.

شماره  78زدن به معترضان ،سلب حقوق شهروندی (مثالً حق تحصیل در

برخالف قرن بیستم ،دو دهه نخست قرن بیست و یکم شاهد

مورد بهاییان ایران) کوچ اجباری ،تبعید و کشتن معترضان صورت

گونه های مختلفی از انواع تظاهرات سیاسی بوده است .که از

می گیرد.

جمله آن می توان به راهپیمایی های طوالنی ،گردهمایی هایی
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در آن مردم محل کاری یا یک نهاد مالی را به اشغال خود در

می توان گفت که برای مقامات سیاسی ایران هدف تجمع چندان

می آورند ،بسط نشینی و تحصن و در نهایت عریان شدن

مهم نیست ،خود تجمع و اشغال فضای خیابان چیزی است که

(مانند گروه فمن که در آن عریان شدن مانند آنتاگونیست)

حکومت با آن مشکل دارد.

اشاره کرد.

چرا آزادی تجمعات در تمام این سال ها سرکوب شده؟

تفاوت مهم گردهمایی ها و تظاهرات امروز قرن بیستم شاید

به خاطر این که هر تجمع صلح آمیزی اگر به نتیجه برسد تبعاتی

در استفاده بی حد و حصر از امکانات اینترنتی باشد؛ تا حدی

دارد .معترضان از طریق تجمعات می توانند دولت و ساختارهای

که به سبب پیشرفت های تکنولوژیک در عرصه فناوری

سیاسی را به چالش بکشند .می توانند قوانین را عوض کنند یا

ارتباطات برای نخستین بار شاهد نافرمانی های مدنی و

خواستار عزل افراد شوند و نظام سیاسی حاکم بر ایران نمی

مقاومت های غیر خشونت آمیز از طریق
طوفان توییتری به ثمر می نشیند .هم چنین
هشتگ های اینترنتی که امروزه ظاهراً
مشکالت فراوانی را برای رهبران سیاسی به
وجود آورده است .باید توجه داشت که محتوای
تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز غالباً در

ارتباط با سیاست اقتصاد و مسائل اجتماعی
است .هرچند که به ندرت موضوعاتی از قبیل
عدم نتیجه گیری در مسابقات ورزشی (مثالً در
کشوری مانند برزیل) شکل نوعی از تظاهرات
را به خود می گیرد.

تجمعات بدون حمل سالح و در صورتی
که مخالف مبانی اسالم نباشد آزاد است.
اما در تمام سال های پس از انقالب این
اصل اجرا نشده.
تجمعات کارگران هفت تپه خوزستان یا
معلمان یا فعاالن زنان همه سرکوب می
شوند .برای برخی از فعاالن این تجمعات
احکام سنگین زندان صادر می شود و در
اکثر موراد مقامات دولتی خواسته های
آن ها را اجرا نمی کنند.

خواهد که از خود انعطاف نشان دهد.
نمونه یک تجمع مدنی برای دفاع از
زندانیان سیاسی
میالد پورعیسی روزنامه نگار مقیم تهران
در اعتراض به برخورد شدید مقامات زندان
به همراه اعضای خانواده و تعدادی از

فعاالن در چند تجمع اعتراضی شرکت
کرد.
 ۱۸فروردین  ۳۱۲۱یک حادثه مهم در
زندان اوین اتفاق افتاد :حمله لباس
شخصی ها و گارد ویژه به زندانیان

هم چنین شایان توجه است که یکی از روش های نظام حاکم

سیاسی.

برای جلوگیری از تظاهرات و تجمعات ،راه اندازی ضد

بهانه این سرکوب بازرسی بند بود و مقاومت زندانیان را علت

تجمعات است که معموالً این رویارویی خشونت بار و خونین

برخورد شدید مقامات زندان مطرح کردند .سپس خبر وجود

بوده است؛ مانند تجمع نه دی در ایران.

مشروب را جعل کردند .این اتفاق باعث شد در همان روز زندانیان

در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

را ضرب و شتم کنند .زندانیان معترض را به سلول های انفرادی

به حق تجمعات اشاره شده است .تجمعات بدون حمل سالح و

منتقل کردند .این خبر توسط رسانه های مجازی و شبکه های

در صورتی که مخالف مبانی اسالم نباشد آزاد است .اما در تمام

مردمی پخش شد و واکنش عمومی را برانگیخت .فعاالن مدنی

سال های پس از انقالب این اصل اجرا نشده.

واکنش نشان دادند و تجمعاتی را برگزار کردند.

تجمعات کارگران هفت تپه خوزستان یا معلمان یا فعاالن زنان

مرکزیت این تجمع و دادخواهی با خانواده های زندانیان سیاسی

همه سرکوب می شوند .برای برخی از فعاالن این تجمعات

بند  ۱۱۰اوین بود .در مجموع سه تجمع اعتراضی برگزار شد .یک
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تحصن که در آن مردم مکانی را اشغال می کنند ،محاصره که

خواسته های آن ها را اجرا نمی کنند.

اندیشه

که در آن مردم برای شنیدن موسیقی دور هم جمع می شوند،

احکام سنگین زندان صادر می شود و در اکثر موراد مقامات دولتی
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تجمع در مقابل دادستانی و یک تجمع در مقابل مجلس شورای

واکنش داده ،و ما معترضان هم از رئیس جمهور کشور خواستیم

اسالمی بود .نمایندگانی مانند علی مطهری و زاکانی در بین

که موضوع را پیگیری کند.

معترضین حضور پیدا کردند و قول پیگیری دادند .سومین تجمع

پورعیسی می گوید ” :به قول خودشان در این تجمع شعارهای

دوم اردی بهشت  ۳۱۲۱در برابر نهاد ریاست جمهوری در پاستور

ساختارشکنانه هم مطرح نشده بود“.

برگزار شد .همزمان در این

اما بعد که به بند دو-الف اوین

روز ها واک نش ف عاالن

که متعلق به خود سپاه بود،

مدنی ادامه داشت و قرار بر

منتقل شدیم من متوجه شدم

این بود که تجمعی در

بازجویی ها از دلیل شرکت در

برابر نهاد ریاست جمهوری

تجمع می رود به سمت اتهام

انجام شود .استدالل این

زدن که من با گروه های معاند

فعاالن این بود که دولت

و سازمان های مسلح ارتباط

احمدی نژاد دولت کودتا

داشته ام.

بوده و دولت روحانی که منتخب است باید در برابر اعتراض ها

در این ماجرا در مجموع هفت نفر محکومیت گرفتند .مجموع

پاسخگو باشد.

سال های زندانی این هفت نفر بالغ بر  ۱۱سال است .این تجمع

ظهر دوم اردی بهشت ،خانواده های زندانیان به عالوه تعدادی از

خالف قانون و یا مخالف منافع نهادهای اقتدارگرا هم نبود .این

دانشجویان در یک تجمع مسالمت آمیز شرکت کردند .شعارها

محکومیت های سنگین با این هدف انجام شد که هزینه برگزاری

کامالً در راستای پیگیری وضعیت زندانیان

تجمع آرام بود و تعداد

تجمع های مسالمت آمیز را به شدت باال ببرند.

مضروب و منتقل شده به سلول انفرادی بود .معترضان حدوداً صد نفر بود .در در همان زمان تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل
شعارها و خواسته ها به هیچ وجه رادیکال و زمانی که میالد پورعیسی از تجمع در تهران با هدف حمایت از مردم کوبانی برگزار
خارج شد ،یک موتوری جلوی او را شد .گروه تکفیری داعش قصد داشت تا با اشغال
ساختار شکنانه نبود.
از جمله شعارهای آن روز درخواست استعفای گرفت و بازداشتش کرد .ابتدا شهر کوچک کوبانی دست به قتل عام بزند و
اسماعیلی ،رئیس سازمان زندان ها بود .تندترین گوشی موبایل او را گرفتند و گفتند تجمع کنندگان تنها خواستار حمایت از مردم
که باید همراه ما بیایید .نیروی کوبانی بودند ولی حکومت همان تجمع را هم
شعارها ،روحانی استعفا بود.
تحمل نکرد و چندین تن از تجمع کنندگان را به

تجمع آرام بود و تعداد معترضان حدوداً صد نفر قرارگاه ثاراهلل سپاه ،او و سه نفر
بود .در زمانی که میالد پورعیسی از تجمع خارج دیگر را آن روز دستگیر کرد.

حبس های طوالنی مدت محکوم کرد.

شد ،یک موتوری جلوی او را گرفت و

ظاهراً حتی هدف تجمع برای حاکمیت اهمیتی

بازداشتش کرد .ابتدا گوشی موبایل او را گرفتند و گفتند که باید

ندارد .مثالً شعار کوبانی تنها نیست از جانب صدا و سیما هم

همراه ما بیایید .نیروی قرارگاه ثاراهلل سپاه ،او و سه نفر دیگر را آن

مطرح می شد .مشکل حاکمیت با خود تجمع است .حاکمیت با

روز دستگیر کرد.

اشغال فضای خیابان توسط معترضان مشکل دارد و آن را تحمل
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 1396او هم این بود که این درگیری در زندان اتفاق افتاده و اخبار

سوال قرارگاه سپاه این بود که چرا در تجمع شرکت کردید؟ پاسخ

رسمی صدا و سیما هم این موضوع را تایید کرده ،دولت هم

نمی کند .شکل گیری یک قدرت مستقل از حاکمیت برای
ساماندهی حرکاتی که بتواند منجر به اشغال خیابان بشود برای آن

ها قابل قبول نیست.
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با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین المللی
تمایز تجمعات مدنی با تجمعات حکومتی
ماهیت حق اعتراض دسته جمعی یا همان راهپیمایی و اجتماع،

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

به عنوان یک حق طبیعی ریشه در آزادی بیان داشته و همواره

استقبال از مقامات در سفرهای مختلف است .حتی اگر مردم با

با قدرت سیاسی به عنوان عامل استقرار نظام در تعارض و

اختیار خود هم به این مراسم های استقبال و دویدن پشت ماشین

چالش است .راهپیمایی ،عزم و اراده جدی بخشی از مردم در

حامل مقام سفرکننده ،بیایند ،بازهم توهین به شخصیت و کرامت

حمایت از مسئله ای یا اعتراض به یک موضوع اجتماعی

انسانی خودشان است و باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی آن

محسوب می شود.

را از بین برد .یک ملت مدرن ،حاکمان و دولتمردان (از صدر تا

تجمعات مختلف در قالب تظاهرات ،راهپیمایی ،تحصن و

ذیل) همه را کارمندان امور خود می داند ،نه ارباب و ولی و

امثالهم ،به شرطی که در حالت مسالمت آمیز و بدون انجام

سرپرست خود.

عمل مسلحانه باشد ،از مهم ترین فعالیت های سیاسی بشر از

در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،جلد هفتم ،روایتی هست که

آغاز مدنیت تاکنون بوده است .عملی در جهت انتقال پیام به

امام اول شیعیان ،به شهر طایف سفر می کند .در ورودی شهر

نهاد قدرت بوده است .بدین معنی که این حرکت ،خصلت

مشاهده می کند که عده ای از بزرگان شهر به همراه غالمان و

مدنی دارد .یک تریبونی برای نهادهای مدنی است نه حکومت.

کنیزان خود ،به استقبال وی آمده اند .حضرت با دیدن این صحنه،

بی تردید ”تظاهرات حکومتی“ مضحک ترین شکل پوپولیسم

بسیار برافروخته شد و با عصبانیت گفت” :آیا شما مردم زراعت و

است .تظاهرات اساساً یک خصلت مدنی دارد و برای اعتراض و

زندگی و کسب روزی حالل خود را رها کردید تا به دیدن من

اعالم نظر گروه های اجتماعی ابداع شده است .حکومتی که

بیایید؟ وای بر شما که به عزت نفسی که خالق تان به شما عطا

تریبون دارد ،قدرت دارد ،ثروت دارد ،اسلحه دارد (آن هم

کرده ،پشت کردید .مگر روزی شما  ،حیات و ممات شما در دستان

حکومتی مثل جمهوری اسالمی که همه قدرت ها ،ثروت ها،

من است؟ من نیز بنده ای هستم از بندگان خدا“...

رسانه ها و تریبون ها را منحصراً در اختیار دارد) اساسا چه

به نظر می رسد ،مقامات دولتی هم باید این قبیل مراسم ها که

نیازی به تظاهرات دارد؟ به چه چیزی اعتراض دارد؟ به مردم

بعضاً هزینه های هنگفتی هم دارد ،را لغو کنند .نمی گوییم رئیس

خود!؟ اگر به قدرت های جهانی اعتراض دارد که با ابزارهای

جمهور و وزرا به استان های مختلف سفر نکنند .اتفاقاً باید هر چند

دیپلماتیک راحت تر است .تظاهرات حکومتی در واقع فالکت

ماه یک بار یکی از جلسات هیات دولت ،در یکی از مراکز استان

بارترین نوع پوپولیسم از طرف یک حکومت توتالیتر است .و

ها برگزار شود .اما بدون هیاهو و این گونه صحنه های رقت انگیز.

باید هرچه بیشتر از آن دوری جست .چون شرافت مدنی را هم

االن رسانه ها گسترش یافته است .هر استانی برای خود شبکه

زایل می کند.

رادیویی و تلویزیونی دارد .به راحتی می توان از طریق همین

زشت ترین جلوه تجمعات حکومتی ،مراسم های ساختگی

رسانه ها به مردم گزارش داد .می توان رئیس جمهور و وزرای
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آزادی تجمعات از شاخصه های دموکراسی؛
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کابینه را به سخنرانی در دانشگاه ها و مراکز مختلف در سراسر

معضالت گوناگون و در نهایت توسعه و آبادانی است که

کشور دعوت کرد و از آن ها حساب کشید ،سوال کرد .نه این که

مشروعت نظام و مقامات تقویت می شود .مشروعیت هیچ

همانند قهرمانان ورزشی و فرهنگی و هنری ،مراسم استقبال

نظامی با تظاهرات و مراسم استقبال و شعار و هیاهو و سروصدا

تدارک دید.

و سوت و

باید بدانیم

کف و هورا

ا ین

و امثالهم

م قا مات

تقویت نمی

به

شود .مردم

وظیفه خود

در

که
ف قط

ف قط

عمل می

ص ندوق

کنند و باید

رای ا ست

پاس خ گوی

که باید از

م ش کالت

م س ئو ل ین

باشند .باید

کارآ مد،

ه م ی شه

صادق

و

نگران نقد

سختکوش،

منتقدین باشند تا مبادا خطا نکنند .نه این که انتظار دویدن مردم

تجلیل کنند؛ نه در این گونه مراسم ها و با این شکل تحقیرآمیز.

پشت اتومبیل حامل شان را داشته باشند و بعد از جمع کردن مردم

تا زمانی که مقامات شایسته در قدرت هستند ،بهترین تجلیل و

در یک ورزشگاهی ،با صدایی رسا بگویند که،

شیرین ترین هدیه به آن ها ،رای است.

ای مردم ما  111میلیارد تومان برای توسعه

این گونه مراسم ها ،اساساً معیاری برای ولی وقتی یک مسئول محبوب از قدرت

استان شما خرج می کنیم .خسته نباشید! چشم مشروعیت و یا مقبولیت نظام و مسئولین سیاسی بازنشسته شد (همانند ماندال) ،می
بسته غیب گفتید! مردم را جمع کرده اید که

نیست .فقط با دموکراسی ،آزادی ،حفظ

توان با او هم مثل قهرمانان ملی رفتار

وظایف بدیهی خود را تکرار کنید؟ وقتی چنین حقوق شهروندان ،کارآمدی ،مدیریت علمی کرد و در هر فرصتی از او تجلیل نمود.
فرهنگ سیاسی خود -تحقیری بین بخش و خردمندانه کشور ،حل معضالت گوناگون آزادی اجتماعات و کیفیت این آزادی می
بزرگی از مردم وجود دارد ،شکستن رکوردهای

و در نهایت توسعه و آبادانی است که

تواند به عنوان یکی از مشخصه ها و

جهانی اختالس در ایران ،نباید تعجب آور باشد .مشروعت نظام و مقامات تقویت می شود .مولفه های دموکراسی تلقی شود .یعنی
بسیاری از مدافعین این قبیل تجمعات ،آن ها را مشروعیت هیچ نظامی با تظاهرات و مراسم این که اگر بخواهیم میزان دموکراسی را
ابزاری برای نشان دادن و تقویت مشروعیت استقبال و شعار و هیاهو و سروصدا و سوت در یک کشور بسنجیم به جای شمردن
نظام می پندارند .اما این گونه مراسم ها ،اساساً و کف و هورا و امثالهم تقویت نمی شود.

تعداد انتخابات ها و درصد مشارکت

معیاری برای مشروعیت و یا مقبولیت نظام و

کنندگان ،باید به کیفیت آزادی تجمعات
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بنگریم .در کشوری که حکومت آن تجمع حکومتی برگزار نکند

شهروندان ،کارآمدی ،مدیریت علمی و خردمندانه کشور ،حل

و یا کم تر برگزار کند و نهادهای جامعه مدنی ،برای اعتراض و
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توان گفت که آن کشور دمکراتیک است.

فرمانداری به وزارت کشور داده شود و مطابق ماده  ،۱۳این کار

آزادی تجمعات در نظام حقوقی ایران

می بایست یک هفته قبل از برگزاری اجتماع و با ارائه تقاضانامه

گرچه مطابق قانون اساسی ”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،

کتبی و حضوری توسط نماینده معرفی شده صورت پذیرد؛ هرچند

بدون حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد

مطابق تبصره این ماده رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به

آزاد است“ ؛ این حق یکی از حقوق بنیادین مردم است که در

راهپیمایی ها و اجتماعاتی که به مناسبت های غیر قابل پیش

فصل سوم قانون اساسی با عنوان ”حقوق ملت“ به رسمیت

بینی تقاضا می شود ضروری نیست و تشخیص موضوع با وزارت

شناخته شده است و تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان

کشور است .مطابق ماده  ۱۱نیز ،مسئول انتظامات موظف است

نمایندگان مردم خود را مکلف به تصویب این حق جهت

گزارش مراسم و نوار سخنرانی ها را به وزارت کشور تسلیم کند.

تضمین آن در اصل  ۱۱قانون اساسی دانسته اند ،اما هم در

” آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های

این اصل و هم در رویه حقوقی ایران

گرچه مطابق قانون اساسی ”تشکیل قانونی“ نیز در سال  ۳۱۸۳به تصویب
اجتماعات و راهپیمایی ها ،بدون حمل سالح ،به دولت رسیده است .بخش دیگری از

آزادی اجتماعات در ایران هست .هم

مقررات در این فقره است .مطابق تبصره

چالش های اساسی در تحقق حق

شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد

پرونده ی ویژه

بیان مطالبات شان ،در کمال آزادی ،از تجمع استفاده کنند ،می

آیین نامه ،تقاضای برگزاری اجتماعات می بایست از طریق

چنین در این زمینه باید گفت اگرچه در است“؛ این حق یکی از حقوق بنیادین مردم است  ۱ماده  ۱این آیین نامه ” ،اجتماعات و
اصل  ۱۱قانون اساسی ،مانند برخی که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان ”حقوق گردهمایی های داخل دانشگاه ها از
اصول دیگر ،زمینه تحقق اجرای آن ،به

ملت“ به رسمیت شناخته شده است و تدوین

مقررات این آیین نامه مستثنی بوده و تابع

قانون عادی ارجاع داده نشده ولی کنندگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان مردم ضوابط مربوط به خود خواهد بود“ .مطابق
محدودیتی نیز در این زمینه برای خود را مکلف به تصویب این حق جهت تضمین تبصره  ۱ماده  ۱نیز ” کمیسیون موضوع
تقنین وجود ندارد .هم چنین دولت می آن در اصل  ۱۱قانون اساسی دانسته اند ،اما هم ماده  ۳۰قانون باید قبل از صدور مجوز
تواند و موظف است که در این حوزه در این اصل و هم در رویه حقوقی ایران چالش راهپیمایی ،نظرات رییس شورای تامین
اقدام به نوشتن آیین نامه نماید .چند های اساسی در تحقق حق آزادی اجتماعات در
نمونه از فعالیت های دولت را در ذیل
ایران هست.

تبصره  ۱این ماده ” ،برقراری امنیت

ذکر می کنیم.

اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به

محل را اخذ نماید“ .هم چنین مطابق

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی(مصوب آبان ماه

درخواست برگزار کنندگان اجتماعات یاد شده با نیروی انتظامی

 ) ۲۱و آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی

خواهد بود“ .مطابق ماده  ۱شورای تامین استان محل مناسبی

های قانونی (مصوب  )۱۳/۳/۳۱۸۳مقرراتی هستند که پیرامون

برای اجتماعات تعیین می کند که البته این محل مطابق تبصره

راهپیمایی و اجتماعات موضوع اصل  ،۱۱وضع و تصویب شده

این ماده به پیشنهاد برگزارکنندگان و تایید شورای تامین قابل

اند.

تغییر است .مطابق ماده  3آیین نامه ،فرمانداری در زمان دریافت

هم چنین ” آیین نامه فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های

تقاضا می بایست از تقاضاکنندگان تعهدی مبنی بر رعایت این

سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی و اقلیت های دینی“

موارد اخذ کند :الف– عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده ۳۳

در سال  ۳۱۳۳به تصویب رسیده است .مطابق ماده  ۱۰این

قانون .ب– رعایت موارد مندرج در ماده  ۱۳آیین نامه .پ-کنترل
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شعارها ،اعالمیه ها ،تراکت ها و پالکاردها .ت– اجرای مراسم در

خودشان را به سرکوب شدید آن راضی کنند.

زمان و مکان قید شده در مجوز .ث– انجام سخنرانی و ارائه

آزادی تجمعات در اسناد حقوق بین المللی

مطالب در چارچوب مجوز صادر شده .ج– پیشگیری و اجتناب از

در اسناد و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل ،آزادی تجمعات

توهین و هتک حرمت شخصیت های حقیقی و حقوقی .چ-

به عنوان مسئله ای مهم ذکر شده است و اساساً یکی از شاخصه

همکاری در اجرای توصیه های فرمانداران و فرماندهان انتظامی

های دموکراسی و توسعه یافتگی است .در ذیل به چند مورد مهم

محل .مطابق ماده  ۳۱این آیین نامه نیز ” صدور مجوز همزمان

اشاره می شود:

برای دو یا چند گروه در یک زمان و مکان صورت نخواهد گرفت،



اعالمیه جهانی حقوق بشر :ماده 21

مگر آن که گروه ها به اتفاق تقاضای برگزاری مراسم مشترک



میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :مواد  20و 22

داشته باشند؛ در این صورت همه گروه های متقاضی اقدام به ارائه



جنرال کامنت  25کمیته حقوق بشر (مشارکت در امور

فرم درخواست و سپردن تعهد خواهند نمود“.
به نظر می رسد از لحاظ ظواهر حقوقی ،موانع زیادی برای تحقق

عمومی و حق رای)


میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی :ماده

آزادی تجمعات

1

به عنوان یکی از



شاخ صه

کنوانسیون

های

بین المللی رفع

د مو کراسی ،در

هر گونه اشکال

ایران هست ،اما

تبعیض نژادی:

مشکالت دیگری

 4و ( 5بخش

برای

هشتم)

ت ح قق

همین اجتماعات



مندرج در قانون

رفع هر گونه

هم هست .یکی

تبعیض علیه

مشکل رویه حقوقی است و دیگری چالش سیستم با اپوزیسیون

کنوانسیون

زنان :ماده 7

است .حکومت اساساً هر اپوزیسیونی را ”دشمن“ می پندارد و می



کنوانسیون حقوق کودک :ماده 05

خواهد با منطق جنگ با اپوزیسیون خود وارد تعامل شود ،نه



کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر

منطق حقوقی و سیاسی .سرمقاله اخیر روزنامه جوان که در آن
درباره محرومیت کارکنان بی بی سی فارسی نوشته ،بسیار به ما

و اعضای خانواده های آن ها :ماده 26


کمک می کند که دیدگاه بخش نظامی امنیتی حکومت درباره
اپوزیسیون را بدانیم .در این سرمقاله صراحتاً گفته شده که آن

24


خبرنگاران دشمن هستند و ما با آن ها در ”جنگ نرم“ هستیم و
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طبق قوانین جنگ ،اموال آن ها غنیمت محسوب می شود .لذا در

اسالمی به معنای جنگ تعبیر شود و خیلی راحت از لحاظ وجدانی

کنوانسیون بین المللی حمایت از ناپدید شدن اجباری :ماده
مقاوله نامه شماره  17سازمان بین المللی کار در مورد
آزادی سندیکایی



مقاوله نامه  11سازمان بین المللی کار



مقاوله نامه شماره  035سازمان بین المللی کار



اعالمیه مدافعان حقوق بشر (اعالمیه حقوق و مسئولیت

63

جهانی) :ماده ()5

گروه ها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و



منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم :مواد  01و 00

آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی ،اذعان به این



منشور آفریقایی در مورد حقوق کودک :ماده 1

مطلب می نماید که شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز می تواند به

اعالمیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان :مواد  20و 22

شکل مهمی اعمال حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز



کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر :ماده  05و 06

و تشکل ها و آزادی بیان و مشارکت در اداره امور عمومی تلقی



کنوانسیون اروپایی حقوق بشر :ماده 00

گردد“.

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا :ماده 02

با عنایت به تعدد اسناد حقوقی الزام آور در حفظ آزادی تجمعات،





قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتقاء و
حفاظت از حقوق بشر در چارچوب
اعتراضات مسالمت آمیز ،از لحاظ
حقوقی بسیار مهم است و کشورهای

پرونده ی ویژه

حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده

مسالمت آمیز ،هم چنین با یادآوری بیانیه حق و مسئولیت افراد،

حقوقی

افراد ،گروهها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از

در راستای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات

در حقوق بین الملل ،دیگر پذیرفتنی نیست که یک حکومتی

با عنایت به تعدد اسناد حقوقی الزام آور تجمع مسالمت آمیز مردم کشورش را
در حفظ آزادی تجمعات ،در حقوق بین الملل ،سرکوب کند .در ایران باید درباره این حق
دیگر پذیرفتنی نیست که یک حکومتی تجمع

مهم و تاثیرگذار اطالع رسانی کرد .چون

عضو باید ملزم به آن باشند .در بخشی مسالمت آمیز مردم کشورش را سرکوب کند .در بدون آزادی تجمعات و نهادینه شدن آن،
از این قطعنامه آمده است ” :با تاکید ایران باید درباره این حق مهم و تاثیرگذار اطالع دموکراسی واقعی مستقر نمی شود .یک

مجدد بر اهداف و اصول منشور رسانی کرد .چون بدون آزادی تجمعات و نهادینه حکومت زمانی به قواعد دمکراتیک پایبند
سازمان ملل متحد ،اعالمیه جهانی شدن آن ،دموکراسی واقعی مستقر نمی شود .یک می ماند که جامعه مدنی پویا داشته باشد و

حقوق بشر و معاهدات بین المللی حکومت زمانی به قواعد دمکراتیک پایبند می ماند تمامی حرکات و فعالیت های حکومت را
مربوط به حقوق بشر ،از جمله میثاق که جامعه مدنی پویا داشته باشد و تمامی حرکات رصد می کند و در صورت مشاهده

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،با
تاکید مجدد بر آن چه که مطابق با
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کشورهای
عضو سازمان ملل متحد متعهد شده

و فعالیت های حکومت را رصد می کند و در
صورت مشاهده کژرفتاری از حکومت ،اعتراض
می کند.

اند برای ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی
های اساسی برای همگان بدون هیچ گونه تمایز ی مانند نژاد،
رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،

کژرفتاری از حکومت ،اعتراض می کند.

پانوشت ها:
 .1شکوری راد ،علی ،طبق اصل  ۱۱قانون
اساسی تجمع و راهپیمایی نیاز به اخذ مجوز

ندارد ،جرس 20 ،بهمن ماه 0311
 .2امجدیان ،حسن ،تحلیلی بر اصل  27قانون اساسی ،وبالگ اندیشه و
قلم 7 ،دی ماه 0315

خاستگاه ملی یا اجتماعی ،دارایی ،تولد یا سایر وضعیت ها،با

حق تشکیل اجتماعات از افق حقوق بشر ،آفتاب آنالین 19 ،مرداد ماه

یادآوری قطعنامه های شورای حقوق بشر  ،06/02در  2اکتبر

1388

 2111و  4/06در  24مارس  ،2100در مورد آزادی عقیده و
بیان 31 ،20/05 ،سپتامبر  2101در حقوق مربوط به آزادی
تجمعات مسالمت آمیز ،قطعنامه  ،021/07در  07ژوئن ،2100

3.

 .4آزادی اجتماعات و راهپیمایی در قانون اساسی ،وبالگ اشتقاق01 ،
تیرماه 0311
 .5حقوق آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن ،وبسایت شورای حقوق بشر
سازمان ملل
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آزادی های گروهی (آزادی تجمع ،تظاهرات ،انجمن و سندیکا)
”آزادیهای گروهی“ شامل مواردی چون آزادی تجمع،

و آزادی آمد و شد ممکن نیست ،بی تردید ،قوام و پایداری چنین

تظاهرات ،احزاب و سندیکاهاست که در زمره حق مشارکت

نظامی بستگی به میزان وفاداری به حق های گروهی و توجه به

سیاسی دسته بندی می شوند” .ژان دوفار“ نویسنده کتاب ”آزادی

اجرای مدبرانه و هنرمندانه آن ها دارد“.

های گروهی (آزادی تجمع ،تظاهرات ،انجمن و سندیکا)“ ،به

دکتر گرجی هم چنین در گفتگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در

بررسی حقوقی آزادی هایی می پردازد که جنبه گروهی پیدا

رابطه با این کتاب گفته است” :نویسنده این کتاب ،راهبردهایی را

میکنند .کتاب وی دربردارنده درس گفتارهای حقوقی است و

ارائه کرده است که زمامداران با به کار گرفتن آن ها می توانند

دوفار تالش کرده در اثر خود نکات اساسی در حوزه آزادی های

ضمن دادن آزادی به گروه های اجتماعی ،این آزادی را به گونه

گروهی را با زبانی ساده و گزیده بیان کند.

ای تنظیم کنند که به اعتبار و ثبات سیاسی جامعه لطمه ای وارد

آزادی های گروهی در این کتاب در دو بخش معرفی شده اند.

نشود“.

بخش نخست به گردهمایی های زودگذر اختصاص دارد و در

مهم ترین نقطه قوت کتاب را می توان استناد به آرا و رویه های

بخش دوم ،گردهمایی های نهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

نهادهای قضایی و حقوق بشری دانست .نویسنده با توجه به

این کتاب ،تصویر روشنی از وضعیت آزادی های گروهی در

تسلط کم نظیر خود به رویه های حقوق بشری ،تمام تحلیل های

فرانسه و جغرافیای حقوقی اتحادیه اروپا به دست می دهد.

خود را به گونه ای با رویه های نهادهای قضایی فرانسوی یا

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی ،نویسنده و مدرس حقوق

اروپایی ،از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر ،شورای قانون اساسی،

دانشگاه شهید بهشتی ،در پیش گفتار تحلیلی و مفصلی که به

شورای دولتی و دیوان عالی کشور مستند می سازد.

عنوان مترجم در ابتدای این اثر نوشته ،آورده است” :آزادی های

گفتنی است پروفسور ژان دوفار جدا از کتاب فوق الذکر ،آثار

گروهی عبارتند از مواردی مانند آزادی تجمع ،تظاهرات ،احزاب و

دیگری نیز دارد که از جمله در آن ها به سازمان های مردم نهاد

سندیکاها .به یک معنا ،می توان این حق ها را در زمره حق کلی

به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران غیردولتی می پردازد.

تری به نام حق مشارکت سیاسی دسته بندی کرد زیرا شهروندان
از طریق اعمال این حق ها و آزادی ها به صورت مستقیم در

نام کتاب :آزادی های گروهی

تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت کرده و در

(آزادی

تظاهرات،

طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می کنند .پس

انجمن و سندیکا)

بدون به رسمیت شناختن این دسته از آزادی ها ،سخن گفتن از

نویسنده :ژان دوفار

مقوله هایی مانند مردم ساالری و مشارکت مردمی در امور

مترجم:

علیاکبر

سیاسی و اجتماعی بی معنا خواهد بود .بدین سان ،می توان گفت

ازندریانی

آزادی های گروهی نیز همانند آزادی های فردی از لوازم

زمان انتشار :بهمن ماه 0310

شماره  78الینفک جامعه مردم ساالر به شمار می روند .اگر برآمدن جامعه
آبان
1396

مردم ساالر بدون به رسمیت شناختن حق ها و آزادی های

تجمع،

گرجی

ناشر :مجمع علمی و فرهنگی
مجد

فردی مانند حق بر کرامت انسانی ،برابری ،آزادی اندیشه و بیان
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