پس این افرادی که به دلیل ناامیدشدن از
احقاق حقشان توسط قوه قضائیه ،تصمیم
گرفتهاندبرایحقخواهیبهروشخودشان
عمل کنند اخاللگر محسوب نمیشوند؟

اصال اخاللگر نیستند .وقتی اصطالح دوگانه خادم و
خائن را معیار قرار میدهیم ،خادمان سکوت میکنند
و خائنان اعتراض میکنند؛ بعــد هرکس اعتراض
میکند مصداق خائن میشــود .درصورتیکه این
دوگانه غلطی است که قوه قضائیه در کشور راهاندازی
کرده اســت .این دوگانه نابودکننده نظام سیاسی و
اجتماعی جامعه اســت و قوهقضائیه باید از آن عبور
کند .قوه قضائیه باید کنش حقوقی داشــته باشد و
کنش امنیتی و اطالعاتی نداشته باشد.
کنش حقوقی ،قضایی و مدنی چیست؟

یعنی هرکس که معترض است اعتراض کند .اعتراض
هم شیوههای متعددی دارد .یک نفر شکایت میکند
و در خانه مینشیند ،چون اگر شکایت کند پشت در
محکمه میماند ،یا شکایت و اعتراض و اجتماع کند و
دیگران را به حمایت از خودش دعوت کند .بهطورمثال
فرض کنید به گروهی از استادان دانشگاه بیاحترامی
شده است ،آیا استادان دانشگاه حق دارند در اعتراض

پــس از انجام این مباحث بهتر اســت به
صورت کالنتر به حاکمیت بپردازیم .مردم
رأی میدهند و هنگامی که با آنها صحبت
میکنیم ،همه فکر میکنند مردم با روحانی
هســتند و رفتند و رأی دادند ،اما مردم
حاکمیت را از خودشان نمیدانند ،به شورای
شهر رأی میدهند و وقتی از آنها میپرسید
میگویند کاری انجــام نمیدهند ،رأی را
میدهند؛ اما آن حاکمیت ،شورا و شهردار
را از خودشان نمیدانند ،باور ندارند که این
آدم در حوزه مســئولیتش میتواند کاری
برایشان انجام دهد ،چرا ،چون ناکارآمد
بوده یا نگاه فرق کرده است؟

صحبت اولی که به شــما گفتم ،این بود که مشکل
اساسی کشور ما ناکارآمدی نظام سیاسی و ناکارآمدی
نظام اجرایی کشور است و در رابطه با مسائل حقوقی
همصحبتکردم.مشکلماهمیناستوچیزدیگری
نیست .مشکل اخالق ،دین ،پول و ...نیست؛ هم پول
داریــم و هم دین داریم و هم مردمــان ملی و وفادار
داریم که اهل مشارکت هستند .مشکل کشور کسانی
هســتند که در پذیرفتن مسئولیت کارآمدی کافی
ندارند .وقتی کارآمدی کافی وجود ندارد و ناکارآمد
موجود است ،چه انتظاری دارید که علیاالبد مردم با
شما باشند؟ اگر گفته میشود که ناکارآمدی وجود
دارد ،چرا رأی میدهند و اعالم موجودیت میکنند؟
فکر میکنید علت این رأی دادن چیست.
یعنی بحث بر سر تناقض است؟

اتفاقاً تناقض نیست .مردم دنبال کارآمدکردن نظام
سیاســی و اجتماعی هستند .مردم در جهت عبور از
نظام سیاسی نیستند و دنبال این نیستند که انقالب
دیگری به وقوع بپیوندد .دلیل این است که جامع ه ما
جامعهای است که باز شده است و جامع ه 30 ،40 ،57
و  1299نیســت ،جامعهای باز شده است که بازتر از
تمام جوامع دنیاست و هزین ه این اتفاق بزرگ را مردم
به لحــاظ اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی میدانند
چیســت .میگویند ممکن است سرزمینهایمان از
بین بروند ،جمعیت کثیری نابود شوند و یک انقالب
چند میلیون از مردم کشور را از بین خواهد برد که تمام
این افراد با یکدیگر قوم و خویشاند و بیگانه نیستند.
یک انقالب میتوانــد چند میلیون جمعیت را دچار
درگیری کند که خونریزی بزرگی اتفاق بیفتد .یک
هجومبیگانهمیتواندجمعیتیچندمیلیونیراازمیان
بردارد .پس هم خطر انقالب را میشناسند و هم جنگ
را .اینگونه نیست که قصد انجام حرکتهای رادیکال

گردهمایی مالباختگان کاسپین در حاشیه بلوار کشاورز تهران

عکس :پریسا هاجری  /جامعه فردا

حاکمیت تمام میشود و مردم میگویند همهچیز
زیر ســر خودشان اســت .چنانچه خاطی هرکسی
باشــد ،حتی رئیسجمهور ،به دادگاه برود؛ آن وقت
هم رئیسجمهور در مرحلهای ،پاسخگو بوده است
و هم این خائن جلوه نمیکند .متاســفانه ما آدمها
را به خادم و خائن تقســیم کردهایــم در واقع دارای
دوگانه خادم و خائن هستیم ،اما خطاکار نداریم .در
صورتی که در جامعه مدنی همه آدمها درعینحال
که خادمند ،خطاکارند .خطاست که نظام حقوقی را
سامان میدهد و جامعه را مدنی میکند .آدم نرمال
خطا میکند ،شکســت هم میخورد همیشــه که
پیروز نیست .واقعیت این است که آدمی خطا کرده
است ،مجازات هم میشود و مجازاتشان متناسب با
خطاست نه خیانت؛ متاسفانه نظام حقوقی ما قدرت
تفکیک بین طیف خائن و خادم را ندارد .رئیس قوه
قضائیهسهکلمهراپشتسرهموهمیشهبهکارمیبرد
فتنه ،خائن و فاسد! از آن طرف سخنگوی دستگاه قضا
همیشــه در باب فتنه ،خائن ،فاسد و خرابکار سخن
میگوید .در مقابلش هم دوگانه دیگری وجود دارد که
مدام پرسیده میشود ،چه کسانی خادم هستند؟ قوه
قضائیه اصال نباید به این عرصه وارد شود ،قوه قضائیه
باید بیاید آدمهایی که خطــا کردهاند و خطای آنها
متناسب با قانون تعریف شده پیگیری کند .در واقع
خطاکاران را باید قوه قضائیه پیگیری کند و خائنان
مربوط به وزارت اطالعات و امنیت کشور است .مبحث
خطاکاران موضوع قوهقضائیه است اما همهاش درباره
خائنان سخن میگوید .در واقع بهجای بازی حقوقی
و قضایی ،توســط نهادی که ایــن موضوع در حوزه
مسئولیتش نیست ،بازی امنیتی شکل گرفته است.
بازی حقوقی و قضایی این است که فردی یا گروهی
خطایی کرده است بههمین دلیل ما میرویم جرمش
را مشخص میکنیم در این صورت شهروند ما باقی
میماند .اینجاســت که وقتی یک تحصن و تجمع
شکل گرفت اینها خائنان نیستند که وزارت اطالعات
و حوزه امنیت به ماجرا ورود کند ،بلکه کسانی هستند
که براساس شــواهدی ادعا میکنند که به آنها جفا
شده اســت و کسانی در امور آنها تقلب کردهاند ،بعد
قوه قضائیه براساس مبادی حقوقی خودش خطاکار
را پیدا میکند در مقابل مدعیانش قرار میدهد و در
دادگاه صالحه به جرم اتفاق افتاده رسیدگی میکند.

به توهینی که به ایشــان شده اســت تجمع کنند یا
دیگــران را هم به حمایت از خودشــان فرابخوانند؟
خیر .چون آن وقت تعبیر میشود که خائن هستند.
اما این روش غلط است .به اســتادان توهین شده و
آنها میتوانند اعتراض کنند .نظام حقوقی کشور اگر
چنانچه بین خائن و خادم فاصله قائل شود آن وقت با
یک جامعهای که در آن هزاران موضوع اعتراضی وجود
داردروبهرومیشودوبایدنظامهایخردهحقوقیبرای
سامان این موارد بیابد و آدم مورد ستم حق اعتراض
با رادیکالترین شیوهها را هم داشته باشد .ولی فردی
که اعتراض میکند اگر از حد خودش خارج شد مجرم
است و باز خائن نیســت و تعداد خائنان جامعه کم
میشود .درحالحاضر میبینیم دامنه خائنان جامعه
بسیار زیاد شده است و خادم کم داریم .همه احساس
میکنند خائناند و دیگر خادمی باقی نمانده است.
همه احساس میکنند دیگر اهل نظام نیستند و نظام
حقوقی کشور این تفکر را به وجود آورده است.

اینجاســت که میتوان گفت عنان از کف
خارج شده است؟

را داشته باشند .جامعه همچنان منطق اصالحطلبی
و چنــگ زدن به امکانها برای تغییــر را دارد؛ با این
منطق در انتخابات شرکت میکنید .شما به انتخاباتی
که پیش آمد نگاه کنید ،میزان مشارکت مردم بسیار
پایین آمد و بعد یکبــاره  40میلیون رأی دادند .فکر
میکنید دیوانهاند؟ اینطور نیست .وقتی میگویید
که چه کسی دارد میآید ،میگویند که روحانی قصد
دارد بماند و جمعیت کثیری به روحانی نه میگویند.
میگویند رقیب کیست؟ میگویند که رئیسی ،و همه
میگویند که اگر بیاید خشونت جدی پدید میآید و
 25میلیون به روحانی رأی میدهند.
بنابراین قبول دارید که اینطور نیست که
مردم حاکمیت را از خودشان نمیدانند؟

خیر .در رابطه با اینکه مردم حاکمیت را از خودشان
میدانند یا خیر باید بیشتر بحث کنیم .مردم دنبال
حرکتهای رادیکال نیســتند؛ بلکــه دنبال تغییر
هســتند .اما اینکه چه اتفاقی خواهــد افتاد و چه
کار میکنند ،باید دانســت که مردم برای خیلی از
مسائلشان دنبال آلترناتیو هســتند ،اما آلترناتیو
رادیکال نمیخواهند و تمایل دارند از داخل همین
وضعیت موجــود در بیاید .این اســت که میگویم
جامعه اصالحطلب اســت و حتی اصولگرایان ایران
اصالحطلبترین اصولگرایان دنیا هســتند .اسلحه
دست نمیگیرند و رأی میدهند .اتفاقاً اصولگرایان
در جامع ه ایرانی مدنیتر از اصالحطلبان هستند؛ راه
میافتند در مساجد ،به خیابانها میروند و جمعیت
را مجاب میکنند و پول میدهند.
با توجه به اتفاق 88؟

خیر آن اســتثناء بود .پول میدهنــد .ماجرای 88
بعد از انتخابات اســت و قبل از انتخابات را باید کنار
گذاشت .به مردم پول میدهند ،شام میدهند ،مجاب
میکنند و قول میدهند .این به چه معناست؟ همین
اســت دیگر .اگر اصولگرا بود ،میگفت رأی بدهید و
وظیفهتان اســت .اگر رأی ندهید خائن هستید ،اما
دیگر چنین حرفی نمیزننــد نمیگویند اگر رأی
ندهیدخائنهستیدووظیف هشماستکهرأیبدهید؛
میگویندتتلوراببینیدکهقراراستبرایشمابرقصد،
پس رأی بدهید .این فضای مانند اصالحطلبان است.
اینها به چه علت دنبال مجاب کردن آدمها هستند؟
به دلیل حفظ قدرت برای ایجاد تغییر .این را جامعه
متوجه میشــود ،اما جامعه میگوید کافی نیست
و من راضی نیســتم که با این میزان تغییرات اتفاق
بیفتد .عدم رضایت از میزان تغییر اســت ،نه اینکه
من هم ه اینها را فاســد و خائن میدانم .اگر خودش
اعالم فســاد نکند ،مردم نمیگویند که فاسد است؛
میگویند که ما میخواهیم کار کنند؛ به دلیل اینکه
حوصل ه تغییرات رادیکال را نداریم و دنبال آلترناتیو در
خود نظام و جامعه میگردند .مردم سراغ آلترناتیوی
نمیروند که از بیــرون بیاید یا دولت خارجی بیاید؛
مردم در همینجا دنبال این مسئله هستند .بنابراین
اینکه حاکمیت را قبول دارند یا خیر ،کلیش ه درستی
نیست؛ اما مردم وارد بازیای که امکانپذیر بوده است

شدهاند .وقتی شما امکان بازی به آنها میدهید ،بازی
میکنند و خداحافظی میکنند و هنگامی که امکان
بازی به آنها نمیدهید ،سطح اعتراضی پیدا میکنند.
وقتی اطالعات سیســتم را ارائــه نمیدهید ،مردم
دنبال کسب اطالعات از بیرون میآیند ،اما وقتی به
آنها میدهید اطالعات را استفاده میکنند و بازیگری
میکنند .اگر همچنان ما این فضا را ادامه دهیم ،باید
دنبال گسترش فضاهای اعتراضی در کشور باشیم.
اگر راهحلهای مدنی بــرای اعتراضها پیدا کنیم،
ممکن است این اعتراضها زیاد شوند؛ ولی پاسخهای
حقوقی و مدنی پیدا میکنند ،اما اگر این کار را نکنیم،
اعتراضات بیشتر خواهند شد و خائن و خادم پیش
خواهد آمد و درگیریهای بیرونی ،حاشیهای و داخل
شهری پیدا خواهیم کرد و در آینده ممکن است وارد
این فاز شویم که خطرناک هم هست.

فکر میکنید تغییری در قــو ه قضائیه با
مناسبات حقوقی پدید آید؟

بحث تغییر رئیس قو ه قضائیه نیست .اگر مناسبات
حقوقی نشود و امر حقوقی در دستور کار قو ه قضائیه
درامرسیاسیقرارنگیرد،مااینگرفتاریهاراخواهیم
داشت و دچار بنبست خواهیم شد.
در چند وقت اخیر ما خیلی شاهد خشونت
بودهایم؛ خشونتی که راجع به بچهها دیدیم
که مصداق آن تجاوز و . . .است .این مدام در
حال دیده شدن است .بچهای که در ماشین
به آن صورت میمیــرد و ...در قو ه قضائیه
که میرویم ،میبینیــم کالهبرداریهای
دمدستی از مردم خصوص ًا قشر سالمند به
وجود آمده اســت .قصد دارم ببینم این را
چگونه تحلیل میکنید؟ آیا مردم ما واقع ًا به
سمت این ریاکشن خشن میروند؟

خیر سه تا اتفاق افتاده اســت؛ یکی اینکه بوده و ما
نمیگفتیم و االن میگوییم و مد شده است .همیشه
کودکآزاری ،پیرآزاری ،زنآزاری و مردآزاری وجود
داشته است .در حال حاضر فضایی تحتعنوان شبکه
مجازیکهاظهارآنمشروعشدهاست،گفتنازتجاوز
جمعی به یک زن تابو بوده است و آن را نمیگفتیم ،اما
فضا به گونهای است که گفته میشود تجاوز جمعی
اتفاق افتاده است؛ تجاوز به کودک ،رها کردن پیران
در خیابان ،قدیم هم از این دست ماجراها بوده است.
من به لحاظ شخصی در خانواده و سنت خانوادگی و
آدمهایی که بودنــد ...چون پدر من رئیس خانواده و
آدم بزرگی بوده است که محل مراجعات بوده است،
این مســائل را میدیدم که پدر و مادر خودشــان را
رها میکردند و میرفتنــد و دیگران از آنها مراقبت
میکردنــد .پدر فرد دیگر در خانــ ه دیگری زندگی
میکرده اســت .امروز مطبوعات است و همین که
ما حوصل ه آن را داریم و دوست داریم که اعالم کنیم
و بشنویم ،ما دوســت داریم و گوشهایمان عادت
به شنیدن خشونت کرده اســت ،برایمان به نوعی
لذتبخش اســت .یکی از علل این است و علت دوم
وقتی  Discourseایدئولوژی به سیاســتی غالب

میشــود و ِ Discourseاجتماعی به فرهنگی در
اینها زدن مهم اســت تا آشتی .وقتی دو گروه رقیب
در مقابله با هم قــرار بگیرد ،نمیگویند که قربان تو
بــروم؛ همدیگر را میزنند و افشــاگری میکنند و
یکدیگــر را دزد خطاب میکننــد .اگرچه دو گروه
رقیب مسئلهشان اقتصاد و اجتماع و فرهنگ باشد،
مجبور هستند مکانیزمهای وفاقی را هم پی بگیرند
و نیروهای میانی را به رسمیت بشناسند .این چنین
غلبهای بر Discourseهای سیاسی بر اجتماعی و
فرهنگی در فضای عمومی هست؛ آن وقت شما اینجا
خشونت را میبینید که برجسته میشود .نکت ه دوم
چیزی اســت که در اینجا وجود دارد .سوم هم این
است که بعضی از موردها در قوه قضائیه موضوعیت
نداشته است و برای آنجا تعیین نکردهاند .فرض کنید
که چیزی به نام کودکآزاری وجود داشــته است.
باید دید نظــام حقوقی ما کدام نظام حقوقی را برای
کودکآزاری و پیرآزاری اختصاص داده است؟ این
مسئلهپیشبینینشدهاست.درخیلیازمسائلدیگر
وجودداردووقتینیستتبدیلبهیکموردمهمبرای
رئیسقوه قضائیه ،رئیسجمهور ،گروههای سیاسی و
همان آدمها میشود .اگر چنانچه تعبیه شده بود که
در مسائل قوه قضائیه فعال شــود ،دنبال شکار این
موضوعات میرود و اینجاست که رفاقت و سازگاری
بینقوهقضائیهوبادوعرصهپدیدمیآید،روشنفکری
جامعه و مطبوعات .قوه قضائیه ایران ضد روشنفکری
و ضد مطبوعات است .اگر مسئله شکار باشد ،بیشتر با
شماها کار دارد؛ زیرا شما شکارگران وقایع اجتماعی
و اتفاقات هســتید و با روشنفکری که این چیزها را
بهعنوان الیههای پنهان حیات اجتماعی میفهمد،
قوه قضائی ه ما ضد روشنفکری و ضد مطبوعات است.
وقتیضدمطبوعاتباشید،نمیتوانیداینموضوعات
را شکار کنید و به یک قانون برای آن برسید .این باید
مدام گفته شود و گفته شود تا مجبور شوید واکنش
نشان دهید .حکم قضایی صادر کنید تا حقوقی .این
هم نکت ه دیگری است که وجود دارد و بعد هم به نظر
من اتفاق دیگری در ایران افتاده است اعم از گروههای
فشــار .قدری از گروههای فشــار در حوزه سیاسی،
قدری در حوزه اقتصادی و قســمتی از آن ناشی از
نابسامانی اجتماعی است .باید دید گروههای فشار
و ذینفع چه کاری انجام میدهند .روی ماجراهایی
مانند فساد ســرمایهگذاری میکنند ،کار میکنند
و از آن منفعت میبرند و فقط این نیســت که زمین
تصاحب کنند .بین شما یک جامع ه عقالنی که نظام
حقوقیکانونشود،دزدهاهمعقالنیدزدیمیکنند.
فواحش هم براساس قاعده فحشا میکنند ،اما وقتی
نظام بهم ریخته است ،فواحش ،دزدها ،قاچاقچیها و
کالهبرداران افراطی و رادیکال عمل میکنند ،این
مشکل است که در گروهها اتفاق افتاده است.

آزاد ارمکی:
یک جامعه
طبیعی،
جامعهای
است که در آن
اعتراض وجود
داشته باشد.
یعنی جامعهای
که مشاجره
و مناقشه
در آن وجود
داشته باشد،
بعد نیروهای
درگیر که شامل
نظام سیاسی
میشود متعهد
به سامان دادن
اوضاع شود و
از ماجرا عبرت
بگیرد ،مسئله
را مدیریت کند
و جامعه را ارتقا
دهد .در نتیجه
ما نمیتوانیم
بگوییم
جامعهای خوب
است که در
آن شورش،
تنش و اعتراض
نباشد .در جامعه
باید شورش و
اعتراض باشد
چون جامعه
درحال حرکت
است ،مرده
نیست

بنابراین قبول دارید که به صورت افراطی
این اتفاق رخ میدهد؟

بله افراطی میشود به دلیل اینکه کار درستی انجام
نمیشود .نظام توزیع مواد مخدر که نباید به سراغ من

آزادیهای گروهی به مثابه تضمینی برای آزادیهای فردی
دکتر علیاکبر گرجی اَزَندَ ریانی

حقوقدان

آزادیهــای گروهی عبارتنــد از مواردی ماننــد آزادی تجمع،
تظاهرات ،احزاب و سندیکاها .به یک معنا ،میتوان این حقها را در
زمره حق کلیتری به نام حق مشارکت سیاسی دستهبندی کرد؛
زیرا شــهروندان از طریق ا ِعمال این حقها و آزادیها به صورت
مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت
کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاســی مداخله
میکنند .پس ،بدون به رســمیت شناختن این دسته از آزادیها
سخن گفتن از مقولههایی مانند مردمساالری و مشارکت مردمی
در امور سیاسی و اجتماعی بیمعنا خواهد بود .بدینسان ،میتوان
گفت آزادیهای گروهی نیز همانند آزادیهــای فردی از لوازم
الینفک جامعه مردمســاالر به شمار میروند .اگر برآمدن جامعه
مردمساالر بدون به رسمیت شناختن حقها و آزادیهای فردی
مانند حق بر کرامت انسانی ،برابری ،آزادی اندیشه و بیان و آزادی
آمد و شد ممکن نیســت ،بیتردید ،قوام و پایداری چنین نظامی
بســتگی به میزان وفاداری به حقهای گروهی و توجه به اجرای
مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد .پس ،میتــوان آزادیهای فردی
را شبیه گوهری گرانبها دانست ،که در صدف آزادیهای گروهی
مورد حفاظت و پشتیبانی قرار میگیرند .با این تحلیل ،این نکته
روشن میشود که جامعه مردم ســاالر نمیتواند بدون تضمین
آزادیهای گروهــی ،آزادیهای فردی را به معنای واقعی کلمه و
به صورت فراگیر تضمین نماید .از این منظر ،آزادیهای فردی و
گروهی را میتوان دو روی یک سکه دانست .این آزادیها به شبکه
منسجمی میمانند که غربال کردن آنها و به حاشیه راندن برخی از
آنها و در صدر نشاندن برخی دیگر تعادل شبکه را بر هم خواهد زد.
تأمــل در ماهیت آزادیهای گروهی نشــانگر آن اســت که این
آزادیها ریشه در آزادیهای فردی دارند ،یعنی مبنا و خاستگاه

بیاید که مواد به من یا شما بفروشد .اگر قاعده داشته
باشد ،مشتریاش مشخص است و سپس قاعده پیدا
میکند ،میگوید که من در ایرانAنفر مشتری دارم.
اینقدر مصرفکننده اســت و کاال را تولید میکند و
مالیات آن را هــم میدهد .بعد در خانه را میزند که
چیزی نمیخواهید؟ قصد دارد فیلمهای خاصی را به
شما بفروشــد و از شما تقاضا میکند که در اینجا در
خانمها هم بیشتر وجود دارد.

آنها به نوعی به آزادیهای فردی بازمیگردد .به عنوان مثال ،شاید
بتوان همه آزادیهای گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان
پیوند داد .از اینرو ،شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات،
در حقیقت ،به منزله شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در
ساحت گروهی و اجتماعی است .این آزادیها را میتوان آزادیهای
فردی انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده
و اثرگذاری آنها مطمئنتر است .با این توضیح ،ماهیت آزادیهای
گروهی تا حدودی قابل فهم است .از یکسو ،این آزادیها جنبه حق
مطالبه دارند ،یعنی دولتها مکلفاند با تأمین نظم و امنیت الزم
زمینه برخورداری شــهروندان از آنها را فراهم آورند .از این منظر،
ماهیت آزادیهای گروهی به ماهیت آزادیهای مثبت نزدیکتر
میشود .از ســوی دیگر ،آزادیهای یادشده جنبه حق -امتیاز یا
حق -آزادی دارند ،یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمنها
یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزامآوری برای انجام
این امور بر دوش ندارنــد .افزون بر این ،آزادیهای گروهی جنبه
حق -قدرت نیز دارند ،یعنی با اعمال آنها میتوان مناسبات قدرت
در جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
اگر دولتها به راحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند ،سرکوب
اراده جمعی برای آنان بسی دشوارتر است .آزادیهای گروهی یعنی
ارادههای به هم پیوسته انسانها برای پیگیری اهداف و آرمانهای
مشترک .مضمون حدیث شریف نبوی «یداهلل مع الجماعه» نیز
چنین اســت که باالخره همدلی و وفاق بین انسانها باعث نزول
رحمت الهی میشود ،رحمتی که در دل آن قدرت عظیمی نهفته
است .تشکیل گروه ،چه از نوع موقت و چه از نوع پایدار آن ،خود به
خود خالق قدرت است .پس ایجاد گروه را میتوان به نوعی خلق یک
تحمل قدرت
قدرت در برابر قدرت حکومت دانست .روشن است که ّ
رقیب توسط قدرت موجود دشــوار است .به همین خاطر ممکن
تمسک به بهانههایی درصدد مانعتراشی یا نابودی
است در عمل با ّ
ضدقدرت باشد .فهم دقیق معادله قدرت در برابر قدرت
گروههای ّ
به روشنتر شدن ماهیت حساس حقهای گروهی کمک میکند.

شناســایی و اجرای حقها و آزادیهای گروهی نیازمند ظرافت،
برنامهریزی و هوشمندی مناسب است .در حال حاضر ،تحقق این
آزادیها بدون مداخله و نظارت دقیق و کارآمد دولتها دشــوار
به نظر میرسد ،زیرا در تحقّق آنها همیشه مقولههای پراهمیتی
جدیترین
چون نظم عمومی و مصالح همگانی نیز مطرح میشودّ .
پرســش نیز به همین مباحث مربوط میشــود .چگونه میتوان
حقهای گروهی را با نظم عمومی و منفعت همگانی سازگار نمود؟
مهم این است که دست دولتها در چگونگی مدیریت و ساماندهی
حساس و آسیبپذیر قضیه
به آزادیهای گروهی باز است و نقطه ّ
نیز همین جاست .به تصریح دیوان اروپایی حقوق بشر «دولتها
در انتخاب روش مورد استفاده برای صیانت از مسالمتآمیز بودن
تجمعات از صالحیت ارزیابی گستردهای برخوردارند ،اما آنها در
این زمینه ،بر اســاس ماده  11کنوانسیون دارای تعهد به وسیله
هســتند نه تعهد به نتیجه» .درست اســت که صالحیت اعمال
اقتدار در عرصه آزادیهای گروهی در دست دولت است ،اما نظام
حقوقی و به ویژه رویهقضایی قواعد حقوقی خاصی را در این زمینه
پیشبینی کردهاند که در عمل امکان سوءاســتفاده را به حداقل
برساند .بهعنوان مثال ،میتوان به نظارتپذیری مقامات اداری و
انتظامی اشاره کرد یا ضرورت رعایت اصل تناسب در اعمال اقدامات
انتظامی علیه آزادیها را مطرح کرد.
پرسش سترگی که صادقانه و بی هیچ واهمهای باید مطرح کرد این
است که آیا به رسمیت شناختن حقها و آزادیهای گروهی تنها
برای نیروهای اجتماعی درونسامانهای است یا اینکه مخالفین
برونسامانهای هم حق برخورداری از این آزادیها را دارند؟ گرچه
پاسخ دادن به این پرسش اندکی دشوار است ،اما بیتردید سلب
حق از گروهی از انســانها صرفاً به دلیل مخالفت آنها با دولت یا
نظام سیاسی فاقد مبنای متقن شرعی ،عقلی ،سیاسی و حقوقی
است .روشن اســت که کم و کیف تحقق آزادیهای گروهی چه
درباره موافقان و چه درباره مخالفان درون یا برون -ســامانهای
نیاز به مداقه بیشتری دارد ،اما سربسته بگوییم که کاربست این

حقها توســط گروههای مختلف به هیچ عنوان نباید به معنای
مجوز ساختارشکنی و طغیان علیه نظم و منفعت عمومی تلقی
شود .در این سامانه ،آزادی مخالف تا زمانی قابل تحمل است که
به شــورش علیه نظم و مصلحت عمومی منتهی نشود .از این رو،
حتی گروههای مخالف هم تا زمانی که وجهه «مســالمتآمیز»
فعالیتهای خــود را حفظ کنند ،میتواننــد در چارچوب نظام
سیاسی مســتقر فعالیت نمایند .پس ،در این دسته از نظامهای
سیاســی ،میتوان حقهــا و آزادیهای گروهــی را علیه نظام
سیاســی موجود نیز به کار بست مشروط بر آنکه این امر مغایر با
نظم عمومی نباشد.
دیگر نکتهای که الزم است به آن اشاره شود ،مسأله برداشتهای
ناصواب یا سو ء استفادههایی است که از مقوله آزادی های گروهی
در کشورهای مختلف میشود .گاه با خاماندیشی تمام ،کاربست
آزادیهای گروهی در برخی از کشورهای مردمساالر را ناشی از
فروپاشی نظام سیاسی میدانند ،درحالی که قضیه کامال برعکس
است .کاربست و مدیریت خردمندانه آزادیهای گروهی نشانگر
عمق مردمساالری و حاکمیت اراده ملی است .بنابراین ،به جای
فرافکنی و ارائه تحلیلهــای ذهنیتگرایانه بایــد با صداقت و
ِ
شفافیت تمام ،اطالعات درستی را در اختیار مخاطب قرار داد .آنچه
باید دانست این است که اکثریت قریب به اتفاق اعتراضهایی که
در نظامهای مردمساالر صورت میگیرد ،به معنای ساختارشکنی
و شورش علیه نظام سیاسی نیست .مخاطب اغلب این اعتراضها
وضعیت موجود اجتماعی -اقتصادی ،زمامداران حاضر ،برنامهها
و کارکردهای آنها است .حداکثر مطالبهای که شهروندان معترض
این کشورها میتوانند داشته باشند ،تغییر ساختاری نظام سیاسی
است که به اســتثنای پارهای از موارد امکان تعقیب آن در نظر و
عمل فراهم اســت .اما ،این تغییرات بنیادی الزاما باید از طریق
سا زوکارهای مردمساالرانه پیشبینی شده توسط نظام سیاسی
مســتقر دنبال شــود ،یعنی معترضان باید با فعالیتهای خود
بتوانند نظر و رأی اکثریت مردم کشــور را به سمت اندیشههای

بله .شــما در خیابان راحت راه بروید .چقدر به شما
پیشــنهاد میدهند؟ بابا من یک شهروند هستم و
زندگی دارم ،چه کار داری؟ من که زن یا مرد خیابانی
نیستم .این را چه کسی به این وضعیت انداخته است؟
در اینجــا روند قدرت بازی مهم پیدا کرده اســت و
بازی جدی و فراگیرتــر از نقش خودش بازی کرده
اســت .بعد ما میگوییم که هم ه زنان ایران یا مردان
خراب هستند .بعد میبینید که زن شوهر و بچه دارد
و مرد نیز سرگرم خانه و زندگی خودش است ،اما این
برچسب توسط چه کسی ســاخته میشود؟ دلیل
این اســت که شــما وقتی یک خانم ایستاده است،
بارها برایش بوق میزننــد و یک زن نمیتواند کنار
خیابان بایستد .آن نیرو کیست که اجازه ظهور به این
پدیده داده است؟ ناتوانی قوه قضائیه در تشخیص این
نیروهاســت .ناتوان است و نمیتواند اینها را بفهمد.
اگر با مطبوعاتیها و روشنفکران وفاق کرده بود ،این
نیروها کشف میشوند و تفکیک بین کسانی که خطا
میکنند و خطا نمیکنند در میآمد؛ این الزم نبود
که ما پلیس بگذاریم همه را نگاه کند.
اکنون دوربین به لباسهایشــان متصل
است؟

بله .به همه نگاه کن ،شده است به همه جا نگاه کن؛
در صورتی که الزم بود ما فقط یک جای خاص ،افراد
خاص و محلهــای خاصی را نگاه کنیم .حال به این
صورتشدهاستکههم ه محالترامیبینیموهزینه
نظام سیاسی ،حقوقی و اجتماعی را باال میبریم.
زنان در انتخابات مشارکت خوبی داشتند،
اما واقعیت این است که بیشترین آسیب را
میبینند و خواستهای که داشتند ،محقق
نشده است.

کام ً
ال مشخص اســت .مگر خواست ه زنان به سادگی
امکانپذیر است؟ چه کسی گفته است که خواسته
زنان خواست ه اول بود؟
اول نه ،اما اینکه آیا واجب است اینقدر وعده
داده شود یا اینکه اینقدر اسم برده شود؟

وعده الزم نیست.

این وعدهها بیاعتمــادی را ایجاد نکرده
است؟

رئیسجمهور بعدی در این کشور به سادگی خواهد
توانست چند وزیر زن داشته باشد ،به دلیل اینکه جاده
توسط روحانی صاف شده است .یکجوری برخورد
کرد که اگر وزیر زن داشتیم ،هیچ اتفاقی نمیافتاد و
همه این را فهمیدند .چرا مقاومت شد؟ در حوزه دینی
وسیاسیگفتهمیشودکهعجبخطاییکردیموچه
هزینهای پرداختیم و رئیسجمهور بعدی اینقدر صدا
نخواهد کرد و بهطور طبیعی چند وزیر زن خواهیم
داشت؛ زیرا هزینه توســط آقای روحانی پرداخت
شده است .اتفاقاً کســانی که در جامع ه زنان تحلیل
میکنند ،اشتباه میکنند و قصد دارند درونلحظه
اتفاق بیفتد .این نهادی شد و در عرصهها رفت و همه
شد مسئلهشان .تا دیروز به سختی و آرام میگفتیم،
االن همهجا گفتهایم و فردا بدون اینکه بگوییم ،عمل
خواهیم کرد در رابطه با دعواها ،تسنن و ...همینطور
اســت .فردای گام بعدی دموکراسی در ایران بدون
اینکه گفته شود این اتفاق خواهد افتاد و گروه سیاسی
کسی که بخواهد بدون اینکه گفته شود اتفاق خواهد
افتاد ،اگر میگویید نه اگر رئیسجمهور شــما فردا
کاندیدا شد و وقتی آمد با یک کرد ،سنی ،عالم دینی
سنی و یک زن اگر حرکت نکرد بگویید که من چیزی
نمیگویم .وقتی حرکت میکند و به تبلیغات میرود
با این آدمها خواهد رفت تا با کنشــگران سیاسی و
آدمهای نامدار سیاســی؛ به دلیل اینکه این مسئله
الزام درون متن شده است .در هر راستا هم همین کار
را خواهند کرد ،مگر اصولگرایی این کار را نکرده است؟
وقتی تتلو را وارد کار میکنند همین است.

بله دقیقا.

تحولطلبانه خویش معطوف کرده و ســپس از طریق برگزاری
پرسمان همگانی به مطالبات خویش صورت حقوقی بپوشانند.
در پایان ،ذکر این نکته مفید اســت که قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،چه در زمینه حقهای فردی و چه در زمینه حقهای
گروهی مقررات گرانسنگی دارد که تضمین عملی آنها میتواند
پاسخگوی بسیاری از دغدغههای کنونی باشد .قانون یادشده در
اصل سوم خود نظام سیاسی جمهوری اسالمی را مکلف میکند
تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی
و انحصارطلبی (بند  ،)6تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در
حدود قانون (بند  )7و مشــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش (بند  )8به کار
گیرد .اصل هشــتم همین قانون «دعوت به خیر ،امر به معروف و
نهی از منکر» را تکلیفی همگانی میداند که به صورت متقابل بر
عهده «مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت
به دولت» قرار دارد .افزون بر این موارد مبنایی و کلی ،قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران بســیاری از حقها و آزادیهای فردی
و گروهی را به رسمیت شناخته اســت .به عنوان مثال ،اصل26
این قانون در زمینه آزادی انجمن مقرر داشــته است« :احزاب،
جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی
یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به اینکه اصول
استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهوری
اســامی را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها
منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» .اصل  27نیز
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها» را با ذکر شرایط دوگانه عدم
اخالل در مبانی اسالم و عدم حمل سالح آزاد دانسته است .تأمل
پیرامون این اصول و دیگر اصول مشابه قانون اساسی نشانگر این
است که از منظر قوه بنیادگذار جمهوری اسالمی اصل بر آزادی
است ،مگر آنکه شهروندان حدود کلی پیشبینی شده را مخدوش
کنند.بنابراین،تفسیرحداکثریشرطهاوحدهایپیشبینیشده
برای آزادیها با مبانی و فلسفه کلی قانون اساسی مغایرت دارد .این
دسته از تفاسیر میتواند ،در نهایت ،به اضمحالل اصل حقهای
مندرج در قانون اساسی منتهی شود و رفته رفته هنجاریت برین
قانون اساسی را از آن بستاند .پس ،اعتقاد به مرجعیت هنجاری
قانون اساسی مستلزم آن اســت که اصول و مبانی این قانون در
همه عرصههای حکمرانی بدون تبعیض مورد تضمین قرار گیرد.

