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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

امنیت دانش آموزان و مدارس و حق شنیده شدن

حق بر شنیده شدن کودکان و همراهی دانش آموزان در اعتراضات

قتل کودک به خاطر پاره کردن عکس آیتاهلل خمینی جنایت است

امنیت مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی در زمان اعتراضات

حضور امنیتی ها در مدارس و عدم امنیت دانش آموزان

در این شماره می خوانید:
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نیره انصاری
هــرگاه  اســت.  بشــری  نیازهــای  اساســی ترین  از  یکــی  امنیــت 
بیــدار  او  در  امنیــت  بــه  نیــاز  می کنــد  خطــر  احســاس  انســان  کــه 
می شــود. منتســکیو فیلســوف بــزرگ قــرن ١٨ در کتــاب پــرآوازه خــود 
ــرده  ــی ک ــت معرف ــون طبیع ــن قان ــح را اولی ــه صل ــاز ب ــن نی روح القوانی

اســت. 
کــه انســان در آن ضمــن  امنیــت فــردی وضعیــت مطلوبــی اســت 
را  زمینــه ای  خــود،  فــردی  حقــوق  بــه  تعــرض  عــدم  از  اطمینــان 
ــا بهبــود آن هــا، بهره منــدی از امنیــت فــردی را  ــا ب فراهــم می بینــد ت
به نفــع خــود افزایــش دهــد. بعضــی از اســناد بین المللــی از ایــن حــق 
بــه صراحــت نــام بــرده و بــرای آن مصادیقــی هــم بیــان کرده انــد. 
کمیســیون مســتقل مســائل امنیتــی  واژه امنیــت نخســتین بــار در 
خلــع ســاح )کمیســیون پالمــه( تجلــی یافــت. برنامــه توســعه ملــل 
ــی  ــی و حقوق ــاد مفهوم ــی ابع ــه بررس ــه ب ــک ده ــس از ی ــز پ ــد نی متح
آن پرداخــت و اظهــار داشــت کــه فــرد انســانی بایــد در بطــن امــور قــرار 

ــرد.  بگی
همچنیــن برنامــه توســعه ملــل متحــد در گــزارش ســال ١٩٩٤ خــود، 
بــه دو جــزء مهــم امنیــت انســانی اشــاره کــرد: رهایــی از تــرس و رهایی 
از نیــاز. دغدغــه امنیــت انســانی شناســایی و برطــرف کــردن عواملــی 
اســت کــه حقــوق افــراد را در هــر نقطــه ای از جهــان مــورد تهدیــد قــرار 
گــر امنیــت انســانی بــه عنــوان یــک طبقه بنــدی مضیيــق  می دهــد. ا
ــاال اشــاره شــد، در نظــر  حمایــت از حقــوق بشــر همــان طــور کــه در ب
گرفتــه شــود؛ پــس، ســایر دولت هــا و ســازمان های بیــن المللــی ماننــد 
اتحادیــه اروپــا، نــه تنهــا حــق دارنــد، بــل، تعهــدات حقوقــی نیــز بــه 
امنیــت انســانی دارنــد. مــاده ٥٥ و ٥٦ منشــور ملــل متحــد به دولت ها 
توصیــه می نمایــد کــه در جهــت احتــرام جهانــی و مؤثــر حقــوق بشــر 
بکوشــند و بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف متعهــد شــوند و بــه صــورت 
ــد.  ــل متحــد همــکاری کنن ــا ســازمان مل اقدامــات فــردی و جمعــی ب
در پيــش نویــس جدیــد قانــون اساســی اتحادیــه اروپــا بــه صراحــت 
ــن  ــاده ٤ ای ــت. م ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــد ب ــن تعه ــد ای همانن

گســترده،  پيــش نویــس اشــعار مــی دارد: »در ارتباطــش بــا دنیــای 
اتحادیــه بایــد ارزش هــا و منافــع خــود را ارتقــا و مــورد حمایــت قــرار 
دهــد و بایــد بــه صلــح، امنیــت، توســعه پایــدار جهــان، احتــرام یــک 
جانبــه و دوجانبــه میــان مــردم، تجــارت آزاد و منصفانــه، از بیــن 
کــودکان،  بــردن فقــر و حمایــت از حقــوق بشــر و بــه ویــژه حقــوق 
همچنیــن رعایــت و توســعه مطلــق حقــوق بیــن الملــل شــامل احتــرام 

بــه اصــول منشــور ملــل متحــد کمــک کنــد«.

مفهوم آزادی و امنیت شخصی 
شــمار  در  حیــات«  »حــق  از  پــس  شــخصی  امنیــت  و  آزادی 
دغدغه هــای خطیــر انســان قــرار می گیرنــد. اهمیــت ایــن دو، موجــب 
اســناد بین المللــی و  امنیــت شــخصی در  و  آزادی  شناســایی حــق 
منطقــه ای حقوق بشــر گردیــده اســت. حــق آزادی و امنیــت شــخصی 
از ُکهن تریــن و بنیادی تریــن حق هــای بشــری اســت کــه در حــوزه ِی 

»عدالــت کیفــری« در زمــره مباحــث بســیار برجســته قــرار دارد.
تلفیــق حــق آزادی و حــق امنیــت شــخصی در اســناد حقــوق بشــری 
کــه  در قالــب »حــق آزادی و امنیــت شــخصی« نمــود یافتــه اســت 
کمیتــه حقــوق بشــر و  از دیــدگاه  ایــن حق هــا  از  یــک  بررســی هــر 
ســازوکاِر اروپایــِی حقــوق بشــر نقــش بســزایی در شناســایی حــدود و 

ثغــور حــق آزادی و امنیــت شــخصی دارد.

آزادی و امنیت در میثاق حقوق بشر
بــه اســتناد مــاده )١٢( اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر و مــاده )١٧( 
زندگــی  در  »احــدی  سیاســی:  و  مدنــی  حقــوق  بین المللــی  میثــاق 
خصوصــی، امــور خانوادگــی، اقامتــگاه یــا مکاتبــات خــود نبایــد مــورد 
رســمش  و  اســم  و  شــرافت  و  واقــع شــود  مداخله هــای خودســرانه 
کــه در مقابــل  کــس حــق دارد  گیــرد، هــر  نبایــد مــورد حملــه قــرار 
این گونــه مداخــات و حمــات، مــورد حمایــت قانــون واقــع گــردد.«
همچنیــن مــاده )٨( کنوانســیون اروپایــی در حمایــت از حقــوق بشــر 
ضمــن اشــاره بــه حق برخــورداری افراد از امنیــت در زندگی خصوصی 
ــرات( قــدرت  ــات و مخاب ــگاه و ارتباطــات )مکاتب و خانوادگــی، اقامت
زندگــی  بــه  نســبت  خودســرانه  مداخلــه ی  هرگونــه  از  را  عمومــی 
خصوصــی افــراد برحــذر مــی دارد؛ مگــر بــه موجــب قانــون و در جهــت 
حفــظ نظــم عمومــی، امنیــت ملــی، ســامت، اخــاق حســنه، رفــاه 

اجتماعــی و یــا بــه منظــور حمایــت از حقــوق دیگــران باشــد.

امنیت دانش آموزان و مدارس و حق 

شنیده شدن 
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امنیــت  و  آزادی  حــق  بشــر،  حقــوق  بین المللــی  اســناد  در  اساســًا 
آزادی  کننــده ی  ســلب  اقدام هــای   کامــل  لغــو  پــی  در  شــخصی 
شــخصی از ســوی دولــت نیســت، بــل در صــدد اســت تــا ســلب آزادی 
شــخصی را بــه نظــم درآورد. بــه دیگــر ســخن؛ حــق آزادی و امنیــت 
ــا ضمانــت هــای شــکلِی آزادی شــخصی را بــه  شــخصی  می کوشــد ت
زبــان قانــون درآورده و شــخص را در پرتــو عنصــر امنیــت در ایــن 
حــق، از تضمینــات الزم در برابــر ســلب خودســرانه و یــا غیــر قانونــِی 
گردانــد. از فــرازی دیگــر، عنصــر امنیــت، تضمیــن  آزادی بهره منــد 
و حمایــت مؤثــر از ایــن حــق را در زمــره تعهــدات و مســئولیت های 
ــق  ــت در ح ــر امنی ــت. عنص ــرار داده اس ــا ق ــت دولت ه ــی و مثب اساس
گســتره ایــن حــق از  گردیــده تــا  آزادی و امنیــت شــخصی موجــب 
شــرایِط شــکلِی آزادی فیزیکــی فراتــر رفتــه و شــئون دیگــری را نیــز 
در بــر گیــرد، کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه میثــاق بین المللــی 
حقــوق مدنــی و سیاســی یعنــی »حــق بــر رفتــار انســانی« اشــاره نمــود. 

)مــاده ١٠(
امنیــت شــخصی در حقیقــت روی دیگــر ســکه ِی تأمیــن و تضمیــن 
شــرایِط آزادی فــردی و یــا دیگــر آزادی هــا اســت. در رویکــردی دیگــر، 
امنیــت مفهومــی اســت کــه خــود می توانــد تأمیــن یــا تضمیــن گــردد. 
امنیــت خــود مفهومــی ماهــوی اســت کــه قابــل کســب بــوده و مــورد 

هــدف قــرار می گیــرد. 
در  شــخصی  امنیــت  و  آزادی  حــق  تطــور  ســیر  متیقــن  قــدر 
ســازوکارهای بین المللــی و منطقــه ای حقــوق بشــر نشــان از افزایــش 

دارد. امنیــت  حــق  اهمیــت  و  توجــه 
مثابــه  بــه  شــخصی  امنیــت  و  آزادی  حــق  دو  اهمیــت  پيشــترها، 
کننــده شــرایط آزادِی  وجــه دیگــر آزادی شــخصی بــود و تضمیــن 
ــر،  ــی فرات ــت در مفهوم ــون امنی کن ــا ا ــت. ام ــمار می رف ــه ش ــی ب فیزیک
ج در اســناد بین المللــی را تضمیــن  تمامــی حقــوق و آزادی هــای منــدر

می نمایــد و حتــی خــود بــه مثابــِه »ارزش« اســت.

امنیت به موجب قوانین موجود در ایران
بــه موجــب اصــل ٢٢ قانــون اساســی: حیثیــت یــا جــان یــا مــال یــا 
حقــوق یــا مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت. قانــون 
کلیــه حقــوق  اساســی رژیــم اســامی حفــظ جــان، مــال، ســامتی و 
انســانی آن هــا در اصــول متعــددی آمــده اســت؛ اصــِل ٢٤ مربــوط بــه 
حقــوق ملــت بــا مفهــوم و هــدف حــق آزادی و امنیــت شــخصی در 

پيونــد اســت. همچنیــن اصــل ٣٠ همــان قانــون بــر اجــرای مــواردی 
چــون آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه در تمــام 

ســطوح و تســهیل و تعمیــم آمــوزش عالــی. 
یــا در )مــاده  ١(، قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب ١٣٣٩ بــه صراحــت 
یــا در نتیجــه ی  بــدون مجــوز قانــون عمــدًا  کــس  می گویــد: »هــر 
بی احتیاطــی بــه جــان یــا ســامتی یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یــا 
ــا بــه هــر حــق دیگــر کــه بــه موجــب قانــون بــرای  شــهرت تجارتــی ی
افــراد ایجــاد گردیــده، لطمــه ای وارد نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی 
ــل  ــی از عم ــارت ناش ــران خس ــئول جب ــود، مس ــری ش ــوی دیگ ــا معن ی

خــود می باشــد.«
قوانیــن کنونــی بــرای صیانــت از امنیــت شــهروندان و بــه ویــژه دانش 
کاســتی و ضعــف بــوده و دســت نیــروی انتظامــی و  آمــوزان دچــار 
امنیتــی بــرای نقــض حــق امنیــت افــراد باز گذاشــته شــده اســت. حال 
ــت.  ــراد اس ــان اف ــظ ج ــه اش حف ــور وظیف ــه مٔام ــم ک ــاد نبری ــه از ی آنک
ــه پاســداری جــان  گــر جــان افــراد بــه وســیله افــرادی کــه موظــف ب ا
ــا  ــا شــدت بیشــتری ب افــراد هســتند مــورد تهدیــد قــرار بگیــرد، بایــد ب
آن هــا برخــورد شــود زیــرا نوعــی دیکتاتــوری یــا خودرٔایــی یــا اســتبداد 
ــرای اســتبداد رای  ــد و قانــون وســیله ای ب شــخصی را ایجــاد می کنن

آن هــا مــی شــود.
پاســخ  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
بــه پرسشــی مبنــی بــر رشــد ١٠ برابــری میــزان خطرپذیــری دانــش 
جمعیــت  اجتماعــی  آســیب های  در  خشــونت  اول  رتبــه  آمــوزان، 
خشــونت،  کاهــش  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  برنامــه  و  دانش آمــوزی 
افســردگی و همچنیــن حضــور دانش آمــوزان در ناآرامی هــای اخیــر 
گفــت: » ایــن مباحــث امنیتــی اســت و چنیــن مــواردی احتیــاج بــه 
آمارهــای  و  خشــونت  وضعیــت  البتــه  دارد،  فــراوان  گفت وگــوی 
موجــود در جمعیــت دانش آمــوزی را می پذیریــم، هرچنــد دالیــل و 

عوامــل مختلفــی در بــروز چنیــن مــواردی نقــش دارنــد.«
 

قانــون عــدم ورود نیروهــای نظامــی و امنیتــی بــه دانشــگاه ها 
بــرای مــدارس نیــز قابــل تســری اســت

کــز  نیروهــای انتظامــی و امنیتــی بــه حیــث قانــون حــق حضــور در مرا
آموزشــی را ندارنــد، زیــرا پــس از اقداماتــی کــه در ســال ١٣٧٨ انجــام 
گزیــر از پذیــرش حریــم دانشــگاه ها بــه عنــوان  شــد، قانون گــذار نا
یــک حریــم علمــی گردیــده و از حضــور نیروهــای انتظامــی و امنیتــی، 

بــرای برخــورد بــا اســاتید و دانشــجویان اجتنــاب نمــود، و بــه طریــق 
اولــی ایــن موضــوع نســبت بــه مــدارس و دانش آمــوزان هــم، تســری 

می یابــد.
و  انتظامــی  نیروهــای  نمی دهــد  اجــازه  قانون گــذار  حقیقــت  در 
امنیتــی و آن هایــی کــه دارای شناســنامه و هویت بــوده و از ضابظین 
ــم از  ــی اع ــز آموزش ک ــوند وارد مرا ــوب می ش ــتری محس ــمی دادگس رس
مــدارس و دانشــگاه ها شــوند چــه رســد بــه افــرادی موســوم بــه لبــاس 

شــخصی ها کــه اساســًا معلــوم نیســت چــه هویتــی دارنــد. 
ضابــط  نیروهــای  نــداده  اجــازه  قانون گــذار  کــه  زمانــی  بنابرایــن 
رســمی دادگســتری در صــورت بــروز هرگونــه رخــدادی وارد حریــم 
کــز رســمی بــا  کــز علمــی شــوند، نیروهــای همــان مرا دانشــگاه و مرا
لباس هــای رســمی چــه بــه عنــوان نیروهــای امنیتــی و یــا نیروهــای 
انتظامــی بــه طریــق اولــی اجــازه دخالــت در امــور آمــوزش و پــرورش را 
هــم ندارنــد زیــرا کــه رعایــت مصالــح کــودکان ونوجوانــان بــه شــدت 
برجســته می نمایــد. بنابرایــن ایــن قانــون قابلیــت تســری بــه آن هــا را 
هــم دارد. بــر همیــن اســاس هــر گونــه ورود بــه مــدارس و تعــرض بــه 

ــت. ــی اس ــی غیرقانون ــر صورت ــه ه ــی ب ــای آموزش محیط ه
 بــه نظــر می رســد وزیــر آمــوزش و پــرورش در برابــر چنیــن موضوعــی 
نــه تنهــا مرتکــب کوتاهــی و ســهل انگاری شــده اســت و ایشــان بایــد 
ومســئوالن  پــرورش  و  آمــوزش  بــل،  می کــرد.  ممانعــت  کار  ایــن  از 
آموزشــی دارای مســئولیت مدنــی مبنــی بــر جبــران خســارات وارده 
بــه کــودکان بازداشــتی و خانواده هایشــان بــوده و مســئولیت کیفــری 
ایــن وزارتخانــه و مســئوالن آموزشــی قائــم بــه عنصــر تقصیــر اســت.
در  خودشــان  علمــی  محیــط  در  دانش آمــوزان  کنیــم  فــرض  گــر  ا
داخــل مــدارس خودشــان اعتــراض، نقــد یــا تجمعــی کردنــد، نــه بــه 
امنیــت عمومــی لطمــه ای وارد شــده اســت و نــه در مســائل جامعــه 
کــم بخواهنــد بــا  کــه بــا ایــن شــرایط ســنی  کرده انــد  خللــی ایجــاد 
کــودکان و  کننــد. بنابرایــن جــرم مشــهودی توســط  آن هــا برخــورد 
نوجوانــان ارتــکاب نیافتــه اســت کــه نیــروی انتظامــی و امنیتــی حــق 

دخالــت در امــور را داشــته باشــد.
ورود  درخصــوص  اســامی  جمهــوری  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
نیروهــای انتظامــی و امنیتــی بــه مــدارس گفتــه اســت: »پلیــس هیــچ 
مســئولیتی در زمینــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها نــدارد و هیــچ 
زمانــی پلیــس بــه دانشــگاه ها ورود نکــرده اســت چــرا کــه منــع قانونــی 

داریــم.«

بــه موجــب قانــون »ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح بــه دانشــگاه ها 
از  اعــم  نیروهــای مســلح  ،ورود  آموزشــی« مصــوب ١٣٧٩  کــز  مرا و 
نظامــی، انتظامــی و اطاعاتــی بــرای انجــام ماموریت هــای امنیتــی، 
حمــل و نگهــداری ســـاح و دســتگیری افــراد در محیــط دانشــگاه ها 
اســت:  شــده  گفتــه  اســت.  ممنــوع  کشــور  عالــی  آمــوزش  کــز  مرا و 
کــه در  گــر بازداشــت باشــند بــرای بحــث اصــاح و تربیــت اســت  »ا
مرکــز روانشناســی هســتند و دوســتان کارشــناس کارشــان را انجــام 

می دهنــد تــا بعــد از اصــاح بــه محیــط مدرســه برگردنــد.«
در  را  حقوقــی  مــوارد  یکســری  والدیــن  دارد  ضــرورت  کنــون  -ا

بداننــد: فرزندانشــان  بازداشــت  خصــوص 
. در وهلــه نخســت؛ پلیــس و دیگــر نهادهــای اطاعاتــی و امنیتــی 
هیچگونــه مجــوز قانونــی بــرای بازداشــت فرزندانتــان را ندارنــد. تنهــا 

وظیفــه پلیــس حفــظ نظــم و امنیــت در جامعــه اســت.
. احضاریه هــای تلفنــی و اینگونــه اقدامــات امنیتــِی وزارت اطاعــات 

و یــا نیــروی انتظامــی فاقــد اعتبــار قانونــی اســت.
. والدیــن اساســا بــه هیــچ عنــوان الــزام بــه مراجعــه بــه نهادهــای 
پلیســی امنیتــی و انتظامــی ندارنــد. زیــرا بازداشــت فرزندتــان تنهــا 
زمانــی کــه بــا دســتور مســتقیم قضایــی یعنــی معــاون ویــژه دادســتانی 

ــان اســت مجــاز و قانونــی اســت. کــه ویــژه کــودکان و نوجوان
. هرگونــه تحقیــق و بازجویــی از فرزندتــان توســط پلیــس، یــا هــر نهــاد 

دیگــر امنیتــی و اطاعاتــی بــه موجــب قانــون ممنــوع اســت.
ویــژه  دادســرای  توســط  تنهــا  فرزندتــان  از  بازجویــی  و  تحقیــق   .
کــودکان و نوجوانــان مجــاز اســت و شــما و یــا وکیلتــان بایــد در مراحــل 
تحقیقــات مقدماتــی از فرزندتــان  حضــور داشــته باشــید بــه موجــب 
و  بــدون حضــور شــما  بازجویــی  و  و تحقیــق  داریــد  اجــازه  قانــون 

وکیلتــان کامــا غیرقانونــی اســت.
یــا  و  پلیــس  بازداشــتگاه  در  فرزندتــان  نگهــداری  بیــش  ایــن  از   .
هــر نهــاد امنیتــی و اطاعاتــی ممنــوع اســت. و بــه اســتناد قانــون، 
ــان در صاحیــت کانــون اصــاح و تربیــت اســت  نگهــداری از فرزندت
زیــرا ایــن کانــون تنهــا مجــوز نگهــداری از افــراد زیــر ١٨ ســال را دارد.
. نکتــه دیگــر؛ دادســرای ویــژه کــودکان و نوجوانــان بطــور قانونــی 

حــق رســیدگی بــه پرونــده و جرائــم کــودکان و نوجوانــان را دارد.
فراتــر از ایــن تجمــع در مــدارس جــرم نیســت. شــعاردادن کــودکان در 
مــدارس در قانــون جــرم انــگاری نشــده اســت و تخلفــات انضباطــی 
بایــد در مــدارس حــل شــود و اساســا هیــچ ارتباطــی بــه نهادهــای 
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ایــران کــه در ســال ١٣٧٦ تشــکیل گردیــد اســت. یکــی از اهــداف ایــن 
ــد بــه طــور ایمــن، مســالمت  ــد بتوانن ــان بای شــورا:»کودکان و نوجوان
آمیــز و همیشــگی، از حقــوق خــود بهــره منــد شــوند«. از دیگــر اهــداف 
فــردی - اجتماعــی«، »توســعه  شــورا: »زمینه ســازی رشــد مهــارت 
و  آنــان  میــان  »تعامــل  و  پرورشــی«  و  آموزشــی  امــور  در  هم یــاری 
شــناخت  در  مشــارکت  همچنیــن  شده اســت.  بیــان  مســئوالن« 

نیازهــای روزآمــد دانــش آمــوزان )ایده یابــی و تصمیم ســازی(
 

حق شنیده شدن صدای دانش  آموزان در قانون اساسی
از  یکــی  عنــوان  بــه  دانش آمــوزان  حضــور  دلیــل  اساســی ترین  از 
گســترده،  اعتراضــات  در  کشــور  جمعیتــی  بخش هــای  بزرگتریــن 
نشــنیده شــدن صــدای آنــان اســت، موضوعــی کــه در قانــون اساســی 

حــق شــنیده شــدن بــه کــودکان داده شــده اســت، بــه ایــن معنــا کــه 
را  کــودکان  حــوزه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  دســتگاه های  قانونگــذار 
مکلــف کــرده کــه زمینــه شــنیدن اعتراضــات کــودکان را فراهــم کنــد و 

نگــذارد بــه مرحلــه همــراه بــا رفتارهــای خشــونت آمیز برســد.
وضــع قوانیــن کشــور در حــوزه کــودکان زیــر ١٨ ســال ازســال ١٣٧٩ 
گرچــه کــه در ایــن  تــا ١٣٩٩ در دســتور کار قانونگــذاران قــرار گرفتــه، ا
کــودک در چارچــوب حقــوق  میــان و بــرای اجرایــی شــدن حقــوق 
داخلــی، »حــق شــرط تحفــظ / عــدم ایفــای تعهــد« در کنوانســیون 

ــت.  ــده اس ــاظ ش ــوب ١٩٨٩ لح ــودک مص ــوق ک حق
بــه موجــب مــاده ١٩ کنوانســیون ویــن، در مــورد حقــوق معاهــدات، 
بین المللــی  معاهــدات  در  تحفــظ  صورتبنــدی  از  بحــث  بــه  کــه 
یــک  بــه  بــا ســه شــرط می توانــد نســبت  کشــوری  می پــردازد، هــر 

گــر دانش آمــوزان در محیــط  پلیســی و امنیتــی نــدارد. برایــن اســاس ا
یــا  نقــد  اعتــراض،  علمــی خودشــان در داخــل مــدارس خودشــان 
تجمعــی کردنــد، نــه بــه بــه امنیــت عمومــی لطمــه ای وارد شــده و نــه 
ــنی  ــرایط س ــن ش ــا ای ــه ب ــد ک ــاد کرده ان ــی ایج ــه خلل ــائل جامع در مس
کــم بخواهنــد بــا آن هــا برخــورد کننــد. بنابرایــن از ایــن حیــث هــم بــه 
نظــر نمی آیــد جــرم؛ جــرم مشــهودی باشــد کــه ضابــط، حــق دخالــت 

در امــور را داشــته باشــد.
در مــاده ٣١ آئیــن دادرســی کیفــری بــه صراحــت گفتــه شــده بــرای 
ُحســن اجــرای وظایــف ضابطیــن مــا بایــد پلیــس اطفــال و نوجوانــان 
داشــته باشــیم و ایــن پلیــس اطفــال و نوجوانــان بایــد آموزش هــای 
خاصــی را بــا توجــه بــه روحیــات اطفــال دیــده باشــند. قانــون ایــن را 
ج از محیــط مدرســه  بــا توجــه بــه روحیــات اطفالــی می گویــد کــه خــار
و محیــط علمــی مرتکــب جرمــی شــده اند و می گویــد بایــد پلیــس 

مخصــوص داشــته باشــند.
اساســا دســتگیری، بازداشــت، جلــب و بــردن  دانش آمــوزان از محیــط 
مدرســه بــه کانــون اصــاح و تربیــت بی اســاس و منتفــی اســت کــه 
کــه  گویــا وزیــر آمــوزش و پــرورش هــم ایــن مســاله تایيــد کرده انــد 
گــر هــم احیانــا مرتکــب جرمــی  دانش آمــوز بازداشــتی نداریــم.)!( ا
شــوند، مــاده ٢٨٥ قانــون آئین نامــه دادرســی بــه صراحــت گفتــه در 
کنــار دادگاه هــای اطفــال و نوجوانــان دادســراهایی ایجــاده کرده ایــم 
کــه معــروف هســتند بــه دادســراهای اطفــال و نوجوانــان. در ایــن 
ــال  ــات اطف ــا روحی ــه ب ــد ک ــر گرفته ان ــی در نظ ــراها بازپرس های دادس
و نوجوانــان آشــنایی دارنــد. بایــد بافاصلــه ولــی،  سرپرســت و یــا قیــم 
را در جریــان بگذارنــد و در صورتــی کــه نیــاز بــه وکیــل اســت وکیــل در 
اختیارشــان بگذارنــد و در محیطــی آرام و بــا توجــه بــه فضــای ذهنــی 
ــوارد  ــر م ــزون ب ــل آورند.اف ــه عم ــات را ب ــان تحقیق ــودکان و نوجوان ک
ــژه  ــرای وی ــط دادس ــا توس ــان صرف ــی از فرزندت ــق و بازجوی ــاال تحقی ب
کــودکان و نوجوانــان مجــاز اســت و شــما و یــا وکیلتــان بایــد در مراحــل 
تحقیقــات مقدماتــی از فرزندتــان  حضــور داشــته باشــید بــه موجــب 
قانــون اجــازه داریــد. و تحقیــق و بازجویــی بــدون حضــور شــما و 

وکیلتــان کاملــن غیرقانونــی اســت.
افــزون بــر آمــار گــزارش شــده از قربانیــان، بســیاری از کــودکان شــاهد 
خشــونت در خیابان هــا یــا تصاویــر منتشــر شــده در رســانه  ها بوده انــد 
کــه می توانــد تاثیــری درازمــدت بــر ســامت آنهــا داشــته باشــد. از ایــن 
بیــش هیــچ یــک از مقامــات آموزشــی ماننــد رئیــس و مدیــر و معلــم 

در مــدارس بــه موجــب قانــون اجــازه نگهــداری اجبــاری فرزندتــان را 
در مدرســه و یــا هــر محــل دیگــری را نــدارد.

در صــورت مواجــه شــدن بــا هرگونــه تمــاس تهدیدآمیــز بــه بازداشــت 
توســط نهادهــای پلیســی و امنیتــی اطاعاتــی، حقــوق خــود یعنــی 
ــوق را  ــن حق ــرده و ای ــادآوری ک ــا ی ــه آنه ــان را ب ــهروندی ات ــوق ش حق

مطالبــه کنیــد. 
در شــرایط کنونــی کــه گزارش هــا از بازداشــت تعــداد نامعلــوم )امــا بــه 
گفتــه وزیــر، انــدِک( دانش آمــوزان خبــر می دهنــد، لــزوم اطاع رســانی 
ــاره فرآینــد دادرســی ایــن بازداشــتیان کــودک  دقیــق و بــه موقــع درب
ــن  ــی« کمتری ــی افتراق ــرای »دادرس ــده و اج ــدان ش ــوان دو چن و نوج
مســئولیت قــوه قضائیــه در ایــن زمینــه اســت، زیــرا اینگونــه اقدامــات 
مــدارس  در  نهــادی  دانش آمــوزی  شــوراهای  بــا  مغایــرت  در  حتــا 
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سخن پایانی
ــه  ــد و ن ــی سیاســت بیشــتر »منزلــت محــور« می بینن دانشــگاه را اهال
یــک ســاحت کــه بایــد در مناســبات حقوقــی بــه نحــوی صورت بنــدی 
کمیــت باشــد، و نــه ولــی فقیــه کــه بــر مبنــای  شــود کــه پيــش ران حا
کمیــت  گــردد. دانشــگاه  و مــدارس در حا فقــِه پيشــرانه)!( توســعه 
دینــی ذاتــا یــک رقیــب بــرای موجودیــت و حقانیــت دیــن می باشــد 
توســط  شــریف  دانشــگاه  بــه  حملــه  شــبیخون  جهــت  همیــن  بــه 
حکومــت، یــک کنــش طبیعــت محــور و مبتنــی بــر ذاِت فهــم معانــی 
ــد.  ــاور« می باشــد کــه بارهــا مترصــد فرصــت بودن کمــان »دیــن ب حا

همچنیــن ناامنــی مــدارس و فضاهــای آموزشــی  آنجایــی پایه گــذاری 
ــی  ــئوالن آموزش ــر مس ــان و دیگ ــط معلم ــوزان توس ــش آم ــه دان ــد ک ش
قــرار  فیزیکــی  تنبیــه  و  تحقیــر  کامــی،  آزارهــای  و  خشــونت  مــورد 
گرفتنــد، ناامنــی مــدارس محصــول اقــدام ســازمان بســیج دانــش 
و  کــودکان ســرباز شــد  بــه  آمــوزان  دانــش  کــردن  بــدل  در  آمــوزی 
رفتارهــای وحشــیانه نیروهــای ســرکوب بــه پادگانــی شــدن فضاهــای 
کاس هــای درس  و فرهنگــی«ِ  و ســلب »ماهیــت علمــی  آموزشــی 
منجــر گردیــد. حــال آنکــه پيــش از ایــن فضاهــای آموزشــی بــه عنوان 

یــک محــل امــن و پایــگاه قلمــداد می شــد. 
بــه بیانــی دیگــر چالــش علــم و دیــن در عرصــه و ســپهر سیاســت 
کشــور ایــران و افغانســتان و دیگرکشــورهای اســامی امــروز چیــزی 
جــز تکــرار شــده گی همیــن جنــگ در تاریــخ مســیحیت نمی باشــد. از 
ایــن بیــش، حقوقدانــان بایــد بــه ایــن امــر امنیتــی، سیاســی و حقوقــی 
داشــته  سیســتماتیک  نــگاه  اساســی  قانــون  در  اساســی  حقــوق  و 
اســامی  جمهــوری  امنیتــی  سیاســی،  هــای  دســتگاه  زیــرا  باشــند، 
ــه  ــتند ک ــی نیس ــر حقوق ــه ام ــد ب ــد و مقی ــی ندارن ــرد حقوق ــا کارک اساس

بخواهیــم دولــت کشــور و شــهروند را تعریــف کنیــم.
اساســی   قانــون  از  بخشــی  داخــل  در  کــردن،  ناامنــی  تولیــد  پــس 
کنــون  ا حقیقــت  در  ضمنــی!  بصــورت  اســت  اســامی  جمهــوری 
پيشــانی  بــر  امرحقوقــی  کــه  اســت  روبــرو  نظامــی  یــک  بــا  جهــان 
قانــون اساســی اش نیســت! نقــدی کــه بــر دولت هــای دموکراتیــک 
مــرز  بــدون  و  جهانشــمول  حقــوق  بشــر  حقــوق  اینکــه  اســت  وارد 
اســت. بنابرایــن سیاســتمداران و دولت هــا تنهــا بــه ابــراز نگرانــی و 
یــا صــدور بیانیــه و قطعنامه هــای محکومیــت در حمایــت از خیــزش 
کتفــا نکننــد! بــل، روابــط سیاســی، دیپلماتیــک  مــدرن مــردم ایــران ا
و بازرگانــی خــود را بــا رژیــم اســامی قطــع کننــد و نیــز اخــراج ســفرای 

حکومــت اســامی از کشــورهای غربــی راآغــاز کننــد. زیــرا قوانیــن در 
ایــران یــک ابــزار و ســازوکار دولتــی بــرای ســرکوب شــهروندان اســت 
کــه نهادهــای پلیســی، امنیتــی و اطاعاتــی از آن علیــه شــهروندان 
دارد  ضــرورت  نیــز  المللــی  بیــن  حیــث  بــه  و  می کننــد.  اســتفاده 
ایــران،  در  اســامی  رژیــم  توســط  کودک کشــی  از  جلوگیــری  بــرای 
صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل از جملــه ســازمان یونیســف و دیگــر 
ســازمان های تخصصــی و ارگانهــای ذیصــاح بــه موجــب قوانیــن و 
ــی همچــون کنوانســیون حقــوق کــودک  کنوانســیون های بیــن الملل
١٩٨٩، کنوانســیون های چهارگانــه ژنــو، از مکانیســم های حقوقــی 
ویــژه  دادرســی  ضرورت هــای  بــه  توجــه  عــدم  نماینــد.  اســتفاده 
بحران هــای  سرچشــمه  بــه  خــود  می توانــد  نوجوانــان  و  کــودکان 

دیگــری تبدیــل شــود.
بــه بیانــی دیگــر چالــش علــم و دیــن در عرصــه و ســپهر سیاســت 
کشــور ایــران و افغانســتان و دیگرکشــورها ی اســامی امــروز چیــزی 
جــز تکــرار شــده گی همیــن جنــگ در تاریــخ مســیحیت نمی باشــد. 
بیائیــم عقانیت گرایانــه بــه گســِل ذاتــی بیــن علــم و دیــن در تاریــخ 
معاصــر نــگاه کنیــد. پشــت نهاده هــای دانشــگاه و مــدارس بایســتیم 
گــر خواهــان فردایــی مبتنــی بــر توصیه هــا و راهبردهــای »دانــش  ا

محــور« بــرای شــهروندان مان هســتیم!

منابع؛
- قانون اساسی جمهوری اسامی/١٣٥٨ و ١٣٦٨

- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ١٣٩٩/١٣٨١
-  آیين دادرسی کیفری

کــز  - قانــون »ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح بــه دانشــگاه ها و مرا
آموزشــی« مصــوب ١٣٧٩

- شورای دانش آموزی ١٣٧٦
- اعامیه جهانی حقوق بشر ١٩٤٨

- کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩
- کنوانسیون های چهارگانه ژنو ١٩٤٩

- اساسنامه رم/ دیوان کیفری بین المللی ١٩٩٨ و اجرای ٢٠٠٢
- سند توسعه پایدار ٢٠٣٠ 

کــودکان ســازمان ملــل/ یونیســف ١٩٤٦ و  از  - صنــدوق حمایــت 
در ســال ١٩٥٣ بــه یــک بخــش دائمــی ســازمان ملــل متحــد تبدیــل 

گردیــد 

ــد. شــرط ســوم ایــن شــروط ســه گانه ایــن  معاهــده اعــام تحفــظ کن
ــا هــدف و مقصــد از معاهــده ناســازگار نباشــد«.  اســت کــه تحفــظ »ب
افــزون بــر ایــن، از نظــر اصولــی نیــز شــرط خــاف مقتضــاى عقــد، 
مفســد اصــل عقــد اســت و الحــاق بــا چنیــن شــرطی اساســًا باطــل 

اســت. 
بــرای نمونــه، قائــل شــدن »حــق شــرط تحفــط« حکومــت جمهــوری 
اســامی در ســال ١٣٧٢، نســبت بــه کنوانســیون حقــوق کــودک کــه 
ــه  ــق ب ــن ح ــوزش ٢٠٣٠ دارد، ای ــند آم ــظ س ــام تحف ــبیه اع ــی ش متن
دولــت اســامی در ایــران، اجــازه می دهــد در برخــی مــوارد کــه قوانیــن 
بین المللــی حقــوق کــودک بــا موازیــن شــرعی در کشــور همخوانــی 
ندارنــد، بــر اســاس قوانیــن خــود عمــل کنــد نــه قوانیــن جهانــی ایــن 

حــوزه.)!(
نخســتین بــار در مــاده ١٢ کنوانســیون حقــوق کــودک مصــوب ١٩٨٩ 
از »حــق بــر شــنیده شــدن کــودکان« ســخن بــه میــان آمــد امــا ٣٢ 
ســال طــول کشــید تــا در بنــد هشــتم مــاده ٢ آیيــن نامــه اجرایــی مــاده 
٦ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصــوب ١٣٩٩ ایــن حــق 

مــورد اشــاره قــرار می گیــرد.
 نبــود ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی درســت بــرای ایجــاد کانالــی 
کــه بتوانــد بازتــاب دهنــده نقطه نظــرات واعتراضــات دانش آمــوزان 
باشــد و آمــوزش و پــرورش بایــد بــه صــورت جــدی بــرای بسترســازی 
کــه  مــی داد  انجــام  را  فعالیت هایــی  کــودک  شــدن  شــنیده  حــق 
خ نــداده اســت. حــال آنکــه در نظــام دادرســی  کنــون ایــن امــر ر تا

ــورد! ــه برخ ــت ن ــم اس ــر ترمی ــل ب ــی، اص افتراق
از دیگــر فــراز ارزش هــا، تســلیمی نیســتند و بایــد کســب شــوند. مــا 
نمی توانیــم فراتــر از قانــون کاری انجــام دهیــم و منتظــر باشــیم کــه 
گــر ارجــاع دانش آمــوزان بازداشــت  نتیجــه ای مطلــوب ارائــه دهــد. ا
شــده بــه کانون هــای اصــاح و تربیــت بــرای مجــازات آنهاســت، بایــد 
تمــام افــراد و عواملــی کــه زمینــه  شنیده نشــدن ایــن صداهــا را فراهــم 
از  کانون هــای اصــاح و تربیــت  کــه  کرده انــد مجــازات شــوند زیــرا 

اســاس بــرای کــودکان بزهــکار در نظــر گرفتــه شــده اند.

قوانین و اسناد بین المللی
بــه حیــث بین المللــی نیــز ضــرورت دارد بــرای جلوگیــری از بازداشــت 
ایــران،  در  اســامی  رژیــم  توســط  کودک کشــی  و  آمــوزان  دانــش 
ــه ســازمان یونیســف ودیگــر  صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل از جمل

ســازمان های تخصصــی و ارگانهــای ذیصــاح تنهــا بــه ابــراز نگرانــی 
کتفــا نکننــد بــل، بــه موجــب قوانیــن و کنوانســیون های بین المللــی  ا
ماننــد کنوانســیون حقــوق کــودک ١٩٨٩، کنوانســیون های چهارگانه 
ژنــو بــرای پيشــگیری از فجایــع بیشــتر کــه علیــه کــودکان و نوجوانــان 
در ایــران در شــرف وقــوع اســت اقدامــات حقوقــی را عمــا بــه انجــام 
برســانند. ســازمان یونیســف در ایــران نیــز شــعبه دارد و رئیــس و 
نماینــده ایــن ســازمان دکتــر رابیــن نانــدی کــه از مــرداد ١٤٠٠ / اوت 
ــد  ــدا کن ج و ورود پي ــار ــی خ ــد از بی طرف ــه بای ــده ک ــوب ش ٢٠٢١ منص

بــه ایــن امــر.
از ایــن بیــش کــودکان و نوجوانــان زیــر ١٨ ســال، بــر اســاس قوانیــن 
بیــن المللــی و کنوانســیون حقــوق کــودک، کــودک محســوب شــده و 
دارای مســئولیت کیفــری نیســتند. و ایــن اقــدام نیروهــای ســرکوبگر 
گانــه   ٤ کنوانســیون های  براســاس  ایــران  در  امنیتــی  و  انتظامــی 
ژنــو ١٩٤٩ در در خصــوص قانــون جنــگ، اخــاق جنــگ و بــه ویــژه 
ممنوعیــت حملــه بــه مــردم غیرنظامــی و مــردم مدنــی و بــه گــروگان 
کیفــری  مــاده ٨ اساســنامه رم و دیــوان  نیــز  و  اســت  آنهــا  گرفتــن 
بین المللــی مصــوب ١٩٩٨ مصــداق بــارز جرائــم جنگــی اســت. افــزون 
بــر اســناد بین المللــی مــورد نظــر، ســند توســعه پایــدار ٢٠٣٠ نیــز در 
خصــوص ایمنــی نهادهــای آموزشــی و مــدارس اعــام مــی دارد، از 

ــا ایجــاد محیــط آموزشــی امــن؛ اهــداف ایــن ســند همان
اجــرای سیاســت های جامــع، چندوجهــی و منســجم  و  - تدویــن 
جنســیت محور... و ترویــج هنجارهــا و نظام هایــی بــرای تضمیــن 
امنیــت مــدارس و بــه دور مانــدن آنهــا از خشــونت )هــدف ٤- الــف(.
بایــد دولت هــا محافظــت از مؤسســات آموزشــی را به عنــوان یــک 
اینکــه  ضمــن  کننــد.  تضمیــن  خشــونت  از  دور  بــه  و  آرام  محــل 
ــه  ــاری از هرگون ــای آزاد و ع ــک فض ــوان ی ــدارس به عن ــت از م حفاظ
ــان،  ــت )هم ــی اس ــران الزام ــران و پس ــه دخت ــیتی علی ــونت جنس خش

الــف(. ص ٢٩٦؛ هــدف: ٤ 
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران اساســا قوانیــن یــک ابــزار و ســازوکار 
پلیســی،  نهادهــای  کــه  اســت  شــهروندان  ســرکوب  بــرای  دولتــی 
امنیتــی و اطاعاتــی از آن علیــه شــهروندان اســتفاده مــی کننــد. ایــن 
افــراد بایــد بــا امنیــت کامــل بســوی خانواده شــان بازگردانــده شــوند. 
گســترده حقــوق اساســی و بنیادینــی اعتــراض  کــه بــه نقــض  زیــرا 
می کننــد کــه جهانشــمول اســت و بــه طریــق اولــی در قوانیــن اساســی 

بســیاری از کشــورها تنصیــص یافتــه اســت. 
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حق بر شنیده شدن کودکان و همراهی 
دانش آموزان در اعتراضات

علی اصغر فریدی

جمعیت  از  توجهی  قابل  و  بزرگ  بخش  معموال  کشوری،  هر  در 

نابالغی هستند  افراد  آنان  را دانش آموزان تشکیل می دهند،  آن 

بگیرند.  دست  در  را  کشور  امور  آینده  در  می شوند،  آماده  که 

از  از لحاظ روحی و هم  دانش آموزان به اقتضای سن شان، هم 

لحاظ جسمی شرایط خاصی دارند، برای همین هم در قوانین 

آنها  برای  را  کشورها و هم در قوانین بین المللی شرایط ویژه ای 

در نظر گرفته اند.

در اعتراضات اخیر ایران، دانش آموزان چه در خیابان و چه در 

داخل مدارس به شکلی مدنی و مسالمت آمیز در این اعتراضات 

گرچه اعتراضات دانش آموزان عمدتا مسالمت آمیز  شرکت کردند، ا

نیروهای  رفتار  مقابل  در  اما  بود،  خشونتی  هرگونه  از  عاری  و 

مسالمت آمیز  اعتراضات  این  جواب  ایران،  انتظامی  و  امنیتی 

دانش آموزان را با شدیدترین و خشن ترین شکل ممکن سرکوب 

و آسیب های جسمی و روانی فراوانی را آنها وارد کردند.

   یکی از اساسی ترین دلیل حضور دانش آموزان در این اعتراضات، 

کشور، نشنیده  به عنوان یکی از بزرگترین بخش های جمعیتی 

ایران  اساسی  قانون  در  که  موضوعی  است،  آنان  صدای  شدن 

کودکان  صدای  شدن  شنیده  حق  و  گرفته  قرار  کید  تا مورد  هم 

که قانونگذار، دستگاه های فرهنگی و  را داده است، بدین معنا 

زمینه شنیدن  که  کرده است،  را مکلف  کودکان  اجتماعی حوزه 

اعتراضات کودکان را فراهم و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای 

خشونت آمیز برسد.

برای بحث در مورد ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به مدارس 

شده،  دانش آموزان  شتم  و  ضرب  به  منجر  موارد  برخی  در  که 

نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری،  با سمیه  مجله حقوق ما 

گفت وگویی انجام داده که در زیر آمده است. 

»حق  مورد  در  دادگستری  وکیل  و  حقوقدان  نادری،  سمیه  از 

حق  گفت:  پاسخ  در  وی  پرسیدم،  کودکان«  شدن  شنیده  بر 

کودک  حقوق  کنوانسیون   ١٢ ماده  در  کودکان،  شدن  شنیده  بر 

کنار حقوق دیگر از  ١٩٨٩، به تصویب رسیده است، این حق در 

قبیل عدم تبعیض ، رشد ، بقا ، زندگی ، منافع عالیه ، دسترسی 

آزاد به اطاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی 

کودکان شناخته می شوند .

در  بار  اولین  برای  حق  این  افزود:  ادامه  در  همچنین  وی 

کنوانسیون حقوق کودک در سال ١٩٨٩ میادی مورد توجه قرار 

که راجع به  کنوانسیون  گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این 

بسیار  حق  این  شناسایی  بود.  مانده  مغفول  بود  کودک  حقوق 

کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع  که  مفید است چرا 

سوی  از  آنان  نظرات  و  شوند  می  شناخته  ها  گیری  تصمیم 

مقامات ذیصاح شنیده می شود .

که  ، دیدگاه سنتی  این حق  با شناسایی  نادری،  گفته خانم  به 

به  وابسته  و  مستقل  غیر  شخصیتی  کودکان  بود  این  بر  مبنی 

بزرگساالن دارند، تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال 

در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. وی در مورد قوانین 

ایران،  داخلی  قوانین  در  گفت:  زمینه  این  در  هم  ایران  داخلی 

قانون   ٦ ماده  اجرایی،  نامه  آیين   ٢ ماده   ٨ بند  در  حق  این 

حمایت از اطفال و نوجوانان ١٣٩٩ مورد اشاره قرار گرفته است. 

برای  مدارس  به  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  ورود  مورد  در 

که،  سوال  این  به  پاسخ  در  و  دانش آموزان،  اعتراضات  سرکوب 

پس از اعتراضات اخیر، برخی از خبرها حکایت از آن دارد که 

نیروهای امنیتی و انتظامی به مدارس هجوم و دانش آموزان 

و  انتظامی  نیروهای  آیا  داده اند،  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را 

را  آموزشی  کز  مرا در  حضور  حق  قانونی  لحاظ  از  امنیتی 

دارند؟

گفت: قانون گذار نه به نیروهای انتظامی  این وکیل دادگستری 

نه  و  هستند  هویت  و  شناسنامه  دارای  که  آن هایی  و  امنیتی  و 

که اساسا معلوم نیست چه  که به عنوان لباس شخصی  افرادی 
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کودکان  بحث رشد و بقا، چالش هایی وجود دارد. سلب حیات 

گرفته شود.  کودکی نباید  کلی ممنوع است و جان هیچ  به طور 

کند،  ایجاد  کیفیت  با  آموزش  دارد  وظیفه  دولت  اینکه  ضمن 

کودکان نیز  که حق شنیده شدن  کند  باید شرایطی را هم ایجاد 

مهیا شود. کودکان و نوجوانان حق دارند عقاید و نظرات خود را 

ابراز کنند و نظرات آنان باید شنیده شود. همچنین کودکان باید 

بتوانند از حق تعامل و مشارکت استفاده کنند و در امور اجتماعی 

حضور داشته باشند. 

در مورد روند دادرسی کودکان باید بگویم که روند دادرسی کودکان 

و بزرگساالن با هم متفاوت است، کودکان در شرایط دستگیری، 

حقوق ویژه ای نسبت به بزرگساالن دارند. دادرسی آن ها افتراقی 

است. کودکان حق دسترسی به وکیل دارند، باید امکان تماس 

آن ها  دادرسی  روند  باشند،  به سرعت داشته  را  با خانواده خود 

انجام شود، به عاوه مشاورین متخصص  زمان  کوتاهترین  در 

روانشناس یا علوم اجتماعی حتما باید در جلسات دادگاه حضور 

گر کودک کمتر از سن بلوغ باشد، والدین نیز حتما  داشته باشند. ا

باید در جلسات حضور داشته باشند. قرارهای سنگین و شدید 

برای آنان صادر نشود. بازداشت برای کودکان تا حد امکان نباید 

اتفاق بیفتد تا کودکان بتوانند به سرعت به جامعه برگردند.

کز آموزش عالی بشوند. بنابراین زمانی که  هویتی دارند، وارد مرا

قانون گذار اجازه نداده است، نیروهای ضابط رسمی دادگستری 

کز علمی  در صورت بروز هرگونه اتفاقی وارد حریم دانشگاه و مرا

با لباس های رسمی چه به  کز رسمی  شوند، نیروهای همان مرا

به  انتظامی  نیروهای  عنوان  به  چه  و  امنیتی  نیروهای  عنوان 

طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را هم ندارند، 

زیرا رعایت مصالح افراد نوجوان و اطفال که زیر سن ١٨ هستند، 

که در دانشگاه ها درس  به شدت باالتر و مهم تر از افرادی است 

هم  را  آن ها  به  تسری  قابلیت  قانون  این  بنابراین  می خوانند، 

دارد.

برخی  که،  پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  نادری  سمیه 

روند  دارد،  دانش آموزان  بازداشت  از  حکایت  گزارش ها 

دادرسی کودکان چگونه باید باشد؟ کودک دستگیر شده چه 

حقوقی دارد؟

ابتدا باید بگویم که دانش آموزان حق دارند که نسبت به مسائلی 

که از آن ناراضی هستند، اعتراض کنند، با توجه به اینکه دولت 

ایران در سال ۱۳۷۲ به پيمان نامه حقوق کودک پيوسته است، 

منافع  حفظ  مشارکت،  اصل  چون  اصولی  بر  نامه  پيمان  این  و 

کودک و بقا و رشد و عدم تبعیض استوار است. در  عالیه حقوق 
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قتل کودک به خاطر پاره کردن عکس 

آیت اهلل خمینی جنایت است

علی اصغر فریدی

کشور  دانشگاه های  از  برخی  بر  عاوه  اخیر،  اعتراضات  پی  در 

هجوم  مورد  که  کردستان  دانشگاه  و  شریف  دانشگاه  جمله  از 

کشور نیز از سوی  گرفت، برخی از مدارس  نیروهای امنیتی قرار 

نیروهای انتظامی و امنیتی مورد حمله قرار گرفت و دانش آموزان 

این مدارس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که در یک مورد حتی 

به قتل یک دانش آموز دختر منجر شد.

در یک مورد دیگر، در خبرها آمده بود که یکی از دانش آموزان در 

اعتراضات اخیر، به دلیل اینکه عکس آیت اهلل خمینی را از کتاب 

کشته شد.  گرفته و  کرده، مورد ضرب و شتم قرار  درسی اش پاره 

همچنین دانش آموز دیگری را به جرم نوشتن شعار بر روی دیوار 

قرار  را تحت فشار  او  آنقدر  و  روانپزشکی معرفی  مرکز  به  مدرسه 

داده بودند که در نهایت دانش آموز مذبور با خوردن قرص های 

خودکشی  به  اقدام  بودند،  کرده  تجویز  برایش  که  روانگردانی 

کرده بود.

امنیت  مورد  در  بحث  برای  ما  حقوق  مجله  از  شماره  این  در 

کز آموزشی و دانش آموزان و همچنین ورود نیروهای  مدارس و مرا

مقیمی  محمد  با  قانون،  نگاه  از  مدارس  به  انتظامی  و  امنیتی 

که  داده ایم  انجام  مصاحبه ای  دادگستری،  وکیل  و  حقوقدان 

مشروح این مصاحبه در زیر آمده است. 

پس از اعتراضات اخیر، برخی از خبرها حکایت از آن دارد که 

نیروهای امنیتی و انتظامی به مدارس هجوم و دانش آموزان 

و  انتظامی  نیروهای  آیا  داده اند،  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را 

را  آموزشی  کز  مرا در  حضور  حق  قانونی  لحاظ  از  امنیتی 

دارند؟

کز  برابر قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مرا

آموزش عالی مصوب ۱۳۷۹، ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ها 

ورود  قانونگذار  که  آموزش عالی ممنوع است. هنگامی  کز  مرا و 

نیروهای نظامی را به دانشگاه ها که معموال افراد رشید )باالی ۱۸ 

سال( در آن حضور دارند را ممنوع کرده است، به طریق اولی ورود 

که اطفال در آنجا مشغول تحصیل  نیروهای نظامی به مدارس 

گر در این خصوص قانون نیز وجود  هستند، ممنوع است. البته ا

نداشت، بدیهی است که ورود نیروهای نظامی در مدارس برای 

برخورد با دانش آموزانی که منتقد یا معترض هستند، غیرقانونی 

بزرگسالی در مدارس مرتکب جرم شود،  گر شخص  ا ولی  است. 

بله نیروی انتظامی برابر قوانین و مقررات می تواند وارد مدرسه 

و  دانش آموزان  جان  از  حفاظت  و  متهم  بازداشت  برای  و  شود 

آموزگاران اقدام کند.

صراحت  به  که  کیفری  دادرسی  آئین   ۳۱ ماده  به  توجه  با 

باید  ما  ضابطین،  وظایف  اجرای  ُحسن  برای  است،  گفته 

نیروهای  حضور  باشیم  داشته  نوجوانان  و  اطفال  پلیس 

لباس شخصی و ماموران در مدارس، که تجربه ای در رابطه 

صورت  چرا  و  قانون  کدام  طبق  ندارند،  کودکان  و  اطفال  با 

گرفته است؟

کیفری  دادرسی  آیين  قانون   ۳۱ ماده  برابر  است،  درست  بله 

تشکیل  نوجوانان  و  اطفال  پلیس  باید   ،۱۳۹۲ سال  مصوب 

شود. با وجود این، پس از بیش از ۷ سال از تصویب این قانون، 

همچنان الیحه اجرایی ماده ۳۱ یادشده تصویب نشده و هنوز در 

ایران پلیس اطفال و نوجوانان وجود ندارد. ولی نکته ای دارای 

که پلیس اطفال و نوجوانان برای اشخاصی  اهمیت، این است 

و  می شوند  بزه  مرتکب  و  هستند  سالگی   ۱۸ سن  زیر  که  است 

که  آنان  روحی  و  جسمی  حساس  موقعیت  علت  به  قانونگذار 

آسیب پذیرتر هستند، مقررات، مرجع قضایی و پلیس ویژه برای 

آن پيش بینی کرده است که در فرایند رسیدگی به بزه ارتکابی از 

سوی آنان آسیب نبینند. ولی در خصوص دانش آموزان معترض 

حقوق  از  بلکه  نشده اند،  مرتکب  جرمی  تنها  نه  که  منتقد  و 

شایسته  حتی  خاطر  این  به  و  کرده اند  استفاده  خود  شهروندی 

از  اعم  پلیس  یا  قضایی  مقام  دخالت  هستند،  تشویق  و  تقدیر 

پلیس اطفال و نوجوانان، محلی از اعراب ندارد.

مرتکب  دانش آموزانی  یا  آموز  دانش  بپذیریم  گر  ا حتی 
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به جرایم منافی عفت عمومی  و ۳۴۰ مربوط به جرائم تعزیری 

به  اقدام  که  ضابطانی  همچنین،  است.  هشت  و  هفت  درجه 

بازداشت دانش آموز بزهکار می کنند، باید جزء پلیس ویژه اطفال 

و نوجوانان باشند.

اعتراضات  در  دانش آموزان  از  یکی  که  بود  آمده  خبرها  در 

کتاب  از  را  خمینی  آیت اهلل  عکس  اینکه  دلیل  به  اخیر، 

کشته  گرفته و  کرده، مورد ضرب و شتم قرار  درسی اش پاره 

شده است. قانون در مورد رعایت مصحلت طفل و نحوه 

بازجویی از کودکان، چه می گوید؟

نخست شایان یادآوری است که پاره کردن عکس اشخاص اعم 

که نیاز به بازداشت، تحقیق و  از رهبر و غیره اساسا جرم نیست 

بازجویی داشته باشد. ولی در صورت ارتکاب جرم از سوی اطفال 

و نوجوانان قانونگذار به علت موقعیت حساس جسمی و روحی 

آنان پلیس، دادسرا و دادگاه  گروه سنی و رعایت مصلحت  این 

ویژه پيش بینی کرده است و وظیفه تحقیق بطورمطلق برعهده 

مددکار  از  لزوم  صورت  در  فرایند  این  در  که  است  قضایی  مقام 

استفاده  نیز  تربیتی  علوم  متخصصان  و  روانشناس  اجتماعی، 

آیت اهلل  عکس  کردن  پاره  بخاطر  کودک  یک  قتل  اما  می شود. 

ارزش های  همه  با  مغایر  و  جنگی  جنایت  بارز  مصداق  خمینی 

اخاقی و انسانی است.

کیفری اجازه ورود نیروهای  آئین دادرسی  آیا  جرم شده اند، 

کز آموزشی را می دهد؟ انتظامی یا امنیتی به مرا

دادگاه  معیت  در  کیفری،  دادرسی  آیين  قانون   ۲۸۵ ماده  برابر 

اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی 

یکی  سرپرستی  به  نوجوانان  ویژه  دادسرای  عنوان  با  انقاب  و 

تشکیل  بازپرس،  چند  یا  یک  حضور  با  و  دادستان  معاونان  از 

سال  هجده  تا  پانزده  افراد  جرائم  مقدماتی  تحقیقات  می شود. 

به جز جرائم موضوع مواد )۳۰۶( و )۳۴۰( این قانون که به طور 

مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل 

می آید.

تبصره -۱ تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال 

به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و 

که طبق قانون بر عهده ضابطان  کلیه وظایفی را  دادگاه مذکور 

دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

نوجوان  یا  طفل  مرتکب،  هرگاه  مشهود،  جرائم  در   ۲- تبصره 

باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات، 

تحقیقات  اجازه  لکن  نمایند،  اقدام  جرم  دالیل  و  عائم  آثار، 

مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، 

موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال 

و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل 

مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

الزم به یادآوری، جرائم موضوع ماده ۳۰۶ قانون یادشده مربوط 
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امنیت مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی در زمان اعتراضات

سیروان منصوری
اعتراضات  زمان  در  دانشگاه ها  و  آموزشی  کز  مرا امنیت  موضوع 
داخلی در یک کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای 
کنوانسیون های  و  بین الملل  حقوق  قوانین  از  بسیاری  در  که 
از  بسیاری  متاسفانه  اما  است،  شده  تصریح  آن  به  بین المللی 
بی عتنا  آنها  به  غیرمردمی  حکومتهای  مخصوصا  و  کشورها 
 ،١٣٧٩ سال  مصوب  قانون  به  بنا  گرچه  ا ایران  در  هستند. 
کز آموزش  ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشگاه ها و مرا
و  متمادی  سالیان  طی  در  همواره  اما  است،  شده  ممنوع  عالی 
مخصوصا بعد از اعتراضات  دانشجویی سال ١٣٧٨، این مساله 
اعتراضات اخیر  کمیت نقض شده است. در  از طرف حا همواره 
گذشته نه تنها بارها شاهد نقض  مردمی در ایران در طی ٢ ماه 
این  که  بوده ایم  به دانشگاه ها  امنیتی  نیروهای  ورود  و  قوانین 
کرده و در  گذاشته و به مدارس هم ورود  بار حکومت پا را فراتر 
اظهارات  به  بنا  که  امری  است،  بوده  دخیل  دانش آموزان  قتل 
کارشناسان و حقوقدانان می تواند حتی در زمره جنایات جنگی و 

جنایات بین المللی کیفری قرار گیرد.
مجله حقوق ما با معین خزائلی، حقوقدان، این مسائل را بررسی 
که در ذیل  گفتگویی انجام داده ایم  و در قالب پرسش و پاسخ 

می آید:

کز آموزشی در قوانین حقوقی ایران چگونه تعریف   امنیت مرا
شده است و بر اساس قوانین حقوقی ایران، امنیت مدارس 

و دانشگاه ها بر عهده کدام نهاد گذاشته شده است؟
تمامی وزارتخانه های ایران بر اساس آئین نامه داخلی که دارند، 
یک حراستی دارند که این حراستها جدای از اینکه وظیفه تامین 
دارند،  عهده  بر  را  دیگر  ارتباطات  و  دانشگاه ها  در  مثا  امنیت 
وظایفی از قبیل هماهنگی با نهادهای انتظامی و هماهنگی ها را 
گر در دانشگاهی زد و خوردی و درگیری  هم بر عهده دارند. مثا ا
و  همکاری  در  دانشگاه  حراست  بیاید،  پيش  دانشجویان  بین 

گر اتفاق تروریستی  هماهنگی با نهاد های دیگر ورود می کند و ا
خ بدهد، ورود می کند و وظایف خودش را انجام می دهد. ر

مدارس  خارجی  امنیت  تامین  وظیفه  خاصی  نهاد  عقیقت  در 
مثل  عمومی  نهادهای  همان  و  ندارد  عهده  بر  را  دانشگاهها  و 
که  انتظامی  نیروی  و  پلیس  مثل  اطاعاتی  و  امنیتی  نهادهای 
االن تبدیل به فرماندهی انتظامی جمهوری اسامی شده است، 
هستند،  زمینه  این  در  که  امنیتی  و  اطاعاتی  نهادهای  دیگر  و 
کلی  به طور  را  امنیت  تامین  کارها مثل  این  در حقیقت وظیفه 
و  مدارس  ازسوی  امنیتی  تامین  ویژه  طور  به  و  دارند  عهده  بر 

دانشگاهها به گروه خاصی یا نهاد خاصی سپرده نشده است.

کز آموزشی  کدام نهاد تصمیم گیری در ایران مجوز ورود به مرا
در زمان اعتراضات را صادر می کند؟

کلی و بر اساس قانون ورود نیروهای امنیتی و انتظامی  به طور 
کز آموزش عالی ممنوع است. ما یک قانونی  به دانشگاه ها و مرا
به نام ماده واحده ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه  ها 
کز آموزش عالی داریم که مصوب مرداد ١٣٧٩ است و در آن  و مرا
به صراحت نیروهای امنیتی و انتظامی از ورود به دانشگاه ها و 
کار ممنوع است. در عین  کز آموزش عالی منع شده اند و این  مرا
حال ایم ماده واحده قانونی یک تبصره هم دارد و آن این است 
گر یک حمله تروریستی یا اقداماتی از این  که در موارد نیاز مثا ا
مسلح  نیروهای  است  نیاز  که  بیفتد  اتفاق  دانشگاه  در  دست 
وارد دانشگاه بشوند، فقط با درخواست ریيس دانشگاه یا مرکز 
آموزش عالی  و موافقت وزیر مربوطه یعنی وزیر علوم یا قائم مقام 
هایشان در صورتی که این افراد نباشند، این مجوز قانونی صادر 
و  دانشگاه ها  روسای  موافقت  بدون  ورودی  هرگونه  می شود. 
موافقت وزیر علوم ممنوع است. این چیزی است که قانون اعام 
که مسلما نهاد های نظامی و  کرده است. اما مساله این جاست 
امنیتی در ایران اساسا خیلی از روسای دانشگاه ها یا وزیر علوم 
تبعیت نمی کنند و دستوراتشان  از فرماندهان ارشدشان می رسد، 
نیروی  ارشدشان  فرماندهان  از  انتظامی  نیروی  ماموران  یعنی 
انتظامی، ماموران سپاه از فرماندهان ارشد سپاه و ماموران بسیج 
ازفرماندهان ارشد بسیج تبعیت می کنند. در نتیجه ما در عمل 
شاهد هستیم که این اتفاق نمی افتد و اتفاقهای دیگری می افتد 
دانشگا ه ها  روسای  و  علوم  وزرای  موافقت  بدون  حقیقت  در  و 
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گرچه در بسیاری موارد هم با موافقت  این اتفاقات افتاده است. ا
کامل روسای دانشگاه ها بوده است، مثا در مورد اخیر دانشگاه 
اعام  و  موافقت  با  مسلما  که  هستیم  شاهد  ما  شریف  صنعتی 
و  است  افتاده  اتفاقی  چنین  دانشگاه  ریيس  و  علوم  وزیر  نظر 
ورود  هرگونه  نتیجه  در  شدند.  دانشگاه  وارد  امنیتی  نیروهای 
برای  که  مسئولیتی  از  جدای  دانشگاه ها،  به  امنیتی  نیروهای 
می کند،  ایجاب  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  آن  فرماندهان 
علوم،  وزیر  یعنی  مربوطه  وزیر  ویژه  به  و  دانشگاه  ریيس  برای 

مسئولیت مستقیم دارد.

به  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  ایران  در  اخیر  اعتراضات  در 
مدارس و دانشگاه ها وارد شدند؛ مرجع قانونی رسیدگی به 

شکایات در این زمینه کدام ارگان است؟
گر این ورود بدون هماهنگی با ریاست دانشگاه یا وزیر علوم بوده  ا
کامل غیرقانونی است و مرجع آن هم در حقیقت  باشد، به طور 
این مساله رسیدگی  باید به  که  دادگستری و قوه قضایيه است 
گرچه که شوراهای تامین استان ها هم میتوانند به موضوع  کند، ا
گر نیروی انتظامی ورود کرده  ورود کنند و رسیدگی کنند که مثا ا
دادگاه های  و  داده  دستور  کسی  چه  بوده،  مجوز  کدام  با  است 
نظامی و دادگستری نیروهای انتظامی و دادستان ویژه، به دلیل 
کند و موضوع را بررسی  عملکرد اشتباه میتواند به موضوع ورود 
کند. اما به نظر می رسد در مورد اخیر با هماهنگی وارد شده  اند و 
از آنجایی که این ورود به دلیل نیاز نبوده و ضرورتی برای ورود 
خود  یعنی  امر  مسئوالن  همه  است،  نداشته  وجود   نیروها  این 
که به چه  ریاست دانشگاه ها و و وزیر علوم باید پاسخگو باشند 
شخصی ها  لباس  دست کم  امنیتی،  نیروهای  ورود  مجوز  دلیل 
نیروهای  ورود  شریف  دانشگاه  ریيس  گرچه  ا است.  شده  صادر 
کرده است، اما شواهد نشان می دهد  انتظامی و امنیتی را انکار 
در حقیقت نشان دهنده  انکار  این  افتاده است.  اتفاق  این  که 
گرفته است، در حالیکه  که ورود با هماهنگی صورت  آن  است 
این  در  دانشگاه  ریاست  در اصل  و  نبوده  ورود  به  نیازی  اساسا 
زمینه مسئولیت دارد که به چه دلیل اجازه ورود نیروهای امنیتی 

را صادر کرده است.

آموزان و دانشجویان  از دانش  اعتراضات اخیر شماری  در 

منظر  از  اند؛  شده  زخمی  هم  تعدادی  و  اند  شده  کشته 
این  حقوق  اعاده  برای  می توان  کاری  چه  ایران  در  قانونی 

قشر انجام داد؟
موظف  اسامی  جمهوری  قضایی  دستگاه  قانونی  منظر  از  اوال 
به رسیدگی به قتل دانش آموزان و دانشجویان است و در مورد 
دانش آموزان اصوال وضعیت بدتر و حساسیت بیشتر است و به 
بازداشت  اجازه  اساسا  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  وجه  هیچ 
پلیس  تنها  قانونا  و  ندارند  را  قضایی  برخورد  و  دانش آموزان 
قانون  اساس  بر  است  مجاز  که  است  نوجوانان  و  اطفال  ویژه 
برای برخورد با افراد زیر هجده سال مطابق قانون ورود کند. در 
ویژه قتل دانش آموزان مصداق  به  و  اذیت  آزاز،  نتیجه هرگونه 
باید  قانونا دستگاه قضایی جمهوری اسامی  و  قتل عمد است 
ورود کند و نهادهای امنیتی و انتظامی را پاسخگو کند که خوب 
کز  مرا به  حمله  اساسا  دیگر  سوی  از  نمی افتد.  قطعا  اتفاق  این 

شود  تلقی  جنگی  جرایم  جمله  از  حقیقت  در  می تواند  آموزشی 
در  حتی  مدرسه ها  ویژه  به  و  آموزشی  کز  مرا اینکه  دلیل  به  و 
حمله  و  دانش آموزان  به  حمله  باشند،  مصون  باید  هم  جنگ 
به مدرسه ها میتواند جرم جنگی تلقی شود و در نتیجه مصداق 
تعقیب  قابلیت  حتی  و  است  کیفری  بین المللی  جرم  ارتکاب 
بین المللی کیفری را دارد. اما  آنچه که مهم هست این است که 
مسلما دستگاه قضایی جمهوری اسامی با عدالت این موضوع را 
بررسی نمی کند و به جای اینکه در حقیقت قاتل را دستگیر کرده 
و  کرده  برخورد  قربانیان  خانواده های  با  کند،  برخورد  باهاش  و 

آنها را تحت فشار قرار می دهد.

کدام کنوانسیون های حقوقی در جهان در  این زمینه امنیت 
آموزشی را تضمین میکنند؟ ایران در این زمینه عضو  کز  مرا
کنوانسیون  کنوانسیون هاست؟ تضمین حقوقی این  کدام 

ها کدام است؟ 
اما  نداریم.  موضوع  این  مورد  در  ویژه ای  کنوانسیون  ما  اساسا 
تامین امنیت شهروندان بر اساس اصول بین المللی و آموزه های 
یعنی  است،  کمیت ها  حا برعهده  کمیتی،  حا و  بشری  حقوق 
شهروندان  امنیت  تامین  در  که  هستند  موظف  حکومت ها 
کنند. ضمین  خودشان مشارکت داشته باشند و از آنها حفاظت 
و  آزار  و  کشتار  قتل،  در  حکومت ها  غیرقانونی  اقدامات  اینکه 
بشری  حقوق  بین المللی  قوانین  اساس  بر  شهروندان  اذیت 
که جنایت علیه بشریت  ممنوع است و در بسیاری از موارد هم 
محسوب می شود، جرم بین المللی کیفری است و قابلیت تعقیب 
بین المللی کیفری را دارد. ما در کنوانسیون های ژنو هم در زمینه 
زمان  در  حتی  که  داریم  هم  جنگ  به  مربوط  بین المللی  قانین 
مسکونی  کز  مرا و  بیمارستان ها  و  مدارس  به  حمله  هم  جنگ 

ممنوع است و در مواردی می تواند جرم جنگی محسوب شود. 

گفتوگوگفتوگو
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حضور امنیتی ها در مدارس و عدم امنیت 

دانش آموزان

علی اصغر فریدی

کثر  ا خیابان های  در  اعتراضات  و  تظاهرات ها  که  حالی  در 
و  بسیج  انتظامی،  نیروهای  و  است  جریان  در  ایران  شهرهای 
لباس شخصی ها اقدام به ضرب و شتم و حتی کشتن معترضان 
داخل  در  خیابان،  بر  عاوه  هم  ایرانی  دانش آموزان  می کنند، 
بر  را  اعتراضات  بار  از  گوشه ای  درس،  کاس های  و  مدارس 
دوش می کشند و در این را چند دانش آموز جان خود را از دست 

داده اند.
در این مبارزه معلمین و مدیران هم خواه ناخواه درگیر شده اند 
عدم  و  دانش آموزان  از  حمایت  دلیل  به  مدیران  از  برخی  و 
و  داده اند  دست  از  را  خود  شغل  امنیتی،  نیروهای  با  همکاری 
برخی از مدیران هم با همکاری و حتی در برخی موارد با تماس 
با نیروهای انتظامی و امنیتی، خواهان دخالت آنها در مدارس و 

برخورد با دانش آموزان شده اند.
وارد  امنیتی  ماموان  فارس،  استان  در  زرقان  شهرستان  در 
را  دانش آموزان  تا  می شوند  شهر  این  در  دخترانه  هنرستانی 
این  بگیرند،  یا خامنه ای علس  لبیک  کارد  پا با  تا  کنند  مجبور 
اقدام با مخالفت دانش آموزان روبرو می شود و مدیر هنرستان به 
حمایت از دانش آموزان در مقابل ماموران امنیتی قرار می گیرد، 

در نتیجه مدیر اخراج می شود.
در بابلسر مدیر مدرسه دولتی نمونه دخترانه در مقطع متوسطه 
امنیتی  نیروهای  به  اسامی دانش آموزان معترض،  ارائه  از  اول، 
خودداری می کند، اما چند روز بعد او را مجبور به استعفا می کنند.
شبکه های  در  روزها  این  که  خبرهایی  بنابه  دیگر،  طرف  از 
منتشر  ایران  داخل  از  شهروندخبرنگاران  سوی  از  و  اجتماعی 
نیروهای  با  کامل  همکاری  در  مدارس،  مدیران  برخی  شده، 
امنیتی، به سرکوب دانش آموزان و پرونده سازی برای آنها اقدام 
کردند. به عنوان در یکی از مدارس ابتدایی شهر میانه، روی در 
مدرسه  مدیر  که  شده  نوشته  خامنه ای«  بر  »مرگ  شعار  توالت 
کرده و از همه  دست خطی با  بیش از ۲۵۰ دانش آموز را به خط 
محتوای همان شعار گرفته تا به گفته آنها فرد خاطی را پيدا کند 
و بافاصله هم نیروهای حراست آموزش و پرورش شهرستان به 

مدرسه آمده و در این موضوع جلسه ای برگزار کردند.
از  یکی  بابل،  شهرستان  فرزانگان  دبیرستان  در  مورد،  یک  در 
توسط  بود،  نوشته  شعار  مدرسه  دیوار  روی  بر  که  دانش آموزان 
و  تهدید  از  پس  و  شناسایی  دوربین ها  طریق  از  مدرسه،  مدیر 
به  سپس  و  مشاوره  هسته  به  که  می کنند  مجبور  را  او  ارعاب، 
ویزیت  را  دانش آموز  که  روانپزشکی  کند،  مراجعه  رونپزشک 
این  برای  و  هست  پرورش  و  آموزش  بازرس  خود  می کند، 
دانش آموز قرص های ضد افسردگی تجویز و او را تهدید می کند و 
می گوید از خوب نشوی، به ناچار باید تو را بستری کنیم. همین 
پنجاه  از  بیش  با  مذبور  دانش آموز  که  می شود  باعث  موضوع 
قرص روانگردانی که برایش تجویز شده، اقدام به خودکشی کند.

عاوه بر حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مدارس و ایجاد 
حساس  سن  به  هنوز  که  کودکانی  برای  وحشت  و  رعب  جو 
کودکی و نوجوانی هستند و طبیعتا نیاز به فضایی امن و به دور 
از تنش و اصطراب دارند، برخی از کودکان نیز در اعتراضات اخیر 
در خیابان به دلیل اصابت گلوله یا به دلیل ضرب وشتم ماموارن 

به وسیله باتوم و چماق، جان خود را از دست داده اند.

با  مصاحبه  در  دادگستری،  وکیل  و  حقوقدان  عباسیان  مهراوه 
مجله حقوق ما و در پاسخ به این سوال که  آیا از لحاظ قانونی 
کز  نیروهای انتظامی و امنیتی، به هر دلیلی حق حضور در مرا

آموزشی را دارند، یا خیر؟ 
گفت: پس از حمله به کوی دانشگاه در سال ١٣٧٨ قانون گذار، 
توجه  مورد  علمی  حریم  یک  عنوان  به  را  دانشگاه ها  حریم 
برخورد  برای  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  حضور  از  و  دهد  قرار 
گفت  می توان  بنابراین  کند،  اجتناب  دانشجویان  و  اساتید  با 
وجود  خاص  قانون  هم  دانش آموزان  به  نسبت  که  صورتی 
نداشته باشد، این موضوع برای مدارس هم به طریق اولی، در 

اولویت قرار دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود، بر اساس قانون ممنوعیت 
که در  کز آموزش عالی  ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مرا
نیروهای  ورود  رسید،  تصویب  به   ۱۳۷۹ سال  ماه  مرداد  سی ام 
کز آموزش عالی ممنوع است، بنابراین  نظامی به دانشگاه ها و مرا
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رسمی  ضابطین  که  است  نداده  اجازه  قانون گذار  که  زمانی 
دانشگاه  حریم  وارد  اتفاقی  هرگونه  بروز  صورت  در  دادگستری 
کز رسمی با لباس های  کز علمی شوند، نیروهای همان مرا و مرا
رسمی چه به عنوان نیروهای امنیتی و چه به عنوان نیروهای 
انتظامی به طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را 
که رعایت مصالح افراد نوجوان و اطفال به شدت  هم ندارند چرا
باالتر و مهم تر از افرادی است که در دانشگاه ها درس می خوانند 

بنابراین این قانون قابلیت تسری به آن ها را هم دارد.
گر در این زمینه قانونی  گفت: البته ا مهراوه عباسیان همچنین 
که ورود نیروهای امنیتی  هم وجود نداشت، کاما بدیهی است 

غیرقانونی  دانش آموزان  با  برخورد  برای  مدارس،  در  نظامی  یا 
که، شخص بزرگسالی  است. نیروهای انتظامی تنها در مواردی 
می تواند  مقررات  و  قوانین  برابر  شود،  جرم  مرتکب  مدارس  در 
جان  از  حفاظت  و  متهم  بازداشت  برای  و  شود  مدرسه  وارد 

دانش آموزان و آموزگاران اقدام کند.

از خانم عباسیان در مورد پلیس اطفال و اینکه در ماده ۳۱ 
ُحسن  برای  است،  آمده  صراحت  به  کیفری  دادرسی  آئین 
نوجوانان  و  اطفال  پلیس  باید  ما  ضابطین،  وظایف  اجرای 
داشته باشیم حضور نیروهای لباس شخصی و ماموران در 

ندارند،  کودکان  و  اطفال  با  رابطه  در  تجربه ای  که  مدارس، 
گرفته است؟ طبق کدام قانون و چرا صورت 

بر اساس ماده ۳۱ قانون آیين دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ 
به تصویب رسیده است، باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل 
از تصویب این قانون،  از ۷ سال  از بیش  با اینحال، پس  شود. 
همچنان الیحه اجرایی ماده ۳۱ یاد شده تصویب نشده و هنوز 

در ایران پلیس اطفال و نوجوانان وجود ندارد. 
او در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که، پلیس اطفال 
که سن آنها زیر ۱۸ سال است  و نوجوانان برای اشخاصی است 
و مرتکب بزه می شوند و قانونگذار به علت آسیب پذیر بودن و 

موقعیت حساس جسمی و روحی آنان، مقررات، مرجع قضایی و 
پلیس ویژه برای آن پيش بینی کرده است که در فرایند رسیدگی 
خصوص  در  اما  نبینند.  آسیب  آنان  سوی  از  ارتکابی  بزه  به 
تنها  نه  که  منتقدی  گفت  می توان  یا  و  معترض  دانش آموزان 
جرمی مرتکب نشده اند، بلکه از حقوق شهروندی خود استفاده 
هستند،  تشویق  و  تقدیر  شایسته  حتی  خاطر  این  به  و  کرده اند 
اطفال  پلیس  از  اعم  انتظامی،  نیروی  یا  قضایی  مقام  دخالت 
آنها در  از اعراب ندارد، بلکه حضور  و نوجوانان، نه تنها محلی 

مدارس غیرقانونی است.

گفتوگوگفتوگو
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