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سرمقاله

اســامی  قانــون مجــازات  قانون گــزار در 
مصــوب 1392 تغییــرات قابــل توجهــی 
در حقــوق کــودکان صــورت داده اســت، 
در  اعــدام  مجــازات  کــه  گونــه ای  بــه 
از  دســت  ایــن  بــرای  تعزیــری  جرایــم 
افــراد ســنی بــه صــورت کامــل حــذف 
ــچ  ــه هی ــال ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ش
عنــوان نمی تــوان اطفــال زیــر 1۸ ســال 
نمــود. محکــوم  اعــدام  مجــازات  بــه  را 

مــاده ۸9 ایــن قانــون مقرر مــی دارد: »درباره 
نوجوانانــی کــه مرتکــب جــرم تعزیــری 
ــکاب،  ــان ارت ــا در زم ــن آنه ــوند و س می ش
بیــن پانــزده تــا هجــده ســال تمــام شمســی 
اســت مجازات هــای زیــر اجــرا می شــود:

الــف ـ نگهــداری در کانــون اصــاح و تربیــت از دو تــا پنــج ســال در مــورد 
جرایمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه یــک تــا ســه اســت.

در  ســال  ســه  تــا  یــک  از  تربیــت  و  اصــاح  کانــون  در  نگهــداری  ـ  ب 
اســت. چهــار  درجــه  تعزیــر  آنهــا  قانونــی  مجــازات  کــه  جرایمــی  مــورد 
پ ـ نگهداری در کانون اصاح و تربیت از ســه ماه تا یک ســال یا پرداخت جزای 

نقدی از ده میلیون.
ــر  ــال ب ــر 1۸ س ــال زی ــدام اطف ــاص، اع ــدی و قص ــم ح ــا جرای ــه ب ــا در رابط ام
طبــق شــرایط خاصــی حــذف شــده اســت. طبــق قانــون جدیــد اصــل بــر 
ــی  ــرط اصل ــه ش ــه س ــر اینک ــت، مگ ــال اس ــر 1۸ س ــال زی ــاص اطف ــدم قص ع
ــد. ــته باش ــود داش ــردد، وج ــاز می گ ــب ب ــار مرتک ــش و اراده و اختی ــه دان ــه ب ک

تــا ایــن قســمت نتیجــه ایــن خواهــد بــود کــه حکــم اعــدام تمــام افــرادی کــه در 
زمــان ارتــکاب جــرم سنشــان زیــر 1۸ ســال بــوده اســت، می بایســت متوقــف شــود. 
ــواد  ــروش م ــری ماننــد حمــل و ف ــم تعزی ــراد مرتکــب جرای ــن دســت از اف اگــر ای
ــل شــده  ــد شــد و چنانچــه مرتکــب قت ــه حبــس محکــوم خواهن مخــدر باشــند ب
ــی  ــت. دیوان عال ــد گرف ــرار خواه ــورد رســیدگی ق ــا مجــددا م ــده آنه باشــند، پرون
کشــور نیــز در نظریــه هیــات عمومــی خــود اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه کــودکان 
زیــر 1۸ ســال می تواننــد درخواســت اعــاده دادرســی دهنــد. امــا از آن جایــی کــه 
بســیاری از محکومیــن بــه اعــدام بــه حقــوق خــود آشــنا نیســتند، می بایســت بــه 
آنهــا ایــن موضــوع تفهیــم و آمــوزش داده شــود تــا در معــرض اعــدام قــرار نگیرنــد.

ــه  ــر گرفت ــه ای در نظ ــه و عادالن ــی منصفان ــودکان دادرس ــرای ک ــر ب ــی اگ از طرف
ــه اعــدام نخواهــد شــد. ــون جدیــد هیــچ کودکــی محکــوم ب ــر اســاس قان شــود، ب

ــه حــذف اســت و اکثــر کشــورها  در اکثــر کشــورهای جهــان مجــازات اعــدام رو ب
ــد؛ امــا ایــران همچنــان مجــازات  ــرای کــودکان حــذف کرده ان مجــازات اعــدام را ب
ــا ایــن حــال  ــه صــورت کامــل حــذف نکــرده اســت . ب ــرای کــودکان را ب اعــدام ب
ــات داد. ــرگ نج ــال را از م ــر 1۸ س ــراد زی ــوان اف ــه می ت ــود دارد ک ــرایطی وج ش

تبصــره 2 مــاده ۸۸ مقــرر مــی دارد: هــرگاه نابالــغ مرتکــب یکــی از جرایــم 
پانــزده  تــا  دوازده  از  کــه  صورتــی  در  گــردد  قصــاص  یــا  حــد  موجــب 
ســال قمــری داشــته باشــد بــه یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای )ت( 
و یــا )ث( محکــوم می شــود و در غیــر ایــن صــورت یکــی از اقدامــات مقــرر 
می گــردد. اتخــاذ  آنهــا  مــورد  در  مــاده  ایــن  )پ(  تــا  )الــف(  بندهــای  در 
جــرم، تکــرار  عــدم  بــه  کتبــی  تعهــد  اخــذ  یــا  و  تذکــر  و  اخطــار  ـ  ت 

تــا  مــاه  ســه  از  تربیــت  و  اصــاح  کانــون  در  نگهــداری  ـ  ث 
پنــج تــا  یــک  درجــه  تعزیــری  جرایــم  مــورد  در  ســال  یــک 

ــد  ــذ تعه ــا اخ ــی ب ــت قانون ــا سرپرس ــاء ی ــا اولی ــن ی ــه والدی ــلیم ب ــف ـ تس ال
نوجــوان یــا  طفــل  اخــاق  حســن  در  مواظبــت  و  تربیــت  و  تادیــب  بــه 

از  مــورد  حســب  می توانــد  بدانــد  مصلحــت  دادگاه  هــرگاه  ـ  تبصــره 
اشــخاص مذکــور در ایــن بنــد تعهــد بــه انجــام امــوری از قبیــل مــوارد 
نمایــد: أخــذ  نیــز  را  مقــرر  مهلــت  در  دادگاه  بــه  نتیجــه  اعــام  و  ذیــل 

ــر  ــناس و دیگ ــا روان ش ــی ی ــددکار اجتماع ــه م ــوان ب ــا نوج ــل ی ــی طف 1ـ معرف
متخصصــان و همــکاری بــا آنــان،2ـ فرســتادن طفــل یــا نوجــوان بــه یــک موسســه 
ــدام الزم  ــوزی، 3ـ اق ــه آم ــا حرف ــل ی ــور تحصی ــه منظ ــی ب ــی و فرهنگ آموزش

ــا  ــل ی ــاد طف ــرک اعتی ــا ت ــان ی ــت درم جه
نوجــوان تحــت نظــر پزشــک،۴ـ جلوگیــری 
یــا  ارتبــاط مضــر طفــل  و  معاشــرت  از 
تشــخیص  بــه  اشــخاص  بــا  نوجــوان 
آمــد  و  رفــت  از  جلوگیــری  ۵ـ  دادگاه، 
ــن ــای معی ــه محل ه ــوان ب ــا نوج ــل ی طف

ــا  ــد اگــر کــودکان 12 ت ــون جدی  طبــق قان
1۵ ســال مرتکــب جرایمــی شــوند کــه حــد 
و یــا قصــاص بــر آنهــا جــاری اســت، بــه وی 
ــی  ــد کتب ــده و تعه ــر داده ش ــار و تذک اخط
بــرای عــدم انجــام جــرم گرفتــه می شــود و 
یــا این کــه در جرایــم درجــه یــک تــا پنــج، 
ــداری در  ــال نگه ــک س ــا ی ــاه ت ــه م ــه س ب
ــون اصــاح و تربیــت محکــوم می شــود.   کان
در جرایــم دیگــر بــه والدینــش تحویــل داده شــده و تعهــد کتبــی اخــذ می گــردد، 
یــا بــه مــددکار و روان شــناس معرفــی شــده یــا بــه یــک موسســه آموزشــی معرفــی 
ــا توســط دادگاه نصیحــت می شــود. می شــود و اگــر معتــاد باشــد، درمــان شــده ی

ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــری همان ط ــم تعزی ــال در جرای ــا 1۸ س ــن 1۵ ت ــودکان بی ک
ــا در  ــرای آنه ــه ب ــی ک ــر مجازات ــده و حداکث ــوم نش ــدام محک ــازات اع ــه مج ب
ــت.  ــت اس ــاح و تربی ــون اص ــداری در کان ــال نگه ــج س ــود پن ــه می ش ــر گرفت نظ
در رابطــه بــا کــودکان بیــن 1۵ تــا 1۸ ســال، قانون گــزار در مــاده 91 مقــرر کــرده 
ــده  ــر از هج ــغ کمت ــراد بال ــرگاه اف ــاص ه ــا قص ــد ی ــب ح ــم موج ــت: در جرای اس
ــا در رشــد  ــا حرمــت آن را درک نکننــد و ی ســال، ماهیــت جــرم انجــام شــده و ی
ــه  ــه ب ــا توج ــورد ب ــب م ــد، حس ــته باش ــود داش ــبهه وج ــان ش ــل آن ــال عق و کم
ــوند. ــوم می ش ــل محک ــن فص ــده در ای ــی ش ــای پیش بین ــه مجازات ه ــا ب ــن آنه س

ــکی  ــر پزش ــد نظ ــل می توان ــال عق ــد و کم ــخیص رش ــرای تش ــره ـ دادگاه ب تبص
ــد. ــد، اســتفاده کن ــه مقتضــی بدان ــر ک ــق دیگ ــر طری ــا از ه ــی را اســتعام ی قانون

بنــا بــر ایــن مرتکــب جرایــم حــدی ماننــد ســب النبــی، لــواط، زنــا، ســرقت و غیــره 
و یــا جرایــم بــا مجــازات قصــاص تنهــا در صورتــی بــه اعــدام محکــوم می شــوند کــه
1ـ ماهیت جرم انجام شــده را درک نکنند، یعنی نتوانند درک کنند عملی که انجام داده اند 

قتل است.
2ـ حرمــت جــرم را درک نکننــد، یعنــی نداننــد عملی کــه انجام داده انــد عملی حرام 
بــوده و از نظــر شــرعی نمی تــوان دیگــری را بــه قتــل رســاند یــا مرتکــب جــرم شــد.

3ـ در رشــد و کمــال عقــل آنــان شــبهه وجــود داشــته باشــد یعنــی قاضــی شــک 
ــت. ــه اس ــد یافت ــرم رش ــکاب ج ــان ارت ــش در زم ــم عقل ــه مته ــه این ک ــد ب کن

ــی  ــکی قانون ــر پزش ــد نظ ــل می توان ــال عق ــد و کم ــخیص رش ــرای تش دادگاه ب
را اســتعام یــا از هــر طریــق دیگــر کــه مقتضــی بدانــد، اســتفاده کنــد.

اســت.  جــرم  ارتــکاب  زمــان  در  افــراد  ســن  مــاک  مهــم  بســیار  نکتــه 
اگــر فــردی در زمــان ارتــکاب جــرم ســنش زیــر 1۸ ســال بــود مشــمول 
صبــر  کــه  نیســت  این طــور  شــود.  اعــدام  نبایــد  و  شــده  قانــون  ایــن 
کنیــم تــا فــردی ســنش بــاالی 1۸ ســال شــود و بعــد اعدامــش کنیــم.

رییــس قــوه قضاییــه در اشــتباهی فاحــش اعــام کــرده اســت کــه اعــدام اطفــال زیر 
1۸ ســال نداریــم و منظــور ایشــان ایــن بــود کــه می گذارنــد فــردی ســنش بــاالی 
1۸ ســال شــود و بعــد اعــدام کننــد کــه از نظــر قانونــی و شــرعی صحیــح نیســت.

ــر  ــودکان زی ــدام ک ــد: »اع ــته اند، گفته ان ــرا داش ــه اخی ــه ای ک ــان در مصاحب ایش
ــده و  ــخص هف ــی ش ــم وقت ــی نداری ــا دلیل ــا م ــت؛ ام ــض اس ــال دروغ مح 1۸ س
رســیده  ســالگی   2۵ بــه  اکنــون  و  می شــود  مرتکــب  جنایتــی  ســاله  نیــم 
ــر  ــه اگ ــی ک ــم«. در حال ــده بگیری ــاص را نادی ــرای قص ــای دم ب ــق اولی ــت، ح اس
ــه  ــم ب ــت او را نمی توانی ــم داش ــال و نی ــرم 1۷ س ــکاب ج ــان ارت ــردی در زم ف
ــم. ــش کنی ــالگی اعدام ــد از 1۸ س ــم و بع ــوم کنی ــدام محک ــه اع ــوان ب ــچ عن هی

وکای دادگســتری بــا مــواد قانونــی کــه در قانــون جدیــد در اختیار دارند بــه راحتی 
می تواننــد از کــودکان زیــر 1۸ ســال دفــاع کننــد، چــرا کــه تجریــه و گفتگــوی بــا 
پنجــاه کــودک زیــر 1۸ ســال در زنــدان بــه نگارنــده اثبــات نمــوده اســت کــه هیــچ 
کــدام از آنهــا در زمــان ارتــکاب جــرم بــه رشــد عقلی نرســیده بودنــد و نمی دانســتند 

عملــی کــه انجــام می دهنــد مجازاتــش اعــدام اســت یــا مجــازات خواهنــد شــد.

بررسی اعدام اطفال زیر ۱۸ سال 
 بر اســاس قانون جدید مجازات اسالمی

محمد مصطفایی - وکیل دادگسرتی



صفحه  3/ شماره چهارم

گزارش

نســیم  ســامان  کــه  دارد  آن  از  حاکــی  شــده  منتشــر  خبرهــای 
می شــود.  اعــدام  آینــده  روزهــای  طــی  ایرانــی  کــرد  زندانــی 
بــود. شــده  دســتگیر  محاربــه  اتهــام  بــه  ســالگی   1۷ در  نســیم 

زندانــی  ایــن  وکیــل  گفتــه ی  بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن   
شــکنجه  تحــت  شــده  گرفتــه  او  از  کــه  اعترافاتــی  سیاســی، 
عضویــت  طریــق  از  محاربــه  اتهــام  بــه  او  اعــدام  حکــم  و  بــوده 
مهابــاد انقــاب  دادگاه   1 شــعبه  در  نظــام  مخالــف  گروه هــای  در 

ــهروند  ــیم ش ــامان نس ــت. س ــده اس ــادر ش ــا ص ــان اعتراف ه ــاس هم ــر اس  ب
اســتان  مــرزی  مناطــق  در   1390 ســال  در  کــه  اســت  مریــوان  اهــل 
آذربایجــان غربــی توســط نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــد و هم اکنــون 
می بــرد. ســر  بــه  اعــدام  حکــم  اجــرای  انتظــار  در  ارومیــه  زنــدان  در 

یکــی از اعضــای خانــواده ی ســامان نســیم بــه کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر 
ــد  ــام کرده ان ــه او اع ــه ب ــزی ارومی ــدان مرک ــه مســووالن زن ــران گفــت ک در ای
ــواده  حکــم اعــدام اش در روز 30 بهمــن مــاه اجــرا خواهــد شــد. هم چنیــن خان
ــع شــده اند. ــن روز مطل ــق وکیــل او از اجــرای حکــم در ای ــی از طری ــن زندان ای

در پــی جــدی شــدن مســاله اعــدام ایــن زندانــی کــه در زمــان بازداشــت تنهــا 
ــر  ــوق بش ــان حق ــل و دیده ب ــو بین المل ــازمان عف ــت، س ــته اس ــال داش 1۷ س
ــده اند. ــدام او ش ــریع تر اع ــه س ــف هرچ ــان توق ــی خواه ــدور بیانیه های ــا ص ب

ســازمان عفــو بین الملــل بــر اســاس اســناد دادگاه می گویــد کــه ســامان 
اعتــراف کــرده کــه در جریــان درگیــری  بازجویی هــای خــود  نســیم در 
ــا  ــرده، ام ــلیک ک ــا ش ــمت آن ه ــه س ــتان 90 ب ــپاه در تابس ــای س ــا نیروه ب
و گفتــه  انــکار کــرده  را  اعتــراف  ایــن  دادگاه  وی در نخســتین جلســه ی 
بودنــد. کــرده  اعتراف نامــه  ایــن  امضــای  بــه  مجبــور  زور  بــا  را  او  کــه 

ســامان نســیم متهــم بــه عضویــت در گــروه »پــژاک« )حیــات آزاد کردســتان( 
و فعالیــت مســلحانه علیــه ســپاه پاســداران اســت. ظاهــرا ایــن زندانــی سیاســی 
ــژاک در کوه هــای  ــه همــراه چندیــن عضــو دیگــر پ در تیــر مــاه ســال 1390 ب
ــت  ــس از آن بازداش ــدند و پ ــر ش ــپاه درگی ــای س ــا نیروه ــت ب ــراف سردش اط
شــد. چنــدی پــس از دســتگیری ســامان نســیم، اعــام شــد کــه در درگیــری 
رخ داده، یــک عضــو ســپاه پاســداران کشــته و ســه تــن دیگــر مجــروح شــدند.

دیده بــان  ســازمان  بــه  نســیم  ســامان  وکیــل  مــژده،  عزیــز 
قانونــی  پزشــکی  کارشناســان  کــه  اســت  گفتــه  بشــر  حقــوق 
اســت.  نبــوده  قتــل  مســوول  ســامان  کــه  ســاختند  مســجل 
ــنبه 29  ــج ش ــر از روز پن ــی دیگ ــی سیاس ــراه 29 زندان ــه هم ــیم ب ــامان نس س
ــان  ــم زندانی ــک جرای ــل تفکی ــرای اص ــدم اج ــه ع ــراض ب ــاه در اعت ــان م آب
ــاب 33  ــن اعتص ــه ای ــذا زد ک ــاب غ ــه اعتص ــت ب ــه دس ــدان ارومی ــن زن در ای
ــا  ــد از آن باره ــدت و بع ــدان در آن م ــووالن زن ــد. مس ــول انجامی ــه ط روز ب
زندانیــان را بــه تبعیــد و اجــرای حکم هــای اعدام شــان تهدیــد کرده انــد.

ســازمان عفــو بین الملــل در زمــان اعتصــاب غــذای ایــن زندانیــان طــی گزارشــی 
در مــورد ســامان نســیم عنــوان کــرده بــود: »اکنــون مقام هــای ایــران عمــا بــا 
تهدیــد مــرگ در حــال بــاج گرفتــن از او هســتند. اعــدام ســامان نســیم نقــض 
فاحــش قوانیــن بین المللــی خواهــد بــود. حکــم او بایــد فــورا تخفیف داده شــود«.

در گــزارش اخیــر دیده بــان حقــوق بشــر در مــورد ســامان نســیم آمــده اســت: 
»دیــوان عالــی کشــور در تابســتان 2012 حکــم اعــدام ســامان نســیم را کــه در 
ــان  ــه ســن وی در زم ــر ک ــن تذک ــا ای ــود، ب ــده ب ــدوی صــادر ش ــک دادگاه ب ی
دســتگیری زیــر 1۸ ســال بــوده، لغــو کــرد؛ ولی ایــن حکــم در نهایت تایید شــد«.

ــار  ــی از چه ــران یک ــه ای ــد ک ــری می گوین ــوق بش ــی حق ــازمان های بین الملل س
ــته  ــال گذش ــول ۵ س ــودک در ط ــن ک ــدام مجرمی ــه اع ــه ب ــت ک ــوری اس کش
شــهرت دارد. دیگــر کشــورها عبارتنــد از یمــن، عربســتان ســعودی و ســودان. در 
گــزارش ســازمان دیده بــان حقــوق بشــر آمــده اســت: »بــر اســاس گزارش هــای 
ــگام  ــه هن ــر ک ــل ۸ نف ــون حداق ــران از ســال 2010 تاکن رســمی رســانه های ای
بازداشــت زیــر 1۸ ســال داشــتند، اعــدام شــده اند؛ امــا عفــو بین الملــل و ســایر 
گروه هــای حقــوق بشــر، آمــار اعدامی هــای ایــن گــروه را تــا 31 نفــر می داننــد«.

ــر  ــرم زی ــکاب ج ــگام ارت ــه هن ــه ب ــانی ک ــرای کس ــرگ ب ــازات م ــن مج تعیی
ــران  ــت. ای ــر اس ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــض قوانی ــد، ناق ــی بوده ان ــن قانون س
بســیاری از ایــن قوانیــن را امضــا کــرده و متعهــد بــه رعایــت آنهــا شــده، امــا در 
ــی مواجــه شــده ایم. ــات بین الملل ــاد مصوب ــض مف ــا نق ــا ب ــر باره ســال های اخی

ــن  ــت ای ــه روی ــه ب ــه ای ک ــل، نســیم در نام ــو بین المل ــازمان عف ــه ی س ــه گفت ب
ــری  ــم مت ــلولی دو در نی ــه او را در س ــده ک ــی ش ــیده مدع ــز رس ــازمان نی س
ــد  ــزان کرده ان ــش آوی ــت ها  و پاهای ــک زده و از دس ــا کت ــتند و باره ــه داش نگ
ــت اش  ــر انگش ــه اث ــده ک ــته وادار ش ــمان بس ــا چش ــه  زور و ب ــه ب ــن ک ــا ای ت
بگــذارد. اتهام هایــش  بــه  اعتــراف  اســناد  زیــر  در  امضــا  عنــوان  بــه  را 

ایــن زندانــی محکــوم بــه اعــدام ضمــن »صــوری« خوانــدن دادگاه خــود 
نداشــته اند  دفــاع  امــکان  دادگاه  در  وکایــش  و  او  کــه  اســت  نوشــته 
اســت. کــرده  شــتم«  و  »ضــرب  بــه  تهدیــد  را  او  پرونــده  قاضــی  و 

بــا  تلفنــی  تمــاس  هیــچ  بازداشــت  زمــان  طــی  کــرد  زندانــی  ایــن 
او یــک دوربیــن تمــام  خانــواده خــود نداشــته و گفتــه کــه در ســلول 
اســت. می کــرده  ضبــط  را  رفتــن«  توالــت  زمــان  »حتــی  و  حــرکات 

ایــن در حالــی اســت کــه تاریخ اعام شــده بــه وکیل و خانــواده ی او بــرای اجرای 
حکــم اعــدام، روز پنجشــنه 30 بهمــن مــاه اعــام شــده بــود. دبیــر کل ســازمان 
ــدام  ــم اع ــف اجــرای حک ــتار توق ــی خواس ــا انتشــار ویدیوی ــل ب ــن المل ــو بی عف
بــرای ایــن زندانــی کــرد شــد و از رهبــر جمهــوری اســامی ایــران خواســت تــا با 
توجــه بــه این کــه جــان ایــن زندانــی در دســتان اوســت؛ مانــع از اعدامــش شــود.

کشــورهای مختلفــی از جملــه نــروژ و آلمــان بــا درخواســت مســتقیم از 
ــز  ــل نی ــازمان مل ــدند. س ــدام او ش ــم اع ــف حک ــتار توق ــران؛ خواس ــت ای دول
بــار دیگــر روز چهارشــنبه 29 بهمــن از دولــت جمهــوری اســامی ایــران 
خواســت کــه فــورا اعــدام ســامان نســیم »محکــوم نوجــوان« را متوقــف 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــران س ــز، گزارش گ ــتوف هین ــهید و کریس ــد ش ــد. احم کن
اعدام هــای فراقضایــی  ایــران و  بــرای بررســی وضعیــت حقــوق بشــر در 
نیــز خواســتار توقــف فــوری حکــم اعــدام بــرای ســامان نســیم شــدند. 
ســامان نســیم روز 29 بهمــن به مکان دیگری منتقل شــده که وکیــل و خانواده ی 
او از آن بی خبــر هســتند؛ امــا بــا پیگیری هــای خانــواده و وکیــل، بــه آن هــا اعــام 

شــده اســت کــه حکــم اعــدام بــرای او در روز پنجشــنبه اجــرا نشــده اســت. 

سامان نسیم، زندانی کرد
در آستانه اعدام

روز چهارشــنبه هفته گذشــته ســامان نسیم به همراه چند تن دیگر از زندانیان محکوم 
بــه اعــدام از بند عمومی زندان ارومیه بــه محلی نامعلوم برای اجرای حکم اعدام منتقل 
شــد. عدم اطاع رســانی و پاسخ گویی حکومت، ابهامات در مورد سرنوشت و وضعیت 

ســامان نسیم و دیگر زندانیان را افزایش داد.
 بســیاری از منابع از اجرای حکم ســامان نســیم  و دیگر زندانیان خبر دادند. اما 
وضعیت دشــوار دیده بانی و گزارش گری توســط گزارش گران حقوق بشر و همین 
طور عدم شــفافیت دســتگاه های قضایی و زندان، منجر به افزایش ابهام در مورد 

این زندانیان شــد. گزارش در مورد ســامان نسیم به روزهای قبل از این اتفاقات باز 
می گردد و شــامل سرنوشت قطعی وضعیت این زندانی نمی شود.

زندانیان محکوم به اعدام/ 5



آیــت اهلل یــزدی عضــو مجلــس خبــرگان، تک خوانــی زن را حــرام دانســت و گفــت کــه اصــوال ترویــج موســیقی حــرام اســت. 
ــه معاونــت  ــر ارشــاد! ب ــر ارشــاد تذکــر می دهــم کــه آقــای وزی ــه وزی ــر ارشــاد گفــت: »بنــده باالخــص ب ــه وزی وی خطــاب ب
موســیقی تان تذکــر بدهیــد کــه موســیقی در اســام حــرام اســت. شــما نمی توانیــد مــوارد شــبهه را تشــخیص بدهیــد. تمســک 
ــد«. ــرام بیافتی ــتبه در ح ــوان مش ــه عن ــد و ب ــا بگذاری ــر پ ــا را زی ــته مرزه ــته آهس ــود آهس ــب می ش ــبهه موج ــوارد ش ــه م ب

بــرای  رحیمــی  محمدرضــا 
خــود  حبــس  ســال   ۵ تحمــل 
ــد.  ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــه زن ب
حضــور  بــا  پلیــس  مامــوران 
محمــود  اول  معــاون  خانــه  در 
رییس جمهــور  احمدی نــژاد، 
پیشــین، او را بــرای اجــرای حکــم 
اطــاع  پایــگاه  خواندنــد.  فــرا 

رســانی دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران بــا گــزارش ایــن خبــر نوشــت: »بــا 
ــور  ــاون اول رییس جمه ــی مع ــا رحیم ــت محمدرض ــت محکومی ــه قطعی ــه ب توج
ــرای  ــکام دادس ــرای اح ــت اج ــس، سرپرس ــال حب ــل ۵ س ــر تحم ــر ب ــابق دای س
ــی  ــروی انتظام ــق نی ــس را از طری ــم حب ــرای حک ــتور اج ــت دس ــان دول کارکن
صــادر نمــود. بــر ایــن اســاس مامــوران پلیــس در تاریــخ 26 بهمــن 93 بــا حضــور 
در محــل ســکونت محکــوم علیــه، وی را فــرا خوانــده و پــس از تفهیــم موضــوع 
ــدان اویــن معرفــی شــد«. ــه زن اجــرای حکــم، نامبــرده جهــت تحمــل حبــس ب

ــاری  ــال ج ــاه س ــن م ــی را در اول بهم ــور، رحیم ــی کش ــوان عال ــعبه 11 دی ش
ــال  ــان رد م ــون توم ــارد و ۸۵0 میلی ــس، دو میلی ــال و 91 روز حب ــچ س ــه پن ب
ــس از  ــی پ ــود. رحیم ــرده ب ــوم ک ــدی محک ــزای نق ــان ج ــارد توم ــک میلی و ی
قطعــی شــدن حکمــش در نامــه ای خطــاب بــه احمدی نــژاد نوشــت کــه 
اســت. خــورده  را  او  بــی گاه«  و  گاه  آبروریزی هــای  و  لجبازی هــا  »چــوب 

گزارش گــران  ســازمان 
بــدون مــرز رده بنــدی جهانــی 
ــال 201۵  ــانه ها در س آزادی رس
را منتشــر کــرد. ایــن رده بنــدی 
ــناخت بیشــتر  ــرای ش ــی ب منبع
رســانه ها  آزادی  وضعیــت 
ایــن  بــه  در جهــان اســت و 
ــتناد بســیاری  ــورد اس ــوان م عن
از نهادهــای جهانــی از جملــه 

ســازمان ملــل، بانــک جهانــی و بســیاری از نهادهــای ملــی در کشــورهای مختلــف 
ــر اســاس وضعیــت  اســت. رده بنــدی آزادی رســانه ها در جهــان کــه کشــورها را ب
آزادی مطبوعــات و ســاختارهای تضمیــن کننــده ی حــق بنیادیــن دانســتن، بررســی 
ــان  ــگاران و کارشناس ــن از روزنامه ن ــا ت ــکاری صده ــا هم ــال ب ــر س ــد، ه می کن
ــدی و از  ــن رده بن ــود. در ای ــه می ش ــر تهی ــوق بش ــان حق ــانه ها، وکا و مدافع رس
میــان 1۸0 کشــور، ایــران در رتبــه 1۷6 قــرار دارد. رتبــه ایــران در رده بنــدی جهانی 
ــی  آزادی رســانه ها از ســال 2003 در حــال ســقوط اســت. انتخــاب حســن روحان
بــه ریاســت جمهــوری در خــرداد مــاه 1392 نیــز تاثیــر چنــدان مثبتــی بــر وضعیت 
ــوج  ــوند، م ــف می ش ــات توقی ــانه ها همچن ــت. رس ــته اس ــانی نداش آزادی اطاع رس
ــت های  ــابه بازداش ــر، مش ــال اخی ــگاران در دو س ــگاران و وب ن ــت روزنامه ن بازداش
ــن  ــر مناقشــه ســال ۸۸ اســت. بســیاری از بازداشت شــدگان ای ــردای انتخــاب پ ف
ــال  ــا ۵0 فع ــان ب ــران همچن ــد. ای ــر می برن ــه  س ــدان ب ــوز در زن ــا، هن اعتراض ه
رســانه ای زندانــی، یکــی از پنــج زنــدان جهــان بــرای روزنامه نــگاران اســت.

شــعبه یــک دیــوان عدالــت 
از  عــده ای  درخواســت  اداری 
جوانــان بهایــی بــرای بررســی 
ادامــه  جهــت  آنهــا  مــدارک 
دانشــگاه های  در  تحصیــل 
ــه  ــرد. ب ــران را رد ک ــی ای دولت
ــس از اعــام  گــزارش جــرس، پ
نتایــج کنکــور ســال جــاری 
ایــران،  دولتــی  دانشــگاه های 
ــه  ــی ک ــان بهای ــدادی از جوان تع

ــی  ــگاه های دولت ــن دانش ــتند در بهتری ــد و می توانس ــی بودن ــای خوب ــز رتبه ه حای
ایــران پذیرفتــه شــوند، بــه دلیــل نقــص در پرونــده پذیــرش نشــدند. ایــن افــراد پس 
از آن بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کردنــد کــه ســرانجام پــس از تاش هــای 
فــراوان درخواســت آنهــا ثبــت و قــرار شــد تــا در شــعبه یــک دیــوان عدالــت اداری 
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. ایــن شــعبه کــه توســط رییــس دیــوان عدالــت اداری 
کشــور اداره می شــود بــه اســتناد شــرایط عمومــی گزینــش و آمــوزش، درخواســت 
ــه  ــه خاطــر مصوب ــان را رد کــرد و گفتــه اســت کــه ایــن اســتناد نیــز ب ایــن جوان
شــورای انقــاب فرهنگــی کشــور اســت کــه در ســال 6۸ منتشــر شــده و در آن از 
ــری شــده اســت. ــران جلوگی ــی ای ــان در دانشــگاه های دولت ــل بهایی ــه تحصی ادام

هــر چنــد دیــوان عدالــت اداری هیــچ ســند مکتوبــی در ایــن بــاره بــه ایــن جوانــان 
ــر  ــی ب ــتنادی مبن ــچ اس ــز هی ــناد اداری نی ــرده و در اس ــه نک ــا ارای و وکای آنه
ــت اداری،  ــوان عدال ــک دی ــعبه ی ــا ش ــدارد، ام ــود ن ــراد وج ــن اف ــودن ای ــی ب بهای
ــت. ــرده اس ــتناد ک ــوزش اس ــش و آم ــی گزین ــرایط عموم ــه ش ــود را ب ــم خ حک

ــه  ــی ک ــردان ایران ــی، کارگ ــر پناه جعف
ــه مــدت 20 ســال از فیلم ســازی محــروم  ب
ــده  ــم »تاکســی« برن ــر فیل ــه خاط ــده؛ ب ش
خــرس طــای جشــنواره فیلــم برلیــن 
علــت ممنوع الخــروج  بــه  پناهــی  شــد. 
جشــنواره  ایــن  در  نتوانســت  بــودن 
دختــر  ســعیدی،  هانــا  کنــد.  شــرکت 
ــی  ــای پناه ــتگان آق ــه از بس ــالی ک خردس
ایفــای  نیــز  تاکســی  فیلــم  اســت و در 
ــرف او  ــزه را از ط ــن جای ــرده، ای ــش ک نق
دریافــت کــرد. ســعیدی کــه در هنــگام 
ــود،  ــاده ب ــه افت ــه گری ــزه ب ــت جای دریاف

ــه  ــه ام«. ب ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــی تح ــم، خیل ــزی بگوی ــم چی ــت: »نمی توان گف
ــه  ــنواره برلینال ــات داوران جش ــس هی ــکی ریی ــی، دارن آرنوفس ــزارش بی بی س گ
گفــت: »محدودیت هــا بســیاری اوقــات الهام بخــش کارهــای بهتــری بــرای 
ــه کار  ــوند و ب ــده می ش ــم خفه کنن ــات ه ــی اوق ــا بعض ــوند؛ ام ــدان می ش هنرمن
ــه در  ــای اینک ــه ج ــی ب ــر پناه ــد. جعف ــیب می زنن ــد آس ــری و روح هنرمن هن
ــدی او  ــم و نومی ــذارد خش ــه بگ ــای اینک ــه ج ــود، ب ــلیم ش ــکند و تس ــم بش ه
ــر از  ــم او پ ــت. فیل ــاخته اس ــینما س ــه س ــقانه ب ــه ای عاش ــرد، نام ــر بگی را در ب
ــت«. ــش اس ــه مخاطبان ــق ب ــورش و عش ــه و کش ــه جامع ــر، ب ــه هن ــقش ب عش

ــه خــرس  ــم آفســاید ب ــا فیل ــز در ســال 2006 ب ــن نی ــر پناهــی پیــش از ای جعف
ــان اعتراضــات  ــه دنبــال بازداشــت در جری ــود. آقــای پناهــی ب نقــره ای رســیده ب
ــری  ــای هن ــته در رویداده ــده و نتوانس ــروج ش ــران ممنوع الخ ــال 13۸۸ از ای س
بــه 6 ســال  از آن  بعــد  او حــدود یــک ســال  بین المللــی شــرکت کنــد. 
حبــس و 20 ســال محرومیــت از برخــی حقــوق اجتماعــی محکــوم شــد.

خبرها

صفحه 4/ شماره چهارم



اعالمیه جهانی حقوق برش، ماده ی ســوم:

هر فردی حق حیات، آزادی
  و برخورداری از امنیت شخصی را دارد



قانــون  شــما  نظــر  بــه  نیکبخــت،  آقــای   •

ــم  ــت حری ــر رعای ــد ب ــه ح ــا چ ــران ت ــی ای اساس
بــا  آیــا  دارد؟  تاکیــد  شــهروندان  خصوصــی 
حفــظ  بــه  می تــوان  فعلــی،  اساســی  قانــون 
بــود؟ امیــدوار  شــهروندان  خصوصــی  حریــم 

ــد  ــب ش ــش تصوی ــال پی ــه 3۵ س ــران ک ــی ای ــون اساس قان
ــیاری  ــن ـ بس ــان تدوی ــی زم ــرایط انقاب ــه ش ــه ب ــا توج ـ ب
ــایلی  ــن مس ــران و همچنی ــردم ای ــروع م ــای مش از آزادی ه
ــردم  ــم خصوصــی و حقــوق عمومــی م ــه حری ــوط ب کــه مرب
ــول آن  ــی از اص ــه برخ ــر چ ــت. گ ــه اس ــود را پذیرفت می ش
ــا  ــدان معن ــن ب ــا ای در عمــل ممکــن اســت اجــرا نشــود؛ ام
ــون  ــک قان ــکل، ی ــن ش ــه همی ــون ب ــن قان ــه ای ــت ک نیس
ــدون نقــص اســت  ــان و ب ــا زم ــوب و متناســب ب ــا مطل کام
ــر  ــت. غی ــده اس ــه ش ــردم در آن پذیرفت ــوق م ــه حق و هم
از قانــون اساســی، قوانیــن دیگــری کــه در ایــران بــه 
ــیده،  ــب رس ــه تصوی ــون ب ــن قان ــاس ای ــر اس ــا ب ــت ی تبعی
ــی،  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــایل مرب ــادی از مس ــوارد زی م
حقــوق عمومــی مــردم، آزادی هــای مشــروع یــا آن چــه 
ــوان  ــا عن ــوم ب ــل س ــران در فص ــی ای ــون اساس ــه در قان ک
»حقــوق ملــت« نــام بــرده شــده را مــورد لحــاظ قــرار 
ــه شــکل  ــون اساســی و ب ــر قان ــارت دیگ ــه عب داده اســت. ب
ــوق و  ــی از حق ــت بعض ــت رعای ــران، قابلی ــن ای ــی قوانی کل
ــی را دارد. ــم خصوص ــع آن حری ــه تب ــردم و ب ــای م آزادی ه

• یعنی می توان با قانون اساســی فعلی هم به شکل 
کامل حقوق شهروندان را تامین کرد؟

ــون  ــک قان ــران ی ــی ای ــون اساس ــم قان ــه گفت ــور ک همان ط
ــچ  ــه هی ــت ک ــم نیس ــکلی ه ــه ش ــی ب ــت؛ ول ــل نیس کام
ظرفیتــی را بــرای رعایــت حقــوق مــردم یــا حریــم خصوصــی 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه باش ــر نگرفت ــهروندان در نظ ش
ــادی  ــوارد زی ــردم در م ــوق م ــون، حق ــن قان ــوم ای ــل س فص
بــدون هیچ گونــه تبعیــض یــا »تخصیــص« و یــا حــد و مــرز 
و تفاوتــی، پذیرفتــه شــده اســت. اصــل نوزدهــم ایــن قانــون 
می گویــد: »مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند از 

ــاز نخواهــد  ــا ســبب امتی ــد این ه ــان و مانن ــژاد، زب ــگ، ن ــد و رن حقــوق مســاوی برخوردارن
بــود«. ایــن اصــل در واقــع تســاوی همــه مــردم را در برابــر قانــون مــورد توجــه قــرار داده 
ــراد اشــاره نشــده اســت، اصــل  ــه مذهــب اف ــن اصــل ب ــن حــال چــون در ای ــا ای اســت. ب
بیســتم قانــون می گویــد: »همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون 
قــرار دارنــد و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت 
ــا قیــد »رعایــت موازیــن اســام« اصــل  ــد عمــا«. ایــن اصــل، ب موازیــن اســام برخوردارن
19 را محــدود کــرده و بــه اصطــاح حقوقــی آن را تخصیــص زده اســت؛ زیــرا در بســیاری از 
مــوارد، شــهروندان ایرانــی پیــروان ادیــان دیگــر و پذیرفتــه شــده در همیــن قانــون اساســی 
ــا مســلمانان برخــوردار نیســتند،  مثــل زرتشــتی، مســیحی و کلیمــی، از حقــوق مســاوی ب
ــه کار  ــات و مشــاغل مشــغول ب ــد در بســیاری از مقام ــان نمی  توانن ــن ادی ــروان ای چــون پی

ــم: یکــی اینکــه  ــران دو چالــش دیگــر هــم داری ــر ایــن، هــم اکنــون در ای شــوند. عــاوه ب
ــه حــدود  ــن ک ــری ای ــوند و دیگ ــد متصــدی بســیاری از مشــاغل ش ــا نمی توانن ــان عم زن
ــوان دروازه ورود  ــه عن ــور ـ ب ــیه ای کش ــق حاش ــران در مناط ــردم ای ــر از م ــون نف ده میلی
بیشــترین آســیب بــه امنیــت ملــی ـ پیــروان اهــل ســنت هســتند. ایــن افــراد نمی تواننــد 
وارد بســیاری از مشــاغل شــوند، بــه طــوری کــه در 36 ســال گذشــته هیــچ یــک از مقامــات 
ــتان ها،  ــتری اس ــای کل دادگس ــطح روس ــی در س ــی مقامات ــور و حت ــی کش ــت قضای مدیری
پیــرو مذهــب تســنن نبوده انــد. اهــل تســنن در مقامــات عالــی نظامــی مثــل ارتــش، ســپاه 
ــدگان  ــک از نماین ــز هیچ ی ــس نی ــوند. در مجل ــد وارد ش ــم نمی توانن ــی ه ــروی انتظام و نی
ــز  ــه ج ــد. ب ــس نبوده ان ــه مجل ــت رییس ــو های ــم عض ــک دوره ه ــی در ی ــنن حت ــل تس اه
ــب  ــنی مذه ــت( س ــر )نف ــاون وزی ــک مع ــه ی ــی ک ــن روحان ــوری حس ــت جمه دوره ریاس
ــا،  ــا، بلوچ ه ــوده اســت. کرده ــاون وی از اهــل ســنت نب ــا مع ــر ی ــچ وزی انتخــاب شــده، هی

صفحه 6/ شماره چهارم

گفت وگو

در نظام حقوقی ایران، »حریم خصوصی« مشــخصا مورد حمایت قرار نگرفته اســت. هرچند بخشی از اصول قانون اساسی، و هم چنین 
ســایر قوانین عادی، با حمایت هایی ضمنی از »حقوق و آزادی های فردی« به منزله »حریم خصوصی« به تصویب رســیده اند. 

محمدصالح نیکبخت، حقوق دان و وکیل، با وجود تاکید بر »کامل« نبودن قانون اساســی ایران، فصل ســوم این قانون با عنوان 
»حقــوق ملت« را، در موارد زیادی »بدون هیچ گونــه تبعیض یا تخصیص و یا حد و مرز و تفاوتی« در زمینه حمایت از حریم 

خصوصی می داند. به عقیده نیکبخت، مشــخص نشــدن مرزها و محدودیت های الزم در اصول قانون اساسی، موکول کردن اجرای 
این اصول به قوانین عادی و عدم رعایت روح قانون اساســی در آن ها، »راه سواســتفاده یا عدم اجرای قوانین را برای قضات یا 

ظابطین قضایی باز گذاشته است.« 

گفت وگو بــا محمدصالح نیکبخت

حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

زهرا علی پور



ــوام  ــر اق ــنی های دیگ ــتند و س ــنت هس ــل س ــا از اه ــه عمدت ــی ها و ... ک ــا، طالش ترکمن ه
ــات  ــه، وزارت اطاع ــد در وزارت خارج ــی نمی توانن ــا قوم ــی ی ــای مل ــی از اقلیت ه و بعض
ــای  ــنت و اقلیت ه ــل س ــوند. اه ــه ای وارد ش ــوولیت های منطق ــی و مس ــطح سیاس و در س
قومــی کــه جمعیــت کثیــری از مــردم ایــران را تشــکیل می دهنــد، نمی تواننــد در 
مشــاغل فــوق و امــور دیگــر مشــغول بــه کار شــوند. در این جاســت کــه قانــون وارد حــوزه 
ــتم،  ــل بیس ــیر اص ــده و در تفس ــراد ش ــی اف ــا قوم ــادات و منش ــی و اعتق ــم خصوص حری
ــه  ــمانی ـ ک ــان آس ــروان ادی ــی از پی ــی و نظام ــات دولت ــیاری از مقام ــدی بس ــق تص ح
ــن  ــه ای ــدون اینک ــده، ب ــه ش ــنن، گرفت ــل تس ــده اند ـ و اه ــد ش ــی تایی ــون اساس در قان
ــر از  ــون نف ــا ده میلی ــان تقریب ــد. در می ــده باش ــلب ش ــا س ــما از آنه ــون رس ــق در قان ح
ــه  ــان آمــوزش نیافت ــون هیچ کــس چن ــا کن ــران ت ــف در ای ــان و مذاهــب مختل ــروان ادی پی
ــص  ــر خــود، نق ــن ام ــه ای ــات را داشــته باشــد ک ــن مقام ــراز ای ــت اح ــد صاحی ــه بتوان ک
ــطح  ــته س ــات نتوانس ــن امکان ــا ای ــه ب ــت ک ــور ماس ــگ کش ــوزش و فرهن ــی در آم عموم
ــم  ــا ه ــا آن ه ــرد ت ــاال بب ــب ب ــان و مذاه ــروان آن ادی ــان پی ــوزش را در می ــگ و آم فرهن
ــراز آن  ــدم اح ــت و ع ــض اس ــک تبعی ــن ی ــوند. ای ــه ش ــاغل پذیرفت ــن مش ــد در ای بتوانن
مشــاغل ناشــی از اعتقــادات دینــی ایــن افــراد اســت کــه ایــن نقــض حقــوق افــراد و حریــم 
ــغل  ــورد ش ــز در م ــران ج ــون اساســی ای ــه قان ــر چ خصوصــی موضــوع بحــث ماســت. اگ
ــوارد  ــایر م ــد، در س ــری باش ــی عش ــیعه اثن ــد ش ــرده بای ــد ک ــه تاکی ــت جمهوری ک ریاس
ــال  ــن ح ــا ای ــرده، ب ــاد نک ــر ایج ــمت های دیگ ــراد در س ــن اف ــرای پذیرفت ــی ب ــچ منع هی
در عمــل ایــن ممنوعیــت در مــورد تصــدی ســایر مقامــات و مشــاغل دیگــر، اعمــال شــده 
اســت. اگــر پذیرشــی هــم در کار بــوده در اجــرا بــا ایجــاد محدودیــت همــراه شــده اســت. 
ــان  ــی ف ــین می توان ــنی نش ــتان های س ــا در اس ــه تنه ــد ک ــخصی گفته ان ــه ش ــا ب مث
ــد. ــروم کرده ان ــاغل مح ــی از مش ــدی برخ ــان را از تص ــا آن ــی و عم ــته باش ــغل را داش ش
ــون اساســی نشــات  ــد از قان ــی بای ــاره قوانیــن دیگــر چطــور؟ هــر قانون  • درب
ــود دارد؟  ــایلی وج ــن مس ــم چنی ــن ه ــه قوانی ــا در بقی ــد. آی ــه باش گرفت
ــتند؟ ــق هس ــت منطب ــوق مل ــل حق ــی و فص ــون اساس ــا قان ــدر ب ــا چق آن ه

اصــل 22 قانــون اساســی کــه می گویــد: »حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل 
ــد«، از اصــول  ــز کن ــون تجوی ــواردی کــه قان اشــخاص از تعــرض مصــون اســت مگــر در م
ــد  ــه قی ــل ب ــن اص ــا ای ــی دارد؛ ام ــش حمایت ــت و نق ــور اس ــی کش ــون اساس ــی قان بنیان

قانــون محــدود شــده اســت. دو مثــال می زنــم. در آییــن 
ــت  ــرار بازداش ــدور ق ــددی ص ــوارد متع ــری در م ــی کیف دادرس
موقــت پیش بینــی شــده و بــرای آن محدودیــت زمــان در نظــر 
ــش  ــه بی ــم ک ــانی را می شناس ــن کس ــت. م ــده اس ــه ش گرفت
ــانی  ــا کس ــد و ی ــدان بودن ــی در زن ــام  مال ــه اته ــال ب از دو س
ــای  ــه پرونده ه ــوط ب ــف مرب ــایل مختل ــه در مس ــده ام ک را دی
ــد.  ــت بوده ان ــت موق ــون در بازداش ــت قان ــدون رعای ــی، ب سیاس
در واقــع بــا وجــود اصــل 22 قانــون اساســی، جــان ایــن 
ــغل  ــورد ش ــا در م ــت ی ــده اس ــون نمان ــرض مص ــراد از تع اف
اشــخاص، کــه آن هــم از تعــرض مصــون نمانــده اســت. برخــی 
ــادات  ــل اعتق ــه دلی ــد و ب ــغلی ندارن ــت ش ــخاص مصونی از اش
ــودداری  ــاغلی خ ــا در مش ــرش آن ه ــی از پذی ــا دین ــی ی مذهب
ــس  ــده اند پ ــه ش ــاغلی پذیرفت ــن مش ــر در چنی ــا اگ ــده ی ش
ــد. ــدا نکرده ان ــر پی ــام باالت ــه مق ــا ب ــازه ارتق ــایی اج از شناس

• این اشــکال ها به بحث نقص قانون مربوط می شود یا 
اجرای بد قانون خوب؟

بخشــی از مــوارد نقــض حریــم خصوصــی مثــا 
تعــرض بــه جــان افــراد، ناشــی از یــک دیــدگاه 
ــوز در  ــا هن ــت. مث ــی اس ــی و فرهنگ اجتماع
ایــران ماننــد بســیاری از کشــورها ـ حتــی 
کشــورهای دموکــرات ـ حریــم خصوصــی افــراد 
ــرد.  ــرار می گی ــورد تعــرض ق ــان م ــژه زن ــه وی ب
ــش  ــه خوی ــی در خان ــان حت ــا زن ــور م در کش
ــت در  ــن اس ــا ممک ــد ی ــت ندارن ــوز مصونی هن
خانم هــا  بــا  ناشایســتی  رفتارهــای  جامعــه 
از مــدارس مــا  بعضــی  بگیــرد. در  صــورت 
رفتارهــای زشــتی بــا دانش آمــوزان صــورت 

ــد. در  ــرار گرفته ان ــز ق ــی نی ــتفاده جنس ــو اس ــرض و س ــورد تع ــواردی م ــه و در م گرفت
مــواردی کــه ایــن قبیــل اتفاقــات کشــف شــده و افــرادی کــه مــورد تعــرض قــرار گرفتنــد 
شــکایت کرده انــد، هیچ گونــه منــع قانونــی بــرای تعقیــب متخلفیــن وجــود نداشــته اســت. 
ــی و  ــکل فرهنگ ــی مش ــم؛ ول ــکلی نداری ــچ مش ــی هی ــر قانون ــوارد از نظ ــن م ــی در ای یعن
ــه  ــواردی ک ــری، در م ــن کیف ــژه قوانی ــه وی ــا و ب ــن م ــام قوانی ــود دارد. تم ــادی وج اعتق
ــه و  ــرار گرفت ــرد ق ــورد پیگ ــیتی م ــن و جنس ــر س ــده در ه ــراد ش ــان اف ــه ج ــرض ب تع
اشــکال اساســی در مــورد نادیــده گرفتــن حقــوق دموکراتیــک افــراد اســت کــه در 
ــی  ــود، تبعیض های ــه از آن می ش ــیرهایی ک ــا تفس ــی ب ــده ول ــول ش ــی قب ــون اساس قان
نــدارد.  وجــود  تبعیض هــا  ایــن  بــرای  قانونــی  نــص  واقــع  در  می گــردد.  اعمــال 
ــل ۲۵  ــال در اص ــرای مث ــده؟ ب ــه ش ــون گرفت ــن قان ــیرها از مت ــن تفس • ای
ــاش  ــط و ف ــا، ضب ــاندن نامه  ه ــی و نرس ــه »بازرس ــده ک ــی آم ــون اساس قان
ــور،  ــس، سانس ــی و تلک ــرات تلگراف ــای مخاب ــی، افش ــات تلفن ــردن مکالم ک
عــدم مخابــره و نرســاندن آن هــا، اســتراق ســمع و هرگونــه تجســس 
ــل، راه  ــن اص ــون« در همی ــم قان ــه حک ــر ب ــارت »مگ ــا عب ــت«، ام ــوع اس ممن
ــیر  ــن »تفس ــه ای ــژه اینک ــه وی ــد. ب ــاز می کن ــر را ب ــه رای و نظ ــیر ب تفس
ــد. ــی زنن ــره م ــم گ ــی ه ــادی و امنیت ــایل اعتق ــه مس ــر« را ب ــه رای و نظ ب

ایــن اصــل در حــال حاضــر یکــی از مــوارد پــر مناقشــه اســت. از لحــاظ اقداماتــی کــه بــر 
ــده ـ »بازرســی و  ــن اصــل آم ــه در ای ــرد ـ همان طــور ک ــون صــورت بگی ــص قان خــاف ن
ــی،  ــای مخابرات ــی، افشــای پیام ه ــات تلفن ــردن مکالم ــاش ک ــط و ف ــا، ضب نرســاندن نامه  ه
ــه  ــا، اســتراق ســمع و هرگون ــره و نرســاندن آن ه ــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخاب تلگراف
ــام  ــات انج ــن اقدام ــفانه ای ــی متاس ــون«؛ ول ــم قان ــه حک ــر ب ــت مگ ــوع اس ــس ممن تجس
ــده  ــی نش ــه آن توجه ــرار گرفته،ب ــراض ق ــورد اعت ــا م ــه باره ــم این ک ــرد و علی رغ می گی
ــع فقــط در  ــه اســت. در واق ــع باشــد تاکنــون صــورت نگرفت و برخــوردی کــه قاطــع و راف
مــواردی کــه مســاله امنیــت ملــی در میــان باشــد، ایــن حــق آن هــم بــا تشــخیص قاضــی 
و نــه بــه درخواســت ضابطیــن می توانــد اعمــال شــود. مثــا اگــر فــرد تحــت تعقیــب باشــد، 
فقــط بایــد بــه دســتور مقام هــای قضایــی و دادگاه، مکالمــات فــرد شــنود شــود. ایــن یکــی 
ــی از  ــورد برخ ــی در م ــود دارد و حت ــور وج ــه در کش ــت ک ــزی اس ــوارد چالش برانگی از م
ــی از  ــر یک ــرا در دفت ــه اخی ــرد. چنانک ــورت می گی ــن کار ص ــم ای ــس ه ــدگان مجل نماین
نماینــدگان مجلــس )علــی مطهــری( شــنود گذاشــته شــده بــود.
دربــاره  گفتیــد،  شــما  کــه  بحثــی  همیــن  در   •

ــود  ــاع وج ــم اجم ــی ه ــت مل ــل امنی ــی مث مفهوم
مــواردی  تفســیر  مرجــع  کســی  چــه  نــدارد؟ 
ــدازد؟ ــر می ان ــه خط ــی را ب ــت مل ــه امنی ــت ک اس

امنیــت ملــی مفهومــی کلی،گســترده و هــم چنیــن دارای 
ــاله  ــته مس ــت. در گذش ــف اس ــات مختل ــا موضوع ــاخه ها ی ش
ــا و  ــظ مرزه ــی و حف ــت نظام ــه امنی ــا ب ــی عمدت ــت مل امنی
ــت آن  ــدم رعای ــه می شــد و ع ــه گفت ــاوز بیگان ــری از تج جلوگی
در حقیقــت در بســیاری مــوارد بــه موضوعاتــی برمی گشــت 
ــیدگی  ــع رس ــت و مرج ــورت می گرف ــان ص ــط نظامی ــه توس ک
ــه  ــواردی ک ــی از م ــود. یک ــی ب ــای نظام ــم دادگاه ه ــه آن ه ب
در قانــون کشــورهای مختلــف از جملــه کشــور مــا آمــده، 
افشــای اســرار مملکتــی اســت. اســرار مملکتــی، آن هایــی 
ــّری و  ــا س ــه و ی ــی  محرمان ــه کل ــا ب ــه، ی ــه محرمان ــتند ک هس
ایــن گونــه  فقــط در  باشــد.  دارای طبقه بنــدی 
مــوارد اســت کــه اگــر افــرادی خــاف عمــل کننــد، 
ــن  ــوان تلف ــد و می ت ــرار می گیرن ــب ق ــت تعقی تح
ــاز  ــا را ب ــای آن ه ــا نامه ه ــرد ی ــنود ک ــا را ش آن ه
ــای  ــتور مقام ه ــا دس ــد ب ــم بای ــن کار ه ــرد و ای ک
قضایــی باشــد. نقــض حریــم خصوصــی یعنــی 
ــتور  ــا دس ــا ب ــی و صرف ــام قضای ــتور مق ــدون دس ب
مقامــات اداری وارد خانــه ای شــدن و آن را تفتیــش 
ــخص  ــغل مش ــتن ش ــراد از داش ــع اف ــردن ، من ک
جایــی.  در  اقامــت  از  افــراد  کــردن  محــروم  و 
در پرونــده دادســتان ســابق تهــران کــه می بایســتی 
حافــظ و نگــه دارنــده حریــم خصوصــی باشــد، وی و 

صفحه 7/ شماره چهارم

گفت وگو

نیکبخت: صالح 
در قانون فعلی هرچند اشــار ه هایی به شکل بازرسی از منزل و 
رعایت مدت زمان بازداشــت ها شده؛ اما چون محدودیت زمانی 

تعیین شــده با تمسک به عدم تکمیل تحقیقات، رعایت نمی شود، 
در عمل این قانون نقض می شــود و علت آن اختیاری است که 
قانون گذار به قضات و ضابطین داده اســت. در واقع این امر به 

مجازاتی تبدیل شــده که از جانب  قضات تحقیق و ضابطین علیه 
متهمان اعمال می شــود؛ مانند قرار بازداشت، ممانعت از حضور 

وکیــل در تحقیقات و نگهداری فرد در زندان به صورت انفرادی که 
در آن به ظواهر قانونی متوســل می شوند و آن را اعمال می کنند.



صفحه 8/ شماره چهارم

گفت وگو

معاونانــش در مــواردی افــراد را ســرخود بازداشــت و بــه جاهایــی منتقــل می کردنــد کــه افراد 
مــورد ضــرب و شــتم قــرار می گرفتنــد کــه ایــن ضــرب و شــتم دســت کــم در مــورد ســه نفر 
منجــر بــه مرگ شــده اســت. اگــر مــواد قانونــی رعایت می شــد، ایــن فجایــع اتفــاق نمی افتاد. 
متاســفانه در بعضــی از اصــول قانــون اساســی کــه اجــرا مقیــد بــه قانــون شــده اســت، در 
حقیقــت راه فــراری بــرای نقــض قانــون و عــدم اجــرای آن ایجــاد شــده اســت. ایــن یکــی از 
ــه اصــول 16۸  ــی می شــود. چنانک ــرداری منف ــه متاســفانه از آن بهره ب ــی اســت ک نقص های
قانــون اساســی کــه مقیــد بــه تصویــب قانون عــادی اســت به علــت عــدم تصویب قانــون جرم 
سیاســی در 36 ســاله گذشــته و یــا نحــوه آمــوزش زبــان اقــوام ، همچنــان اجرا نشــده اســت.
مجــازات  قانــون  و  کیفــری  دادرســی  آییــن  قانــون  دربــاره   •

تکیــه  بــا  بتــوان  کــه  هســت  مــوادی  آن هــا  در  چطــور؟  اســامی 
کــرد؟ تاکیــد  شــهروندان،  خصوصــی  حریــم  حفــظ  بــر  آن،  بــر 

ــم خصــوص  ــض حری ــه نق ــر ب ــن منج ــن قوانی ــرای ای ــوارد، اج ــیاری از م ــفانه در بس متاس
ــب  ــا تصوی ــس ب ــته مجل ــال گذش ــم. س ــت گفت ــت موق ــورد بازداش ــه در م ــده، چنانک ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــه قان ــازه داد ک ــی، اج ــون اساس ــل ۸۵ قان ــیون اص کمیس
ــن  ــن آیی ــود. ای ــرا ش ــی اج ــورت  آزمایش ــه ص ــال ب ــرای ۵ س ــیون ب ــن کمیس ــوب ای مص
دادرســی نســبت بــه قوانیــن گذشــته بهتــر بــود؛ امــا ظاهــرا بــه هــر دلیلــی قــوه قضاییــه 
ــود.  ــول ش ــی موک ــرداد 139۴ شمس ــان خ ــه پای ــون ب ــن قان ــرای ای ــرد اج ــت ک درخواس
ــون انجــام شــود و ممکــن اســت  ــن قان ــی در ای ــرار اســت اصاحات شــنیده می شــود کــه ق
مــوادی کــه بــه نفــع متهــم اســت، حــذف شــود. در قانــون فعلــی هرچنــد اشــار ه هایی بــه 
شــکل بازرســی از منــزل و رعایــت مــدت زمــان بازداشــت ها شــده؛ امــا چــون محدودیــت 
زمانــی تعییــن شــده بــا تمســک بــه عــدم تکمیــل تحقیقــات رعایــت نمی شــود، 
در عمــل ایــن قانــون نقــض می شــود و علــت آن اختیــاری اســت کــه قانون گــذار 
ــه  ــده ک ــل ش ــی تبدی ــه مجازات ــر ب ــن ام ــع ای ــت. در واق ــن داده اس ــات و ضابطی ــه قض ب
از جانــب  قضــات تحقیــق و ضابطیــن علیــه متهمــان اعمــال می شــود؛ ماننــد قــرار 
بازداشــت، ممانعــت از حضــور وکیــل در تحقیقــات و نگهــداری فــرد در زنــدان بــه صــورت 
انفــرادی کــه در آن بــه ظواهــر قانونــی متوســل می شــوند و آن را اعمــال می کننــد.
ــند.  ــرف باش ــد بی ط ــات بای ــری، قض ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــق قان •  طب
ــت؟ ــاله ای را گرف ــن مس ــوی چنی ــل، جل ــن اص ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب نمی ت

ــا  ــد ی ــل کنن ــی عم ــا بی طرف ــد ب ــات بای ــری قض ــی کیف ــن دادرس ــاده 3۸ آیی ــق م طب
ــب  ــا جل ــار ی ــی را احض ــد کس ــی نبای ــری »قاض ــی کیف ــن دادرس ــاده 12۴ آیی ــق م طب
کنــد، مگــر اینکــه دالیــل کافــی بــرای احضــار یــا جلــب موجــود باشــد«. امــا هــم در مــورد 
ــتندات  ــی و مس ــل کاف ــه دالی ــاره این ک ــی درب ــر توضیح ــاده اخی ــم در م ــی و ه بی طرف
ــه  ــق آن را ب ــات تحقی ــن و قض ــوارد ضابطی ــیاری از م ــت. در بس ــده اس ــت، داده نش چیس
ــده شــاکی  ــه عه ــل ب ــل دلی ــه تحصی ــت ک ــا اصــل برائ ــد. مث ــم تفســیر کرده ان ضــرر مته
ــرز  ــی از م ــکل غیرقانون ــه ش ــم ب ــر مته ــا اگ ــود ی ــی ش ــت نم ــت، رعای ــتان اس ــا دادس ی
ــا  ــات دیگــر مثــل جاسوســی و ی ــد کــه مرتکــب اتهام ــت کن ــد ثاب خــارج شــده باشــد، بای
ــا نظــام نشــده اســت. می پرســیم چطــور، می گوینــد مــن  ــا گروه هــای محــارب ب ارتبــاط ب
ــت.  ــن داده اس ــه م ــازه را ب ــن اج ــون ای ــم و قان ــودم می گوی ــم خ ــا عل ــتم و ب ــی هس قاض
در حقیقــت می توانیــم بگوییــم چــون قوانیــن مــا بــدون تعییــن حریم هــای الزم و 
محدودیت هــا و مرزهــا مــواردی را بــه تصویــب رســانده، راه ســو اســتفاده یــا عــدم اجــرای 
آن قوانیــن بــرای قضــات یــا ضابطیــن قضایــی بــاز اســت. هــم در قانــون اساســی و هــم در 
قوانیــن مصــوب مجلــس ایــن نقــص وجــود دارد کــه ترتیــب اجــرای بســیاری از اصــول را 
بــدون این کــه حــد و مــرز آن را مشــخص کنــد، بــه تصویــب قوانین عــادی موکول کــرده و در 
قوانیــن عــادی، رعایــت روح قانــون اساســی و شــرایط زمانــی را رعایــت نکرده اند و این اســت 
کــه در اجــرا، هــم آزادی هــای مــردم و هــم  حریــم خصوصــی مــورد تعــدی قــرار می گیــرد.
• دربــاره قوانیــن عــادی،  مــا قانون حقــوق شــهروندی را هــم داریم کــه بخش نامه 

ــد.  ــل کردن ــون تبدی ــه قان ــس ب ــدگان مجل ــه را نماین ــت قوه قضایی ــس وق ریی
ــه تصویــب رســیده و بســیاری از مــواد آن  ــون هــر چنــد ب واقعیــت ایــن اســت کــه آن قان
ــر  ــده و کمت ــی ش ــه جذام ــل ب ــا تبدی ــی عم ــت؛ ول ــی اس ــم خصوص ــت از حری در حمای
ــی  ــادر قوانین ــی از ن ــون یک ــن قان ــود. ای ــون رد ش ــن قان ــار ای ــت از کن ــر اس ــی حاض کس
ــب  ــه تصوی ــارض ب ــدون مع ــهروند ب ــوق ش ــت حق ــس ششــم آن را در جه ــه مجل اســت ک
ــه در  ــوه  قضایی ــا ق ــواره ب ــه هم ــود ـ ک ــای خ ــن روزه ــم در آخری ــس شش ــاند. مجل رس
ــرایط  ــس از آن ش ــد. مجل ــه ش ــه مواج ــوه  قضایی ــس ق ــه ریی ــا بخش نام ــود ـ ب ــارض ب تع
اســتفاده کــرد و بخشــنامه را بــه صــورت قانــون در آورد. مــن نمی گویــم ایــن قانــون هیــچ 
ــون  ــن قان ــق ای ــات طب ــم مقام ــوارد ه ــیاری از م ــه در بس ــته؛ بلک ــه ای نداش ــار و نتیج آث
ــا و  ــامل زندانی ه ــا ش ــت و تنه ــر نیس ــی همه گی ــی قانون ــد، ول ــی گرفته ان ــات خوب تصمیم

ــم  ــک حک ــون ی ــد. قان ــی باش ــون عام ــد قان ــل نمی توان ــود و در عم ــدگان می ش بازداشت ش
ــاره زندانــی و  ــه ایــن  کــه فقــط درب کلــی دارد و در مــورد همــه افــراد بایــد اجــرا شــود، ن
ــک  ــا ی ــه در کشــور م ــم ک ــد کن ــد تاکی ــن جهــت بای ــه ای ــان باشــد. ب ــا زندانب ــط او ب رواب
نیــاز اساســی وجــود دارد و آن هــم ایــن  اســت کــه در ایــران بایــد ماننــد ســایر کشــورهای 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــته باش ــود داش ــدد وج ــوارد متع ــخص در م ــی مش ــای قانون ــا، نظام ه دنی
مثــال مــا بــه یــک نظــام کیفــری جامــع نیــاز داریــم، همچنان کــه بایــد یــک نظــام پولــی 
ــد هــم  خــاص و قانونــی وجــود داشــته باشــد کــه اگــر فــردی را دســتگیر و محکــوم کردن
در دســتگیری و هــم در مــورد نحــوه نگهــداری و تحقیقــات و محاکمــه حقــوق او رعایــت 
شــود و اگــر ایــن فــرد را محکــوم بــه تبعیــد و گذرانــدن حبــس در محلــی کننــد، تبعیــد 
ــد  ــی اگــر جرمــی مرتکــب شــود، بای ــرد زندان ــواده ایجــاد نکنــد. ف ــرای خان او مشــکاتی ب
مجــازات شــود؛ امــا ایــن مجــازات نبایــد نافــی حقــوق افــراد خانــواده اش باشــد و مثــا بــرای 
آن هــا مشــکات رفــت  و  آمــد یــا مســایل مالــی ایجــاد نکنــد و حــق دسترســی بــه وکیــل 
حــق ســکوت متهــم و ســایر حقــوق او در دوره زنــدان و یــا تبعیــدش رعایــت شــود. در واقــع 
ــک  ــا ی ــل می شــود.  م ــم تحمی ــواده ه ــه خان ــه ب ــه نحــوی باشــد ک ــد ب ــم نبای ــر مته کیف
نظــام کیفــری متمرکــز کــه بتوانــد پاســخگوی نیازهــا و مشــکات جامعــه باشــد، نداریــم و 
ــن ، دادســرا و  ــات ضابطی ــه همــه اقدام ــات می شــود ک ــی مراع ــراد زمان ــوق اف مســایل حق
دادگاه بــر اســاس قانــون باشــد. رعایــت حریــم خصوصــی هــم زمانــی معنــی پیــدا می کنــد 
ــرد کــه  ــرار می گی ــت ق ــی مــورد حمای ــرد نقــض نشــود و آزادی هــا زمان کــه آزادی هــای ف
ــد.  ــرده باش ــن ک ــا را تضمی ــوق و آزادی ه ــت حق ــن رعای ــب قوانی ــا تصوی ــذار، ب قانون گ
قانــون  در  چــون  کــه  می کننــد  تفســیر  این گونــه  را  قانــون  گاهــی  ایــران  در 
در  نداریــد؛  را  موضــوع  ایــن  انجــام  حــق  شــما  نــدارد،  وجــود  موضــوع  فــان 
را  اباحــه  اصــل  مــا در شــریعت  و  اســت  اســاس شــریعت  بــر  قانــون  حالــی کــه 
نیســت. ممنــوع  نــدارد،  قانونــی  منــع  کــه  چیــزی  هــر  می گویــد  کــه  داریــم 
•  مســاله ی دیگــری هــم وجــود دارد کــه گاهــی حقوق دانــان یــا سیاســت مداران 
ــت اهلل  ــاده ای آی ــت م ــان هش ــث فرم ــم بح ــد و آن ه ــاره می کنن ــه آن اش ب
ــرای  ــا در اج ــن نقص ه ــل همی ــه دلی ــد ب ــر می آی ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس خمین
ــوان  ــا می ت ــود. آی ــده ب ــادر ش ــراد ص ــی اف ــم خصوص ــض حری ــون و نق قان
ــرد؟ ــتفاده ک ــم از آن اس ــروز ه ــت و ام ــری داش ــن تعبی ــان، چنی از آن فرم

زمــان صــدور آن فرمــان را بــه یــاد دارم و خــودم یکــی از کســانی بــوده کــه در  آن زمانــی 
کــه در بازداشــت بــودم و از آن اســتفاده کــردم. ایــن فرمــان متعلــق بــه دوره ای اســت کــه 
ــن دلیــل صــادر شــد  ــه ای ــاده ای ب فعــاالن سیاســی بازداشــت می شــدند. فرمــان هشــت م
ــد.  ــرور می زدن ــارزه مســلحانه و ت ــه مب کــه در تهــران و اســتان ها برخــی گروه هــا دســت ب
بــه همیــن دلیــل حتــی بــا افــرادی کــه بــا ایــن شــکل از مبــارزه مخالــف بودند،برخوردهــای 
شــدیدی صــورت می گرفــت. ورود غیرقانونــی بــه منــزل افــراد در عمــل تبدیــل بــه مســاله 
عــادی شــده بــود. فرمــان هشــت مــاده ای در آن دوران بــرای جلوگیــری از ایــن اعمــال بــود؛ 
ــا وجــود  ــه تصویــب نرســید و ب ــون خاصــی ب امــا متاســفانه در چارچــوب ایــن فرمــان، قان
ــا  ــدی وارد نشــد ی ــن بع ــان در قوانی ــن فرم ــود، روح ای ــه در آن شــده ب ــی ک ــد و دقت تاکی
ــد. ــن مســاله توجــه نکردن ــه ای ــا اساســا ب ــی را نداشــتند ی ــن توانای ــس ای ــدگان مجل نماین
مجلــس،  در  قوانیــن  مثــا  از  بعضــی  تصویــب  حــال  هــر  بــه    •

بودنــد. کار  ایــن  مخالــف  کــه  کســانی  بودنــد  و  داشــته  معترضانــی 
مــا در کشــورمان نقــص تحلیــل داریــم. افــرادی کــه در دوره هــای مختلــف در مجلــس ایــن 
حکومــت بودنــد در زمــان تصویــب قوانینــی کــه حافــظ حقــوق شــهروندی نبــوده، اعتــراض 
ــوده، آن موقــع کــه در مجلــس  ــد. نماینــده ای کــه می گویــد مدافــع ایــن حقــوق ب نکرده ان
ــروز  ــرد؟ ام ــراض نک ــه آن اعت ــرا ب ــود و چ ــا ب ــد، کج ــب می ش ــا تصوی ــن قانون ه ــود و ای ب
ــرایط در آن  ــودن ش ــم نب ــه فراه ــل ب ــرد و متوس ــده نمی گی ــر عه ــوولیتی ب ــس مس هیچ ک
ــد،  ــگار بودن ــل و روزنامه ن ــا وکی ــی ی ــته قاض ــم گذش ــانی در رژی ــا کس ــوند. ی ــان می ش زم
هرگــز ســابقه اعتــراض بــه اقدامــات خــاف قانــون ســاواک و نقــض قانــون اساســی توســط 
ــی  ــروز مدع ــی ام ــوده، ول ــم ب ــکار ه ــار و هم ــر و جــان نث ــم ســلطنتی نداشــته و چاک رژی
ــی و  ــون اساس ــض قان ــم نق ــان ه ــه در آن زم ــی ک ــت، در حال ــردم اس ــوق م ــاع از حق دف
ــت تاریخــی  ــد ذهنی ــان تصــور می کنن ــت. این ــردم صــورت می گرف ــای م ــوق و آزادی ه حق
ــا و پتانســیل های  ــد از ظرفیت ه ــر شــرایطی بای ــه در ه ــی ک ــف اســت؛ در حال ــردم ضعی م
ــراض و  ــردم، اعت ــوق م ــاع از حق ــی و دف ــت مدن ــود و در فعالی ــتفاده ش ــون اساســی اس قان
ــود  ــه خ ــانی ک ــذرد. کس ــض نمی گ ــیاه مح ــفید و س ــور س ــر مح ــردم ب ــوق م ــاع از حق دف
ــتند  ــراض نداش ــد اعت ــو در ح ــح ول ــرد صحی ــان مناســب عملک ــد، در زم ــی می دانن را مدع
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــده بگیرن ــه عه ــی را ب ــی سیاس ــک زندان ــت ی ــی وکال ــد حت ــر نبودن و حاض

ــرد.  ــدا نمی ک ــن الزم پی ــردم طنی ــده م ــع ش ــوق تضیی ــت از حق ــدای حمای ــت ص جه
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ــمار  ــه ش ــر ب ــوق بش ــث حق ــه مباح ــی از جمل ــم خصوص ــث حری بح
مــی رود بــه طــوری کــه کــه ایــن حــق در اســناد بین المللــی از 
ــامی  ــر اس ــه حقوق بش ــر، اعامی ــوق  بش ــی حق ــه جهان ــه اعامی جمل
)قاهــره( و میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــاده 3 اعامی ــت. در م ــده اس ــه ش ــف و پذیرفت ــن تعری ــول بنیادی اص
ــی، آزادی  ــق زندگ ــردی ح ــر ف ــت: »ه ــده اس ــر آم ــوق بش ــی حق جهان
نیــز آمــده  اعامیــه  ایــن  امنیــت شــخصی دارد«. در اصــل 12  و 
ــت گاه  ــی، اقام ــور خانوادگ ــی، ام ــی خصوص ــد در زندگ ــه »نبای ــت ک اس
یــا مکاتبــات هیچ کــس مداخلــه  ای خودســرانه صــورت گیــرد یــا 
ــن  ــر چنی ــود. در براب ــه ش ــی حمل ــهرت کس ــرو و ش ــرافت و آب ــه ش ب
مداخله هایــی برخــورداری از حمایــت قانــون، حــق هــر شــخصی اســت«.

اعامیــه حقــوق بشــر اســامی نیــز در مــاده 1۸ خــود به حریــم خصوصی 
پرداختــه اســت. در بخــش ب ایــن مــاده آمــده اســت: »هــر فرد حــق دارد 
کــه در امــر زندگــی خصوصــی خــود اســتقال داشــته باشــد و جاسوســی 
ــت و  ــز نیس ــت وی جای ــردن حیثی ــدوش ک ــر وی و مخ ــارت ب ــا نظ ی
ــود«. ــت ش ــه حمای ــت زورگویان ــه دخال ــل هرگون ــد از وی در مقاب بای

از طرفــی دیگــر، عامــل »انتخــاب« در بحــث حریــم خصوصــی از اهمیــت 
ویــژه ای برخوردار اســت و هر فرد یا گروهی باید در مــورد میزان اطاعاتی 
کــه مایــل اســت از خود بــرای دیگــران آشــکار کند، اختیار داشــته باشــد. 
موضــوع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــارض دارد. ــه تع ــک جامع ــراد ی ــی اف ــم خصوص ــت حری ــل رعای ــا اص ب

ــت  ــی« اس ــب کفای ــام »واج ــر در اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــام آن  ــه انج ــت ـ ب ــدر کفای ــه ق ــرادی ـ ب ــر اف ــه اگ ــوم ک ــن مفه بدی
ــراد آن را  ــر همــه ی اف ــران »ســاقط« می شــود و اگ ــد، از دیگ ــدام کنن اق
تــرک کــرده باشــند، چنان چــه شــرایط آن موجــود باشــد، همــه ی آن هــا 

ــر  ــر از نظ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــد. ام ــب« کرده ان ــرک واج »ت
شــیعیان از فــروع دیــن اســام اســت. در تعریــف امــر بــه معــروف آمــده 
کــه »دســتور دادن یــا توصیــه کــردن از ســوی فــرد مســلمان بــه دیگــران 
بــه انجــام آن چــه از نظــر عقــل یــا شــرع اســام خــوب در نظــر گرفتــه 
می شــود« و نهــی از منکــر بدیــن گونــه تعریــف شــده کــه »دســتور دادن 
یــا توصیــه کــردن از ســوی فــرد مســلمان بــه دیگــران بــه انجــام نــدادن 
آن چــه بــه از نظــر عقــل یــا شــرع اســام بــد در نظــر گرفتــه می شــود«.

در  ایــران  اســامی  اساســی جمهــوری  قانــون  مــاده ی هشــتم  در 
مــورد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر چنیــن آمــده اســت: »در 
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر، ام ــه خی ــوت ب ــران دع ــامی ای ــوری اس جمه
از منکــر، وظیفــه ای اســت همگانــی و متفــاوت بــر عهــده مــردم 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــردم و م ــه م ــبت ب ــت نس ــر، دول ــه یکدیگ ــبت ب نس
دولــت، شــرایط و حــدود و کیفیــت آن را قانــون تعییــن می کنــد«.

ــاری  ــال ج ــاه س ــامی روز 16 مهرم ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــر« را  ــان از منک ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــرح »حمای ــات ط کلی
ــق، 23  ــا 1۵6 رای مواف ــه ب ــرح ک ــن ط ــاس ای ــر اس ــد. ب ــب کردن تصوی
رای مخالــف و ۸ رای ممتنــع تصویــب شــد، هیــچ فــرد یــا نهــادی حــق 
ــا آمــران  نــدارد مانــع از اجــرای امــر بــه معــروف شــود و کســانی کــه ب
بــه معــروف برخــورد کننــد، ســخت گیرانه مجــازات خواهنــد شــد.

ــردی در  ــرگاه ف ــه »ه ــت ک ــده اس ــز آم ــون نی ــن قان ــاده 1۵ ای در م
ــاظ  ــتفاده از الف ــدم اس ــرط ع ــه  ش ــامی ب ــعایر اس ــاع از ش ــام دف مق
رکیــک اقــدام بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نمایــد و بــه 
ــورد  ــب م ــد، حس ــی وارد آی ــمی و جان ــه جس ــه او صدم ــت ب ــن جه ای
ــود«. ــهدا می ش ــازان و ش ــه جانب ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــمول قوانی مش

ــهادت  ــراز ش ــیوه اح ــس ش ــدگان مجل ــته، نماین ــه ی گذش ــی هفت ط

نادیده گرفتن حریم خصوصی
 از طریــق امر به معروف و نهی از منکر

شیدا جهان بین
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ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــس ب ــن حب ــراد و هم چنی ــن اف ــازی ای ــا جانب ی
بــه معــروف می شــوند را تعییــن  امــر  هــر نحــوی مانــع اجــرای 
ــه  ــوه قضایی ــازده، ق ــاده ی ــب م ــا تصوی ــن ب ــدگان همچنی ــد. نماین کردن
ــم  ــه جرای ــیدگی ب ــریع در رس ــور تس ــه منظ ــه ب ــتند ک ــف دانس را مکل
ــره  ــد. تبص ــاص ده ــژه ای را اختص ــعب وی ــون، ش ــن قان ــه ای ــوط ب مرب
ــان از  ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــه آم ــد ک ــح می کن ــز تصری ــاده نی ــن م ای
ــت  ــون حمای ــاده ۴ قان ــوع م ــی موض ــای قضای ــمول حمایت ه ــر مش منک
قضایــی از بســیج مصــوب یکــم دی مــاه 13۷1 مجلــس می شــوند.

روز  علنــی  نشســت  در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
حمایــت  طــرح  بررســی  جریــان  در  و  بهمن مــاه   1۵ چهارشــنبه 
کــه  کردنــد  موافقــت  منکــر  از  ناهیــان  و  معــروف  بــه  آمــران  از 
در  مردم نهــاد«  »ســازمان های  بــرای  می توانــد  کشــور  وزارت 
از منکــر مجــوز صــادر کنــد. نهــی  بــه معــروف و  امــر  حــوزه ی 

ایــن طــرح بــا مخالفــت دولــت حســن روحانــی مواجــه شــده اســت. دولت 
اعــام کــرده کــه تشــکیل ایــن ارگان تــازه تداخلــی در وظایفــش اســت. 
همزمــان بــا بحــث و بررســی طــرح حمایــت از آمران بــه معــروف و ناهیان 
ــای  ــا و گزارش ه ــران مقاله ه ــی ای ــانه های دولت ــس، رس ــر در مجل از منک
ــروف و  ــه مع ــر ب ــه ی ام ــی و فریض ــم خصوص ــورد حری ــی در م متفاوت
ــی  ــم خصوص ــض حری ــا آن را ناق ــرده و عمدت ــر ک ــر منتش ــی از منک نه
ــد.  ــف کردن ــر« توصی ــعادت بش ــرای س ــی ب ــی دین ــته و »فرمان ندانس
ــی  ــی شــهروندان؛ بازجوی ــای تلفن ــل شــنود تماس ه ــی مث ــوارد مختلف م
و پافشــاری بــه اقــرار کــردن در حیــن بازجویــی؛ ورود غیرقانونــی پلیــس 
ــع آوری  ــرای جم ــردم ب ــازل م ــه من ــر ب ــای دیگ ــدگان ارگان ه و نماین
ــردان؛  ــرای م ــت پوشــش ب ــان؛ محدودی ــاری زن ــا؛ پوشــش اجب ماهواره ه
مســدود کــردن وباگ هــای شــهروندان؛ ضبــط کــردن کامپیوتــر و لــوازم 
ــان  ــس در زم ــای عک ــت و آلبوم ه ــای یادداش ــه دفتره ــخصی از جمل ش
بازداشــت شــهروندان و از همــه مهم تــر دعــوت بــه امــر بــه معــروف و نهی 
ــان  ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــون در حمای ــب قان ــر و تصوی از منک

از منکــر از جملــه مــوارد نقــض حریــم خصوصــی افــراد در ایــران اســت.
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی چنــد ســال پیــش طــرح تاســیس »وزارت امر به 
معــروف و نهــی از منکــر« را پیشــنهاد داده بــود تــا بــه مســائل اخاقی در 
مــدارس و دانشــگاه ها و رســانه ها رســیدگی کنــد. چنــدی پس از پیشــنهاد 
ــز  ــران نی ــت ته ــه موق ــام جمع ــی ام ــیداحمد خاتم ــیرازی، س ــکارم ش م
پیشــنهاد تاســیس ایــن وزارت خانــه را مطــرح کــرد کــه بــه نتیجه نرســید.

ــت  ــه حمای ــی الیح ــد خاتم ــوری محم ــت جمه ــان دوران ریاس در پای
ارائــه  هفتــم  مجلــس  بــه  دولــت  ســوی  از  خصوصــی  حریــم  از 
شــد، الیحــه ای کــه مجلــس هیــچ گاه بــه بررســی آن نپرداخــت؛ 
چــرا کــه هــم نماینــدگان مجلــس بــا آن مخالفــت کردنــد و هــم 
کــرد. آن  اســترداد  بــه  اقــدام  فروردیــن 13۸۵  در  دولــت جدیــد 

ــا  ــاده و ب ــم خصوصــی دارای ۷ فصــل و ۸3 م ــت از حری الیحــه ی حمای
ــی  ــم خصوص ــمانی، حری ــی جس ــم خصوص ــون حری ــرفصل هایی هم چ س
اماکــن و منــازل، حریــم خصوصــی در محــل کار، حریــم خصوصــی 
اطاعــات، حریــم خصوصــی ارتباطــات و مســوولیت های ناشــی از نقــض 
حریــم خصوصــی بــود. در آن الیحــه، مجــازات نقض کننــدگان هــر یــک از 
مــوارد حریــم خصوصــی بــه شــکل جداگانــه تشــریح شــده بــود کــه حبس 
از ســه مــاه تــا ســه ســال و انفصــال از خدمــت از جملــه آن مجازات ها بود.

الیحــه ی حمایــت از حریــم خصوصــی بــه اســتناد اصــول 22 و 2۵ قانــون 
ــان ها  ــتقال انس ــت و اس ــظ کرام ــه حف ــه ب ــور توج ــه منظ ــی و ب اساس
ــان ها،  ــت انس ــه، کرام ــن الیح ــف ای ــول مختل ــده و در فص ــم ش تنظی
ــود. حقــوق و آزادی هــای مــازم آن مصــون از تعــرض شــناخته شــده ب

ــت  ــی در جه ــون؛ گام ــورت قان ــه ص ــه ب ــن الیح ــب ای ــا تصوی ــاید ب ش
برداشــته  خصوصــی  حریــم  رعایــت  و  شــهروندان  آزادی  حفــظ 
ــه  ــد و ب ــی نش ــس بررس ــه در مجل ــن الیح ــا ای ــه تنه ــا ن ــد؛ ام می ش
صــورت قانــون درنیامــد کــه ســال ها بعــد بــا تصویــب قانونــی بــا 
ــه ی  ــر؛ عرص ــان از منک ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــوان حمای عن
ــد. ــگ ش ــش تن ــش از پی ــران بی ــی در ای ــم خصوص ــه حری ــرام ب احت
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گفت وگو

ــه مفاهیــم دنیــای مــدرن اســت کــه چنــد سالی ســت  ــم خصوصــی از جمل  حری
وارد گفتمــان ایرانیــان شــده. البتــه بــا تدویــن قانــون اساســی جمهــوری 
ــد  ــه می توان ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــاب ۵۷ اصول ــدای انق ــامی از ابت اس
تضمین کننــده ی حریــم شــخصی افــراد یــا ناقــض آن باشــد. اصولــی کــه 
ــراد  ــوی اف ــه از س ــت و ن ــوی حکوم ــه از س ــا ن ــت آن ه ــای رعای ــه معن ــا ب لزوم
ــه  ــت ک ــد اس ــوئد معتق ــاکن س ــناس س ــی، جامعه ش ــی طایف ــت. عل ــه اس جامع
ــم خصوصــی هســتند«.  ــراد جامعــه اولیــن ناقضــان حری جــدای از حکومــت، »اف
در اصــل 22 قانــون اساســی آمــده کــه »حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن 
ــر  ــیاری از دیگ ــد بس ــه مانن ــت« و البت ــون اس ــرض مص ــخاص از تع ــغل اش و ش
ــرای آن تعییــن شــده: »مگــر در مــواردی کــه  ــی، شــرط موخــری ب اصــول قانون
ــن  ــراد ای ــغل اف ــاره ش ــل 2۸ درب ــر اص ــوی دیگ ــد«. از س ــز می کن ــون تجوی قان
نکتــه را افــزوده کــه اگــر چــه هرکــس حــق دارد شــغلی کــه بــدان مایــل اســت 
ــار  ــراد اختی ــا کــه اف ــدان معن ــف اســام« باشــد. ب ــد »مخال ــا نبای ــد؛ ام را برگزین
ــه شــغل  ــه آن کــه آزادان ــد و ن ــف اســامی، شــغل برگزینن ــا در تعاری ــد صرف دارن
ــوری  ــرد جمه ــه عملک ــوان ب ــوص می ت ــن خص ــد. در ای ــاب کنن ــود را انتخ خ
ــته های  ــت در رش ــاد محدودی ــه ایج ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــز پرداخ ــامی نی اس
دانشــگاهی و تفکیــک جنســیتی رشــته ها باعــث شــده کــه ایــن اختیــار 
ــر  ــا تغیی ــه ب ــود ک ــف ش ــه  ای تعری ــه در عرص ــام بلک ــوزه ی اس ــط در ح ــه فق ن
دولــت ممکــن اســت متفــاوت شــود. در آخریــن اظهــار نظــرات، مدیــرکل دفتــر 
ــته ی  ــه ۵00 رش ــر داده ک ــوم خب ــی وزارت عل ــات تکمیل ــزی و تحصی برنامه ری
ــازار کار  ــود ب ــدام نب ــن اق ــل ای ــده. دلی ــذف ش ــور 9۵ - 96 ح ــی از کنک تحصیل
ــرای فارغ التحصیــان عنــوان شــده، در حالی کــه حــذف ایــن رشــته ها ادامــه ی  ب
ــت.  ــرده اس ــدود ک ــل مح ــش از قب ــی را بی ــه و توانای ــاس عاق ــر اس ــل ب تحصی
یــا بــه طــور مثــال اصــل 23 قانــون مرجــع ایــران، »تفتیــش عقایــد« را ممنــوع 
کــرده و در اصــل 2۵ نیــز آمــده: »بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و 
ــور،  ــس، سانس ــی، تلک ــرات تلگراف ــای مخاب ــی، افش ــات تلفن ــردن مکالم ــاش ک ف
ــوع  ــس ممن ــه تجس ــمع و هرگون ــتراق س ــا، اس ــاندن آن ه ــره و نرس ــدم مخاب ع
ــوری  ــوی جمه ــواره از س ــز هم ــل نی ــن اص ــون«. ای ــم قان ــه حک ــت،مگر ب اس
ــل  ــه دلی ــیاری ب ــراد بس ــه اف ــه طوری ک ــده، ب ــته ش ــا گذاش ــر پ ــامی زی اس
ــی  ــورد بازجوی ــود، م ــف می ش ــخصی تعری ــم ش ــوزه ی حری ــه در ح ــده ای ک عقی
ــه  ــص ب ــه مخت ــنود« ک ــاله ی »ش ــه، مس ــوان نمون ــه عن ــا ب ــد. ی ــرار می گیرن ق
ــه شــکل علنــی اجــرا  ــه دالیــل »امنیتــی« ب ــران نیســت و در ســطح جهــان ب ای
می شــود، مــورد دیگری ســت کــه توســط مجریــان قانــون، نقــض می شــود. 
در اصــل 39 قانــون اساســی »هتــک حرمــت و حیثیــت کســانی که به حکــم قانون 

دســتگیر، بازداشــت، زندانــی یــا تبعید شــده اســت بــه هر صــورت که باشــد ممنوع 
ــت  ــال های حکوم ــان طــی س ــا بســیاری از زندانی ــازات اســت«. ام و موجــب مج
جمهــوری اســامی بارهــا عنــوان کرده انــد کــه از ســوی بازجویــان مــورد »هتــک 
ــه  ــی مواج ــای اخاق ــا اتهام ه ــا ب ــیاری از آن ه ــا بس ــد ی ــرار گرفته ان ــت« ق حرم
شــده اند. اتهام  هایــی کــه اگــر هــم واقعیــت داشــته باشــد، صرفــا حریــم شــخصی 
افــراد شــناخته می شــود و ارتباطــی نــه بــه حکومــت و نــه بــه دیگــر افــراد دارد. 
در حالی کــه شــرط موخــر بســیاری از اصــول قانــون اساســی نقــض اصل مــورد نظر 
اســت، امــا اصــل دیگــری هــم در قانــون اساســی وجــود دارد کــه بســیاری را مجاز 
ــون اساســی  ــه دخالــت در حــوزه ی خصوصــی افــراد می کنــد. اصــل هشــتم قان ب
بــه »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« اشــاره کــرده اســت. در یــک  ســال اخیــر 
نیــز طرحــی بــرای قانونــی شــدن بــه مجلــس ارایــه شــده کــه آمــران به معــروف و 
ناهیــان از منکــر را مصــون نگــه مــی دارد. ایــن اصــل و چنــان قانونــی اگــر تصویــب 
شــود، بــه ایــن معناســت کــه در تمــام امــور ایــن آمــران و ناهیــان حــق دخالــت و 
نقــض حریــم شــخصی افــراد را دارنــد و از هر گزنــدی نیز »مصــون« خواهنــد ماند. 
ــا  ــه ب ــامی ک ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان ــت ک ــد اس ــی معتق ــی طایف عل
ــه دســت آمــده، »ملغمــه ای شــتر گاو پلنگی «ســت  اقتبــاس از دیگــر کشــورها ب
کــه بســیاری از اصــول آن اتفــاق نمی افتــد؛ چراکــه »از جایــی آمــده کــه اجــزای 
ــگ  ــران و فرهن ــدرت در ای ــت ق ــره ی حاکمی ــاختار و پیک ــا س ــس را ب نامتجان
ــران کنــار هــم  ــی قــدرت و ســاختارهای حکومتــی ای ــر مبان ــوژی حاکــم ب ایدیول
ــون اساســی را »مانعــی جــدی و ســاختاری  ــودن قان ــض ب ــرار داده«. وی متناق ق
ــه  ــد ک ــی« می دان ــای خصوص ــا حوزه ه ــردی ی ــوق ف ــای حق ــن مرزه در تبیی
ــه  ــه ای رو ب ــه جامع ــا ک ــه ی م ــردم در جامع ــت »م ــر از حکوم ــرف نظ ــه ص البت
تحــول و پویــا و پــر از تضــاد اســت؛ اولیــن ناقضــان حریــم خصوصــی هســتند«. 
ــیاری  ــوارد بس ــوان م ــز می ت ــامی نی ــوری اس ــرد جمه ــه عمل ک ــی ب ــا نگاه ب
ــازل  ــه من ــوم ب ــد هج ــد؛ مانن ــراد باش ــی اف ــم خصوص ــض حری ــه نق ــت ک را یاف
ــات منتشــر شــده در صفحــات  ــر محتوی ــرل ب ــرای جمــع  کــردن ماهــواره، کنت ب
ــاری  ــش، اجب ــوه ی پوش ــن نح ــان، تعیی ــا زندانی ــورد ب ــازی، برخ ــبکه های مج ش
ــوی  ــا م ــورت ی ــش ص ــرای آرای ــردان ب ــان و م ــه زن ــر ب ــاب، تذک ــودن حج ب
ــی  ــش آن و حت ــگاران و تفتی ــاالن و روزنامه ن ــای فع ــه خانه ه ــه ب ــا، حمل آن ه
ــوارد بســیاری  ــن و م ــر و تلف ــد کامپیوت ــایل شــخصی مانن ــردن وس ــراه ب ــه هم ب
ــداد  ــرای تع ــته و ب ــن گذاش ــر از ای ــا را فرات ــی پ ــامی حت ــوری اس ــر. جمه دیگ
ــراد جامعــه  ــا شــعار »افزایــش جمعیــت« در زندگــی شــخصی اف ــدان نیــز ب فرزن
ــای  ــه از تلویزیون ه ــی ک ــال برنامه های ــور مث ــه ط ــا ب ــد. ی ــف می کن ــن تکلی تعیی
ــردازد  ــوهر می پ ــی زن و ش ــزش جنس ــوه ی آمی ــه نح ــود و ب ــش می ش ــی پخ مل

جامعه و حکومت؛ ناقضان حریم خصوصی

گفت وگو با علی طایفی

آیدا قجر



ــراد  ــم خصوصــی اف ــت آن نقــض حری ــه نهای ــوارد اســت ک ــن م ــه ای ــز از جمل نی
جامعــه اســت.  در عین حــال طایفــی بــر ایــن بــاور اســت کــه حکومــت جمهــوری 
ــت؛  ــردی نیس ــی و ف ــای خصوص ــاع از حریم ه ــن دف ــا ضام ــه تنه ــامی »ن اس
ــال  ــه دنب ــری ب ــک دیگ ــاختار ایدئولوژی ــر س ــد ه ــی آن و مانن ــض اصل ــه ناق بلک
»یکسان ســازی« افــراد اســت یــا بــه تعبیــر »پوتمــن« ایــن حکومت هــا بــه دنبــال 
استانداردســازی انســان هســتند. در ایــن ســاختارها طبیعی ســت کــه حریم هــای 
ــد«.   ــا می گذارن ــر آن پ ــل، همــگان ب ــن دلی ــه همی ــف نمی شــوند و ب ــردی تعری ف
ــراد  ــه اف ــد؛ بلک ــاق نمی افت ــت اتف ــوی حکوم ــا از س ــم تنه ــن حری ــض ای ــا نق ام
جامعــه در روابــط میــان فــردی خــود نیــز حریم هــای شــخصی یکدیگــر را 
ــه در  ــک جامع ــاد ی ــن نه ــواده را کوچک تری ــر خان ــد. اگ ــض می کنن ــه نق روزان

نظــر بگیریــم، حریــم شــخصی افــراد روزانــه مــورد 
ــه  ــوهر و چ ــن زن و ش ــه بی ــرد؛ چ ــرار می گی ــرض ق تع
قبــال فرزنــدان کــه  پــدران و مــادران در  از ســوی 
ــخصی  ــم ش ــض حری ــه ی نق ــد روزان ــه ی آن بازتولی نتیج
ــت.  ــه اس ــک جامع ــت ی ــواده و در نهای ــراد خان ــان اف می
حوزه هــای  میــان  مشــخص  مــرزی  تبییــن  طایفــی 
توصیــف  »دشــوار«  امــری  را  خصوصــی  و  عمومــی 
و  حقــوق  مفاهیــم،  از  »بســیاری  چراکــه  می کنــد؛ 
ــه  ــا برســاخته  های اجتماعی ســت ک ــف م مناســبات تعاری
ــف  ــال در تعری ــور مث ــه ط ــرد. ب ــه شــکل می گی در جامع
ایــن مفهــوم پیوســتاری قایــل می شــوند کــه حریــم 
خصوصــی در ســطح خویشــتن آدم، از خــود فــرد شــروع 
ــی  ــه حــوزه ی عموم ــی ک ــای اجتماع ــا عرصه ه شــده و ت

اســت، پیــش مــی رود. یعنــی حــوزه ی عمومــی بــا 
ــوزه ی  ــای ح ــه معن ــی ب ــا سیاس ــای مث حوزه ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــود«. وی ب ــه نمی ش ــت آمیخت دول
ــد  ــاس« تاکی ــه »هابرم ــد نظری ــی مانن تئوری های
ــورد  ــا م ــن نظریه ه ــام ای ــروزه تم ــه ام ــد ک می کن
ــا در  ــه »خصوص ــت؛ در نتیج ــش اس ــد و چال نق
ــاختاری در آن  ــای س ــوز تفکیک ه ــه هن ــران ک ای
رخ نــداده، ایــن مرزهــا مشــخص نیســت. نهادهــای 
از  اجتماعــی تکالیــف، ســاختار و وظایف شــان 
یکدیگــر و در ارتبــاط بــا ســایر نهادهــای اجتماعی 

ماننــد خانــواده، نهــاد علــم، سیاســت،آموزش و حقــوق یا دولــت تمیز داده نشــده«. 
ایــن جامعه شــناس همچنیــن بــه گســترش شــبکه های اجتماعــی در جهــان 
ــای  ــدرن و فضاه ــانه های م ــدن رس ــر ش ــه فراگی ــه ب ــا توج ــه »ب ــرد ک ــاره ک اش
حوزه هــای  درون  در  ســاختار  فروپاشــی  کــه  می رســد  نظــر  بــه  مجــازی 
خصوصــی بیــش از پیــش رخ می دهــد و باعــث الغرتــر شــدن ایــن حــوزه 
می شــود. بــه ایــن دلیــل کــه فردیــت نیــز از برســاخته ها یــا ارزش هــا و 
ــا  ــی ت ــای اجتماع ــی و ارزش ه ــز نیســت و طــرز تلق ــی متمای ــای اجتماع هنجاره
ــال  ــور مث ــه ط ــد. ب ــت می کن ــا دخال ــیدن آدم ه ــردی و اندیش ــلوک ف ــوه ی س نح
ــوردن  ــذا خ ــش، غ ــوه ی پوش ــی، نح ــبک زندگ ــیدن و س ــیوه  های اندیش ــا ش مدی
و صــرف اوقــات فراغــت، آمــوزش و رفتــار سیاســی، ارزش هــا و مناســبات 
مــا را تعریــف می کنــد یعنــی بــه حــوزه ی خصوصــی مــا وارد می شــود«. 
فرهنگــی  نظــر  از  ایــران  جامعــه ی  آن جایی کــه  از  اســت  معتقــد  وی 
می کننــد؛  تعریــف  جمــع  بــا  را  خــود  هویــت  افــراد  »جمع گرا«ســت، 
تعریــف  شــجر ه ها  بــا  مبتنــی  و  عشــیرتی  قبلــی  ســاختارهای  »اگــر 
افــراد  اســت.  دیگــر  علقه هــای  یــا  حلقه هــا  بــر  مبتنــی  امــروز  می شــد، 
عمومــا بــرای حیثیــت فــردی خــود و دیگــران اهمیتــی قایــل نیســتند«. 
ــه  ــی ک ــت؛ دیدگاه ــز پرداخ ــری نی ــه ی دیگ ــران از زاوی ــه ی ای ــه جامع ــی ب طایف
ــی،  ــای عموم ــران فض ــه ی ای ــت: »در جامع ــر جنسیتی س ــاختار نابراب ــد س بازتولی
مردانــه و فضــای خصوصــی، زنانــه تعریــف می شــود. بدیــن معنــا کــه حریم هــای 
ــد.  ــا می کن ــش اول را ایف ــه در آن زن نق ــت ک ــای خانگی س ــی، حریم ه خصوص
ــن  ــداده، چنی ــاختاری رخ ن ــای س ــه تفکیک ه ــه ک ــن جامع ــم در ای ــر بخواهی اگ
ــه  ــود ب ــع خ ــیم، در واق ــته باش ــی داش ــی و خصوص ــوزه ی عموم ــر ح ــی ب تفکیک
ــوز  ــه هن ــت ک ــاله این جاس ــت. مس ــای جنسیتی س ــن تفکیک ه ــد ای ــود بازتولی خ
ــر اســت؛ سن ســاالری  ــدرت نابراب ــط جنســیتی و ق ــوق رواب ــران حق ــه ای در جامع
ــد.  ــرار دارن ــاالن ق ــوی بزرگ س ــار از س ــت فش ــا تح ــودکان م ــود دارد و ک وج

ــودکان  ــرای ک ــی ب ــه تصمیم ــه هرگون ــد ک ــازه می دهن ــود اج ــه خ ــزرگان ب ب
ــد و اگــر نظــم اجتماعــی را نپذیرفتنــد، مــورد تنبیــه و مجــازات اجتماعــی  بگیرن
ــداری  ــا خودبرترپن ــن ی ــا جنســیت، دی ــه ســن ی ــد. در شــرایطی ک ــرار می گیرن ق
وجــود دارد، طبیعی ســت کــه نابرابری هــای فــردی هــم در آن رشــد پیــدا 
ــگاه شایســته خــود را تعریــف کنــد«.  ــد جای ــم خصوصــی نمی توان می کنــد و حری
از نظــر طایفــی، حریــم خصوصــی از منظــری دیگــر »حریــم خشــونت های 
مــورد دخالــت دولت هــا  در  بحث برانگیــز  مــوارد  از  یکــی  اســت.  خانگــی  « 
ــاق  ــونت« در آن اتف ــه »خش ــردد ک ــواردی برمی گ ــه م ــی ب ــوزه ی خصوص در ح
ــوزش  ــودکان آم ــه ک ــرات ب ــورهای دموک ــال در کش ــور مث ــه ط ــد. ب ــاده باش افت
داده می شــود کــه اگــر در خانــه مــورد خشــونت والدیــن قــرار گرفتیــد، مراکــزی 
ــاله  ــن مس ــد. ای ــت می کن ــما حمای ــه از ش ــود دارد ک وج
ــرار  ــز برق ــوهر نی ــردی زن و ش ــان  ف ــط می ــورد رواب در م
ــاس  ــر اس ــی ب ــتم قضای ــر سیس ــوی دیگ ــت و از س اس
ــده  ــیون های تصویب ش ــه کنوانس ــد ب ــر و تعه ــوق بش حق
ــا  ــمارد. ام ــرم می ش ــونت« را ج ــرده و »خش ــاوت ک قض
ــود  ــودکان و وج ــان و ک ــی از زن ــن حمایت ــدان قوانی فق
و حریــم شــخصی  یــک ســو  از  اجتماعــی  تابوهــای 
دانســتن آن هــا تحــت عنــوان »چهــار دیــواری اختیــاری« 
باعــث شــده کــه اشــخاص یــک خانــواده نســبت بــه ایــن 
محیــط حــس مالکیــت داشــته باشــند و از آن جایــی کــه 
زنــان و کــودکان را مســتقل نمی پندارنــد، رفتارهــای 
خشــونت آمیز خــود را در حــوزه ی خصوصــی اعمــال 
ــم  ــودکان را در حری ــان و ک ــوان زن ــا می ت ــا آی ــد. ام کنن
ــه دلیــل آن کــه  ــا ب شــخصی مــرد تعریــف کــرد ی
محیــط خانه،حریــم شــخصی خانــواده اســت، صرفا 
بــه آن احتــرام گذاشــت و اجــازه داد کــه مــردان و 
ــدرت  ــب ق ــه صاح ــانی ک ــه کس ــاالن علی بزرگ س
نیســتند، اعمــال خشــونت کننــد؟ البتــه خشــونت 
از ســوی زنــان علیــه مــردان نیــز اتفــاق می افتــد؛ 
امــا هــم بــه دلیــل فرادســت بــودن مــردان، ایــن 
ــهادت  ــم ش ــت و ه ــر اس ــان کم ت ــده میان ش پدی
دارد.  وجــود  کم تــر  مــرد  قربانیــان  ســوی  از 
کــودک  بــه  نگــرش  دربــاره ی  طایفــی  علــی 
عنــوان صغیــری  بــه  کــودک  »اساســا  کــه  می گویــد  ایــران  جامعــه ی  در 
ــدارد،  ــود را ن ــاع از خ ــی دف ــد و توانای ــعورش نمی رس ــه ش ــود ک ــناخته می ش ش
ــای  ــا نظریه ه ــه دارد. ام ــی در خان ــت و خدایگان ــه نیس ــگ اندیش ــب فرهن صاح
جامعه شناســی کــودک، او را بــه عنــوان کنش گــر اجتماعــی تعریــف می کنــد کــه 
بایــد هویــت فــردی خــود را خــودش تعریــف کنــد و از پــدر و مــادر تنهــا کمــک 
ــدر و  ــه پ ــه را ک ــری آن چ ــد جامعه پذی ــت در فرآین ــرار نیس ــودک ق ــرد. ک می گی
ــد.  ــال کن ــد را اعم ــه می ده ــی ارای ــتم آموزش ــی سیس ــاالن و حت ــادر، بزرگ س م
ــه  ــی ب ــد اصل ــودکان. نق ــه ک ــالی ب ــگ بزرگ س ــل فرهن ــی تحمی ــار یعن ــن رفت ای
ــراد اســت.  ــن رویکــرد کپی ســازی و یکسان ســازی اف سیســتم های آموزشــی همی
ــم حاکمیــت داشــته و احتــرام  از طرفــی دیگــر در کشــور مــا سن ســاالری از قدی
ــته اند«.  ــی نداش ــچ حقوق ــودکان هی ــت ک ــوده و در نهای ــب ب ــادر واج ــدر و م پ
یــا  تعریف نشــده  »هجوم هــای  می گویــد:  نهایــت  در  جامعه شــناس  ایــن 
هجوم هــای مبتنــی بــر قانــون اساســی ایدئولوژیک در جامعــه ایران از ســوی نظامی 
ایدئولوژیــک یــا حکومــت دینــی بــه حــوزه ی خصوصــی کــه سرشــار و مشــحون از 
ــرد. در چنیــن ســاختاری،  ــر و ســتم گونه اســت، صــورت می گی اندیشــه های نابراب
ــه حریم هــای خصوصــی و پایمــال کــردن بنیان هــا و هســته های اصلــی  تهاجــم ب
ــاق  ــهروندی  اتف ــوق ش ــی و حق ــه مدن ــوق و جامع ــی، حق ــکل گیری دموکراس ش
ــا و  ــمت دولت ه ــه س ــران ب ــه ای ــژه در جامع ــه وی ــا ب ــه ی م ــوک حمل ــد. ن می افت
ــف  ــی از وظای ــه یک ــدرت؛ در حالی ک ــاختار و صاحــب ق ــی س حکومت هاســت یعن
اصلــی آن هــا در نهادهــای دموکراتیــک دنیــای معاصــر حمایــت از منافــع فــرد در 
جامعــه اســت. حقــوق فــردی را در کســوت حقــوق جمعــی و در ارتبــاط متقابــل 
ــت و  ــه نیس ــران این گون ــه ی ای ــه جامع ــد در حالی ک ــف می کنن ــر تعری ــا یکدیگ ب
ــه نیســت  ــا این گون ــر روز پایمــال می شــود؛ ام ــه ه ــراد جامع ــم خصوصــی اف حری
ــی حوزه هــای خصوصــی کنیــم، دموکراســی  کــه اگــر مــا حریــم عمومــی را قربان

رشــد می کنــد یــا برعکــس. هــر دوی آن هــا تنهــا می تواننــد بسترســاز شــوند«. 

صفحه 12/ شماره چهارم

گفت وگو

علی طایفی:
حقوق فردی را در کســوت حقوق جمعی و در ارتباط متقابل با 
یکدیگــر تعریف می کنند در حالی که جامعه ی ایران این گونه 

نیســت و حریم خصوصی افراد جامعه هر روز پایمال می شود؛ 
اما این گونه نیســت که اگر ما حریم عمومی را قربانی حوزه های 
خصوصی کنیم، دموکراســی رشد می کند یا برعکس. هر دوی 

آن ها تنها می توانند بسترساز شوند«. 



صفحه 13/ شماره چهارم

گزارش

در گذشــته ای نــه چنــدان دور، 
حریــم خصوصــی افــراد در اماکــن 
ــاوت  ــا متف ــی کام ــی تعریف عموم
ــظ  ــرای حف ــت. ب ــون داش ــا اکن ب
حریــم خصوصــی تنهــا کافــی بــود 
ــتفاده از  ــع اس ــی در من ــا قوانین ت
دوربیــن در مکان هــای عمومــی 
وضــع شــود تــا بدیــن ترتیــب 
حریــم خصوصــی هیچ کــس نقــض 
بــدون  نشــده و تصویــر کســی 
رضایتــش ثبــت نشــود. اکنــون 
و بــا پیشــرفت تکنولــوژی، هــر 
ــته  ــراه داش ــن هم ــه تلف ــی ک کس
ــوه را دارد  ــکان بالق ــن ام ــد ای باش
ــی  ــر جای ــی در ه ــر کس ــا از ه ت
ــرداری کنــد.  کــه خواســت عکس ب
در ســایه ایــن پیشــرفت تکنولوژی، 
بــرای حفــظ  راه کارهایــی  چــه 
حریــم خصوصــی افــراد وجــود 
دارد و قانون گــذاران بــرای ایــن 
موضــوع چــه فکــری کرده انــد؟ 
نظــر می رســد  بــه  ایــن طــور 
ــات و  ــه ای مختص ــر جامع ــه ه ک
ــود را دارد  ــاص خ ــای خ ویژگی ه
و در موضــوع عکاســی از افــراد 
ــا  ــی راه کاره ــای عموم در مکان ه
و قوانیــن متفاوتــی وجــود دارد. 
بــه عنــوان مثــال در کشــوری 
ــی  ــرایط امنیت ــا ش ــان ب ــل لبن مث

ــتفاده از  ــه اس ــت، هرگون ــم اس ــر آن حاک ــه ب ــه همیش ــی ک و حساس
دوربیــن یــا تلفن هــای همــراه بــرای عکس بــرداری از اماکــن عمومــی 
و چهــره افــراد ممنــوع اســت. ایــن ممنوعیــت تنها یــک مــاده ی قانونی 
نیســت، بلکــه بــه فرهنــگ عمومــی مــردم نیــز ســرایت کــرده و اهمیت 
حریــم خصوصــی را بــرای آنهــا دوچنــدان کــرده، بــه طــوری کــه اغلب 
ایــن صحنــه در خیابان هــا دیــده می شــود کــه مــردم بــه فــردی کــه 
مشــغول عکس بــرداری در فضــای عمومــی اســت، اعتــراض می کننــد. 
ــورد  ــی در م ــی خیابان ــگامان عکاس ــون از پیش ــه برس ــری کارتی هن
عکاســی از چهــره افــراد در اماکــن عمومــی و حریــم خصوصــی 
ــم  ــدن در حری ــی وارد ش ــه معن ــی ب ــی خیابان ــه: »عکاس ــا گفت آنه
خصوصــی معمــول مــردم اســت. بــه همیــن خاطــر مکان هایــی ماننــد 
خیابان هــای شــلوغ شــهرهای بــزرگ، میــان راه هــا، کارناوال هــا، 
ــی  ــوع عکاس ــن ن ــرای ای ــبی ب ــای مناس ــر آن، مکان ه ــا و نظای رژه ه
هســتند. هــر چــه شــلوغی بیشــتر باشــد، محــدوده حریــم خصوصــی 
ــرای  ــرد ب ــه ف ــی را ک ــد حریم ــر چن ــود؛ ه ــر می ش ــراد کوچک ت اف
ــد،  ــت کنن ــران رعای ــار دارد دیگ ــد و انتظ ــوظ می دان ــودش محف خ

ــر  ــگ ه ــه فرهن ــادی ب ــد زی ــا ح ت
جامعــه بســتگی دارد. در بعضــی 
ســایر  از  بیشــتر  کشــورها  از 
ــادی  ــورت ع ــه ص ــردم ب ــا م جاه
می ایســتند،  عمومــی  انظــار  در 
بیشــتر  و  می کننــد  صحبــت 
می گیرنــد.  آغــوش  در  را  هــم 
عمومــی  نانوشــته  قوانیــن  امــا 
اســت«.  حاکــم  جــا  همــه 
در  کــه  بــود  معتقــد  برســون 
ــام،  ــر ازدح ــلوغ و پ ــای ش محیط ه
مــردم کم تــر بــه حفــظ حریــم 
ــد  ــت می دهن ــان اهمی خصوصی ش
آن هــا  از  عکاســی  نتیجــه  در  و 
ــای  ــت: »در محیط ه ــر اس راحت ت
ــان  ــگاه، در می ــل نمایش ــلوغ مث ش
ــاق  ــک اتف ــاوال، در ی ــک کارن راه ی
ورزشــی، رژه، کنســرت یــا مراســم 
ــم  ــه حری ــردم ب ــاز م ــی؛ نی عموم
کاهــش  تنهایــی  و  شــخصی 
می یابــد. ســطح تحریک احساســات 
ــر  ــع باالت ــه وقای ــن گون ــز در ای نی
اســت کــه باعــث کاهــش احســاس 
ــود.  ــتر می ش ــم بیش ــه حری ــاز ب نی
موقعیت هــا  ایــن  بیشــتر  در 
ــر  ــا ب ــتند و بن ــرگرم هس ــردم س م
موضوعــات  بــا  راحت تــر  ایــن 
می کننــد«. برخــورد  مختلــف 

پایانــی  ماه هــای  در  و  ایــران  در 
ــت از  ــه »حمای ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی طرحــی موســوم ب
حریــم خصوصــی« بــه مجلــس ارایــه شــد. ایــن طــرح شــامل ۷ فصــل 
ــت  ــادی در دول ــرات زی ــال تغیی ــس از اعم ــت پ ــاده در نهای و ۸3 م
محمــود احمدی نــژاد، در ســال 13۸۵ در مجلــس بــه تصویــب رســید. 
از  عکاســی  موضــوع  بــه  طــرح  ایــن   ۵3 تــا   ۵1 ماده هــای 
افــراد و حفــظ حریــم خصوصــی آنهــا اختصــاص یافتــه اســت:

رســانه های  تصویربــرداری  یــا  فیلمبــرداری   :۵1 مــاده 
یــا  انتشــار  و  مجانیــن  و  از 1۸ ســال  افــراد کمتــر  از  همگانــی 
پخــش آنهــا بــدون اجــازه ولــی یــا قیــم آنــان ممنــوع اســت. 
مــاده ۵2 ـ چنان چــه از حوادثــی کــه در اماکــن عمومــی رخ می دهــد، 
ــوط در  ــانه مرب ــد رس ــل آی ــه عم ــرداری ب ــا تصویرب ــرداری ی فیلمب
صورتــی می توانــد رضایــت افــرادی کــه از آنهــا فیلم بــرداری یــا 
ــا را  ــار آنه ــال و گفت ــا اعم ــر ی ــده تصاوی ــل آم ــه عم ــرداری ب تصویرب
ــل  ــان حاص ــارف اطمین ــور متع ــه ط ــه ب ــد ک ــر کن ــا منتش ــش ی پخ
کنــد آن مــوارد کامــًا خــارج از حریــم خصوصــی قــرار دارنــد. 
ــه  ــرادی ک ــانه ها از اف ــرداری رس ــا تصویرب ــرداری ی ــاده ۵3- فیلم ب م

حریم خصوصی در عکاســی،

 قوانین مختلف در فرهنگ های متفاوت
علی مهتدی
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گزارش

ــت  ــدون رضای ــد ب ــاع خصوصــی حضــور دارن ــا اجتم ــع ی ــک جم در ی
ــرادی  ــد از اف ــی می توانن ــانه های همگان ــت. رس ــوع اس ــراد ممن آن اف
کــه در یــک جمــع یــا اجتمــاع عمومــی شــرکت دارنــد بــدون رضایــت 
ــه:  ــن ک ــر ای ــد مگ ــرداری کنن ــا تصویرب ــرداری ی ــا فیلم ب ــی آن ه قبل
ــام  ــل اع ــن عم ــا ای ــود را ب ــت خ ــاً مخالف ــی صریح ــرد خاص 1ـ ف
ــه ای  ــه گون ــاع ب ــا اجتم ــع ی ــرد در جم ــا حضــور آن ف ــد ی ــرده باش ک
آن  در  وی  تصویــر  باشــد  داشــته  متعــارف  انتظــار  کــه  باشــد 
جمــع یــا اجتمــاع بــدون رضایتــش منتشــر یــا پخــش نشــود. 
او  مشــخصات  یــا  نــام  ذکــر  بــا  تصویــر  صاحــب  هویــت  2ـ 
معرفــی شــده باشــد یــا حضــور وی در آن تصویــر بــه نحــوی 
ــد. ــی کن ــران معرف ــه دیگ ــداً ب ــه وی را عم ــد ک ــده باش ــته ش برجس

عکاســی  زمینــه  در  پیشــگام  اروپایــی  کشــورهای  از  فرانســه 
خیابانــی اســت. لویــی داگــر عــکاس فرانســوی، تصویــری را در 

پاریــس  تمپــل  بلــوار  از   1۸3۸ ســال 
بــه عنــوان  بعدهــا  ثبــت کــرده کــه 
ــناخته  ــر ش ــخ بش ــس تاری ــتین عک نخس
دارد.  وجــود  آن  در  انســان  کــه  شــد 
ــل  ــوری مث ــی در کش ــال، حت ــن ح ــا ای ب
ــر  ــان تغیی ــذر زم ــن در گ ــه، قوانی فرانس
کــرده و محدودیت هــای زیــادی بــرای 
ــن  ــراد در اماک ــره اف ــرداری از چه عکس ب
ــه  ــت. در مقدم ــده اس ــع ش ــی وض عموم
مــاده 9 از قانون حقوق شــهروندی فرانســه 
آمــده کــه »حــوزه خصوصــی افــراد و 
آزادی بیــان مــرز باریکــی دارنــد و هرگونه 
ــزو  ــراد ج ــره اف ــا نقاشــی از چه عکــس ی
حقــوق فــردی آنهــا محســوب می شــود«.

ــس  ــاکن پاری ــکاس س ــرافی ع ــم اش مری
بــا  گفت وگــو  در 
بــر  مــا  حقــوق 
ایــن نکتــه تاکیــد 
هــر  کــه  می کنــد 
ــع  ــن وض ــه قوانی چ
و  ســفت  شــده 
باشــد،  ســخت تر 
محدودیــت  باعــث 
بیشــتر در عکاســی 
می شــود.  خیابانــی 
گفــت:  وی 
برخــی  »فرانســه 

کــه  کــرده  معرفــی  دنیــا  بــه  را  خیابانــی  عکاســی  پــدران  از 
وضــع  امــا  گذاشــته اند،  عکاســی  تاریــخ  بــر  شــگرفی  تاثیــر 
قوانیــن مختلــف ظــرف 2۵ ســال گذشــته تغییراتــی را در شــیوه 
ــت«. ــان اس ــل کتم ــر قاب ــه غی ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــی خیابان عکاس

ــم  ــت حری ــه رعای ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــا اینک ــرافی »ب ــه اش ــه گفت ب
ــل فرانســه بســیار جــدی و ســخت اســت؛  خصوصــی در کشــوری مث
همیــن  و  دارد  راحت تــری  قوانیــن  انگلســتان  مقایســه،  در  ولــی 
ــردم و  ــر، م ــا عکاســی مثــل مارتیــن پ راحتــی بیشــتر باعــث شــده ت
زندگــی روزمــره آنهــا را ســوژه اصلــی عکس هــای خــود قــرار دهــد«.

ــش  ــراد را بی ــی اف ــم خصوص ــد حری ــر چن ــف ه ــن مختل ــع قوانی وض
ــت  ــن اس ــدت ممک ــا در درازم ــا عم ــد، ام ــظ می کن ــته حف از گذش

ــه گفــت: »وجــود  ــن زمین ــد. اشــرافی در ای ــز ایجــاد کن ــی نی معضات
قوانیــن و تــاش بــرای رعایــت حریــم خصوصــی تــا حــدودی 
ــای  ــت محدودیت ه ــن اس ــان ممک ــول زم ــا در ط ــت، ام ــوب اس خ
ــرایط  ــردم در ش ــره م ــت چه ــی و ثب ــی خیابان ــرای عکاس ــادی ب زی
ــه  ــری کارتی ــل هن ــرادی مث ــف اف ــه لط ــا ب ــد. م ــاد کن ــف ایج مختل
او  عکاســی  ســال های  در  مــردم  فضــای  و  فرهنــگ  بــا  برســون 
ــا  ــود ت ــث ش ــت باع ــن اس ــف ممک ــن مختل ــا قوانی ــدیم ام ــنا ش آش
پــل حافظــه تصویــری مــا بــا انســان های آینــده قطــع شــود«.

در عمــل امــا، تکنولــوژی بــه شــکلی در حــال پیشــرفت اســت 
ــی  ــم خصوص ــظ حری ــتای حف ــف در راس ــن مختل ــع قوانی ــه وض ک
افــراد را اجتناب ناپذیــر می کنــد. پــس از اینکــه شــرکت گــوگل 
بحث هــای  کــرد،  پرده بــرداری  خــود  هوشــمند  عینک هــای  از 
ــر  ــدان ب ــت. منتق ــی درگرف ــم خصوص ــظ حری ــورد حف ــی در م مفصل
ــوگل  ــک گ ــه عین ــتند ک ــاور هس ــن ب ای
فــرد  بــه  آن  مشــابه  فن آوری هــای  و 
ایــن امــکان را می دهنــد کــه از افــراد 
مختلــف عکس بــرداری کــرده و چــون 
ــه شــکل کاســیک آن وجــود  دوربینــی ب
نــدارد، ســوژه هیــچ گاه متوجــه نمی شــود 
اســت.  شــده  عکس بــرداری  او  از  کــه 
نوبــه خــود  بــه  امــا  شــرکت گــوگل 
بــا صــدور بیانیــه ای تاکیــد کــرد کــه 
حریــم خصوصــی افــراد برایــش مهــم 
ایــن  بــه  می تواننــد  مــردم  و  اســت 
شــرکت اعتمــاد کننــد و مطمئــن باشــند 
کــه راه کارهایــی بــرای حفــظ حریــم 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــخاص در نظ اش
در ایــن بیــن بســیاری معتقــد هســتند که 
ــم  ــراد مشــهور، حری ــره اف چه
محســوب  آنهــا  خصوصــی 
تصویربــرداری  و  نمی شــود 
اماکــن  در  وقتــی  آنهــا  از 
دارنــد  حضــور  عمومــی 
مانعــی نــدارد. مشــهورترین 
ــس  ــر، پرنس ــن تفک ــی ای قربان
ــد  ــابق ولیعه ــا همســر س دایان
ــر  ــه خاط ــه ب ــود ک ــا ب بریتانی
عکاســان،  دســت  از  فــرار 
ــت داد.  ــود را از دس ــان خ ج
مختلــف  کشــورهای 
عمومــی  فرهنــگ  بــه  توجــه  بــا  را  متفاوتــی  قوانیــن  جهــان 
ــش  ــراد بی ــی اف ــم خصوص ــا حری ــد ت ــع می کنن ــود وض ــع خ جوام
از پیــش حفــظ شــود؛ امــا ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه 
نــدارد.  هماهنگــی  کنونــی  دیجیتــال  زندگــی  بــا  قوانیــن  ایــن 
مریــم اشــرافی در ایــن زمینــه می گویــد: »بــا اینکــه بســیاری از 
مــردم در مــورد عکاســی از چهــره خــود در اماکــن عمومــی وســواس 
ــت  ــان ثب ــدون رضایت ش ــا ب ــر آنه ــد تصوی ــان نمی خواه ــد و دلش دارن
ــری از  ــردم، تصاوی ــن م ــا همی ــرار بگیرد،ام ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ش
خــود و زندگــی شخصی شــان را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر 
می کنند،بــدون اینکــه بداننــد ایــن تصاویــر را افــراد دیگــری کــه هیــچ 

شــناختی از آنهــا ندارنــد نیــز می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار دهند«.

مریم اشرافی:
 »وجــود قوانین و تاش برای رعایت حریم خصوصی تا حدودی خوب 

اســت، اما در طول زمان ممکن است محدودیت های زیادی برای عکاسی 
خیابانی و ثبت چهره مردم در شــرایط مختلف ایجاد کند. ما به لطف 

افرادی مثل هنری کارتیه برســون با فرهنگ و فضای مردم در سال های 
عکاســی او آشنا شدیم اما قوانین مختلف ممکن است باعث شود تا پل 

حافظه تصویری ما با انســان های آینده قطع شود«.



صفحه 15/ شماره چهارم

حکــم دادگاه بــدوی بــرای منوچهرخلوصــی بــه 
و  کشــور  داخلــی  امنیــت  علیــه  اقــدام  اتهــام 
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــغ علی تبلی
ــت.  ــده اس ــاغ ش ــاه 1393 اب ــل وی در د  ی  م وکی
»دادگاه  گفــت:  هرانــا  بــه  مطلــع  منبــع  یــک 
ــت  ــار و دخال ــا فش ــهد ب ــاب مش ــوم انق ــعبه س ش
رســیدگی  مراحــل  تمامــی  در  اطاعــات  اداره 
ــور  ــات مزب ــازات اتهام ــد مج ــه اش ــی، وی را ب قضای
ــل،  ــک  ســال قب ــرده اســت«. بیــش از ی محکــوم ک
صبــح روز جمعــه هشــتم آذر 92 مامــوران اداره 

ــد.  ــت کردن ــده و وی بازداش ــی وارد ش ــزل منوچهرخلوص ــه من ــهد ب ــات مش اطاع
ــدان  ــات و ۴ روز را در زن ــتگاه اطاع ــرادی بازداش ــلول انف ــدت ۵۸ روز را درس او م
ــد«. ــان آزاد ش ــون توم ــه 300 ملیل ــا وثیق ــپس ب ــد و س ــهد گذران ــاد مش وکیل آب

دو دختــر منوچهــر خلوصــی بــه نام هــای نیــکا و نــوا خلوصــی بــه اتهامــات 
ــون در  ــوم و اکن ــری محک ــس تعزی ــم حب ــال و نی ــار س ــش و چه ــه ش ــابه، ب مش
ــی  ــر خلوص ــتند. منوچه ــی هس ــهد زندان ــاد مش ــدان وکیل آب ــوان زن ــد ۵ نس بن
پــس از انقــاب بــرای ششــمین بــار اســت کــه بــه علــت اعتقــادات خــود 
محکــوم  اعــدام  بــه   13۷۸ ســال  در  وی   می گــردد.  محاکمــه  و  بازداشــت 
شــد؛ امــا حکــم صــادره در مراحــل بعــدی رســیدگی قضایــی نقــض شــد.

محمــد حســن یوســف پورســیفی زندانــی عقیدتــی 
علیرغــم گواهــی عــدم تحمــل کیفــر همچنــان در 
ــوری  ــاز ف ــرد. وی نی ــر می ب ــه س ــن ب ــدان اوی زن
بــه مــداوی اختــال در شــبکیه چشــم هایش 
دارد کــه تاکنــون باعــث از بیــن رفتــن ۸0 درصــد 
بینایــی او شــده اســت؛ امــا بــه دالیــل نامشــخص 
ــد.  ــل نکرده ان ــتان منتق ــه بیمارس ــون او را ب تاکن
حقــوق  بین المللــی  کمپیــن  گــزارش  بــه 
ــدم  ــی »ع ــی گواه ــکی قانون ــازمان پزش ــر، س بش
ــا پورســیفی  ــرده؛ ام ــد ک ــر« او را تایی تحمــل کیف
اســت. نشــده  آزاده  نامشــخصی  دالیــل  بــه 

محمــد حســن یوســف پورســیفی، مجــری و تهیــه کننــده برنامه هــای رادیویــی و عضو 
جمعیــت دفــاع از کــودکان کار و خیابان در ســال 13۸۸ دســتگیر و پــس از مدتی آزاد 
شــد. او در ســال 13۸9 نیــز بــه بهانــه ارتباطــش بــا مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر از 
صــدا و ســیما اخــراج شــد. او در ان زمــان تهیــه کننده ارشــد برنامه رادیو تجــارت بود.

قاضــی  ریاســت  بــه  انقــاب  دادگاه  در   1390 ســال  در  پورســیفی  آقــای 
صلواتــی بــه اتهامــات اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد اخــال در امنیــت ملــی، 
تبلیــغ علیــه نظــام و توهیــن بــه مقدســات از طریــق عضویــت و همــکاری 
»در تشــکیات غیــر قانونــی موســوم بــه مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر در 
ــخ 1۸  ــیفی در تاری ــد. پورس ــوم ش ــس محک ــاه حب ــش م ــال و ش ــه ۵ س ــران« ب ای
شــهریور مــاه 1391 بــرای اجــرای حکمــش بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد.

خبرهای نقض حقوق بشر

محکومیت منوچهر خلوصی، شهروند بهایی
 به شش سال زندان

محمد حسن یوسف پورسیفی علی رغم گواهی عدم 
تحمل کیفر همچنان در زندان اوین است

ــه  ــدام ک ــه اع ــوم ب ــرد محک ــی ک ــیم، زندان ــامان نس س
ــرار اســت  ــه ق ــزی ارومی ــدان مرک ــه مســوالن زن ــه گفت ب
حکــم اعدامــش در روز 30 بهمــن مــاه اجــرا شــود، 
ــا انتشــار نامــه ای در داخــل زنــدان، از  ــار ب بــرای اولیــن ب
ــرای گرفتــن  وضعیــت دوران بازداشــت و شــکنجه هایش ب
ــط  ــه توس ــن نام ــت. ای ــته اس ــاختگی نوش ــات س اعتراف
ــران منتشــر شــد. کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر در ای

ــرده  ــه خــود را این طــور شــروع ک ــرد نام ــی ک ــن زندان ای
اســت: »شــکنجه بــه محــض ورود بــه ســلول شــروع شــد. 
ســلولی بــا دیوارهــای اغشــته بــه مــواد خــاص و طراحــی 
آن منحصــرا بــرای شــکنجه روانــی تــدارک گردیــده 
ــل  ــه در داخ ــه کار رفت ــح ب ــه مصال ــی ب ــا نگاه ــت. ب اس

ــی  ــرور م ــرت م ــی در خاط ــون فیلم ــکنجه همچ ــن ش ــم و مضامی ــلول، مفاهی س
گــردد. اتاقکــی کــه فقــط بــه صــورت افقــی می توانــی در آن دراز بکشــی همــراه بــا 
ســرویس بهداشــتی کــه دیــوار اوپنــی بــاز و ارتفــاع شــصت ســانتی. متــراژ ســلول بــا 
طــول دو متــر و عــرض پنجــاه ســانتی متر. همــه چیــز متفــاوت اســت. دوربینــی در 
بــاالی ســرم بــود کــه تمامــی حرکاتــم را ضبــط می کــرد؛ حتــی زمــان توالــت را«.

ــذاب.  ــکنجه و ع ــرای 9۷ روز ش ــود ب ــازی ب ــن آغ ــت: »ای ــته اس ــه نوش او در ادام
در تمــام مدتــی کــه در بازداشــت بــودم بــه هــر شــیوه و بــا هــر وســیله ای 
شــکنجه گردیــدم. روزهــای ابتدایــی میــزان شــکنجه ها بــه حــدی بــود کــه 
ــرای  ــود. ب ــده ب ــود ش ــیاه و کب ــم س ــای بدن ــام اعض ــتم. تم ــن نداش ــوان راه رفت ت
ــان بازداشــت،  ــدت زم ــام م ــد. در تم ــم کردن ــم آویزان ســاعت ها از دســت ها و پاهای
بازجویــی و شــکنجه؛ چشــم بندی بــر روی چشــمانم بــود کــه امــکان رویــت 
ــانی  ــر انس ــای غی ــام روش ه ــود. تم ــر نب ــم میس ــو برای ــکنجه و بازج ــوران ش مام
ــه  ــا ب ــد. باره ــه ش ــه کار گرفت ــن ب ــراف از م ــن اعت ــرای گرفت ــی را ب و غیرقانون
ــتگیر  ــرادر را دس ــادر و ب ــدر و م ــامل پ ــواده ات ش ــای خان ــه اعض ــد ک ــن گفتن م
ــاک  ــودر خ ــا ل ــت ب ــد رفقای ــم مانن ــو را ه ــه ت ــد ک ــن می گفتن ــه م ــد. ب کرده ان
می کنیــم.  می گفتنــد همین جــا می کشــیمت و روی قبــرت بتــون می ریزیــم!«.

ــته  ــود نوش ــه خ ــری از نام ــش دیگ ــیم در بخ ــامان نس س
اســت:  »شــب ها کــه می خواســتم بخوابــم بــا ایجــاد 
از جملــه کوبیــن  بــا وســایل مختلــف  ســر و صــدا 
حالتــی  در  بنمایــم.  اســتراحت  نمی گذاشــتند  در 
مــا بیــن جنــون و هوشــیاری بــودم، تمــام ایــن 9۷ 
روز بدیــن شــیوه ســپری شــد. ایــن در حالــی بــود 
کــه در زمــان دســتگیری ام 1۷ ســال ســن داشــتم«.

ــه داده اســت:  ــدام ادام ــه اع ــی کــرد محکــوم ب ــن زندان ای
ــه  ــواده ام هیچ گون ــا خان ــدت نتواســتم ب ــن م »در طــول ای
در  و شــکنجه  فشــار  تحــت  باشــم.  داشــته  تماســی 
حرکتــی کامــا غیرانســانی بــا چشــم بســته و در وضعیتــی 
ــم  ــط بازجویی های ــه ضب ــدام ب ــتی اق ــرگ و هس ــن م مابی
ــت  ــض اس ــذب مح ــه ک ــرداری و مصاحب ــن فلیم ب ــی دارم ای ــام م ــه اع ــد ک کردن
ــک  ــبکه ی ــال ش ــدا در کان ــم. بع ــب می کن ــدت تکذی ــه ش ــه را ب ــن مصاحب و ای
ــن در  ــاز گشــته ام. ای ــه ب ــه خان ــا مــن آزاد شــده و ب ــری منتشــر شــد کــه گوی خب
ــم  ــدام برای ــم اع ــده، حک ــی ش ــش طراح ــناریوی از پی ــا س ــن ب ــه م ــود ک ــی ب حال
صــادر شــده بــود. دفاعیــات و دادرســی ام در دادگاه کامــا امنیتــی و صــوری 
ــن  ــکان کوچک تری ــز ام ــودم نی ــتند و خ ــاع نداش ــق دف ــم ح ــه وکای ــرا ک ــود؛ چ ب
ــت  ــن نوب ــن را چندی ــه دادگاه م ــده در جلس ــی پرون ــی قاض ــتم. حت ــی نداش دفاع
ــدند و  ــزل ش ــی ع ــارهای امنیت ــا فش ــم ب ــرد و وکای ــتم ک ــرب و ش ــه ض ــد ب تهدی
ــوم شــدم«. ــدام محک ــه اع ــانی ب ــا شونیســتی و غیرانس ــی و بینشــی کام ــا نگاه ب

ســامان نســیم در انتهــا نوشــته اســت: »در یــک نوبــت دادگاهــی شــدم کــه تغییــری 
ــخ 2۸  ــم در تاری ــاغ حک ــد از اب ــت. بع ــده، نداش ــن ش ــش تعیی ــناریوی از پی در س
ــوران  ــاری مام ــن و بدرفت ــا توهی ــی ب ــر شــدید امنیت ــا تدابی ــاد ب بهمــن 91 از مهاب
ــده از  ــادر ش ــدام ص ــم اع ــدم و حک ــل ش ــه منتق ــزی ارومی ــدان مرک ــه زن ــه ب بدرق
ــی کشــور  ــوان عال ــد از دو ســال از ســوی دی ــز بع ــاد نی ــاب مهاب ســوی دادگاه انق
تاییــد گردیــد. نتیجــه درخواســت اعــاده دادرســی اینجانــب هنــوز نامعلــوم اســت و 
بــه دلیــل قطعــی بــودن حکــم، هــر لحظــه احتمــال اجــرای حکــم مــن وجــود دارد«.

نامه سامان نسیم، زندانی کُرد محکوم به اعدام از زندان:

شکنجه شدم؛ فیلم اعترافات تحت فشار بود
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خبرهای نقض حقوق بشر

ــه  ــه ب ــک، چنان چ ــدان قرچ ــیده از زن ــات رس ــق اطاع طب
ــی  ــد زندان ــی هنرمن ــا فرقدان ــته های آتن ــت و خواس وضعی
روزهــای  در  نشــکند،  را  اعتصابــش  و  نشــود  رســیدگی 
آینــده خطــر کمــا رفتــن ایــن فعــال مدنــی زندانــی بســیار 
ــه  ــر ب ــه خط ــت این ک ــرس، عل ــزارش ج ــه گ ــت. ب ــاال اس ب
ــاب  ــه در اعتص ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــا وج ــن آتن ــا رفت کم
غــذای تــر معمــول آن اســت کــه زندانیــان اعتصــاب تــر بــه 
ــز آب،  ــه ج ــن روش ب ــه در ای ــد ک ــدی می کنن روش ایرلن
ــن  ــورد و همچنی ــد می خ ــه قن ــا 1۵ حب ــی روزی 9 ت زندان
مقــداری نمــک. بــدون خــوردن نمــک و قنــد، مغــز و کلیــه 
ــوردن  ــی از خ ــا فرقدان ــد. آتن ــیب می بین ــریع آس ــی س خیل
ــم  ــدر ه ــر چق ــد و ه ــودداری می کن ــم خ ــد ه ــک و قن نم
دوســتانش بــه او اصــرار کرده انــد کــه هــر روز کمــی نمــک 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــرده اس ــول نک ــورد قب ــد بخ ــد قن و چن
ــوص  ــه خص ــد، ب ــده می کن ــران کنن ــش را نگ ــیار وضع بس
ــر  ــذا دیگ ــاب غ ــم از اعتص ــی روز پنج ــروز یعن ــه از دی ک
تــوان راه رفتــن و نشســتن را نیــز از دســت داده اســت.

وخامت حال جسمانی آتنا فرقدانی
 در پی اعتصاب غذا

بازداشت ۱۷ تن از شهروندان بهایی در تهران و اصفهان با یورش نیروهای امنیتی

مامــوران امنیتــی طــی یــک یــورش کــم ســابقه 
تهــران  شــهر  در  بهایــی  شــهروندان  منــازل  بــه 
اقــدام  منــازل،  تفتیــش  از  پــس  اصفهــان  و 
کردنــد. افــراد  ایــن  از  تــن   1۷ دســتگیری  بــه 

مامــوران  مــاه  بهمــن   2۸ و   2۷ روزهــای  طــی  در 
ــه منــزل ساســان  ــا هجــوم ب امنیتــی در شــهر تهــران ب
ــرداد  ــراقی و مه ــوان اش ــادگار، ارغ ــان ی ــادگار، احس ی
کتاب هــا،  تمامــی  منــزل  تفتیــش  ضمــن  فرقانــی 
ــرده  ــط ک ــا را ضب ــل و تبلت ه ــر، موبای ــارد کامپیوت ه
ــن  ــن از ای ــت ۵ ت ــه بازداش ــدام ب ــی اق ــم قبل ــا حک و ب
شــهروندان بهایــی در شــهر تهــران کرده انــد. خانــم 
ــا  ــزل ب ــور در من ــدم حض ــت ع ــه عل ــراقی ب ــوان اش ارغ

ــد بازداشــت نشــده اســت. ــه اینکــه حکــم بازداشــت وی را نیــز داشــته ان توجــه ب
گفتــه مــی شــود بــر اســاس اظهــار نیروهــای امنیتــی همگــی بازداشــت شــدگان در 
شــهر تهــران بــه دادســرای 33 اوین )شــهید مقــدس( منتقل شــده اند و پرونــده آن ها 

در ادامــه بــه دادســرای ورامیــن ارســال خواهــد شــد.
ــی  ــای امنیت ــاه نیروه ــن م ــب 2۸ بهم ــن ش همچنی
در شــهر اصفهــان بــا هجــوم بــه منــازل آقایــان 
پیمــان  و  رحیمــی  هوشــنگ  دهقــان،  کاویــان 
ــر،  ــط کامپیوت ــازل و ضب ــش من ــن تفتی ــی ضم عاطف
 12 بازداشــت  بــه  اقــدام  هــا  کتــاب  و  موبایــل 
ــه از  ــن لحظ ــا ای ــد و ت ــرده ان ــراد ک ــن اف ــن از ای ت
ــت. ــت نیس ــی در دس ــان اطاع ــداری آن ــل نگه مح

اســامی بازداشــت شــدگان روز 2۷ و 2۸ بهمــن مــاه به 
شــرح ذیــل اســت: خانــم هــا الهــام کــرم پیشــه، 
مونــا محرابــی و اکبــری و آقایــان صفــا فرقانــی 
ــم  ــران و خان ــهر ته ــی در ش ــرداد فرقان و مه
ــبحانیان و  ــگار س ــی و ن ــیوا اغصان ــی، ش ــا اقدس ــی، مون ــکا رجب ــا نی ه
آقایــان کاویــدن دهقــان، عــارف دهقــان، شــایان کوثــر، پیمــان عاطفــی، 
ــد. کوشــا رحیمــی و هوشــنگ رحیمــی در شــهر اصفهــان بازداشــت شــده ان

کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران ســاختمانی کشــور در واکنــش بــه حادثــه کشــته شــدن 
یــک  آسانســور  ســقوط  اثــر  بــر  بهمــن(   2۸( سه شــنبه  روز  کــه  ســاختمانی  کارگــر  هشــت 
نامــه شــدیدالحنی  انتشــار  بــا  مجتمــع مســکونی در حــال ســخت در اصفهــان کشــته شــدند، 
خطــاب بــه وزاری کشــور و راه و شهرســازی، باالرفتــن آمــار کشــته شــدگان در بیــن کارگــران 
از بی توجهــی مســولین بــه وضعیــت کارگــران ســاختمانی دانســته اســت. ســاختمانی را ناشــی 

ــه  ــا چشــمتان ب ــر آی ــان وزی ــده اســت »آقای ــه آم ــن نام ــی از ای ــا، در بخش های ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
جنــازه کارگــران ســاختمانی کشــته شــده در کارگاه ســاختمانی اصفهــان خــورده اســت؟ فقــط بــا نگاهــی 
ــد.« ــی احســاس مســولیت کنی ــاید کم ــد. ش ــا را ببینی ــن جنازه ه ــد ای ــی می توانی ــانه های اینترنت ــه رس ب

میلیــون  دو  زندگــی  بیانیــه،  ایــن  ادامــه  در  کشــور  ســاختمانی  صنفــی  انجمن هــای  کانــون 
کارگــر ســاختمانی را از ســوی مســولین بی اهمیــت خوانــده و ضمــن خطــاب قــرار دادن ایــن دو 
راه  ادارات  و ســاز کشــور )شــهرداری ها،  اصلــی ســاخت  متولیــان  متاســفانه  اســت:  وزیــر گفتــه 
وشهرســازی و ســازمانهای نظــام مهندســی( اهمیتــی بــه زندگــی 2 میلیــون کارگــر ســاختمانی ـ 
ــرفته ترین  ــه در پیش ــت ک ــن در حالیس ــد، ای ــور - نمی دهن ــاز کش ــاخت و س ــی س ــان اصل ــن مجری ای
کشــورهای دنیــا اهمیــت و توجــه بــه نیــروی انســانی در زمــره الویت هــای توســعه قــرار دارنــد.

تشــکل صنفــی کارگــران ســاختمانی همچنیــن بــا طــرح ایــن پرســش کــه »تاکنــون بــرای کاهــش بیــش 
از 1۵000 حادثــه کار در بخــش ســاختمانی در ســال 92، چــه چــاره ای اندیشــیده اید؟« بــه کشــته شــدن 
ــه کاهــش خطراتــی کــه  بیــش از 1000 کارگــر در ســال 92 اشــاره کــرده و از دولــت خواســت نســبت ب
در نتیجــه عــدم رعایــت نــکات ایمنــی جــان کارگــران ســاختمانی را تهدیــد می کنــد چــاره ای بیاندیشــند.
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