
ای چهره  با  است،  ایستاده  دوربین  به  رو   پیرمرد 
مردم اعتراض  صدای  نشدن  شنیده  از   رنجور 
ای مطالبه  که  گوید.اعتراضی  می  اش   منطقه 
شنیده ولی  برداشته  در  را  حق  به  و   مشخص 
برای مردم را  قانون،مصائبی  از مجرای   نشدن آن 
خود تعهد  و  عالقه  است.از  زده  رقم  حاکمیت   و 
 و دیگر مردم منطقه به نظام می گوید از این که
 همین مردم در هشت سال دفاع مقدس چطور با
 جان و مال شان متعهدانه برای خاک وطن و نظام
 ایستادگی کردند و سال های بعد از جنگ هم با
ویرانی های آن ساختند تا انقالب و نظام پا بگیرد.
 حاال هم به همان اندازه در حرف و عمل به نظام
 متعهدند اما محرومیت ها آه از نهادشان بلند کرده
 است و نهایتا نبود بستر مناسب و تاثیرگذار قانونی
 برای پیگیری مطالبه شان ،سمت و سویی دیگر به

.تجمع اعتراضی شان داده است
بود اعتراضاتی  چندین  از  یکی  روایت  باال   سطور 
بستر نبود  و  قانونی  طرق  از  نشدنش  شنیده   که 
پیگیری به  برای رساندن صدایش، منجر   مناسب 
 آن از مسیری غیر قانونی و آسیب زا شد. حال باید
 دید چه راهکاری برای پایان دادن بر این دست از

 .مسائل وجود دارد

حق اعتراض،حق نظارت

مباحثی از جمله  یکی  نظارت  مختلف   در جوامع 
 است که تحقق آن می تواند منجر به بهبود کارایی
 و عملکرد سطوح مختلف حاکمیت شود. در یک
 دسته بندی کلی می توان مقوله ی نظارت را در
قانون در  گنجاند.  مردمی  و  حاکمیتی  بخش   دو 
بحث باب  در  متفاوتی  های  زیربخش  ما   اساسی 
 نظارت مردمی مطرح است که در این نوشتار هدف

یعنی بحث آن  زیربخش های  از  یکی  بررسی   ما 
 برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها است. شاید در
راهپیمایی و  تجمع  بحث  شدن  مطرح  اول   نگاه 
 به عنوان زیربخش نظارت مردمی عجیب به نظر
تعریف خود تجمع به  نه  اما  امر  این   برسد، علت 
از که  گردد  برمی  تصویری  به  بلکه  راهپیمایی   و 
 این مفاهیم در ذهن ما نقش بسته است. تصویری
با شعار اغلب  و  با تخریب و هتاکی بسیار   همراه 
 هایی که نسبتی با مطالبات واقعی مردم معترض
بر درد معارض  افراد  آن  تجمعاتی که در   ندارند. 
 مردم سوار می شوند و نهایتا سمت و سویی دیگر
 به اعتراض مردم می دهند. در این حین نه تنها
بلکه شود  می  گم  مردم  اصلی  مطالبات   صدای 
می خطر  به  مردم  همان  آرامش  و  امنیت   عمال 

.افتد

سدی در مسیر اعتراض

 در واکاوی علت این اتفاقات، دو مساله قابل
 بررسی است. مساله ی اول که شاید بتوان آن را
، نبود بستر ابتدایی این مشکل دانست   حلقه ی 
 کافی و کارآمد برای شنیدن مطالبات مردم قبل
در است.  اعتراضی  های  تجمع  گیری  شکل   از 
 این جا ورود رسانه ها و تشکل های مختلف در
تا تواند  می  مسئوالن  از  مردم  مطالبات   پیگیری 
حاکمیت و  مردم  بین  ارتباطی  ی  الیه   حدودی 
بستر نبود  به  اما  دیگر   ترمیم کند. مساله ی   را 
 مناسب برای اعتراض بر می گردد. طبق اصل ۲۷
ها راهپیمایی  و  اجتماعات  اساسی،تشکیل   قانون 
 بدون حمل سالح به شرط آن که مخل به مبانی
بحث اصل  این  باب  در  است؛  آزاد  نباشد،   اسالم 
 بسیار است اما قسمتی که در این جا محل بحث

 ما است، کارایی این قانون در مسیر اعتراضات
 است. شواهد موجود نشان می دهد که عدم
نظر گیری جوانب در  با  کارامد  بستر   تعریف 
و تجمعات  امنیت  تامین  همچون   گوناگونی 
 شنیده شدن مطالبات تجمع کنندگان ،تا چه
عمل در  اصل  این  که  است  شده  باعث   حد 
 تحقق نیابد و نهایتا تجمعات به همان تصویر
شود.اهمیت نزدیک  شد  مطرح  که   ابتدایی 
در توان  می  را  اعتراض  برای  مناسب   بستر 
شکل گذشته  سال  همین  در  که   اعتراضاتی 
 گرفت جستجو کرد. مانند اعتراضات ابان ماه
 که در نبود بستر مناسب شکلی اغتشاش گونه
 به خود گرفت. تصمیمی ناگهانی در فضای بی
از که  شود،مردمی  می  گرفته  مردم   اطالعی 
 عواقب این تصمیم نگرانند و به آن معترضند،
 در کنار معاندان همیشگی که منتظر فرصتی
مردم مطالبات  بر  سواری  موج  با  تا   هستند 
ی همه  برسند؛  خودشان  های  خواسته   به 
مناسب بستر  تعریف  عدم  کنار  در  ها   این 
آورد بار  به  را  تلخ  حوادث  آن  اعتراض   برای 
 که لطمه ی فراوانی به آرامش روانی و اعتماد
 عمومی مردم وارد کرد. روندی که در بسیاری
 از اعتراضات دیده می شود و تا زمانی هم که
اعتراضات برای  گذار  تاثیر  و  مناسب   بستری 
 معرفی نشود باید منتظر پدید امدن این دست
برای تبع  به  البته  و  مردم  برای  مصائب   از 
باز  لزوم  گفت  باید  نهایت  در  بود.   حاکمیت 
 تعریف بستر هایی کارآمد در بحث اعتراضات
 امری مسلم است که نه تنها به تکمیل کردن
 پازل نظارت مردمی کمک می کند بلکه گامی
دینی ساالری  مردم  اصول  احیای  در   موثر 
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