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 مردم باید در چهارچوب قانونی اعتراض کنند«.
 این جمله ای است که در کشور ما به اعتراضات
 پیوند خورده و تیکه کالم تمام مسئوالن شده
 است. اما سوال اینجاست که چهارچوب اعتراض
اصاًل آیا  و  چیست؟  دقیقاً  کشور  در   قانونی 
 سازوکاری برای اعتراض مردم در مسیر قانونی

 وجود دارد یا خیر؟
شدن گسترده  با  و  اخیر  سال های  طی   در 
و معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت   تحریم ها، 
 همچنین بروز نارضایتی ها در برخی از زمینه ها،
 مسئله  شکل گیری تجمعات اعتراضی در کشور
است قرارگرفته  توجه  مورد  پیش  از  بیش 
 حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات
 مسالمت آمیز از اساسی ترین حقوق فردی است
 که به صورت جمعی انجام می شود و از مهم ترین
 نمودهای جوامع مردم ساالری به شمار می رود.
مسالمت آمیز، تجمعات  آزادی  حق   به عبارتی 
 درواقع حقی ست برای مردم که به وسیله  آن
 مطالبات خود را به گوش مسئولین برسانند و در
 همین راستا مسئوالن نیز باید براساس عمومیت
آن ساختن  برآورده  جهت  در  خواسته ها   آن 
 مطالبات و ایجاد رضایت در سطح عامه مردم
تحقق مهم  این  حال  کنند؛  اقدام 
 نمی یابد مگر با برنامه ریزی و اقدام جهت فراهم 
و مردم  مسالمت آمیز  اعتراض  زمینه   ساختن 
مطالبات بیان  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
 اهمیت این موضوع به حدی است که در قانون
 اساسی جمهوری اسالمی بدان اشاره شده است؛
تشکیل اساسی،  قانون   ۲۷ اصل  با   مطابق 
 اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح و به
.شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است
 با این وجود متاسفانه، تحقق این اصل، همواره
 دچار محدودیت های ساختاری و بروکراتیک و
است شده  قانونی  محدودیت های  همچنین 
 چرا که تفسیر بسیاري از نهادها از اصل یاد شده

آزاد برپایي  که  است  بوده    اینگونه 
تجمعات و اعتراضات اما و اگرهایي دارد. اما و
برخی  واسطه  به  حاال  که  اگرهایي 
 آیین نامه ها و قوانین عادی، اجرای یکی از اصول 
است کرده  مختل  تقریباً  را  اساسی  قانون 
 بر مبنای تبصره  ۲ ماده  6 قانون فعالیت احزاب
وزارت کشور اطالع  با  راهپیمایی ها   »برگزاری 
 بدون حمل سالح در صورتی که به تشخیص
 کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسالم نباشد
 و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های
 عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
 همچنین براساس ماده  30 آیین نامه این قانون
برگزاری از  پیش  هفته  یک  باید  تقاضا   »این 
 اعتراض یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده 
شود تسلیم  کشور  وزارت  به  رسمی 
برخی با  و  زمان  مرور  به  حالی  در  قیود   این 
 بهانه جویی ها بر اصل ۲۷ تحمیل شده اند که خود
 این اصل، قیدهای مورد نظر خبرگان ملت را
 اعمال کرده است؛ همانطور که گفته شد از منظر
 قانون گذار اگر دو شرط عدم حمل سالح و مخل
 به مبانی اسالم نبودن در هر تجمعی رعایت شود
 آن تجمع قانونی است و اخذ مجوز پیشینی برای
برگزاری تجمعات به هیچ وجه مدنظر نبوده است
 در همین زمینه شهید بهشتی در پاسخ به یکی
 از اعضا که پیشنهاد اضافه کردن عبارت »با اجازه
»این کردند:  بیان  داد،  را  اصل ۲۷  به   قبلی« 
 درست بر خالف چیزی است که مد نظر بود«.
طوری »نباید  که:  بهشتی  شهید  بیان   این 
 بنویسیم که بتوانند در اصلش مداخله کنند، بلکه
 باید در نظمش دخالت داشته باشند« نشانگر
 نگرانی عمیقی بود که احساس می شد در صورت
انحراف به  امکان  مختلف،  قیود  کردن   اضافه 
توسط تجمعات  برگزاری  اصِل  شدن   کشیده 

..دولت ها را تشدید نماید

 بنابرابن مشروط نمودن برگزاری تجمعات به داشتن
که است  موضوعی  همان  دقیقاً    مجوز، 
 تدوین کنندگان قانون اساسی با آن مخالف بوده اند اما
 مشخص نیست تبصره ای مغایر با قانون اساسی چگونه
است شده  گنجانده  احزاب  فعالیت  قانون  در 
 عالوه بر اینها با توجه به اینکه تنها قانون در این حوزه،
 قانون نحوه فعالیت احزاب ، صرفاً به نحوه درخواست
 برگزاری تجمعات از سوی تشکل ها و احزاب ثبت شده
 و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور
 و استانداری ها پرداخته شده است لذا برای درخواست
 افراد حقیقی هیچگونه محمل قانونی پیش بینی نشده

 است
 به عبارتی دراین مقررات قانونی حق برگزاری تجمعات و
 راهپیمایی ها توسط مردم و خارج از مکانیسم احزاب و
 گروه های سیاسی به رسمیت شناخته نشده است که
 این  امر نیز نقص بزرگی را در مسیر اجرای کامل اصل

۲۷ قانون اساسی ایجاد کرده است
 در پایان می توان گفت که عدم تحقق این اصل از قانون
 اساسی آسیب های فراوانی را به دنبال دارد.     اگر مسیر
 اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود شود، امکان
 شکل گیری تجمعات خشونت آمیز که امنیت عمومی را
 بر هم می زند فراهم می شود. این مورد می تواند باعث
شخصی منافع  و  ملی  منافع  دیدن  آسیب 
می توان  حساب  این  با  شود.  مردم  فردی  و 
 پیشبینی کرد اغتشاش و ناامنی بیشتر شده و 
واقع  گردد بخش  نتیجه  عده ای  سودجویی 
 نکته  مهم دیگر در مورد آسیب های عدم تحقق اصل
 ۲۷ قانون اساسی، سؤا استفاده  دشمن است. وقتی
 بستری قانونی برای تجمع مردم و اعتراض به مسئله  ای
 که مورد نظر آنهاست ارائه نمی شود، خط     دهی اعتراضات
 مردم و هدایت آنها به حرکات و سردادن شعارهایی
 خالف منافع ملی کشور، از سمت رسانه های معاند نظام
 و دولت های حامی این رسانه ها را به دنبال دارد. کمااینکه
 در مقاطع مختلف که مردم اعتراضاتی داشتند، شاهد

 موج سواری رسانه ها و جریان های ضدانقالب

مغایر با قانون
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بودیم مردم  حق  به  اعتراض  از 
برای تحقق اولین گام  نظر می رسد  به   حال 
 بستری مناسب جهت اجرای عادالنه اصل ۲۷
که باشد  عادی  قوانین  اصالح  اساسی   قانون 

۲

دادن رخ  و  روسیه  و  اوکراین  جنگ  از   پس 
 تحوالتی گوناگون مانند عملکرد دست  های پشت
 پرده ای همچون اتحادیه اروپا و خصوصاً آمریکا
 که هدفی جز فرسایشی کردن جنگ و اصرار
 برای پایداری نظم تک قطبی در جهان را نداشت،
با هم فکر  و  همراه  اروپای    حاال 
 آمریکا، چالشی نگران کننده و اساسی را پیش
 چشمان خود می بیند؛ وضعیت اسفناک انرژی و
گوناگون اقتصادی  مشکالت  آن  دنبال  به 
 در آلمان، فرانسه و سایر کشورهای عضو اتحادیه،
و اولیه  مواد  انرژی،  قیمت  بی رویه   افزایش 
تاثیرگذارترین از  یکی  به   زندگی   هزینه های 
نتیجه در  و  تورم  نرخ  باالرفتن    عوامل 
 کاهش ارزش یورو تبدیل شده است. مردم این
 جوامع نیز با دستور دولت مردان خود مجبور به
شده اند انرژی  مصرف  کاهش  و  صرفه جویی 
 بنابراین تولید کاال کم شده و چرخ اقتصاد با 
که چرا  شد  خواهد  مواجه  جدی   اختالالت 
 بیکاری و به دنبال آن مسائل اجتماعی نیز به
را اروپایی در زمستان  دامن  کشورهای   زودی 

می گیرد

اینکه به  توجه  با   1990 دهه  از   همچنین 
بسیار رشد  درآمد  کم  خانوار های   دستمزد 
 کمی داشته و قدرت خرید مردم روز به روز
شکاف کرده است،  طی  را  کاهشی   شیب 
 اجتماعی و دوقطبی شدن اروپا دور از انتظار
اروپا خودکامگی  تاوان  که  چرا  نیست؛ 
 و بقای نظم تک قطبی جهان با هدایت آمریکا 
نیست پیامدهایی  چنین  جز  چیزی 
 حال بپردازیم به پیشینه تاریخی این ماجرا که
 اکنون این اختالل بزرگ را به ارمغان آورده
دنبال به  و  دوم  از جنگ جهانی   است. پس 
آمریکا جهان،  در  قطبی  دو  نظمی   استقرار 
 برای جلوگیری از پیوستن کشورهای دنیا به
 جریان کمونیست، سعی کرد تا با انواع روش ها
 از جمله صنعتی کردن کشورهای اروپایی، به
بین همین  در  ببخشد.  مقام  و  قدرت   آن ها 
 کشورهای جهان از جمله روسیه و چین به
و قدرت مستقل تر شده  به   منظور دستیابی 
اتحاد وقتی  ولی  می کردند؛  تالش  آن   برای 
سودای آمریکا  فروپاشید،  شوروی   جماهیر 
 کدخدایی جهان تک قطبی را در ذهن پروراند.

.

.

 اما اروپایی ها و چند قدرت دیگر از جمله چین
 و روسیه که از نظر اقتصادی پیشرفت کرده و
 قدرت گرفته بودند به تدریج به حاشیه رانده
هر در  شدند.  ناراضی  وضع  این  از  و   شده 
 صورت برای بقای این نظم تک قطبی، آمریکا
 به ناچار باید حربه های مخلتفی را به منظور
 ضعف اروپا و سایر قدرت های مستقل به کار
 می برد. یکی از آنها ماجرای برگزیت بود که به
واحد، بازار  از  رسماً  انگلستان  آن   موجب 
 اتحادیه گمرکی و بقیه ساختارهای اقتصادی
اطالع دیگر  مورد  شد.   خارج  اروپا   اتحادیه 
اروپا به نفت روسیه بود نیاز مبرم  از   آمریکا 
و روسیه  تضعیف  و  کنترل  برای   بنابراین 
 اتحادیه اروپا، اوکراین را برای پیوستن به ناتو
 تحریک کرد تا هر دو طرف نسبت به یکدیگر
فرسایشی تنش های  شاهد  و  گمان شده   بد 
 باشند؛ از جمله پیامد های این تنش، تحریم
 روسیه و کاهش واردات گاز از این کشور به
 66 درصد و در مقابل اعالم هوشمندانه روسیه
بود اروپا  به  گاز  کردن  صادر  عدم  بر  مبنی 
 بنا بر باور کاخ نشینان واشینگتن دی.سی نیز،

حقیقت سرد
روایت تحلیلی بحران انرژی در اروپا به عنوان یکی از پیامد های جنگ اوکراین و روسیه

. صبا پویان
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اصل این  سلیقه ای  و  محدود  اجرای   موجب 
بسترهای آوردن  وجود  به  چراکه   شده اند، 
 مناسب برای اعتراض که برگزاری تجمعات،
است، می تواند شرایط آن  الگوی   عینی ترین 

 بهتری برای مشارکت سیاسی مردم در امور
 مختلف، درک مسئوالن از نواقص و باال رفتن
 آگاهی سیاسی که از اهداف انقالب اسالمی به

شمار می رفت، فراهم کند
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 آمریکا تاکنون به تنها و مهم ترین هدف خود دست
 پیدا کرده است، چرا که با تحریک اوکراین برای
 پیوستن به ناتو، هم اتحادیه اروپا و هم روسیه را
 جهت سلطه هژمونیک خود تضعیف ساخته است.
 از مفاد دیگر تضعیف روسیه می توان به تحریم
 آن توسط آمریکا و اروپا اشاره کرد اما در این بین
 روسیه نیز بیکار ننشسته و اقدامات موثری جهت
 دور زدن این تحریم ها انجام داده است؛ بر اساس
 شواهد، این ابزار تاکنون رفتار اروپا را به خوبی کنترل
 کرده است. چراکه برای جایگزینی گاز اروپا، منابع
 قطر و دریای خزر، ونزوئال و خصوصاً عربستان تا
 به حال یا اجازه صادرات رانداشته و یا توان آن را
 نداشتند و اگر هم اروپا از کانادا و یا قطر نفت و گاز
 خریداری کند، اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه به
 شدت از انفجار ناشی از افزایش قیمت انرژی ضربه

به عنوان ایران  ، هرچند  برآن   می بیند. عالوه 
 دارنده مقادیر زیادی از نفت و گاز در خاورمیانه
 و جهان رتبه باالیی دارد اما بر اساس اطالعات
 موجود، ایران در شرایط فعلی امکان صادرات
 انرژی گاز را ندارد. مگر با سرمایه گذاری وسیع
 در زمینه بازسازی و افزایش ظرفیت های پارس
 جنوبی که البته آن هم در گرو لغو تحریم هاست.
به نمی توان  سرعت  این  به  حساب  این   با 
کرد فکر  ایران  طرف  از  اروپا  گاز  تامین 
فرآیندی یافتن یک عنصر جایگزین   بنابراین 
است. طوالنی  زمانی  نیازمند  و   بلندمدت 
ظرفیت تمام  تا  دارد  سعی  آلمان  آنکه   حال 
گرفته کار  به  را  خود  هسته ای   نیروگاه های 
بدیل دارد،  تالش  نیز  فرانسه  همچنین   و 
کند پیدا  خود  برای  را  روسیه  انرژی 

3

 باید گفت یکی از برندگان این ماجرا به طور حتم
که چرا  هستند؛  آن  فکری  اتاق های  و   آمریکا 
 شرکت های آمریکایی از فروش گاز مایع چیزی
 بیش از 100 میلیون دالر سود می برند و همچنین
وارد جدی  آسیبی  روسیه  کلیدی  صادرات   به 

 کرده اند
 حاال اما اروپا با اعتراضات گسترده ای رو به روشده
 است که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود؛
  شهروندان اروپایی خواستار از بین رفتن سرسپردگی
 به آمریکا و خروج از ائتالف با آن برای تضمین امنیت
 و رفاه خود هستند، زیرا امروز تاوان سیاست های
 دولت هایشان را با از دست دادن معاش، گرمای خانه
 و آینده فرزندان خود می دهند؛ مشکالتی که برون
 رفت از آن تنها در گرو ایجاد استقالل در تصمیم

گیری سران اروپا است

.

شماره سوم

حکم ذلّت
یادداشتی پیرامون کاپیتوالسیون، با بررسی ریشه های افشاگری امام خمینی )ره( علیه پذیرش آن؛ به مناسبت چهارم آبان ماه

حسنا حاجی باشی
 یکی از بزرگترین خیانت های حکومت پهلوی پس از
 قیام 1۵ خرداد، تصویب الیحه کاپیتوالسیون بود. این
 الیحه پیشنهادی آمریکاییان، که در کابینه و دو مجلس
 ایران به تصویب رسیده بود، دارای دو ایراد اساسی بود
 که موج مخالفت مردم به  ویژه گروه های مذهبی که
 هنوز رخداد 1۵ خرداد را فراموش نکرده بودند، در پی
 داشت: نخست اینکه این الیحه تنها شامل مستشاران
 نظامی و دیپلمات ها نبود و خانواده های آنها را نیز شامل
 می شد. مورد دیگر این بود که قراردادهایی مانند این
 الیحه معموالً مفاد مشابهی داشتند و حق قضاوت در
 مورد نظامیان آمریکایی را که در کشور دیگری مرتکب
 جرم شده بودند، منوط به همکاری و توافق طرفین
 و به استناد قوانین معمول هر دو کشور کرده بود. به
 عبارتی اگر آمریکا مایل به رسیدگی به جرم اتباع خود
 نبود، کشوری که جرم در آن روی داده بود می توانست
 مطابق قوانین خود به آن رسیدگی کند، اما قانونی که
 به ما تحمیل شده بود، چنین اختیاری را به ایران نداده
 بود؛ ازاین رو و ازلحاظ یک طرفه بودن و نقض استقالل
و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران منحصر به فرد بود
 بنابراین علت مخالفت امام با این الیحه نیز همین بود که

مقابله و  تضعیف  آن  حقیقت  ظاهر،   برخالف 
با نوعی  به  و  بود  ایران  دینیجامعه  هویت   با 
داشت تعارض  هم  سبیل  نفی  فقهی  قاعده  
از حضور مستشاران نظامی و  امام خمینی که 
 امنیتی آمریکایی در ایران آگاهی داشت و از تصویب
 کاپیتوالسیون نیز اطالع یافته بود تصمیم گرفت تا این
 توطئه ننگین را افشا کند، از این رو در حالیکه رژیم
 می کوشید تا با برگزاری جشن چهارم آبان 1343
 مصادف با تولد شاه، مسئله کاپیتوالسیون را به فراموشی
بسپارد، امام سخنرانی خود را در همان روز، ایراد کرد
 ایشان این سخنرانی را ابتدا با انا هلل و اناالیه راجعون
را روز  شروع کرده و روز پذیرش کاپیتوالسیون 
 عزای ملت نامگذاری کردند و دولت و مجلسیان
قدرت های و  نامیدند  آمریکا  نوکران  را   ایران 
به نسبت  و  کردند  محکوم  را  غرب  و   شرق 
سوءاستفاده های ناشی از این الیحه هشدار دادند
به عنوان کاپیتوالسیون  پذیرش  از   امام خمینی 
 امضای سند بردگی ایرانیان یاد کردند، به گونه ای که
 جیمز بیل، محقق آمریکایی، در مورد این سخنرانی
 چنین می گوید: »این سخنرانی پرشور ایشان، یکی
از مهم ترین و تحریک کننده ترین بیانات سیاسی ایراد

می باشد قرن  این  در  و  درایران  شده 
 امام خمینی در این سخنرانی با کمال قدرت و به  طور.
 مستقیم، شاه و آمریکا را به دلیل تالش برای نابود
کردن یکپارچگی و استقالل ایران مورد حمله قرار داد
 در انتها، تصویب و اجرای کاپیتوالسیون نه تنها به
 منزله تحقیر ارزش های ملی، فرهنگی و مذهبی یک
 کشور، بلکه بیانگر نهایت وابستگی رژیم پهلوی در برابر
 استعمارگران به خصوص آمریکا و حتی تالش علیه
 منافع ملی و نافی استقالل کشور و در یک کالم اعالم
 مرگ تاریخی فرهنگ و مذهب ایرانیان به جامعه جهانی
 بود. از این روست که می بینیم امام خمینی)ره( در برابر
 چنین موضوعی سکوت نکرده و تمام قد  می ایستند.
 دوری حدود پانزده ساله از وطن، ثمره ایستادگی و کوتاه
 نیامدن از آرمان و اهداف یک ملت در برابر استبداد و
  )استکبار بود. بنابراین، مخالفت آشکار امام خمینی )ره
 با  کاپیتوالسیون، ماهیت رژیم پهلوی،  آمریکا و
 طرح های این کشور را برای از بین بردن استقالل ایران،
 بیش از پیش روشن ساخت و در سقوط حکومت

پهلوی بیش از دیگر حوادث، تاثیر گذاشت
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