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 ١ایران ۱۴۰۱ھای یابی حقوقی در ناآرامیمسئله

 سيدحسين صفايي٢

 سيدمصطفي محقق داماد٣
 محمد درويشزاده٤

 نويسندگان همكار٥
 

  چكيده

موضوع سازماني است كه پيرامون يك ٨هاييو مسئله ٧هادنبال شناسايي سؤالبه ٦يابهاي مسئلهپژوهش
ياب به دنبال كشف و عنوان يك پژوهش مسئلهيا رخداد اجتماعي قابل طرح و بررسي است. اين مقاله به

ايران است. شناسايي و تعريف اين  ١٤٠١هاي هاي حقوقي در ارتباط با ناآراميها و مسئلهشناسايي سؤال

                                                 
اما از آن جهت كه برخي اصطالحات » در ايران ١٤٠١هاي حقوقي مرتبط با آشوب و اعتراض نظام مسائل و چالش«. ابتدا عنوان پژوهش چنين انتخاب شده بود: ١

محمدعلي؛  -نويسندگان به شرح فوق اصالح شد. (اردبيليشود، بنا به توصيه برخي از همچون آشوب، اعتراض، چالش به نحوي اظهارنظر پيش از پژوهش تلقي مي
محمد جواد و...) البته برخي نويسندگان -هما؛ شريعت باقري-غالمعلي؛ داودي -سيدمحسن؛ سيفي زيناب -بهرام؛ حسيني پويا -سيدمصطفي؛ بهرامي -محقق داماد

 بر عنوان قبلي تأكيد داشتند و در نهايت اتفاق نظري پديد نيامد.
  هاي حقوقي اد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبير نشريه دانشنامه. است٢
  . استاد دانشگاه شهيد بهشتي و استاد كرسي خارج فقه و اصول حوزه علميه٣
  (نويسنده مسئول) -. قاضي پيشين ديوان عالي كشور و رئيس پژوهشكده حقوق و قانون ايران٤
 -٦محمدعلي اخوت (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور)؛  -٥ابوالفضل احمدزاده (قاضي دادگستري)؛  -٤. ليست نويسندگان همكار به ترتيب حروف الفبا: ٥

غالمحسين الهام (استاد  -٨داريوش اشرافي (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال)؛  -٧محمدعلي اردبيلي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ 
طوق آقايي  -١١عليرضا آبين (استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان)؛  -١٠شعاع (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور)؛ انجم محمدمهدي -٩دانشگاه تهران)؛ 

حسن باديني  -١٣سيدعليرضا آوايي (قاضي بازنشسته دادگاه عالي انتظامي قضات و وزير سابق دادگستري)؛  -١٢مسلم (وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه)؛ 
بهرام بهرامي (قاضي  -١٦تهمورث بشيريه (استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي)؛ -١٥محمود براتي نيا (قاضي بازنشسته قوه قضاييه)؛  -١٤دانشگاه تهران)؛ (دانشيار 

زينب  -١٩ن عالي كشور)؛ جعفر پوربدخشان (قاضي بازنشسته ديوا -١٨محمدباقر پارساپور (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)؛  -١٧بازنشسته ديوان عالي كشور)؛ 
هادي جواهركالم محمد -٢٢عبدالرضا جوان جعفري (استاد دانشگاه فردوسي مشهد)؛  -٢١محمدجواد جاويد (استاد دانشگاه تهران)؛  -٢٠تعالي (وكيل دادگستري)؛ 

سيد محسن حسيني پويا (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد  - ٢٤زاده (استاد دانشگاه تربيت مدرس)؛ محمدجعفر حبيب -٢٣(استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي)؛ 
مهراب داراب پور (استاد دانشگاه شهيد  -٢٧محمدرضا خسروي (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور)؛  -٢٦عباس حياتي (دانشيار دانشگاه رازي)؛ علي -٢٥مشهد)؛ 

بهزاد رضوي فرد (دانشيار دانشگاه عالمه  -٣٠ولي رستمي (استاد دانشگاه تهران)  -٢٩)؛ هما داودي (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج -٢٨بهشتي)؛ 
محمدحسين ساكت (قاضي بازنشسته  -٣٣محمدمهدي ساقيان (استاديار دانشگاه تهران)؛  -٣٢سيد قاسم زماني (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)؛  -٣١طباطبايي)؛ 

حسين سيمايي صراف (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)؛  -٣٥زيناب (عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه شهيد بهشتي)؛  غالمعلي سيفي -٣٤ديوان عالي كشور)؛ 
عباس شيخ االسالمي (دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي  -٣٧محمدجواد شريعت باقري (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و رييس پيشين دانشگاه علوم قضايي)؛  -٣٦

محمد عابدي (دانشيار دانشگاه  -٤٠جواد طهماسبي (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور)؛  -٣٩سيد محمد صدري (دانشيار دانشگاه پيام نور)؛  -٣٨واحد مشهد)؛ 
م و تحقيقات علي اصغر عربيان (دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علو -٤٢محمود عباسي (دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)؛  -٤١فردوسي مشهد)؛ 

رقيه فراهاني  -٤٥حجت اهللا فتحي (عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي؛  -٤٤بديع فتحي (استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي)؛  -٤٣تهران)؛ 
محسن  -٤٨اد دانشگاه تهران)؛ عباس كريمي (است -٤٧عليرضا فيض (قاضي بازنشسته دادگستري)؛  -٤٦(عضو هيئت علمي پژوهشكده حقوق و قانون ايران)؛ 

حمزه محمدي (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي)؛  -٥٠حسن محسني (دانشيار دانشگاه تهران)؛  -٤٩محبي (دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات)؛ 
سيدعباس موسوي (قاضي  -٥٣اد اسالمي واحد تهران شمال)؛ فهيمه ملك زاده (دانشيار دانشگاه آز -٥٢حسن مرادي (دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي)؛  -٥١

ابوالفضل  -٥٥سيدفاضل نوري (قاضي پيشين دادسراي انتظامي قضات و عضو هيئت علمي پژوهشكده حقوق و قانون ايران)؛  -٥٤بازنشسته ديوان عالي كشور)؛ 
  راي انتظامي قضات)اكبر همتيان (قاضي پيشين دادسعلي -٥٦نيكوكار (قاضي دادگاه تجديدنظر)؛ 

٦. problem finding 
٧. Questions 
٨. Problems  
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نامه، كرسي نمقاله، پاياكند كه پژوهشگران حقوقي در قالبراهم ميها زمينه مساعدي را فها و سؤالمسئله
عالوه بر اين، نتايج  .ايران بپردازند ١٤٠١هاي علمي و حتي رساله علمي به پژوهش در ابعاد حقوقي ناآرامي

د. ويژگي گذاران نيز قابل استفاده و راهگشا باشريزان، قانونگذاران، برنامهتواند براي سياستاين تحقيق مي
نظران حقوق و قضاوت نفر از صاحب ٨٠ياب بودن اين پژوهش موجب شده كه اين مقاله با مشاركت مسئله
موافقت  -عنوان نويسنده همكاربه–نفر از آنها با درج نامشان نيز  ٥٦كه از اين تعداد،  شود تهيهايران 
قوقي نيز ركورد جديدي به جاي هاي حدر مقاله» نويسندگان پرشمار«و به اين ترتيب شاخص كردند

اي و ميداني بوده و تحليل آوري اطالعات در اين پژوهش با دو شيوه كتابخانهگذارد. ابزار و روش جمعمي

در اين پژوهش صدها سؤال يا مسئله حقوقي  .انجام شده است» تحليل محتوا«اطالعات مزبور به روش 

  را دارد.شناسايي شده كه مستقيماً قابليت انجام پژوهش 

  هاي حقوقي، حق اعتراض.هاي خياباني، چالشآشوب -يابي، مسئله١٤٠١هاي: ناآرامي، اعتراضهاكليدواژه
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 هم سؤال از علم خيزد هم جواب

  ١همچنان كه خار و گُل از خاك و آب

  اول: مقدمه (كليات)

در جوامع انساني است. اما گاهي سطح  ٥هاي رايجو ... يكي از پديده ٤، اعتراض٣در قالب آشوب ٢ناآرامي
تواند موجب تاثيرگذاري عميق در اجتماعات انساني، جوامع است و مي ٦سازو عمق اين پديده شگفتي

  شود. و كشورها 
، فرصت خوبي است ١٤٠١هاي هاي خوب را ضايع نكنيد. ناآراميگويد: بحرانمي ٧وينستون چرچيل

حورهاي بازنگري، بازنگري حقوقي است. در ادبيات آشوب و بحران براي بازنگري در گذشته. يكي از م
است. يعني حدود بحران را بايد معين و »حصارسازي«گويند يكي از عناصر الزم براي حل بحران، مي

دار حصارسازي حقوقي شده است. هاي برون رفت را جستجو كرد و اين مقاله عهدهبه فراخور آن راه
 ٨اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديني هم بايد صورت گيرد.هاي البته كه حصارسازي

ايران  ١٠موجود در عرصه اجتماعي ٩سازهايتواند به عنوان يكي از شگفتيايران مي ١٤٠١هاي ناآرامي
بر اساس ضوابط حقوقي  ١١ارزيابي شود؛ لذا بررسي دقيق اين پديده و مواجهه علمي براي خوداصالحي

غاز تحول در حكمراني بعد از انقالب اسالمي باشد؛ مشروط بر آنكه در گام تواند سرآضرورت دارد و مي
ها به شيوه علمي شناسايي و تدوين شده باشد. در اين هاي مرتبط با اين ناآرامياول، مسائل و چالش

                                                 
 ٣٠٠٩. مثنوي مولوي، ١

٢. Rioting 
٣. Turmoil 
٤. Confusion 

. اين كه ناآرامي در قالب اعتراض يا آشوب بوده و يا اعتراض در قالب ناآرامي بوده و يا در قالب آشوب بوده مفروضات متفاوتي را پديد ٥
 غالمحسين) -(الهامآورد مي

٦. wild card  
 حسين اضافه شده است. -. اين قسمت توسط سيمايي ٧

  . همان٨
  محمدجواد، فتحي، حجت اهللا)-استفاده شود (شريعت باقري» سرنوشت ساز«. بهتر است به جاي شگفتي ساز از ٩

است پس از پژوهش به نتيجه ديگري دست . اين عبارت نوعي پيش داوري و صدور حكم قبل از تحقيق و پژوهش است. زيرا ممكن ١٠
اند زماني يك رخداد اجتماعي شگفتي ساز بهرام) برخي ديگر با شگفتي ساز بودن اين پديده موافق نيستند و گفته -پيدا كنيم. (بهرامي

  حسن) -محمدجواد؛ محسني-هاي اجتماعي توجه نشود. (شريعت باقرياست كه به روابط علي و معلولي پديده
١١. Self- Correction 
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هاي پديدار هاي منشأ و ناشي از ناآراميراستا، نويسندگان درصدد هستند تا ابعاد حقوقي مسائل و چالش
ها فراهم شود. لذا ده را شناسايي و معرفي كنند تا زمينه مساعدي براي درك، تحليل و پژوهش آنش

در  ١٤٠١ها و موضوعات حقوقي مرتبط با اعتراضات مند از مسائل، چالشدر اين مقاله فهرستي نظام
گري در قوانين هاي علمي و بازنهاي بعدي، به منظور برگزاري كرسيشود تا در پژوهشايران ارائه مي

  ها مدنظر مراجع صالحيت دار قرار گيرد.هاي اجراي آنو مقررات و شيوه
ها و مسائل حقوقي هدف اين تحقيق، عبارت است از كشف و شناسايي سؤالهدف تحقيق:  -١

 -قابل پژوهش توسط جمعيت حقوقي به منظور تسهيل و ترويج شرايط خود اصالحي نظام سياسي
  ١اجتماعي كشور. 

ها و مسائل حقوقي قابل سؤال اين تحقيق عبارت است از اينكه چه سؤال ٢سؤال تحقيق: -٢
  شود؟ بندي ميايران، وجود دارد و چگونه طبقه ١٤٠١هاي پژوهش در ارتباط با ناآرامي

فرضيه تحقيق عبارت است از اينكه: مسائل حقوقي قابل پژوهش پيرامون فرضيه تحقيق:  -٣
بندي برخوردار است و حداقل از زواياي از ويژگي تعدد، تنوع و قابليت طبقه ١٤٠١هاي ناآرامي

   ٤بندي است.قابل طبقه» موضوعي«و  ٣»كاركردي«
ز و سؤاليابي موضوع پژوهش تمركشود تا بر مسئلهدر اين پژوهش تالش ميقلمرو تحقيق:  -٤

باشد. اين  ١٤٠١هاي داراي وصف حقوقي بوده و ثانياً: ناظر به ناآرامي اوالً:هايي شناسايي شود كه 
رد و دوم: از جهت ها حداقل از دو منظر قابل طبقه بندي است. اول: از جهت هدف، فايده و كاركسؤال

 موضوع، محتوا و رشته حقوقي مرتبط. 

هاي سؤال يد بر تفاوتبدون اينكه بخواهيم با تاك: ٧يابيو مسئله ٦، مسئله٥مفهوم سؤال -٥
)Question) پرسش (Inquiry) مسئله (Problemيابي () مسئلهproblem finding دچار (

شود، مثل سؤال شود كه سؤال بر اثر جهل و ندانستن ايجاد ميسردرگمي شويم، به اين نكته اكتفا مي
شود؛ مثل از شرايط تسليم مبيع؟ اما مسئله بر اثر دانستن كليه اطالعات موجود در يك زمينه ايجاد مي

                                                 
 محمدجعفر  -. با استفاده از اصالح پيشنهادي حبيب زاده١

  سيدفاضل) -اصغر و نيز نوري -ندارد.(عربيان -كه در پژوهشهاي علمي رايج است -اين مقاله نيازي به سؤال و فرضيه  ٢
  محمدجعفر -. حبيب زاده٣
  محمدجواد) -فته شود.(جاويدهاي رايج سخن گ. اگر مقاله را اكتشافي بدانيم بايد از فرضيه٤

٥. Question/ Inquiry 
٦. Problem 
٧. problem finding 
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رح و منتهي به كشف نيروي چرايي حركت رو به پايين، هنگام افتادن سيب ازدرخت كه توسط نيوتن مط
مطرح است؛ اما ديگران به آن » فرد پرسشگر«جاذبه زمين شد. همچنين مجهول اصلي در سؤال براي 

به صورت متمركز به » جامعه علمي«اند؛ بر خالف مجهول اصلي در مسئله كه مجهول پاسخ داده
پاسخ در سؤال از طريق  مجهول مسئله نپرداخته و پاسخ آن شناسايي نشده است. در نتيجه يافتن

اي يا ميداني) ممكن است؛ اما يافتن پاسخ مسئله از طريق مراجعه به مراجعه به افراد و منابع (كتابخانه
اي ممكن نيست؛ بلكه بايد به صورت متمركز به آن پرداخت و نيازمند افراد يا منابع كتابخانه

  هاي عميق و سنگين است.پژوهش
يتي دارد و ) اصطالحي است كه بيشترين كاربرد را در علوم مديرproblem findingيابي (مسئله

و موجب ايجاد  اي غيرعادي در روند كار سيستم يا سازمان پديد آيدشود كه پديدهزماني انجام مي
وجود و وضعيت مشكاف بين وضع «نظمي، افت كمي و كيفيت جريان كارها شود و در نتيجه بي اختالل،
 ١٣٩، صفحه ١٤٠١رد (رضاييان، علي، اصول مديريت و سازمان، انتشارات سمت، را پديد آو» مطلوب

  هاي اين مقاله به شرح زير است: به بعد) بر اين اساس، ويژگي
تواند در مواردي وصف ها ميهاي مطرح شده دارد. ثانياً: اين پرسشاوالً: تاكيد بر ابعاد حقوقي پرسش

ها يابي شود. ثالثاً: اين پرسشاي) پاسخبه منابع (ميداني يا كتابخانه سؤال را داشته باشد؛ يعني با مراجعه
ها به اين پرسش در مواردي از اوصاف مسئله برخوردار است. آنچه مسلم است، اين است كه پاسخ دهي

ها از طريق بررسي اسناد و نيازمند تالش و تكاپوي پژوهشگران حقوقي است. نهايتاً پاسخ برخي از آن
نظيم است؛ اما پاسخ ، مراجعه به افراد و... قابل ارائه است و در قالب يك مقاله علمي قابل تمدارك

ها تباط با ريشههايي كه در ارهاي عميق و نظري است. مثل پرسشدهي به برخي ديگر، نيازمند پژوهش
ه دكتري ها در سطح رسالهاي تئوريك وضعيت موجود طراحي شده است. پاسخ به اين مسئلهو بنيان

 هاي عميق و گسترده در سطح نظريه پردازي است.و پژوهش

هاي اين پژوهش عبارتند از: الف) نيازسنجي و فايده و كاركردتحقيق:  ١هايفايده و كاركرد -٦
يابي اعتراض از منظر حقوقي ب) افزايش كنشگري جمعيت حقوقي كشور ج) ارتقاي سطح كاربرد مسئله

هاي و انرژي پژوهش قي مرتبط با موضوع د) استفاده از تمام ظرفيتهاي حقوو اثربخشي پژوهش
و)  ١٤٠١هاي حقوقي كشور هـ) توليد و اشاعه دانش بومي و تخصصي حقوقي در ارتباط با ناآرامي

هاي علمي آزاد انديشي، نقد، مناظره و پاسخ به دعوت مستمر مقام رهبري در برگزاري كرسي

                                                 
  . مفهوم مورد نظر از كاركرد در اين مقاله عبارت است از تركيبي از معناي آثار و اهداف.١



١٢ 

  
  

دوره
٥

، شماره
 

١٦
 ،

پاييز 
١

١٤٠
 

فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه
هاي حقوقي

 

  ١پرهيز.ز) كمك به ايجاد فضاي گفت و گوي علمي و رفتارهاي خشونت پردازينظريه
طيف وسيعي از مشكالت، فراروي اين تحقيق وجود هاي تحقيق: مشكالت و محدوديت -٧

هاي ها عبارتند از: محدوديت زمان تحقيق، مشكالت ناشي از بديع بودن پژوهشداشت كه اهم آن
و الزامات شيوه ٢هاي اجتماعي و همچنين ناشناخته بودن مسئله ياب در مطالعات حقوقي و رخداد

چندنويسندگي، محدوديت دسترسي به اسناد و مدارك، دشواريهاي راجع به رعايت مالحظات نظرهاي 
رغم مشاركت در متفاوت برخي از نويسندگان و همچنين رعايت محذورات برخي ديگر از افراد كه علي

دانستند، فزوني حجم متن نهايي بر استانداردهاي ه مصلحت نميتدوين مقاله، درج نام خودشان را ب
  نويسي در نشريه.رايج مقاله

اي كه در تحليل گونهاما يكي از مشكالت مهم فراروي پژوهش عبارت بود از: پديد آمدن شرايط تعارض
به  سو مكلفمحتوا و ثبت و مستندسازي نظرهاي مشاركت كنندگان مقاله وجود داشت. زيرا از يك

وديم و از بحفظ اطالعات نگرش سنج افراد و حفظ حريم خصوصي و باورهاي سياسي اجتماعي آنان 
ش تحقيق ملتزم هاي اسناددهي و استنادپذيري و نيز شفافيت روبايست به رعايت قاعدهديگر سو، مي

  باشيم. 
مورد مطالعه  مينهها است. موضوع پژوهش و زمشكل مهم ديگر راجع به ابعاد سياسي بعضي از پرسش 

سياسي  ها رنگ و بوي) موجب شده است كه به صورت آشكاري بعضي از سؤال١٤٠١هاي (ناآرامي
رف شود؛ اما هاي مكرري كه انجام شد، تالش شد حتي المقدور اين شائبه بر طبگيرد. در ويرايش

اي است كه احتمال ههاي زمينه مورد مطالعه و پيوند طبيعي و ناگسستني علوم انساني به گونويژگي
دانند كه در طراحي سؤال بر ابعاد طرح اين شائبه را كماكان با خود دارد. لذا نويسندگان الزم به ذكر مي

  داشت.  حقوقي مسئله تاكيد دارند و هيچ نگاهي به ابعاد سياسي موضوع نداشته و نخواهند
يسندگان با اين عبارت بيان شده است مشكل ديگري كه مكرراً مورد تأكيد قرار گرفته، توسط يكي از نو

كه: پيش نياز پژوهش در خصوص حوادث اخير، ايجاد فضايي امن براي دانشمندان است. تهديد، اخراج 
اي از نخبگان فداكاري نموده برد. بايد عدهنظران جرئت نخبگان را از بين ميو بازنشسته كردن صاحب

                                                 
  حسن) -پژوهش است. (محسن. شناسايي پرسشهايي كه به دنبال بيان سخنان مردم و نيازهاي اجتماعي باشد از ديگر كاركردهاي اين ١
  محمدعلي -. اردبيلي٢
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  ٢و١هاي الزم را ارائه نمايند.را شناسايي و راهكار هاي مربوط به فضاي ارعاب دانشمندانو آسيب
ها در سازگاري برخي ترديدمباني ترديد و توجيه در استاندارد حجم و محتواي مقاله:  -٨

هاي علمي مطرح شده است. نظير اين كه حجم مقاله حجم و نيز محتواي اين مقاله با استاندارد مقاله
ها است كه هر لاي از سؤاو محتواي آن نيز مجموعه ٣فراتر استهاي تعريف شده نشريه از استاندارد

ها كافي است اوالً: ها خود نيازمند انجام پژوهش مستقل است. براي رفع اين ترديدكدام از اين سؤال
و » مسئله«، »سؤال«به هدف و سؤال اصلي مقاله توجه شود و ثانياً: توضيحي كه در خصوص مفهوم 

هاي هاي تحولي در پژوهشثالثاً: كافي است توجه شود كه رويكرد. شده، مدنظر باشدارائه » يابيمسئله«
نظران علمي به دليل ناشناختگي و عدم انس ذهني در ابتداي ظهور، همواره مورد انكار و ترديد صاحب

هاي خشك و هاي علمي بايد فراتر از قالبرابعاً: پژوهش ٤و متخصصان علمي قرار گرفته است.
هاي ريز و مشخص باشد و هاي واقعي اجتماع و مسئلهرمند كمّي و كيفي بوده و معطوف به نيازساختا

هاي بزرگ پژوهشي به انجام برسد كه گشايي از مشكالت جامعه را دنبال كند و توسط گروهگره
از اين خوشبختانه اسناد باالدستي حوزه پژوهش در اين زمينه صراحت الزم را دارد. در ادامه به برخي 

  شود.موارد به عنوان مباني توجيهي اين مقاله استناد مي
ارتقاي « مبني بر - ٢ -٤بند  -١٣٩٣ابالغي  -هاي كلي علم و فناوريهاي مرتبط از سياستبند

ها در آموزش و پژوهش با تعيين اولويت«مبني بر  - ٥-٥، بند »روحيه... شجاعت علمي و كار جمعي
پردازي هاي نظريهتشكيل كرسي«مبني بر  - ٣- ٤، بند»ها و نيازهاي كشور.تها، ظرفيتوجه به مزيت

  » ... تبادل آرا، تضارب افكار و آزاد انديشي.
هاي بنيادين نقشه جامع علمي از مباني و ارزش ٥بندهاي مرتبط از سند نقشه جامع علمي كشور: بند 

از اهداف بخشي  -٤ - ٣، بند »(جدال احسن).آزاد انديشي، تبادل آرا و تضارب افكار «كشور مبني بر 
، راهبرد كالن »حضور مسئوالنه و موثر در نظام اجتماعي«نظام علم و فناوري و نوآوري كشور مبني بر 

هاي دهي آموزش پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشكالت و رفع نيازجهت«مبني بر  ٧شماره 
هاي ملي و نيز ، راهبرد»راهبرد كالن«براي تحقق اين  با اين توضيح كه» واقعي و اقتضائات كشور

                                                 
  عليرضا  -. فيض١
. برخوردهاي حذفي، پيش داوري و قضاوت ناعادالنه برخي از كساني كه هر گونه قرائت ديگر از اين رويداد را به عنوان مخالفت، ضديت ٢

  حسن) -دانند از ديگر مشكالت اين پژوهش است. (محسنيو اغتشاش مي
اصغر) پيشنهاد  -سيدحسين و عربيان -اي بود كه برخي از استادان (صفاييناسب حجم مقاله با استانداردهاي رايج به گونهايراد عدم ت .٣

   انتشار آن به صورت ضميمه يا ويژه نامه نشريه را مطرح كردند اما جمع بندي منتهي به انتشار آن در قالب مقاله شد.
  ، انتشارات سروش، ترجمه احمد آرامتوماس كوهننوشته  هاي علمي،. نگاه شود به ساختار انقالب٤



١٤ 

  
  

دوره
٥

، شماره
 

١٦
 ،

پاييز 
١

١٤٠
 

فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه
هاي حقوقي

 

هاي رفع نياز«، »حل مسئله«هايي نظير ها بر كليد واژههاي ملي متعددي تعريف شده و در آناقدام
  ١و امثال آن تاكيد شده است.» مشكالت اجتماعي«، »هاهاي دستگاهرفع نياز«، »جامعه

آوري و پردازش اطالعات) در اين مقاله، به شرح زير شيوه انجام تحقيق (جمع ٢روش تحقيق: -٩
 بوده است: 

اين مرحله با استفاده از روش بررسي اسناد و  -نويس (ويراست اول مقاله)تهيه پيش مرحله اول:
از  ٣ايمدارك و نيز تحليل محتوا انجام شده است؛ به اين ترتيب كه ابتدا اطالعات به روش كتابخانه

هاي هاي منتشر شده، تحليلهاي اجتماعي، بيانيههاي رسمي در ارتباط با ناآراميميان گزارش مقام
هاي رسمي (اجرايي، امنيتي، حقوقي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مواضع اعالم شده توسط مقام

ات مربوط به هاي رسمي، قوانين و مقرراطالعاتي و قضايي)، اخبار و اطالعات منتشر شده در رسانه
آوري موضوع، گردآوري شده است. همچنين در كنار استفاده از شيوه بررسي اسناد و مدارك، جمع

اطالعات از طريق مشاهده و مصاحبه با برخي صاحب نظران و كارشناسان نيز مدنظر بوده است؛ در 
هاي مسائل در شاخه طبقه بندي شده و تمامي ٤»بندي محتوامقوله«ادامه، اطالعات تهيه شده به شيوه 

مختلف حقوق جانمايي و توزيع شد و در نهايت، با تحليل محتواي مزبور، پيش نويس اوليه مقاله تدوين 
 گرديد.

 ٥در اين مرحله با استفاده از روش دلفي -مشاركت صاحب نظران و تهيه نسخه پژوهشي مرحله دوم: 
ها تقاضا شد از صاحب نظران ارسال و از آننفر  ١٦٧و طي شرحي، پيش نويس اوليه مقاله براي تعداد 

  كه هرگونه اصالح، نظر تكميلي و ويرايش نسبت به پيش نويس مقاله دارند، ابراز كنند.
عضو هيئت  -١ود: ها به اين شرح بها نظرخواهي شد و نيز درصد آنمعيار در تعيين افرادي كه از آن

در سطح دادگاه  حداقل-قاضي شاغل يا بازنشسته  -٢درصد)  ٦٠علمي دانشگاه در رشته حقوق باشند. (
دگستري باشند. از وكالي شناخته شده دا -٣درصد)  ٣٠باشند. ( -تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور

 درصد)١٠(

                                                 
، »جهاد علمي«، »عالج مشكالت كشور«هايتوان به تاكيدهاي مقام رهبري نيز اشاره و استناد نمود كه با كليدواژه. عالوه بر اين، مي١
 و امثال آن به صورتي پرتكرار و با فراواني باال در سخنان ايشان آمده است. » رفع نيازهاي كشور«

وب است از مصاحبه و مطالعه ميداني، مشاهده و تحليل آماري هم استفاده شود. (جاويد اي و تحليلي خ. در كنار روش تحقيق كتابخانه٢
 محمدجواد) -

  محمدجعفر) -آوري اطالعات است. (حبيب زاده. منظور از روش كتابخانه اي، ابزار جمع٣
٤. Content categorization 
٥. Delphi 



١٥ 

  

 

مسئله
يابي

 
حقوق

 ي
در 

ناآرامي
هاي

 
١٤٠١
ا 

يران
 

ش
ق داماد،دروي

ي، محق
صفاي

زاده 
 

عالوه بر ارسال متن، تلفني نيز توضيح الزم به اين افراد داده شد و پس از دريافت نظرهاي اصالحي، 
  ١ا درج مجموع پيشنهادها و نظرهاي اصالحي در پاورقي تنظيم شد.نسخه پژوهشي مقاله همراه ب

نفر  ١٦٧داد متن مقاله طي شرحي براي تع -١گزارش كمّي از نظرهاي دريافتي به اين شرح است: 
رصد) هيچ پاسخي د ٧٩/٤نفر ( ٨تعداد  -٢ها براي مشاركت در تدوين مقاله دعوت شد. ارسال و از آن

الم نظرهاي اصالحي درصد) هم ضمن استقبال از محتواي مقاله، با اع٥٣/٣٣فر (ن ٥٦تعداد  -٣ندادند. 
نفر  ٢٤تعداد  -٤د. خود و يا بدون اعالم نظر اصالحي با درج نامشان به عنوان نويسنده موافقت كردن

م عالم كردند كه ذكر ناادرصد) نيز با تاييد محتواي مقاله و ارائه برخي نظرهاي اصالحي، مفاداً ٣٧/١٤(
صورت مكتوب يا  درصد) به٥٥/٢١نفر ( ٣٦تعداد  -٥دانند. خود را به عنوان نويسنده به مصلحت نمي

د و بر اين باورند كه اصالحاتي تلفني پاسخ دادند و مفاداً اعالم كردند اميدي به تاثير اين قبيل كارها ندارن
درصد) ٥٦/١٥ر (نف ٢٦تعداد  -٦اجتماعي كشور بايد صورت پذيرد.  -بسيار اساسي تر در نظام سياسي

كه مفاداً معتقدند  هاي مندرج در مقاله، جانبدارانه تنظيم شده؛ با اين توضيحهم اعالم كردند پرسش
ر و با نگرشي تهايي بسيار اساسي ها درصدد الپوشاني مشكالت ساختاري است؛ واال بايد سؤالسؤال

س اسناد رسمي و ي توجيهي مقاله (كه بر اساانتقادي تر مطرح شود. اين گروه خصوصاً با بخش مبان
درصد) هم ٧٩/١(نفر  ٣بر عكس دو گروه قبلي، تعداد  -٧باالدستي تنظيم شده است) مخالف بودند. 

وضيح كه مقاله، درصدد هاي مندرج در مقاله، جانبدارانه تنظيم شده؛ با اين تمفاداً اعالم كردند پرسش
درصد)  ٣٨/٨نفر (١٤تعداد  -٨اجتماعي كشور است.  -ظام سياسي هاي مخالف با نالقا و اشاعه انديشه

صت نداشتن و...را نيز براي عدم مشاركت در تدوين مقاله، معاذيري همچون بيماري، تراكم كارها، فر
  مطرح كردند.

در مجموع تعداد  در تدوين مقاله مشاركت كردند ودرصد از كل مخاطبان)  ٩٠/٤٧(نفر  ٨٠تعدادنتيجه: 
  وافقت كردند.با درج نامشان نيز مدرصد از كل) ٥٣/٣٣(نفر  ٥٦مورد نظر اصالحي واصل شد و  ٤١٨

نان از نظر افرادي پس از تهيه نسخه نهايي مقاله و براي اطمي -تهيه نسخه نهايي مقالهمرحله سوم: 
ها خرين نظرهاي آنها ارسال و آد، مجدداً نسخه نهايي براي آنكه با درج نامشان موافقت كرده بودن

  دريافت و اعمال شد و اكنون پيش روي شماست.
ويژگي ديگر اين مقاله، ثبت باالترين ركورد در تعداد نويسندگان مقاله در حوزه علوم انساني در كشور 

                                                 
رشته تخصصي خودشان است. مثالً بيشتر استاداني كه در حقوق خصوصي تخصص . بديهي است اظهارنظر نويسندگان غالباً محدود به ١

 داشتند فقط نسبت به سؤالهاي رشته خودشان اظهارنظر كردند.
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هاي حقوق و برخي از قضات نشكدهنفر كه غالباً از اعضاي هيئت علمي دا ٥٦در تهيه اين مقاله  ١است.
ها در صفحه اول آمده است. البته نگارش اند كه مشخصات آناند، مشاركت كردهعالي رتبه كشور بوده

اوليه توسط نويسنده مسئول انجام شده و اعمال نظرهاي ساير نويسندگان و نيز ويرايش نهايي مقاله، 
با اين توضيح كه در فرايند ويرايش نهايي نيز  ٢توسط گروه منتخبي از نويسندگان انجام شده است.

  اكثر نويسندگان مشاركت فعال داشتند و در نتيجه نسخه نهايي با نسخه اوليه تفاوتهاي بسياري دارد.
مخاطبان و استفاده كنندگان از اين مقاله چهار گروه مشخص هستند: اولين گروه، مخاطبان: -١٠

هاد شده در اين مقاله به منزله نتايج نيازسنجي پژوهشي و پژوهشگران حقوقي هستند. محتواي پيشن
هاي علمي و شود. دومين گروه، استادان ساير رشتهيابي حقوقي، به اين گروه پيشنهاد ميمسئله

، جامعه شناسان، المللبينتخصصي هستند، فقيهان، اقتصاددانان، استادان دانش سياست و روابط 
رود تا در ز مخاطبان جاي دارند. از اين مخاطبان فرهيخته، انتظار ميروانشناسان و... در اين گروه ا

صورت صالحديد، كاري مشابه را در حوزه تخصصي خود انجام دهند تا در شرايط موجود، رسالت 
اجتماعي خويش را به انجام رسانده و ِدين خود را به ايران اسالمي ادا كرده باشند. سومين گروه، 

ها ن مخاطبان اين تحقيق هستند كه اتفاقاً براي حل مشكالت كشور نيز به آنتريترين و مهماصلي
گيران، سازان، تصميمگذاران، تصميمريزان، سياستاميدواريم. اين گروه، عبارتند از: مديران، برنامه

ق گذاران. انتظار آن است كه اين دسته از مخاطبان، نتايج اين تحقيمقررات نويسان و سرانجام، قانون
ها را براي موفقيت را به ديده قبول و لطف و اعتماد بنگرند. زيرا در تحقيق حاضر، تالش شده بهترين

مند و رنجديده ايران تدارك كنيم. چهارمين گروه، آيندگان و پژوهشگران ها و ملت شريف، عزتآن
ند نشست. اميد كه تاريخ و تحوالت اجتماعي ايران هستند كه روزي اين تالش علمي را به نظاره خواه

                                                 
هاي . شاخص چندنويسندگي در مقاالت علمي از جمله استانداردهاي شناخته شده در مطالعات علم سنجي است. سازمان اروپايي پژوهش١

 journal ofدر نشريه  The CMS experiment at the CERN LHC""اي با عنوان رن، مقالهاي موسوم به سهسته

Instrumentation  نفر نويسنده منتشر كرده است. در ارتباط با چندنويسندگي در مقاالت علمي توسط پژوهشگران  ٣٠٩٩و با تعداد
شناسي هاي علوم پايه مانند فيزيك، زيست شناسي، زمينه در رشتهدهد كايراني تحقيقات متعددي انجام شده است و به طور كلي نشان مي

هاي علوم انساني، گروه پژوهشي بزرگي به وجود هاي بزرگ پژوهشي به وجود آمده اند. ولي در رشتههاي پزشكي، گروهو همچنين رشته
دهد انجام شده نشان مي ٢٠١٢گاه علم در سال هاي پژوهشگران ايراني در وبنيامده است. به عنوان مثال، پژوهشي كه در خصوص مقاله

هاي علوم انساني گرايش اصلي به نفر نويسنده در تهيه آن مشاركت كردند؛ اما در رشته ٢٩٠٠تا  ٢١٠٠مقاله وجود دارد كه بين  ٩١كه 
رضا و ديگران، بررسي علي -هاي پژوهشي بزرگ وجود دارد. (نوروزيهاي انفرادي است و تمايل كمتري براي تشكيل گروهنگارش مقاله

 ٩٦مجله علم سنجي كاسپين، سال چهارم، شماره دوم پاييز و زمستان –هاي ايراني و ارتباط آن با استنادپذيريالگوي نويسندگي در مقاله
  ). ٤٤تا  ٣٦صفحات 

  رقيه -زاده، محمد و فراهاني. اين گروه عبارتند از: پوربدخشان، جعفر؛ درويش٢
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به عنوان  -كه جز ايفاي وظيفه و مسئوليت اجتماعي-آيندگان، خيرخواهي ما را تصديق كرده و بپذيرند 
هدف ديگري، مد نظر  - ١هاي تكامل يافته نهادِ بنيادينِ امر به معروف نهي از منكريكي از زيرشاخه

معموالً از نظم مستقر و  -به تبع دانش حقوق -دان نبوده است. چرا كه ساختار انديشه و ذهن حقوق
ها و ساختارهاي كند و هرگونه تغيير و اصالح را در درون نظم موجود و با رعايت قالبموجود حمايت مي

از رفتار خشونت گرا و كالم ساختارشكن و  كند كه آن هم همراه است با پرهيزشناخته شده دنبال مي
 مشروط است به تحقق فلسفه حقوق و استفاده از تجربيات مسلم بشري. 

ساختار ادامه هاي حقوق: مسائل، به تفكيك شاخه» كاركردي و موضوعي«ساختار  -١١
 ١٤٠١هاي هاي حقوقي در ناآرامياين مقاله چنين است كه ابتدا چگونگي پديداري مسائل و چالش

هاي حقوقي مزبور از دو منظر طبقه شود، پس از آن، مجموعه مسائل و چالشايران توضيح داده مي
شود كه عبارتند از: شود. ابتدا از نقطه نظر آثار و كاركرد به سه دسته تقسيم ميبندي مي

ها به الشو در نهايت، همان مسائل و چ». سازهافرصت«و » هاكنندهگيريپيش«، »هاكنندهجبران«
گانه مزبور عبارتند  ١٠هاي شود. شاخهشاخه دانش حقوق جانمايي و توزيع مي ١٠لحاظ موضوعي، در 

هاي فراروي ) مسائل و چالش٢هاي فراروي موضوع، از منظر فلسفه حقوق ) مسائل و چالش١از: 
) ٤عمومي هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق ) مسائل و چالش٣موضوع، از منظر حقوق اساسي 

هاي فراروي موضوع، ) مسائل و چالش٥الملل هاي موضوع، در ارتباط با ابعاد حقوق بينمسائل و چالش
هاي فراروي موضوع، از منظر فقه و نهاد ) مسائل و چالش٦از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي 

) مسائل و ٨ ٢هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق دادرسي و قضايي) مسائل و چالش٧روحانيت 
هاي فراروي موضوع، از منظر ) مسائل و چالش٩هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق كيفريچالش

  ٥و  ٤هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق خصوصي) مسائل و چالش٣١٠علوم جنايي تجربي

نكته ديگر قابل توجه آن است كه عناوين پيشنهادي اين تحقيق، به صورت موضوعي و پرسش محور 

                                                 
  محمدجعفر. حبيب زاده، ١
تواند موارد بعدي را نيز شامل شود. شايد تعبير حقوق . يكي از نويسندگان مقاله معتقد است: تعبير حقوق قضايي دقيق نيست. چون مي٢

  محمدباقر) -قضا يا حقوق دادرسي يا رسيدگي قضايي مناسب تر باشد. (پارساپور
شد كه مسئوليت سؤالهاي هر رشته به يك نفر نويسنده اي انجام ميونههاي حقوقي به گ. بهتر بود فصل بندي مقاله بر اساس رشته٣

محمدجواد؛ -تهمورث؛ جاويد-شد. (بشيريهشد و نظر ساير نويسندگان آن رشته توسط همين نويسنده مسئول جمع بندي ميمسئول داده مي
  محسن) -محبي

  شده است.عباس انجام  -. ترتيب طبقه بندي موضوعي به پيشنهاد شيخ االسالمي٤
توانند در بيش از يك شاخه از ده شاخه فوق قرار گيرند. به عبارت ديگر، برخي از اين شاخه با بعضي . بديهي است كه برخي از سؤالها مي٥

  سيدمحسن). -حسيني پويا -حسن -از سؤالها همپوشاني دارد. (محسني



١٨ 

  
  

دوره
٥

، شماره
 

١٦
 ،

پاييز 
١

١٤٠
 

فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه
هاي حقوقي

 

تنظيم شده است؛ يعني هر موضوع در قالب يك سؤال تشريحي بيان شده تا مدار پژوهش و تحقيق 
االمكان تا حتي١داوري پرهيز شود ها هم تالش شده است كه از سوگيري و پيشباشد. در تنظيم سؤال

  به ضوابط و اخالق تحقيق وفادار باشيم. 

   ٣كشور ١٤٠١هاي يهاي حقوقي در ناآراممسائل و چالش ٢دوم: پيدايش

اين بديهي است كه جوامع انساني سرانجام موفق به مهار و مديريت هرگونه ناآرامي در حوزه زيست 
است  ٥ناآرامي ٤خود خواهند شد؛ اما آنچه مهم است، شيوه مهار و مديريت ناآرامي و نيز شرايط پسا

شود. انسان، جامعه انساني و حاكميت مي كه معموالً همراه با تغييراتي در قواعد و مقررات حاكم بر رفتار
هاي عميق و گسترده حجم و سطح اين تغييرات تابعي است از عمق، سطح و حجم ناآرامي. در ناآرامي

آيد. از آنجا كه پديد مي ٨و سبك زندگي ٧، نظم عمومي٦هاي اجتماعيمعموالً تغييراتي وسيع در ارزش
هاي فردي و اجتماعي هاي اجتماعي، نظم عمومي و نيازارزش هاي قانوني جوامع همواره برآمده ازنياز

هاي حقوقي كه هاي مسائل و چالش، توجه به ريشه»پسا ناآرامي«توان نتيجه گرفت كه در است، مي
يا نويافته كه از آثار ناآرامي هستند، از طرف ديگر،  ٩مولد ناآرامي بوده، از طرفي و مسائل حقوقي نوپديد

كند. جامعه ايراني و نظام سياسي و اجتماعي حاكم بر آن نيز از اين قاعده مستثني يضرورت پيدا م
هاي حقوقي مولد ناآرامي و نيز مواجهه با تحوالت نيست و الزم است هر چه زودتر براي شناخت ريشه

 شوند، آماده شود. به باورحقوقي و مسائل نويافته و نوپديد حقوقي كه در پسا ناآرامي مطرح مي
هاي مختلف حقوق پراكنده ها در شاخهها و مسائل حقوقي مرتبط با ناآرامينويسندگان اين مقاله، چالش

                                                 
  سيدقاسم -محمدجعفر و نيز زماني  -. حبيب زاده١
  ابل حذف است. (فتحي، حجت اهللا). واژه پيدايش ق٢
و راهكارهاي  ١٤٠١هاي اعتراض و آشوب كشف مسائل و چالش«. برخي پيشنهاد كرده اندكه بهتر است به جاي اين تيتر نوشته شود: ٣

  بهرام) -(بهرامي». حقوقي، قضايي، انتظامي آن
قرار گرفته است آنان اعالم داشتند كه اطالق اين اصطالح در  . استفاده از اصطالح پساناآرامي از سوي نويسندگان متعددي مورد انتقاد٤

تواند خطاي تشخيص و پيش فرضهاي راجع به عنوان پژوهش را پديد آورد؛ زيرا شرايط فعلي و مفروض دانستن دوران پسا ناآرامي مي
 -محمدرضا؛ همتيان -خصصي مطمئن بود. (خسرويتوان از اين تركيب استفاده كرد كه از پايان ناآراميها بر اساس استانداردهاي تزماني مي

  محبي، محسن)-جعفر -محمدجواد؛ پوربدخشان -حجت اهللا؛ شريعت باقري -علي اكبر؛ فتحي
٥. post unrest 
٦. Social values 
٧. Public order 
٨. life style 
٩. Emergent 
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ها عبارت است از: فلسفه حقوق، حقوق اساسي، حقوق عمومي، حقوق جزا و جرم است. اهم اين شاخه
  و ... . مللالبينشناسي، حقوق خصوصي، فقه و نهاد روحانيت، حقوق بشر و حقوق شهروندي، حقوق 

هاي قابل توجه براي كشف و شناخت مسائل حقوقي در اين مقاله تالش شده است تا مهمترين سرفصل
ها و نيز ابعاد و آثار متنوع و تحوالت حقوقي برآمده از آن شناسايي و در قالب پرسشهايي منشأ ناآرامي

از آنجا كه اين پرسشها براي هاي روشمند به جمعيت حقوقي ايران ارائه شود و براي انجام پژوهش
ها نيست؛ بلكه تنها نقطه شود لذا به معناي جامعيت يا مانعيت آندر نظمي علمي ارائه مي ١اولين بار

تواند، در طليعه پسا ناآرامي، خطوطي كمرنگ را براي شناخت و مواجهه با مسائل آغازي است كه مي
شود، ظرفيت هايي كه ارائه مياز اين مسائل و چالشها و آثار) نشان دهد. هر يك رو (ريشهحقوقي پيش

انجام يك پروژه يا حتي چند پروژه پژوهشي، در قالب مقاله علمي، پايان نامه و حتي رساله دكتري را 
  تواند مورد توجه پژوهشگران حقوقي ايران قرار گيرد.دارد و مي

 ٣و آثار) ٢ها(اعم از ريشه هاهاي حقوقي مرتبط با ناآراميبندي مسائل و چالشسوم: طبقه

اركرد (آثار و ك«توان از نظر ها را ميهاي حقوقي مرتبط با ناآراميرسد مسائل و چالشبه نظر مي
  در سه دسته به شرح زير طبقه بندي كرد:» اهداف)

مسائل  -٣مسائل حقوقي ناظر به حوزه پيشگيري  -٢مسائل حقوقي ناظر به حوزه ترميم و جبران  -١ 
  ٤حقوقي ناظر به حوزه فرصت سازها.

  توضيح هر كدام از اين سه دسته به شرح زير است: 

                                                 
 زاده، فهيمه)رسد. (ملك بر برخي پرسشها صحيح به نظر نمي» اولين بار«. اطالق ١

هاداراي شده برخي از اين ريشه ١٤٠١هاي ها و شرايطي معطوف شود كه منتهي به ناآرامي. طراحي سؤالها بايد ناظر به عوامل ريشه٢
شناسي اختصاص يابد و مطالعات هاي اجتماعي بيشترين سهم بايد به مطالعات علتاوصاف فقهي، حقوقي و تقنيني هستند. در مطالعه پديده

 حجت اهللا) -سيدمحمد؛ فتحي -شناسي از اهميت كمتري برخوردار است. (صدريعلولم

كه با توجه به تذكر برخي از نويسندگان مبني »هاي حقوقي پساناآراميسوم: طبقه بندي مسائل و چالش« گونه بود:. اين تيتر ابتدا اين٣
ها اساساً ممكن و هاي قبل از ناآراميها و چرايياد پل ارتباطي با چالشها بدون توجه و ايجهاي حقوقي پسا ناآراميآيا بررسي چالش« بر:

» ها جلوگيري كرد؟توان بدون شناخت آنها از تكرار نا آراميسازد يا خير؟ براي مثال، آيا ميميسر است و ما را به نتايج درست رهنمون مي
  سيدمحمد) -حسن و نيز صدري –كه به شرح فوق اصالح شد.(مرادي 

بردي كشور تغيير ايجاد شود و آنكه در مديريت راهها مهار شود و تمام شود بيت كم دو فرض بايد از هم جدا شود: يكي اينكه ناآراميدس
يكال باشد يا ليبرال. (شريعت دوم اينكه مديريت راهبردي تغيير كند خواه به دليل داخلي يا خارجي و خواه تغيير مديريت راهبردي راد

  واد؛ فتحي، حجت اهللا)محمدج -باقري
شود. شناسي وضع موجود و ارائه راهكار براي رسيدن به وضعيت مطلوب انجام مي. در واقع هر سه نوع اين مسائل با هدف آسيب٤

  زاده، فهيمه)(ملك



٢٠ 

  
  

دوره
٥

، شماره
 

١٦
 ،

پاييز 
١

١٤٠
 

فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه
هاي حقوقي

 

اين مسائل خسارت:  ١كننده و جبران كنندهمسائل ناظر به قوانين و مقررات ترميم -١ 
ها قابل توجه است؛ قوانين و مقرراتي است كه براي ترميم و جبران خسارات ناشي از ناآراميناظر به 

توان مسائلي را شناسايي كرد. اول اين كه، براي شناسايي قوانين ترميم در اين راستا از دو منظر مي
مند؟ قوانين كننده بايد با بررسي وضعيت موجودِ قوانين و مقررات، مشخص شود كه خألهاي قانوني كدا

توان پيشنهادهايي برآمده و مقررات نامناسب و تبعيض آميز چه مواردي هستند؟ و... . و در نهايت مي
از نتايج پژوهش براي اصالح قوانين و مقررات موجودِ ارائه داد. دوم براي شناسايي قواعد جبران خسارت 

ن را كه شامل خسارات بدني، مادي و بندي حقوقي خسارت توجه نمود و انواع مختلف آبايد، به تقسيم
ها به پژوهش گذاشت و در اين رهگذر الزم است به محدوديتها و در ارتباط با ناآرامي ٢شودمعنوي مي

به عنوان مثال اگر تفسير موسعي از قوانين ناظر به  ؛توالي فاسدي كه ممكن است پديد آيد توجه كرد
 -اعم از دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي-زيان  توان عامل ورودجبران خسارت ارائه شود، مي

ها به اي كه در جريان ناآراميرا مكلف نمود تا خسارات بدني، مادي و معنوي عظيم و بسيار گسترده
اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) وارد شده را جبران كند، در حالي كه جبران همه خسارات وارد شده، 

دولت و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي است. اين در حالي است كه چنانچه يقيناً خارج از توان و امكان 
مقررات ترميم كننده و جبران كننده خسارت، به صورت كامالً مضيق تفسير شود، ممكن است خسارات 

هاي حقيقي و حقوقي در حقوق عمومي و حقوق بسيار عظيمي كه در شرايط ناآرامي به شخصيت
بران و ترميم نباشد؛ بنابراين در چنين موقعيتي رعايت انصاف و نيز خصوصي وارد شده است، قابل ج

كند تا ضوابط و معيارهايي براي خروج از اين تعارض و ابهام و بالتكليفي اصل موازنه ايجاب مي
آورد كه نيازمند بازنگري، هايي جديد پديد ميشناسايي شود و اين ضوابط و معيارها خود، مسائل و چالش

كننده و جبران كننده خسارت خواهد بود. مهم آن است كه اين ي و تطبيق مقررات ترميمبه روزرسان
شود و در عين حال قابليت  ٣ها با مباني فلسفه حقوقي سازگار و با اصول كلي حقوقي پشتيبانيبازنگري

  اجرايي نيز داشته باشد.
در مهار و شابه: كننده از بروز شرايط ممسائل ناظر به قوانين و مقررات پيشگيري -٢

                                                 
لي باشد. (طهماسبي كننده ذكر شود؛ مگر اين كه هدف تقدم رتبي در شرايط فعكننده مقدم بر مسائل جبرانبهتر است مسائل پيشگيري. ١
  جواد)-
هاي حقوقي خسارات به سه دسته . ابتدا فقط به خسارتهاي مادي اشاره شده بود اما با تذكر يكي از نويسندگان كه آورده: در تقسيم بندي٢

واني كه به يعني خسارات ناشي از آسيبهاي روحي و ر-هاي درمان) و خسارت معنويبدني (ديه و هزينه -شوند. خسارت ماديتقسيم مي
  جواد) -شود، به شرح فوق اصالح شد. (طهماسبيافراد در فرايند اين ناآراميها مطرح مي

  جعفر) -. اين عبارت توسط يك از نويسندگان پيشنهاد شده است. (پوربدخشان٣
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توان و نبايد احتمال پديداري شرايط مشابه را منتفي ها و نيز در شرايط پسا ناآرامي نميمديريت ناآرامي
دانست. ممكن است شرايط مشابه با سطح و عمق متفاوت تكرار شود. بنابراين بازنگري، به روزرساني 

قوقي پيشگيري كننده از بروز شرايط مشابه و انديشيدن در رابطه با تصويب قوانين، مقررات و قواعد ح
هايي را در قواعد حقوقي تواند پيشنهاد تعديل و تطبيقها در نهايت مياهميت ويژه دارد. اين انديشه

مربوط، به دنبال داشته باشد، برخي از قوانين و مقررات پيشگيري كننده از بروز شرايط مشابه عبارت 
هاي مسالمت آميز در سطوح برگزاري اجتماعات، تظاهرات و راهپيمايياست از: قواعد و مقررات ناظر به 

ها براي افزايش مشاركت ملي و محلي، بازنگري در شرايط فعاليت احزاب، نهادهاي مدني و سمن
اي، باورمندي و محيطي جامعه ايران، بازنگري اجتماعي و توجه به تكثر و تنوع قومي، علمي، انديشه

بازنگري در قوانين و مقررات انتخابات به منظور پوشش حداكثري  ١آميز، تبعيضدر قوانين و مقررات 
ها و نگرشها در جامعه ايراني، برگزاري رفراندوم و يا بازنگري در برخي از اصول تغيير پذير تنوع سليقه

  قانون اساسي و ... 
واقعيت : ١٤٠١هاي پديد آمده از تجربه ناآرامي هاي ناشي از فرصتمسائل چالش -٣

جاي نظام حقوقي ايران قابل شناسايي است و هاي متعددي در جايها و فرصتآن است كه ظرفيت
هاي جديد را تسهيل تواند موجب قاعده آفريني و مقررات گذاري جديد شده و يا شرايط قاعده سازيمي

تجربه جهاني حقوق  ها را قابل فهم تر و قابل هضم تر كند. به عنوان مثال برخي قواعد دركرده و آن
شدگي الزم برخوردار نبوده است. اين قواعد وجود دارد كه تحت تاثير برخي برداشتهاي فقهي از شناخته

تواند از ضرورت و عينيت برخوردار شده و نياز به آن، قطعي و مسلم مي ١٤٠١هاي تحت تاثير ناآرامي
فراهم  ٢وزساني و پويايي در اجتهاد فقهيشود، در نتيجه زمينه تغيير و بازنگري برخي قوانين با بر

به خاطر  -٣»عدم الزام در رعايت حجاب شرعي«شود، به عنوان مثال ممكن است پذيرش نظريه مي
ها مورد ترديد بود و بر كه قبل از ناآرامي -هاي فرهنگ ايراني اسالميناسازگاري با يكي از مشخصه

                                                 
آورده اند: با توجه به اين كه افراد به پيشنهاد يكي از نويسندگان افزوده شد. ايشان » بازنگري در قوانين و مقررات تبعيض آميز«. عبارت ١

رسد يكي از مهمترين قوانين و مقررات كه اين افراد را بر ها نوجوانان و جوانان بودند به نظر ميشركت كننده و فعاالن عرصه اين ناآرامي
آميز است، ها چون تبعيضو استخدامها هاست. اعم از سهميه پذيرش دانشگاهانگيزد كه ناراضي باشند، قوانين و مقررات ناظر به سهميهمي

 -جواد و نيز انجم شعاع -بر ذهن افراد اثرگذار است. لذا بايد اقدام پيشگيرانه و اصالح مقررات در اين زمينه مدنظر باشد. (طهماسبي
  محمدمهدي)

هاي ل فقهي و رويگرداني از پايبندي. در بحث فرصتها بايد به تحقيق و تدبير در رابطه با اجتهاد به روز و پاسخگويي به روز از مسائ٢
  جواد) -سنتي كه بيشتر مشكالت حاكميت ما ناشي از همين موضوع است، اشاره شود. (طهماسبي

  . ابتدا عبارت (عدم ضرورت حجاب الزامي) آمده بود كه به پيشنهاد باقر پارساپور، عبارت فعلي جايگزين شد.٣
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وازين اسالمي يا قواعد باالدستي ترديدهاي جدي اساس برخي برداشتهاي فقهي، در تطبيق آن با م
وجود داشت، اما اكنون اين نظريه ممكن است تحت تاثير شرايط ناآرامي از عينيت و باورپذيري بيشتري 

يعني سطوح مختلف جامعه مذهبي، نخبگان و فقيهان و عموم مردم بهتر درك خواهند  ١برخوردار شود.
تماالً تعارض آشكاري با وجوب شرعي حجاب و ضرورت پايبندي كرد كه عدم اجبار در حجاب شرعي اح

فرصت  ٢باورمندان به حجاب اسالمي ندارد و حداقل با تحفظ بر فقه جواهري و به مدد اجتهاد پويا
شود كه تحت تاثير اين هاي جديد فراهم خواهد شد. مالحظه ميبازانديشي و برخي قاعده گذاري

جديدي پيرامون اين دست از قواعد حقوقي پديد آمده است و اين مسائل هاي ها، مسائل و چالشناآرامي
ها و ظرفيتهاي مناسبي را براي تكامل بيشتر و بهتر نظام حقوقي ايران اسالمي فراهم تواند فرصتمي

  آورد. 
رائه اقبل از شناسايي و نحوه جانمايي هر مسئله در يكي از انواع سه گانه مزبور:  -٤

ند نكته تأكيد چالزم است بر  ١٤٠١هاي سائل و موضوعات حقوقي مرتبط با ناآراميفهرستي از اهم م
  شود:

شود، جامعيت و حتي نكته اول، آنكه فهرستي از مسائل و موضوعات حقوقي كه در اين مقاله ارائه مي
  ها وجود دارد.مانعيت ندارد. اما به نظر نويسندگان، ظرفيتِ پرداختِ پژوهشي نسبت به آن

فيت تقسيم و اي است كه ظردوم، آنكه برخي از مسائل و موضوعات حقوقي مطرح شده به گونه نكته
هي مطرح شده توزيع آن در چندين سؤال پژوهشي وجود دارد. خصوصاً مسائلي كه به صورت موردپژو

ه صورت مستقل، تواند متناسب با هر موضوع و نيز متناسب با مكان پديد آمدن هر قضيه باست، مي
  بل پژوهش باشد.قا

ع از انواع نكته سوم، آنكه هر يك از مسائل و موضوعات مطرح شده ممكن است در يك يا چند نو
ر اين انواع، مانعه قرار گيرد. به عبارت ديگ» فرصت سازها«و » هاپيشگيري كننده«، »هاجبران كننده«

ترميم «نقطه نظر  هر مسئله ازالجمع نيستند. ضمن آنكه در اين مرحله از پژوهش، امكان تعيين دقيق 
س از انجام پوجود نداشت. زيرا اين اوصاف، » سازفرصت«و » گيپيشگيري كنند«، »گيكنندجبران و

كه اين سؤال  توان با دقتي درخور تعيين نمودشود و آن گاه ميپژوهش پيرامون هر سؤال مشخص مي
  ابعاد جبران كنندگي دارد؟ يا پيشگيري كنندگي؟ و يا اين كه فرصت ساز است؟ 

                                                 
  قطعي خود را اعالم كرده اند. . برخي از نويسندگان با اين گزاره مخالفت١
به كارگيري فقه جواهري و اجتهاد پويا براي وصول و نيل به عدم ضرورت حجاب «. يكي از نويسندگان در اين خصوص اعالم داشته: ٢

  ابوالفضل) -(احمدزاده». ريزي و استنتاج مطلوب به عمل نيامده استالزامي چندان بنياني ندارد و به نحوي دقيق طرح
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پردازيم و مي ١٤٠١هاي هاي حقوقي مرتبط با ناآراميها و چالشاين تحقيق، به ارائه سؤالدر ادامه 
هاي كه سؤال اند و بديهي استشاخه حقوقي طبقه بندي شده ١٠ها در شويم كه اين سؤاليادآور مي

  هاي دانش حقوق نيز قابل افزودن هستند.مشابه از ساير شاخه
  ١٤٠١١هاي روي فلسفه حقوق در ارتباط با ناآراميهاي فرامسائل و چالش -چهارم

ها به هم آناست. ا» پيشگيري كننده«يا » سازفرصت«ها بيشتر از نوع مسائل اين مسائل و چالش
  شرح زير است:

چگونه بايد قرائت، بازتعريف و يا تعديل شود تا آسيبي به اصول  ٢»شريعت به مثابه قانون«انگاره  -١
» جمهوريت نظام« ٥اصول اليتغير -٢ ٤ و ٣سي در رابطه با اسالميت آن وارد نشود؟اليتغير قانون اسا

نظام حقوقي در جمهوري اسالمي  -٣هاي مشابه پيشگيري شود؟ چگونه بايد تقويت شود تا از ناآرامي
نيازها و  -٤تواند عرفي باشد تا كارآمدي و اثربخشي الزم را پيدا كند؟ چرا؟ چگونه؟ و چقدر مي

دهي به قواعد ساخت و شكل فرهنگي در جامعه كنوني ايران چقدر در -اقتصادي -ضرورتهاي اجتماعي
كدام است؟  ١٤٠١هاي ها در ارتباط با ناآراميالرعايه هستند؟ و مصاديق ناديده گرفتن آنحقوقي الزم

گرايي، استفاده از تجربه جهاني، توجه به منطق تخصصي و مداري، عرفمباني و اصول كلي عقل -٥
الرعايه هستند و مصاديق واعد حقوقي الزمدهي به قعلمي در حكمراني مطلوب چگونه و چقدر در شكل

زمان به نگرشهاي عقلي وفاداري هم -٦كدام است؟ ١٤٠١هاي ها در ارتباط با ناآراميناديده گرفتن آن
مدارانه و فرهنگ بومي چه تحوالتي را در نظام حقوقي و تجربه بشري همراه با تحفظ بر اصول شريعت

ارجاع و استناد به هر يك از منابع حقوق ايران تحت تأثير  آينده پژوهي -٧كند؟ ايران ايجاب مي
گيري قواعد حقوقي آينده پژوهي شكل -٨دهد؟ چه تحول و تغييري را نشان مي ١٤٠١هاي ناآرامي

                                                 
يكي از نويسندگان در خصوص اين عنوان معتقدندكه: اين موضوع ربط مستقيم به فلسفه حقوق ندارد. يك موضوع و امر هنجاري و . ١ 

اند، نيازمند بحث و ساختاري است فلسفه حقوق ناظر به هيچ كدام نيست (محبي، محسن) اما از آنجا كه برخي ديگر بر آن تأكيد كرده
  بررسي تشخيص داده شد.

  ابوالفضل) -رسد. فقه به مثابه قانون بهتر است. (احمدزادهريعت به مثابه قانون صحيح به نظر نمي. ش٢
  ان كالً با اين سؤال مخالف هستندمهراب) ايش -(داراب پور» هيچ چيز به ويژه قانون، اليتغير نيست. شريعت ...بايد انعطاف نشان دهد«... 

» اليتغير در رابطه با اسالميت و جمهوريت چگونه بايد تقويت و تعديل تا مصون از آسيب باشنداصول «گونه نوشته شود: . بهتر است اين٤
  بهرام) -(بهرامي

مهراب) ايشان كالً با اين سؤال مخالف  -(داراب پور» هيچ چيز به ويژه قانون، اليتغير نيست. شريعت ...بايد انعطاف نشان دهد. «... ٥
  هستند.
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  ٢دهد؟ محوريتِ سنت يا مدرنيته؟چه تغيير رويكردي را نشان مي ١٤٠١هاي تحت تأثير ناآرامي ١نوظهور
 ١٤٠١:٣هاي فراروي حقوق اساسي در ارتباط با ناآرامي هايمسائل و چالش -پنجم

تواند شرايط جديدي را در تفسير و اجراي است و مي» فرصت ساز«اين مسائل عمدتاً از نوع مسائل 
   ٤قانون اساسي فراهم كند. اهم اين مسايل به شرح زير است :

مديريت اثر بخش سامانه ملي شناسايي امكان سنجي و ظرفيتهاي قانوني مورد نياز براي راهبري و  -١
ارزيابي اجراي وظيفه نظارت بر اجراي قانون  -٢دهد؟ موارد نقض قانون اساسي چه نتايجي را نشان مي

امكان سنجي ظرفيتها و الزامهاي  -٣دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي اساسي در جريان ناآرامي
دهد؟ اعالم شده است، چه نتايجي را نشان مي» اساسي مردمي سازي اجراي قانون«قانوني براي آنچه

رييس  ٣/٥/١٤٠١مسئوليت نحوه اجراي قانون اساسي ابالغي مورخ  ٥مورد پژوهي دستور العمل -٤
صحت سنجي -٥ ٦؟دهدهاي اجتماعي چه نتايجي را نشان ميجمهور از نقطه نظر مديريت ناآرامي

ن اساسي كه منتهي به تعطيلي برخي ديگر از اصول ادعاي وجود تفاسير خاص از برخي اصول قانو
هاي موردي چه وضعيتي را قانون اساسي شده است و تمركز قدرت را پديد آورده است بر اساس نمونه

هاي بررسي موانع و ظرفيتهاي قانوني براي اجراي اصل آزادي اجتماعات و راهپيمايي -٦دهد؟ نشان مي
بررسي ظرفيتهاي فعليت نيافته قانون اساسي براي جبران و  -٧دهد؟ ملي چه نتايجي را نشان مي

صحت سنجي ادعاي نقض  -٨دهد؟ هاي مشابه چه نتايجي را نشان ميپيشگيري از وقوع ناآرامي
منطق تعارض منافع در ساختار تئوريك قانون اساسي از يك سو و تحقق خارجي و عملكردي نهادهاي 

 -٩دهد؟ قانون اساسي از ديگر سو چه نتايجي را نشان ميمجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان 

                                                 
  ابوالفضل) -ي نوظهور هستند آيا مستقيم و تعين خارجي دارد؟ (احمدزاده. مراد كدام قواعد حقوق١
  حسن) -. رابطه شرع با تفاسير شوراي نگهبان چيست؟ (محسني٢
امروزه قدرت دولت يا حاكميت يك مسوليت  .. حقوق اساسي مهمترين بخش است و خوب است متمركز شويد روي رابطه قدرت و ازادي ٣

(محبي، محسن) پرسشهاي مربوط به اصول پنجاه و ششم (حاكميت ملت)، اصل ششم (اداره كشور با آراي  است نه يك موهبت الهي!
  محمدعلي) -طرف با اصول پنجم و صدودهم قانون اساسي مطرح نشده است. (اخوتعمومي از يك

اسي و تأثير آن بر ناآراميها خالي است. . جاي سؤالهايي در رابطه با زمان مند شدن و مدت دار شدن مسئوليتهاي راهبردي در قانون اس٤
  مهراب) -(داراب پور

. علي رغم اعالم ابالغ اين دستورالعمل توسط مقامات معاونت حقوقي رياست جمهوري تا زمان تدوين مقاله نشاني از اين دستورالعمل ٥
  به دست نيامد.

شماره ٦ شماره  ١٣١٤تا  ١٣١٢. همچنين راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به  صويب نامه  ضوع ابطال ت هـ ٥٥٠٦٨ت/٣٧٨٧٦با مو
ساس آن تصويب نامه مربوط به محل تجمع گروه هاي مختلف در تهران و شهرستان ها ابطال شده است.  ٢٢/٩/١٣٩٧مورخ  - كه بر ا

  حسن) -(محسني
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صحت سنجي ادعاي نقض قواعد و الزامات جمهوريت و مردم ساالري در قوانين و مقررات راجع به 
جايگاه، نقش و ظرفيت فرامين حكومتي در  ١موردپژوهي -١٠دهد؟ انتخابات چه نتايجي را نشان مي

موردپژوهي نقش و تأثير هر يك از  -١١؟ دهديجي را نشان ميهاي اجتماعي چه نتامديريت ناآرامي
هاي اجتماعي نهادها و اشخاص حقوقي نامبرده شده در قانون اساسي در بروز يا پيشگيري از ناآرامي

ظرفيت سنجي اصالح اصول تغييرپذير قانون اساسي با رويكرد توليد -١٢ ٢؟دهدچه نتايجي را نشان مي
ظرفيت سنجي مجلس خبرگان  -١٣؟ دهدها چه نتايجي را نشان ميت ناآراميرضايت عمومي و مديري

رهبري قانون اساسي از نقطه نظر انجام وظايف موثر در پيشگيري از اعتراضات اجتماعي با نگرش به 
ظرفيت سنجي مديريت شرايط اضطرار و نيازهاي  -١٤ ٣دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هايناآرامي

ر اصول مختلف قانون اساسي آمده است چه نتايجي را براي پيشگيري از بروز مجدد اجتماعي كه د
صحت سنجي  -١٥دهد؟ و در چه مواردي نيازمند بازتعريف است؟ هاي اجتماعي نشان ميناآرامي

هاي اجتماعي ها در بروز يا پيشگيري از ناآراميهاي تبعيض آميز و تأثير آنادعاي وجود قوانين و رويه
صحت سنجي ادعاي نقض اصل حاكميت قانون به عنوان عامل  -١٦دهد؟ تايجي را نشان ميچه ن

صحت سنجي ادعاي  -١٧دهد؟ هاي اجتماعي چه نتايجي را نشان ميپيدايش يا پيشگيري از ناآرامي
هاي حاكميتي راجع به نظارت استصوابي بركاهش مشاركت عمومي در انتخابات تأثير قوانين و نيز رويه

سياستهاي كلي  ٤بررسي تأثير [مثبت يا منفي] -١٨دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي اآراميو ن
بررسي عدم  - ١٩دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي نظام بر پديداري و مديريت ناآرامي

قانون اساسي براي تنظيم و تنسيق موازين شرايط اضطراري در  ٧٩گذاري در خصوص اصل قانون
هاي مشابه چه نتايجي را نشان ساماندهي اعتراضات مشروع مدني و پيشگيري از وقوع ناآراميجهت 

صحت سنجي ادعاي ناسازگاري الزامات توسعه ملي با زيرساختهاي بنيادين حكومت  -٢٠ ٥دهد؟مي
  دهد؟چه نتايجي را نشان مي -با نگاه به شعار زن، زندگي، آزادي –ديني در قانون اساسي 

                                                 
قضيه متناسب با شرايط زمان و مكان  هاي خاص تكثير شود؛ به اين صورت كه در هرتواند متناسب با قضيه. سؤالهاي موردپژوهي مي١

تواند انجام پژوهش ) اما متناسب با تغيير زمان و مكان مي١٤٠١هاي موردي عبارتند از ناآرامي خاص قابل پژوهش است. (يكي از نمونه
  مستقلي را ايجاب كند.

  مسلم) -. به ويژه به نقش شوراي نگهبان تأكيد شود. (آقايي طوق٢
  اصالحي آقاي ابوالفضل احمدزاده تنظيم شده است.. بر اساس پيشنهاد ٣
  . بر اساس پيشنهاد اصالحي آقاي جعفر پوربدخشان تنظيم شد.٤
  ولي -. رستمي٥
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  ١هاهاي فراروي حقوق عمومي در ارتباط با ناآراميسائل و چالشم -ششم
هستند. اهم » زفرصت سا«و » پيشگيري كننده«، »جبران كننده«ها از هر سه نوع اين مسائل و چالش
  ها به شرح زير است:اين مسائل و چالش

ها بر اساس موردپژوهي انطباق ايفاي نقش اشخاص حقوقي حقوق عمومي در جريان ناآرامي -١ 
  شود؟قوانين موضوعه چگونه توصيف و تحليل مي

موضوع اين پژوهش در ارتباط با هر يك از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حتي نهادهاي  توضيح اول:
برخي از اين اشخاص حقوقي  .انجام است مدني و اجتماعي نيز در قالب يك پژوهش مستقل قابل

ها، ها، سمنها، دادگستري، بسيج، رسانه٢هاي نظامي، دستگاه انتظامي، حوزه علميهدستگاه :عبارتند از
هاي انضباطي دانشجويي، وزارت كشور و ها، نهادهاي مرتبط رياست جمهوري، دانشگاهاحزاب، معاونت

  ٣ ساير نهادهاي مسئول و ...
» موردپژوهي«هاي مختلف قابل انجام است؛ مثالً در رويكرد وم: اين پژوهش با رويكردتوضيح د

موردپژوهي «شود. نظير قضاياي مشخص در ارتباط با وظايف هر يك از اين اشخاص حقوقي مطالعه مي
ه فوت مهسا اقدمات قضايي دادسراي عمومي و انقالب تهران در مرحله تحقيقات مقدماتي راجع ب

هر يك از اين  انجام وظايفشناسي شود آسيبتالش مي» يابيانتقادي مسئله«اما در رويكرد  ».اميني
رساني دادگستري شناسي اقدامات راجع به اطالعآسيب«اشخاص حقوقي مورد پژوهش قرار گيرد. نظير: 

قوقي هاي مشخص حو در نتيجه پيشنهاد» تهران در مرحله تحقيقات مقدماتي راجع به فوت مهسا اميني
  شود. براي بهبود امور شناسايي و ارائه مي

اجتماعي  اين پژوهش به صورت مستقل ناظر به مسئوليت اشخاص و مقامات عمومي و توضيح سوم:
ن، استانداران، اعضاي ها، خبرنگاران، ورزشكاراو مدني نيز قابل انجام است. نظير: روحانيون، سلبريتي

  ها، دانشجويان و ... هيئت علمي دانشگاه

                                                 
  محسن) -. مسايل حقوق عمومي قابل جمع است با حقوق اساسي (محبي١
غالمحسين) حوزه علميه جزو حقوق -امشود. (اله. از آن جهت كه حوزه علميه نهاد مدني است جزء اشخاص حقوق عمومي محسوب نمي٢

گذاري ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، مراكز عمومي نيست و اساسا فاقد شخصيت حقوقي است. در عوض شوراي سياست
سيما اضافه ها و به طور مشخص صدا و رسيدگي به امور مساجد سازمان تبليغات اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

  به متن افزوده و اصالح شد.» و حتي نهادهاي مدني و اجتماعي و نيز«باقر) بر اساس تذكر اين استادان عبارت -شود. (پارساپور
. اشخاص حقوق عمومي محدود و منحصر به موارد فوق نيست و طيف وسيعي نظير: مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان رهبري و ٣

  المحسين)غ -شود. (الهام... مي
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در  -فرمانده بسيج تهران بزرگ«يا  -»٢و ١هاموردپژوهي اقدامات برخي از سليبريتي«به عنوان مثال: 
  ٣». از نظر انطباق با قوانين موضوعه ١٤٠١هاي جريان ناآرامي
تواند يكي از هاي مرجع ميگيري و موضوع پژوهش براي تحليل رفتار اين گروهجهت توضيح چهارم:

 ٤يابي حقوقيج: راه حل حقوقي.شناسي يابي حقوقي ب: پيامدسه رويكرد زير را داشته باشد: الف: علت
  ها موضوع پژوهشي مستقل شود. به اين ترتيب تك سؤال مزبور، اين ظرفيت را دارد كه تبديل به ده

هاي خود ارزيابي و انتقاد از هاي حقوقي براي طراحي و استقرار سامانهبررسي موانع و ظرفيت -٢
هاي ش بيني و مواجهه با ناراضايتيخويش در سطوح مختلف اداري، مديريتي و اجتماعي به منظور پي

هاي حقوقي براي بررسي موانع و ظرفيت -٣دهد؟ منتهي به آشوب و اعتراض چه نتايجي را نشان مي
گرا و پرسشگر چه مدار، پژوهشها و تبديل به وضعيت خشونت پرهيز، اخالقكنترل و مديريت اعتراض

مصوبات مراجع امنيتي در ارتباط شناسي ها و آسيبارزيابي موانع، ظرفيت -٤دهد؟ نتايجي را نشان مي
از نظر انطباق با قوانين موضوعه چگونه توصيف ها ناآراميبا مديريت آشوب و اعتراض در سه ماهه اول 

مصوبات مراجع قضايي براي مديريت شناسي ها و آسيبارزيابي موانع، ظرفيت -٥شود؟ و تحليل مي
 -٦شود؟ ر انطباق با قوانين موضوعه چگونه توصيف و تحليل مينظها از ناآراميآشوب و اعتراض 

هاي سياسي براي ايفاي نقش حقوقي فعاليت احزاب و گروهشناسي ها و آسيببررسي موانع، ظرفيت
از نظر قوانين موضوعه چگونه ها ناآراميموثر در جريان آشوب و اعتراضات اجتماعي در سه ماهه اول 

حقوقي فعاليت نهادهاي شناسي ها و آسيببررسي تحليلي موانع ظرفيت -٧شود؟ توصيف و تحليل مي
هاي اجتماعي هاي مردم نهاد به منظور ايفاي نقش موثر در مديريت آشوب و اعتراضمدني و سازمان

قوانين  -٨دهد؟ از نظر انطباق با قوانين موضوعه چه نتايجي را نشان ميها ناآراميدر سه ماهه اول 
داراي چه  ١٤٠١هاي سه ماهه هاي مدني در ناآراميي مديريت موارد و مصاديق نافرمانيموضوعه برا

نسبت سنجي مصاديق نافرماني مدني با جرائم محاربه، بغي، افساد  -٩ها و نقايصي هستند؟ ظرفيت
                                                 

  . نظير آقاي علي دايي و...١
. با توجه به اين كه برخي از نويسندگان، معتقدند نام شخص حقيقي تثبيت نشود و عناوين عام آنها استفاده شود. لذا به جاي عبارت آقاي ٢

  اصغر) -غالمحسين؛ عربيان -ها جايگزين شد. (الهامعلي دايي عبارت: برخي از سليبريتي
  باقر) -ده ذيل توضيح سوم ارتباطي با حقوق عمومي ندارد. (پارساپور. موارد ذكر ش٣
شناسي يابي حقوقي بر چه مبناي نظري طرح و جعل گرديده و اصطالح پيامدشناسي حقوقي و راه حليابي حقوقي، پيامد. سه رويكرد علت٤

چه مراد از پيامد، آثار و عواقب رفتاري مربوطه باشد، شايد معنا در ادبيات حقوقي مصطلح كشور است. البته چنانحقوقي كامالً نارسا و بي
ابوالفضل) توضيح: در مطالعات پديدارشناسي  -اي پذيرفت ولي با اين حال نيز صحيح طرح نشده است. (احمدزادهبتوان آن را تا اندازه

سي علل حقوقي منتهي به پديد آمدن موضوع اند و منطقي طبيعي دارند. منظور از رويكردهاي مزبور برررويكردهاي مزبور تعريف شده
  هاي موضوع تأكيد دارد.يابي بر ابعاد حقوقي آثار يا راه حلطور رويكردهاي پيامدشناسي و راه حلمورد پژوهش است. همين
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في االرض، تبليغ عليه نظام، مديريت شبكه مجرمانه و توهين به مسئوالن چه نتايجي را نشان 
نسبت سنجي جرائم محاربه، بغي، افساد في االرض، تبليغ عليه نظام و مديريت شبكه  – ١٠ ١؟دهدمي

مجرمانه با حقوق مقرر در قانون اساسي به عنوان حقوق ملت (نظير حق مشاركت اجتماعي، حق تعيين 
(با دهد؟ سرنوشت، حق اعتراض، تكليف امر به معروف و نهي از منكر و ...) چه نتايجي را نشان مي

الزامات حقوقي فعاليت حزبي و صنفي به شناسي آسيب -١١هاي اخير) تأكيد بر مورد پژوهي ناآرامي
بررسي - ١٢دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي منظور پيشگيري از بروز حوادث مشابه ناآرامي

انين موضوعه چه ها با قوالزامات حقوقي اعتراضات مسالمت آميز و تجمعات قانوني از نظر انطباق آن
بررسي الزامات  -١٣). ١٤٠١هايدهد؟ (با تأكيد بر مورد پژوهي در جريان ناآرامينتايجي را نشان مي

آميز و راهپيمايي در سطوح ملي و محلي حقوقي براي روزآمدسازي قوانين ناظر به تجمعات اعتراض
ساالري در ناظر به شايستهضوابط قانوني شناسي بررسي آسيب -١٤شود؟ چگونه توصيف و تحليل مي

 -١٥دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي سطوح اداري و مديريتي با تاكيد بر تاثير آن در ناآرامي
صحت سنجي ادعاي وجود معيارهاي تبعيض آميز قوميتي مذهبي و... از نظر رابطه علي و معلولي در 

هاي قوانين و رويهشناسي آسيب -١٦ ٢هد؟دچه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي اخير پديداري ناآرامي
هاي هاي قانوني) با تاكيد بر تاثير علي و معلولي بر ناآراميحاكميتي ناظر به استثناگرايي قانوني (تبعيض

ادعاي وجود ساز و كارهاي ٣شناسي صحت سنجي و مصداق-١٧دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١
هاي موردي چه هاي اخير در قالب نمونهو تاثير آن در ناآراميحقوقي منتهي به زيست دوگانه در افراد 

صحت سنجي ادعاي وجود تبعيض آشكار در برخورداري موافقان و  -١٨دهد؟ نتايجي را نشان مي
مخالفان شرايط موجود از نظر ضوابط تبعيض آميز براي برگزاري تجمع، اعتراض راهپيمايي با تأكيد بر 

صحت سنجي ادعاي  -١٩دهد؟ و اجرايي چه نتايجي را نشان ميشناسايي راهكارهاي حقوقي 
و » ضرورت«هاي انجام شده بدون توجه به دو اصل گذاريهاي اخير از قانونتأثيرپذيري ناآرامي

هاي صحت سنجي ادعاي تأثيرپذيري ناآرامي -٢٠دهد؟ چه نتايجي را نشان مي» پذيرش اجتماعي«
توجه به عقالنيت قضايي و انتظامي چه نتايجي را نشان  از سياست قضايي بدون حكمت و ١٤٠١

                                                 
  باقر) بر اساس پيشنهاد ايشان اضافه شد. -. توهين هم اضافه شود. (پارساپور١
اند و غالمحسين) در مقابل نويسندگان متعددي بر اين سؤال تأكيد كرده-ه و اثر القايي دارد. (الهام. اين سؤال نيز حاوي پيش داوري بود٢

  آن را نيازمند پژوهش دانسته اند. با اين وجود، اصالح شد تا شائبه پيش داوري مرتفع شود.
كه تازگي و حلقه اصلي مقاله را تحت  شناسي و اعتبارسنجي آنچنان تكرار شدهشناسي و مصداقهاي صحت سنجي و ظرفيت. عبارت٣

ابوالفضل) توضيح: اين نظر با توجه به  -شود. (احمدزادهالشعاع قرار داده است و به نحوي مانع فهم صحيح از قصد جدي نويسندگان مي
  نظرهاي مخالف پذيرفته نشد.
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سياست قضايي مبتني بر تسامح صفر در اجراي ضوابط و مقررات ناظر به حجاب شرعي  -٢١دهد؟ مي
صحت سنجي ادعاي وجود سياست  -٢٢دهد؟ با تاكيد بر علل، آثار و راهكارها چه نتايجي را نشان مي

اجراي مقررات ناظر به حجاب شرعي در سطح ملي و محلي چه  قضايي مبتني بر تبعيض و سليقه در
صحت سنجي ادعاي وجود سانسور و پادگاني شدن تحقيق و پژوهش - ٢٣دهد؟ نتايجي را نشان مي

هاي عملي هاي اجتماعي، با تاكيد بر ضوابط قانوني و رويهآزاد و در نتيجه پنهان ماندن روندها و پديده
ارزيابي شعار زن، زندگي، آزادي از منظر ضوابط حقوق عمومي چه  -٢٤؟ دهدچه نتايجي را نشان مي

ارزيابي ضوابط و مقررات قانوني نظام تعليم و تربيت در ارتباط با -٢٥دهد؟ نتايجي را نشان مي
هاي جبران كننده، پيشگيري هاي اخير با رويكردهاي علت شناسي، پيامد شناسي، راهكار شناسيناآرامي

بررسي  -٢٦دهد؟ (هر مورد يك پژوهش مستقل است) ساز چه نتايجي را نشان مي كننده و فرصت
هاي اجرايي و حاكميتي در ارتباط با الزام به سبك زندگي و معيارهاي رسمي در ارتباط مقررات و رويه

هاي اجرايي راجع به حفظ بررسي مقررات و رويه -٢٧دهد؟ هاي اخير چه نتايجي را نشان ميبا ناآرامي
 - ٢٨دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي يا محدودسازي حريم خصوصي در ارتباط با ناآرامي

اي موجود در نظام اداري مؤثر در بروز يا پيشگيري از ناآرامي چه مواردي هاي قانوني و رويهزيرساخت
ز و پيشگيري از اي و مطبوعاتي موثر در برواي در نظام رسانههاي قانوني و رويهزيرساخت -٢٩است؟ 

هاي شخصيت«بررسي ابعاد و جايگاه نظري و عملي ايجاد و فعاليت  -٣٠ناآرامي چه مواردي است؟ 
و » ياب وزارت كشورهيئت حقيقت«، »شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا«نظير  ١»حقوقي موقت

ن و مستندسازي تدوي -٣١شود. چگونه توصيف و تحليل مي ١٤٠١هاي .... براي رسيدگي به ناآرامي
هاي اجرايي، نظامي انتظامي و قضايي در ارتباط با مديريت تجمعات، اعتراضات تجربيات حقوقي دستگاه

از » رويدادهاي اعتراضي«با چه معيارهايي  -٣٤دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي و آشوب
معيار شناسايي آشوب و شوند؟ (تفكيك مي ١٤٠١هاي و اغتشاش در ناآرامي» رويدادهاي آشوبگري«

چه تصميمات اداري و اجرايي و انتظامي اتخاذ شده كه  ١٤٠١هاي درجريان ناآرامي -٣٥اعتراض ) 
وضعيت حقوقي تصميمات اداري، اجرايي و  -٣٦را داشته باشند ؟ » نقض قانون«تواند وصف مي

باشد چگونه است؟ و مي »نقض قانون«اتخاذ شده و داراي وصف  ١٤٠١انتظامي كه در جريان ناآرامي 
كدام زير ساختهاي قانوني سهل انگارانه در زمينه مديريت تعارض -٣٧چه پيامدهاي حقوقي دارد؟ 

 -٣٨داشته است؟ ١٤٠١هاي منافع در بخش عمومي وجود دارد كه تأثير تشديدكنندگي در ناآرامي

                                                 
باقر) در برخي موارد ايراد  -ي هستند. (پارساپور. شخصيت حقوقي موقت تعبير مناسبي نيست. اساسا موارد ذكر شده فاقد شخصيت حقوق١

  وارد است اما سؤال ناظر به واقعيت خارجي است.
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از نظر الزامات قانوني، وظايف ١٤٠١هاي تحليل رفتار نهاد وكالت و وكالي دادگستري در جريان ناآرامي
شناسايي موارد نقض  -٣٩دهد؟ ها چه نتايجي را نشان مياي و اهداف و نقشهاي اجتماعي آنحرفه

چه وضعيتي را  ١٤٠١هاي قانون توسط طرفداران وضعيت موجود در فضاي مجازي در جريان نآرامي
ه وضعيت موجود در فضاي مجازي شناسايي موارد نقض قانون توسط معترضان ب -٤٠دهد؟ نشان مي

  دهد؟چه وضعيتي را نشان مي ١٤٠١هاي در جريان ناآرامي
چه مصاديقي از ترك فعلهاي خسارت بار توسط مقامات رسمي قابل شناسايي است كه در شدت  -٤١

از منظر آينده پژوهي حقوقي چه  ١٤٠١هاي ناآرامي -٤٢ها با خسارت مربوط موثر بوده است؟ ناآرامي
ها ارزيابي محتواي اطالعيه -٤٣دهد؟ (تحليل روندها و نشانكهاي حقوقي مرتبط) عيتي را نشان ميوض

هاي منتشر شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از نظر انطباق با / يا انحراف از قانون چه و بيانيه
بط با حقوق ميزان تأثيرگذاري و زمينه سازي اظهار نظرات اشخاص مرت -٤٤دهد؟ نتايجي را نشان مي

ها، رئيس ستاد امر به معروف و...) در افزايش نارضايتي عمومي و بروز عمومي (ائمه جمعه، دادستان
و جايگاه حقوقي و مباني » لباس شخصي«توصيف نيروهاي موسوم به  -٤٥ ١ها چگونه است؟ناآرامي

يابي ابطال مصوبه هيئت ارز – ٤٦ ٢دهد؟ها چه نتايجي را نشان ميها در ناآراميقانوني مداخله آن
وزيران درخصوص ساماندهي مكان اعتراضات مشروع مدني توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 

ريزي ارزيابي عدم شفافيت بودجه -٤٧دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ٣درجهت پيشگيري از اغتشاشات
وليت و نظارت در جهت و ادعاها در مورد بودجه نهادهاي سياسي و فرهنگي فاقد پاسخگويي و مسئ

ها و ارزيابي اصالح نظام يارانه -٤٨دهد؟ وقوع يا زمينه سازي وقوع اعتراضات چه نتايجي را نشان مي
كل كشور  ١٤٠١توماني در قانون بودجه سال  ٤٢٠٠حذف يارانه برخي كاالهاي اساسي با حذف دالر 

ا بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتايجي و بالتبع افزايش گراني و تورم كاالهاي اساسي در جهت وقوع ي
كل كشور و اجراي  ١٤٠١ارزيابي اصالح نظام مالياتها در قانون بودجه سال  -٤٩ ٤دهد؟را نشان مي

و بالتبع افزايش گراني و تورم و نارضايتي مردم  ٢/٣/١٤٠٠قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
ع يا زمينه سازي وقوع اعتراضات چه نتايجي را به خصوص كسبه و فعاالن اقتصادي در جهت وقو

                                                 
  را سيدمحسن حسيني پويا پيشنهاد كرده است. ٤٥و  ٤٤. سؤاالت ١
توجهي شده . تمامي مقاله پيرامون آشوبها و آشوبگران است اما به نقش مأموران انتظامي، لباس شخصي، سپاهي، ارتشي و بسيجي بي ٢

  سيد قاسم -محمدمهدي و زماني -محمدعلي؛ انجم شعاع-است. (اخوت
  محمد) -. استفاده از كلمه اغتشاشات پيش داوري است و اثر القايي دارد. (عابدي٣
بيشتري به پوشش مردان و زنان و وجهه شرعي آن بايد توجه  -. در مقاله به عوامل اقتصادي در دامن زدن به آشوبها توجه نشده است.٤

  محمدعلي) -شود. (اخوت
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ارزيابي خصوصي سازي ناموفق و تشديد بخش شبه دولتي و خصولتي فاقد نظارت  -٥٠دهد؟ نشان مي
كافي يا نظارت ناپذير و افزايش ويژه خواري و فساد مالي و اقتصادي در جهت وقوع يا بسترسازي وقوع 

ارزيابي ضعف اجراي موازين حقوق رقابت در جهت تسهيل  -٥١دهد؟ اعتراضات چه نتايجي را نشان مي
رقابت و منع انحصار در اقتصاد ايران با توجه به مداخالت روزافزون حاكميت در اقتصاد و مصوبات غير 
قابل پيش بيني شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و نابساماني در بازارهاي مهم مانند خودرو، 

ع افزايش ويژه خواري و فساد مالي و اقتصادي در جهت وقوع يا بستر سازي مسكن و فوالد و بالتب
بيش برآوردي منابع و پيش بيني منابع غير واقعي  -٥٢دهد؟ وقوع اعتراضات چه نتايجي را نشان مي

كل كشور و بالتبع كسري بودجه  ١٤٠١و غيرقابل تحقق و نابساماني مصارف در قانون بودجه سال 
سكناس بدون پشتوانه و تورم شديد ناشي از اين وضعيت در جهت وقوع يا بسترسازي زياد و انتشار ا

  ١دهد؟وقوع اعتراضات چه نتايجي را نشان مي
  : ١٤٠١ هايدر ارتباط با ناآرامي المللبينهاي حوزه حقوق مسائل و چالش -هفتم

الملل با آن مواجه هستيم، در حوزه حقوق بين ١٤٠١هاي هايي كه در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش
ها به چالش واست. اهم اين مسائل » سازفرصت«و » كنندهپيشگيري«، »كنندهجبران«از هر سه نوع 

 شرح زير است: 

زا بر اساس هاي خارجي ناشي از آموزش ساخت سالح و مواد آتشتحليل و بررسي مسئوليت رسانه -١
شعار زن، زندگي، آزادي بر اساس  -٢دهد؟ المللي چه نتايجي را نشان ميقوانين داخلي و معاهدات بين

صيف، تحليل و الملل و معاهداتي كه كشورمان به آن پيوسته است چگونه تواسناد و ضوابط حقوق بين
هاي فارسي زبان مسئوليت كاركنان و مديران داراي تابعيت ايراني فعال در رسانه -٣شود ؟ ارزيابي مي

چگونه توصيف و تحليل ١٤٠١هاي ي و در جريان ناآراميالمللبينخارجي بر اساس اسناد و معاهدات 
ورهاي مختلف بر اساس اسناد هاي كشور ايران در كشدر رابطه با تعرض به سفارتخانه -٤شود؟ مي

مصوبه شوراي حقوق بشر  -٥هاي حقوقي وجود دارد؟ و معاهدات مشترك چه ظرفيت المللبينحقوق 
هايي دارد و چه راهكارهايي براي مواجهه با سازمان ملل و تشكيل هيئت حقيقت ياب چه آثار و پيامد

به اشاعه ناآرامي در ايران بر اساس ها و گروههاي متهم مسئوليت دولت -٦شود ؟ آن پيشنهاد مي
مسئوليت ناشي  -٧چگونه قابل تعقيب است و چه مستنداتي بر آن وجود دارد؟  المللبينقواعد حقوق 

هاي ايران چه در جريان ناآرامي المللبينكننده بر اساس قواعد حقوق از ارائه اطالعات گمراه

                                                 
 ولي پيشنهاد شده است. -توسط رستمي ٥٢تا  ٤٦. سؤالهاي ١
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آمريكا و  ١ي تحريم كننده نظير دولت مستكبرهامسئوليت دولت -٨دهد؟ هايي را نشان ميظرفيت
در ايران و يا مقابله با اغتشاش و ناآرامي توسط  ١٤٠١هاي محدود كننده براي ايجاد ناآرامي ساير دولت

تحليل رفتار گروههاي مخالف و منتقد نظام جمهوري  -٩شود؟ دولت ايران چگونه توصيف و تحليل مي
مات قانوني وظايف حرفه اي، از نظر الزا ١٤٠١هاي اسالمي در فضاي مجازي در ارتباط با ناآرامي

تحليل  -١٠شود؟ الملل چگونه توصيف و تحليل مياهداف و نقشهاي اجتماعي بر پايه معاهدات بين
بر پايه  ١٤٠١هاي رفتار گروههاي معاند نظام جمهوري اسالمي در فضاي مجازي در ارتباط با ناآرامي

 ٢هايسازيسئوليت عوامل مؤثر در پروندهم -١١شود؟ المللي چگونه توصيف و تحليل ميمعاهدات بين
چگونه توصيف و  ١٤٠١هاي سازي در ارتباط با ناآراميثباتاي، تروريسم و بيحقوق بشري، هسته

چه تاثيري بر اجراي برجام و فعال كردن مكانيزم ماشه دارد؟  ١٤٠١هاي ناآرامي -١٢شود ؟ تحليل مي
اي از داخل به خارج كشور عدم انتقال مرجعيت رسانه هاي حقوقي موثر در انتقال يازيرساخت -١٣

در  ١٤٠١هاي چه مسائلي در ارتباط با حقوق زنان و كودكان در جريان ناآرامي -١٤ها هستند؟ كدام
خصوصا با توجه به  ٣الملل پديد آمده است؟قوانين موضوعه داخلي و اسناد و ضوابط حقوق بين

دام دولت مستكبر آمريكا براي لغو عضويت ايران در كميسيون اق -١٥ ٤حقوق كودك. ١٩٨٩كنوانسيون 
سازمان ملل متحد چه آثار و پيامدهايي دارد و چه راهكارهايي براي مواجهه با آن پيشنهاد  ٥مقام زن

چه نتايجي  ١٤٠١هاي المللي در ارتباط با ناآراميهاي بينموردپژوهشي اقدامات سازمان -١٦شود؟ مي
موردپژوهشي  -١٧ها قابل شناسايي است؟ و چه اقدامات حقوقي متناسب با آندهد؟ را نشان مي

دهد و چه اقدامات چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي اقدامات كشورهاي خارجي در ارتباط با ناآرامي
  ها قابل شناسايي است؟حقوقي متناسب با آن

    

                                                 
 -مهراب؛ بشيريه -توسط برخي از نويسندگان القايي يا بر خالف منطق پژوهش اعالم شده است. (داراب پور» مستكبر«. استفاده از وصف ١

  سيدمحسن) -حسيني پوياحسن؛  -محمد؛ محسني -محمدمهدي؛ عابدي -تهمورث؛ انجم شعاع
  مهراب) -از نظر برخي از نويسندگان نوعي پيش داوري است. (داراب پور» سازيپرونده«. واژه ٢
  مهراب) -. اين سئوالت خودشان تهمت بر انگيز است. (داراب پور٣
  . زماني، سيد قاسم٤
  مهراب) -توسط برخي سوگيرانه دانسته شده است. (داراب پور» مستكبر«. واژه٥
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مديريت  هاي فراروي حقوق بشر و حقوق شهروندي درمسائل و چالش -هشتم
  ١ناآراميها:

پيشگيري « »مسائل و موضوعات جبران كننده«تواند از هر سه نوع ها نيز مياين مسائل و چالش
 باشد. اهم اين مسائل و موضوعات به شرح زير است:» فرصت ساز«و » كننده

موردپژوهي و صحت سنجي مهمترين ادعاهاي نقض مسلم و مشهود حقوق شهروندي در جريان  -١
موردپژوهي و صحت سنجي مهمترين ادعاهاي نقض  -٢دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١اعتراضات

دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي مسلم و مشهود حقوق افراد بازداشت شده در جريان ناآرامي
موازين حقوق دادرسي  ٢موردپژوهي و صحت سنجي مهمترين ادعاهاي نقض مسلم و مشهود -٣

در فرايندهاي قضايي رسيدگي به اتهامات اشخاص احزاب و نهادها در ٤و...  ٣و منصفانه عادالنه 
بررسي موانع و ظرفيتهاي حقوقي براي حفظ حقوق  -٤دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي ناآرامي

هاي اجتماعي و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات مسئول در شهروندي معترضان در جريان ناآرامي
بررسي موانع و  -٥دهد؟ (با تأكيد بر مطالعه موردي) حقوقي كنوني چه نتايجي را نشان مينظم 

هاي اجتماعي و ظرفيتهاي حقوقي براي حفظ حقوق شهروندي افراد دستگير شده در جريان ناآرامي
دهد؟ پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات رسيدگي كننده در نظم حقوقي كنوني چه نتايجي را نشان مي

بررسي موانع و ظرفيتهاي حقوقي براي حفظ حقوق شهروندي افراد در  -٦تأكيد بر مطالعه موردي)  (با
هاي اجتماعي و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات هاي قضايي در ارتباط با ناآراميجريان رسيدگي

 -٧) دهد؟ (با تأكيد بر مطالعه مورديرسيدگي كننده در نظم حقوقي كنوني چه نتايجي را نشان مي
المللي المللي در واكنش به اقدامات مراجع و نهادهاي بينهاي حقوق داخلي و بينامكان سنجي ظرفيت

ظرفيت سنجي نظام  -٨دهد؟ از نقطه نظر نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي چه نتايجي را نشان مي

                                                 
حقوق .كندزيرا دو نظام حقوقي متفاوت است و البته گاهي همپوشاني پيدا مي ..حقوق شهروندي و حقوق بشر به نظرم قابل جمع نيست١

المللي است و قواعد آن بشر يك نظام بينحقوق  .شهروندي در مقابل تكاليف حكومت (نظام) است ولي مقررات آن در حقوق داخلي است
ابولفضل) چون سؤالها  -محسن و احمدزاده -المللي است و طبعا ضمانت اجراي آن هم در ح ب است. (محبيهاي بيندر كنوانسيون

  جداگانه آمده است، غرض حاصل است.
تأكيد شده است تا » ادعايي بودن«غالمحسين) توضيح: بر -حاوي پيش داوري است و اثر القايي دارد. (الهام» مسلم و مشهود«. كلمات ٢

  مرتفع شود.اين اثر 
  ولي  -. اصالحي رستمي٣
ضوابط راجع  -اصل اطالع طرفين از جريان دادرسي -. برخي عناوين ادعا شده براي نقض حقوق دادرسي عبارتند از: اصل سرعت معقول٤

  محمدمهدي).  -بديع ؛ ساقيان-خشونت دادرسي و... (فتحي-به شكايت از رأي
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 -٩دهد؟ ن ميها و خألهايي را نشاحقوقي كنوني براي تأمين حق اجتماعات اعتراض آميز چه فرصت
موردپژوهي و صحت سنجي مهمترين ادعاهاي نقض مسلم و مشهود حق دسترسي به وكيل مدافع و 

قانون آيين دادرسي كيفري به محاكمات مربوط به اغتشاشگران در فرايندهاي  ٤٨تسري تبصره ماده 
 -١٠دهد. ن ميچه نتايجي را نشا ١٤٠١هاي قضايي رسيدگي به اتهامات اشخاص و جريانها در ناآرامي

موردپژوهي و صحت سنجي مهمترين ادعاهاي نقض مسلم و مشهود نقض حريم خصوصي افراد در 
چه نتايجي  ١٤٠١هاي فرايندهاي پليسي و قضايي رسيدگي به اتهامات اشخاص و جريانها در ناآرامي

  ١دهد.را نشان مي
  ١٤٠١هاي ا ناآراميهاي فراروي فقه و نهاد روحانيت در ارتباط بمسائل و چالش -نهم

است؛ چرا كه مسائلي » كنندهپيشگيري«و » فرصت ساز«اين مسائل به طور عمده از نوع مسائل 
تواند موجب شناخت ها ميفراروي فقه و نهاد روحانيت رسمي پديد آمده است كه بررسي و پژوهش آن

 ح زير است: شود. اهم اين مسائل به شر ٢ها و مسيرهاي نويني در حكمراني فقهيظرفيت

با نگرش به الزامات  ١٤٠١هاي در جريان ناآرامي ٣هاي علميههاي حوزهموردپژوهي رفتار و واكنش -١
سؤال قبل عيناً  -٢دهد؟ هاي اجتماعي چه نتايجي را نشان ميقانوني، وظايف سنتي، اهداف و نقش

 -٣ ٥و تكرار است.(اشخاص حقيقي) قابل طرح  ٤هاي حوزويهر يك از شخصيت در خصوص واكنش
موردپژوهي رفتار و گفتار امامان جمعه و [جماعات بزرگ] عيناً به شرح فوق قابل طرح و تكرار است. 

موردپژوهي رفتار و گفتار نمايندگان ولي فقيه در سراسر كشور عيناً به شرح فوق قابل طرح و تكرار  -٤
ن ملبس به لباس روحانيت از نظر عوامل موردپژوهي تهديد، شعار، توهين و تعرض به روحانيو -٥است. 

موردپژوهي تهديد،  -٦دهد؟ هاي جرم شناختي مؤثر بر اين پديده چه نتايجي را نشان ميو تحليل
هاي هاي مذهبي از نظر عوامل و تحليلهاي علميه، مساجد و مكانشعار، توهين و تعرض به حوزه

موردپژوهي تهديد، شعار، توهين و  -٧ ٦دهد؟ميجرم شناختي مؤثر بر اين پديده چه نتايجي را نشان 

                                                 
  ولي. -اصالحي رستمي ١٠و ٩. سؤالهاي ١
مخالفت كرده و معتقدند حكمراني در زمانه كنوني بر اساس نهاد نمايندگي از مردم » حكمراني فقهي«برخي از نويسندگان با تركيب . ٢

  مهراب) -قابل پذيرش است. (داراب پور
  جعفر). -اضافه شود. (پوربدخشان» هاي علميهحوزه«بعد از عبارت» داخل و خارج از كشور«. قيد ٣
هاي فراواني كه در حوزه علميه انجام شود اما با توجه به پژوهشي حوزوي شامل نهاد و مراجع عظام تقليد هم مي. اطالق شخصيتها٤

  غالمحسين) -رسد نياز در اين زمينه نباشد (الهام شود به نظر ميمي
  . پوربدخشان، جعفر، همان نظر.٥
  حسن). -. و نيز پرچم و نهادهاي ملي مانند تيم ملي (محسني٦
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هاي هاي چادري و محجبه و افرادي كه ظاهر اسالمي دارند از منظر عوامل و تحليلتعرض به خانم
مباني فقهي عدم ارائه خدمات و نيز  -٨دهد؟ جرم شناختي مؤثر بر اين پديده چه نتايجي را نشان مي

افراد فاقد حجاب اسالمي در محيطهاي عمومي چيست؟ پلمپ محل فعاليت اشخاص به دليل حضور 
هايي براي هاي عمومي چيست و چه زمينهمباني فقهي اجباري شدن پوشش اسالمي در محيط -٩

بيني دو عنصر زمان و مكان چه تحوالتي را در كاركرد نهادهاي فقهي پيش -١٠بازنگري آن وجود دارد؟ 
شوراي نگهبان، نهاد رهبري، مجلس خبرگان رهبري  شده در قانون اساسي (مجمع تشخيص مصلحت،

چه الزامات فقهي براي مخاطب  -١١قانون اساسي، رياست قوه قضائيه و ...) ضروري ساخته است؟ 
الرعايه است؟ و چه قرار دادن شخص يا نهاد رهبري در مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي الزم

مباني «بررسي فقهي تركيب  -١٢كنند؟ ا آن را محدود ميهاي فقهي از اين الزامات حمايت يزيرساخت
دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي قانون اساسي با نگرشي به ناآرامي ٢٧مندرج در اصل » اسالم

با عنوان جرم محاربه بر اساس  ١٤٠١هاي مورد پژوهي احكام قضايي صادره در جريان ناآرامي -١٣
مورد پژوهي احكام قضايي صادره در جريان  -١٤دهد؟ ي را نشان ميچه نتايج ١ضوابط و سوابق فقهي

دهد؟ با عنوان جرم بغي بر اساس ضوابط و سوابق فقهي چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي ناآرامي
االرض بر با عنوان جرم افساد في ١٤٠١هاي مورد پژوهي احكام قضايي صادره در جريان ناآرامي -١٥

بر اساس » حقِ بر نافرماني مدني«دهد؟ تحليل فقهي چه نتايجي را نشان مياساس ضوابط و سوابق 
بر اساس ضوابط و »حقِ بر اعتصاب«تحليل  -١٦دهد؟ ضوابط و سوابق فقهي چه نتايجي را نشان مي

نسبت سنجي نافرماني مدني و حق بر اعتراض و  -١٧دهد؟ سوابق فقهي چه نتايجي را نشان مي
 -١٨دهد؟ االرض از منظر فقهي چه نتايجي را نشان ميه، بغي و افساد فياعتصاب با حدود محارب

و ضرورت » منع تنفير«از نقطه نظر قواعد  ١٤٠١هاي اجراي احكام سالب حيات در جريان ناآرامي
  ٢؟دهدچه نتايجي را نشان مي» عرف«و جايگاه » تأمين امنيت اجتماعي«

    

                                                 
ضوابط و «به » ضوابط فقهي«ابوالفضل) با الهام از اين نظر، كلمه عبارت  -هاي فقهي؟ (احمدزادهمنظور قواعد فقهي است يا مالك. ١

  اصالح شد.» سوابق فقهي
ــتند٢ ــه، قاعده هس ــه عبارت منع تنفير، تامين امنيت اجتماعي و عرف وجود دارد آيا هر س يا  . چه تالزم يا ترابط يا توافق نظري بين س

  ابوالفضل) -اصطالح معمول در عرف اجتماع يا ضابطه مهم در احكام اسالمي؟ (احمدزاده
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هاي در ارتباط با ناآرامي ١دادرسي و قضاييهاي فراروي حقوق مسائل و چالش -دهم
١٤٠١:٢  

منظور از حقوق دادرسي و قضايي، وجوه عملي و كاربردي حقوق است كه در عملكرد مقامات و مراجع 
» پيشگيري كننده«، »جبران كننده«ها از هر سه نوع مسائل قضايي منعكس است. اين مسائل و چالش

مباني قانوني فعاليت گشت ارشاد قبل و  -١به شرح زير است:  هستند. اهم اين موارد» فرصت ساز«و 
صرفنظر از بازتاب -مهسا اميني  ٤پرونده فوت -٢ ٣بعد از واقعه فوت مرحومه مهسا اميني كدامند؟

شد؟ استانداردهاي رسيدگي قضايي رايج، چه اقتضائاتي از ابتدا بايد چگونه رسيدگي مي -اجتماعي آن
-ضابطان-وكال-تار هر يك از عناصر دخيل در پرونده مهسا اميني (اولياي دمموردپژوهي رف -٣داشت؟ 

مقامات قضايي و ...) از نظر انطباق يا انحراف از ضوابط قانوني چه نتايجي را نشان -پزشكي قانوني
دهد و مصاديق مهم آن كدام است؟ (توضيح: تحليل رفتار هر يك از عناصر دخيل در پرونده مي

موردپژوهي رفتار مقامات رسمي قوه قضائيه(كه  -٤ژوهش مستقل قابل انجام است.) موصوف، در يك پ
اي مستقيماً دخيل در پرونده نبودند) در ارتباط با پرونده مهسا اميني از نظر الزامات قانوني و وظايف حرفه

مديريت موردپژوهي رفتار مقامات قضايي ملي و محلي در ارتباط با  -٥دهد؟ چه نتايجي را نشان مي
دهد؟ (توضيح: اي چه نتايجي را نشان مياز نظر الزامات قانوني و وظايف حرفه ١٤٠١هاي ناآرامي

، در يك پژوهش ١٤٠١هاي تحليل رفتار هر يك از مقامات قضايي ملي و محلي مرتبط با ناآرامي
محلي در جريان موردپژوهي رفتار فرماندهان انتظامي در مقياس ملي و  -٦) ٥مستقل قابل انجام است.

دهد؟ اي چه نتايجي را نشان مياز نظر الزامات قانوني و وظايف حرفه ١٤٠١هاي مديريت ناآرامي

                                                 
حقوق دادرسي و «باقر) كه بر اساس نظر ايشان به  -دانستند. (پارساپور. برخي از نويسندگان تركيب حقوق قضايي را غير دقيق مي١

  تغيير يافت.» قضايي
ه استقالل قاضي و دادرسي عادالنه و خصوصا نقد تعريف و طبقه بندي اعتراضات ذيل . در مبحث حقوق قضايي مناسب است، مسئل٢

  محسن) -هاي طويل المده هم به سؤالها اضافه شود. (محبيو مجازاتهاي غيرمتناسب مثل اعدام يا حبسبراندازي و تباني و محاربه ... 
قعه مهسا اميني با چه الزامات قانوني مواجه بوده است؟ بايدها و نبايدهاي فعاليت گشت ارشاد قبل از وا«گونه بود: . سؤال اول ابتدا اين٣

هاي گشــت ارشــاد و كه با توجه به تذكر يكي از نويســندگان مبني بر: عدم وجود مبناي قانوني براي فعاليت» قانوني آن چه بوده اســت؟
  سيدمحسن) -صالح شد. (حسيني پويا ابتناي اين اقدامات به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ به شرح فوق ا

توانست پيش داوري تلقي شود و در سؤال آمده بود، اما به نظر برخي از نويسندگان واژه مشكوك مي» فوت مشكوك«. در ابتدا عبارت ٤
غالمحسين؛  –حذف شد و به نتيجه تحقيق مربوط، موكول شد. (الهام »مشكوك«طرفي پژوهش را تحت تأثير قرار دهد لذا وصف بي

  )اصغر -عربيان
سراهاي ويژه٥ صي و داد صا ضات و چالش دادگاههاي اخت سي به وكيل منتخب -. با تأكيد بر حق بر دادگاه عمومي در اعترا ستر  -حق د

سيدگي در زمان معقول و متعارف ستقل -حق تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي -حق ر ضي م صفه در جرائم  -حق بر قا حق بر هيئت من
  حسن) -محسنيرسمي. (
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هاي (توضيح يك: تحليل رفتار هر يك از فرماندهان انتظامي در مقياس ملي و محلي مرتبط با ناآرامي
 در رابطه با فرماندهان ، در يك پژوهش مستقل قابل انجام است. توضيح دو: اين سؤال عينا١٤٠١ً

در مقياس ملي و محلي به صورت مستقل قابل پژوهش است.)  ١نظامي و نيز بسيج و نهادهاي امنيتي
هاي هاي مرتبط با ناآراميموردپژوهي مصاديق اجمال، نقص، سكوت و تعارض قوانين در پرونده -٧

ي سوء استفاده از برخي صحت سنجي و موردپژوهي ادعا -٨دهد؟ چه مواردي را نشان مي ١٤٠١
موردپژوهي مصاديق  -٩دهد؟ چه مصاديقي را نشان مي ١٤٠١هاي مصوبات مرتبط با مديريت ناآرامي

چه نتايجي را  ١٤٠١هاي ادعاي تعدد رويه قضايي در ارتباط با رسيدگي به مسائل آشوب و اعتراض
تدوين و مستندسازي و  -١٠دهد و در چه مواردي ايجاد وحدت رويه قضايي ضروري است؟ نشان مي

هاي ارزيابي تجربيات قضايي در زمينه انجام تحقيقات مقدماتي و اخذ تأمين از افراد درگير در ناآرامي
اين سؤال عيناً در رابطه با مديريتِ نگهداري، مرخصي، تأمين  -١١دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١

اين سؤال عيناً در رابطه با  -١٢و تكرار است. بهداشت، سالمت و امنيت بازداشت شدگان قابل طرح 
هاي اجتماعي، اعتراضات و تجمعات عمومي و امنيت اجتماعي مديريت اقدامات قضايي مرتبط با شبكه

گيري اين سؤال عيناً در رابطه با اقدامات پيش -١٣ها قابل طرح و تكرار است. و نيز استفاده از نظرسنجي
بررسي موانع و ظرفيتهاي  -١٤ -١٤ ٢قابل طرح و تكرار است. ١٤٠١ي هاكننده مرتبط با ناآرامي

هاي اعتراض و آشوب چه نتايجي را نشان قانوني در ارتباط با عكس برداري و فيلم برداري از صحنه
دهد؟ نشان مي ١٤٠١هاي هاي قابل توجهي را در ناآراميدهد؟ مورد پژوهي اين موضوع چه نمونهمي
ظرفيتهاي قانوني مرتبط با اقدامات منتهي به ضبط يا كنترل وسايل الكترونيكي  بررسي موانع و -١٥

دهد؟ مورد پژوهي اين موضوع چه افراد اعم از گوشي موبايل لپ تاپ و... چه نتايجي را نشان مي
صحت سنجي ادعاي نقض حقوق  -١٦دهد؟ نشان مي ١٤٠١هاي هاي قابل توجهي را در ناآرامينمونه

 ٣دهد؟بر اساس ضوابط ادله اثبات چه نتايجي را نشان مي -در سطح ملي يا محلي-ن اساسي متهما

مطرح  -يالمللبيندر سطح ملي و  -(توضيح: ادعاهاي متعددي در زمينه نقض حقوق اساسي متهمان
شده است نظير: نقض حق بر اعتراض، نقض حق برخورداري از وكيل و نيز انتخاب آزادانه وكيل، 

قانوني، نقض حقوق دفاعي متهم، نقض حقوق شهروندي در جريان دادرسي، نقض حق بازداشت غير 

                                                 
  توسط غالمحسين الهام پيشنهاد شد.» نهادهاي امنيتي«. عبارت ١
  . اين سؤال توسط جعفر پوربدخشان پيشنهاد شد.٢
. اين سؤال بسيار مبهم است معلوم نيست. عبارتهاي ادعاهاي متعدد و مقياس ملي و محلي و ضوابط حقوق و اثبات و دليل اثبات مبين ٣

  ابوالفضل) بر اين اساس اصالحات متعددي در متن سؤال اعمال شد. -نويسندگان است. (احمدزادهچه حيطه نظري از 
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و حق ... اين ادعاها هر يك به صورت  ١امنيت زندانيان، ادعاي توهين، تهديد، تعرض و تجاوز به آنها، 
صحت  -١٧مستقل در خصوص هر قضيه خاص قابل انجام پژوهش به صورت موردپژوهي است.) 

در جريان رسيدگي به » پذيري نارواي قضات رسيدگي كننده از ضابطان خاصتأثير«سنجي ادعاي 
بررسي مباني  -١٨دهد؟ (هر مورد، يك پژوهش) چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي هاي ناآراميپرونده

هاي اجتماعي و انطباق آن با اقدامات انجام و الزامات قانوني مورد نياز براي فيلترينگ اينترنت و شبكه
موردپژوهي الزامات و آثار حقوقي  -١٩دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي در جريان ناآراميشده 

- ١٤٠١هاي براي شهيد و جانباز معرفي شدن برخي از جانباختگان و آسيب ديدگان در جريان ناآرامي
و بلوچستان  با تأكيد بر وقايع مناطقي كه داراي تنوع قوميتي و مذهبي است، نظير كردستان و سيستان

هاي صحت سنجي ادعاي وجود ايراد در رسيدگي -٢٠ ٢دهد؟چه نتايجي را نشان مي -و خوزستان و...
و نيز  ١٤٠١هاي اند، در ناآراميقضايي مرتبط با جانباختگان و آسيب ديدگاني كه از معترضان بوده

ها چه نتايجي را نشان اي و حقوق شهروندي براي آنادعاي تبعيض و ايجاد نارواي محدوديت رسانه
صحت سنجي ادعاي انتساب جرايم امنيتي و صدور احكام  -٢١ ٣دهد؟ (هر مورد، يك پژوهش)مي

صحت  -٢٢ ٥دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي درجريان ناآرامي ٤سال ١٨كيفري براي افراد زير 
به شعب و قضات خاص چه وضعيتي را  ١٤٠١هاي نا آراميهايسنجي ادعاي مهندسي در ارجاع پرونده

  ٦دهد؟نشان مي
  ٨و ١٤٠١٧هاي فراروي حقوق كيفري در ارتباط با ناآرامي مسائل و چالش -يازدهم

                                                 
هاي علمي . برخي معتقدند كه: اساسا طرح اين سؤال و ادعاي تجاوز اوالً: نوعي پيش داوري است و ثانياً: قابل پژوهش از طريق پژوهش١

  غالمحسين) -باشد. (الهام تواند اثر القا كنندگي داشتهنيست و ذكر آن نيز مي
. با توجه به زيست بوم استان سيستان و بلوچستان چندان دقيق طرح نگرديده و رويكرد نهادهاي حاكميتي با رويه برخي جريانات ضد ٢

  ابوالفضل) -وحدت اسالمي كامالً متفاوت و متغاير است. (احمدزاده
  حسن) -شي در جرائم تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني، اشاعه فحشا و فساد. (محسني. با تاكيد بر مرز ميان جرم سياسي و امنيتي، بازاندي٣
  آمده بود كه به پيشنهاد الهام غالمحسين به شرح فوق اصالح شد.» افراد نابالغ«، عبارت »سال ١٨زير «. ابتدا به جاي عبارت ٤
  حسن) -هاي مجازي. (محسنيشبكهبا تأكيد بر حق دسترسي به اينترنت، تعليق و محدوديت دسترسي به . ٥
  . اين سؤال توسط اخوت محمدعلي پيشنهاد شده است.٦
  محسن) -(محبي .هاي حقوق كيفري بسيار مرتبط است با حقوق اساسي و قابل ادغام است. سؤال٧
هما  -ر شده است. (داوديرسد خيلي كوتاه و نارسا از آن عبوها شايد بخش كيفري باشد كه به نظر مي. مهم ترين بخش در اين آشوب٨

تواند در دو قسمت حقوق كيفري ماهوي و شكلي تدوين شود و مسائل آيين دادرسي كه از مهمترين جواد) اين بخش مي -و طهماسبي
ها و ...... سرعت و دقت در رسيدگي -علني بودن محاكمات  - ٤٨ها بوده هم مطرح شود مانند حق انتخاب وكيل و تبصره ماده چالش

  هما)  -د تاكيد باشد. (داوديمور
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است. اهم اين » فرصت ساز«و  ١»گيري كنندهپيش«، »كنندهجبران«اين مسائل از هر سه نوع مسائل 
  مسائل به شرح زير است:

از نقطه نظر حقوق  ١٤٠١هاياي شده در جريان ناآراميهاي رسانهموردپژوهي هريك از پرونده -١
 ١٤٠١هاي اي شده در جريان ناآراميهاي رسانه: پرونده١دهد؟ (توضيحكيفري چه نتايجي را نشان مي

ها در قالب موردپژوهي را دارد. برخي از اين پرونده متعدد هستند. هر پرونده ظرفيت انجام يك پژوهش
كرج،  -مهسا اميني، هر يك از وقايع محلي نظير: ماجراي بزرگراه قزوين ٢عبارتند از: فوت مرحوم 

هاي پس از آن، ماجراي خاش، زاهدان و جمعه ٣ماجراي ايذه، ماجراي اصفهان، ماجراهاي جمعه خونين
ماجراي حرم مطهر شاه چراغ در شيراز، اعدام محسن شكاري به  بسيجي در مشهد، ٤ماجراي شهادت

: برخي از اين رخدادها به ٢توضيح  ٥اتهام محاربه، جان باختن برخي از كودكان نظير كيان پيرفلك و...
هاي مورديِ هر يك از اين رخدادها تالش خواهد اي كامالً متفاوت روايت شده است. در پژوهشگونه

آزمايي پژوهشي قرار گيرد. هاي متعارض مورد راستيدله اثباتي هر يك از روايتشد تا مستندات و ا
تواند به صورت مصاحبه، بررسي اسناد آوري اطالعات هر يك از اين موارد ميبديهي است روش جمع

» رويدادهاي آشوبگرانه«از » رويدادهاي اعتراضي«مصاديق  -٢اي باشد.) و مدارك و مطالعات كتابخانه
شناسي شوند و هر يك چه مصاديق مشخص و واضحي دارند؟ (مصداقه معيارهايي تفكيك ميبا چ

توسط  ١٤٠١هاي موردپژوهي اعالمات غيرواقعي (كاذب) در جريان ناآرامي -٣آشوب و اعتراض) 
دهد و مسئوليتهاي ناشي هاي رسمي، غير رسمي و نيز در فضاي مجازي چه مواردي را نشان ميرسانه
هاي ارتكابي توسط دو طرف موافق و مخالف در جريان مورد پژوهي توهين -٤چيست؟  هااز آن

 -٥تواند پديد آورد؟ شود و چه مسئوليتهايي را ميچگونه تحليل و دسته بندي مي ١٤٠١هاي ناآرامي
هاي اجتماعي و... ها، شبكههاي اخير از جمله سلبريتيموردپژوهي نقش و مسئوليت محركين نا آرامي

در مداخله » لباس شخصي«مداخله نيروهاي موسوم به شناسي آسيب -٦ ٦دهد؟چه نتايجي را نشان مي

                                                 
  ابوالفضل) مطرح و پذيرفته نشد. -. بهتر است جبران خسارت و پيشگيرانه جايگزين اين دو عبارت شود. (احمدزاده١
 -. با توجه به تذكر برخي از نويسندگان كه كلمه مشكوك حاوي پيش داوري است و اثر القايي دارد، لذا كلمه مشكوك حذف شد. (الهام٢

  سين)غالمح
  محمدمهدي)-. به كارگيري اين عبارت پيش داوري است. (انجم شعاع ٣
  . همان.٤
–طور كه از ذكر نام شهداي وقايع اخير نظير شهيد ماجراي بزرگراه قزوين شود براي رفع شائبه جانبداري در تحقيق، همان. پيشنهاد مي٥

  حسن) اعمال شد. -هم خودداري شود. (مرادي» امينيفوت مشكوك مهسا «كرج خوردداري شده است از تكرار عبارت 
  حسن) پيشنهاد شده است. -. اين سؤال توسط (مرادي٦
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-٧دهد؟ وظايف ضابطان و نقش آن در تشديد، استمرار و مديريت ناآراميها چه وضعيتي را نشان مي
وني اين افراد نحوه احضار و آغاز تعقيب متهمان در فرايند ناآراميها در تقابل با حقوق قانشناسي آسيب

بررسي تأمين و رعايت حقوق دفاعي متهمان دستگير شده در فرايند -٨دهد؟ چه نتايجي را نشان مي
هاي محاكمه متهمان فرايند دادرسي در دادگاهشناسي آسيب-٩دهد؟ ناآراميها چه نتايجي را نشان مي

ق دسترسي به وكيل و انتخاب هاي دادرسي عادالنه شامل حق تدارك دفاع، حناآراميها از منظر مولفه
  ١دهد؟آزادانه وكيل، رسيدگي در زمان معقول و متعارف و دادرسي علني چه نتايجي را نشان مي

هاي تجربي در ارتباط با ناآرامي٢هاي حوزه علوم جناييمسائل و چالش -دوازدهم
١٤٠١  

ها به شرح زير است: آناست كه اهم » سازفرصت«و » كنندهپيشگيري«اين مسائل بيشتر از دو نوع 
هاي قضايي رسيدگي شده بر اساس عنوان اتهامي چه نتايجي تحليل آماري و جرم شناختي پرونده -١

 ١٤٠١هاي رسد اهم عناوين جزايي پركاربرد در جريان ناآراميدهد؟ (توضيح: به نظر ميرا نشان مي
تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه  عبارتست از: جرائم: اخالل در نظم عمومي، تخريب، نهب و غارت،

توهين، قدرت نمايي با سالح، مقاومت در مقابل  ٣االرض، بغي، تهديد، نظام، توهين، محاربه، افساد في
مامورين و...در اين تحليل با استفاده از آمارهاي منتشره توسط قوه قضائيه ضمن تعيين فراواني هر يك 

ر به ويژگيهاي هر متهم (سن، جنس، تحصيالت، شغل و رخداد هاي ناظاز عناوين مزبور و تعيين مولفه
شناسي نحوه اقدام ضابطان در آسيب -٢شود.) هاي جرم شناختي مربوط انجام ميمربوط و...) تحليل

نقش  -٣ ٤دهد؟فرايند ناآراميها و تأثير آن در تداوم، تشديد يا مديريت ناآراميها چه وضعيتي را نشان مي
هاي وكال در هاي اجتماعي، هيئت منصفه و نهادهاي صنفي نظير كانونسمنو جايگاه احزاب، 

تاثير نهادهاي ارفاقي در مرحله  -٤ميانجيگري بين معترضين و حاكميت چگونه بايد تعريف شود؟ 
دادسرا نظير تعليق تعقيب؛ ميانجيگري و مرحله دادگاه نظير تعليق و تعويق مجازات و نهاد توبه و نيز 

حدود و ثغور استفاده از عدالت  -٥جرا نظير عفو به چه ميزان و در چه جرايمي بايد باشد؟ در مرحله ا
تحليل  -٦هاي اخير چگونه بايد تعريف شود؟ ترميمي در تعامل با عدالت تنبيهي در موضوع ناآرامي

                                                 
  جواد) پيشنهاد شده است. –توسط (طهماسبي ٩تا -٦. سؤالهاي شماره ١
  هما) ايجاد شد. -عباس؛ داودي -محمدجعفر؛ شيخ االسالمي-. اين مبحث به طور خاص بر اساس پيشنهاد (حبيب زاده٢
  اهللا. فتحي، حجت٣
 جواد) پيشنهاد شده است.  -توسط (طهماسبي ٢و١. سؤاالت ٤
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رد مشابه ها در مواآماري سن دستگيرشدگان در ناآراميها بر اساس عناوين اتهامي و ميزان محكوميت آن
آيا  -٧(عناوين اتهامي به شرح مندرج در توضيح ذيل سؤال يك است)  ١دهد؟چه نتايجي را نشان مي

عدالت ترميمي ظرفيت، توان و امكان پيشگيري و حل اختالفات اجتماعي در سطح كالن را دارد؟ 
سالمت آميز ابزار و لوازم و اصول عدالت ترميمي در كمك به حل م -٨) ١٤٠١هاي (نظير ناآرامي

توان از ظرفيت عدالت ترميمي در بروز و تشديد اختالفات اجتماعي هاي اخير كدامند و چگونه ميناآرامي
براي ايجاد تغيير در نظام و مدل سياست  ١٤٠١هاي ظرفيت سنجي ناآرامي -٩آينده پيشگيري كرد؟ 

با دو مدل  ١٤٠١هاي ناآراميمقايسه  -١٠دهد؟ جنايي جمهوري اسالمي ايران چه نتايجي را نشان مي
وضعيت  -١١ ٢دهد؟در سياست جنايي چه نتايجي را نشان مي» جنبش انقطاعي«و » جنبش انطباقي«

سنجي اجراي مجازاتهاي شديد در پساناآرامي از نقطه نظر ايجاد انسجام اجتماعي يا تشديد تضاد و 
اجراي مجازات جرائم سياسي در وضعيت سنجي  -١٢دهد؟ انشقاق اجتماعي چه نتايجي را نشان مي

 -١٣دهد؟ پساناآرامي از نقطه نظر تضعيف، يا تقويت نظام سياسي اجتماعي چه نتايجي را نشان مي
فرهنگي در ضرورت بازنگري برخي مجازاتهاي شديد  -وضعيت سنجي تأثير تحوالت گسترده اجتماعي

شديد در پساناآرامي از نقطه نظر  وضعيت سنجي اجراي مجازاتهاي -١٤دهد؟ چه نتايجي را نشان مي
  ٣دهد؟تأمين و تحقق اهداف مجازاتها چه نتايجي را نشان مي

 ها:هاي فراروي حقوق خصوصي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش -سيزدهم

و » ي كنندهمسائل پيشگير» «مسائل جبران كننده«تواند از هر سه نوع ها مياين مسائل و چالش
 ها به شرح زير است: باشد. اهم اين مسائل و چالش» سازفرصت«مسائل 

هاي حقوقي براي جبران و پيشگيري از اخالل در اجراي تعهدات قراردادي ناشي از نا چه ظرفيت -١
چه  -٢هاي اجتماعي وجود دارد؟ و چه خألهاي قانوني در اين زمينه قابل شناسايي است؟ آرامي
راردارد و هايي از كاركرد نهادهاي اضطراري حقوق (مانند قوه قاهره، عسر و حرج، انتفاي هدف قنمونه

هاي به روزرساني و اصالح ...) در منازعات حقوقي پديد آمده در پساناآرامي وجود دارد؟ و نيازمندي
هايي از كاركرد قواعد راجع به ضمان قهري و مسئوليت مدني در منازعات چه نمونه -٣ها چيست؟ آن

 -٤ها چيست؟ ساني و اصالح آنها وجود دارد؟ و نيازمنديهاي به روزرحقوقي پديد آمده در پساناآرامي
موردپژوهي مسائل و مشكالت حقوقي پديد آمده براي واحدهاي توليدي، صنعتي و كسب و كارهاي 

                                                 
  سيد محسن) پيشنهاد شده است. -. اين سؤال توسط (حسيني پويا١
سؤال٢ سالمي ١٠تا  ٧ -٥-٤هاي .  شيخ اال سط ( ساقيان  -تو ست. همچنين ( شده ا شنهاد  سؤالهاي حوزه –عباس) پي محمدمهدي) در 

  د ويژه داشتند.عدالت ترميمي تأكي
  هايي به تصويب رسيد.پيشنهاد شده و پس از ويرايش )عبدالرضا -توسط (جوان جعفري ١٤تا  ١١. سؤالهاي ٣
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هستند چه  ١٤٠١هاي اجتماعي خدماتي، صنفي، تجاري، كشاورزي و...كه مستقيماً ناشي از ناآرامي
موردپژوهي  -٥شوند؟ و توصيف ميبندي دهد؟ و اين مسائل چگونه طبقهطيفي از مسائل را نشان مي

مسائل و مشكالت حقوقي مرتبط با جبران خسارات ناشي از تعطيلي كسب و كارها (در مراكز تجاري، 
صنعتي، كارگاهي، تبادالت اينترنتي و نيز تأخير در انجام وظايف مقرر اداري و قضايي در ناآرامي) چه 

موردپژوهي  -٦شوند؟ نه طبقه بندي و توصيف ميدهد؟ و اين مسائل چگوطيفي از مسائل را نشان مي
عمومي] در ١مسائل و مشكالت مرتبط با نظام مسئوليت مدني دولت [و كاركنان بخشهاي دولتي و 

دهد؟ و اين مسائل چگونه توصيف چه طيفي از مسائل را نشان مي ١٤٠١هاي اجتماعي جريان ناآرامي
هاي دولتي و عمومي در و خسارات وارده به بخش هاموردپژوهي آسيب -٧شوند؟ و طبقه بندي مي

دهد؟ و اين مسائل چگونه توصيف چه طيفي از مسائل را نشان مي ١٤٠١هاي اجتماعي جريان ناآرامي
و روندهاي  ١٤٠١هاي تحليل مهمترين رخدادهاي پديد آمده در ناآرامي -٨شوند؟ و طبقه بندي مي

هاي چه نمونه» تغيير در اوضاع و احوال زمان قرارداد«منظر اجتماعي ناشي از آن در پسا ناآرامي از 
بررسي مسئوليت مدني دولت در قبال خسارات مادي، معنوي و بدني  -٩دهد؟ قابل توجهي را نشان مي

ظرفيت  -١٠ ٢دهد؟چه وضعيتي را نشان مي» لباس شخصي«ناشي از مداخله نيروهاي موسوم به 
يمه مسئوليت نيروهاي نظامي و انتظامي و دولت و مديران دولتي سنجي سازوكارهاي حقوقي ناظر به ب

مورد  -١١ ٣دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي در خصوص خسارات مطرح شده در جريان ناآرامي
قانون اساسي در رابطه با ادعاهاي مطروحه در جريان رسيدگي به  ١٧١پژوهي استناد و ارجاع به اصل 

مورد پژوهي  -١٢دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ٤٠١هاي آسيب ديده از ناآراميگناه و شكايت افراد بي
گناه از دولت، مقامات عمومي و قضايي در بي هاي فراروي تعيين و دريافت خسارت براي افرادچالش

» استقالل«سي مباني حقوقي دو نظريه برر -١٣دهد؟ چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي جريان ناآرامي
تخلف انتظامي «با » شوداحراز تقصير و خطاي قاضي كه منجر به خسارت مي« ميان »ندپيو«يا 

هاي تكميلي براي چه پيشنهاد -١٤دهد؟ چه مواردي را نشان مي ١٤٠١هاي با توجه به ناآرامي» قاضي
س قانون اساسي بر اسا ١٧١جامعيت و مانعيت قوانين پيراموني و مورد نياز براي اثربخشي بيشتر اصل 

 مورد پژوهي آسيب (مادي و معنوي) ناروا به افراد -١٥ ٤قابل ارايه است؟ ١٤٠١هاي تجربه ناآرامي

                                                 
  تواند به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گيرد.. اين عنوان مي١
  .پيشنهاد كرده است )سيدمحسن–. اين سؤال را (حسيني پويا ٢
  پيشنهاد كرده است.علي عباس)  -. اين سؤال را (حياتي٣
  پيشنهاد كرده است. )سيدعباس -موسوي(را  ١٤تا  ١١. سؤالهاي ٤
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   ١دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي گناه در جريان ناآراميبي
  چهاردهم: سؤالهاي افزوده شده نويسندگان

ها عالوه بر ز آنشد، بسياري ادر جريان مشاركت نويسندگان در مقاله حاضر، كه به روش دلفي انجام 
ه افزوده شود. برخي پيشنهادهاي اصالحي در متن مقاله، سؤالهاي جديدي را پيشنهاد كردند تا به مقال

يح داده شد؛ اما از اين سؤالهاي پيشنهاد شده در متن مقاله منعكس شد و به صورت پاورقي نيز توض
ها در متن مقاله فراهم نبود ل مختلف امكان اعمال آناي بود كه به داليها به گونهبرخي ديگر از سؤال

شت و يا به داليل ها خيلي جزئي يا خيلي كلي بود يا با سؤالهاي قبلي تداخل داسؤال زيرا بعضي از
ين منظور در بخش اديگر اصل سؤال مورد ترديد بود كه نيازمند اظهار نظر بقيه نويسندگان بود، به 

شود تا هم به روش مشاركتي هاي پيشنهادي وافزوده نويسندگان درج ميپاياني اين مقاله متن سؤال
شود. و هم نياز به در تدوين مقاله وفادار بمانيم و هم ارزش علمي سؤالهاي مطروحه ناديده گرفته ن

ها نباشد. در اين راستا در فرايند زمان بر براي رفت و برگشت مقاله و كسب اجماع در مورد سؤال
 شود.ه مينفر از نويسندگان به ترتيب حروف الفبا آورد ٢١مورد سؤال از  ١٩٥مجموع تعداد 

 قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور -محمدعلي –اخوت  -١

و جرمهاي وارد  بررسي تناقض بين مواد برگرفته از حقوق سابق ايران مانند جرمهاي عليه امنيت .١
 دهد؟را نشان مي شده از شرع مانند محاربه و افساد و غير آن چه نتايجي

تواند با توجه به بحث مربوط به جرايم سياسي و حضور هيئت منصفه در جرمهاي ارتكابي كه مي .٢
  قانون جرم سياسي مورد غور قرار گيرد؛ جايش خالي است.

سيدگي رقانون آيين دادرسي كيفري در  ٤٨بحث محدوديت انتخاب وكيل موضوع تبصره ماده  .٣
  امدهاي آن، بهتر است مطرح شود.هاي نا آراميها و پيپرونده

  يت است.ها داراي اهمواكاوي جرمهاي ارتكابي به وسيله اطفال و چگونگي بر خورد با آن .٤
  استاد بازنشسته دانشگاه تهران -غالمحسين -الهام -٢

 ضافه شود:اسؤاالت زير  ١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي ذيل بند مسائل و چالش

 ١٤٠١هاي ييا مالكيت مطلق انسان بر جسم و اندام خود چه تاثيري بر ناآرامنگرش حاكميت  .٥
  داشته است؟

پذيرش و تاثير اين رويكرد و رفتارهاي جنسي چه تاثيري بر نظام كيفري جمهوري اسالمي خواهد  .٦

                                                 
توانند به صورت اي، صنفي و قانوني قضات كه پاسدار حقوق فردي و اجتماعي مردم هستند، در جريان ناآراميها مي. مسئوليت حرفه١

  محمدرضا) -خاص موردتوجه قرار گيرند. (خسروي



٤٤ 

  
  

دوره
٥

، شماره
 

١٦
 ،

پاييز 
١

١٤٠
 

فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه
هاي حقوقي

 

 داشت؟

ست؟ چگونه ا -مردم زن يا مرد-نسبت و رابطه منع الزام شرعي به حجاب، با منع الزام پوشش آحاد  .٧
 (مباني نظري و عرفي حجاب و پوشش همساني دارد يا متفاوت است؟)

هاي هاي كيفري از برخي احكام شرعي، با حفظ حرمت يا وجود بر چالشتاثير حذف حمايت .٨
 اجتماعي چگونه خواهد بود؟

 چه رابطه و نسبتي با انقالب جنسي خواهد داشت؟ ١٤٠١هاي تحوالت حقوقي متاثر از ناآرامي .٩

 ١٤٠١هاي فرهنگ و قدرت در رويكردهاي قانوني جمهوري اسالمي چه تاثيري بر ناآراميارتباط  .١٠
 دارد؟

كمال گرايي معنوي و اخالقي مذكور در مقدمه و متن قانون اساسي چه اقتضائات حكومتي دارد و  .١١
 چيست؟١٤٠١هاي تاثير آن بر رفتار كنشگران ناآرامي

ها ي و معنوي جامعه و ارتباط با اعتراضات و ناآراميكاركرد حكومت ديني در ارتباط با رشد اخالق .١٢
 چيست؟

نسبت حكومت ديني با زندگي فردي و اصالح آحاد مردم با تاكيد بر رويكرد مديريتي امام (ره) و  .١٣
شود و ضرورت بازنگري در آن با فلسفه حكومت چگونه قابل تطبيق انقالب اسالمي چگونه تعريف مي

 است؟

 .١٤٠١هاي فراروي حقوق قضايي در پسا ناآرامي ذيل بند مسائل و چالش

هاي عمومي مردم به بررسي حدود اختيارات قانوني دولت در شرايط اضطراري در قطع دسترسي .١٤
  وسايل ارتباطي (اينترنت، تلفن همراه و ...) بيانگر چيست؟

  .١٤٠١هاي فراروي حقوق عمومي در پسا ناآرامي ذيل بند مسائل و چالش
هاي سياسي و مدني با خشونت گرايي قوانين موجود يا خال قانوني در ابراز مخالفتنسبت سنجي  .١٥

  دهد؟معترضين چه نتايجي را نشان مي
بررسي فقدان، ناتواني و ضعف عدم، اعتماد احزاب مسئول و قانوني در تشديد يا گرايش خشونت  .١٦

  ؟ (خواهد داد)دهددر اعتراضات اخير و نيز مديريت اعتراضات چه نتايجي را نشان مي
مطالعه امكان سنجي قانوني فعاليت و كنشگري سياسي (جوانان و زنان به طور خاص) وجود و يا  .١٧

 دهد؟نشان مي ١٤٠١هاي مند آن چه تاثيري بر ناآراميفقدان بسترهاي قانون

  دهد؟بررسي بستر پيدايش شعار زن، زندگي، آزادي در شرايط اجتماعي امروز چه نتايجي را نشان مي .١٨
هاي خارجي اعم از طريق رسانه -غيراسالمي يا غير ايراني -تاثير سبك زندگيشناسي آسيب .١٩
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  دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي سياسي و فرهنگي، از جهت ارتباط و تاثير گذاري بر ناآرامي
تعارضات رفتاري و گفتاري زندگي مسئوالن اجرايي و سياسي كشور و نيز نهادهاي شناسي آسيب .٢٠

رهنگي كشور چه تاثيري بر سبك زندگي، مطالبات و نظم پذيري و قانون گرايي در معترضان جوان ف
  دهد؟هاي اخير نشان ميو ميانسال ناآرامي

هاي هاي جنسي چه تاثيري بر ناآراميجنايي مطالبه ناآراميشناسي و جامعهشناسي از منظر جرم .٢١
 اخير دارد؟

  جنسي چيست؟هاي اخير و انقالب نسبت ناآرامي .٢٢
از نظر حقوقي  -متولدين دهه هفتاد و هشتاد-هاي اخير كنشگران جوان ناآراميشناسي هويت .٢٣

  دهد؟فرهنگي چه نتايجي را نشان مي
انحصار حكومتي رسانه ملي، چه تاثيري بر فرهنگ سازي و رفتار اجتماعي و سياسي كنشگران  .٢٤

  دارد؟ ١٤٠١ناآرامي 
 .١٤٠١ي حقوق خصوصي در پسا ناآرامي هاي فراروذيل بند مسائل و چالش

ها در گر، حمايت كننده سياسي يا مالي و محركان ناآراميبررسي مسئوليت مدني نهادهاي تشويق .٢٥
ي از نظر منابع حقوق داخلي و منابع حقوق كشورهاي حاكم بر رفتارهاي المللبينسطوح داخلي و 

  دهد؟ميي چه نتايجي را نشان المللبيننهادهاي مذكور و عرف 
 .١٤٠١هاي فراروي حقوق كيفري در پسا ناآرامي ذيل بند مسائل و چالش

گيرانه در جرايم امنيتي، رفتارهاي نهادهاي امنيتي قبل، حين و بعد از مطالعه سياستهاي سخت .٢٦
بار و خشونت آفرين ها در مديريت و كاهش يا از بين بردن بسترهاي پيدايش اقدامات خسارتناآرامي

  دهد؟ي را نشان ميچه نتايج
مدت مجازات اعدام در جلوگيري از اقدامات خشونت بار چه مطالعه تاثير بازدارندگي موقت يا ميان .٢٧

  دهد؟نتايجي را نشان مي
  قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور -محمدمهدي -شعاعانجم -٣
 شود؟يف مياصول اليتغير قانون اساسي با توجه ظرفيتهاي فقه اسالمي با چه معيارهايي تعر .٢٨

سنجي ادعاي نقش شوراي نگهبان در ممانعت از تصويب قوانين عرفي متناسب با نيازها و صحت .٢٩
 دهد؟تحوالت جامعه از طريق ارائه تفسيرهاي محدود كننده قانون اساسي چه نتايجي را نشان مي

صحت سنجي ادعاي ايفاي نقش مجلس سنا توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تطبيق  .٣٠
 دهد؟اي اسالمي با سياستهاي كلي نظام چه نتايجي را نشان ميمجلس شورمصوبات 
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قانون آيين دادرسي كيفري در نقض حقوق اساسي  ٤٨صحت سنجي ادعاي نقش تبصره ماده  .٣١
 دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي متهمان ناآرامي

فضاي مجازي، مورد پژوهي نقش مصوبات اشخاص حقوقي حقوق عمومي از قبيل شوراي عالي  .٣٢
 دهد؟ها چه نتايجي را نشان ميستاد امر به معروف و نهي از منكر در مديريت، تشديد و استمرار ناآرامي

اي و جهت دار از عناوين جزايي و انطباق آن با رفتارهاي صحت سنجي ادعاي تفسيرهاي سليقه .٣٣
 دهد؟چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي متهمان ناآرامي

  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان  -عليرضا-آبين -٤
  ١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي مسائل و چالش-

 تر هستند و بهتر است در ابتدا، اينها افزوده شودهاي ذيل بنيادينبه نظرم پرسش

شناختي شناختي، تبارشناختي و روششناختي، جامعهشناختي، انسانشناختي، هستيمباني معرفت .٣٤
 ور و بروز پديده اغتشاش يا ناآرامي چيست؟ظه

ها و شناسي، نظريهنقش مطالعات پارادايم شناسانه در توليد يا بازتوليد يا كشف مباني، اصول، روش .٣٥
  باشد؟ها چه ميهاي مديريت نا آراميمدل

  هاي تحقيق در حوزه ناآرامي و اغتشاشات، بايد كمي باشد يا كيفي يا مختلطروش  .٣٦
ها در ايران با ساير كشورهاي دنيا چه گرايانه تطبيقي، تمايز و تشابه ناآراميبر پايه مطالعات زمينه  .٣٧
 باشدمي

تواند دواليته حقوق و مذهب و نوع رويكرد ما به اين مسئله، در فضاي كنوني جامعه چه نقشي مي .٣٨
 ايفا كند

 در پديده ناآرامي موثر است ...هاي علمي و اداراي وتا چه ميزان، سكوالريزه شدن محيط .٣٩

هاي پديده انقالب و اغتشاش در جوامع مذهبي دنيا را اي تبارشناسانه، ريشهآيا ميتوان با مطالعه  .٤٠
 مشابه هم دانست؟ (مطالعه موردي: رنسانس در غرب و انقالب مشروطه در ايران)

 ناآرامي چيستوجوه تشابه و تمايز عقالنيت اسالمي با عقالنيت غربي، در نحوه مديريت   .٤١

 هاي تعبدي و توقيفي است يا تعقلي و عقالئيآيا حوزه مواجهه با نا آرامي، جزو حوزه  .٤٢

 ها چه جايگاه و كاركردي دارد؟سازي دين در مسئله مديريت نا آرامينظريه عرفي .٤٣

هاي مسلم شرعي مثل حجاب، آيا اين مسئله دائمي است نشيني نظام از برخي آموزهبالفرض عقب  .٤٤
 وقتي؟يا م

ها و معيارهاي كنش فعاالنه يا منفعالنه نظام حقوقي و فقهي ايران در قبال پديده ها، مولفهشاخص  .٤٥
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 ها چيست؟ناآرامي

 ها چيست؟الگوريتم مرحله به مرحله شناخت، ساخت و اداره جامعه در قبال ناآرامي  .٤٦

تهادات فقهي و حقوقي اجشناسي آيا مواجهه با چالش جدي ناآرامي، سبب تحول يا تغيير در روش .٤٧
 شده است؟

هاي عدالت، در سه حوزه جبرانگري، پيشگيري و فرصت سازي در قبال معضالت جايگاه نظريه .٤٨
 ها و اغتشاشات چيست؟ناشي از نا آرامي

 ها:هاي فراروي حقوق خصوصي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش-

ليه است، در حالي كه احوال شخصيه و نيز احوال رسد تاكيد بيشتر سؤالها در حوزه احوال مابه نظر مي
دانيم كه حقوق خصوصي، وانگهي، مي .اندهاي حقوق مدنيشخصي) نيز از حوزه -مختلط (مالي

هاي ديگري نظير حقوق تجارت، حقوق حمل و نقل  (يعني حقوق دريايي و حقوق هوايي كه حوزه
ها غالبا ناظر شود، در حالي كه پرسشدانند؟) را هم شامل ميها را ذيل حقوق خصوصي ميمشهور، آن

 :را افزودهاي ذيل توان پرسشفي المثل مي .به حقوق مدني هستند

هاي بين ها، افزايش درگيرينقش اغتشاشات و هيجانات ناشي از آن در از هم گسيختگي خانواده .٤٩
 چيست. ...والدين با هم و با فرزندانشان و فزوني يافتن طالق و ترك غير موجه منزل و نشوز و 

سلطنت چنانچه شخصي كه جزو مخالفين حكومت است، وصيت كند كه يك سوم از اموالش به  .٥٠
 چنين اعمال حقوقي كه مخالف منافع ملي است، نافذند. خواهان يا تجزيه طلبان برسد، آيا اساساً

چنانچه مردي بر اثر اغتشاشات و از دست دادن يا تعطيلي كارش، توان پرداخت نفقه با مهريه را  .٥١
 ...و نداشته باشد، حكمش چيست؟

 توان پرسيد:در حوزه حقوق حمل و نقل هم مي

 اغتشاشات بر اختالل در فرايند حمل و نقل مسافر و كاال به صورت دريايي يا هوايي چيست؟ تاثير .٥٢

 و حكم شناسي.شناسي از حيث موضوع شناسي، مصداق

تاثير اغتشاشات بر اجاره يا رهن كشتي يا هواپيما، مسئوليت فرمانده و مالكان و كاركنان كشتي يا  .٥٣
  ...هواپيما چيست؟ و

 توان گفت:نيز مي در حوزه حقوق تجارت

دارد؟ مثال آيا اگر  ...ها چه آثاري بر مبادالت تجاري، حقوق چك، حقوق ورشكستگي وناآرامي .٥٤
هاي كيفري صدور چك تاجري خوش نام به دليل اغتشاشات نتواند وجه چك را تامين كند، آيا جنبه

 گردد؟بالمحل متوجه او مي
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توان بر نظام مسائل حقوق خصوصي ا نيز ميهاي ديگري ررسد كه جنبهدر مجموع به نظر مي .٥٥
توان با تامل بيشتر، بر شمارشان گمان ميمواردي كه اشاره شد، از باب پيشنهاد بود و بي :لذا .افزود
  .افزود

  مسلم، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه -آقايي طوق -٥
 بايد پرسيد: ١٤٠١ناآرامي هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا مسائل و چالش قبل از سؤال اول ذيل بند

 در نظام جمهوري اسالمي ايران، قانون در ارتباط با شريعت، در كجا ايستاده است؟  .٥٦

گذاري در جمهوري اسالمي، بر چه مبنايي استوار است؛ پاسداشت همچنين بايد پرسيد، فلسفه قانون .٥٧
  و حفظ شريعت يا تنظيم روابط اجتماعي؟

  ، ريشه در روابط شريعت و قانون دارد؟١٤٠١هاي چه مقدار از ناآرامي  .٥٨
هاي روزافزون و مسائلي از آيا فساد، ناكارآمدي، ضعف پاسخگويي، تورم افسارگسيخته، محدوديت  .٥٩

ها بود يا حجابي عامل ناآراميبي ها نداشته اند؟ در واقع، آيا حجاب/اين دست، دستي بر آتش ناآرامي
  بهانه آن؟

بايد  ١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي قبل از سؤال شش ذيل بند مسائل و چالش .٦٠
 پرسيد اصال چنين چيزي تا چه حد امكان پذير است؟

بايد ١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق اساسي در ارتباط با ناآراميقبل از سؤال اول بند مسائل و چالش .٦١
ران، در كجا ايستاده است و آيا ظرفيت الزم براي حل پرسيد قانون اساسي در جمهوري اسالمي اي

 بحران دارد يا خير؟

الزم  ١٤٠١هاي هاي فراروي فقه و نهاد روحانيت در ناآراميقبل از سؤال اول بند مسائل و چالش .٦٢
چه چيزي است؟ آيا  ١٤٠١هاي هايي از قبيل ناآرامياست پرسيده شود، كاركرد دين در حل بحران

 دهد يا خير؟انعطاف نشان مي

اين بند هم قصاص و تقدم و تأخر آن بر محاربه و ساير عناوين نيز نيازمند  ١٢و در خصوص سؤال  .٦٣
 .بررسي است

سؤالهاي زير مطرح  ١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق قضايي در ارتباط با ناآراميذيل بند مسائل و چالش
  است:

ها، تا چه اندازه است ها و ناآرامينقش و جايگاه قوانيني مانند قانون آيين دادرسي كيفري در بحران .٦٤
  شود؟ و چگونه تأمين مي

 دستگاه قضايي چگونه و تا چه حد بايد پاسخگو باشد؟ .٦٥
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نقد آراء قضايي در فضاي عمومي داراي چه وضعيتي است؟ آزاد است يا داراي محدوديت است؟  .٦٦
 است، محدوديتها كدامند؟ اگر محدود 

قاضي بازنشسته دادگاه عالي انتظامي قضات و وزير سابق  -سيدعليرضا -آوايي -٦
 دادگستري 

مورد پژوهي عملكرد قوه قضائيه و قضات دادگستري بر اساس معيارهاي استقالل و اقتدار سازماني  .٦٧
دهد؟ (هر مورد ا نشان ميچه نتايجي ر ١٤٠١هاي هاي دادرسي عادالنه در جريان ناآراميو شاخص

 يك پژوهش).

هاي عمومي و كننده براي توجه به نارضايتيهاي پيشگيريدر نظام حقوقي ايران چه ظرفيت .٦٨
  جلوگيري از تبديل نارضايتي به اغتشاش و تخريب وجود دارد؟

هاي چه ساز و كار حقوقي براي كشف و تامين خواسته ١٤٠١هاي با استفاده از تجارب ناآرامي .٦٩
  هاي مسالمت آميز منطقي و به دور از هرگونه آشوب مورد نياز است؟عمومي به شيوه

شود و چه چگونه انجام مي ١٤٠١هاي اولويت سنجي مسائل و مشكالت حقوقي ناظر به ناآرامي .٧٠
  دهد؟اي را نشان مينتيجه

  قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور -جعفر–پوربدخشان  -٧
دمات و نيز پلمپ محل فعاليت اشخاص به دليل حضور افراد فاقد حجاب مباني قانوني عدم ارائه خ .٧١

 هاي عمومي چيست؟اسالمي در محيط

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد-سيد محسن  -حسيني پويا -٨

سؤاالت زير مطرح  ١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي مسائل و چالش -ذيل بند يك
 است:

ضمانت اجراهاي قانوني با اعتقادات و باورها (هنجارها و ناهنجاريهاي) اجتماعي با  ضرورت تناسب .٧٢
 نگاهي به قوانين و مقررات حوزه حجاب.

  هاي تبعي در قوانين و مقررات حوزه حجاب؟ضرورت تناسب بين مجازات اصلي با مجازات .٧٣
از خدمات دولتي، محروميت هاي تبعي (مانند انفصال توضيح: با توجه به شديدتر بودن برخي مجازات .٧٤

ق.م.ا. (جرم  ٦٣٨از تحصيل، محروميت از شغل و...) نسبت به مجازات اصلي مذكور در تبصره ماده 
 )٨درجه 

 هابررسي ضرورت و وجاهت مداخله نيروهاي غير رسمي (لباس شخصي) در مقابله با ناآرامي .٧٥

  :١٤٠١هاي با ناآراميهاي فراروي حقوق اساسي در ارتباط مسائل و چالش -ذيل بند دو
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 بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت نافرماني مدني در پرتو قانون اساسي؟  .٧٦

  بررسي اعتبار اقدامات تقنيني و اجرايي شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه حجاب. .٧٧
بررسي تعارض محدوديت در انتخاب و تعيين وكيل با اصل رسيدگي عادالنه (تعارض تبصره ماده  .٧٨
  قانون اساسي). ٣٥ين دادرسي كيفري با اصل قانون آي ٤٨

 :١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق قضايي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش-٤ذيل بند 

هاي گشت ارشاد و ابتناي اين اقدامات به مصوبات با توجه به عدم وجود مبناي قانوني براي فعاليت
  ه شكل زير را دارم:شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ پيشنهاد اصالح سؤال اول ب

  بررسي مباني قانوني فعاليت گشت ارشاد قبل و بعد از واقعه فوت مرحومه مهسا اميني؟ .٧٩
سال و ميزان رعايت قواعد قانون آيين دادرسي  ١٨بررسي شيوه رسيدگي به پرونده اشخاص زير  .٨٠

  كيفري در رسيدگي به جرايم اطفال.
  اب اجباري؟سنجي جرم سياسي محسوب كردن اعتراض به حج امكان .٨١

  هاهاي فراروي حقوق عمومي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش -٥ذيل بند 
بررسي ميزان تأثيرگذاري و زمينه سازي اظهار نظرات اشخاص مرتبط با حقوق عمومي (ائمه جمعه،  .٨٢

  ها.ها، رئيس ستاد امر به معروف و...) در افزايش نارضايتي عمومي و بروز ناآراميدادستان
  ها.بررسي مباني قانوني مداخله نيروهاي لباس شخصي در مقابله با ناآرامي .٨٣

  ها:هاي فراروي حقوق خصوصي در ارتباط با ناآراميو چالش مسائل-٦ذيل بند 
بررسي مسئوليت مدني دولت در قبال خسارات مادي، معنوي و بدني ناشي از مداخله نيروهاي لباس  .٨٤

  شخصي.
  ١٤٠١اي فراروي حقوق كيفري در پسا ناآرامي همسائل و چالش -٧ذيل بند 

ها ها بر اساس عناوين اتهامي و ميزان محكوميت آنتحليل آماري سن دستگير شدگان در ناآرامي .٨٥
  دهد؟ در موارد مشابه چه نتايجي را نشان مي

ال، سال و تفاوت آيين رسيدگي به جرايم اطف ١٨توضيح: با توجه به حضور تعداد زيادي از افراد زير  .٨٦
شود يا آيا در اين خصوص مطابق قانون عمل شده و تفاوت معناداري در نتايج رسيدگي مشاهده مي

 خير؟

  دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه -علي عباس -حياتي -٩
شود اين مورد را هم افزود صحت سنجي رسد ميبه نظر مي ١٨و در ادامه شماره  ١٤در صفحه  .٨٧

 هاي مردم؟هاي مديران حاكميتي و افكار و خواستهتهادعاي فاصله ميان افكار و خواس
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توان اين را هم افزود مورد پژوهشي تاثير عملكرد نظام جمهوري اسالمي در ادامه مي ١٦در ص  .٨٨
  در دين گروي و دين گريزي مردم؟

مورد پژوهشي كيفيت رعايت اصول و تشريفات دادرسي در رسيدگي و صدور  -در ادامه ١٧ص   .٨٩
كه فرايند عادي نيست و  –ين اعتراضات (منظور از حيث مدت زمان دادرسي است حكم عليه مجرم

گاهي از زمان دستگيري و اعدام دو ماه طول نكشيده) در اين فرايند بسياري از قواعد و تشريفات 
  شود.دادرسي رعايت نمي

مورد پژوهشي كيفيت برخورد با حقوق دانان ناقد آراي قضايي (منظور امثال دكتر برهاني است كه  .٩٠
  گيرند). به صرف نقد عملكرد دستگاه قضايي در معرض اخراج قرار مي

 هاي نظام.مورد پژوهشي تزلزل موقعيت شغلي به واسطه انتقاد يا عدم همراهي با سياست .٩١

  واحد كرج -شگاه آزاد اسالمي استاديار دان-هما -داوودي -١٠
  در بخش علوم جنايي تجربي سواالت زير افزده شود.

  تاثير جامعه شناختي قواعد حقوقي در بروز اعتراضات و تظاهرات اخير چه بوده است؟ .٩٢
هاي هاي اجتماعي و حجم دعاوي حقوقي و كيفري در دادگستري در بروز حركتنقش گسست .٩٣

  شود؟اعتراضي چگونه ارزيابي مي
دهي هاي حقوقي، در جهتهاي اجتماعي به ويژه در حوزه حقوقي، ميراث مدني و ثروتنقش سرمايه .٩٤

  شود؟ تحوالت اجتماعي چگونه ارزيابي مي
  استاد دانشگاه تهران -ولي  -رستمي -١١

 :١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق اساسي در ارتباط با ناآراميذيل بند مسائل و چالش

قانون اساسي براي تنظيم و تنسيق موازين شرايط  ٧٩در خصوص اصل  گذاريبررسي عدم قانون .٩٥
هاي مشابه چه اضطراري در جهت ساماندهي اعتراضات مشروع مدني و پيشگيري از وقوع ناآرامي

  دهد؟نتايجي را نشان مي
  :١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق عمومي در ارتباط با ناآراميذيل بند مسائل و چالش

وبه هيئت وزيران درخصوص ساماندهي مكان اعتراضات مشروع مدني توسط ارزيابي ابطال مص .٩٦
  دهد؟هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درجهت پيشگيري از اغتشاشات چه نتايجي را نشان مي

ريزي و ادعاها در مورد بودجه نهادهاي سياسي و فرهنگي فاقد ارزيابي عدم شفافيت بودجه .٩٧
ت وقوع يا زمينه سازي وقوع اعتراضات چه نتايجي را نشان پاسخگويي و مسئوليت و نظارت در جه

  دهد؟مي
توماني در  ٤٢٠٠ها و حذف يارانه برخي كاالهاي اساسي با حذف دالر ارزيابي اصالح نظام يارانه .٩٨
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كل كشور و بالتبع افزايش گراني و تورم كاالهاي اساسي در جهت وقوع يا  ١٤٠١قانون بودجه سال 
  دهد؟اعتراضات چه نتايجي را نشان ميبسترسازي وقوع 

كل كشور و اجراي قانون جديد ماليات بر  ١٤٠١ارزيابي اصالح نظام مالياتها در قانون بودجه سال  .٩٩
و بالتبع افزايش گراني و تورم و نارضايتي مردم به خصوص كسبه و  ٢/٣/١٤٠٠ارزش افزوده مصوب 

  دهد؟اعتراضات چه نتايجي را نشان ميفعاالن اقتصادي در جهت وقوع يا زمينه سازي وقوع 
ارزيابي خصوصي سازي ناموفق و تشديد بخش شبه دولتي و خصولتي فاقد نظارت كافي يا  .١٠٠

نظارت ناپذير و افزايش ويژه خواري و فساد مالي و اقتصادي در جهت وقوع يا بسترسازي وقوع 
  دهد؟اعتراضات چه نتايجي را نشان مي

حقوق رقابت در جهت تسهيل رقابت و منع انحصار در اقتصاد ارزيابي ضعف اجراي موازين  .١٠١
ايران با توجه به مداخالت روزافزون حاكميت در اقتصاد و مصوبات غير قابل پيش بيني شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا و نابساماني در بازارهاي مهم مانند: خودرو، مسكن و فوالد و بالتبع 

مالي و اقتصادي در جهت وقوع يا بستر سازي وقوع اعتراضات چه نتايجي افزايش ويژه خواري و فساد 
  دهد؟را نشان مي

بيش برآوردي منابع و پيش بيني منابع غير واقعي و غيرقابل تحقق و نابساماني مصارف در  .١٠٢
كل كشور و بالتبع كسري بودجه زياد و انتشار اسكناس بدون پشتوانه و تورم  ١٤٠١قانون بودجه سال 

  دهد؟ناشي از اين وضعيت در جهت وقوع يا بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتايجي را نشان ميشديد 
  هاي فراروي حقوق شهروندي و حقوق بشر در پساناآرامي:ذيل بند مسائل و چالش

دسترسي به وكيل مدافع مسلم و مشهود حقسنجي مهمترين ادعاهاي نقضموردپژوهي و صحت .١٠٣
ن آيين دادرسي كيفري به محاكمات مربوط به اغتشاشگران در فرايندهاي قانو ٤٨و تسري تبصره ماده 

  دهد.چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي قضايي رسيدگي به اتهامات اشخاص و جريانها در ناآرامي
سنجي مهمترين ادعاهاي نقض مسلم و مشهود نقض حريم خصوصي افراد موردپژوهي و صحت .١٠٤

چه نتايجي  ١٤٠١هاي گي به اتهامات اشخاص و جريانها در ناآراميدر فرايندهاي پليسي و قضايي رسيد
  دهد.را نشان مي

  استاد دانشگاه عالمه طباطبائي-سيدقاسم -زماني -١٢
در ايران و نقض حق بر حكمراني مطلوب شهروندان وجود  ١٤٠١اي ميان اعتراضات چه رابطه .١٠٥

 دارد؟

مسئوليت دولت ايران در نقض موازين حقوق بشر جهت سركوب اعتراضات صرفاً داخلي و در  .١٠٦
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 ي؟المللبينحوزه حقوق عمومي است و يا 

 ي حقوق بشر را نقض كرده است؟المللبيندولت ايران در برخورد با معترضان كدام موازين  .١٠٧

ق كودك، ظرفيت توجيه حقو ١٩٨٩آيا اعمال شرط دولت جمهوري اسالمي ايران بر كنوانسيون  .١٠٨
 سال را دارد؟ ١٨رفتار ايران با معترضان زير 

ايران تا چه  ١٤٠١اتهام ارتكاب جنايات عليه بشريت در سركوب تظاهركنندگان اعتراضهاي  .١٠٩
 شود؟ميزان قابل پذيرش قلمداد مي

ي المللبيندر صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، آيا امكان ارجاع پرونده ايران به ديوان كيفري  .١١٠
 هاي دارفور سودان و ليبي وجود دارد؟از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشابه پرونده

آيا مداخله كشورهاي خارجي در اعتراضهاي ايران تحت عنوان مداخله بشردوستانه و نسخه  .١١١
 تكامل يافته آن با عنوان مسئوليت حمايت، قابل توجيه است؟

ضهاي ايران مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم است آيا اگر بپذيريم كه يكي از علل اعترا .١١٢
توان تحريمهاي اقتصادي را عامل اصلي آن قلمداد كرد و در قالب نظريه سبب اقوي از مباشر، مي

 دولت ايران را مسئول قلمداد كرد؟

توانند براي كنترل آشوب و ي حقوق بشر، تحت چه شرايطي مأموران دولت ميالمللبيندر نظام  .١١٣
 ض از سالح گرم منتهي به صدمه جدي و يا سلب حيات شهروندان استفاده نمايند؟اعترا

ايران تا چه ميزان  ١٤٠١ها و نيز اتباع خارجي جهت سركوب اعتراضات استفاده از لباس شخصي .١١٤
 دهد؟مسئوليت دولت ايران را تحت الشعاع قرار مي

  استاديار دانشگاه تهران -محمد مهدي -ساقيان -١٣
ه اين كه ماهيت اكثر جرائم اخير سياسي بوده و مرتكبين به دنبال وضعيت حكمراني با توجه ب .١١٥

 مطلوب تر بودند، در نظر نگرفتن انگيزه سياسي در فرايند رسيدگي چه آثار و پيامدهايي دارد؟

عدم رعايت اصل تفسير مضيق به نفع متهم و خارج كردن بسياري از اعمال ارتكابي از قلمرو  .١١٦
  نيت چه پيامدهايي را به دنبال دارد؟جرائم عليه ام

تصويب قوانين عادالنه و متناسب كه از يك سو نظم عمومي و از سوي ديگر حقوق افراد را  .١١٧
  رعايت كند، چه نتايجي را به دنبال خواهد داشت؟

١١٨. ...  
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  حسين، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي -سيمايي -١٤
ها را به تدريج متراكم آميز كه زمينه اعتراضات را فراهم كرده و عقدههاي حقوقيِ تحريكتبعيض .١١٩

 ها فراهم شود. هاي اصالح آنها و زمينهكرده است چيست؟ اين موارد بايد فهرست شده و راه حل

 اند چيست؟مسئوليت حقوقي نهادهايي كه باعث كاهش مشاركت مردم در اداره كشور شده .١٢٠

ه مبناي حقوقي دارد؟ آيا اگر اعتصاب از نظر حاكميت به ناحق برخورد قضايي با اعتصابات چ .١٢١
 باشد يا باعث اختالل در اداره كشور يا خدمت رساني به مردم شود، مجاز نيست؟

شود؟ به اين معنا كه اگر شهروندان، دولت  (به معناي آيا اصل برائت در باره دولت هم اجرا مي .١٢٢
ه فريب، شكنجه، دخالت در حريم خصوصي و... بنمايند شود) را متهم باعم كه شامل هر سه قوه مي

آيا بار اثبات ادعا و اتهام با شهروندان است يا در اين موارد به دليل اين كه شهروندان اسباب و وسايل 
اثبات ادعاي خود را ندارند و همه ابزار و امكانات در دست دولت است، دولت بايد بار اثبات را به دوش 

تواند شهروندان را به دليل اتهام و افترا تعقيب نمايد؟ دولت بات خالف هم نميبكشد و درصورت اث
 تواندتعقيب كند. تواند از خود دفاع كند و ليكن شاكي را نميفقط مي

 آيا اجماع و اتفاق دانشجويان براي عدم تشكيل كالس، جرم يا تخلف است؟  .١٢٣

 عقيب قرار داد؟ توان به جرم اعتراض تحت تآيا دانشجويان معترض را مي .١٢٤

تواند رأسا و بدون ارجاع پرونده به كميته انضباطي، دانشجويان را به طور آيا رئيس دانشگاه مي .١٢٥
اي هم در اين دائمي يا موقت از حضور در دانشگاه ممنوع كند؟ به فرض كه دستور العمل يا مصوبه

 مورد باشد آيا اين مصوبه از وجاهت حقوقي برخوردار است؟

حقوقي استاد در مواجهه با دانشجويي كه مقررات موضوعه در مورد حجاب را رعايت آيا وظيفه  .١٢٦
تواند از طريق استاد اجبار و الزام را إعمال كند و استاد ممتنع را تحت كند چيست؟ آيا دانشگاه مينمي

 تعقيب قرار دهد؟

الفاظ و آيا شعارهاي حاوي فحش، جرم است يا در حوزه حقوق عمومي و سياسي، اين قبيل  .١٢٧
هاي است، چون با انگيزه كلمات كه انعكاس دهنده درجه نفرت و انزجار است فاقد عنصر مجرمانه

 گرايانه و سياسي صورت گرفته است؟ شرافتمندانه يا اصالح

 قانون اساسي نيست؟ ٢٧ها خالف اصل آيا لزوم اخذ مجوز براي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي .١٢٨

اساسي كه از قضا ناظر به حقوق ملت هستند، قيود مبهمي مثل با  در برخي از اصول مهم قانون .١٢٩
ها ) آمده است. اين قيود مبهم هستند و ابهام آن٢٤)، مباني اسالم(اصل ٢٠رعايت موازين اسالم (اصل 

شود). چگونه (نظير اجمال مخصص كه باعث اجمال عام مي موجب ابهام كليت اصول مزبور شده است
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 هاي مزبور نشوند؟ها و ناآراميتفسير شوند كه باعث ناديده گرفتن حقتوانند اين قيود مي

كه به عنوان قيد در برخي از اصول  -با توجه به تعدد قرائتها از اسالم و مباني يا موازين آن .١٣٠
توان حقوق اساسي ملت و كدام قرائت را بايد مبنا و معيار قرار داد؟ آيا مي -قاننون اساسي ذكر شده اند

هاي بنيادين بشر را به عنوان يكي از مرجحات به رسميت شناخت و قرائتي را معيار قرار ناآراميحقها و 
 داد كه موافق با اين دسته از حقوق باشند؟

آيا حكومت ديني موظف به اجراي اجباري شريعت است؟ به عنوان مثال آيا دولت اسالمي موظف  .١٣١
 آن است؟به الزام بانوان به رعايت حجاب و مجازات ناقضان 

اگر اكثريت جامعه با اجراي شريعت موافق نباشند يا قرائت متفاوتي از شريعت داشته باشند، آيا  .١٣٢
 توان رأي آنان را ناديده گرفت؟شرعاً مي

 قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور -جواد -طهماسبي -١٥

 هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي اضافه شود:مسائل و چالش -ذيل بند يك

نگرش شوراي نگهبان در اسالمي سازي قوانين و مقررات و تاثير آن بر عدم شناسي آسيب .١٣٣
  دهد؟ ها چه وضعيتي را نشان ميرضايت مردم و بروز ناآرامي

جمهوريت نظام از ناحيه برخي از ساختارهاي مقرر در قانون اساسي و تأثير آن شناسي يا آسيب .١٣٤
  هد؟دها چه نتايجي را نشان ميبر ناآرامي

ي نظام در عدم تعامل با كشورهاي اثر گذار در تعامالت جهاني و اثر آن بر المللبينرويكردهاي  .١٣٥
  ها چه نتايجي را در پي دارد؟بروز ناآرامي

مطالعه سياستهاي راهبردي صدا و سيما و اثرگذاري آن در نارضايتي مردم و در نهايت بروز  .١٣٦
  دهد؟ها چه نتايجي را نشان ميناآرامي

  ١٤٠١هاي فراروي حقوق كيفري در پسا ناآرامي مسائل و چالش-٧بند ذيل 
  آيين دادرسي كيفري:

ها چه ها و تأثير آن در تداوم و تشديد ناآرامينحوه اقدام ضابطان در فرايند ناآراميشناسي آسيب .١٣٧
  دهد؟وضعيتي را نشان مي

نقش آن در تشديد و مداخله نيروهاي لباس شخصي در مداخله وظايف ضابطان و شناسي آسيب .١٣٨
  دهد؟ها چه وضعيتي را نشان مياستمرار ناآرامي

ها در تقابل با حقوق قانوني نحوه احضار و آغاز تعقيب متهمان در فرايند ناآراميشناسي آسيب .١٣٩
  شود؟اين افراد چگونه انجام مي
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  شود؟ها تا چه حد رعايت ميحقوق دفاعي متهمان دستگير شده در فرايند ناآرامي .١٤٠
هاي ها در تقابل با مؤلفههاي محاكمه متهمان ناآراميفرايند دادرسي در دادگاهشناسي بآسي .١٤١

  شود؟دادرسي عادالنه مانند رسيدگي در زمان معقول و متعارف و دادرسي علني چگونه ارزيابي مي
با ها در تقابل هاي متهمان ناشي از نااراميفرايند دادرسي در دادگاهشناسي به طور كلي، آسيب .١٤٢

هاي دادرسي عادالنه مانند حق تدارك دفاع، حق دسترسي و انتخاب وكيل و ساير هر يك از مؤلفه
  تواند موضوع تحقيق باشد.مؤلفه مي

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد -محمد -عابدي -١٦
در خصوص عملكرد و مقررات هيئت رسيدگي به تخلفات رسيدگي به اعضاي هيئت علمي  .١٤٣

 ن پرسشي را مطرح كرد؟تواها ميدانشگاه

در خصوص عملكرد كميته انضباطي رسيدگي به تخلفات دانشجويان و تغيير آيين نامه انتظامي  .١٤٤
 توان پرسشي را مطرح كرد؟به موجب دستور يا مصوبه (؟) شوراي عالي امنيت ملي مي

توان ها ميدر خصوص مسئوليت كيفري و مدني دانش آموزان و اطفال و نيز سرپرستان آن .١٤٥
 پرسشي را مطرح كرد؟

  دانشياردانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -اصغر -عربيان -١٧
حمايت نهادها و اشخاص خارجي از جريانات اعتراضي چه تغييري در روند اعتراضات و فرايند  .١٤٦

 شود؟رسيدگي ايجاد مي كند؟ نتيجه چگونه ارزيابي مي

جريانات اعتراضي چه تاثيري در حقوق متهمين و دستگير حمايت نهادها و اشخاص خارجي از  .١٤٧
 گذارد؟ يا گذاشته است؟شدگان بر جا مي

هاي دستوري خارجي در تعيين و صدق عناوين مجرمانه در اعتراضات و سنجش تاثير فراخوان .١٤٨
 اعتصابات

هاي عمومي در نگرش تطبيقي ضابطين، قضات و ارزيابي تاثير فضاي ناآرام و تشويشي محيط .١٤٩
 محاربه و بغي. :جايگزيني برخي عناوين مجرمانه با يكديگر مانند مجريان نسبت به

امكان سنجي حفظ حقوق شهروندي اهالي و كسبه غير معترض محل و مخالف اعتراض و  .١٥٠
 اعتصاب فراخواني.

 هاي آن نيز درج شود.حقوق رسانه و چالش :محورهايي مانند   .١٥١
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 دادگستريقاضي بازنشسته  -عليرضا -فيض -١٨

  :١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامي مسائل و چالش-ذيل بند يك
  امكان جمع بين جمهوريت و اسالميت در جوامع اسالمي در صور مختلف .١٥٢

جوامع با  -جوامع با اقليت مسلمان د-جوامع با اكثريت مسلمان ج -جوامعي با اكثريت شيعه ب -الف 
 اقليت شيعه

قانون اساسي با فرض احتمالي عدول اكثريت ملت از اصل حاكميت  ٤اصل امكان حفظ اعتبار  .١٥٣
 اسالم، پارادوكس ايجاد شده با اين فرض.

: سؤاالت زير ١٤٠١هاي هاي فراروي حقوق اساسي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش -ذيل بند دو
  مطرح است: 

موارد نقض قانون اساسي در نقش فقدان ساز و كار قانوني جهت به چالش كشيدن حاكميت در  .١٥٤
  ها.بروز ناآرامي

  امكان تاسيس نهاد دادگاه قانون اساسي در چارچوب قانون اساسي. .١٥٥
ها و بررسي امكان ايجاد قوه قضائيه مستقل در نقش عدم استقالل قوه قضائيه در ايجاد ناآرامي .١٥٦

  چارچوب قانون اساسي.
هاي مهم حاكميتي با ساسي و دادن نقشبررسي اعتبار قانوني نهادهاي غير مذكور در قانون ا .١٥٧
ها نظير شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي قضايي، مجازي، شوراي سران قوا، بنياد آن

  مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و...
  :١٤٠١هاي هاي فراروي فقه و نهاد روحانيت در ناآراميمسائل و چالش-ذيل بند سه

تاثير اختالف در نظريه نسبت به انتخاب يا نظريه تلفيقي بر مواضع و عملكرد حاكميت و بروز  .١٥٨
 ها.ناآرامي

قانون اساسي بر عموم و اطالق قوانين و تاثير آن بر  ٤تبيين و تغيير چگونگي حاكميت اصل  .١٥٩
 ها و مقابله با آنها.بروز ناآرامي

: سؤاالت زير  ١٤٠١هاي حقوق قضايي در ارتباط با ناآرامي هاي فرارويمسائل و چالش-ذيل بند چهار
 مطرح است:

بررسي مشكالت ناشي از عناوين كيفري موثر نظير تبليغ عليه نظام، تباني بر عليه امنيت كشور،  .١٦٠
 كنندگان در اعتراضات. اشاعه اكاذيب و مانند آن بر تشتت آراي قضايي نسبت به شركت

در استفاده عنوان كيفري ارتكاب فعل حرام در  ٦٣٨متن ماده  بررسي برداشت قضات كيفري از .١٦١
  اين ماده. 
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ها از سوي دستگاه قضا و تهديد معترضين در اعتماد عمومي بررسي ايفاي نقش در مورد ناآرامي .١٦٢
  طرفي دستگاه قضا به بي

  داضافه شو هاهاي فراروي حقوق عمومي در ارتباط با ناآراميمسائل و چالش -ذيل بند پنج 
ها بر بروز و ها در ارجاع يا عدم ارجاع پروندهبررسي تأثير اختيار دادستان كل و ساير دادستان .١٦٣

  ها.تشديد ناآرامي
ها در اعتماد عمومي نسبت به استقالل دستگاه هاي ناآراميبررسي تسريع در رسيدگي به پرونده .١٦٤
 قضا.

  :١٤٠١ناآرامي  هاي فراروي حقوق شهروندي در پسامسائل و چالش-ذيل بند هشت
ها و نيز نحوه ها در بروز ناآراميبررسي رعايت اصول مربوط به حقوق ملت و تاثير نقش آن .١٦٥

 برخورد با آن. 

قانون اساسي و عدم اعتماد به رسيدگي به تظلمات و تاثير اين  ٣٤بررسي وضع رعايت اصل  .١٦٦
  ها.اصل بر بروز ناآرامي

  :١٤٠١در پسا ناآرامي  المللبينق هاي فراروي حقومسائل و چالش -ذيل بند نه
ها در حمايت يا عدم حمايت هاي مهم افزايش مهاجرين از ايران به خارج و نقش آنبررسي پديده .١٦٧

 از نظام حاكم.

  تواند از سوي حاكميت منتهي به افزايش مهاجرت يا كاهش آن شود.اقداماتي كه مي .١٦٨
ها را به مخالفت با براي كشور شود و آنتواند مانع تبديل مهاجرين به فرصت اقداماتي كه مي .١٦٩

 نظام و حمايت از ناآراميها واداشت.

 دانشيار دانشگاه تهران -حسن -محسني -١٩

 جنايي يا كيفري سازي مطالبات مدني آيا انديشه درستي است؟ .١٧٠

ها به اعتراضات صحت سنجي ادعاي خارجي بودن منشأ تمامي اعتراضات به استناد توجه خارجي .١٧١
 دهد؟به جمهوري اسالمي چه نتايجي را نشان مي براي فشار

ي چه نتايجي را المللبيني ادعاي سركوب اعتراضات در مجامع و نهادهاي المللبينبررسي آثار  .١٧٢
 دهد؟نشان مي

صحت سنجي ادعاي تضعيف استقالل قضايي و جانبداري از حاكميت در برخي محاكمات قضايي  .١٧٣
 دهد؟چه نتايجي را نشان مي

جرائم امنيتي همچون اجتماع و تباني و...تبليغ عليه نظام، ترويج فساد و فحشا و... و بازتعريف  .١٧٤
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 دهد؟تفكيك آن از اعتراضات مدني و سياسي چه نتايجي را نشان مي

نقش گردآورندگان دالئل و ادله اثبات در توجيه اقدامات خود در مقابل نقش دسترسي به ادله از  .١٧٥
 دهد؟وع چه نتايجي را نشان ميسوي اصحاب پرونده در اثبات موض

مرز ميان دفاع يك نهاد حاكميتي از عملكرد خود و اجزايش با ادعا به معناي حقوق كيفري و  .١٧٦
 دهد؟اثبات اين ادعا چه نتايجي را نشان مي

چه نتايجي را  ١٤٠١هاي هاي قضايي صادر شده در جريان ناآراميها و رأينقد و بررسي رويه .١٧٧
 دهد؟نشان مي

سنجي تفكيك ميان پاسداري از شرع و پاسداري از قانون اساسي در شوراي نگهبان به امكان  .١٧٨
 دهد؟علت خلط ميان وظايف تقنيني، تفسيري و نظارتي چه نتايجي را نشان مي

چگونگي افزايش ظرفيت حضور حقوق دانان و فقهاي مستقل، جوان و آگاه به مسائل اجتماعي  .١٧٩
 و قانوني در شوراي نگهبان؟

١٨٠. ... 

عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه ازاد اسالمي واحد  -حمزه -محمدي -٢٠
 قزوين 

 : ١٤٠١هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا نا ارامي مسائل و چالش-

هاي ديني بايد چگونه فهم و تفسير شوند تا از تبديل حكومت ديني به دين حكومتي آموزه .١٨١
 جلوگيري شود؟

قانوني براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي هاي ها و الزامامكان سنجي ظرفيت .١٨٢
 دهد؟چه نتايجي نشان مي

صحت سنجي ادعاي نقض قانون اساسي توسط نهاد نگهبان قانون اساسي كه منجر به تحديد  .١٨٣
 دهد؟اصول جمهوريت نظام گرديده است چه نتايجي را نشان مي

نهادهاي رسمي كه منجر به تحديد صحت سنجي ادعاي تاثير نهادهاي غير رسمي بر كاركرد  .١٨٤
 دهد؟گردد چه نتايجي را نشان مياصول جمهوريت نظام مي

قانون اساسي  ٨مورد پژوهي عدم ايجاد شرايط و زيرساختهاي الزم براي اجراي قسمتي از اصل  .١٨٥
ي هاي اجتماعي چه نتايجدر پيشگيري از نا اآرامي (امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت)

 دهد؟را نشان مي

 هاي فراروي فقه و نهاد روحانيت مسائل و چالش-
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هاي قانون اساسي در مقايسه با ساير نظريه ٥٧بررسي فقهي اصل واليت مطلقه فقيه در اصل  .١٨٦
  دهد.چه نتايجي را نشان مي ١٤٠١هاي موجود در خصوص واليت فقيه با نگرش به نا آرامي

  قضاييهاي فراروي حقوق مسائل و چالش -
صحت سنجي ادعاي ارتكاب جرائم توسط نيروي انتطامي در ورود به دانشگاه شريف و ديگر  .١٨٧

  دهد؟دانشگاهها چه نتايجي را نشان مي
صحت سنجي ادعاي تعلل، سهل انگاري و كارشكني در رسيدگي به پرونده هواپيماي اوكرايني  .١٨٨

 دهد؟نتايجي را نشان ميچه  ١٤٠١هاي و تعجيل در صدور آراي حبس و اعدام در ناآرامي

 هاي فراروي حقوق عمومي مسائل و چالش -

ها چه تحليل چرايي عدم ايفاي نقش مؤثر توسط نهادهاي واسط در جلوگيري از بروز نا آرامي .١٨٩
 دهد؟نتايجي را نشان مي

  هاي فراروي حقوق شهروندي مسائل و چالش -
و تاثير  ٨٨ه رهبران اعتراضات سال مورد پژوهي موضوع حصر و عدم محاكمه قانوني و عادالن .١٩٠

  دهد؟هاي اخير چه نتايجي را نشان ميان بر نا آرامي
  قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور -سيدعباس -موسوي -٢١
به طور مشخص مرز بين مسئوليت دولت با مسئوليت شخص قاضي و نيز حدود تفكيك شده  .١٩١

ران زيان مادي و معنوي زيان ديده چيست مسئوليت يكايك قضات متصدي پرونده و تصميم گير در جب
  شود؟و چگونه تبيين مي

با توجه به نارسايي و ابهام در فرايند جبران خسارت، آيا ضروري نيست كه دستگاه قضايي در  .١٩٢
  قانون نظارت بر رفتار قضات باشد؟ ٣٠فكر تنظيم آيين نامه اجرايي ماده 

طوالني است. زيان ديده براي جبران  روند رسيدگي به تخلف انتظامي قاضي و احراز تقصير .١٩٣
تواند از سازوكار تأميني خسارت ناروا و گاه هنگفت چگونه اين دوره طوالني را متحمل شود آيا او مي

  براي پوشش خسارت وارده در ابتداي دادخواهي بهره مند شود؟
ظارت بر قانون ن ٣٠ها در باب رسيدگي به دعواي مطالبه زيان از قاضي و تحقق ماده داوري .١٩٤

رفتار قضات خوشايند و مثبت نيست. چرا مراجع ذيربط در دستگاه قضا براي تلطيف اين ارزيابي، آمار 
  دهند؟عملكردي رسيدگي به اين دعوا و جبران زيان نارواي مراجعين به دادگستري را ارائه نمي
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  گيري:خالصه و نتيجه

هاي شناخته شده در جوامع مختلف ... از پديدههاي اجتماعي در قالب آشوب و اعتراض و ناآرامي -١
  تواند موجب تحول و بهبود شرايط شود.هاي اجتماعي مياست و با انجام تغيير در سطوحِ مختلفِ سازه

كشور  ١٤٠١هاي هاي حقوقي مرتبط با ناآرامييابي، نيازسنجي و شناسايي سؤالها و مسئلهمسئله -٢
اوالً: به دنبال خوداصالحي با حفظ ساختارهاي اساسي در نظم  عزيزمان از آن جهت اهميت دارد كه

حقوقي موجود و مستقر بوده و كامال خشونت پرهيز است و ثانياً: انرژي پژوهشي موجود در سطح 
وري كند و بهرهجمعيت حقوقي كشور را به سمت نيازهاي عيني و واقعي نظام حقوقي متمركز مي

گذاران و مديران دهد. ثالثاً: به سياستحقوقي را افزايش مي هاي حقوقي و كنشگري جمعيتپژوهش
 ها را افزايش دهند.كند تا با كاربست نتايج پژوهشي مزبور كارايي و اثربخشي برنامهجامعه كمك مي

 -در محدوده جامعه مشاركت كننده در اين مقاله -جمعيت حقوقي ايران در سطح استادان و نخبگان -٣
دانند و براي برون رفت از آن اتخاذ تدابير جبران كننده، را رخدادي خسارت بار مي ١٤٠١هاي ناآرامي

 دانند.هاي پديد آمده را ضروري ميپيشگيري كننده و استفاده از فرصت

نفر از اعضاي هيئت علمي، قضات (اعم از بازنشسته و شاغل) و وكال كه در اين مقاله  ١٦٧تعداد  -٤
ه با راهكارهاي برون رفت از شرايط موجود، نظرهاي متفاوتي را ابراز داشتند اند، در رابطمشاركت كرده

كه در چند گروه طبقه بندي شدند. اين طبقه بندي حاكي از وجود نگرشهاي كامالً متفاوت نسبت به 
هاي نگرش سنج از نخبگان حقوقي كشور است. در اين زمينه نياز به انجام پژوهش ١٤٠١هاي ناآرامي

  شود.استانداردهاي پژوهشي و تعيين جامعه آماري و نمونه گيري علمي احساس مي با رعايت
درصد آنها هستند و بزرگترين گروه اين جامعه را  ٩٠/٤٧نفر از اين جمعيت كه معادل  ٨٠تعداد  -٥

نفر از  ٢٤هايي را براي پژوهش مطرح كرده اند. با اين توضيح كه ها و مسئلهدهند، سؤالتشكيل مي
نفر با درج  ٥٦جمعيت بنا به مصالحي اعالم كردند كه نامشان در شمار نويسندگان ذكر نشود؛ اما  اين

  نامشان نيز موافقت كردند.
هاي دهد كه ابعاد حقوقي ناآراميهاي حقوقي پيشنهاد شده در اين مقاله، نشان ميسؤالها و مسئله -٦

هاي مختلف هاي متعدد در شاخهپژوهش به لحاظ سطح و عمق گسترده است و نياز به انجام ١٤٠١
هاي پديد آمده، حقوق و با كاركردهاي متعدد جبران كنندگي، پيشگيري كنندگي و استفاده از فرصت

  امري مسلم است. 
هاي شناسايي ها و مسئلهدر نتيجه اين تحقيق، زمينه انجام صدها پژوهش حقوقي پيرامون سؤال -٧

شاخه از دانش حقوق طبقه بندي شده است و به  ١٠ها در ها و مسئلهشده، فراهم شده است. اين سؤال
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  شود.پژوهشگران و جامعه ايراني تقديم مي
گستره و شمار نخبگاني جمعيت حقوقي ايران بسيار فراتر از استادان مشاركت كننده در اين پژوهش  -٨

هاي شناسايي شده در اين هشتوانند با امتدادبخشي به اين تالش علمي، راهنماي انجام پژواست و مي
هاي نظريه پردازي شوراي مقاله باشند؛ همچنين نهادهاي رسمي و مدني نظير هيئت حمايت از كرسي

هاي علمي و نيز نشريات علمي حقوقي و مراكز پژوهشي مؤثر در حوزه عالي انقالب فرهنگي، انجمن
شده در اين مقاله راهبري تحقق آن  توانند با حمايت از نيازهاي پژوهشي شناساييگذاري ميسياست

  و كاربست نتايج تحقيقات بعدي را به انجام رسانند.
هاي شناسايي شده در اين تحقيق به منزله نيازسنجي پژوهشي بوده و نيازمند توجه سؤالها و مسئله -٩

قوقي شود كه: اوالً: جمعيت حو امتدادبخشي توسط پژوهشگران بعدي است و اين مهم زماني محقق مي
هاي نويسي، رساله نويسي، مقاله نويسي و پژوهشنامههاي خود (اعم از پايانكشور در جريان پژوهش

موردي) اين مسائل را در دستور كار پژوهشي خود قرار دهند و ثانياً: اين الگو براي اداي دين به جامعه 
ي مورد پذيرش و استقبال قرار هاي علماسالمي توسط ساير استادان علوم انساني در ساير شاخه-ايراني

نتايج اين تحقيقات توجه  گيرد و ثالثاً: مراجع تصميم ساز، تصميم گير، مقررات گذار و تقنيني كشور به
كرده و به كاربست نتايج پژوهش در ميدان عمل اهتمام ورزند تا شاهد اثربخشي بيشتر اين گفتگوهاي 

از پيش شرايط كشور عزيزمان باشيم. بعون اهللا  علمي و رفتار و كالم خشونت پرهيز و اصالح بيش
  تعالي. 
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Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be 
proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event. 

 
This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal 
questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran. 
Identification and definition of these issues and questions provides a favorable 
ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in 
Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises. 
In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, 
and legislators.  
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The problem-solving nature of this research led to the writing of this article 

with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, of which 56 of 

them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator 

of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set 

a new record. 

The tools and methods of data collection in this research were library and case 
study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content 
analysis" method. 
In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that 
can directly be used as subjects for research. 

KeyWords: unrest, 1401 protests, problem solving, street riots, legal 
challenges, right to protest 

 
 

  


