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بحــــــــــــران ۱۴۰۱
 و ظرفیت تنظیم گری 

در طی چند ماه گذشته، شهرهای بزرگ و کوچک 
بوده  رامی  هایی  آ نا و  اعتراضات  بستر  کشور 
است که تبدیل شدن این اعتراضات به یک 
بحران اجتماعی، بار دیگر یادآور وجود ضعف  ها 
و خألهای قانونی و نهادی کشور در این زمینه 
است. ریشه  های شکل  گیری این اعتراضات، 
در طی هفته  های گذشته، بحث اصلی محافل 
ابعاد  سیاستی بوده و تحلیل  گران متعددی 
مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را مورد 

بررسی قرار دادند.  
 در این تحلیل  ها مورد غفلت 

ً
نکته  ای که عموما

واقع شده، مباحث مرتبط با تنظیم  گری و ظرفیت 
آن در مواجهه با چنین حوادثی است. در تعریف 
موسع از تنظیم  گری، می  توان تنظیم  گری را هرگونه 
مداخله   و کنترل عمومی دانست که با هدف 
تحقق منفعت عمومی صورت می   پذیرد. تضییع 
منفعت عمومی و نیاز به ورود نهادی جهت کمک 
به تحقق آن، در جنبه  های مختلف حوادث اخیر 

قابل مشاهده است. 

یکی از اصلی  ترین این جنبه  ها که می  تواند مورد 
بررسی قرار گیرد، نادیده گرفته شدن منفعت 
کسانی است که به هر دلیلی نسبت به وضع 
موجود اعتراض داشته و خواهان بیان اعتراضات 
خود بودند. در واقع پاسخ به سؤاالتی نظیر اینکه 
چه قدر در جامعه ظرفیت اعتراض وجود دارد؟ 
چه قدر ساختارهای قانونی و نهادی موجود، 
امکان اعتراض مسالمت  آمیز را برای مردم فراهم 
آورده  اند؟ در مواقعی که اعتراضات به بحران 
کشیده می  شود، چه قوانین مدونی برای مدیریت 
این بحران  ها وجود دارد؟ می  تواند به روشن شدن 
ابعاد اصلی این جنبه کمک نماید. بررسی  های 
اجمالی در پاسخ به سؤاالت مذکور نشان می  دهد 
که اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن 
که مخل به مبانی اسالم نباشد را آزاد دانسته 
است. اما از آنجا که که شورای نگهبان تاکنون نظر 
تفسیری بر روی این اصل نداشته و تالش های 
پیشین به منظور تصویب قوانین و مقرراتی جهت 

مژده ناطقی

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
سرمقاله



سرمقاله

5

اجرایی سازی این اصل نیز به جایی نرسیده است؛ 
همچنان امکان حضور اعتراض  آمیز مردم در قالب 
تجمعات، به رسمیت شناخته نشده است. فراهم 
نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری 
تجمعات اعتراضی مسالمت  آمیز و رد درخواست 
برگزاری اعتراضات، می  تواند زمینة نارضایتی  های 
عمومی و تبدیل شدن اعتراضات به اغتشاشات 
و ناآرامی  های گسترده را فراهم آورد. البته این نکته 
را نیز می  بایست در نظر داشت که از آنجا که نهاد 
تنظیم  گر مسئول تحقق منفعت عمومی است؛ 
لذا عالوه بر اهمیت تحقق منفعت کسانی که 
خواهان اعتراض هستند، این اعتراضات نباید به 
منافع سایر افراد جامعه آسیب وارد نموده و در 

زندگی ایشان ایجاد اخالل نماید. 
 در 

ً
جنبة دیگری از منفعت عمومی که عموما

مواقع بحران نادیده گرفته می  شود، بحث اخبار و 
اطالعاتی است که از طریق انواع رسانه  های صوت 
و تصویر در اختیار عموم مردم قرار می  گیرد. جعلی 
یا نادرست بودن بسیاری از اخبار که در زمان بحران 
نیز امری شایع است، می  تواند منجر به تضییع 
منفعت عمومی گردد. در واقع در زمان بحران، 
رسانه ها نقش مضاعفی در شکل دهی به افکار 
عمومی دارند؛ به طوری که، تاریخچه و شهرت و 
تعداد باالی مخاطبان یک رسانه می تواند عاملی 
در راستای افزایش حمایت مردمی از حاکمیت 
و اعتمادسازی گردد و برعکس با عدم کنترل و 
نظارت بر آن، وسیله ای برای ایجاد واهمه، ترس، 

تشویش اذهان عمومی و در نتیجه بر هم زدن 
نظم و امنیت عمومی شود. با توجه به موارد مطرح 
شده، در بسیاری از کشورها، مقرراتی به منظور 
نظارت بر رسانه  ها و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی 
تصویب گردیده که عدم وجود چنین سازوکارهایی 
، بیش از  در ایران، در مواقعی نظیر حوادث اخیر

پیش احساس می  شود. 

به غیر از موارد ذکر شده، موارد متعددی دیگری 
را نیز می  توان برشمرد که حاکی از آن است که با 
نگاه از دریچة تحقق منفعت عامه که هدف اصلی 
شکل گیری نهادهای تنظیم گر است و با اتخاذ 
رویکرد تنظیم  گرانه، عالوه بر این که می توان به 
صورت پیشینی ورود نموده و تا حدی مانع از 
شکل گیری بحران ها شد، به صورت پسینی و در 
صورت وقوع بحران  ها نیز می توان به مدیریت بهتر 
آنها کمک نمود. لذا با توجه به وقوع اعتراضات و 
ناآرامی ها در ماه های اخیر در کشور و با توجه به 
نقش و اهمیت تنظیم  گری در مدیریت بحران  ها، 
، به بررسی ظرفیت  این شماره از تنظیم  گفتار
تنظیم  گری در اعتراضات اختصاص یافته است. 
، بتواند به  امید است این شماره از تنظیم گفتار
روشن شدن بخشی از ابعاد حوادث اخیر کمک 
نموده و زمینه ای را برای رفع موانع فعلی و عدم 

شکل گیری چنین حوادثی در آینده فراهم آورد. 
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هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم  بنیان گذار اندیشکده 

سید محمدصادق امامیان

آرامی  های اجتماعی به  وقوع بحران  ها و نا
بخشی از واقعیت  های زندگی روزمره جوامع مدرن 
تبدیل شده است. مهاجرت به سوی شهرها و 
توسعه حاشیه  نشینی، تعدد بحران  های اقتصادی، 
گسترش نابرابری  ها و تبعیضات اجتماعی، وجود 
ت  ال تحو  ، سی سیا گی  قطبی  شد و  ف  ها  شکا
محیط  زیستی و به هم  خوردن تعادل سنتی در 
پراکندگی جمعیتی، در کنار ظهور شبکه های 
مجازی و تعمیق گسل  های اجتماعی و سیاسی و 
ترویج نفرت  پراکنی و خشونت از جمله عوامل 
ظهور و بروز بحران  های اجتماعی نوین برشمرده 
می  شوند. به عالوه مداخالت بین  المللی و نفوذ 
کشورهای ابرقدرت در امور داخلی کشورها هم در 
دهه های گذشته به این مجموعه عوامل افزوده 

شده  اند.
آمریکای  از کودتاها و بحران  های کشورهای   
جنوبی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی تا انقالب  های 

مخملی و بحران  های سلسله  وار در کشورهای 
عربی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از اعم بروزات آنها 
در قرن جدید بوده    اند. در این بین کشورهای 
 ابرقدرت هم از چنین پدیده هایی مصون 

ً
اصطالحا

نبوده  اند. از جنبش  های کارگری انگلستان در 
زمان تاچر و ناآرامی های جدایی  طلبانه در ایرلند 
شمالی در دهه ۸۰ میالدی، تا شورش  های سال 
۲۰۱۱ انگلستان و ناآرامی  های نژادی سال ۲۰۱۹ و 
غائله های پساانتخاباتی ۲۰۲۰ و تسخیر کنگره ایاالت 
متحده آمریکا، در کنار اعتراضات چپ موسوم به 
جلیقه  زردها در فرانسه از جدیدترین این نمونه ها 
محسوب می  شوند. تعدد و توالی این آشوب  ها و 
ناآرامی  ها در جوامع مدرن، لزوم تمرین و آمادگی 
را اجتناب  ناپذیر  برای زیست همراه با بحران 

می  کند.
سیاسی  و  زشی  ر ا جنبه های  به  ود  ور بدون 
ویکرد عمل گرایانه  این بحران  ها و مبتنی بر ر

الزامات حکمرانی 
بحران  های اجتماعی

 یادداشت تحلیلی



یادداشت تحلیلی

۷

یف،  شر حکمرانی  اندیشکده  غیرسیاسی،  و 
در  مختلف  دولت های  سیاست  های  رسی  بر
نحوه مواجهه و کنترل این بحران  ها به عنوان 
بخش جدایی  ناپذیری از واقعیت  های حکمرانی 
جوامع مدرن نکات ارزشمندی را به عنوان توصیه 
سیاستی در موارد مشابه در اختیار پژوهشگران و 
سیاست گذاران قرار می  دهند. بدیهی است بسته 
به نوع و پیشران اصلی این بحران  ها، رویکردهای 
کنترلی متفاوتی اتخاذ می  شود و توصیه های 
سیاستی این نوشتار بیشتر ناظر به بحران  های 
مبتالبه کشور عزیزمان در دو دهه گذشته است 
که بنا بر مقتضیات محیطی آن، به سرعت رنگ و 
بوی سیاسی می گیرد و با مداخالت و سوگیری  های 

خارجی و تهدیدات امنیتی همراه می  شود.
متن حاضر حاصل مشاهدات و تحلیل  های یک 
پژوهشگر علوم سیاست گذاری و حکمرانی است 
و از منظر روشی و تحلیلی، تا رسیدن به روایی و 
اعتبار علمی نیازمند تکمیل و توسعه است؛ اما 
باتوجه به تقارن زمانی با اتفاقات شهریور و مهر 
۱4۰۱، انتشار آن، خالی از لطف و بهره  گیری به نظر 
نمی  رسد. همین طور این یادداشت متعمدانه 
از ورود به جنبه های امنیتی و قضایی کنترل این 
 بر بیان اهم 

ً
بحران  ها خودداری کرده است و صرفا

 مغفول غیرامنیتی متمرکز شده 
ً
رویکردهای غالبا

است.
۱- ساختار حکمرانی فرا/ بین بخشی: مطالعه 
بحران  های اجتماعی در کشورهای مختلف و 

آرامی  های دو دهه اخیر در کشورمان  به ویژه نا
اعم از بحران موسوم به »امنیتی« تیرماه ۱۳۷۸، 
ناآرامی  های با سویه غالب »سیاسی« خردادماه 
 »معیشتی« دی  ماه 

ً
۱۳۸۸، اغتشاشات ظاهرا

 آشوب  های با نقطه 
ً
۱۳۹6 و آبان  ماه ۱۳۹۸ و نهایتا

آغاز »فرهنگی-اجتماعی« شهریورماه ۱4۰۱ نشان 
می  دهد که به رغم نام  گذاری بحران  ها با اشاره 
به پیشران های اصلی آنها، تبیین و تفسیر آنها 
مبتنی بر تک  عوامل برجسته و غفلت از ماهیت 
چندوجهی و پیچیده چنین حوادثی، در عمل 
به ساده  سازی   مفرط سیاستی و فروکاستن از 
عمق ضروری تحلیل پدیده های متکثر و متنوع 
اجتماعی-سیاسی خواهد انجامید. نتیجه چنین 
تقلیل تحلیلی را می  توان در توصیه های سیاستی 
 تک  ساحتی مقابله 

ً
و ساختارهای حکمرانی تقریبا

با این بحران  ها مشاهده کرد.
در کشور ما غلبه بی  چون و چرای رویکردهای 
ی  ها ر ختا سا تشکیل  غم  به ر  - ه  د منیت  ز ا
بین بخشی نظیر شورای امنیت کشور )شاک( و 
نهادهای عالی فرابخشی نظیر شورای عالی امنیت 
ملی )شعام( - به نحو محسوسی قابل مشاهده 
و ملموس است. عدم انتشار گزارش های تحلیلی 
، مداخله حداقلی  جامع از پس حوادث مذکور
امنیتی در حین و  و حاشیه  ای نهادهای غیر 
پس از بحران  ها و عدم شکل  گیری و انتظار برای 
آمادگی  های نهادی و مشارکت پیش  دستانه 
و فعاالنه ساختارهای غیرامنیتی در پیشگیری 
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، از جمله  و کنترل بحران  ها و ناآرامی  ها در کشور
شواهدی   است که موید غلبه رویکرد تک  ساحتی و 
امنیت  زده در همه مراحل تفسیر، تحلیل، تعلیل، 
پیشگیری، کنترل، مواجهه و جبران عوارض و آثار 

آنها در نظام حکمرانی کشور ماست.
از این رو اصلی  ترین توصیه سیاستی این متن 
نهادینه  سازی رویکرد فرا/ بین بخشی در مواجهه 
با بحران  های امنیتی-اجتماعی است. الزمه این 
رویکرد نه تنها تشکیل دائمی شوراهایی با حضور 
فعال دستگاه ها و نهادهای رسمی و غیردولتی 
مرتبط است، بلکه ایجاد دپارتمان  های مرتبط در 
دستگاه های مذکور و مسئولیت پذیری پیش، 
حین و در پس این قبیل حوادث   است. تقسیم 
یابی  ز ر ا و  سهم  تعیین  پیشینی،  مسئولیت 
عملکرد پسینی و ارائه و انتشار گزارش هایی از 
نهادهای غیرامنیتی نظیر وزارت اقتصاد، وزارت 
فرهنگ، وزارت خارجه، سازمان تبلیغات اسالمی، 
دپارتمان  های اجتماعی و سیاسی وزارت کشور و 
سایر نهادهایی که به صورت موضعی و مقطعی 
درگیر این بحران  ها می  شوند، اقل انتظار و کمترین 
نشانه مداخله واقعی این نهادها در مدیریت 
آشوب  های چندوجهی مبتالبه جوامع مدرن است.

۲- مدیـــــــریت واحــــــــــــــد و عبـــــــــور از چالش 
مسئولیت نــــاپــــــــــذیری و فلج سیــــــاستی: از 
متداول  ترین تبعات رویکردهای چندوجهی با 
مشارکت سازمان ها و دستگاه های متعدد، 
تشکیل شوراهای عریض و طویل با کاهش 

شدید قدرت تصمیم  گیری و مسئولیت پذیری 
نهایی است. شوراهایی که در عمل راه را برای 
فرافکنی، مسئولیت گریزی و ظهور پدیده فلج 
سیاستی و بی  تصمیمی راهبردی هموار می  کنند. 
از دوگانه  توصیه سیاستی متناظر برای عبور 
مواجهه تک  ساحتی با بحران  های چندوجهی 
در مقابل تشکیل ساختارهای غیرتصمیم  گیر 
و غیرعملیاتی می  تواند اعطای »مدیریت واحد و 
« این بحران  ها به نهاد دائمی در دولت با  متمرکز
اعطای اقتدار مستقیم بر دپارتمان  های متناظر 
دستگاه های مرتبط باشد؛ به نحوی که انتصاب و 
ارزیابی عملکرد مدیران این دپارتمان  ها با نظر این 
نهاد مرکزی صورت پذیرد. اما در مقابل، مسئولیت 
نهایی پیش  بینی، پیشگیری، مواجهه، ارزیابی  ها 
و اصالحات پسینی این حوادث با نهاد مذکور 

خواهد بود.
۳- چالش تعارض و فرصت  طلبی سیاسی و 
ضرورت یکپارچگی حکمرانان ارشد: از جمله 
ارائه  ین مسوولیت  های نهاد مذکور  اصلی  تر
، همسان  سازی تحلیل  ها،  وز به ر گزارش های 
تولید روایت غالب، و جلوگیری از »تشتت تحلیلی 
و عملیاتی« در الیه سیاستگذاران ارشد و مدیران 

اجرایی کشور است.
عدم دسترسی به اطالعات متقن، لزوم اظهارنظر 
به واسطه فشار رسانه ها یا ظهور و بروزهای افراطی 
رسانه  ای، ضرورت تصمیم  گیری  های متناسب در 
حین بروز بحران، انگیزه های فرصت  طلبانه سیاسی 
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و انتخاباتی، در کنار تعلقات احتمالی صنفی، قومی  
یا سیاسی از زمره دالیلی هستند که در زمان ظهور 
ئه  ا ر ا موجبات  امنیتی-اجتماعی  آشوب  های 
تصویری متشتت، چندپاره و غیرهماهنگ از نظام 

سیاسی و مدیران 
ارشــــــــد کشـــــــــــور 
می  شود. در مقابل 
اما توجیه به زمان، 
الزم  حمایت  های 
از الیه مدیــــــــران 
ن  سیــــــــو سیا و 
، ارائه  ارشد کشور
ی  تکل  ها و پر
رفتاری و رسانه  ای 

ویژه ایام بحــــــران و مقـــــــابله بـــــــــا فرصت  طلبی  های 
ین مسئولیت های نهاد  احتمالی از محوری تر
کشور  امنیتی-اجتماعی  یت بحران  های  مدیر

خواهد بود.
۴- بحران  های افکار عمومی پایه و لزوم نمایندگی 
واحد حاکمیت: ظهور پدیده رسانه های پلتفرمی 
و شبکه های اجتماعی، در عمل مدیریت افکار 
عمومی را از دایره رسانه های حرفه  ای خارج کرده 
است. با این وجود، لزوم وحدت نمایندگی و 
»سخنگویی واحد« حاکمیت در ایام بحران و 
اتخاذ راهبرد یکسان رسانه  ای از ضروریات شرایط 
رائه  ا تجربه موفق  اجتماعی است.  آشوبناک 
جدیدترین آمار و اخبار از طریق نماینده فعال 

رسانه  ای ستاد در ایام پرتنش ماه های ابتدایی 
همه  گیری کرونا در کشور و تجربه موفق سخنگویی 
واحد در مناقشه برانگیزترین تصمیمات انتخاباتی 
شورای نگهبان، در مقابل تشتت و سردرگمی 
رســــانــــــــــــــه  ای در 
اغلب بحـــــران  های 
امنیتی-اجتماعی 
کشـــــور و درنتیجه 
مــــــیــــــــــــدان  داری 
مطلق روایت  های 
رسانه های خارجی 
در بحبوحه جنگ 
روایت  ها، از جمله 
م  محتـــــو یج  نتــــــا
و بارها تجربه  شده  ی حاصل از رفتــــــــار »سکــــوت 

حکمرانی« است.
۵- مردمی  سازی مقابله با بحران و تشکیل شبکه 
نهادهای اجتماعی: توجه به ماهیت اجتماعی 
بحران  ها و آشوب  های شهری، در عمل ظرفیت 
مقابله رسمی با آنها را به شدت محدود کرده و لزوم 
تشکیل شبکه  ای از نهادهای اجتماعی و غیردولتی 
را به ضرورت اجتناب  ناپذیر بدل ساخته است. از 
طرفی هم تطور ایام و تحول سیاست ها، معدود 
نهادهای واسط جامعه و حاکمیت را همچون 
هالل احمر و بسیج، عمًال به سمت بخش رسمی 
حاکمیت کشانده است؛ بنابراین در فقدان 
ساختار متمرکز حاکمیتی سیاست گذار و تنظیم  گر 

این  سیاستی  توصیه  ین  اصلی  تر و  ر این  از 
/ بین بخشی  متن نهادینه  سازی رویکرد فرا
در مواجهه با بحران  های امنیتی-اجتماعی 
است. الزمه این رویکرد نه تنها تشکیل دائمی 
شوراهایی با حضور فعال دستگاه ها و نهادهای 
رسمی و غیردولتی مرتبط است، بلکه ایجاد 
دپارتمان  های مرتبط در دستگاه های مذکور 
و مسئولیت پذیری پیش، حین و در پس این 

قبیل حوادث   است.
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 بازتعریف »پویای« نقاط اتصال و -به 
تعبیر رهبری معظم انقالب- »حلقه های 
میانی« جدیدی که امکان فعال  سازی 
با  بله  مقا ر  د می  د مر ی  فیت  ها ظر
بحران  ها را داشته باشند، یکی از دستور 
یت  مدیر مرکزی  نهاد  اصلی  کارهای 

بحران  های اجتماعی خواهد بود.

نهادهای غیررسمی و اجتماعی -نظیر آنچه در قالب 
کمیسیون نهادهای داوطلبانه در بسیاری کشورها 
شاهدیم- بازتعریف »پویای« نقاط اتصال و -به 
تعبیر رهبری معظم انقالب- »حلقه های میانی« 
جدیدی که امکان فعال  سازی ظرفیت  های مردمی 
در مقابله با بحران  ها را داشته باشند، یکی از دستور 
کارهای اصلی نهاد مرکزی مدیریت بحران  های 

اجتماعی خواهد بود.
هرچند در شرایط فعلی می  توان از برخی جریانات 
دانشجویی، تشکل  های فرهنگی، هیئات مذهبی، 
به عنوان  برخی سمن  ها  و  وه های جهادی  گر
یت  مدیر تحلیلی-عملیاتی  مکمل  حلقه های 
بحران در سال های اخیر نام برد؛ اما ضرورت 

پویـــــایی در شنـــــــــــاخت 
به روزترین، باظرفیت  ترین 
و فعال ترین این شبکه ها 
در مقاطع زمانی مختلف 
و پرهیز از افتادن در دام 
نهادهای  »رسمی  سازی 
، عدم  غیررسمی« کشـــــور
تحـــــدید و انحصـــــــــار این 

شبکه در چند مجموعه خاص و لزوم رویکردی 
رقابتی و عملکرد-محور را در شکل  دهی به این 
شبکه ضروری می  نمایاند. ازطرف دیگر توجه به 
ماهیت »مناقشه  برانگیز و سیاسی« آشوب  های 
و  جهت  گیری  ها  تفاوت  احتمال  و  اجتماعی 
با  نهادها  این  یت  مدیر و  بدنه  اولویت  های 

حاکمیت در مواجهه با بحران  ها، ضرورت اقناع، 
مفاهمه دائم و پرهیز از رویکردهای سلسله  مراتبی 
و بوروکراتیک را در کنار وجود آمادگی برای پذیرش 
احتمال عدم همکاری برخی از آنها در شرایط قطبی 
شده سیاسی و اجتماعی، اصول اساسی راهبرد 
حاکمیت در قبال این نهادها را تشکیل می  دهند. 
ازاین رو اطالع  رسانی دائم، استفاده از سازوکارهای 
تعاملی تفاهم و اقناع  سازی، تعریف کانال  های 
ارتباطی و پروتکل  های عملیاتی، اعطای مسئولیت، 
جایگاه و نقش مشخص در نظام مدیریت بحران، 
و سازوکار ارزیابی و سزادهی عملکرد این نهادها از 

جمله بخش های ضروری این فرایند است.  
۶- مراجع و چهره های اجتماعی: ظهور روزافزون 
فرهنگ سلبریتی و تعمیم 
ه  ید پد سطه  ا به و ن  آ
عی  جتما ا ی  شبکه ها
سنتی  ی  یتی  ها سلبر ز  ا
شامل بازیگران، هنرمندان 
منه  ا د به  ن  ا ر شکا ز ر و و 
وسیعی از مراجع اجتماعی 
نظیر »متفکران عمومی«، 
شرکت ها و چهره های نوآور و استارت آپی و 
اختصاصات  کنار  در  عوام  گرا  سیاستمداران 
انضمامی کشور ما نظیر نقش ویژه مراجع دینی 
و ظهور طبقه جدیدی   موسوم به »سلبریتی  های 
وحانیون تبلیغی و مداحان  مذهبی« شامل ر
مطرح و فعال در شبکه های اجتماعی، در عمل به 
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شاخصه ممیزه جوامع پلتفرمی مدرن مبدل شده 
است. نقش آفرینی بی  بدیل این مراجع نوپدید در 
ایجاد، دامن  زدن، گسترش یا کنترل مقاطع بحرانی 
و آشوبناک که همراه با اختالل در مبادی رسمی و 
معمولی اعمال حکمرانی است، این قبیل حوادث 
را به »بحران  های سلبریتی-پایه« موسوم کرده 
است. خأل سازوکارهای حرفه  ای مهار و به کارگیری 
این قدرت نوپدید در جامعه ما در کنار ساختارهای 
با  لمللی  بین  ا و  ملی  ب  ا جذ و  ه  ینه شد د نها
 
ً
رویکردهای واضح سیاسی و ایدئولوژیک، مجموعا
  سلبریتی  های سنتی را به پدیده  ای ضدسیستم در 

کشور ما مبدل ساخته است.
با توجه به تالش  های ناموفق پیشین، بازتعریف 
د  نها تشکیل   ، ی فه  ا حر ر  فتا ر ی  تکل  ها و پر
، تصویب قوانین چارچوب  دهنده به  تنظیم  گر
محدوده فعالیت قانونی، میزان مجاز فعالیت  های 
غیرحرفه  ای نظیر تبلیغات تجاری و سیاسی و 
شفافیت جریان درآمدی نیازمند دقت نظر و تمرکز 
سیاستی ویژه است. به عالوه متعادل  سازی قدرت 
اجتماعی سلبریتی  های سنتی با پدیده های نوین 
نظیر متفکران عمومی یا مؤسسات دانش  بنیان 
و  عی  جتما ا نیت  عقال ز  ا ی  بهتر سطح  ز  ا که 
حکمرانی  پذیری بهره می  برند، در کنار بازتولید 
و ارتقای سطح و دامنه نفوذ متنفذان اجتماعی 
انضمامی با جذابیت  های فرهنگ بومی، ارزش های 
مذهبی و آرمان  های انقالبی، ممکن است به 
تعادل معقول  تری از میزان، دامنه و جهت  گیری 

نفوذ مراجع اجتماعی در مدیریت بهینه بحران  های 
 تمرکز مسئولیت در 

ً
اجتماعی بینجامد. مجموعا

یکی از ساختارهای موجود نظیر وزارت ارشاد 
نهاد متمرکز  در  ویژه  دپارتمانی  اختصاص  یا 
مدیریت بحران، حداقل پیش  نیاز نهادی الزم 
برای اعمال حکمرانی بر این عرصه قدرت نوپدید 

و »حاکمیت  گریز« به نظر می  رسد.
۷- دیپلماسی عمومی و قدرت نرم: افول مرزهای 
حاکمیت ملی و کالن  روند جهانی  شدن در کنار 
اختصاصات کشور ما از قبیل وجود اپوزیسیون 
فعال خارج از کشور در کنار ذات ضدسلطه انقالب 
اسالمی، همواره ابعاد بین  المللی بحران  های 
امنیتی-اجتماعی کشور را به شدت مهم و مؤثر 
کرده است. ماهیت منفعل دستگاه دیپلماسی 
کشور در کنار فعالیت متمرکز و گاه هماهنگ 
جریانات متشکل و مجهز اپوزیسیونی در همراهی 
با سیاست خارجی کشورهای میزبان، در عمل 
کفه تعادل را به سود تشدید بحران  های داخلی 
و نهایت استفاده از آنها توسط طرف های خارجی 
برای تبدیل به کارت های برنده در میزهای مذاکراتی 

مایل کرده است.
بازتعریف بازوی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم 
کشور به عنوان یکی از پایه های کنترل و مهار 
تمرکز  نیازمند  امنیتی-اجتماعی،  بحران  های 
سیاستی مضاعف و نوآوری نهادی ویژه است؛ 
به نحوی که دپارتمان اختصاصی آن، به عنوان یکی از 
پایه های اصلی نهاد مدیریت بحران حضوری فعال 
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و مؤثر ایفا کند. صدالبته واضح است که چینش 
فعلی، میزان رسمیت، پروتکل  های دیپلماتیک 
و فرهنگ حاکم بر دستگاه  های فعلی دخیل در 
سیاست خارجی کشور اجازه فعالیت منعطف، 
سریع و غیررسمی را در مواجهه با بحران  های 
چندالیه و پیچیده سال های اخیر کشور نداده 
است و همواره برآیند فعالیت فضای بین  المللی، 
نقشی به شدت مشدد و ضدملی ایفا کرده است.

۸- فناوری  های نوین ارتباطی و رسانه  ای: در 
سال های اخیر نگاه های سنتی به رسانه های 
پلتفرمی نوین به مثابه بسترهای بی  طرف و لیبرال 
تبادل اخبار و تضارب آراء به سرعت رنگ باخته  اند 

و با توسعه ابــــــــــــزارهای 
الگوریتــــــمی مبتـــــــــنی بر 
 ، عی مصنـــــــــــو ش  هـــــــو
اعمال »محدودیت  های 
 ، » ی یــــــــــــــــــــــه    ا ســـــا
ی  ی  ها ز جسته  ســـــــــا بر
مصنوعی، توسعه بات  ها، 
»عملیـــــــــات  زارهای  ر کا
اطالعاتی«، سازوکارهای 
»اخبار جعلی« و »اطالعات 
نادقیق« و اعمال تحریم  ها 
و سانسور یک  طرفه تحت 
عنوان »قواعد شرکتی«، در 

عمل نه تنها موقعیت »دروازه  بانی اینترنت« را ایفا 
کرده  اند، بلکه به مهم ترین واسطه های محتوایی 

و تنظیم  گران پرقدرتی بدل شده  اند که شدیدترین 
اعمال سانسور و مدیریت ویرایشی را در جریان 
بحران  های اخیر نظیر غائله انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، 
آشوب  های هنگ  کنگ، جنگ اوکراین و روسیه و 

موارد مشابه پیاده کرده  اند.
بی  عملی و سکوت سیاستی در قبال نقش ویژه 
این بسترهای نوین بدون تدوین چارچوب حقوقی 
فعالیت، الزامات حکمرانی دیجیتال و رسانه  ای 
ملی، تفاهمات دیپلماتیک، تعریف محدوده 
مسئولیت پلتفرمی و تعیین پروتکل  های ایام 
بحران به ناچار منجر به برخوردهای اقتضایی و 
حداکثری در اعمال محدودیت  های ارتباطی دفعی 
و تحمیل هزینه هــــــــــای 
فــــــــــراوان به زیرساخت 
ارتباطی کشور و فعاالن 
اجــــــتماعی و اقتصـــــادی 
شـــــــــده است. تصــویب، 
ابالغ و اعمال مجموعـــــه 
ی  لیت  ها فعا ت  ا ر مقر «
این پلتفرم ها در دوران 
بحران« و مشارکت فعال 
دپارتمان ویژه این حوزه در 
مرکز ملی فضای مجازی و 
یا وزارت ارتباطات در نهاد 
مدیریت بحران از جمله 
الزامات نهادی سامان  بخشی و استفاده از ظرفیت 
رسانه های نوین در مدیریت و کنترل بحران  های 

بی  عملی و سکوت سیاستی در قبال 
نقش ویژه این بسترهای نوین بدون 
 ، لیت فعا قی  حقو ب  چو ر چا ین  و تد
الزامات حکمرانی دیجیتال و رسانه  ای 
یف  تعر دیپلماتیک،  تفاهمات  ملی، 
محدوده مسئولیت پلتفرمی و تعیین 
پروتکل  های ایام بحران به ناچار منجر 
به برخوردهای اقتضایی و حداکثری در 
اعمال محدودیت  های ارتباطی دفعی و 
تحمیل هزینه های فراوان به زیرساخت 
و  اجتماعی  فعاالن  و  کشور  ارتباطی 

اقتصادی شده است. 
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اجتماعی است.
۹- نظام مشاوره سیاستی بحران: ماهیت دفعی 
و غافلگیر  کننده بحران  های اجتماعی و امنیتی، در 
عمل میزان پیش  بینی  پذیری و فرایندسازی آنها را 
به شدت محدود کرده است. عالوه بر ضعف  های 
سنتی نظام دیوانی و یادناگیرندگی ساختارهای 
بوروکراتیک، این ساختارها به طریق اولی در کنترل 
بحران  ها با ابعاد و اتفاقات پیش  بینی نشده و 
غیرمنتظره ناکارآمد و زمین  گیر خواهند بود. لزوم 
تشکیل و تعمیق ارتباطات شبکه    ای با نهادهای 
نوآور مشاوره سیاستی با قابلیت  های تحلیلی، 
طراحی و حتی عملیاتی و فعال  سازی ظرفیت  های 
آنها در قالب تشکیل »اتاق  های مشاوره بحران« 
کشورمان   تجربه شده در 

ً
یات عمیقا ور از ضر
محسوب می  شوند.

این ضرورت زمانی دوچندان می  شود که بحران  ها 
با ورود به فاز سیاسی و امنیتی، با طراحی  های 
پیچیده داخلی و یا گاه خارجی همراه شده باشند 
و در عمل »ماراتنی از جنگ ایده ها« شکل گرفته 
باشد که نمونه  ای از آن   قبًال در بسته تکنیک  ها و 
ابزارهای انقالب  های مخملی رونمایی شده بود. 
در چنین مواردی، کنترل بحران   بدون تجهیز 
به ماشین تحلیل و تولید توصیه ها و ابزارهای 
خت  ا د پر یا  شکست  به  م  محتو  ، ستی سیا
هزینه های فراوان خواهد بود. نهادهای مشاوره  ای 
و اندیشکده  ای بحران باید قابلیت واکنش سریع، 
طراحی  همین طور  و  اجتماعی  یوسازی  سنار

سیاسی و روانی ابزارهای سیاستی را داشته باشند 
 از فرایندهای سنتی نهادهای پژوهشی و 

ً
و الزاما

اندیشکده  ای تبعیت نکنند.
، نوشتار حاضر درصدد فتح بابی برای  به اختصار
گفت وگو پیرامون الزامات نهادی »حکمرانی 
 . ست ا ه  د بو  » عی جتما ا - منیتی ا ی  ن  ها ا بحر
بحران  هایی که به تواتر در سال های اخیر در اغلب 
کشورها خود را به عنوان بخشی از واقعیت  های 
اداره جوامع مدرن تثبیت کرده  اند. عدم تدارک 
د  یکر و ر به  کتفا  ا و  نها  آ ل  کنتر ی  ا بر ی  د نها
»تک حادثه  ای« و طبیعی شمردن اصل غافلگیری 
در آنها، عمًال به نوعی »تغافل متعمدانه« شبیه 
خواهد بود که الجرم به تحمیل هزینه های گزاف و 
تعویق و تعلیق روند معمول حکمرانی و اداره 
ه  نگا غلبه  ز  ا ر  عبو م  و لز  . مد نجا می  ا ر  کشو
تک  ساحتی و امنیت  زده و توسعه ساختار دائمی 
حکمرانی ویژه مدیریت این بحران  ها با دایره 
شمولی دست کم متناسب با ضروریات چندگانه 
ذکرشده در این یادداشت پیکربندی اصلی توصیه 
 
ً
سیاستی این نوشتار را تشکیل می  دهند. مجموعا
این نوشتار به مثابه یک پیش  درآمد سیاستی 
می  تواند به تعریف کار ویژه  ای برای مطالعات آینده 
اندیشکده حکمرانی شریف و سایر نهادهای 
سیاست  پژوهی و مشاوره سیاستی کشور مبدل 

شود.  
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تجمع اعتراضی 
بر مـــــــــــــدار تنظیــم 

ضرورت تدوین سازوکارهایی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی
سیدمحمدرضا دادگستر 

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

جهان در ربع قرن گذشته با موج های گسترده 
تجمع های اعتراضی عمومی در کشورهای مختلف 
روبه رو بوده است. ایزابل اورتیز و همکاران او 
در کتاب »اعتراضات جهان: مطالعه ای در باب 
مسائل کلیدی اعتراض  در قرن 21« که یکی از 
جدیدترین کتب در این حوزه است، به 2 هزار 
و 809 اعتراض در 101 کشور در ربع قرن گذشته 
پرداخته اند و نشان داده اند که شمار اعتراضات 
در تمامی مناطق جهان در دوره یادشده افزایش 
غ از تفاوت های  داشته است. این اعتراضات فار
سیاسی و محل وقوع، در این امر مشترک هستند 
که برخاسته از عدم اعتماد به فرایندهای سیاسی 
رسمی و نارضایتی از عملکرد نظام های سیاسی 
رخداد  این  با  دولت ها  مواجهه  اما  هستند. 

اگر تجمعات  فراگیر چگونه است؟  اجتماعی 
اعتراضی عمومی به مثابه یک حقوق به رسمیت 
شناخته شده، آن ها چه گام هایی در نظام تنظیم 
مقررات خود برای تسهیل اجرایی سازی این حق 
برداشته اند؟ تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد، 
چه درس هایی را برای ایران امروز به همراه دارد؟
را به  در حال حاضر کمتر کشوری حق تجمع 
رسمیت نشناخته است که این امر تا حد زیادی 
ناشی از نفوذ باالی قواعد جهانی حقوق بشر است. 
طبق بند اول ماده 20 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
)مصوب 1948(، هر کس حق دارد آزادانه مجامع و 
جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد. طبق 
ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
)مصوب 1966(، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز 
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به رسمیت شناخته می شود و اعمال این حق تابع 
هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر 
طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک 
به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی  یا نظم 
عمومی  یا برای حمایت از سالمت یا اخالق عمومی  
یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد. 
طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران )مصوب 1368( نیز تشکیل اجتماعات و 
راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آنکه 
مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است. الزم به ذکر 
است که شورای نگهبان تاکنون نظر تفسیری 
بر روی این اصل نداشته و تالش های پیشین 
جهت  تی  ا ر مقر و  نین  ا قو یب  تصو ر  به منظو
اجرایی سازی این اصل به جایی نرسیده است. از 
جمله این تالش ها می توان به طرح اجرای اصل 
بیست و هفتم قانون اساسی اشاره کرد که در 
فروردین ماه سال 97 در مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول شد. همچنین در خردادماه همان 
 ، سال، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور
مصوبه ای با موضوع تعیین محل های مناسب 
وه های مختلف مردمی در  برای تجمع های گر
تهران و شهرستان ها را تصویب کرد که در نهایت 
توسط دیوان عدالت اداری به دلیل محدودکردن 
حق شناخته شده برای شهروندان در اصل 27 
ابطال شد. در حال حاضر از نظر نزدیکی به موضوع 
تنها می توان به آیین نامه چگونگی تأمین امنیت 
اجتماعات و راهپیمایی های قانونی )مصوب 1381( 

اشاره کرد که برای اجرایی سازی قانون فعالیت 
و   سیاسی  انجمن های  و  جمعیت ها  احزاب، 
صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی 
یران(  وز هیئت   1361 )مصوب  شناخته شده 
تصویب شده است. این آیین نامه ضمن مستثنی 
گردهمایی های داخل  اجتماعات و  دانستن 
دانشگاه ها، صدور مجوز را بر عهده فرمانداری، 
را بر عهده شورای تأمین  تعیین محل تجمع 
استان و تأمین حفاظت و امنیت این مراسم را 
بر عهده نیروی انتظامی گذارده است. بااین حال 
تجربه اعتراض های مهم کشور در سال های اخیر 
حکایت از آن دارد که این آیین نامه نتوانسته 
ظرفیت اجرایی سازی اصل 27 قانون اساسی 
را، ولو به صورت غیرمستقیم و ضمنی، فراهم 
آورد. بخشی از این مشکل مربوط به ضعف در 
ظرفیت های نهادی و بسترهای اعتراض در ایران 
است. فقدان وجود نظام حزبی ریشه دار و پویا 
باعث شده تا تجمع های اعتراضی در ایران در 
اکثر موارد فاقد نهاد مسئول باشند. مشکل 
دیگر مداخله بازیگران خارجی در فرایندهای 
اعتراضی است که با توجه به وضعیت خاص 
ایران در عرصه بین الملل قابل ارزیابی است. 
برای حل این مشکالت می توان از راهبردهای 
تنظیم گرانه به عنوان راهکارهایی برای تأمین 
منافع عمومی شهروندان به صورت مستقل و 
کارآمد بهره برد. ماهیت این موضوع به گونه ای 
است که نمی توان به پذیرش قواعد عمومی و 
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رژیم های بین المللی حقوق شهروندی اکتفا کرد 
، متناسب با  و نیاز است که نهادهای تنظیم گر
وضعیت روز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، 
دستورالعمل های اجرایی برگزاری قانونی تجمع ها 
را تدوین و اجرا کنند. در ادامه به تجربیات سه 
کشور اروپایی در این زمینه پرداخته می شود.

فرانسه
فرانسه در طول تاریخ همواره به عنوان کشوری با 
سنت سیاسی اعتراضی شناخته شده است. در 
طول سال های 2010 تا 2020، این کشور با 64 اعتراض، 
با مشارکت بیش از 10 هزار نفر در هر اعتراض، یکی 
از نقاط کانونی اعتراضات در جهان بوده است. 
ماده 7 اعالمیه حقوق بشر و شهروند )مصوب 
، از حق تجمع مسالمت آمیز  1789( این کشور
حمایت کرده است. تجمعات عمومی در فرانسه 
به دو دسته تقسیم می شوند: 1. جلسات عمومی 
که آزادانه و بدون نیاز به دریافت مجوز قابل 
برگزاری هستند و 2. تظاهرات و راهپیمایی ها در 
اماکن عمومی همچون خیابان ها که به دلیل نیاز 
به تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی نیاز به اعالم 
قبلی و دریافت مجوز دارند. رژیم قانونی مدرن 

اعتراض در فرانسه با فرمانی قانونی در سال 1935 
ایجاد شد که مفاد آن نیز در قانون امنیت داخلی 
گنجانده شد و تا به امروز به قوت خود باقی مانده 
است. طبق این قانون، کسانی که قصد برگزاری 
، حداقل 48  تجمع اعتراضی دارند، باید پیش تر
ساعت پیش از برگزاری، آن را به شهرداری یا 
ایستگاه پلیس شهری که قرار است اعتراض در آن 
برگزار شود، اعالم کنند. برگزارکنندگان موظف اند 
نام، آدرس، هدف اجتماع، تاریخ، مکان، و مسیر 
تظاهرات خود را ذکر کنند. البته اگر مقامات 
تشخیص دهند که اعتراض ممکن است باعث 
اختالل عمومی شود، این امکان را دارند که آن 
را ممنوع کنند. در طول نیمه دوم قرن بیستم، 
مقامات فرانسوی از این قید برای محدودکردن 
برخی از اعتراضات بهره بردند. در سال 1995، شورای 
، ارزش »حق  اداری، باالترین دادگاه اداری کشور
بیان جمعی عقاید« که حق قانونی اعتراض را شامل 
می شود، به رسمیت شناخت و اعالم کرد که آزادی 
اعتراض یک آزادی اساسی است. اگرچه اجرای این 
اصل در عمل وضعیت شکننده ای داشت. در 
طول وضعیت اضطراری که در سال 2015 به دنبال 
حمالت تروریستی اعالم شد، پارلمان دو بار رژیم 
وضعیت اضطراری را تغییر داد تا حق اعتراض را 
محدود کند. در سال 2016، پارلمان به مقامات اجازه 
داد تا هر زمان که استناد کنند ابزاری برای تضمین 
امنیت اعتراضات ندارند، بتوانند اعتراض را ممنوع 
کنند. در سال 2017، شورای اداری مقرراتی را تصویب 



یادداشت تحلیلی

۱۷

کرد که به مقامات اجازه می دهد هرکسی را که برای 
آن دالیل جدی داشته باشند که رفتارش تهدیدی 
برای امنیت و نظم است،بتواننداز ورود به مناطق 

خاص منع کنند. 
اسپانیا

اعتراض عمومی در اسپانیا چهره معمول شهرها 
بوده است. میدان های مادرید و دیگر شهرهای 
اسپانیا در بحبوحه بحران اقتصادی سال 2008، 
سرشار از انبوه معترضان بود که میدان ها را تصرف 
کرده بودند و خواهان دموکراسی واقعی شده 
بودند. ازآنجایی که اسپانیا همواره یکی از باالترین 
نرخ های بیکاری، به ویژه نرخ بیکاری جوانان، را در 
بین کشورهای اروپایی داشته، پتانسیل اعتراض 
عمومی در آن بیشتر از دیگر کشورهای اروپا بوده 
است. این سنت اعتراضی در تساهل و حمایت 
قانونی نظام حقوقی این کشور ریشه دارد. قانون 
اساسی جمهوری 1931 در ماده 38 خود از آزادی 
تجمعات مسالمت آمیز حمایت می کرد، اما در 
سال 1939 هنگامی که فرانسیسکو فرانکو به طور 
کامل حکومت خود را بر اسپانیا برقرار کرد و به 
جنگ داخلی 4ساله پایان داد، این قانون به حالت 
تعلیق درآمد. در طول 39 سال دیکتاتوری پس 
از آن، آزادی تجمع لغو شد. قانون اساسی فعلی 
اسپانیا در سال 1978 و در مقطع گذار دموکراتیک 
که پس از یک دوره طوالنی محدودیت های شدید 
آزادی های عمومی و به ویژه آزادی اجتماعات به 
وجود آمد، تدوین و تصویب شد. مفاد این قانون 

از سال 1978 تاکنون در رابطه با آزادی اجتماعات 
21 قانون  تغییر پیدا نکرده است. طبق ماده 
اساسی، این کشور حق تجمع مسالمت آمیز و 
غیرمسلحانه را به رسمیت می شناسد. همچنین 
تظاهرات و تجمع در مکان های عمومی تنها زمانی 
ممنوع خواهند شد که دالیل موجهی برای نظم 
عمومی وجود داشته باشد که خطری برای افراد 
1 قانون ارگانیک  یا اموال داشته باشد. ماده 
1983 اسپانیا که برای تنظیم گری تجمعات  /9
عمومی به تدوین درآمده است، »تجمع« را به 
عنوان »گردهمایی هماهنگ و موقت بیش از 20 
نفر برای یک هدف خاص« تعریف می کند که این 
موارد را شامل نمی شود: جلساتی که توسط افراد 
در خانه های خود برگزار می شود، جلسات اقوام یا 
دوستان در اماکن خصوصی یا عمومی؛ جلسات 
برگزارشده توسط احزاب سیاسی، اتحادیه های 
کارگری، سازمان های تجاری، مؤسسات خیریه 
و سایر اشخاص حقوقی در مکان های بسته که 
محدود به اعضا و سایر افراد دعوت شده باشد. 
تظاهرات در اسپانیا باید 10 روز قبل از برگزاری اعالم 
شود. اما قانون گذار این قید را هم گنجانده که در 
صورتی که دالیل فوق العاده و جدی تجمع فوری 
را توجیه کند، برگزارکنندگان می توانند 24 ساعت 
قبل از برگزاری آن را به اطالع مقامات شهرداری 
برسانند. طبق قانون این جزئیات باید در اطالعیه 
برگزارکنندگان لحاظ شده باشد: اطالعات تماس 
برگزارکنندگان، زمان، مکان، تاریخ و برنامه تجمع. 
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بریتانیا
بریتانیا بر خالف اکثر کشورهای اروپایی، بریتانیا 
فاقد قانون اساسی یا منشور حقوقی مکتوب 
است. طبق قانون عرفی در بریتانیا حق تجمع در 
راه های عمومی وجود نداشت تا زمانی که قانون 
حقوق بشر مصوب HRA( 1998( در سال 2000 
الزم االجرا شد. پس از آن اکثر حقوق مندرج در 
 در 

ً
وپایی حقوق بشر مستقیما کنوانسیون ار

دادگاه های بریتانیا قابل اجرا شد، مانند ماده 11 آن 
که از حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز حمایت 
می کند. این کنوانسیون اکنون عمًال بخشی از 
، ایرلند شمالی و اسکاتلند  قوانین انگلستان، ولز
است. بنابراین مقامات موظف هستند فعاالنه 
از حق آزادی تجمع حمایت نموده و اجرای آن را 
تسهیل کنند. با این حال، تفاوت هایی در چارچوب 
قانونی برگزاری تجمعات و اعتراضات در فضای باز 
، اختیار  در بریتانیا وجود دارد. در انگلستان و ولز
تعیین شرایط برای راهپیمایی ها یا سایر تجمع های 
عمومی بر عهده پلیس است. همین مقررات در 
اسکاتلند نیز اعمال می شود، اما مقامات محلی 
اسکاتلند اختیارات بیشتری برای محدود کردن 

عالوه بر این، برگزارکنندگان باید تدابیر امنیتی 
پیش بینی شده توسط سازمان برگزارکننده تجمع 
یا موارد درخواست شده از مقامات را تعیین کنند. 
اگر مقامات حکومتی دالیل موجهی برای بیم 
احتمال ایجاد اخالل در نظم عمومی و به خطر 
افتادن اشخاص یا اموال ارائه دهند، می توانند 
تغییراتی را در جزئیات اعالم شده اعمال کنند. 
در هر صورت، دولت باید تصمیم خود درباره 
برگزاری تجمع را در بازه زمانی 72 ساعت پس از 
دریافت اطالعیه برگزارکنندگان، به ایشان اعالم 
کند. در صورت مخالفت برگزارکننده با اعمال 
عیت  ممنو ش  یر پذ یا  لت  و د نظر  مد یط  ا شر
تجمع، ظرف مدت 48 ساعت می توان شکایتی 
را نزد دادگاه اداری ذی صالح اقامه کرد. دولت 
اسپانیا در طول سال های گذشته به سمت 
محدودیت بیشتر اعتراضات عمومی رفته که 
این امر انتقاداتی را علیه آن برانگیخته است. برای 
مثال مکان های قانونی برای اعتراض محدودتر 
شده یا احکام زندان برای اعمال خشونت باری 
که طی تجمعات رخ می دهند افزایش  یافته است.
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راهپیمایی های عمومی دارند. در ایرلند شمالی، 
یک نهاد مستقل به نام کمیسیون رژه در سال 
1997 تأسیس شد که این اختیار را دارد که شرایطی 
را برای راهپیمایی های عمومی یا هر تجمع اعتراضی 
مرتبط اعمال کند. این اختیارات قبًال در حوزه 
اختیارات پلیس بود )که البته اختیارات خود را در 
مورد جلسات ثابت در فضای باز حفظ می کند(، 
اما نظامی طراحی گردید تا قدرت تصمیم گیری 
)که در اختیار کمیسیون رژه است( را از نقش 
اجرایی )که مربوط به پلیس است( جدا کند، زیرا 
تصمیم گیری در مورد تجمعات از نظر سیاسی 
آیین نامه  حساس است. کمیسیون رژه یک 
رفتاری )برای کسانی که راهپیمایی های عمومی 
را سازماندهی می کنند، در آن شرکت می کنند یا 
از آن حمایت می کنند(، مجموعه ای از »قوانین 
رویه ای« و یک سند »راهنما« منتشر کرده است.
در انگلستان و ولز هیچ الزامی برای اطالع قبلی در 
مورد برگزاری تجمعات اعتراضی ثابت )تعریف شده 
به عنوان گردهمایی با حضور 20 نفر به باال که در 
فضای باز برگزار می شود( وجود ندارد. با این 
حال، طبق قانون نظم عمومی )مصوب 1986(، 
شخصی که می خواهد یک راهپیمایی عمومی 
را سازماندهی کند، باید 6 روز قبل، یک اطالعیه 
رسمی را به یک ایستگاه پلیس در منطقه ای که 
در آن راهپیمایی برگزار می شود ارسال کند. برای 
جلسات اعتراضی ثابت در اسکاتلند نیازی به 
اطالع رسانی نیست. با این حال، حداقل باید 28 

روز قبل از یک راهپیمایی عمومی طبق قانون 
اسکاتلند اطالع داده شود. در ایرلند شمالی، 
راهپیمایی های عمومی نیز باید 28 روز قبل از 
برگزاری به پلیس اطالع داده شود. مقامات دولتی 
بریتانیا بر این باورند که این بازه زمانی اطالع رسانی 
باعث می شود تا فرصت بیشتری برای مذاکره و 
حل مسائل از طریق میانجی گری فراهم شود. طبق 
قانون نظم عمومی، در صورتی که تجمع منجر به 
ارعاب دیگران یا اختالل در زندگی روزمره جامعه 
شود، مقامات می توانند بر آن اعمال محدودیت 
کنند. در صورتی که مقامات دولتی قصد اعمال 
محدودیت بر تجمع را داشته باشند باید حداقل 
دو روز قبل از تاریخ برگزاری، آن را به برگزارکنندگان 
اطالع دهند. مقامات محلی در صورت مشورت 
تجمع  کردن  ممنوع  امکان  پلیس،  رئیس  با 
را هم دارند که موارد آن تاکنون محدود بوده 
است. همچنین حق درخواست بررسی قضایی 
محدودیت ها برای برگزارکنندگان محفوظ است. 

جمع بندی و پیشنهادها
و  سی  سا ا نین  ا قو ی  ش  ها ز ر ا ن  میا ف  شکا
رویه های بین المللی در مورد آزادی تجمعات و 
سیاست های اجراشده از سوی دولت ها، امری 
معمول در زمینه اجرایی سازی قوانین تجمع 
عمومی به شمار می رود. با این حال، دولت ها 
همواره در تالش اند تا تعادلی میان آزادی حق 
تجمع اعتراضی و حفظ نظم و امنیت عمومی برقرار 
سازند. برقراری این تعادل بسته به زمینه های 
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رای  دا  ، کشور هر  خاص  سیاسی  و  اجتماعی 
تفاوت هایی است. اما با توجه به اینکه مشکالت 
فراروی دولت ها در این حوزه، ماهیت و عناصری 
مشترک دارند، می توان از تجربیات شکل گرفته 
در زمینه تنظیم گری تجمع اعتراضی استفاده کرد. 
با توجه به تجربیات سه کشور فرانسه، اسپانیا 
برای  یتانیا، پیشنهادهای سیاستی ذیل  بر و 
تنظیم گری تجمع اعتراضی در ایران ارائه می شود:

1. رفع ابهام در زمینه نهاد مسئول: مرجع صدور 
مجوز و تصمیم گیری در مورد تجمعات عمومی 
آن ها  وپایی مشخص است.  ار در کشورهای 
اختیارات باالیی در این زمینه دارند و تحت فشار 
که  داشت  توجه  باید  نیستند.  نهادها  دیگر 
اصالت تصمیم گیری در این زمینه، معموًال با 
نهادهای محلی همچون شهرداری ها بوده که 
بیش از دیگر نهادها با شرایط اجتماعی و مواردی 
همچون وضعیت ترافیک و مصادیق اختالل 
در نظم عمومی آشنا هستند. با این حال دامنه 
اختیارات و ظرفیت نهادی شهرداری ها در ایران 
تفاوت هایی با دیگر تجربیات بین المللی دارد. اگر 
در ایران قانونی برای اجرایی سازی اصل 27 تدوین 
شود، الزم است که اختیارات تصمیم سازی باال 
برای نهادها در سطح ملی در نظر گرفته شود 
که ظرفیت اجرای قوانین را دارند. به صورت 
مشخص می توان نهاد تنظیم گری برای اعتراض 
ایجاد کرد که ترکیب متنوعی از بازیگران دولتی و 
حاکمیتی در آن عضویت داشته باشند. در این 

زمینه می توان بازخوانی ای از تجربه شوراهای 
تأمین استانی در زمینه تنظیم گری اعتراضات 
داشت و در صورت لزوم، از ظرفیت آن ها بهره برد.
2. تعیین مرجع قضایی: تصمیمات اتخاذشده 
توسط نهاد مسئول صدور مجوز به احتمال 
زیاد در بیشتر مواقع مورد تأیید برگزارکنندگان 
ی  ا بر نی  نو قا ی  ها ا مجر ید  با  . د بو هد  ا نخو
که  شود  معین  فوق  تصمیمات  به  اعتراض 
به  و  داده  حکم  ممکن  زمان  ین  یع تر سر در 
تجمع  ل  مسئو نی  نو قا د  نها ن  میا ض  ر تعا
عمومی و برگزارکنندگان تجمع خاتمه دهند.

3. ارائه تعریف دقیق و روشن از تجمع عمومی: 
اساسی  قانون   27 اصل  اجرای  قانونی  متن 
و  تظاهرات  قالب  در  تجمع  میان  تمایز  باید 
راهپیمایی ها با دیگر تجمعات همچون جلسات 
محلی و رویدادهای احزاب و سایر تشکل ها را 
به رسمیت بشناسد. این متن باید به سمت 
آسان سازی شرایط برای تجمعات محلی برود 
و استلزاماتی را برای رویدادهای حزبی تعیین 
کند تا امنیت آن ها هر چه بیشتر تأمین شود.
4. تعریف نظام اعتبارسنجی فعاالن و احزاب: 
با توجه به فقدان نظام حزبی در ایران، برگزاری 
تجمع های میلیونی با مالحظاتی همراه است. 
به منظور تأمین امنیت ملی نیاز است تا نظام 
اعتبارسنجی فعاالن اجتماعی و احزاب سیاسی 
ی  ها ز مجو ن  آ با  سب  متنا که  د  شو یف  تعر
برگزاری تجمع در سطوح مختلف صادر شود.
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5. رفع ابهام در زمینه مداخله بازیگر خارجی: 
مشکل مداخله بازیگران خارجی باید با مشارکت 
نهادهای امنیتی، رسانه ای و سیاسی حل شود 
که این نهادها می توانند با طراحی سازوکاری 
دومرحله ای آن را به منصه ظهور برسانند. در 
صورت حمایت بازیگر خارجی از اعتراضات مدنی، 
این حمایت می تواند به عنوان حمایت منفعالنه 
یا فعاالنه تقسیم شود. حمایت منفعالنه در 
صورتی رخ می دهد که حمایت بازیگر متعارض 
خارجی بدون هماهنگی با معترضین و در تعارض 
با خواست و اهداف آن ها باشد. در این صورت 
مسئولیتی بر اعتراض کنندگان بار نمی شود و دو 
ضلع رسانه و سیاست گذار می توانند با رفع ابهام 
از ماهیت اعتراضات که با مشارکت معترضین 
انجام می شود، مشکالت ناشی از مداخله بازیگر 
خارجی را حل کنند. اما در صورت حمایت فعاالنه 
که با مشارکت معترضین انجام می شود، نهادهای 
مرتبط با حوزه امنیت ملی امکان ورود خواهند 
داشت و مقررات متمایزی نسبت به اعتراضات 
مدنی در دستور کار اجرا قرار خواهد گرفت.
6. به روزرسانی تفسیر عبارت »عدم تداخل با 
مبانی اسالم«: شکل دهی به فرهنگ اعتراض 
مدنی پویا مستلزم عرضه مقررات به روز در مورد 
اصطالحات کلی و مبهم قوانین عالی همچون 
قانون اساسی است. در این بین قید مخل نبودن 
اعتراضات با مبانی اسالم بندی است که تفسیر 
موسع از آن می تواند منجر به برخورد قهرآمیز با 

اکثر اعتراضات شود. این امر در پس زمینه نظام 
سیاسی دینی کشور معنا پیدا می کند. بر این 
اساس نیاز است که قانون گذار در وضع قوانین 
مربوط به اعتراضات، تفسیر مضیق و مبتنی بر 
اجماع حداکثری مراجع دینی را معیار قرار دهد.
ح های آزمایشی: وضع قوانین دائمی  7. اجرای طر
در مورد تجمع های اعتراضی در صورتی می تواند 
نیات سیاست گذار و منافع عمومی را تأمین کند 
که پیش تر کارآمدی آن ها در دوره های آزمایشی 
محدود به زمان، مکان و جمعیت هدف مشخص 
به اثبات رسیده باشد. پیشنهاد می شود که قبل 
از وضع قوانین دائمی در مورد اجرای اصل 27، این 
قوانین در سایه طرح های آزمایشی مورد سنجش 
از اجرا قرار بگیرند. و تحلیل سیاستی پیش 
8. تعریف شرایط بحرانی: وضعیت تنظیم گری 
ر  دچا ملی  امنیت  که  دوره هایی  در  اعتراض 
از دوره های عادی  مخاطره می شود متفاوت 
است. طرح های قانونی باید تعریفی از این شرایط 
و اختیارات نیروهای دولتی در آن به دست دهند.
9. برگزاری رویدادهای ترویجی: پویایی فرهنگ 
اعتراض مسالمت آمیز نیازمند اجرای راهبردهای 
و  تخصصی  ی  ها د ا ید و ر قبیل  ز  ا یجی  و تر
رای  آ بتوانند  که  است  عمومی  نشست های 
نخبگان و عموم شهروندان را بازنمایی کنند. 
رسانه ها و نهادهای مشاوره سیاستی در اجرای 
رند. دا حیاتی  نقشی  سیاستی  پیشنهاد  این 
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بر مـــــــرز دانش
سیدمحمدرضا دادگستر 

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

راه دشوار برای یک سیاست رقابتی بهتر
قوانین و سازمان های تنظیم گر حوزه رقابت 
 : هستند ه  عمد ف  هد و  د تحقق  ل  نبا د به 

سیاست گذاری رقابت با هدف حمایت از رشد 
اقتصادی و ارتقای ثبات حکومت های مردم ساالر 
از طریق جلوگیری از تمرکز و انحصارگرایی بیش از 
اندازه در حوزه اقتصاد. دولت های گوناگون برای 
دستیابی به این دو هدف، طرح های اصالحی  ای 
را به صورت مستمر طراحی و اجرا می کنند. اما 
 منجر به تغییرات مطلوب 

ً
همه این طرح ها الزاما

نمی شوند. نویسندگان مقاله فوق به دنبال بررسی 
این موضوع هستند که چگونه تغییرات رخ داده 
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در سازمان های تنظیم گر حوزه رقابت منجر به 
اثربخشی طرح های ضدانحصار می شود. آن ها با 
بررسی 20 کشور که در بازه زمانی 1995 الی 2020 دست 
به اصالحات رقابتی زدند نشان می دهند که امکان 
انتخاب گزینه ماکیاولی از سوی مقامات مسئول 
باالست: پیشبرد طرح های ضدرقابتی در لوای 
طرح های رقابتی. این مقاله همچنین مهر تأییدی 
بر اجتناب ناپذیر بودن قضاوت سیاسی از سوی 
سازمان های مستقل تنظیم گر می زند و استدالل 
گاه هستند  می کند که سیاستمداران از این امر آ
که آژانس ها در عرصه سیاسی به عنوان چارچوب 
دهنده قضاوت های ارزشی و سیاسی در نظر گرفته 
می شوند. این امر باعث ایجاد تنش ها به نفع و 
علیه اصالح تنظیم گران رقابت برای کاراتر ساختن 
آن ها در پیگیری بازارهای رقابتی و متعادل تر کردن 

قدرت می شود. 
 Regulation این مقاله در شماره دسامبر 2022 مجله

and Governance منتشر شده است.

همپوشانی تنظیم گری 
هم پوشانی تنظیم گری در زمره چالش های این 
تنظیم گری می تواند  حوزه است. همپوشانی 
مشکل ساز باشد؛ زیرا اهداف سیاست را مستتر 
می سازد و مانع از توسعه مقررات مؤثر و روشن 
می شود. عالوه بر این، همپوشانی تنظیم گری 
یق  طر ز  ا ا  ر ی  تنظیم گر ی  ینه ها هز ند  ا می تو
بازرسی های مکرر و تالش های ناظر بر جمع آوری 

تحمیل  کسب وکارها  به  ز  موردنیا داده های 
کند. زمانی که آژانس ها قوانین متناقضی را با 
استانداردهای متناقض صادر می کنند، می تواند 
ی  تنظیم گر ی  ا بر سنگینی  منفی  ی  ها مد پیا
داشته باشد. نویسندگان مقاله حاضر ادبیات 
حوزه همپوشانی تنظیم گری را با این دید که آیا 
راهکارهای مؤثری برای مقابله با این پدیده در 

ادبیات پیشنهاد شده است بررسی کرده اند. آن ها 
به این نتیجه رسیدند که همپوشانی تنظیم گری 
پدیده منفی درک  به عنوان یک  همیشه هم 
نمی شود. تنظیم گرها و سیاست گذارانی که آن را 
مشکلی می دانند که همیشه باید به آن پرداخته 
شود، بدون اینکه درک معناداری از خود تنظیم گری 
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 Regulation این مقاله در شماره اکتبر 2022 مجله
and Governance منتشر شده است.

آیا مقررات زیست محیطی پاسخی برای 
شهری  اقتصادهای  در  لودگی  آ مشکالت 

است؟
یکی از مشهودترین مشکالت زیست محیطی 
از قدرت های  که در چین، هند و برخی دیگر 
اقتصادی نوظهور قابل مشاهده است، غلظت 
لودگی هوا در شهرهای بزرگ آن هاست.  باالی آ
لوده جهان در آن کشورها   تمام 25 شهر آ

ً
تقریبا

قرار دارند که چین و هند بیشترین آن ها را در ده 

سال گذشته به خود اختصاص داده اند. آلودگی 
آب نیز یک مشکل رایج است، به طوری که رودخانه 
گنگ هند و رودخانه یانگ تسه چین اغلب به 
عنوان آلوده ترین رودخانه های جهان مورد اشاره 
قرار می گیرند. مشکالت زیست محیطی در این 

داشته باشند، می توانند بیش از آنکه مشکالت را 
حل کنند، مشکالتی ایجاد کنند. این مقاله نشان 
می دهد که برخی از همپوشانی ها باید برطرف 
شوند، اما راه حل ها می توانند باعث مشکالت 
پیش بینی نشده شوند. در واقع، حتی در جایی که 
همپوشانی تنظیم گری به عنوان یک مشکل تلقی 
نمی شود، مدیریت ضعیف همپوشانی همیشه 
به عنوان یک موضوع و خطر شناسایی می شود. 
ادبیات و داده ها نشان می دهد که دولت ها و 
ادارات باید ارتباطات را افزایش دهند، اطمینان 
حاصل کنند که با طرف های مربوطه گفت و گوهای 
الزم را انجام خواهند داد و گاهی اوقات با راه حل های 

غیررسمی موافقت کنند. از این رو، ادبیات نشان 
می دهد که در جایی که دولت ها با مشکالت 
ید  با  ، هستند جه  ا مو ی  تنظیم گر نی  شا همپو
رویکردی روشن برای اطمینان از کارایی عملیاتی، 
هم در داخل دولت و هم در خارج از آن ایجاد کنند. 
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تنظیم و سود تراکم تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، 
ازآنجایی که شرکت های موجود در بازار بزرگ تر 
دسترسی آسان تری به اطالعات و فناوری های 
لودگی دارند، ممکن است با هزینه های  کنترل آ
کمتری نسبت به شرکت های بازارهای کوچک تر 
مواجه شوند و در نتیجه مزایای تجمع را افزایش 
دهند. عالوه بر این، تنظیم گری زیست محیطی با 
لودگی می تواند در ابتدا کیفیت  هدف کاهش آ
سالمت محیط زیست را در مناطق شهری بهبود 
بخشد و در نتیجه هزینه های تراکم را کاهش 
دهد. در هر دو مورد، تأثیر مقررات بر منافع خالص 
تراکم به نوبه خود بر تمرکز فعالیت اقتصادی و در 
نتیجه تولید و آلودگی تأثیر خواهد گذاشت. این 
اثر بازخورد غیرمستقیم از طریق تراکم می تواند 
اثر مستقیم تنظیم گری را خنثی کند و در نتیجه 
اثربخشی آن را کاهش دهد. نویسندگان مقاله 
حاضر با آزمون مدل نظری خود به این نتیجه 
رسیدند که استانداردهای زیست محیطی که برای 
کنترل انتشار آلودگی در هوا استفاده می شوند، در 
کوتاه مدت تأثیرگذارند اما در بلندمدت اثربخشی 

چندانی ندارند. 
مجله   202 2 مبر  ا نو ه  ر شما ر  د له  مقا ین  ا
 Environmental Economics and Management

منتشر شده است.   

کشورها علیرغم تالش هایی که برای رفع آن ها 
انجام می شود، پایدار به نظر می رسند. به عنوان 
مثال، از زمانی که پکن به عنوان میزبان بازی های 
المپیک تابستانی 2008 در سال 2001 انتخاب شد، 
دولت چین در تالش برای بهبود کیفیت هوای آن 
کشور بوده و بسیاری از سیاست های چشمگیر را 
اعمال کرده است، از جمله وادارکردن شرکت های 
لوده کننده به تعطیلی، اعمال محدودیت های  آ
رانندگی و محدودکردن خرید خودروهای جدید 
در برخی شهرهای بزرگ. با وجود این تالش ها، 
مشکالت کیفیت هوا در بسیاری از شهرهای 
چین همچنان ادامه داشت. در طول این دوره، 
کل جمعیت در بسیاری از شهرهای چین بیش 
از دوبرابر شده است. افزایش حجم فعالیت های 
لودگی ناشی از آن به طور  اقتصادی و ازدحام و آ
قابل توجهی مانع از به ثمر نشستن تالش ها برای 
بهبود کیفیت هوا در بسیاری از شهرهای چین 
شده است. آیا تنظیم مقررات می تواند راهکاری 
برای حل این مشکل باشد؟ مقاله حاضر با بررسی 
یکی از محورهای تنظیم مقررات در این زمینه، 
تعیین فضای استقرار شرکت ها، این گونه نتیجه 
گرفته که تنظیم گری می تواند بالاثر باشد یا حتی 
آثار منفی هم برای اقتصادهای نوظهور داشته 
باشد. اگرچه تراکم باال و تجمع شرکت ها در مراکز 
لودگی هوا باشد،  شهرها می تواند زمینه ساز آ
اما تراکم همچنین می تواند بر اثربخشی مقررات 
ینه  هز بر  تأثیرگذاری  یق  طر ز  ا یست محیطی  ز
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که  ست  ا ین  ا د  می شو ه  هد مشا قعیت  ا و
تنظیم گران عالوه بر آنکه در مواقع عادی تحت 
فشار سیاست گذاران قرار داشته تا منافع و 

 یادداشت تحلیلی

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

تنظیم گری:
 امر سیاسی یا تکنوکراسی

 از ترامپ تا ایران اینترنشنال 
امیرحسین قلندری

کادمیک، همواره  با وجود آنکه در ادبیات آ
و   » یی ا تخصص گر « با   » ی تنظیم گر « ه  ی  ژ ا و
»استقالل« پیوند خورده است، اما آنچه که در 
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ریشه های تاریخی و ذکر مثال های کنونی بهتر 
نشان دهد.

دولت تنظیم گر و تفویض اختیار
اگر بخواهیم از منظر تاریخی مسئله را واکاوی کنیم، 
بهتر است نگاهی به خاستگاه دولت تنظیم گر1  
بیندازیم تا ریشه های تاریخی تخصص و استقالل 
را در تنظیم گران بهتر درک کنیم. دولت تنظیم گر 
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم و ابتدا در آمریکا، 
سپس در انگلستان2 و بعد در کشورهای اروپای 
غربی با مبدأهای تاریخی متفاوتی، ظهور و بروز 
پیدا کرد. با رونق گرفتن سیاست های آزادسازی، 
خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، تغییرات 
اساسی در نقش دولت به وجود آمد. دولت از 
سویی نقش مداخله گر خود را در بخش های 
، همواره  مختلف از دست داده و از سویی دیگر
درصدد آن بوده است که بازارهای آزادسازی شده 

1-The Office of Communications )Ofcom(
2-Regulatory State

خواسته های آنها را اجرایی نمایند، در مقاطعی 
خاص، عمًال تبدیل به ابزار ظلم مشروع در دست 
به  بتوانند  قدرت  صاحبان  تا  شده  قدرت ها 
واسطه ی آنها توجیهی برای ِاعمال خواسته های 
خود که تا پیش از آن، غیر قابل توجیه بودند، 
بیابند. این پارادوکس میان تنظیم گران مستقل یا 
متخصص و تنظیم گران سیاست زده، همواره 
توجه اندیشمندان و محققان را به خود جلب کرده 
است. در اعتراضات دو ماه گذشته در ایران نیز بار 
دیگر این مسئله خود را در قالب »چشم پوشی 
و  رسانه  مستقل   

ً
ا ظاهر و  تخصصی  تنظیم گر 

ارتباطات در انگلستان  بر شبکه ی تلویزیونی 
ایران اینترنشنال« آشکار ساخت. این یادداشت 
در مقام یک درآمد سیاستی، درصدد آن است که 
گوناگون دوگانه ی سوپرتکنوکراسی و  ابعاد 
سیاست زدگی مفرط در تنظیم گری را با بررسی 
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اعتبار تعهدات سیاستی،  افزایش  مشکل و 
دولت  ها برخی از اختیارات خود را به تنظیم گران 

مستقل تفویض می  نمایند.
2.مسئولیت گریزی  دولت ها7: دولت ها با تفویض 
، تقصیرها را برای تصمیمات غیرمحبوب یا  اختیار

دشوار به دیگران منتقل می کنند.
3.افزایش کارایی: عامل سوم برای توجیه تفویض 
، افزایش کارایی به خصوص در حوزه هایی  اختیار

است که پیچیده و فنی هستند. 
4.کوتاه مدت گرایی دموکراتیک8 : برخی مسائل 
مثل چالش های محیط زیستی مستلزم آن است 
که در سیکل های چهارساله ی انتخابات قرار 
 به الزامات 

ً
نگیرند. مشروعیت دموکراتیک اساسا

انتخابات در فواصل زمانی منظم وابسته است، 
 
ً
تقسیم فرایند دموکراتیک به دوره های زمانی نسبتا

کوتاه پیامدهای منفی جدی دارد و مشکالتی از 
جامعه که نیاز به راه حل های بلندمدت دارد در آن 
نادیده گرفته می شود؛ بنابراین، اغلب مشاهده 
تیک  ا کر مو د ن  ا ر ا ستمد سیا که  ست  ا ه  شد
انگیزه های کمی برای توسعه سیاست هایی دارند 
که موفقیت آنها، پس از انتخابات بعدی حاصل 

می شود.
همانطور که گفته شد، تفویض اختیار با اصل 
دوری از نفوذ و تأثیرات سیاسی آغاز شده و با 
گذشت زمان در ادبیات تنظیم گری روز به روز 
کید بیشتری بر ضرورت استقالل و تخصص  تأ
7-Avoidance of Responsibility
8- Democratic short-termism

را تنظیم  کند.
در مقطعی که مفهوم دولت تنظیم گر در حال 
رشد و گسترش بود، برای اولین بار آژانس های 
تنظیم گری مستقل در حوزه هایی مانند انرژی، 
مخابرات، حمل ونقل و حفاظت از داده ها پدیدار 
گشتند. دولت ها به طور فزاینده ای و به دالیل 
متعدد مایل بودند صالحیت های تنظیم گری خود 
را به نفع نهادهایی که از نظر دموکراتیک پاسخگو 
نیستند و از تأثیرات سیاسی دور هستند، کنار 

بگذارند.
در توضیح این تفویض اختیار 3 از سوی دولت ها 
به تنظیم گران مستقل، استدالل های گوناگونی 

مطرح شده است. 
1.افزایش تعهد معتبر4 : مهم ترین استدالل، 
»فرضیه ی اعتبار 5« است که به صراحت توسط 
ماژون6  مورد بحث قرار گرفته است. این فرضیه 
یلند  ما سیاسی  کمیت های  »حا رد  دا اذعان 
اختیارات مهمی را به نهادهای مستقل تفویض 
کنند تا از این طریق اعتبار تعهدات سیاستی خود 
را افزایش دهند«. در واقع، دولت ها  در بخش هایی 
مانند آب، برق و مخابرات، به دنبال سرمایه گذاری 
خارجی یا سایر تعهدات بلندمدت هستند.   این 
در حالی است که  بسیاری از سرمایه گذاران به 
علت عدم قطعیت  های سیاسی، نگران سرپیچی 
دولت ها از وعده هایشان هستند.  برای رفع این 
3-Delegation of Powers
4-Credible Commitment
5- Credibility Hypothesis
6-Majone
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وال های معمول تنظیم گری  خود، دست به  ر
اقداماتی می زنند. ذکر مثال  هایی از ابعاد اثرگذاری 
سیاست بر تنظیم  گری، می   تواند به روشن شدن 

بیشتر آن کمک نماید.
عصر دونالد ترامپ: دو برای یک

امروزه برخی از پژوهشگران حوزه ی تنظیم گری 
و علوم سیاسی ادعا می کنند که تنظیم گران 
مستقل، چه در اروپا و چه در آمریکا، همواره تحت 
فشارهای سیاسی هستند. این آغشته شدن 

تصمیم های تنظیم گری به سیاست، در دوره ی 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نحوی آشکار 
قابل رؤیت است. ترامپ پس از مبارزات انتخاباتی 
10، موضع مقررات زدایی  علیه »دولت پنهان« 
روشنی را اتخاذ کرد. ریاست جمهوری او با مقدار 
قابل توجهی از اقدامات و ابتکارات با هدف تغییر 
شکل دادن مقررات در آمریکا همراه بوده است. با 
ارزیابی سه سال اول ریاست جمهوری ترامپ، به 
بسته ای از اقدامات چشمگیر برای شکل دادن به 
10-  Deep State

نهادهای تنظیم گر انجام شده و این ادبیات 
غنی تر می شود. در عمل نیز شاهد این هستیم 
که از دهه ی 1980 تعداد سازمان های تنظیم گر 
مستقل در کشورهای مختلف جهان به صورت 
چشمگیری رشد نموده است و هر بار که آژانس 
تخصصی جدیدی تأسیس می شود، سازندگان آن 
 به طور خودکار به مزایای استقالل و تخصص 

ً
تقریبا

اشاره می کنند. با این وجود، برخی شواهد نشان 
می دهد که نفوذ سیاست به الیه ی تنظیم گری 

امری رایج و تکرارشونده است که می توان آن را در 
دو ُبعد صورت بندی کرد. اوًال آنکه در برهه هایی 
سیاست مداران و دولت ها به دنبال تسخیر 
تنظیم گران9  و تأثیرگذاری بر آنان در جهت تقویت 
منافع و خط مشی های خود هستند و تنظیم گران 

نیز به دنبال مکانیزم  هایی برای رویارویی با این
 در برخی موضوعات به شدت 

ً
فشارها هستند. ثالثا

سیاسی و در یک فضای رادیکال، تنظیم گران 
با سیاست مداران همسو می شوند و خالف 
9- Regulatory Capture



۳۰

 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره یازدهم  | پاییز 1401

رفتارها، تصمیمات و نتایج سازمان های تنظیم گری 
بر می خوریم که مهم ترین آن ها در سال 2017 و 
تحت عنوان طرح »دو برای یک« بوده است. یک 
فرمان اجرایی که از سازمان ها می خواهد که دو 
قانون موجود خود را برای هر قانون جدیدی که 
قصد صدور آن را دارند حذف کنند. این رویکرد ضد 
مقررات دولت ترامپ تنظیم گران را تحت فشار قرار 
داده و به نوعی کشمکشی جدی  میان تنظیم گران 
مستقل با دولت در گرفت. در عصر ترامپ، 
گویا عرصه ی تنظیم گری تبدیل به جنگ عیانی 
می شود که دو طرف با تمام تجهیزات و ابزارهای 
 
ً
ممکن به دنبال حفظ جایگاه خود هستند. دقیقا
چنین وضعیتی بر ما روشن می سازد که چگونه 

امر سیاسی و متأثربودگی از 
مناسبات قدرت درون امور 
نیز  و پدیده های تخصصی 
وجود دارد. برای بسیاری 
از دانش آموختگان علوم 
سیاسی در آمریکا، این جدال 
چیز عجیبی نیست. چرا که از 
منظر ایشان، تنظیم گری نیز 
در واقع تبدیل به عرصه ای 
ن  ا یگر ز با که  ست  ا ه  شد
سیاسی، مقررات را مطابق 
ر  به منظو و  د  خو فع  منا با 
خدمت به گروه های مختلفی 
که از آنها حمایت انتخاباتی 

یا مالی دریافت می کنند، تغییر می دهند. اغلب 
در چنین مواقعی است که ادبیات استقالل 
تنظیم گری، سنگری خوب برای تنظیم گران برای 
حفظ موقعیت خود ایجاد می کند، چرا که بدیهی 
، از نظر استقالل،  است که تا زمانی که تنظیم گر
ضعیف تر از آن باشد که بتواند در برابر مداخله ی 
مقامات سیاسی مقاومت کند، تعهد این نهاد 
فاقد اعتبار بوده و چنین مسئله ای با اهداف 

اولیه ی تفویض اختیار در تعارض است.
ی  تنظیم گر  : سیه و ر و  ین  ا کر و ا جنگ 

تحریم محور
در دوران پساجنگ اوکراین و روسیه، تحریم های 
آمریکا بر  وپا و  ار اتحادیه  از طرف  گسترده ای 
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، تنظیم گران مستقل ملی چندین کشور  دیگر
مثل فرانسه )Arcom(، کرواسی )AEM(، اتریش 
)KommAustria(، بلژیک)CSA( و... هر کدام به 
طور جداگانه تصمیم اتحادیه اروپا را به طور عمومی 
ابالغ کرده و بر ممنوعیت رسانه های روسیه تأکید 
داشتند. بخش دیگری از محدودیت ها نیز توسط 
شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیس بوک، 
توییتر و یوتیوب صورت پذیرفت. منطق های 
گوناگونی برای این محدودیت ها و تعلیق های 
رسانه ای گفته می شود. به عنوان مثال، کمیسیون 
اروپا پروپاگاندای گسترده و اطالعات نادرستی 12 
که این رسانه ها برای حمله روسیه به اوکراین ارائه 
می کنند را علت اصلی می داند و آن ها را به عنوان 
»تهدیدی مستقیم و مهم برای نظم و امنیت 

عمومی اتحادیه اروپا« می شناسد.
در این مثال دو موضوع حائز اهمیت است. اول 
آنکه این عزم همگانی توسط نهادهای سیاسی 
و نهادهای تنظیم گر برای تحریم علیه روسیه 
 در دسته ی روال های مرسوم تنظیم گری 

ً
مشخصا

نمی گنجد و همگرایی سیاست و تنظیم گری در 
آن امری مشهود است. دوم آنکه در توجیه این 
تصمیمات، برقراری نظم و امنیت عمومی به عنوان 
یکی از دالیل مهم عنوان شده که در صورت 
خدشه دار شدن آن، خارج شدن تنظیم گری از 
روال های مرسوم و نفوذ سیاست در آن، امری قابل 
توجیه و منطقی برشمرده می شود. سؤالی که در 
این مواقع می توان پرسید آن است آیا تنظیم گران 
12- Disinformation

یم های رسانه ای،  اعمال شد. در تحر وسیه  ر
ممنوعیت هایی بر رسانه های روسیه اعمال شد 
و روسیه نیز در پاسخ به حذف رسانه  های خود 
از شبکه  های اجتماعی اقدام به فیلترینگ این 

پلتفرم ها نمود. 
ز  ا وسیه،  ر نه ای  رسا یم   تحر ان،  دور این  در 
مسیرهای گوناگونی صورت پذیرفت. اتحادیه 
اروپا در 2 مارس 2022 اعالم کرد که پخش هر گونه 
Sputnik ممنوع  RT و  محتوایی از رسانه های 
، ERGA 11 اعالمیه ای منتشر  است. در همان روز
کرد و در آن اعالم داشت که »متحد می ایستد 
و متعهد است در اجرای سریع و مؤثر اقدامات 
توسط همه ی ذی نفعان مشارکت کند«. از طرف 
11- European Regulators Group for Audiovisual Media Services
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شکل ممکن اجرا می کند. 
آفکام مواد قانونی مشخصی برای ممنوعیت های 
رسانه ای در انگلستان مدون کرده است؛ قوانینی 
که در روزهای اخیر و در رسانه های مستقر در 
انگلستان، کمتر مورد توجه قرار گرفتند. به عنوان 
مثال در فصل سوم قوانین آفکام، تحت عنوان 
»جرم و بی نظمی ، نفرت و سوءاستفاده۱4 « ذکر 
شده است: مطالبی که احتماًال باعث تشویق یا 
تحریک ارتکاب جرم یا منجر به بی نظمی می شود، 
یا سخنان نفرت انگیز که احتماًال فعالیت مجرمانه 

را تشویق می کند یا منجر به اختالل می شود، نباید 
در سرویس های تلویزیونی یا رادیویی گنجانده 
شود. در فصل دوم این قانون و تحت عنوان 
»آسیب  و تخلف۱5 « و در ماده ی 4.۲ نیز آمده است: 
، خطرناک  ارائه ی مطالبی که رفتار خشونت آمیز

14- Crime, Disorder, Hatred and Abuse
15-Crime, Disorder, Hatred and Abuse

اروپایی، در مواجهه با سایر کشورها نیز برقراری نظم 
و امنیت عمومی را مالک کار خود قرار می دهند؟ 
همان طور که در مثال ایران اینترنشنال خواهیم 

دید، پاسخ به وضوح خیر است.
ی  ر نگا ه  ا ید د نا  : ل نشنـــــــا ینتر ا ن  ا یر ا

عامدانه
ُبعد دیگری از رابطه ی امر سیاسی و تنظیم گری را 
می توان در اتفاقات امروز ایران مشاهده کرد. چه 
 »معیشتی« دی  ماه ۱۳۹6 و 

ً
در اعتراضات ظاهرا

آبان  ماه ۱۳۹۸ و چه در ناآرامی های با نقطه ی آغاز 
»فرهنگی-اجتماعی« شهریورماه ۱4۰۱، به وضوح 
مشاهده می شود که تنظیم گر مستقلی همانند 
آفکام13  که وظیفه ی تنظیم گری رسانه  در انگلستان 
را برعهده دارد، در اجرای مقررات خود، تحت تأثیر 
مسائل سیاسی قرار می گیرد؛ در مواردی چشم 
بر محتواهای نفرت پراکنانه و خشونت آمیز در 
رسانه ای مثل ایران اینترنشنال می بینند و در 
مواقعی دیگر مقررات خود را به سخت گیرانه ترین 
13-The Office of Communications )Ofcom(
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جمع  بندی و پیشنهادات 
مثال هایی که ذکر شد، ابعاد دیگری از تنظیم گری 
را که در تضاد با استقالل تنظیم  گران است، بر 
ما آشکار می سازد، ُبعدی که شاید نگاه های 
آن ها غافل هستند. در موارد  از  تکنوکراسی 
آژانس های  کشمکش میان دولت ترامپ و 
تنظیم گری آمریکا، هر دو گروه بر سر حفظ منافع 
 ، و موقعیت خود می جنگند و در دو مثال دیگر
هدف یکسان سیاسی برای غلبه ی قدرت بر 
کشوری دیگر پدیدار می گردد. بنابراین این نوشتار 
در مقام یک درآمد سیاستی مورد طرح قرار گرفت تا 
 امری 

ً
نشان دهد که در واقعیت، تنظیم گری لزوما

تخصصی و به دور از سیاست نیست و این مسئله 
در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان که همواره 
داعیه ی تخصص و استقالل تنظیم گران را دارند نیز 
مشهود است. با توجه به این نکته، پیشنهاداتی 
کادمیک و چه در الیه ی  را چه در الیه ی تحقیقات آ

حکمرانی می توان طرح کرد.
1. تحقیقات آینده: 

استقالل و منطق های تکنوکراسی در تنظیم گری 
در مقاطعی که سیاسی شدن بیش  از حد یک 
۱6 یا خدشه وارد شدن به امنیت ملی   مسئله 
۱۷پیش می آید، زیر سؤال می رود. در چنین مواقعی 

سیاستمداران و تصمیم گیران توجیهات متفاوتی 
برای تصمیم خود مبنی بر زیر پا گذاشتن قواعد 
تنظیم گری می آورند. منطق این توجیهات و درک 
رابطه ی سیاست  و تنظیم گری می تواند موضوعی 

مهم برای تحقیقات آینده باشد.
16- Over Politicization
17-National Security

 ضداجتماعی را مورد تأیید قرار داده 
ً
و یا شدیدا

یا ترویج کند و احتماًال دیگران را به کپی کردن 
چنین رفتاری تشویق کند، ممنوع است.از 
آن جایی که مقر مرکزی ایران اینترنشنال در 
لندن مستقر است، این شبکه ی ماهواره ای 
نیز باید ملزم به رعایت قوانین آفکام باشد و 
در صورت نقض قوانین، توسط آفکام مورد 
پیگرد قانونی قرار گیرد؛ شبیه ممنوعیت ها و 
مجازات هایی که با کمی سخت گیری نسبت 
تی وی«، شبکه  یونی »پرس  تلویز به شبکه 
تلویزیونی »راشا تودی« )RT( اعمال شد. در دو 
ماه گذشته، ایران اینترنشنال در موارد متعددی 
قوانین آفکام را زیر پا گذاشته است. مواردی مثل 
ترغیب به ساخت کوکتل مولوتوف، دعوت به 
برای  فراخوان هایی  خیابانی،  بی نظمی های 
دانش آموزان، دعوت به تخریب اموال عمومی، 
در اختیار قراردادن تریبون به گروهک های 
تروریستی و... همگی نشان دهنده ی نقض 
این قوانین است که آفکام تا به حال چشم بر 
آنان بسته است.چنین رویکرد دوگانه ای در 
، تحریم های  موارد مختلفی از جمله حقوق بشر
 اقتصادی، ورزش و... همواره وجود داشته است. 
اما امروزه چنین پیداست که این رویکردهای 
دوگانه ی سیاسی به تنظیم گری رسیده است و 
گویا تنظیم گری نیز به ابزاری در عرصه ی سیاسی 
تنظیم گران  و  تنظیم گری  است؛  شده  بدل 
مستقلی که خاستگاه تخصص گرایی و پرهیز 
از فضای سیاسی را همواره با خود به همراه 

داشته اند.
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، به  امنیتی و رابطه ی هر یک از آنان با یکدیگر
صورت شفاف و روشن مشخص گردد. 

۳. عادی سازی فرهنگی: 
در عرصه ی عمومی نیز باید این مسئله عادی سازی 
شود که رویه های تنظیم گری و استقالل آژانس ها 
در مقاطعی می تواند تحت تأثیر سیاست ها قرار 
گیرد. کشورهایی که همواره ادبیات استقالل و 
تخصص گرایی را در حوزه ی تنظیم گری بازتولید 
کرده اند، به طور مکرر آن ها را زیر پا گذاشته اند، 
 از رویه های آنان 

ً
بنابراین منطقی نیست ما لزوما

پیروی کنیم.
4. عبور از دوگانه سوپرتکنوکراسی در مقابل 

سیاست زدگی و پیداکردن تعادل های جدید: 
از آنجایی که در برخی مواقع تنظیم گری عامل 
اجرایی سازی سیاست های دولت ها است، باید 
رابطه ی تنظیم گر و بخش سیاسی بازتعریف شود. 
ما باید در نظام حکمرانی خود به منطقی برسیم که 
نه دموکراسی تحت الشعاع قرار گیرد و نه تخصص 

قربانی تصمیمات کوتاه مدت و سیاسی شود.
 : ل نشنا ینتر ن ا ا یر ا ز  ا قی  حقو یت  شکا  .5
 مستلزم آن است 

ً
شکایت های بین المللی حتما

که با تسلط کامل بر روال های تنظیم گری آفکام و 
با تبحر در مسائل فنی صورت پذیرد. با این وجود، 
امیدوار شدن به نتیجه گیری از این شکایت خطای 
آشکاری است، زیرا به نظر می رسد مسائل دیگری 

بر اجرای منصفانه ی قوانین آفکام تفوق دارد.

2. شفافیت در نقش ها و تدقیق در الیه های 
حکمرانی: 

درک و تعریف درست از رابطه ی تنظیم گری و 
سیاست، می تواند برای نظام حکمرانی ایران 
کوچک شدن  باشد.  پراهمیتی  نیز مسئله ای 
اندازه دولت، واگذاری وظایف ارائه ی خدمات به 
بخش خصوصی و تفویض اختیارات تنظیم گری 
به آژانس های مستقل به هیچ وجه یک انتقال 
آسان و ساده نیست و همواره یک مقاومت 
سیاسی و بوروکراتیک عظیم برای این انتقال 
وجود دارد. از این رو، تنظیم گران در ایران چه 
برای تأسیس و چه برای اجرایی سازی مقررات 
خود همواره با فشارهایی از جانب وزارتخانه ها، 
امنیتی مواجه هستند.  دولت ها و نهادهای 
بنابراین، در وهله ی اول، تنظیم گران باید نسبت 
خود را با سیاست واقعی کنند و رویه های خود را 
در این باب بنویسند. به عنوان مثال، می توان 
پروتکل های از پیش تعیین شده ای را مدون کرد 
تا در مواقع بحران توسط یک نهاد باالدستی مثل 
شورای امنیت ملی فعال گردد و مصوبه ی آن بر 
رویه های تنظیم گران داخلی غلبه پیدا کند. به هر 
صورت، اگر بتوان رابطه ی رویه های تنظیم گری با 
 شرایط 

ً
سیاست و مسائل امنیتی را نظم داد، حتما

بهتری نسبت به زمانی که تصمیمات تنظیم گران 
در دسته ی »انحراف از عملکرد18«   قرار گیرد، محقق 
خواهد شد. در این شرایط، بهتر است نقش هر 
یک از تنظیم گران، سیاست گذاران و نهادهای 
18- MisFunction
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 یادداشت تحلیلی

بحران 1401 در فضای مجازی 
جرایم سلبریتی محور یا ضعف حکمرانی؟
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سلبریتی ها ممکن است در بسیاری از مواقع زمینه   
را برای تبلیغ ضد هنجارهایی مانند ترویج فرهنگ 
مصرف  گرایی، استفاده از الفاظ رکیک، عادی  سازی 
روابط نامشروع، ترویج محتوای جنسی و... را فراهم 
کند. از نقطه نظر سیاسی نیز، این نگرانی وجود دارد 
که آن ها نقش مهمی در جهت  دهی افکار عمومی، 
نتیجۀ انتخابات و تصمیم  گیری  های سیاسی ایفا 
در  که  است  شده  مشاهده  همچنین  کنند، 
کارزارهای انتخاباتی، سلبریتی ها به ابزاری تبلیغاتی 
در راستای مقاصد سیاستمداران تبدیل شده اند. 
وجه اقتصادی پدیدۀ سلبریتیسم نیز به واسطه ی 
آن، باعث شکل گیری  گردش مبالغ کالن در 
دغدغه هایی جدید در حوزۀ مالیات بر فعالیت های 

مجازی و شفافیت تبلیغاتی شده است.
 سلبریتی ها و افراد 

ً
با این همه در ایران اساسا

مشهور فاقد قواعد فعالیتی مشخص، محدودۀ 
فعالیتی، نهاد تنظیم گر و هرگونه قاعده مندی 
هستند. به جز تالش در قانون بودجۀ 1400 جهت 
اخذ مالیات از سلبریتی ها که تنها جنبۀ اقتصادی 
داشت و پس از گذشت نزدیک به دو سال از 
تصویب با چالش های مختلفی در اجرا روبرو است، 

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

مهدی میرزایی

سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بازیگران جدیدی در 
عرصۀ فضای مجازی محسوب می شوند که بازتاب 
فعالیت های آن ها محدود به شبکه های اجتماعی 
از جوانب مختلف تحت تأثیر  نبوده و جامعه 
کنش های آن ها قرار می گیرد. این پدیدۀ جهانی 
موسوم به سلبریتیسم با تعریف موّسع سیاست 
)policy(، باعث به وجودآمدن نوعی رقیب برای 
حکمرانان در فرایند سیاست گذاری شده است 
که با اندک کنشی توانایی ایجاد تغییر در ترجیحات 
طیف وسیعی از مردم را دارا است و لزوم توجه و 
اتخاذ رویکردهای تنظیم گرانه را در کشورها و 

حاکمیت ها برانگیخته است.
در ایران نیز سلبریتی ها از جایگاه ویژه ای در عرصۀ 
عمومی برخوردار هستند و باتوجه به اثرگذاری های 
وسیع در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی، منجر به ایجاد مسائل نوظهوری در 
کشور شده اند. از نظر اجتماعی، تأثیرگذاری عمیق 
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داشتند، از گزند هجمه ها و حمالت رسانه ها در 
امان نماندند. این جو سنگین رسانه ای در جهت 
اجبار سلبریتی ها به ترویج خشونت، در برابر عدم 
برنامه ریزی درست حاکمیت برای تنظیم گری این 
افراد، باعث دامن زدن به این بحران و حرکت در 
لود و غیرقابل پیش بینی برای  یک فضای غبارآ
سلبریتی ها و حاکمیت شد؛ فضایی که در آن 
مشخص نبود توییت یا استوری یک فرد مشهور 
در جهت مخالفت با مواضع حاکمیت، مشمول 
چه جریمه ای خواهد شد و حاکمیت برنامۀ از پیش 
فکر شده ای برای برخورد سخت و یا تسامح در 

موارد متفاوت در دست نداشت.
باتوجه به تجربۀ پرچالش اخیر و گسترش هر روزۀ 
فعالیت و تأثیرگذاری سلبریتی ها در عرصه های 
مجازی و عمومی و همچین فضایی که با محوریت 

هیچ گونه اقدام تنظیمی یا تقنینی خاصی در این 
باب رخ نداده است.

عدم برنامه ریزی برای اعمال تنظیم گری در مسائل 
مربوط به سلبریتی ها، به صورت عینی در بحران 
اخیر نمایان شد و سردرگمی حاکمیت در کنترل 
فضای  در  ینفلوئنسرها  ا و  یتی ها  سلبر ر  رفتا
مجازی را در پی داشت. در بحران 1401، مشارکت 
و نقش آفرینی و یا سکوت و عدم موضع گیری 
سلبریتی ها یکی از موارد داغ و موردبحث هر روزۀ 
فضای مجازی بود. گروهی از سلبریتی ها با اتخاذ 
رویکردهایی در جهتی مخالف با مواضع حاکمیت، 
در راستای ملتهب  کردن و یا حتی رهبری اعتراضات 
حرکت کرده و فضای جامعه را بحران زده تر کردند. 
گروه دیگر هم که در جریان اتفاقات اخیر، سکوت 
کرده و یا حتی موضع گیری های غیر رادیکال 



 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره یازدهم  | پاییز 1401

۳۸

آن، به دلیل گستردگی فعالیت و سطح شهرت 
متفاوت این افراد از ابتدایی ترین و مهم ترین 
 تالش 

ً
موضوعات است. کشورهای مختلف عموما

دارند تا با مواردی همچون تعداد دنبال کننده در 
شبکه های اجتماعی و یا حرفۀ فعالیت، همچون 
بازیگری، تعریف فرد مشهور یا سلبریتی را ارائه 
دهند. مواردی چون دو مؤلفۀ  یادشده، بستر 
فعالیت )کنشگری فیزیکی یا فعالیت مجازی 
صرف( و دیگر موارد، شاخص های حداقلی برای 

تعریف سلبریتی ها و اینفلوئنسرها است.
لزوم اتخاذ رویکرد پیش دستانه: در مواجهه با 
سلبریتی ها و چهره های فضای مجازی، عدم وجود 
قوانین و قواعد از پیش اعالم شده، باعث ورود 

اتفاقات و  آبستن  رسانه های غربی هر لحظه 
بحران های مختلف است، لزوم حرکت حاکمیت 
برابر  ویکردهای تنظیمی در  اتخاذ ر به سمت 
چهره های فضای مجازی و عدم اکتفا نمودن به 
قوانین عامی که مخاطب بودن سلبریتی ها در 
آن ها نیاز به تفسیر داشته و در قبال همان ها نیز 
توجیه سازی صورت نگرفته است، امری ضروری 
به نظر می رسد. در راستای تحقق این مهم، توجه 
حاکمیت به موارد زیر و تصمیم گیری در رابطه با 

آن ها، یک گام اولیه تلقی می شود:
تعریف دقیق و در عین حال موّسع از افراد مشهور: 
تعریف دقیق از افراد مشهور در عین موّسع بودن 
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خواهد شد.
نهاد  هیچ   

ً
یبا تقر لزوم طراحی نهادی دقیق: 

مشخصی به عنوان متولی تنظیم گری فعالیت 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها وجود ندارد، هرچند 
که در برخی موارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این مسئله فعالیت دارد و یا خود را بازیگر اصلی 
تنظیم آن می داند. پیشنهاد نهادی اولیه برای 
ایفای مسئولیت در این حوزه، با درنظرگرفتن 
حضور برخی تنظیم گران سنتی برای موضوعات 
یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
این وزارتخانه است؛ هرچند نیاز به نهادسازی 
گهی و  جداگانه ای غیر از تنظیم گر کانون های آ
تبلیغات، مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای 

مجازی و حراست این وزارتخانه وجود دارد.
موارد فوق تنها بخشی از موضوعات مغفول در 
توجه به مسائل سلبریتی ها و اینفلوئنسرهاست 
که تصمیم گیری از جانب حاکمیت را اقتضا می کند. 
این موارد یک گام اولیه در جهت تنظیم گری 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها محسوب می شوند که 
بیر  تدا و  گام ها  توسط  تکمیل  نیازمند   

ً
قطعا

ثانویه ای هستند تا در نهایت منجر به بهبود 
 عدم ورود 

ً
وضعیت کنونی شوند، اما مطمئنا

حاکمیت به این موضوعات و اصرار به عدم خروج 
از این ورطۀ بی تصمیمی، باعث وخامت یافتن 

وضعیت فعلی خواهد شد.   

پسینی و از جانب دستگاه قضا در پرونده های 
ی  لفبا ا و  د  یکر و ر با  که  ست  ا ه  شد مختلف 
تنظیم گری در تعارض بوده و خود عاملی در جهت 
تشدید بحران است. اتخاذ رویکرد پیش دستانه 
و وضع قوانین و قواعد تنظیمی، در جهت بهبود 
فضا و کنترل رفتارهای سلبریتی ها کمک کننده 

خواهد بود.
کنار  وجود قواعد مختص مواقع بحران: در 
قوانین و قواعد پیش دستانۀ عمومی برای تنظیم 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها، الزم است تا برای 
مواقع بحران نیز تدابیری اندیشیده شود؛ قوانین 
 سخت گیرانه تری که مانع برخی از 

ً
و قواعد بعضا

فعالیت ها و آزادی های مرسوم غیر از دوران بحران 



4۰

 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره یازدهم  | پاییز 1401

بـا تنظیــم گـــــــــــران
اخبار تنظیم گران داخلی



اخبار تنظیم گران داخلی

4۱

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

محمد رضایی

جزئیات سند مقابله با انتشار اخبار   
جعلی در فضای مجازی منتشر شد

پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب 
»الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات، اخبار 
و محتوای خبری خالف واقع در فضای مجازی« با 
که قبًال در خصوص نشر  قانونی  وجود مفاد 
اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت 
از باب تقنین در این زمینه  ود مجلس  به ور

احساس می شود.
با وجود قوانین فعلی، چالش های جدی برای 
پیشگیری و مقابله با محتوای خالف واقع وجود 
دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خالف 
واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است. 
همچنین شواهد حاکی از آن است که ضمانت 
اجرا ها از کفایت الزم برخوردار نیستند و به دلیل 
عدم توجه به ابعاد پیام های توده شده و ابزار های 
ارتباطی جدید و هنجار های ارتباطی زیست بوم 
ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین 

فعلی نسبت به روش های پیشگیرانه قبل از تولید 
 )Reactive( و بعد از آن )Proactive( و نشر اطالعات
خأل وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوی 
، تولیدکننده محتوا، نشردهنده  ، درگاه نشر نشر

محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد.
ازاین رو پیش نویس »طرح پیشگیری و مقابله 
با انتشار اطالعات، اخبار و محتوای خالف واقع 
در فضای مجازی« در شش محور اصلی تهیه 
شده است. در این پیش نویس عالوه بر لزوم 
، سکوی  تفکیک مسئولیت های نهاد تنظیم گر
، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی و تفکیک  نشر
بر مسئله  شئون قانون گذاری و تنظیم گری، 
خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت 
عمومی کاربران در امتداد نهاد های حاکمیتی و 
دستگاه های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی 

نیز تأکید شده است.

ارتباطات و  انتصابات جدید در وزارت 
فناوری اطالعات

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عیسی 
، ضمن تقدیر و تشکر از »صادق عباسی  ع پور زار



4۲

 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره یازدهم  | پاییز 1401

شاهکوه«، طی حکمی »سید محمدامین آقامیری« 
را به سمت »معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی« منصوب کرد.
آقامیری دارای مدرک دکتری مدیریت، کارشناسی 
ارشد مدیریت MBA و کارشناسی مهندسی برق 
هر سه از دانشگاه صنعتی شریف است. وی 
پیش ازاین معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
بود. آقامیری بیش از ۱5 سال سابقه فعالیت در 
بخش خصوصی و شرکت های فناور و دانش بنیان 
و راهبری تولید و توسعه محصوالت فناورانه را در 

کارنامه خود دارد.
سی  عبا ق  د صا « ی  یگر د حکم  ر  د همچنین 
شاهکوه« به عنوان »مشاور وزیر و مجری طرح 
توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکارها« منصوب 

شد.

کید وزیر ارتباطات بر توسعه استفاده  تأ
از فناوری های تنظیم گری 

یر ارتباطات در بیست و سومین نشست  وز
شورای رگوالتور های کشور های جنوب آسیا با 
کید بر استفاده از نگاه های نو و مکانیزم های  تأ
فناورانه و همکاری ها و مقررات مشترک منطقه ای 
و بین المللی برای تنظیم گری فعالیت مسئوالنه 

شرکت های جهانی، خواستار توسعه استفاده 
از فناوری های تنظیم گری و مشارکت دولت ها و 
سازمان های منطقه ای مانند شورای رگوالتور های 

جنوب آسیا )SATRC( شد.
از نظر ایشان، نهاد های رگوالتوری نقش عمده ای 
در برآورده سازی این نیاز ها ایفا می کنند و می توانند 
با توسعه چارچوب رگوالتوری، تغییرات ایجاد شده 
در این محیط پویا را رصد کنند تا حقوق شهروندان 
کشور های خود در این فضای جدید و مهم را حفظ 

کنند.
این نشست هم زمان با بیست و پنجمین سالگرد 
تأسیس شورای رگوالتورهای جنوب آسیا با حضور 
سید محمدامین آقامیری رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، ماسانوری کوندو 
دبیرکل جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه و رؤسا 
و نمایندگان رگوالتوری های ۹ کشور این منطقه، 

در تهران برگزار شد.

آیین نامه استخراج رمزدارایی ها
باتوجه به اهمیت و تأثیری که حوزه رمزارزها یا به 
تعبیری رمزدارایی ها بر روی اقتصاد کشور ها دارد، 
بانک های مرکزی و دولت ها به دنبال قاعده گذاری 
و کنترل بازار رمزارز ها هستند. در ایران نیز اقداماتی 
آغاز شده و دولت آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه 



اخبار تنظیم گران داخلی

4۳

استخراج رمزدارایی ها به تصویب رسانده است.
در  زها  ر رمزا وه  کارگر دبیر  صدرآبادی  رضایی 
اینکه مسئولیت  بیان  با  ستاد تحول دولت 
تنظیم گری و سیاست گذاری در حوزه رمز ارزش ها 
در این آیین نامه بر عهده معاونت اقتصادی 
رئیس جمهور گذاشته شده است بیان کرد: 
موضوع رمز ارزش ها ابعاد فرا وزارتخانه ای داشت 
و به همین دلیل پس از تدوین سند تحول مقرر 
شد تا احکام ساماندهی رمز ارزش ها در قالب 
مقررات برای تصویب به هیئت وزیران ارسال 
شود. پیش نویس این آیین نامه شامل بر هفت 
فصل و 4۷ ماده بود. تمامی وزارتخانه های دولت 
در بخش های مختلف فصل های تدوین شده 
حضور داشته اند به طور مثال در بخش تولید، 

وزارت صمت، نفت و نیرو درگیر هستند.
پس از جلسات متعدد که تحت عنوان جلسات 
تخصصی »ستاد ملی رمز ارزش ها« انجام شد، این 
سند مورد بررسی قرار گرفت. در گام اول قرار شد تا 
بخشی از تعاریف که مربوط به تولید و استخراج رمز 

دارایی ها بود، برای تصویب به هیئت دولت برود. 
۱۳ ماده ای که در هیئت دولت به تصویب رسید 

بخشی از آن 4۷ ماده پیش نویس کلی است
گزارش ساترا از وضعیت صدور مجوز 

پلتفرم ها در مرداد ۱۴۰۱
سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات 
 ، ) ا تر سا ( گیر  ا فر یر  تصو و  ت  صو ی  نه ها سا ر
با ایسنا داشته است، به  در گفت وگویی که 
موضوعاتی اشاره کرده که جدیدترین اخبار و 
تصمیمات درباره پلتفرم های آنالین صوت و تصویر 
فراگیر را شامل می شود. این موارد از یک سو به 
قوانینی مربوط می شود که این رسانه ها ملزم به 
، موضوعاتی را  رعایت آن هستند و از سوی دیگر
شامل شده که مقیسه آن ها را طرح های حمایتی 

ساترا برای این پلتفرم ها معرفی می کند.
ز  ا حمایت  آن  هدف  که  ح ها  طر این  ز  ا یکی 
رسانه های فعال در فضای مجازی عنوان شده، در 
اختیار گذاشتن آثار تولیدشده توسط صداوسیما 
به این سکوهاست. طبق توضیحات رئیس ساترا 



44

 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره یازدهم  | پاییز 1401

درباره این بسته حمایتی، این محتوا که شامل آثار 
سینمایی، سریال، انیمیشن، مسابقه تلویزیونی 
و انواع و اقسام قالب ها، چه ایرانی و چه خارجی 
می شود، با شروط خاصی به پلتفرم ها اعطا شده 
است تا بتوانند آن ها را پخش و از آن درآمدزایی 
 به رسانه هایی 

ً
کنند. این بسته حمایتی صرفا

تعلق می گیرد که مقررات ساترا را رعایت می کنند و 
در نظام رتبه بندی ساترا، تراز مثبت داشته باشند.

به تازگی ساترا از نوع جدید نظارت نیز خبر داده بود 
که پس از انتشار محتوا و رؤیت آن توسط مخاطب 
انجام می شود. این نظارت بر عهده مخاطبان است 
و آن ها می توانند ازطریق سامانه »ساپرا« تخلفاتی 
را که در محتوای این پلتفرم ها می بینند گزارش 
کنند. رئیس ساترا درباره این سامانه چنین توضیح 
داد: ساپرا سامانه دریافت شکایت های مردمی 
از محتوای متخلفانه در فضای مجازی است. 
هر پلتفرمی ملزم شده که شرایطی فراهم کند تا 
مخاطبان بتوانند اگر از محتوایی شکایت دارند در 
همان پلتفرم اعالم کنند که آن مبنای گزارش شود.
با وجود تمام انواع نظارت ها از جانب ساترا، مقیسه 
همچنان اعالم می کند بعضی از محتوای این 
پلتفرم های آنالین مورد تأیید این سازمان نیست. 
او معتقد است یک دلیل وجود این محتوا ها نبود 
نظارت پیشینی است: »برخی محتوا ها مجوز 
ممیزی پیشینی ندارند و فعًال ممیزی و نظارت در 
فضای مجازی گاهی اوقات پسینی است، مثل 
شبکه های کاربرمحور که ممیزی های ماشینی 
دارند و به غیراز آن ممیزی پسینی دارند.«. به همین 
دلیل، مقیسه از قصد ساترا برای رفتن به سمت 

نظارت پیشینی خبر داده و گفت: »ما به این سمت 
پیش می رویم که به زودی همه محتوای حرفه ای 
در رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی دارای ممیزی پیشینی باشند، اما در حال 
حاضر مردم به اعتماد این که این رسانه از ساترا 
مجوز دارد، نباید ممیزی ساترا یا صداوسیما را بر 

آن حاکم بدانند.«

"شــــــاپرک" حق ابالغ مقررات قانونی و 
قواعد رگوالتوری را ندارد

بر اساس رأی صریح دیوان عدالت اداری، شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( و شرکت های 
زیرمجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک 
مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند 
و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به 
شرکت فوق و شرکت های زیرمجموعه آن واگذار 
نشده است. این رأی از آنجایی اهمیت دارد که 
باتوجه به نداشتن اختیارات حاکمیتی شاپرک، 
این نهاد برخی اختیارات را به هیچ عنوان نخواهد 

داشت.
نخست، شاپرک نمی تواند هیچ تصمیمی در حوزه 
 امکان 

ً
پرداخت بگیرد. از همین رو، شاپرک صرفا

ارائه گزارش به بانک مرکزی را دارد. در همین راستا 
 باید تصمیم بگیرد و مسئولیت را خود 

ً
بانک رأسا
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بپذیرد. همچنین شاپرک این اختیار را ندارد که 
هیچ نامه یا دستورالعملی را ابالغ کند. بر اساس 
این توضیحات، اگر تصمیم یا دستورالعملی از 
سوی شاپرک وجود دارد، با استناد به این رأی قابل 

ابطال است.

دعوای مخابرات و شورای رقابت باال 
گرفت

شورای رقابت از قطع شدن تلفن های شورا و مرکز 
ملی رقابت خبر داده و اعالم کرده در پی اعالم 
رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه 
ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی 
شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی 

رقابت را قطع کرده است. 
تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان 
آبونمان های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه 
نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم 
بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از 
مشترکان تلفن ثابت مبلغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان آبونمان 
دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس 
تلفنی. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای 
نظارتی پنهان نماند و نتیجه اش این شد که شورای 
رقابت که وظیفه اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و 
تسهیلگری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت 

مخابرات را به ارتکاب »اقدام ضدرقابتی« محکوم کرد.
با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم 
اطالعیه ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن 
با رأی شورای رقابت گفت: »باتوجه به اعالم رسانه ای 
شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز 
توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص 
شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، 
به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده 
است و این موضوع هیچ ارتباطی با رأی شورای رقابت 

در خصوص شرکت مخابرات ندارد«

موافقت با استعفای دو عضو کمیسیون 
تنظیم مقررات

کل  سعید عمرانی معاون قضایی دادستان 
کشور در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای 
رونق کسب و کار و صدور مجوز گفت: دستگاه 
قضا و دادستانی کل کشور اقدامات زیادی را 
برای کمک به رونق کسب و کار انجام داده است 
که از جمله آن می توان به شرکت در ۲۹ جلسه 
کمیته تخصصی و ۱۰ جلسه هیئت مقررات زدایی 
و بهبود فضای کسب و کار از زمان شیوع بیماری 
کرونا در کشور اشاره کرد. وی ادامه داد: نظارت و 
پایش مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود 
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مستمر کسب وکار پرداخت و باتوجه به اینکه 
شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای 
تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این 
رویه را سوءاستفاده از وضعیت مسلط از طریق 
تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص 
داد و به دلیل بروز رویه ضدرقابتی، شرکت توانیر را 
ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند 
در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید 

شورای رقابت نمود.
همچنین شورای رقابت از سازمان برنامه و بودجه 
خواست در خصوص نظر گرفتن اعتبار الزم در 
بودجه ساالنه جهت جبران خسارت ناشی از قطع 
برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، 

تدابیر الزم را بیندیشید.
عدم درج وجه التزام موضوع ماده ۲5 قانون بهبود 
مستمر کسب وکار پرداخت و باتوجه به اینکه 
شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای 
تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این 
رویه را سوءاستفاده از وضعیت مسلط از طریق 
تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص 
داد و به دلیل بروز رویه ضدرقابتی، شرکت توانیر را 
ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند 
در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید 

شورای رقابت نمود.
همچنین شورای رقابت از سازمان برنامه و بودجه 
خواست در خصوص نظر گرفتن اعتبار الزم در 
بودجه ساالنه جهت جبران خسارت ناشی از قطع 
برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، 

تدابیر الزم را بیندیشید.    

، در گام اول نسبت به تعیین  فضای کسب و کار
تیم رصد دقیق اجرای مصوبات با ظرفیت های 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخش خصوصی 
اقدام و تیم های متناظر استانی نیز تشکیل شد 
تا مستمرا نسبت به وضعیت اجرای مصوبات 
هیئت توسط دستگاه های اجرایی مربوط در 
استان ها اقدام کنند.عمرانی تصریح کرد : نتیجه 
ارزیابی های به عمل آمده حاکی از آن است که از ۲۹ 
مرجع صدور مجوز که مکلف به اجرای مصوبات 
هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار 
بودند، بیشترین عدم تکمین برای اجرای مصوبات 
به ترتیب مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 

زیست می شود.

یه  و ر قف  تو به  م  ملز نیر  ا تو کت  شر
ضدرقابتی شد

 ،  در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر
شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوعات 
مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوءاستفاده از 
وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه 

التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرد.
شورای رقابت در جلسه 5۲5 خود، به موضوع 
عدم درج وجه التزام موضوع ماده ۲5 قانون بهبود 
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پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

محمد رضایی گزارش نشست

تنظیم گری اعتراضات: 
از رؤیا تا واقعیت

شهرهای بزرگ و کوچک ایران در دو ماه 
گذشته صحنه تجمع های اعتراضی ای بوده است 
 به خشونت انجامیده اند. این اتفاقات به 

ً
که بعضا

ی  ر ا گز بر نگی  چگو ز  ا سش  پر همیشه  نند  ما
تجمعات اعتراضی قانونی و مسالمت آمیز را به 
اساسی،  قانون   27 اصل  ند.  کشیده ا پیش 

مشروعیت بخش تجمع های اعتراضی در ایران 
است. اما قواعد قانونی و تنظیمی روشنی برای 
یط  ا شر ر  د ه  یژ به و  ، صل ا ین  ا ی  ز یی سا ا جر ا
بحران های امنیتی و سیاسی، وجود ندارد؛ لذا به 
منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسالمی ایران 
در برخورد با اصل 27 قانون اساسی و چالش های 
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صنفی محلی منطقه ای بوده؛ اما متأسفانه با این 
نگرش که هر اعتراض یا مطالبه ای با مصالح و 
مفاهیم انقالب اسالمی در تعارض است سعی 
کردیم با تجمعات و اعتراضات مواجه شویم و 
برخورد کنیم و همین نگرش سبب شده که خیلی 
ود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاهی  ز

دستاویزی برای دشمنان انقالب شود.
ع امنیت باید از رویکرد  نگرش به موضو  

سلبی به مصونیت سازی تبدیل شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر 
تکیه ما بر اصالت حقوق مردم برای ابراز وجود 
کردن است، پس سازوکارهایی باید برای تجمعات 
پیش بینی شود اضافه کرد: نگرش ما به موضوع 
ش  نگر به  سلبی  ش  نگر ز  ا ید  با  ، منیت ا
مصونیت سازی و واکسینه کردن برای تأمین 
امنیت جامعه تبدیل شود؛ واال این مطالبات 
یتی شعله ور  کبر با هر  و  انباشته خواهد شد 

اجرایی شدن آن، نشستی با عنوان »تنظیم  گری 
اعتراضات: از رؤیا تا واقعیت«، با حضور علی 
قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی 
استانداری تهران، احمد علیرضا بیگی نماینده 
و محمدرضا شمسا  مجلس شورای اسالمی 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، در دوم آذرماه 1401، در اندیشکده حکمرانی 
شریف، به همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار 

گردید.
مانع  که  است  این  زمامــــــداری  هنــــــــر 

امنیتی شدن موضوعات شود
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی در تبیین اصل 27 قانون 
اساسی بیان کرد: موضوع اعتراض یا ابراز وجود و یا 
حق خواهی، همه در چارچوب موضوعات سیاسی 
تعریف نمی شود و اگر ما به آمار مراجعه کنیم 
بخش عمده ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات 
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در یک چهارچوب مشخص را فراهم می کند و 
حاکمیت هم وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با 
حزبی که متولی این مطالبه هست می فهمد. پس 
الزم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه دار 

کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.
در مجلس طرحی برای اصالح فرایند برگزاری 

تجمعات قانونی در حال پیگیری است
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چه 
سازوکاری را برای اجرای این اصل مناسب می داند 
به طرحی که در مجلس شورای اسالمی در حال 
تدوین است اشاره کرد و گفت: ما در این قانونی که 
در حال تهیه شدن هست و چهارچوب های اصلی 
آن آماده شده است، اصل بر اطالع محور بودن 
است و شرایطی برای درخواست کننده قرار داده 
شده است و حقوقی نیز برای فرماندار به عنوان 
مسئول نظم و امنیت منظور شده است که بتواند 
در صورت تشخیص اخالل در مبانی اسالم یا 

مسلحانه بودن، جلوی این تجمع را بگیرد.
در اکثر کشورها، فضای کار نظام و حاکمیت، 

از فضای کار دولت تفکیک شده است
علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی 
تهران سخنران بعدی  استانداری  انتظامی  و 
نشست بود که در بیان مواجه حاکمیت با اصل 
27 قانون اساسی و ارزیابی اش از اجرایی شدن این 
اصل گفت: واقعیت این است که ما در بحث 
جمهوری اسالمی و مبانی آن، نقش مردم را یک 
نقش پررنگ و واقعی می بینیم. در نگاه رهبری و 

می شود و برای جامعه مشکالتی را فراهم می کند و 
به گونه ای خواهد شد که مرز بین اغتشاش و 
همچنین   . شد هد  ا نخو مشخص  ض  ا عتر ا
سازوکارهای الزم برای این تجمعات و اعتراضات نیز 
پیش بینی  نشده است. به طور مثال دستگاه 
قضایی در مورد کسانی که در اجتماعات حضور 
 به عنوان جرمی »اقدام علیه 

ً
پیدا کردند تماما

امنیت ملی« استناد می کند و بعد هم نظارت 
دستگاه قضایی، یک نظارت پسینی است. 

او ادامه داد: ما در زبان می گوییم که حاکمیت از آن 
مردم است و مردم باید سهم داشته باشند؛ ولی 
در همین حاکمیت کسانی هستند که معتقدند 
مردم بیایند یا نیایند مهم نیست و ما انتخابات را 

برگزار می کنیم و این نگرش باید تغییر پیدا کند.
ح شدن مطالبات در یک  حزب امکان مطر  

چارچوب مشخص را فراهم می کند
احمد علیرضابیگی در جواب چالش های 
عدم اجرایی شد ن این اصل عدم وجود جریان 
تحزب را یکی از دالیل دانست و افزود: هرچند 
احزاب زیادی در وزارت کشور ثبت شده اند؛ اما آنها 
احزاب ریشه داری محسوب نمی شوند. نتیجه نبود 
 ، تحزب، پراکنده کاری در موضوعات اداره کشور
م  عد و  م  د مر نفع  به  نین  ا قو یب  تصو م  عد
پاسخگویی افراد بعد از پایان مهلت خدمتشان 

خواهد بود.
وی افزود: حزب به حرکات جمعی و هر تجمعی، 
شناسنامه می دهد و امکان مطرح شدن مطالبات 
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و به موضوعات صنفی و حتی موضوعات سیاسی 
اعتراض می کنند؛ ولی هیچ کدام از این اعتراضات 

منجر تغییر و تعویض نظام حاکم نمی شود. 
ذبح شدن اصل 27 زمانی اتفاق افتاد که ما آن   

را منوط به نظام حزبی کردیم
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی 
استانداری تهران در پاسخ به اینکه چه چالش هایی 
مانع عملی و اجرایی شدن این اصل شده است، 
گفت: ذبح شدن این اصل 27 زمانی اتفاق افتاد که 
ما آن را منوط به  نظام حزبی کردیم. در کشوری که 
بعد از 2500 سال نظام پادشاهی انقالب شده و هیچ 
تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب 
معنایی ندارد ما اصل 27 را در سال 60 به یک نظام 
حزبی منوط کردیم و شاید بزرگ ترین مشکل 

امام نیز مردم پایه مقبولیت و مشروعیت نظام 
هستند به گونه ای که حضور و در وسط میدان 
بودن مردم موضوعیت پیدا می کند. اما مسئله  
این است که چرا این اصل در طول این 4۳ سال به 
درستی محقق نشده و تبلور پیدا نکرده؟ یک دلیل 
شاید این باشد که سازوکارهای اجرایی این اصل 
متناسب با ساختار و فرهنگ جمهوری اسالمی 

طراحی نشده است.
وی درباره مدل مواجه با اعتراضات در سایر 
سیاسی  ساختارهای  در  کرد:  بیان  کشورها 
عمده کشورها، غیر از کشورهای کمونیستی و 
کشورهای دیکتاتوری سلطنتی؛ فضای کار نظام از 
دولت کامًال جدا و تفکیک شده است. مردم در 
بسیاری از موضوعات وارد فضای جامعه می شوند 
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شود و حتی در زمانی الیحه دادند که دو اصل قانون 
اساسی تغییر داده شود.

در  معترض  مردم  سخنان   60 دهه  در   
تلویزیون پخش می شد

او با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در 
سامان دهی به اعتراضات و مطالبات مردمی گفت: 

نکته دیگر اینکه رسانه های ما در دهه 60 کامًال باز 
عمل می کردند و فضای باز گفتمانی را رقم می زدند. 
یعنی مردمی که می خواستند بیایند در کف خیابان 
آنها در  و اعتراض کنند می دیدند که نماینده 
تلویزیون دارد حرف می زند و مردم ضرورت این را 
که در کف خیابان حضور پیدا کنند نمی دیدند. 
چیزی که رهبری در طول این سی سال خیلی به آن 
اشاره کردند جریان کرسی آزاداندیشی بود که روش 
ابزاری برای حرف زدن مردم در یک قالب منطقی بود 

و متأسفانه انجام نشد.
قشقایی علت حاکمیتی شدن و به حاشیه رفتن 
تجمعات صنفی را عدم طراحی سازوکار قانونی و 

اجرایی این اصل همین بود.
وی ادامه داد: البته ما نمی توانیم بحث تجمعات 
در جمهوری اسالمی را با تجمعات نظام لیبرال 
دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این 
اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسالمی 

طراحی نکردیم. 

قشقایی در ادامه و به عنوان دومین چالش عدم 
اجرایی شدن این اصل و به حاشیه رفتن تجمعات 
و اعتراضات مردمی افزود: ما در دهه 60 چند مؤلفه 
داریم در رفتار حاکمان و رسانه ها و مردم به واسطه 
این مؤلفه ها، تجمعات را یا ضروری نمی بینند یا 
خروجی از آن نمی بینند. مثًال تجمع جریان ملی 
در مورد حکم اصیل قانون اساسی یعنی حکم 
قصاص که یک حکم الهی هم هست شکل 
می گیرد. وقتی ما چهارچوب قانون اساسی را قرار 
می دهیم تبیین نمی شود که ما در کشور باید بر 
اساس آن عمل کنیم. احزاب مختلف بر اساس 
منفعت گفتند فالن اصل باید بزرگ یا کوچک 
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سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران 
اتفاق افتاده، هیچ مجموعه صنفی و حزبی حاضر 
نشده است درخواست صدور مجوز بدهد حتی 
برای کار صنفی. دلیل این اتفاق هم این است که 
حزبی که درخواست مجوز می کند باید تبعات 
برگزاری را بپذیرد. مثًال امنیت برگزاری را قبول کند 

و انتظامات قرار دهد و برنامه ریزی کند.
او در پاسخ به این سؤال که چه سازوکاری را برای 
اجرایی شدن اصل 27 مناسب می داند گفت: 
دستورالعمل  که  است  این  ر  وکا ساز اولین 
اجرایی اصل 27 تغییر بکند. حزب نماینده مردم 
نیست و مردم هم آنها را نماینده خود نمی دانند 
و دستورالعمل اجرایی هم صدور مجوز را به 
درخواست حزب منوط کرده است. ما باید یک 
از  که بخشی  اجرایی داشته باشیم  آیین نامه 

عدم پاسخگویی دقیق به این مطالبات دانست 
و گفت: ما در طول یک سال و نیم اخیر در استان 
تهران در دولت جدید تجمعات اقتصادپایه در 
موضوعات مختلف و فراوانی داشتیم. حاکمیت 
نسبت به این تجمعات صنفی، علی رغم اینکه 
غیرقانونی بود؛ ولی اجازه می داد که مردم جمع 
شوند و حرفشان را بزنند. اما مسئله این بود که 
پاسخگویی به این تجمع صنفی به معنای اقناع 

مردم اتفاق نیفتاد.
در یک سال و نیم گذشته هیچ مجموعه 
صنفی و حزبی درخواست رسمی مجوز تجمع 

نداده است!
علی قشقایی ادامه داد: در طول این 
سال ها بحث عدم صدور مجوز نبوده؛ بلکه عدم 
درخواست مجوز بوده است. یعنی در طول یک 
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نگاه مجوز محورانه اش، بیش از اینکه بستری برای 
اجرایی شدن اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. 
ست  سیا همین  می  عال ا ست  سیا قع  ا و ر  د
مجوزمحورانه بوده است؛ ولی در عمل ممنوعیت 
بوده و اجازه برگزاری هیچ تجمعی داده نشده 

است.
وی از عدم باور به این اصل به عنوان یک حق 
اصیل برای مردم به عنوان مانعی برای اجراشدن 
این اصل گفت و ادامه داد: ما به لحاظ سیاسی نیز 
کارکردهای این اصل را متوجه نشدیم و به عنوان 
یک امر تفننی به آن نگاه کردیم. در دنیا، قوانین 
مربوط به تجمعات به چندگونه است. در آمریکا 
اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است و دولت ها 
حق هیچ گونه قانون گذاری ندارند. نوع دیگری 
از قانون گذاری همین اصل 27 قانون اساسی 
ماست که می گوید برگزاری تجمعات آزاد است 
مگر اینکه مخل مبانی اسالم و حمل اسلحه باشد 
و این مدل بیان می کند که نیاز به قانون گذاری و 
طراحی آیین نامه های اجرایی هست. اما همین 
که هیچ قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته 
نمی شود موید همین است که به این اصل باوری 

نبوده است.
شمسا افزود: در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ 
رویکرد مجوز محورانه، رویکرد اطالع محور و رویکرد 
نظارت پسینی. سخت گیرانه ترین حالت همین 
رویکرد مجوز محور است؛ اما در جمهوری اسالمی 
عمًال ممنوعیت رخ داده و مجوزی صادر نشده 

مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. 
این هم دو نکته دارد؛ یکی درباره اصل مجوز که 
دوستان می گویند آن را حذف کنیم. با وجود 
برگزاری تجمعات زیاد روزانه در تهران توسط اقشار 
، صدور  مختلف و چالش شدید ترافیکی در شهر
مجوز ضروری است که نظم ترافیکی شهر به هم 

نخورد.
وی ادامه داد: دولت قبل سه مکان را برای اعتراض 
مردم پیش بینی کرده بود که مشکالت اجرایی و 
ترافیکی را نداشته باشد. اما مسئله این است که 
بسیاری از اعتراضات، می خواهد مقابل ساختمان 
و محلی خاص برگزار شوند و مشخص کردن 
آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتی ندارد و مردم 
استقبال نمی کنند. نکته بعد هم اجازه دادن 
برگزاری تجمعات مذهبی و نزدیک به حاکمیت 
در هر مکانی در شهر است. این رفتار موجب 

دوگانه سازی شده است.

ین رویکرد را برای برگزاری  سخت گیرانه تر
تجمعات قانونی داریم

کز  مر س  شنا ر کا شمسا  ضا  ر محمد
پژوهش های مجلس نیز در تفسیر خود درباره 
اصل 27 قانون اساسی گفت: این اصل به یک 
مفهومی اجرایی شده و به یک مفهومی اجرایی 
نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق 
 
ً
مطالبات مردم و امنیت جامعه قرار گرفته حتما
باید سازوکارهایی برای اجرای آن طراحی شود. البته 
این سازوکار و این نامه های نوشته شده به واسطه 
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مترقی ترین مفاهیم است و بیان کننده این است 
که فرد می تواند در برابر حاکمان بایستد و انتقاد 

کند.
برگزاری اعتراضات در چارچوب نظام جمهوری 

اسالمی نشانه مردم ساالری است
محمدرضا شمسا اظهار کرد: در مورد 
اعتراضات اخیر این گونه بیان می شود که چون 
حرف ما نسبت به بخش خاصی از برنامه های 
حاکمیت شنیده نمی شود پس اعتراضات و 
مطالبات را به سمت اصل نظام می بریم تا این حرف 
برگزاری  که  بدانیم  باید  اما  شود.  شنیده  ما 
نظام  چهارچوب  در  اعتراضات  و  اجتماعات 
 نشانه مردم ساالری و 

ً
جمهوری اسالمی اتفاقا

دموکراسی است.    

است. صدور مجوز جزو صالحیت های کمیسیون 
ماده ده است. این کمیسیون در قبال دو اصل 26 
و 27 دو رفتار متفاوت دارد. در اصل 26، مجوزهای 
زیادی برای تشکیل احزاب صادر می کند؛ ولی در 

اصل 27، مجوزی صادر نمی شود.
محدودکردن تجمعات با استناد به اصل 27   

قانون اساسی، ظلم به اسالم است
او با اشاره به اینکه ما در دین مبین اسالم 
ارجاعات و مفاهیم بسیار زیادی در تأیید و تأکید بر 
حق مردم برای اعتراض به حاکمیت داریم گفت: ما 
هر بار می خواهیم درباره تجمعات صحبت کنیم به 
اصل 27 رجوع می کنیم درحالی که این ظلم به 
آیات و روایات نگاه  اسالم است. ما وقتی به 
می کنیم مفهوم امر معروف و نهی ازمنکر یکی از 
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پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

محمد رضایی

تنظیم گری اعتراضات: 
از ایـــده تــا اجــــــــرا

ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام صادق )ع(، در اندیشکده حکمرانی شریف و 

به همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار شد.
برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی 
مسالمت آمیز با خأل قانونی مواجه هستیم
م  د مر ه  یند نما ه  د ا س ز عبا د  محمو
مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی در تبیین 
مدل های اجرایی سازی اصل 27 قانون اساسی در 
ادوار مختلف بیان کرد: آیین نامه ابتدایی نوشته 

به منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری 
اسالمی ایران در برخورد با اصل ۲۷ قانون اساسی 
که براساس آن، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
به رسمیت شناخته شده، نشستی با عنوان 
»تنظیم گری اعتراضات: از ایده تا اجرا«، با حضور 
عضو   ، مشکینی ه  د ا س ز عبا د  محمو ن  یا قا آ
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
و  ر  کشو ت  ر ا ز و سبق  ا سی  سیا کل  یر مد و 
سیدمحمدهادی راجی، قائم مقام معاونت حقوقی 

گزارش نشست
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مختلف برای اعتراضات مشخص کرد که آن هم 
با رای دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

معتقدیم که اعتراضات از اغتشاشات 
جدا هستند ولی راهی برای اعتراض قانونی 

ایجاد نمی کنیم
این نماینده مجلس اظهار داشت: در 
کشور ما، در رابطه با تجمعاتی که بنا داشته انتقادی 
به سیاست های حاکم اعالم و در واقع تکلیفی را 
بر خالف  کند،  ایجاد  برای دولت و حاکمیت 
تجمعاتی که در حمایت از نظام یا متعلق به یک 
طیف فکری خاص بوده، دچار تنگ نظری شدیم و 
محدودیت هایی ایجاد کردیم و متأسفانه این امر 
ویه تبدیل شده است. حتی دولت  ر به یک 
اصالحات هم که با شعار گفتگو و آزادی احزاب سر 
کار آمد، کاری برای مدون کردن و ساماندهی به این 

قانون ها انجام نداد.

شده در مورد این اصل، با توجه به اینکه در فضای 
اوایل انقالب و با توجه به ترور ها، توطئه ها و 
ویه  درگیری های داخلی و همچنین با وجود ر
رادیکال افراد حاضر در دولت آن زمان نوشته شد، 
شرایط بسیار زیادی را برای برگزاری یک راهپیمایی 
اعتراضی مشخص نموده؛ به نحوی که این شرایط 
به سختی قابلیت تحقق را دارد. در مواردی نیز 
شاهد این هستیم که این آیین نامه خالف قانون 
اساسی بوده و آزادی های زیادی را محدود می کند.

وی ادامه داد: ما از آن سال ها، دنبال تغییر قانون 
احزاب و تغییر این آیین نامه اجرایی بودیم. در 
وحانی پیش نویسی در مجلس  آقای ر دولت 
تصویب شد و یکسال بعد از آن، یک آیین نامه 
اجرایی برای آن نوشته شد که کار را به مراتب 
سخت تر می کرد. یک ماه بعد مصوبه دیگری را 
دولت ابالغ کرد که مکان هایی را در شهر های 
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هستیم و باید این تعلل را جبران کنیم. بهترین 
پاسخ برای امیدوار ساختن مردم در این شرایط، 
درک گالیه های مردم و اقدام برای تسکین و درمان 
این گالیه هاست و طراحی این قانون اعتراضات 

یکی از این اقدامات است.
یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی 
از منکر نسبت به دولت، برگزاری راهپیمایی 

است
م  ئم مقا قا  ، جی ا ر ی  د ها محمد سید
معاونت حقوقی ریاست جمهوری که سخنران 
دیگر این نشست بود ضمن تایید وجود خالهای 

قانونی بیان کرد: ما برای برگزاری تجمعات، قانون
تفسیری که شرایط برگزاری را به تفصیل بیان کند، 

با  بشود  شاید  ود:  افز مشکینی  زاده  عباس 
استفاده از فراغ های قانونی، این مجوز ها را به 
رسمیت شناخت اما سؤال اینجاست که اگر در 
این تجمعات اتفاقی افتاد، مسئول آن کیست؟ 
مسئول امنیتی شهر نیز به دلیل احتمال پیش 
آمدن مشکالت، سراغ آن فراغ های قانونی نمی رود 

و منتظر می ماند که قانون مشخص شود.
مدیرسیاسی اسبق وزارت کشور و دبیر اسبق 
این  کرد: در  بیان  احزاب   10 کمیسیون ماده 
اعتراضات اخیر با وجود بیان اهمیت جدا شدن 
خط اعتراض از اغتشاش، اما همچنان شاهدیم 

که قانون مشخصی برای بیان اعتراضات وجود 
ندارد؛ مجلس و دولت و همه در این غفلت مقصر 
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و کاملی نوشته شود. برای اینکه در مورد اصل ۲۷ 
متن قانونی داشته باشیم باید به ابعاد مختلف 

توجه کنیم.
راجی ادامه داد: ُبعد اول، به رسمیت شناختن 
حق این اعتراضات و برگزاری تجمعات است اما 
چارچوب های قانونی برای این حق وجود دارد. 
چهارچوب های این قانون که در خود قانون 
اساسی به آن ها اشاره شده به دو دسته تقسیم 
می شود که یکی ناظر به اصل برگزاری تجمعات 
است و اشاره می کند که هر تجمع چه ضوابطی 
باید داشته باشد. در مورد این ضوابط نباید فقط 
به اصل ۲۷ مراجعه کنیم بلکه سایر اصول موجود 
در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. 
به طور مثال در اصول 4 و ۹ و ۱۷۷ شرایطی ذکر 

می شود که باید در قانون نویسی لحاظ شود.
قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
افزود: دسته دیگر هم چارچوب های مرتبط با 
نحوه برگزاری است که یکی در خود اصل ۲۷ )حمل 
سالح( هست و دیگری اصل 4۰ قانون اساسی 
است که به افراد اجازه نمی دهد اعمال حق خویش 
را وسیله اضرار به حق غیر یا تجاوز به اموال عمومی 

قرار دهد.
 کافی است اطالع 

ً
بعضی تجمعات صرفا

داده شوند و برخی نیاز به صدور مجوز دارند
سیدمحمدهادی راجی در مورد فرایندی 
که در معاونت حقوقی در حال رقم خورد است 
اظهار داشت: چیزی که در معاونت حقوقی مدنظر 

نداریم و از این جهت این خأل قانونی کامًال درست 
و به جاست.

وی ادامه داد: اصل هشت قانون اساسی بیان 
می کند که امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف 
همگانی است و برای آن سه حوزه را ذکر می کند 
که شامل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت 
به دولت و دولت نسبت به مردم است. به نظر 
یکی از مصادیق بارز این اصل، برگزاری تجمعات 
و راهپیمایی هاست. حکومت ما، با توجه به این 
کیدات زیاد دینی بر  اصل قانونی و همچنین تأ
اهمیت این بحث، باید پیگیر قانون مناسب برای 
تجمعات باشند و حتی اگر فرض کنیم که قانونی 
هم نیست، این اصل را به رسمیت بشناسیم و 

به آن ملتزم باشیم.
ی  ر جمهو ست  یا ر قی  حقو نت  و معا
ت  ضا ا عتر ا ی  ر ا گز بر ن  نو قا یس  نو پیش 

مسالمت آمیز را آماده می کند
وی درباره فرآیندهایی که برای تدوین 
قانون مربوط به اصل 27 انجام شده بیان کرد: با 
اینکه مسئولیت اجرایی قانون اعتراضات با وزارت 
کشور است اما به سبب وجود ابعاد حقوقی این 
قانون، از هشت ماه پیش در معاونت حقوقی 
که  شده  وع  شر مطالعاتی  جمهوری  یاست  ر
شود.  نوشته  قانون  این  برای  پیش نویسی 
اقدامات مختلفی انجام شده و حتی فراخوان  ایده 
با همکاری پژوهشگاه شورای نگهبان زده شده تا 
 ایده های مختلف بیان شود و قانون به نحو درست 
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شوند. در مورد تجمعات دیگر که این ویژگی ها 
را ندارند، پیش بینی ما این است که سامانه ای 
طراحی شود و افراد اطالعات تجمع مورد نظر را اعالم 
کنند و مرجع مشخصی آن را در یک مدت زمان 
مشخص بررسی کند. البته ویژگی هایی که باید بر 
اساس آن ها هر تجمع بررسی شود باید در قانون به 
روشنی بیان شود. اگر اعالم نظری رخ نداد به منزله 
صدور مجوز است ولی اگر مخالفتی وجود دارد، 
دلیل مخالفت به روشنی اعالم شود. بعضی از این 
مخالفت ها ناظر به محتوا و بعضی ناظر به شکل 
اجرایی تجمع ها خواهد بود. برخی از تجمعات نیز 
شامل این قوانین نمی شوند و مطابق با قوانین 
داخلی آن مراکز اداره می شوند. مانند تجمعاتی که 
در دانشگاه ها برگزار می شود که منطبق با قوانین 

داخلی خود دانشگاه می باشد.   

ما هست یک تقسیم بندی در مورد تجمعات 
هست. به این گونه که تجمعاتی که زیر یک تعداد 
خاص افراد هستند و موضوع آن ها مغایرتی با 
اصول قانون اساسی ندارد صرف اطالع دادن آن 
تجمع که آن هم به جهت تأمین امنیت نیروی 
انتظامی و سایر شرایط اجرایی است، کافی باشد و 
نیاز به مجوز نداشته باشد. مکان هایی نیز برای 
این تجمعات باید متناسب با جمعیت شهر ها و 
با لحاظ شرایط امنیتی و عمومی جامعه پیش بینی 

شود.
وی در پایان با اشاره به پیش نویس قانون برگزاری 
تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز ادامه داد: اگر 
پس از اطالع دادن، نهاد های مسئول به تشخیص 
برسند که این تجمع، نیت و غرض دیگری دارد 
می تواند با استدالل های متقن، مانع برگزاری 
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وه  مسالمت آمیز در جهان معموًال در سه گر
مجوزمحور، اعالم محور و آزاد انجام می شود. از زمان 
، رویکرد  تصویب اصل 27 قانون اساسی تا به امروز
ایران در این حوزه مجوزمحور با تکیه بر دیدگاهی 
مضیق و مبتنی بر عاملیت احزاب و تشکل های 

سیدمحمدرضا دادگستر 
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

خالصه سیاستی
ح تنظیم  مقررات   طر

تجمعات اعتراضی )تمتا(

جمله  از  اعتراضی  تجمع های  تنظیم گری 
حوزه های حائز اهمیت در سیاست گذاری راهبردی 
است که پیامدهای قابل توجهی بر حوزه های 
سرمایه اجتماعی، امنیت ملی و رضایت عمومی 
ی  تجمع ها مینه  ز ر  د ت  ا ر مقر ضع  و  . د ر ا د

 یادداشت تحلیلی
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هستند و نهادی که مورد مطالبه قرار می گیرد 
مسئله،  این  قراردادن  دستاویز  با  می تواند 

پاسخگویی الزم را از خود نشان ندهد.
بررسی تجربه قانون گذاری در این زمینه حکایت 
از آن دارد که تاکنون مرجع تنظیم گری اعتراضات، 
متن آیین نامه »چگونگی تأمین امنیت اجتماعات 
و راهپیمایی های قانونی«، مصوب 31 شهریور 1381 
هیئت وزیران بوده است. این متن چهار محور 

چالش برانگیز و مبهم را در برمی گیرد:
1. محدود بودن ذی ربطان به اشخاص حقوقی و نه 
حقیقی: این متن، آیین نامه اجرایی مربوط به قانون 
»فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی 
و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی 
1360 مجلس شورای  شناخته شده«، مصوب 

سیاسی بوده است. از این رو کمتر مواردی از 
تجمع های اعتراضی مشهور در تاریخ سیاسی 
کشور را تجمع هایی تشکیل می دهند که از مجرای 
قانونی موجود، مشروعیت گرفته اند. عدم کارایی 
این مجرا باعث شده تا تجمع های با ماهیت 
معیشتی و اجتماعی نیز به صورت خارج از دایره 
قوانین موجود برگزار شود و مجری قانون نیز با 
سعه صدر و رویکرد متساهالنه برخورد کند. با این 
از مشکالت  این وضعیت قادر نیست  حال 
احتمالی همچون گره های ترافیکی، تأمین امنیت 
عمومی  اموال  به  آسیب  و  شرکت کنندگان 
جلوگیری کند. چنین شرایطی احتمال اثربخشی و 
کارآمدی تجمع های اعتراضی را نیز کاهش می دهد؛ 
زیرا تجمعات فاقد پایه و بنیان حقوقی روشن 
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؛ انجام سخنرانی و ارائه مطالب  قیدشده در مجوز
در چارچوب مجوز صادرشده؛ پیشگیری و اجتناب 
از توهین و هتک حرمت شخصیت های حقیقی و 
حقوقی و همکاری در اجرای توصیه های فرمانداران 
و فرماندهان انتظامی محل. در خصوص اینکه 
فرمانداری ها دارای ظرفیت اجرایی الزم در این 
زمینه باشند، تردیدهایی وجود دارد؛ به ویژه در 
مورد تجمع های با جمعیت باال و موضوعات ملی 
که شهرهای گوناگون را در یک بازه زمانی مشخص 

درگیر می کند.
تهیه  به  کاستی های موجود متن فوق منجر 
پیش نویس  طرح هایی جدید شد؛ از جمله طرح 
مشترک وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس 
اجتماعات  برگزاری  تحت عنوان »طرح نحوه 
« و طرح مرکز پژوهشی مبنا تحت  مسالمت آمیز
عنوان »قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها«. با 
بررسی این دو طرح مشخصه هایی احصاء شد که 

در ادامه به آن ها پرداخته می شود.
1. افزودن شرط »اخالل در نظم عمومی از طریق 
اقدامات خشونت آمیز که خطر جسمانی برای 
افراد دارد و تخریب و آتش سوزی در اماکن عمومی 
و خصوصی« به برگزاری یا شرکت در اجتماع: این 
در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی، 
»تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل 
سالح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد 
است.« و این طرح شرطی دیگر را افزوده که می تواند 
آزادی برگزاری تجمع را محدود کند. از این رو احتمال 

اسالمی است. از این رو مناسبات تعریف شده 
از  وهی  گر یا  وند  آن، امکان عاملیت شهر در 
شهروندان که قصد برپایی تجمع و راهپیمایی 

داشته باشند را می گیرد.
2. مجوزمحوری: برگزارکنندگان باید از یک هفته 
پیش از برگزاری تجمع، درخواست صدور مجوز 
 طوالنی ای در 

ً
از فرمانداری را دهند که زمان نسبتا

قیاس با دیگر کشورهاست. صدور مجوز نیز با 
کمیسیون ماده 10 احزاب است که وظیفه دارد نظر 
شورای تأمین استانی که تجمع در آن برگزار می شود 
را هم جلب کند. عدم تمایزگذاری میان انواع 
اعتراضات در موضوعات و اندازه های گوناگون از 

جمله ویژگی های منفی این متن است.
3. تعیین محل های خاص )پارک ها و میادین( 
داخل شهر با ویژگی های مشخص )تعیین شده 
( برای اعتراض: این  توسط شورای امنیت کشور
بند توجهی به نظر تجمع کنندگان در مورد محل 
اعتراض نداشته )تجمع کنندگان تنها می توانند در 
موارد استثنایی پیشنهاد برگزاری تجمع در محل 
دیگری را بدهند که آن هم منوط به تأیید شورای 
تأمین است( و در طول زمان هم دشواری های 

اجراپذیری آن عیان شده است.
تجمع:  برگزاری  در  فرمانداری  عاملیت   .4
فرمانداری عالوه بر دریافت تقاضای مجوز از 
باید این  درخواست کنندگان برگزاری تجمع، 
موارد را مدیریت کنند: کنترل شعارها، اعالمیه ها، 
تراکت ها و پالکاردها؛ اجرای مراسم در زمان و مکان 
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72 ساعت پیش از برگزاری تجمع به فرمانداری یا 
بخشداری محل برگزاری ارائه دهند که این مدت 
در موارد خاص، با ذکر علت فوریت، می تواند به 
24 ساعت قبل از برگزاری تجمع هم کاهش پیدا 
کند. این طرح تفاوتی بین انواع تجمع قائل نشده 
و اطالع محوری را برای تمام انواع آن قائل شده که 
احتمال بازتولید مشکالت مقررات پیشین را باال 
می برد؛ از جمله مواردی که تجمع های سیاسی با 
حضور شمار وسیعی از افراد در مسیرهای اصلی 

شهرها برگزار می شود.
3. دادن اختیار تصمیم گیری در مورد عدم برگزاری 
تجمع به فرماندار: در طرح های جدید، این فرماندار 
با  تجمع  انطباق  تشخیص  مسئول  که  است 
 موظف است که 

ً
قیدهای سه گانه بوده و صرفا

شورای تأمین استان را مطلع نماید. این امر نیز 
با توجه به ظرفیت های اجرایی پایین نهادهای 
حکمرانی محلی در ایران از یک سو و موارد سیاسی 
خاص که کشور را در مدت زمانی کوتاه به موج های 
، محل بروز  اعتراضی سوق می دهند از سوی دیگر

ایرادات اجرایی است.
4. پیش بینی سازوکار استیناف: یکی از نقاط قوت 
طرح های جدید تنظیم گری اعتراض در این است 
که سازوکار شکایت از تصمیم نهادهای رسمی 
در مورد تصمیم آن ها مبنی بر عدم برگزاری تجمع 
پیش بینی شده است. دادگاه تجدیدنظر استان 
به عنوان مرجع اعالم تصمیم نهایی در نظر گرفته 
شده است که گفتنی است این مورد نیز حکایت 

ردشدن آن توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت 
اداری باالست )کما اینکه در تجربه سال 97 دولت 
مبنی بر تعیین محل های اعتراض و ردشدن آن 
توسط دیوان عدالت اداری با این توضیح که 
محدودکننده اصل 27 قانون اساسی است عیان 
بود(. این در حالی است که قید »مخل نبودن به 
مبانی اسالم« به »هتک حرمت و اهانت به اساس 
دین اسالم و مقدسات آن« تفسیر شده است. 
بدین معنا که سیاست گذار از رویکرد محدودیت 
موضوع به سمت پایش اعتراض بر اساس دو جرم 
مشخص »هتک حرمت« و »اهانت« رفته است. 
البته کماکان مرجع اظهارنظر در خصوص تعریف 
»اساس اسالم و مقدسات آن« تعیین نشده 

است.
2.  اطالع محور بودن: برگزاری تجمع در طرح های 
جدید نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. برگزارکنندگان 
 ، می سا ا بر  مشتمل  ی  عیه ا طال ا ند  ظف ا مو
مشخصات و امضای برگزارکننده یا برگزارکنندگان؛ 
هدف از برگزاری؛ تاریخ برگزاری؛ ساعت شروع و 
پایان تجمع یا راهپیمایی؛ مکان یا مسیر برگزاری 
راهپیمایی؛ ترکیب و تعداد تخمینی  یا  تجمع 
شرکت کنندگان؛ فهرست اسامی سخنرانان )در 
صورت استفاده از سخنران(؛ علت فوریت در 
موارد خاص؛ نحوه انجام انتظامات داخلی تجمع 
راهپیمایی و در نهایت فهرست تجهیزات  یا 
مورداستفاده در تجمع یا راهپیمایی )در صورت 
استفاده از تجهیزات( را ظرف مدت بیست روز الی 
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اما ترکیب اعضای آن را فرمانداری، بخشداری، 
نیروی انتظامی، اداره کل اطالعات شهرستان، 
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان و دادستان 
شهرستان تشکیل می دهد و بستری برای حضور 

نهادهای ملی فراهم نشده است.
7. جرم انگاری کج روی های مرتبط: تجربه برگزاری 
تجمع های سیاسی گسترده در ایران حکایت از آن 
دارد که ماهیتی غیرقانونی اما در ترکیب با رواداری 
و تحمل نهادهای مربوطه بر شرایط حاکم بوده 

از غلبه نگاه محلی بر نگاه ملی دارد.
5. اختیاری نمودن انتخاب محل های پیشنهادی 
وهش های  برگزاری تجمع: طبق طرح مرکز پژ
مجلس، فرماندار موظف است ظرف سه ماه 
پس از تصویب قانون، محل های مناسب برگزاری 
تجمع و راهپیمایی در محدوده شهرستان را تعیین 
نموده و آن ها را به اطالع عموم برساند. با این حال 
برگزارکننده در انتخاب این محل ها آزاد است. 
این امر اگرچه احتمال رد طرح از مجراهای شورای 
نگهبان یا دیوان عدالت اداری را کاهش می دهد؛ 
اما همچنان قادر نیست پاسخگوی مشکالت 
احتمالی نظیر تشدید گره های ترافیکی یا اختالل در 
کسب و کارها در صورت انتخاب مکان های شلوغ 

شهرها توسط برگزارکنندگان باشد.
6. راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اجتماعات: 
عدم هماهنگی و عملکرد جزیره ای دستگاه ها 
در ایران از جمله موانع سیاست گذاری کارآمد و 
اثربخش در طول سال های گذشته بوده است. 
بهره گیری از فناوری دولت الکترونیک در قالب 
از جمله  طراحی و اجرای سامانه های متمرکز 
راهکارهای نوین برای حل این چالش است. 
ضرورت بهره گیری از چنین راهکاری در مورد 
مسئله تجمع های اعتراضی با توجه به حساسیت 
موضوع و درگیر بودن ذی نفعان از سطوح مختلف 
بیشتر حس می شود. چنین سازوکاری در طرح 
مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »سامانه 
یکپارچه مدیریت اجتماعات« در نظر گرفته شده؛ 
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بخش پیشنهاداتی برای ارتقا و بهبود این طرح¬ها 
تقریر شده است. بخش هایی از این پیشنهادات 
در یادداشت نگارنده با عنوان »ضرورت تدوین 
سازوکارهایی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون 

اساسی« در سایت قدس  آنالین منتشر گردید.
1. توجه به نقش نهادهای ملی: متن طرح های 
و  بلیت ها  قا به  جه  تو منظر  ز  ا ی  د پیشنها
ظرفیت های حکمرانی محلی، متن حائز اهمیتی 
محسوب می شود. اما کارایی آن در مورد اعتراضات 
سیاسی، با جمعیت وسیع و در کالن شهرها مانند 
یز محل  تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبر
تردید است. همچنین نهادهای محلی به تنهایی 
نمی توانند قابلیت تصمیم گیری در مورد اعتراضات 
کشوری را داشته باشند. فلذا پیشنهاد می شود که 
کارگروهی مستقر در وزارت کشور که نمایندگان 
 ، سی سیا ب  ا حز ا  ، ملی منیت  ا لی  عا ی  ا ر شو
سمن های جامعه مدنی، استانداری ها و نیروی 
انتظامی در آن عضویت دارند، مدیریت سامانه ای 
برای ارتباط با نهادهای محلی را بر عهده گیرند تا 

تصمیماتی یکپارچه در این زمینه اتخاذ شود. 
2. تمایزگذاری میان انواع تجمع و راهپیمایی: 
برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های اقتصادپایه 
و فرهنگ پایه دارای تفاوت هایی با تجمع های 
سنجی  ر عتبا ا م  نظا به  و  ست  ا سی  سیا
می شود  پیشنهاد  دارد.  نیاز  متساهالنه تری 
مقررات دقیق تری با توجه به این تمایز تدوین شود 
و در عین حال نقش اشخاص عادی در تجمع های 

است. این مسئله منجر به کاهش اهمیت و 
کز  مر ح  طر ر  د  . ست ا ه  شد ن  نو قا بخشی  ثر ا
پژوهش های مجلس، برای پایبندی برگزارکنندگان 
تجمعات از یک سو و نهادهای ذی ربط از سوی 
، از اهرم مجازات استفاده شده که حکایت از  دیگر
آغاز گذار به ایده تنظیم گری اعتراض در کشور دارد. 

پیشنهادهای سیاستی
با تکیه بر نقاط ضعف و مغفول مانده متون 
پیشین و پیش نویس های مطرح شده، در این 
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تنظیم گری اعتراض ها اتفاق بیفتد. در این متون 
قانونی باید وظایف، اختیارات و محدودیت های 
نیروهای امنیتی و نظامی در مواجهه با کنشگران 

اجتماعی به روشنی تعریف شود.
6. رفع ابهام در زمینه مداخله بازیگر خارجی: 
مشکل مداخله بازیگران خارجی باید با مشارکت 
نهادهای امنیتی، رسانه ای و سیاسی حل شود 
که این نهادها می توانند با طراحی سازوکاری 
دومرحله ای آن را به منصه ظهور برسانند. در 
صورت حمایت بازیگر خارجی از اعتراضات مدنی، 
این حمایت می تواند به عنوان حمایت منفعالنه 
یا فعاالنه تقسیم شود. حمایت منفعالنه در 
صورتی رخ می دهد که حمایت بازیگر متعارض 
خارجی بدون هماهنگی با معترضین و در تعارض 
با خواست و اهداف آن ها باشد. در این صورت 
مسئولیتی بر اعتراض کنندگان بار نمی شود و دو 
ضلع رسانه و سیاست گذار می توانند با رفع ابهام 
از ماهیت اعتراضات که با مشارکت معترضین 
انجام می شود، مشکالت ناشی از مداخله بازیگر 
خارجی را حل کنند. اما در صورت حمایت فعاالنه 
که با مشارکت معترضین انجام می شود، نهادهای 
مرتبط با حوزه امنیت ملی امکان ورود خواهند 
داشت و مقررات متمایزی نسبت به اعتراضات 

مدنی در دستور کار اجرا قرار خواهد گرفت.
7. ارائه تعریف دقیق و روشن از تجمع عمومی: 
متن قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید 
تمایز میان تجمع در قالب تظاهرات و راهپیمایی ها 

سیاسی در نظر گرفته شود و برگزاری این تجمع ها 
محدود به درخواست احزاب سیاسی نباشد.

3. تعریف مراجع مرتبط برای رفع ابهام از قید 
قانون اساسی: با قانون مجازات اسلحه و مهمات 
و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز )مصوب 90(، 
شرط »عدم حمل سالح« تا حد زیادی محقق شده 
است؛ اما به نظر می رسد که سازوکار پیشنهادی 
برای قید »مخل نبودن به مبانی اسالم« که مبتنی 
بر نظر فرماندار است، نتواند کارایی باالیی داشته 
باشد. پیشنهاد می شود قانونی جامع با مشارکت 
حوزه علمیه قم برای بررسی انطباق مصادیق با 
مبانی اسالم تدوین شود و این قانون مبنا قرار 

گیرد.
4. تعریف اهرم های تشویقی برای برگزاری تجمع 
و راهپیمایی در مکان های پیشنهادی: تحدید 
رسمی مکان های برگزاری تجمع و راهپیمایی 
می تواند منجر به نقض حق صریح شهروندان 
برای برگزاری تجمع در قانون اساسی شود. از این 
رو پیشنهاد می شود برگزارکنندگان تجمع ها با 
بهره گیری از اهرم های تشویقی به سمت انتخاب 
مکان های پیشنهادی سوق پیدا کنند. از جمله 
رتبه در سامانه  ارتقای  اهرم ها می تواند  این 

اعتبارسنجی فعاالن سیاسی و اجتماعی باشد.
5. تدوین قوانین برای وضعیت های خاص: در 
شرایطی که رویدادها و اتفاقات رخ داده، زمینه را 
برای مخاطره قراردادن امنیت ملی فراهم می کند، 
نیاز است تا با مقرراتی متفاوت از شرایط عادی 
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تجمعات اقتصادپایه از سیاست پایه تفکیک شود 
و شرایط آسانی برای برگزاری نوع اول در نظر گرفته 

شود.
یف سازوکار روشن برای رسیدگی به  8. تعر
کج روی ها و جرایم: تجمعات و راهپیمایی ها 
زمینه ای را برای انجام جرایم و امور هنجارشکن 
د  ر مو ین  ا ر  د که  ست  ا ز  نیا  . می کند هم  ا فر
مسئولیت ذی ربطان مانند مسئوالن برگزاری 

تجمع، نیروی انتظامی و بزهکار شفاف شود.

و  محلی  جلسات  همچون  تجمعات  دیگر  با 
رویدادهای احزاب و سایر تشکل ها را به رسمیت 
بشناسد. این متن باید به سمت آسان سازی 
شرایط برای تجمعات محلی برود و استلزاماتی را 
برای رویدادهای حزبی تعیین کند تا امنیت آن ها 
هر چه بیشتر تأمین شود. به صورت مشخص باید 
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پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

محمد رضایی

تنظیم گــــری
 دور دنیــــــــــــــــــــا

تدابیر جدید FSB ۱تا چه اندازه در حمایت 
شعارهای  برای  آزمونی  است؟  فناوری  از 

تنظیم گران

1-Financial Stability Board

تنظیم گری جهانی رمزارزها ممکن است با یک 
نقطه عطف روبه رو شود. استانداردهای جهانی 
رمزارز که قرار است به زودی تعیین شود، ممکن 
است دامنه تنظیم گری های مالی را به دنیای رمزارز 
بکشاند، یا مسیری کامًال متفاوت را در پیش گیرد. 
هیئت ثبات مالی  )FSB(، که یک نهاد بین المللی 
باهدف نظارت بر سیستم های مالی در جهان 
است، در نظر دارد تدابیری را باهدف تنظیم گری 
قانونی بازارهای رمزارز ارائه دهد. این تدابیر ممکن 
است منجر به تداوم استفاده از ابزارهای فعلی 
این نهاد در مواجهه با رمزارزها شود، یا مسیر 
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هند مورد انتظار است، صنعت بازی در هند را 
تغییر خواهد داد. صنعت بازی سازی در هند 
پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲6 به ارزش ۷ 
میلیارد دالری برسد و در این صنعت بازی های 

مبتنی بر پول غلبه دارند.
یک هیئت هندی که مسئول تنظیم پیش نویس 
مقررات در این زمینه شده بود، پیشنهاد داد که 
نهاد جدید دولتی ایجاد شود تا ارزیابی کند که آیا 
بازی ها مبتنی بر مهارت یا شانس طراحی شده اند 
و تنها در صورتی که بازی ها مبتنی بر مهارت بودند، 
تحت قانون گذاری دولت فدرال این کشور قرار 
بگیرد و الزامات حقوقی و احراز هویت به آن ها 

تعلق گیرد.

گل  گو ز  ا بر  ر کا ن  میلیو  ۲ ۱ یت  شکا
پلی استور

یک قاضی فدرال در منطقه شمال کالیفرنیا با دادن 
وضعیت شکایت گروهی به شکایتی که مدعی 
است فروشگاه برنامه گوگل پلی استور از قدرت 
خود در فروش و توزیع اپلیکیشن های موبایل 
اندروید سوءاستفاده کرده است، موافقت کرد. 
این شکایت مصرف کنندگان، بخشی از مبارزه 
ضد انحصارطلبی است که شامل شکایت تنظیم 

کامًال متفاوتی را در جهت مهار اکوسیستم مالی 
غیرمتمرکز )DeFi( در پیش گیرد. هیئت ثبات 
مالی نقشی تأثیرگذار در طراحی ضوابط بین المللی 
دارد. این هیئت شیوه نامه فعلی بازارهای مالی را 
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنظیم کرد. در ماه 
جوالی نیز این هیئت پیش نویس رمزارزی خود 
را در قالب دو پیشنهاد که قرار است به وزرای ۲۰ 
اقتصاد برتر جهان ارائه شود به تصویب رساند. در 
حال حاضر بسیاری از بازارهای جهانی به بی ثباتی 
دچار هستند، اما نگرانی بزرگ هیئت ثبات مالی 
آن است که بی ثباتی بازار رمزارزها به سیستم مالی 

متعارف جهانی رسوخ و آن را مختل کند.

هند به دنبال نظارت بر بازی های آنالین
قانون گذاری در حوزه  به دنبال  هندوستان 
بازی های آنالین است و به خصوص بازی هایی 
که در آن ها پول واقعی مبادله می شود را هدف 
قرار داده است. برطبق اسناد دولتی و منابع 
مختلف، دفتر نخست وزیری این کشور پیشنهاد 
قانون گذاری برای بازی های مهارتی و آزاد گذاشتن 

بازی های مبتنی بر شانس را نادیده گرفته است.
این مقررات که مدت هاست در فضای سیاسی 
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۷۰

اینترنت  قوانین  بازنویسی  برای  وپا  ار
آماده می شود

به زودی قانونی اعمال می شود که اینترنت را برای 
همیشه تغییر می دهد و غول فناوری بودن را 
بسیار دشوارتر می کند. قانون بازارهای دیجیتال 
، به اجرا  1 نوامبر اتحادیه اروپا طبق گفته ها در 
گذاشته می شود و فرایندی را آغاز می کند که انتظار 
می رود آمازون، گوگل و متا را وادار کند تا پلتفرم های 

خود را در سال 2023 بازتر و قابل اجراتر کنند.
جرارد دی گراف ، یکی از مقامات کهنه کار اتحادیه 
اروپا گفت: »ما انتظار داریم که عواقب قوانین 
جدید قابل توجه باشد. اگر آیفون دارید، باید 
، بلکه از فروشگاه های  بتوانید نه تنها از اپ استور
اپلیکیشن دیگر یا از اینترنت، برنامه ها را دانلود 

کنید.«
اگرچه قانون بازارهای دیجیتال هفته آینده اجرایی 
می شود، اما پلتفرم های فناوری نیازی به رعایت 
فوری این دستور ندارند. اتحادیه اروپا ابتدا باید 
تصمیم بگیرد که کدام شرکت ها به اندازه کافی 
بزرگ و ریشه دار هستند تا تحت سخت ترین 
قوانین به عنوان »دروازه بان« طبقه بندی شوند. 
دی گراف اعالم کرد که حدود 12 شرکت در این 
دسته بندی حضور دارند که در بهار معرفی خواهند 
شد. پس از آن، دروازه بانان شش ماه فرصت 

خواهند داشت تا با قانون مطابقت کنند.

شده توسط دادستان های کل ایالت های آمریکا، 
شرکت اپیک گیمز2 ، مچ گروپ 3 و گروهی از طراحان 

اپلیکیشن کوچک است. 
به گفته جنیفر رای، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس 
، این شکایت میلیارد ها دالر درآمد گوگل پلی را 

تهدید می کند.

جریمه ۲۶۵ میلیون یورویی متا از سوی 
ایرلند

نهاد تنظیم مقررات ارتباطی ایرلند، »متا« که شرکت 
مالک اینستاگرام و فیس بوک است را ۲65 میلیون 
( جریمه کرد. شرکت  یورو  )حدود ۲۷5 میلیون دالر
متا به دلیل لورفتن اطالعات شخصی بیش از 5۰۰ 
میلیون کاربر فیس بوک به نقض قوانین حریم 

خصوصی اروپا متهم شده است.
، با  بر اساس یادداشت روزنامه نیویورک تایمز
درنظرگرفتن این جریمه، »کمیسیون محافظت از 
اطالعات« ایرلند از سال گذشته تا کنون شرکت 

متا را بیش از ۹۰۰ میلیون دالر جریمه کرده است.

2-Epic Games
3-Match Group



تنظیم گری دور دنیا

۷۱
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تنظیم گـــــــر رقابت
سلسله نشست های تجربه نگاری
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اولین نشست تجربه نگاری تنظیم گری؛ تنظیم گر رقابتسلسله نشست های تجربه نگاری
اولین نشست از سلسله نشست های تجربه نگاری تنظیم گری با موضوع »بررسی تجربه ی تنظیم گر 
رقابت در ایران« با حضور جناب آقای احمد داوودی، نایب رئیس سابق شورای رقابت؛ دهم آبان ماه به 
همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار شد. در این سلسله نشست ها قصد بر این است که پای صحبت 
مدیران سابق نهادهای تنظیم گر نشسته و با شنیدن تجربیات ایشان در دورة مدیریت نهاد تنظیم گر 
و چالش ها و مسائلی که با آن روبه رو بودند، بتوان عالوه بر مستندسازی این تجربیات، به تصویری از 

وضعیت فعلی تنظیم  گری در ایران دست یافت. 
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شده و این امر تا به امروز میسر نشده است.

دولت ها به تناسب رضایت از شورا به آن 
بودجه اختصاص می دهند!

نایب رئیس سابق شورای رقابت در ادامه بیان 
کرد: ازآنجایی که اعضای شورای رقابت غیرقابل 
عزل هستند، بنابراین، شورا همواره از استقالل 
 در طی دو دوره ی 

ً
خود بهره برده است و حقیقتا

، تحت تأثیر مراجع مختلف و قدرت های  اخیر
اقتصادی قرار نگرفته است. اما نکته  حائز اهمیت 
بحث استقالل مالی شورا است. شورای رقابت 
همواره منتظر تخصیص بودجه از سوی دولت 
است و دولت ها به تناسب آنکه از رویکرد شورا 
راضی باشند یا نباشند به شورا بودجه اختصاص 

می دهند.
او گفت: از طرفی دیگر، به دلیل آنکه حیطه مسائل 
شورای رقابت گسترده است، الزم است توانایی 
داشته باشد به تناسب اقتضائات از متخصصین 
بیرونی در حوزه های مختلف استفاده کند؛ اما 
مقررات مالی و استخدامی دولتی حاکم بر مرکز ملی 
رقابت چنین امکانی را نمی دهد. مسئله  استقالل 
مالی و تشکیالتی در پرونده های گوناگونی منجر 
به ضعف در کارشناسی دعواها و مسائل مختلف 
شده بود. بسیاری از فعالیت های شورا مثل 
تهیه ی دستورالعمل، یک امر تخصصی است. 
 می خواهند 

ً
یک دستگاه کوچک دولتی که دائما

آن را کوچک نگهدارند، از پس چنین مسائلی 
برنمی آید. بزرگ شدن شورا و مرکز ملی رقابت 

ز  ا ید  با ی  تنظیم گر ی  لیت ها فعا
تصدی گری و سایر وظایف نهادها تفکیک 

شود.
در ابتدای این نشست احمد داوودی اظهار 
داشت: در کشور ما تنظیم گران زیادی وجود 
 در درون دستگاه های دولتی مربوط 

ً
دارند که غالبا

به خود قرار گرفته اند و بیشتر بر رفع مشکالت 
دستگاه متبوع خود متمرکز هستند. به عنوان 
مثال شرکت راه آهن، هم وظیفه  تنظیم گری را 
انجام می دهد و هم تصدی گری را برعهده دارد، 
یا هیئت تنظیم  بازار برق، به نظر می رسد بیشتر 
مصالح دستگاه مربوطه خود را در اولویت قرار 
می دهد تا اینکه وظایف واقعی و خالص تنظیم گری 
صنعت را مورد توجه قرار دهد. وی افزود: در واقع 
فعالیت های تنظیم گری تعارض های بسیاری با 
فعالیت تصدی گری این نهادها دارد و تنظیم گران 
بهتر است بیشتر مصالح صنعت و حوزه تنظیم 
خود را مورد توجه قرار بدهند تا اینکه به منافع 
دستگاه  های متبوع خود توجه کنند، به همین 
منظور نیاز است که فرهنگ تنظیم گری تقویت 
شود تا تنظیم گران بر این وظایف متمرکز شوند. 
به همین علت، شورای رقابت در طول این سال ها، 
تالش هایی برای تأسیس نهادهای تنظیم گر 
مستقل داشته که هر بار با مخالفت دولت مواجه 

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

امیرحسین قلندری
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 مثبت نیست؛ اما امکان آنکه از متخصصین 
ً
لزوما

بیرونی استفاده شود باید در قوانین مالی، اداری و 
استخدامی دیده شود. 

وی افزود: همچنین شورای رقابت طرح هایی 
برای تنوع تأمین مالی خود به دولت ارائه کرده 
است، مثل آنکه میزانی از جریمه ها و دعواهایی 
که آثار مالی دارد به هزینه های شورا اختصاص 
یابد که همواره با مخالفت دولت مواجه شد 
و دستگاه های دولتی عزم جدی داشته اند تا 
تغییراتی در جهت بهبود استقالل مالی و ساختاری 

شورا صورت نگیرد. 
دستگاه های دولتی، در برخی موارد رو به 

خنثی سازی تصمیمات شورا می آورند.
احمد داوودی ابراز داشت: دستگاه های دولتی 
 در مواقعی که تصمیمات شورا را مخالف 

ً
بعضا

سیاست های خود می دانستند تالش می کردند 
تا تصمیمات شورا را خنثی کنند. به عنوان مثال 
در صنعت پتروشیمی، باالدستی های پتروشیمی 
در کشور محصوالت اصلی را در یک وضعیت 
انحصاری تولید می کنند و مبدأ تولید در این 
صنعت، تنوعی ندارد. این امر برای صادرات 
از  پایین دستی،  اما صنایع  مشکل زا نیست؛ 
منظر دسترسی به بازار و قیمت با مشکل مواجه 
بوده اند. شورای رقابت وقتی قصد داشت در این 
موضوع وارد شود، وزارت صمت به طورجدی وارد 
شد و وزیر در جلسه ی شورا اذعان داشت »من 
هر کاری الزم باشد می کنم تا شما وارد این مسئله 

نشوید«. وقتی شورا کار خود را در این موضوع انجام 
داد، وزیر از طریق یک شکایت در دیوان عدالت 
اداری تصمیم شورا را متوقف کرد و طی یکی دو 
، صنایعی که منافع داشتند،  سال توقف در کار
وضعیت نامناسبی در بازار ایجاد کرده اند و از این 

فرصت بیشترین استفاده را بردند.
وزارت خانه ها، همواره با تأسیس نهاد 
تنظیم گر مستقل، مخالفت کرده و می کنند.
داودی بیان کرد: مسئله ای که وجود دارد این 
است که اقتصاد ما کماکان در بخش های زیادی 
دولتی است، بنابراین، دستگاه های دولتی به 
شکل جدی با تضاد منافع مواجه هستند، در 
صورتی که تنظیم گر نباید درگیر تضاد منافع باشد. 
وزارت صمت وقتی در بسیاری از حوزه ها ورود 
تصدی گرایانه دارد، چطور می تواند رگوالتوری 
را برعهده بگیرد؟ یا وزارت نفت و نیرو چطور 
می توانند یک تنظیم گر بی طرف باشند؟ به همین 
دالیل است که قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44، به این مسائل توجه داشته  و در آنجا 
ذکر شده است که گروه ۲ حداکثر تا ۲۰ درصد باید 

 نباید دولتی باشند.
ً
دولتی باشند و گروه ۱ اساسا

وی افزود: امروزه ما با وضعیتی مواجه هستیم 
که وزارت خانه هایی که خود درگیر تضاد منافع 
هستند، با ایجاد نهاد تنظیم گر مستقل مخالفت 
کرده و می کنند و همچنین تصمیمات شورای 
رقابت را که با سیاست های آنان در تضاد است، 

به نوعی دیگر خنثی سازی می کنند. 
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دسته  دوم، ابزارهایی که شورا به آنان ورود کرده 
با ممانعت و عدم همکاری سایر  اما  است؛ 
دستگاه ها خنثی سازی صورت گرفته است. مثل 
برخی دستورالعمل های تنظیم بازار یا برخوردهای 
قضایی با متخلفین. مطابق با قانون، مراجع 
دادگستری باید اجرای احکام قضایی شورا را پی 
بگیرند و در این زمینه قوه  قضاییه کامًال دچار عدم 
همکاری با شورا است. شعب اجرای احکام قوه ی 
قضایی در هیچ موردی همکاری مناسبی با شورا 
نداشته است. ما جلسات متعددی با رؤسای 
دستگاه قضا داشته ایم که آن ها نیز در برخی موارد 
دستور دادند یا حتی در موردی بخشنامه  بسیار 
خوبی تدوین کردند؛ اما ما هیچ وقت در عمل، 

همکاری مناسبی در اجرای احکام ندیدیم.
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، فرزند 

مستقل  ن  ا تنظیم گر مند  ز نیا ر  کشو
است.

داوودی در ادامه گفت: پس از گذشت مدتی از 
فعالیت شورای رقابت، ما به این امر پی بردیم که 
انحصارات در کشور بسیار گسترده تر و متنوع تر از 
چیزی است که فکر می کردیم و شورای رقابت که 
یک نهاد عام است نمی تواند در همه  حوزه ها وارد 
شود. به همین منظور ما جلسات متعدد و زمان  
زیادی بر این مسئله گذاشتیم تا مطابق قانون 
بخشی از وظایف خود را به نهادهای مستقل 
تنظیم گر تفویض اختیار کنیم و شورای رقابت تنها 
وظیفه داشته باشد که مصوبات این تنظیم گران 
را از منظر قوانین رقابت مورد بررسی قرار دهد؛ 
بنابراین ما به چند اساسنامه و ساختار رسیدیم 
که تنظیم گران مستقل در چند حوزه ایجاد شوند 
که همه  این ها در مرحله ی آخر با مخالفت دولت 

روبه رو و متوقف شد.  
ابزارهای  از  کافی  بهره   رقابت  شورای 

اجتماعی تنظیم گری نبرده است.
نایب رئیس سابق شورای رقابت اظهار داشت: 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ابزارها ی 
مناسبی را در اختیار شورای رقابت قرار داده است. 
اما در زمینه  استفاده از این ابزارها می توان دو 

دسته را برشمرد. 
دسته  اول، ابزارهایی که خود شورا از آن ظرفیت 
استفاده نکرده است، مثل ابزارهای اجتماعی، 

گاه سازی و اقناع افکار عمومی. آ
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ناخواسته ای در نظام حکمرانی و اقتصادی کشور
داودی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 یک فرزند ناخواسته در نظام اقتصادی 
و حکمرانی کشور است که هم اکنون همه با آن 
درگیرند و نمی دانند که چه مواجهه ای باید با آن 
داشته باشند،  افزود: این قانون از زمانه  خود جلوتر 
بوده و به دنبال تغییر در نحوه  مدیریت و اقتصاد 
کشور بوده و تجارب ۳۰ سال ما در زمینه ی اقتصاد 
و حکمرانی در این قانون آمده است و به نوعی 
سیاست های کلی اصل 44، نقض اصل 44 است. 
به این معنی که ما بعد از سی سال تجربه فهمیدیم 
که باید مسیر متفاوتی را طی کنیم، اما همه ی این 
مواردی که گفته شد نشان از این موضوع دارد که 
این قانون شبیه تیری است که زمانی از یک کمان 
در رفته است. در همین دوره ی اخیر این نکته 

حائز اهمیت است که با گذشت نه ماه از تعطیلی 
دوره ی قبلی شورای رقابت، این شورا در دوره ی 
جدید کماکان حالت رسمی پیدا نکرده است و ۹ 
نفر عضو معرفی شده دارد، درحالی که طبق قانون 

جلسات شورا با ۱۰ نفر رسمیت پیدا می کند.
و  مستقل  تنظیم گران  تأسیس  برای 

متخصص چه باید کرد؟ 
تأسیس  برای  ینکه  ا بیان  با  داوودی  احمد 
تنظیم گران بخشی مستقل باید اختیار ایجاد را 
از دولت گرفته و به مجلس واگذار کنیم، چون 
دولت همواره با این مخالف بوده و تأسیس نهاد 
تنظیم گر مستقل از این راه میسر نمی شود،  ادامه 
داد: به نظر ما این مهم است که اوًال این تنظیم گران 
بخشی مستقل با اختیارات گسترده تری تأسیس 
شود و نه تنها رقابت بلکه در زمینه ی مجوز و 
 خود اختیار 

ً
مسائل فنی فعالیت انجام دهند. ثانیا

 آنکه 
ً
تأسیس آن با مجلس باشد نه دولت. ثالثا

شورای رقابت به عنوان دادگاه رقابت شناخته شود 
و یا چک و باالنس مصوبات تنظیم گران بخشی را 
تنها از منظر رقابت انجام دهد و به نحوی نسبت 
شورای نگهبان با مجلس را ما میان تنظیم گران 
بخشی و شورای رقابت داشته باشیم، با این 
پیش فرض که شورای رقابت تنها از منظر رقابت و 
رفتارهای انحصارگرایانه ورود کند و یا نقش دادگاه 

و رسیدگی به شکایات را برعهده گیرد. 
لزوم تأسیس شبکه  تنظیم گری ایران

او در پایان اظهار داشت: شبکه ی تنظیم گری در 
نبود دیگر شکل های قانونی می تواند تنظیم گران 
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را تجهیز کند و با اشتراک دانش، تعمیق مبانی 
تئوریک بیشتری را صورت دهد. راه اندازی چنین 
شبکه ای می تواند با تبادل تجربیات و انتقال 
سخنان صاحب نظران تنظیم گری، تنظیم گران 
گوناگون را با موضوعات تخصصی رگوالتوری درگیر 
کند و باعث شود تنظیم گران به مبانی تنظیم گری 

بیشتر از روزمرگی اداری خود توجه کنند.



لطفا جهت ارتقای کیفیت انتشار و کمک به غنای 
بیشتر در محتوای نشریه در نظرسنجی شرکت 

نمایید.
زمان الزم برای پاسخ به سواالت نظر سنجی کمتر از 
۲ دقیقه بوده و برای شرکت در این نظرسنجی این 
شماره از نشریه می توانید از طریق اسکن بارکد قرار 
داده شده در این قسمت و یا کلیک بر کلمه "نظر 
سنجی")در صورتی که از نسخه های دیجیتال و یا 
آنالین نشریه استفاده می کنید( اقدام نمایید. از 

همرامی شما بی نهایت سپاسگزاریم.

لطفا جهت ارتقای کیفیت انتشار و کمک به غنای بیشتر 
نمایید. شرکت  نظرسنجی  در  نشریه  محتوای  در 
زمان الزم برای پاسخ به سواالت نظر سنجی کمتر از

 2 دقیقه بوده و برای شرکت در نظرسنجی این شماره از 
نشریه می توانید از طریق اسکن بارکد قرار داده شده در این 
قسمت و یا کلیک بر کلمه »نظر سنجی«)در صورتی که از 
نسخه های دیجیتال و یا آنالین نشریه استفاده می کنید( 
اقدام نمایید. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم.

نظرسنجی

https://survey.porsline.ir/s/6mcPKH0
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