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1ایران۱۴۰۱ھای ناآرامییابی حقوقی در مسئله

سیدحسین صفایی2
سیدمصطفی محقق داماد 3
محمد درویش زاده*
سایر نویسندگان همکار 4

چکیده
موضوع سازمانی است که پیرامون یک   7هاییو مسئله   6هادنبال شناسایی سؤال به   5یاب هاي مسئلهپژوهش 

یاب به دنبال کشف و  عنوان یک پژوهش مسئله یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به
ایران است. شناسایی و تعریف این   1401هاي  هاي حقوقی در ارتباط با ناآرامیها و مسئلهشناسایی سؤال 

در ایران» اما از آن جهت که برخی اصطالحات   1401هاي حقوقی مرتبط با آشوب و اعتراض  . ابتدا عنوان پژوهش چنین انتخاب شده بود: «نظام مسائل و چالش 1
محمدعلی؛    -برخی از نویسندگان به شرح فوق اصالح شد. (اردبیلیشود، بنا به توصیه  همچون آشوب، اعتراض، چالش به نحوي اظهارنظر پیش از پژوهش تلقی می 

محمد جواد و...) البته برخی نویسندگان -هما؛ شریعت باقري-غالمعلی؛ داودي  -سیدمحسن؛ سیفی زیناب  -بهرام؛ حسینی پویا  -سیدمصطفی؛ بهرامی  -محقق داماد
.بر عنوان قبلی تأکید داشتند و در نهایت اتفاق نظري پدید نیامد

هاي حقوقی  . استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه 2
. استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه 3

(نویسنده مسئول) قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران*. 
- 6محمدعلی اخوت (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور)؛    -5ابوالفضل احمدزاده (قاضی دادگستري)؛    -4حروف الفبا:  نویسندگان همکار به ترتیب  سایر  . لیست  4

غالمحسین الهام (استاد    -8داریوش اشرافی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال)؛  -7محمدعلی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)؛  
آقایی طوق   -11علیرضا آبین (استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)؛    -10شعاع (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور)؛  محمدمهدي انجم   -9  دانشگاه تهران)؛ 

نی  حسن بادی  -13سیدعلیرضا آوایی (قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستري)؛    -12مسلم (وکیل دادگستري و مدرس دانشگاه)؛  
بهرام بهرامی (قاضی   -16تهمورث بشیریه (استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی)؛  -15محمود براتی نیا (قاضی بازنشسته قوه قضاییه)؛    -14(دانشیار دانشگاه تهران)؛  

زینب   -19ازنشسته دیوان عالی کشور)؛  جعفر پوربدخشان (قاضی ب  -18محمدباقر پارساپور (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)؛    -17بازنشسته دیوان عالی کشور)؛  
هادي جواهرکالم  محمد  -22عبدالرضا جوان جعفري (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)؛    -21محمدجواد جاوید (استاد دانشگاه تهران)؛    -20تعالی (وکیل دادگستري)؛  

سید محسن حسینی پویا (استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد -  24مدرس)؛  زاده (استاد دانشگاه تربیت  محمدجعفر حبیب  -23(استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی)؛  
مهراب داراب پور (استاد دانشگاه شهید    -27محمدرضا خسروي (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور)؛    -26عباس حیاتی (دانشیار دانشگاه رازي)؛  علی   -25مشهد)؛  

بهزاد رضوي فرد (دانشیار دانشگاه عالمه    -30ولی رستمی (استاد دانشگاه تهران)    -29می واحد کرج)؛  هما داودي (استادیار دانشگاه آزاد اسال  -28بهشتی)؛  
محمدحسین ساکت (قاضی بازنشسته    -33محمدمهدي ساقیان (استادیار دانشگاه تهران)؛    -32سید قاسم زمانی (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی)؛    -31طباطبایی)؛  

حسین سیمایی صراف (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)؛   - 35غالمعلی سیفی زیناب (عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی)؛    -34دیوان عالی کشور)؛  
عباس شیخ االسالمی (دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی    -37محمدجواد شریعت باقري (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی)؛    -36

محمد عابدي (دانشیار دانشگاه    -40جواد طهماسبی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور)؛  -39سید محمد صدري (دانشیار دانشگاه پیام نور)؛  -38واحد مشهد)؛  
واحد علوم و تحقیقات تهران)؛  اصغر عربیان (دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی    -42محمود عباسی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)؛    -41فردوسی مشهد)؛  

رقیه فراهانی (عضو  -45حجت اهللا فتحی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛    -44بدیع فتحی (استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی)؛    -43
محسن محبی    -48یمی (استاد دانشگاه تهران)؛  عباس کر  -47علیرضا فیض (قاضی بازنشسته دادگستري)؛    -46هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران)؛  

- 51حمزه محمدي (استادیار دانشگاه آزاد اسالمی)؛    -50حسن محسنی (دانشیار دانشگاه تهران)؛    -49(دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)؛  
سیدعباس موسوي (قاضی بازنشسته    -53نشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال)؛  فهیمه ملک زاده (دانشیار دا  -52حسن مرادي (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)؛  

ابوالفضل نیکوکار   -55سیدفاضل نوري (قاضی پیشین دادسراي انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران)؛    -54دیوان عالی کشور)؛  
شین دادسراي انتظامی قضات) اکبر همتیان (قاضی پیعلی -56(قاضی دادگاه تجدیدنظر)؛ 

5. problem finding
6. Questions
7. Problems 
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نامه، کرسی نمقاله، پایاکند که پژوهشگران حقوقی در قالب ها زمینه مساعدي را فراهم میها و سؤال مسئله 
ر این، نتایج عالوه ب  .ایران بپردازند  1401هاي  علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی

گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی  ریزان، قانونگذاران، برنامه تواند براي سیاست این تحقیق می
نظران حقوق و قضاوت نفر از صاحب  80یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت  مسئله 
تعداد،    شود  تهیهایران   این  از  با  56که  آنها  از  نویسنده همکاربه -درج نامشان نیز    نفر  موافقت    -عنوان 
مقالهکردند در  پرشمار»  «نویسندگان  شاخص  ترتیب  این  به  جاي و  به  جدیدي  رکورد  نیز  حقوقی  هاي 
اي و میدانی بوده و تحلیل آوري اطالعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه گذارد. ابزار و روش جمع می

در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی    .یل محتوا» انجام شده استاطالعات مزبور به روش «تحل
شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد. 

هاي حقوقی، حق اعتراض.هاي خیابانی، چالش آشوب  ،یابی، مسئله 1401هاي : ناآرامی، اعتراض هاکلیدواژه
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هم سؤال از علم خیزد هم جواب
1خار و گُل از خاك و آبهمچنان که 

اول: مقدمه (کلیات) 

در جوامع انسانی است. اما گاهی سطح   5هاي رایجو ... یکی از پدیده   4، اعتراض3در قالب آشوب  2ناآرامی
تواند موجب تاثیرگذاري عمیق در اجتماعات انسانی، جوامع است و می   6ساز و عمق این پدیده شگفتی

شود. و کشورها 
، فرصت خوبی است 1401هاي  هاي خوب را ضایع نکنید. ناآرامیگوید: بحرانمی  7چرچیل  وینستون

براي بازنگري در گذشته. یکی از محورهاي بازنگري، بازنگري حقوقی است. در ادبیات آشوب و بحران  
حصارسازي»است. یعنی حدود بحران را باید معین و «گویند یکی از عناصر الزم براي حل بحران،  می

دار حصارسازي حقوقی شده است. هاي برون رفت را جستجو کرد و این مقاله عهدهبه فراخور آن راه
8هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و دینی هم باید صورت گیرد. البته که حصارسازي

ایران   10موجود در عرصه اجتماعی  9سازهاي تواند به عنوان یکی از شگفتیایران می  1401هاي  ناآرامی
بر اساس ضوابط حقوقی   11ارزیابی شود؛ لذا بررسی دقیق این پدیده و مواجهه علمی براي خوداصالحی 

تواند سرآغاز تحول در حکمرانی بعد از انقالب اسالمی باشد؛ مشروط بر آنکه در گام  ضرورت دارد و می
ها به شیوه علمی شناسایی و تدوین شده باشد. در این هاي مرتبط با این ناآرامی اول، مسائل و چالش 

هاي پدیدار هاي منشأ و ناشی از ناآرامیراستا، نویسندگان درصدد هستند تا ابعاد حقوقی مسائل و چالش 

3009. مثنوي مولوي، 1
2. Rioting
3. Turmoil
4. Confusion

. این که ناآرامی در قالب اعتراض یا آشوب بوده و یا اعتراض در قالب ناآرامی بوده و یا در قالب آشوب بوده مفروضات متفاوتی را پدید  5
غالمحسین) -آورد (الهاممی

6. wild card
حسین اضافه شده است.   -. این قسمت توسط سیمایی7
. همان 8
محمدجواد، فتحی، حجت اهللا)-. بهتر است به جاي شگفتی ساز از «سرنوشت ساز» استفاده شود (شریعت باقري9

ممکن است پس از پژوهش به نتیجه دیگري دست . این عبارت نوعی پیش داوري و صدور حکم قبل از تحقیق و پژوهش است. زیرا  10
اند زمانی یک رخداد اجتماعی شگفتی ساز  بهرام) برخی دیگر با شگفتی ساز بودن این پدیده موافق نیستند و گفته   - پیدا کنیم. (بهرامی

حسن) -محمدجواد؛ محسنی -هاي اجتماعی توجه نشود. (شریعت باقرياست که به روابط علی و معلولی پدیده 
11. Self- Correction
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ها فراهم شود. لذا شده را شناسایی و معرفی کنند تا زمینه مساعدي براي درك، تحلیل و پژوهش آن
در   1401ها و موضوعات حقوقی مرتبط با اعتراضات  مند از مسائل، چالش مدر این مقاله فهرستی نظا

هاي علمی و بازنگري در قوانین  هاي بعدي، به منظور برگزاري کرسیشود تا در پژوهشایران ارائه می
ها مدنظر مراجع صالحیت دار قرار گیرد. هاي اجراي آنو مقررات و شیوه

ها و مسائل حقوقی بارت است از کشف و شناسایی سؤالهدف این تحقیق، عهدف تحقیق:    -1
  -قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصالحی نظام سیاسی 

1اجتماعی کشور.  

تحقیق:  -2 سؤال  2سؤال  چه  اینکه  از  است  عبارت  تحقیق  این  قابل سؤال  حقوقی  مسائل  و  ها 
شود؟ بندي میایران، وجود دارد و چگونه طبقه1401هاي ناآرامیپژوهش در ارتباط با 

تحقیق:    -3 پیرامون  فرضیه  پژوهش  قابل  حقوقی  مسائل  اینکه:  از  است  عبارت  تحقیق  فرضیه 
طبقه   1401هاي  ناآرامی قابلیت  و  تنوع  تعدد،  ویژگی  زوایاي  از  از  حداقل  و  است  برخوردار  بندي 

4بندي است.بقهو «موضوعی» قابل ط3«کارکردي»

تحقیق:    -4 میقلمرو  تالش  پژوهش  این  مسئله در  بر  تا  و شود  تمرکز  پژوهش  موضوع  یابی 
باشد.   1401هاي  داراي وصف حقوقی بوده و ثانیاً: ناظر به ناآرامی  اوالً:هایی شناسایی شود که  سؤال

فایده و کارکرد و دوم: از    ها حداقل از دو منظر قابل طبقه بندي است. اول: از جهت هدف،این سؤال
جهت موضوع، محتوا و رشته حقوقی مرتبط. 

هاي سؤال بدون اینکه بخواهیم با تاکید بر تفاوت:  7یابی و مسئله   6، مسئله5مفهوم سؤال  -5
)Question) پرسش (Inquiry) مسئله (Problem یابی () مسئلهproblem finding دچار سردرگمی (

شود، مثل سؤال از شرایط شود که سؤال بر اثر جهل و ندانستن ایجاد میفا میشویم، به این نکته اکت
شود؛ مثل چرایی تسلیم مبیع؟ اما مسئله بر اثر دانستن کلیه اطالعات موجود در یک زمینه ایجاد می

حرکت رو به پایین، هنگام افتادن سیب ازدرخت که توسط نیوتن مطرح و منتهی به کشف نیروي جاذبه 

محمدجعفر  - . با استفاده از اصالح پیشنهادي حبیب زاده1
سیدفاضل) - اصغر و نیز نوري-ندارد.(عربیان-که در پژوهشهاي علمی رایج است-این مقاله نیازي به سؤال و فرضیه  2
محمدجعفر -. حبیب زاده 3
محمدجواد)-سخن گفته شود.(جاویدهاي رایج. اگر مقاله را اکتشافی بدانیم باید از فرضیه 4

5. Question/ Inquiry
6. Problem
7. problem finding
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ش آن  زمین  به  دیگران  اما  است؛  مطرح  پرسشگر»  «فرد  براي  سؤال  در  اصلی  مجهول  همچنین  د. 
داده پاسخ  به  مجهول  متمرکز  صورت  به  علمی»  که «جامعه  مسئله  در  اصلی  مجهول  خالف  بر  اند؛ 

طریق  از  سؤال  در  پاسخ  یافتن  نتیجه  در  است.  نشده  شناسایی  آن  پاسخ  و  نپرداخته  مسئله  مجهول 
اي یا میدانی) ممکن است؛ اما یافتن پاسخ مسئله از طریق مراجعه به د و منابع (کتابخانه مراجعه به افرا

کتابخانه منابع  یا  نیازمند افراد  و  پرداخت  آن  به  متمرکز  صورت  به  باید  بلکه  نیست؛  ممکن  اي 
هاي عمیق و سنگین است. پژوهش

کاربرد را در علوم مدیریتی دارد و زمانی ) اصطالحی است که بیشترین  problem findingیابی (مسئله 
اي غیرعادي در روند کار سیستم یا سازمان پدید آید و موجب ایجاد اختالل،شود که پدیده انجام می

وضعیت بی و  موجود  وضع  بین  نتیجه «شکاف  در  و  شود  کارها  جریان  کیفیت  و  کمی  افت  نظمی، 
139، صفحه  1401و سازمان، انتشارات سمت،    مطلوب» را پدید آورد (رضاییان، علی، اصول مدیریت

هاي این مقاله به شرح زیر است: به بعد) بر این اساس، ویژگی
: این پرسشاوالً: تاکید بر ابعاد حقوقی پرسش تواند در مواردي وصف ها میهاي مطرح شده دارد. ثانیاً

ها  یابی شود. ثالثاً: این پرسشاي) پاسخسؤال را داشته باشد؛ یعنی با مراجعه به منابع (میدانی یا کتابخانه
ها  در مواردي از اوصاف مسئله برخوردار است. آنچه مسلم است، این است که پاسخ دهی به این پرسش

ها از طریق بررسی اسناد و نیازمند تالش و تکاپوي پژوهشگران حقوقی است. نهایتاً پاسخ برخی از آن
رائه است و در قالب یک مقاله علمی قابل تنظیم است؛ اما پاسخ  مدارك، مراجعه به افراد و... قابل ا
ها هایی که در ارتباط با ریشههاي عمیق و نظري است. مثل پرسشدهی به برخی دیگر، نیازمند پژوهش

ها در سطح رساله دکتري  هاي تئوریک وضعیت موجود طراحی شده است. پاسخ به این مسئلهو بنیان
ترده در سطح نظریه پردازي است. هاي عمیق و گسو پژوهش

هاي این پژوهش عبارتند از: الف) نیازسنجی و فایده و کارکردتحقیق:    1هاي فایده و کارکرد  -6
یابی اعتراض از منظر حقوقی ب) افزایش کنشگري جمعیت حقوقی کشور ج) ارتقاي سطح کاربرد مسئله 

اثربخشی پژوهش  استفاده و  موضوع د)  با  مرتبط  حقوقی  ظرفیت  هاي  پژوهش  از تمام  انرژي  هاي و 
و)   1401هاي  حقوقی کشور هـ) تولید و اشاعه دانش بومی و تخصصی حقوقی در ارتباط با ناآرامی

به مقامپاسخ  مستمر  کرسی  دعوت  برگزاري  در  و رهبري  مناظره  نقد،  آزاداندیشی،  علمی  هاي 
2پرهیز.ارهاي خشونتز) کمک به ایجاد فضاي گفت و گوي علمی و رفتپردازينظریه

. مفهوم مورد نظر از کارکرد در این مقاله عبارت است از ترکیبی از معناي آثار و اهداف. 1
حسن)-این پژوهش است. (محسن. شناسایی پرسشهایی که به دنبال بیان سخنان مردم و نیازهاي اجتماعی باشد از دیگر کارکردهاي 2
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طیف وسیعی از مشکالت، فراروي این تحقیق وجود  هاي تحقیق:  مشکالت و محدودیت   -7
هاي ها عبارتند از: محدودیت زمان تحقیق، مشکالت ناشی از بدیع بودن پژوهشداشت که اهم آن

رخداد و  حقوقی  مطالعات  در  یاب  بودن  مسئله  ناشناخته  همچنین  و  اجتماعی  شیوه 1هاي  الزامات  و 
مدارك، دشواریهاي راجع به رعایت مالحظات نظرهاي چندنویسندگی، محدودیت دسترسی به اسناد و 

رغم مشارکت در متفاوت برخی از نویسندگان و همچنین رعایت محذورات برخی دیگر از افراد که علی 
دانستند، فزونی حجم متن نهایی بر استانداردهاي تدوین مقاله، درج نام خودشان را به مصلحت نمی

نویسی در نشریه.رایج مقاله
اي که در تحلیل گونهی از مشکالت مهم فراروي پژوهش عبارت بود از: پدید آمدن شرایط تعارضاما یک

سو مکلف به محتوا و ثبت و مستندسازي نظرهاي مشارکت کنندگان مقاله وجود داشت. زیرا از یک
حفظ اطالعات نگرش سنج افراد و حفظ حریم خصوصی و باورهاي سیاسی اجتماعی آنان بودیم و از 

هاي اسناددهی و استنادپذیري و نیز شفافیت روش تحقیق ملتزم  بایست به رعایت قاعده گر سو، میدی
باشیم. 

ها است. موضوع پژوهش و زمینه مورد مطالعه مشکل مهم دیگر راجع به ابعاد سیاسی بعضی از پرسش
وي سیاسی ها رنگ و ب) موجب شده است که به صورت آشکاري بعضی از سؤال1401هاي  (ناآرامی

ویرایش در  اما  بگیرد.  شود؛  طرف  بر  شائبه  این  شد حتی المقدور  تالش  شد،  که انجام  مکرري  هاي 
اي است که احتمال هاي زمینه مورد مطالعه و پیوند طبیعی و ناگسستنی علوم انسانی به گونهویژگی

که در طراحی سؤال بر ابعاد   دانندطرح این شائبه را کماکان با خود دارد. لذا نویسندگان الزم به ذکر می
حقوقی مسئله تاکید دارند و هیچ نگاهی به ابعاد سیاسی موضوع نداشته و نخواهند داشت. 

مشکل دیگري که مکرراً مورد تأکید قرار گرفته، توسط یکی از نویسندگان با این عبارت بیان شده است 
راي دانشمندان است. تهدید، اخراج  که: پیش نیاز پژوهش در خصوص حوادث اخیر، ایجاد فضایی امن ب

اي از نخبگان فداکاري نموده برد. باید عده نظران جرئت نخبگان را از بین می و بازنشسته کردن صاحب
3و 2هاي الزم را ارائه نمایند. هاي مربوط به فضاي ارعاب دانشمندان را شناسایی و راهکارو آسیب

محمدعلی -. اردبیلی 1
علیرضا  -. فیض2
. برخوردهاي حذفی، پیش داوري و قضاوت ناعادالنه برخی از کسانی که هر گونه قرائت دیگر از این رویداد را به عنوان مخالفت، ضدیت 3

حسن) -دانند از دیگر مشکالت این پژوهش است. (محسنی و اغتشاش می 
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ها در سازگاري برخی تردیدم و محتواي مقاله:  مبانی تردید و توجیه در استاندارد حج  -8
هاي علمی مطرح شده است. نظیر این که حجم مقاله حجم و نیز محتواي این مقاله با استاندارد مقاله

ها است که هر اي از سؤالو محتواي آن نیز مجموعه  1هاي تعریف شده نشریه فراتر استاز استاندارد
:  ند انجام پژوهش مستقل است. براي رفع این تردیدها خود نیازمکدام از این سؤال ها کافی است اوالً

: توضیحی که در خصوص مفهوم «سؤال»، «مسئله» و  به هدف و سؤال اصلی مقاله توجه شود و ثانیاً
: کافی است توجه شود که رویکرد.  یابی» ارائه شده، مدنظر باشد«مسئله  هاي هاي تحولی در پژوهشثالثاً

نظران  ل ناشناختگی و عدم انس ذهنی در ابتداي ظهور، همواره مورد انکار و تردید صاحبعلمی به دلی
است. گرفته  قرار  علمی  متخصصان  پژوهش   2و   : قالب رابعاً از  فراتر  باید  علمی  و هاي  خشک  هاي 

هاي ریز و مشخص باشد و هاي واقعی اجتماع و مسئلهساختارمند کمّی و کیفی بوده و معطوف به نیاز
گروهگره توسط  و  کند  دنبال  را  جامعه  مشکالت  از  که گشایی  برسد  انجام  به  پژوهشی  بزرگ  هاي 

خوشبختانه اسناد باالدستی حوزه پژوهش در این زمینه صراحت الزم را دارد. در ادامه به برخی از این 
شود. موارد به عنوان مبانی توجیهی این مقاله استناد می

مبنی بر «ارتقاي روحیه...    2- 4بند    - 1393ابالغی    - هاي کلی علم و فناوري سیاستهاي مرتبط از  بند
ها در آموزش و پژوهش با توجه به  مبنی بر «تعیین اولویت    5- 5شجاعت علمی و کار جمعی»، بند  

ادل پردازي ... تبهاي نظریهمبنی بر «تشکیل کرسی  3-   4ها و نیازهاي کشور.»، بندها، ظرفیت مزیت
آرا، تضارب افکار و آزاد اندیشی.» 

هاي بنیادین نقشه جامع علمی از مبانی و ارزش  5بندهاي مرتبط از سند نقشه جامع علمی کشور: بند  
از اهداف بخشی   4  -  3اندیشی، تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن).»، بند  کشور مبنی بر «آزاد

بر «حضور مسئوالنه و موثر در نظام اجتماعی»، راهبرد کالن  نظام علم و فناوري و نوآوري کشور مبنی  
هاي دهی آموزش پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نیاز مبنی بر «جهت   7شماره  

هاي ملی و نیز واقعی و اقتضائات کشور» با این توضیح که براي تحقق این «راهبرد کالن»، راهبرد
هاي حل مسئله»، «رفع نیاز«هایی نظیر  ها بر کلید واژهشده و در آن  هاي ملی متعددي تعریفاقدام

3ها»، «مشکالت اجتماعی» و امثال آن تاکید شده است. هاي دستگاهجامعه»، «رفع نیاز

اصغر) پیشنهاد -سیدحسین و عربیان  -اي بود که برخی از استادان (صفاییدم تناسب حجم مقاله با استانداردهاي رایج به گونه ایراد ع.1
  انتشار آن به صورت ضمیمه یا ویژه نامه نشریه را مطرح کردند اما جمع بندي منتهی به انتشار آن در قالب مقاله شد.

، انتشارات سروش، ترجمه احمد آرام توماس کوهنلمی، نوشته هاي ع. نگاه شود به ساختار انقالب 2
هاي«عالج مشکالت کشور»، «جهاد علمی»،  توان به تاکیدهاي مقام رهبري نیز اشاره و استناد نمود که با کلیدواژه . عالوه بر این، می 3

در سخنان ایشان آمده است.  «رفع نیازهاي کشور» و امثال آن به صورتی پرتکرار و با فراوانی باال 
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آوري و پردازش اطالعات) در این مقاله، به شرح زیر شیوه انجام تحقیق (جمع  1روش تحقیق:  -9
بوده است:  

اول: پیشتهی  مرحله  مقاله)ه  اول  (ویراست  و   - نویس  اسناد  بررسی  روش  از  استفاده  با  مرحله  این 
از    2ايمدارك و نیز تحلیل محتوا انجام شده است؛ به این ترتیب که ابتدا اطالعات به روش کتابخانه 

هاي هاي منتشر شده، تحلیلهاي اجتماعی، بیانیههاي رسمی در ارتباط با ناآرامیمیان گزارش مقام
هاي رسمی (اجرایی، امنیتی، حقوقی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مواضع اعالم شده توسط مقام

هاي رسمی، قوانین و مقررات مربوط به اطالعاتی و قضایی)، اخبار و اطالعات منتشر شده در رسانه
جمع  مدارك،  و  اسناد  بررسی  شیوه  از  استفاده  کنار  در  همچنین  است.  شده  گردآوري  ري  آوموضوع، 

اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه با برخی صاحب نظران و کارشناسان نیز مدنظر بوده است؛ در 
هاي طبقه بندي شده و تمامی مسائل در شاخه  3بندي محتوا»ادامه، اطالعات تهیه شده به شیوه «مقوله

اولیه مقاله تدوین  مختلف حقوق جانمایی و توزیع شد و در نهایت، با تحلیل محتواي مزبور، پیش نویس  
گردید.

4در این مرحله با استفاده از روش دلفی   - مشارکت صاحب نظران و تهیه نسخه پژوهشی  مرحله دوم:

ها تقاضا شد نفر از صاحب نظران ارسال و از آن  167و طی شرحی، پیش نویس اولیه مقاله براي تعداد  
که هرگونه اصالح، نظر تکمیلی و ویرایش نسبت به پیش نویس مقاله دارند، ابراز کنند. 

هیئت   عضو  - 1ها به این شرح بود:  ها نظرخواهی شد و نیز درصد آنمعیار در تعیین افرادي که از آن
حداقل در سطح دادگاه  -قاضی شاغل یا بازنشسته    -2درصد)    60علمی دانشگاه در رشته حقوق باشند. (

از وکالي شناخته شده دادگستري باشند.   - 3درصد)    30باشند. (  - تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور
درصد)10(

س از دریافت نظرهاي اصالحی،  عالوه بر ارسال متن، تلفنی نیز توضیح الزم به این افراد داده شد و پ
5نسخه پژوهشی مقاله همراه با درج مجموع پیشنهادها و نظرهاي اصالحی در پاورقی تنظیم شد. 

اي و تحلیلی خوب است از مصاحبه و مطالعه میدانی، مشاهده و تحلیل آماري هم استفاده شود. (جاوید  . در کنار روش تحقیق کتابخانه 1
محمدجواد) -
محمدجعفر) -آوري اطالعات است. (حبیب زاده. منظور از روش کتابخانه اي، ابزار جمع 2

3. Content categorization
4. Delphi

. بدیهی است اظهارنظر نویسندگان غالباً محدود به رشته تخصصی خودشان است. مثالً بیشتر استادانی که در حقوق خصوصی تخصص 5
داشتند فقط نسبت به سؤالهاي رشته خودشان اظهارنظر کردند. 
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نفر    167متن مقاله طی شرحی براي تعداد    - 1گزارش کمّی از نظرهاي دریافتی به این شرح است:  
درصد) هیچ صدم79و 4نفر (8داد تع -2ها براي مشارکت در تدوین مقاله دعوت شد. ارسال و از آن

درصد) هم ضمن استقبال از محتواي مقاله، با اعالم  صدم    53و    33نفر (   56تعداد    - 3پاسخی ندادند.  
نظرهاي اصالحی خود و یا بدون اعالم نظر اصالحی با درج نامشان به عنوان نویسنده موافقت کردند. 

رائه برخی نظرهاي اصالحی، درصد) نیز با تایید محتواي مقاله و اصدم    37و    14نفر (  24تعداد    - 4
و   21نفر (  36تعداد    -5دانند.  مفاداً اعالم کردند که ذکر نام خود را به عنوان نویسنده به مصلحت نمی

درصد) به صورت مکتوب یا تلفنی پاسخ دادند و مفاداً اعالم کردند امیدي به تاثیر این قبیل صدم    55
اجتماعی کشور باید صورت   - سی تر در نظام سیاسیکارها ندارند و بر این باورند که اصالحاتی بسیار اسا

هاي مندرج در مقاله، جانبدارانه درصد) هم اعالم کردند پرسشصدم    56و    15نفر (  26تعداد    - 6پذیرد.  
ها درصدد الپوشانی مشکالت ساختاري است؛ واال  تنظیم شده؛ با این توضیح که مفاداً معتقدند سؤال

گرشی انتقادي تر مطرح شود. این گروه خصوصاً با بخش مبانی هایی بسیار اساسی تر و با نباید سؤال 
بر عکس دو    - 7توجیهی مقاله (که بر اساس اسناد رسمی و باالدستی تنظیم شده است) مخالف بودند.  

تعداد   قبلی،  (  3گروه  پرسشصدم    79و    1نفر  کردند  اعالم  مفاداً  هم  مقاله، درصد)  در  مندرج  هاي 
هاي مخالف با نظام سیاسی یح که مقاله، درصدد القا و اشاعه اندیشه جانبدارانه تنظیم شده؛ با این توض

درصد) نیز براي عدم مشارکت در تدوین مقاله،   صدم  38و    8نفر (  14تعداد    - 8اجتماعی کشور است.  - 
را مطرح کردند. معاذیري همچون بیماري، تراکم کارها، فرصت نداشتن و...

در تدوین مقاله مشارکت کردند و در مجموع  )  درصد از کل مخاطبان   صدم  90و    47(نفر    80تعدادنتیجه:  
و    418تعداد   شد  واصل  اصالحی  نظر  کل)    صدم53و    33(نفر    56مورد  از  نیز  درصد  نامشان  درج  با 

موافقت کردند.
پس از تهیه نسخه نهایی مقاله و براي اطمینان از نظر افرادي    - تهیه نسخه نهایی مقالهمرحله سوم:  

ها  ها ارسال و آخرین نظرهاي آن دند، مجدداً نسخه نهایی براي آنکه با درج نامشان موافقت کرده بو
دریافت و اعمال شد و اکنون پیش روي شماست. 

ویژگی دیگر این مقاله، ثبت باالترین رکورد در تعداد نویسندگان مقاله در حوزه علوم انسانی در کشور 
هاي حقوق و برخی از قضات  دانشکده  نفر که غالباً از اعضاي هیئت علمی  56در تهیه این مقاله    1است.

هاي  مطالعات علم سنجی است. سازمان اروپایی پژوهش   . شاخص چندنویسندگی در مقاالت علمی از جمله استانداردهاي شناخته شده در1
مقاله هسته  سرن،  به  موسوم  عنوان  اي  با  نشریه    The CMS experiment at the CERN LHC"اي   journal ofدر 

Instrumentation    ران  نفر نویسنده منتشر کرده است. در ارتباط با چندنویسندگی در مقاالت علمی توسط پژوهشگ   3099و با تعداد
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ها در صفحه اول آمده است. البته نگارش اند که مشخصات آناند، مشارکت کردهعالی رتبه کشور بوده
اولیه توسط نویسنده مسئول انجام شده و اعمال نظرهاي سایر نویسندگان و نیز ویرایش نهایی مقاله، 

با این توضیح که در فرایند ویرایش نهایی نیز    1ست.توسط گروه منتخبی از نویسندگان انجام شده ا 
اکثر نویسندگان مشارکت فعال داشتند و در نتیجه نسخه نهایی با نسخه اولیه تفاوتهاي بسیاري دارد.

مخاطبان و استفاده کنندگان از این مقاله چهار گروه مشخص هستند: اولین گروه، مخاطبان:  -10
پیشنهاد شده در این مقاله به منزله نتایج نیازسنجی پژوهشی و پژوهشگران حقوقی هستند. محتواي  

می مسئله  پیشنهاد  گروه  این  به  حقوقی،  رشتهیابی  سایر  استادان  گروه،  دومین  و  شود.  علمی  هاي 
روابط   و  سیاست  دانش  استادان  اقتصاددانان،  فقیهان،  هستند،  شناسان، المللبینتخصصی  جامعه   ،

رود تا در  گروه از مخاطبان جاي دارند. از این مخاطبان فرهیخته، انتظار میروانشناسان و... در این  
رسالت  موجود،  شرایط  در  تا  دهند  انجام  خود  تخصصی  حوزه  در  را  مشابه  کاري  صالحدید،  صورت 
گروه،  سومین  باشند.  کرده  ادا  اسالمی  ایران  به  را  خود  دِین  و  رسانده  انجام  به  را  خویش  اجتماعی 

ها ترین مخاطبان این تحقیق هستند که اتفاقاً براي حل مشکالت کشور نیز به آنهمترین و ماصلی
برنامه مدیران،  از:  عبارتند  گروه،  این  سیاستامیدواریم.  تصمیمریزان،  تصمیمگذاران،  گیران، سازان، 

ن تحقیق  گذاران. انتظار آن است که این دسته از مخاطبان، نتایج ایمقررات نویسان و سرانجام، قانون
ها را براي موفقیت را به دیده قبول و لطف و اعتماد بنگرند. زیرا در تحقیق حاضر، تالش شده بهترین

مند و رنجدیده ایران تدارك کنیم. چهارمین گروه، آیندگان و پژوهشگران  ها و ملت شریف، عزت آن
ه خواهند نشست. امید که تاریخ و تحوالت اجتماعی ایران هستند که روزي این تالش علمی را به نظار

به عنوان    - که جز ایفاي وظیفه و مسئولیت اجتماعی- آیندگان، خیرخواهی ما را تصدیق کرده و بپذیرند  
هدف دیگري، مد نظر    -  2هاي تکامل یافته نهادِ بنیادینِ امر به معروف نهی از منکریکی از زیرشاخه

معموالً از نظم مستقر و   -به تبع دانش حقوق- دان  نبوده است. چرا که ساختار اندیشه و ذهن حقوق

شناسی  هاي علوم پایه مانند فیزیک، زیست شناسی، زمین دهد که در رشته ایرانی تحقیقات متعددي انجام شده است و به طور کلی نشان می 
هاي علوم انسانی، گروه پژوهشی بزرگی به وجود  هاي بزرگ پژوهشی به وجود آمده اند. ولی در رشته هاي پزشکی، گروه و همچنین رشته 

دهد  انجام شده نشان می   2012هاي پژوهشگران ایرانی در وبگاه علم در سال  به عنوان مثال، پژوهشی که در خصوص مقاله   نیامده است.
هاي علوم انسانی گرایش اصلی به  نفر نویسنده در تهیه آن مشارکت کردند؛ اما در رشته 2900تا    2100مقاله وجود دارد که بین    91که  

رضا و دیگران، بررسی  علی  - هاي پژوهشی بزرگ وجود دارد. (نوروزيو تمایل کمتري براي تشکیل گروه  هاي انفرادي استنگارش مقاله 
  96مجله علم سنجی کاسپین، سال چهارم، شماره دوم پاییز و زمستان –هاي ایرانی و ارتباط آن با استنادپذیري الگوي نویسندگی در مقاله 

).  44تا 36صفحات  
رقیه-زاده، محمد و فراهانی. این گروه عبارتند از: پوربدخشان، جعفر؛ درویش1
. حبیب زاده، محمدجعفر 2
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ها و ساختارهاي کند و هرگونه تغییر و اصالح را در درون نظم موجود و با رعایت قالبموجود حمایت می
کند که آن هم همراه است با پرهیز از رفتار خشونت گرا و کالم ساختارشکن و شناخته شده دنبال می

استفاده از تجربیات مسلم بشري. مشروط است به تحقق فلسفه حقوق و
ساختار ادامه هاي حقوق:  ساختار «کارکردي و موضوعی» مسائل، به تفکیک شاخه  -11

1401هاي  هاي حقوقی در ناآرامیاین مقاله چنین است که ابتدا چگونگی پدیداري مسائل و چالش
مزبور از دو منظر طبقه   هاي حقوقیشود، پس از آن، مجموعه مسائل و چالش ایران توضیح داده می

می میبندي  تقسیم  دسته  سه  به  کارکرد  و  آثار  نظر  نقطه  از  ابتدا  از: شود.  عبارتند  که  شود 
ها به  سازها». و در نهایت، همان مسائل و چالش ها» و «فرصتکننده گیريها»، «پیش کننده«جبران

گانه مزبور عبارتند   10هاي  اخهشود. ششاخه دانش حقوق جانمایی و توزیع می  10لحاظ موضوعی، در  
چالش1از:   و  مسائل  حقوق  )  فلسفه  منظر  از  موضوع،  فراروي  چالش2هاي  و  مسائل  فراروي )  هاي 

فراروي موضوع، از منظر حقوق عمومی  ) مسائل و چالش3موضوع، از منظر حقوق اساسی   ) 4هاي 
هاي فراروي موضوع،  مسائل و چالش  ) 5الملل  هاي موضوع، در ارتباط با ابعاد حقوق بینمسائل و چالش

هاي فراروي موضوع، از منظر فقه و نهاد ) مسائل و چالش 6از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي  
چالش7روحانیت   و  مسائل  قضایی )  و  دادرسی  حقوق  منظر  از  موضوع،  فراروي  و 8  1هاي  مسائل   (

هاي فراروي موضوع، از منظر  ) مسائل و چالش9هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق کیفريچالش
4و 3هاي فراروي موضوع، از منظر حقوق خصوصی) مسائل و چالش210علوم جنایی تجربی

نکته دیگر قابل توجه آن است که عناوین پیشنهادي این تحقیق، به صورت موضوعی و پرسش محور 
تنظیم شده است؛ یعنی هر موضوع در قالب یک سؤال تشریحی بیان شده تا مدار پژوهش و تحقیق 

ن االمکاتا حتی5داوري پرهیز شود  ها هم تالش شده است که از سوگیري و پیش باشد. در تنظیم سؤال
به ضوابط و اخالق تحقیق وفادار باشیم.  

تواند موارد بعدي را نیز شامل شود. شاید تعبیر حقوق  می . یکی از نویسندگان مقاله معتقد است: تعبیر حقوق قضایی دقیق نیست. چون  1
محمدباقر) -قضا یا حقوق دادرسی یا رسیدگی قضایی مناسب تر باشد. (پارساپور 

شد که مسئولیت سؤالهاي هر رشته به یک نفر نویسنده  اي انجام می هاي حقوقی به گونه . بهتر بود فصل بندي مقاله بر اساس رشته 2
محمدجواد؛  -تهمورث؛ جاوید-شد. (بشیریهشد و نظر سایر نویسندگان آن رشته توسط همین نویسنده مسئول جمع بندي می مسئول داده می

محسن) -محبی
عباس انجام شده است. -. ترتیب طبقه بندي موضوعی به پیشنهاد شیخ االسالمی3
فوق قرار گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این شاخه با بعضی    توانند در بیش از یک شاخه از ده شاخه. بدیهی است که برخی از سؤالها می 4

سیدمحسن). -حسینی پویا- حسن   -از سؤالها همپوشانی دارد. (محسنی
سیدقاسم   -محمدجعفر و نیز زمانی -زاده. حبیب 5
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  2کشور  1401هايحقوقی در ناآرامی هاي و چالش   مسائل   1دوم: پیدایش

این بدیهی است که جوامع انسانی سرانجام موفق به مهار و مدیریت هرگونه ناآرامی در حوزه زیست  
است   4ناآرامی  3یز شرایط پساخود خواهند شد؛ اما آنچه مهم است، شیوه مهار و مدیریت ناآرامی و ن

شود. که معموالً همراه با تغییراتی در قواعد و مقررات حاکم بر رفتار انسان، جامعه انسانی و حاکمیت می
هاي عمیق و گسترده حجم و سطح این تغییرات تابعی است از عمق، سطح و حجم ناآرامی. در ناآرامی

آید. از آنجا که پدید می7و سبک زندگی6، نظم عمومی5هاي اجتماعیمعموالً تغییراتی وسیع در ارزش 
هاي فردي و اجتماعی هاي اجتماعی، نظم عمومی و نیازهاي قانونی جوامع همواره برآمده از ارزشنیاز

هاي حقوقی که هاي مسائل و چالشتوان نتیجه گرفت که در «پسا ناآرامی»، توجه به ریشه است، می
یا نویافته که از آثار ناآرامی هستند، از طرف دیگر،    8از طرفی و مسائل حقوقی نوپدیدمولد ناآرامی بوده،  
کند. جامعه ایرانی و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنی ضرورت پیدا می

حوالت هاي حقوقی مولد ناآرامی و نیز مواجهه با تنیست و الزم است هر چه زودتر براي شناخت ریشه
می مطرح  ناآرامی  پسا  در  که  حقوقی  نوپدید  و  نویافته  مسائل  و  باور  حقوقی  به  شود.  آماده  شوند، 

هاي مختلف حقوق پراکنده  ها در شاخهها و مسائل حقوقی مرتبط با ناآرامینویسندگان این مقاله، چالش
ی، حقوق جزا و جرم  ها عبارت است از: فلسفه حقوق، حقوق اساسی، حقوق عموماست. اهم این شاخه

و ... .المللبینشناسی، حقوق خصوصی، فقه و نهاد روحانیت، حقوق بشر و حقوق شهروندي، حقوق 
هاي قابل توجه براي کشف و شناخت مسائل حقوقی در این مقاله تالش شده است تا مهمترین سرفصل

برآمده از آن شناسایی و در قالب پرسشهایی ها و نیز ابعاد و آثار متنوع و تحوالت حقوقی  منشأ ناآرامی
هاي روشمند به جمعیت حقوقی ایران ارائه شود و از آنجا که این پرسشها براي  براي انجام پژوهش

. واژه پیدایش قابل حذف است. (فتحی، حجت اهللا)1
و راهکارهاي    1401هاي اعتراض و آشوب  یتر نوشته شود: «کشف مسائل و چالش . برخی پیشنهاد کرده اندکه بهتر است به جاي این ت 2

بهرام)  -حقوقی، قضایی، انتظامی آن». (بهرامی
. استفاده از اصطالح پساناآرامی از سوي نویسندگان متعددي مورد انتقاد قرار گرفته است آنان اعالم داشتند که اطالق این اصطالح در 3

تواند خطاي تشخیص و پیش فرضهاي راجع به عنوان پژوهش را پدید آورد؛ زیرا  نستن دوران پسا ناآرامی می شرایط فعلی و مفروض دا 
  -محمدرضا؛ همتیان  -توان از این ترکیب استفاده کرد که از پایان ناآرامیها بر اساس استانداردهاي تخصصی مطمئن بود. (خسروي زمانی می 

محبی، محسن)-جعفر   -محمدجواد؛ پوربدخشان-حجت اهللا؛ شریعت باقري - علی اکبر؛ فتحی
4. post unrest
5. Social values
6. Public order
7. life style
8. Emergent



19

مسئلهه
یابیی
 

حقوقق
 یی

در 
ناآرامیی

هايي
 

11401
اا 

یرانن
ش

صفایی، محقق داماد،دروی
زاده 

ها نیست؛ بلکه تنها نقطه شود لذا به معناي جامعیت یا مانعیت آندر نظمی علمی ارائه می  1اولین بار
سا ناآرامی، خطوطی کمرنگ را براي شناخت و مواجهه با مسائل تواند، در طلیعه پآغازي است که می

شود، ظرفیت  هایی که ارائه میها و آثار) نشان دهد. هر یک از این مسائل و چالشرو (ریشه حقوقی پیش
انجام یک پروژه یا حتی چند پروژه پژوهشی، در قالب مقاله علمی، پایان نامه و حتی رساله دکتري را  

د مورد توجه پژوهشگران حقوقی ایران قرار گیرد. تواندارد و می

(اعم  ها  هاي حقوقی مرتبط با ناآرامیبندي مسائل و چالش سوم: طبقه 

3و آثار)2ها از ریشه

می نظر  چالش به  و  مسائل  ناآرامی رسد  با  مرتبط  حقوقی  می هاي  را  و  ها  (آثار  نظر «کارکرد  از  توان 
بندي کرد:اهداف)» در سه دسته به شرح زیر طبقه

مسائل   -3مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیشگیري    - 2مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران    - 1
4حقوقی ناظر به حوزه فرصت سازها. 

توضیح هر کدام از این سه دسته به شرح زیر است: 
این مسائل خسارت:    5کنندهکننده و جبرانمسائل ناظر به قوانین و مقررات ترمیم  -1

ها قابل توجه است؛ ناظر به قوانین و مقرراتی است که براي ترمیم و جبران خسارات ناشی از ناآرامی

رسد. (ملک زاده، فهیمه) . اطالق «اولین بار» بر برخی پرسشها صحیح به نظر نمی 1
هاداراي  شده برخی از این ریشه   1401هاي  منتهی به ناآرامیها و شرایطی معطوف شود که  . طراحی سؤالها باید ناظر به عوامل ریشه 2

شناسی اختصاص یابد و مطالعات  هاي اجتماعی بیشترین سهم باید به مطالعات علتاوصاف فقهی، حقوقی و تقنینی هستند. در مطالعه پدیده 
حجت اهللا)  -سیدمحمد؛ فتحی-شناسی از اهمیت کمتري برخوردار است. (صدريمعلول

هاي حقوقی پساناآرامی»که با توجه به تذکر برخی از نویسندگان مبنی  گونه بود:« سوم: طبقه بندي مسائل و چالش تیتر ابتدا این   . این3
ها اساساً ممکن و  هاي قبل از ناآرامی ها و چرایی ها بدون توجه و ایجاد پل ارتباطی با چالش هاي حقوقی پسا ناآرامیبر:« آیا بررسی چالش 

ها جلوگیري کرد؟» توان بدون شناخت آنها از تکرار نا آرامی سازد یا خیر؟ براي مثال، آیا می و ما را به نتایج درست رهنمون میمیسر است  
سیدمحمد) - حسن و نیز صدري–که به شرح فوق اصالح شد.(مرادي  

که در مدیریت راهبردي کشور تغییر ایجاد شود و  آنها مهار شود و تمام شود بی دست کم دو فرض باید از هم جدا شود: یکی اینکه ناآرامی 
دوم اینکه مدیریت راهبردي تغییر کند خواه به دلیل داخلی یا خارجی و خواه تغییر مدیریت راهبردي رادیکال باشد یا لیبرال. (شریعت 

محمدجواد؛ فتحی، حجت اهللا)-باقري
آسیب4 هدف  با  مسائل  این  نوع  سه  هر  واقع  در  موجو.  وضع  می شناسی  انجام  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  براي  راهکار  ارائه  و  شود. د 

زاده، فهیمه) (ملک
کننده ذکر شود؛ مگر این که هدف تقدم رتبی در شرایط فعلی باشد. (طهماسبی  کننده مقدم بر مسائل جبران بهتر است مسائل پیشگیري .  5
جواد) -
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توان مسائلی را شناسایی کرد. اول این که، براي شناسایی قوانین ترمیم  در این راستا از دو منظر می
انونی کدامند؟ قوانین کننده باید با بررسی وضعیت موجودِ قوانین و مقررات، مشخص شود که خألهاي ق

توان پیشنهادهایی برآمده  و مقررات نامناسب و تبعیض آمیز چه مواردي هستند؟ و... . و در نهایت می 
از نتایج پژوهش براي اصالح قوانین و مقررات موجودِ ارائه داد. دوم براي شناسایی قواعد جبران خسارت 

ع مختلف آن را که شامل خسارات بدنی، مادي و بندي حقوقی خسارت توجه نمود و انواباید، به تقسیم
ها به پژوهش گذاشت و در این رهگذر الزم است به محدودیتها و  در ارتباط با ناآرامی  1شود معنوي می

به عنوان مثال اگر تفسیر موسعی از قوانین ناظر به   ؛توالی فاسدي که ممکن است پدید آید توجه کرد
-اعم از دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - توان عامل ورود زیان  جبران خسارت ارائه شود، می

ها به اي که در جریان ناآرامیرا مکلف نمود تا خسارات بدنی، مادي و معنوي عظیم و بسیار گسترده
وارد شده را جبران کند، در حالی که جبران همه خسارات وارد شده، اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)  

یقیناً خارج از توان و امکان دولت و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی است. این در حالی است که چنانچه 
مقررات ترمیم کننده و جبران کننده خسارت، به صورت کامالً مضیق تفسیر شود، ممکن است خسارات  

در که  عظیمی  شخصیت  بسیار  به  ناآرامی  حقوق  شرایط  و  عمومی  حقوق  در  حقوقی  و  حقیقی  هاي 
خصوصی وارد شده است، قابل جبران و ترمیم نباشد؛ بنابراین در چنین موقعیتی رعایت انصاف و نیز  

می ایجاب  موازنه  بالتکلیفی  اصل  و  ابهام  و  تعارض  این  از  خروج  براي  معیارهایی  و  ضوابط  تا  کند 
آورد که نیازمند بازنگري، هایی جدید پدید می ن ضوابط و معیارها خود، مسائل و چالش شناسایی شود و ای

کننده و جبران کننده خسارت خواهد بود. مهم آن است که این به روزرسانی و تطبیق مقررات ترمیم
شود و در عین حال قابلیت   2ها با مبانی فلسفه حقوقی سازگار و با اصول کلی حقوقی پشتیبانی بازنگري

اجرایی نیز داشته باشد.
در مهار و  کننده از بروز شرایط مشابه:  مسائل ناظر به قوانین و مقررات پیشگیري  -2

توان و نباید احتمال پدیداري شرایط مشابه را منتفی  ها و نیز در شرایط پسا ناآرامی نمیمدیریت ناآرامی
سطح و عمق متفاوت تکرار شود. بنابراین بازنگري، به روزرسانی دانست. ممکن است شرایط مشابه با  

و اندیشیدن در رابطه با تصویب قوانین، مقررات و قواعد حقوقی پیشگیري کننده از بروز شرایط مشابه 

هاي حقوقی خسارات به سه دسته  کر یکی از نویسندگان که آورده: در تقسیم بندي . ابتدا فقط به خسارتهاي مادي اشاره شده بود اما با تذ1
یعنی خسارات ناشی از آسیبهاي روحی و روانی که به  -هاي درمان) و خسارت معنوي بدنی (دیه و هزینه   -شوند. خسارت مادي تقسیم می 

جواد) -ماسبی شود، به شرح فوق اصالح شد. (طهافراد در فرایند این ناآرامیها مطرح می 
جعفر) -. این عبارت توسط یک از نویسندگان پیشنهاد شده است. (پوربدخشان 2
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هایی را در قواعد حقوقی تواند پیشنهاد تعدیل و تطبیقها در نهایت می اهمیت ویژه دارد. این اندیشه 
بال داشته باشد، برخی از قوانین و مقررات پیشگیري کننده از بروز شرایط مشابه عبارت مربوط، به دن

هاي مسالمت آمیز در سطوح  است از: قواعد و مقررات ناظر به برگزاري اجتماعات، تظاهرات و راهپیمایی 
سمن و  مدنی  نهادهاي  احزاب،  فعالیت  شرایط  در  بازنگري  محلی،  و  مشارکتملی  افزایش  براي    ها 

اي، باورمندي و محیطی جامعه ایران، بازنگري  اجتماعی و توجه به تکثر و تنوع قومی، علمی، اندیشه 
بازنگري در قوانین و مقررات انتخابات به منظور پوشش حداکثري   1آمیز،  در قوانین و مقررات تبعیض

برخی از اصول تغییر پذیر   ها و نگرشها در جامعه ایرانی، برگزاري رفراندوم و یا بازنگري درتنوع سلیقه
قانون اساسی و ... 

واقعیت :  1401هاي پدید آمده از تجربه ناآرامی  هاي ناشی از فرصتمسائل چالش  -3
جاي نظام حقوقی ایران قابل شناسایی است و هاي متعددي در جايها و فرصت آن است که ظرفیت

هاي جدید را تسهیل یا شرایط قاعده سازيتواند موجب قاعده آفرینی و مقررات گذاري جدید شده و  می
ها را قابل فهم تر و قابل هضم تر کند. به عنوان مثال برخی قواعد در تجربه جهانی حقوق کرده و آن

شدگی الزم برخوردار نبوده است. این قواعد  وجود دارد که تحت تاثیر برخی برداشتهاي فقهی از شناخته
ند از ضرورت و عینیت برخوردار شده و نیاز به آن، قطعی و مسلم توامی  1401هاي  تحت تاثیر ناآرامی

فقهی اجتهاد  در  پویایی  و  بروزسانی  با  قوانین  برخی  بازنگري  و  تغییر  زمینه  نتیجه  در  فراهم   2شود، 
به خاطر   - 3شود، به عنوان مثال ممکن است پذیرش نظریه «عدم الزام در رعایت حجاب شرعی»می

ها مورد تردید بود و بر که قبل از ناآرامی  - هاي فرهنگ ایرانی اسالمیمشخصه ناسازگاري با یکی از  
اساس برخی برداشتهاي فقهی، در تطبیق آن با موازین اسالمی یا قواعد باالدستی تردیدهاي جدي 
وجود داشت، اما اکنون این نظریه ممکن است تحت تاثیر شرایط ناآرامی از عینیت و باورپذیري بیشتري  

یعنی سطوح مختلف جامعه مذهبی، نخبگان و فقیهان و عموم مردم بهتر درك خواهند   4ار شود. برخورد

اد . عبارت «بازنگري در قوانین و مقررات تبعیض آمیز» به پیشنهاد یکی از نویسندگان افزوده شد. ایشان آورده اند: با توجه به این که افر1
رسد یکی از مهمترین قوانین و مقررات که این افراد را بر  نان و جوانان بودند به نظر می ها نوجواشرکت کننده و فعاالن عرصه این ناآرامی 

آمیز است، ها چون تبعیض ها و استخدام هاست. اعم از سهمیه پذیرش دانشگاه انگیزد که ناراضی باشند، قوانین و مقررات ناظر به سهمیه می
باید اقدام پیشگیر لذا    - جواد و نیز انجم شعاع   - انه و اصالح مقررات در این زمینه مدنظر باشد. (طهماسبیبر ذهن افراد اثرگذار است. 

محمدمهدي) 
هاي  . در بحث فرصتها باید به تحقیق و تدبیر در رابطه با اجتهاد به روز و پاسخگویی به روز از مسائل فقهی و رویگردانی از پایبندي 2

جواد) -همین موضوع است، اشاره شود. (طهماسبیسنتی که بیشتر مشکالت حاکمیت ما ناشی از 
. ابتدا عبارت (عدم ضرورت حجاب الزامی) آمده بود که به پیشنهاد باقر پارساپور، عبارت فعلی جایگزین شد. 3
. برخی از نویسندگان با این گزاره مخالفت قطعی خود را اعالم کرده اند. 4
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کرد که عدم اجبار در حجاب شرعی احتماالً تعارض آشکاري با وجوب شرعی حجاب و ضرورت پایبندي 
حجاب به  به  باورمندان  و  جواهري  فقه  بر  تحفظ  با  حداقل  و  ندارد  پویااسالمی  اجتهاد  فرصت   1مدد 
ها،  تاثیر این ناآرامیشود که تحتهاي جدید فراهم خواهد شد. مالحظه میذاريقاعده بازاندیشی و برخی

تواند هاي جدیدي پیرامون این دست از قواعد حقوقی پدید آمده است و این مسائل می مسائل و چالش 
یران اسالمی فراهم آورد. ها و ظرفیتهاي مناسبی را براي تکامل بیشتر و بهتر نظام حقوقی افرصت

مزبور:    -4 گانه  سه  انواع  از  یکی  در  مسئله  هر  جانمایی  ارائه نحوه  و  شناسایی  از  قبل 
الزم است بر چند نکته تأکید   1401هاي  فهرستی از اهم مسائل و موضوعات حقوقی مرتبط با ناآرامی 

شود: 
شود، جامعیت و حتی  قاله ارائه مینکته اول، آنکه فهرستی از مسائل و موضوعات حقوقی که در این م

ها وجود دارد. مانعیت ندارد. اما به نظر نویسندگان، ظرفیتِ پرداختِ پژوهشی نسبت به آن
اي است که ظرفیت تقسیم و نکته دوم، آنکه برخی از مسائل و موضوعات حقوقی مطرح شده به گونه

که به صورت موردپژوهی مطرح شده توزیع آن در چندین سؤال پژوهشی وجود دارد. خصوصاً مسائلی  
تواند متناسب با هر موضوع و نیز متناسب با مکان پدید آمدن هر قضیه به صورت مستقل،  است، می

قابل پژوهش باشد.
نکته سوم، آنکه هر یک از مسائل و موضوعات مطرح شده ممکن است در یک یا چند نوع از انواع  

«فرصت سازها» قرار گیرد. به عبارت دیگر این انواع، مانعه   ها» وها»، «پیشگیري کننده «جبران کننده
ترمیم  الجمع نیستند. ضمن آنکه در این مرحله از پژوهش، امکان تعیین دقیق هر مسئله از نقطه نظر «

ساز» وجود نداشت. زیرا این اوصاف، پس از انجام گی» و «فرصتگی»، «پیشگیري کنندکنندجبران  و
توان با دقتی درخور تعیین نمود که این سؤال شود و آن گاه می ل مشخص می پژوهش پیرامون هر سؤا

ابعاد جبران کنندگی دارد؟ یا پیشگیري کنندگی؟ و یا این که فرصت ساز است؟ 
پردازیم و می  1401هاي  هاي حقوقی مرتبط با ناآرامیها و چالش در ادامه این تحقیق، به ارائه سؤال

هاي اند و بدیهی است که سؤالشاخه حقوقی طبقه بندي شده  10ها در  الشویم که این سؤیادآور می 
هاي دانش حقوق نیز قابل افزودن هستند. مشابه از سایر شاخه

«به کارگیري فقه جواهري و اجتهاد پویا براي وصول و نیل به عدم ضرورت حجاب    . یکی از نویسندگان در این خصوص اعالم داشته:1
ابوالفضل) -ریزي و استنتاج مطلوب به عمل نیامده است». (احمدزادهالزامی چندان بنیانی ندارد و به نحوي دقیق طرح 
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چالش   -چهارم و  فلسفهمسائل  فراروي  با   هاي  ارتباط  در  حقوق 

14011هاي ناآرامی

ها به «پیشگیري کننده» است. اهم آنساز» یا  ها بیشتر از نوع مسائل «فرصتاین مسائل و چالش
شرح زیر است:

چگونه باید قرائت، بازتعریف و یا تعدیل شود تا آسیبی به اصول   2انگاره «شریعت به مثابه قانون»  - 1
«جمهوریت نظام»   5اصول الیتغیر   - 2  4  و  3الیتغیر قانون اساسی در رابطه با اسالمیت آن وارد نشود؟

نظام حقوقی در جمهوري اسالمی - 3هاي مشابه پیشگیري شود؟ تا از ناآرامیچگونه باید تقویت شود 
می چقدر  و  چگونه؟  کند؟  چرا؟  پیدا  را  الزم  اثربخشی  و  کارآمدي  تا  باشد  عرفی  و    - 4تواند  نیازها 

دهی به قواعد  فرهنگی در جامعه کنونی ایران چقدر در ساخت و شکل  - اقتصادي  - ضرورتهاي اجتماعی
کدام است؟   1401هاي  ها در ارتباط با ناآرامی لرعایه هستند؟ و مصادیق نادیده گرفتن آناحقوقی الزم

گرایی، استفاده از تجربه جهانی، توجه به منطق تخصصی و مداري، عرفمبانی و اصول کلی عقل  - 5
ق الرعایه هستند و مصادیدهی به قواعد حقوقی الزمعلمی در حکمرانی مطلوب چگونه و چقدر در شکل

زمان به نگرشهاي عقلی وفاداري هم  - 6کدام است؟  1401هاي  ها در ارتباط با ناآرامینادیده گرفتن آن
مدارانه و فرهنگ بومی چه تحوالتی را در نظام حقوقی و تجربه بشري همراه با تحفظ بر اصول شریعت

می ایجاب  حقو  - 7کند؟  ایران  منابع  از  یک  هر  به  استناد  و  ارجاع  پژوهی  تأثیر  آینده  تحت  ایران  ق 
گیري قواعد حقوقی آینده پژوهی شکل  - 8دهد؟  چه تحول و تغییري را نشان می  1401هاي  ناآرامی
7دهد؟ محوریتِ سنت یا مدرنیته؟ چه تغییر رویکردي را نشان می  1401هاي  تحت تأثیر ناآرامی  6نوظهور

فه حقوق ندارد. یک موضوع و امر هنجاري و  . یکی از نویسندگان در خصوص این عنوان معتقدندکه: این موضوع ربط مستقیم به فلس 1
اند، نیازمند بحث و ساختاري است فلسفه حقوق ناظر به هیچ کدام نیست (محبی، محسن) اما از آنجا که برخی دیگر بر آن تأکید کرده 

بررسی تشخیص داده شد. 
ابوالفضل) -مدزادهرسد. فقه به مثابه قانون بهتر است. (اح. شریعت به مثابه قانون صحیح به نظر نمی 2

مهراب) ایشان کالً با این سؤال مخالف هستند   -«... هیچ چیز به ویژه قانون، الیتغیر نیست. شریعت ...باید انعطاف نشان دهد» (داراب پور 
مصون از آسیب باشند»  گونه نوشته شود: «اصول الیتغیر در رابطه با اسالمیت و جمهوریت چگونه باید تقویت و تعدیل تا  . بهتر است این 4

بهرام) -(بهرامی
مهراب) ایشان کالً با این سؤال مخالف    -. «... هیچ چیز به ویژه قانون، الیتغیر نیست. شریعت ...باید انعطاف نشان دهد» (داراب پور 5

هستند. 
ابوالفضل) -. مراد کدام قواعد حقوقی نوظهور هستند آیا مستقیم و تعین خارجی دارد؟ (احمدزاده6
حسن)-. رابطه شرع با تفاسیر شوراي نگهبان چیست؟ (محسنی7
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چالش  -پنجم و  با مسائل  ارتباط  در  اساسی  حقوق  فراروي  هاي 

1: 1401هاي ناآرامی

تواند شرایط جدیدي را در تفسیر و اجراي  این مسائل عمدتاً از نوع مسائل «فرصت ساز» است و می
2قانون اساسی فراهم کند. اهم این مسایل به شرح زیر است :

امکان سنجی و ظرفیتهاي قانونی مورد نیاز براي راهبري و مدیریت اثر بخش سامانه ملی شناسایی   - 1
ارزیابی اجراي وظیفه نظارت بر اجراي قانون    - 2دهد؟  وارد نقض قانون اساسی چه نتایجی را نشان میم

امکان سنجی ظرفیتها و الزامهاي   - 3دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  اساسی در جریان ناآرامی
دهد؟  نشان می  قانونی براي آنچه«مردمی سازي اجراي قانون اساسی» اعالم شده است، چه نتایجی را

رییس   1401مرداد  3  مسئولیت نحوه اجراي قانون اساسی ابالغی مورخ  3العمل مورد پژوهی دستور  - 4
ناآرامی مدیریت  نظر  نقطه  از  میجمهور  نشان  را  نتایجی  چه  اجتماعی  سنجی - 5  4؟دهدهاي  صحت 

یگر از اصول ادعاي وجود تفاسیر خاص از برخی اصول قانون اساسی که منتهی به تعطیلی برخی د
هاي موردي چه وضعیتی را قانون اساسی شده است و تمرکز قدرت را پدید آورده است بر اساس نمونه

هاي بررسی موانع و ظرفیتهاي قانونی براي اجراي اصل آزادي اجتماعات و راهپیمایی   - 6دهد؟  نشان می
می نشان  را  نتایجی  چه  قان  - 7دهد؟  ملی  نیافته  فعلیت  ظرفیتهاي  و  بررسی  جبران  براي  اساسی  ون 

ناآرامی نقض   - 8دهد؟  هاي مشابه چه نتایجی را نشان میپیشگیري از وقوع  صحت سنجی ادعاي 
منطق تعارض منافع در ساختار تئوریک قانون اساسی از یک سو و تحقق خارجی و عملکردي نهادهاي 

  -9دهد؟  را نشان میمجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان قانون اساسی از دیگر سو چه نتایجی  
صحت سنجی ادعاي نقض قواعد و الزامات جمهوریت و مردم ساالري در قوانین و مقررات راجع به 

امروزه قدرت دولت یا حاکمیت یک مسولیت   .. حقوق اساسی مهمترین بخش است و خوب است متمرکز شوید روي رابطه قدرت و ازادي  1
ششم (اداره کشور با آراي  است نه یک موهبت الهی! (محبی، محسن) پرسشهاي مربوط به اصول پنجاه و ششم (حاکمیت ملت)، اصل  

محمدعلی)  -طرف با اصول پنجم و صدودهم قانون اساسی مطرح نشده است. (اخوت عمومی از یک 
. جاي سؤالهایی در رابطه با زمان مند شدن و مدت دار شدن مسئولیتهاي راهبردي در قانون اساسی و تأثیر آن بر ناآرامیها خالی است. 2

مهراب) - (داراب پور
م اعالم ابالغ این دستورالعمل توسط مقامات معاونت حقوقی ریاست جمهوري تا زمان تدوین مقاله نشانی از این دستورالعمل  . علی رغ3

به دست نیامد. 
ماره  رأي    . همچنین4 ماره    1314تا   1312هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به ـش ویب نامه ـش وع ابطال تـص هـ  55068/ت37876با موـض
تان ها ابطال ـشده اـست. که  22/9/1397مورخ  - بر اـساس آن تـصویب نامه مربوط به محل تجمع گروه هاي مختلف در تهران و ـشهرـس

حسن)-(محسنی
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جایگاه، نقش و ظرفیت فرامین حکومتی در    1موردپژوهی   - 10دهد؟  انتخابات چه نتایجی را نشان می
موردپژوهی نقش و تأثیر هر یک از    -11؟  دهدهاي اجتماعی چه نتایجی را نشان میمدیریت ناآرامی 

هاي اجتماعی نهادها و اشخاص حقوقی نامبرده شده در قانون اساسی در بروز یا پیشگیري از ناآرامی
ظرفیت سنجی اصالح اصول تغییرپذیر قانون اساسی با رویکرد تولید - 12  2؟ دهدچه نتایجی را نشان می

ظرفیت سنجی مجلس خبرگان   - 13؟  دهدها چه نتایجی را نشان میرضایت عمومی و مدیریت ناآرامی
رهبري قانون اساسی از نقطه نظر انجام وظایف موثر در پیشگیري از اعتراضات اجتماعی با نگرش به 

ظرفیت سنجی مدیریت شرایط اضطرار و نیازهاي   - 14  3دهد؟ ه نتایجی را نشان میچ  1401هايناآرامی
اجتماعی که در اصول مختلف قانون اساسی آمده است چه نتایجی را براي پیشگیري از بروز مجدد 

میناآرامی نشان  اجتماعی  است؟  هاي  بازتعریف  نیازمند  مواردي  چه  در  و  سنجی   - 15دهد؟  صحت 
هاي اجتماعی ها در بروز یا پیشگیري از ناآرامیهاي تبعیض آمیز و تأثیر آنن و رویهادعاي وجود قوانی

صحت سنجی ادعاي نقض اصل حاکمیت قانون به عنوان عامل   - 16دهد؟  چه نتایجی را نشان می
صحت سنجی ادعاي   - 17دهد؟  هاي اجتماعی چه نتایجی را نشان میپیدایش یا پیشگیري از ناآرامی

هاي حاکمیتی راجع به نظارت استصوابی برکاهش مشارکت عمومی در انتخابات ین و نیز رویه تأثیر قوان
سیاستهاي کلی   4بررسی تأثیر [مثبت یا منفی]  - 18دهد؟  چه نتایجی را نشان می   1401هاي  و ناآرامی 

ناآرامی مدیریت  و  پدیداري  بر  می  1401هاي  نظام  نشان  را  نتایجی  عدم   -   19دهد؟  چه  بررسی 
در    79گذاري در خصوص اصل  انونق و تنسیق موازین شرایط اضطراري  قانون اساسی براي تنظیم 

هاي مشابه چه نتایجی را نشان جهت ساماندهی اعتراضات مشروع مدنی و پیشگیري از وقوع ناآرامی
صحت سنجی ادعاي ناسازگاري الزامات توسعه ملی با زیرساختهاي بنیادین حکومت   - 20  5دهد؟ می
دهد؟ چه نتایجی را نشان می- با نگاه به شعار زن، زندگی، آزادي –ی در قانون اساسی دین

هاي خاص تکثیر شود؛ به این صورت که در هر قضیه متناسب با شرایط زمان و مکان  تواند متناسب با قضیه . سؤالهاي موردپژوهی می 1
تواند انجام پژوهش  ) اما متناسب با تغییر زمان و مکان می 1401هاي موردي عبارتند از ناآرامی  ه خاص قابل پژوهش است. (یکی از نمون

مستقلی را ایجاب کند. 
مسلم)-. به ویژه به نقش شوراي نگهبان تأکید شود. (آقایی طوق2
. بر اساس پیشنهاد اصالحی آقاي ابوالفضل احمدزاده تنظیم شده است.3
الحی آقاي جعفر پوربدخشان تنظیم شد. . بر اساس پیشنهاد اص 4
ولی -. رستمی5



226

دوره
5

، شماره
16

 ،
پاییز 

1
140

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامهه
هاي حقوقیی

چالش  -ششم و  با مسائل  ارتباط  در  عمومی  حقوق  فراروي  هاي 

1ها ناآرامی

ها از هر سه نوع «جبران کننده»، «پیشگیري کننده» و «فرصت ساز» هستند. اهم این مسائل و چالش
شرح زیر است: ها بهاین مسائل و چالش

ناآرامی  - 1 جریان  در  عمومی  حقوق  حقوقی  اشخاص  نقش  ایفاي  انطباق  اساس موردپژوهی  بر  ها 
شود؟ قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل می

موضوع این پژوهش در ارتباط با هر یک از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حتی نهادهاي   توضیح اول:
برخی از این اشخاص حقوقی   .پژوهش مستقل قابل انجام استمدنی و اجتماعی نیز در قالب یک  

ها، ها، سمنها، دادگستري، بسیج، رسانه2هاي نظامی، دستگاه انتظامی، حوزه علمیهدستگاه:عبارتند از
هاي انضباطی دانشجویی، وزارت کشور ها، نهاد هاي مرتبط ریاست جمهوري، دانشگاه احزاب، معاونت

3  ل و ...و سایر نهادهاي مسئو

رویکرد با  پژوهش  این  دوم:  «موردپژوهی» توضیح  رویکرد  در  مثالً  است؛  انجام  قابل  مختلف  هاي 
شود. نظیر «موردپژوهی قضایاي مشخص در ارتباط با وظایف هر یک از این اشخاص حقوقی مطالعه می 

ب راجع  مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در  تهران  انقالب  و  عمومی  دادسراي  قضایی  مهسا  اقدمات  فوت  ه 
انجام وظایف هر یک از این شناسی  شود آسیبیابی» تالش می امینی». اما در رویکرد «انتقادي مسئله 

رسانی دادگستري  شناسی اقدامات راجع به اطالع اشخاص حقوقی مورد پژوهش قرار گیرد. نظیر: «آسیب
پیشنهادهاي مشخص حقوقی   تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی راجع به فوت مهسا امینی» و در نتیجه

شود.  براي بهبود امور شناسایی و ارائه می
این پژوهش به صورت مستقل ناظر به مسئولیت اشخاص و مقامات عمومی و اجتماعی   توضیح سوم:

ها، خبرنگاران، ورزشکاران، استانداران، اعضاي و مدنی نیز قابل انجام است. نظیر: روحانیون، سلبریتی
ها، دانشجویان و ...  اه هیئت علمی دانشگ

محسن)- . مسایل حقوق عمومی قابل جمع است با حقوق اساسی (محبی1
غالمحسین) حوزه علمیه جزو حقوق -شود. (الهام. از آن جهت که حوزه علمیه نهاد مدنی است جزء اشخاص حقوق عمومی محسوب نمی 2

گذاري ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مراکز  قی است. در عوض شوراي سیاست عمومی نیست و اساسا فاقد شخصیت حقو
ها و به طور مشخص صدا و سیما اضافه  رسیدگی به امور مساجد سازمان تبلیغات اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 

حتی نهادهاي مدنی و اجتماعی و نیز» به متن افزوده و اصالح شد. باقر) بر اساس تذکر این استادان عبارت«و   -شود. (پارساپور
. اشخاص حقوق عمومی محدود و منحصر به موارد فوق نیست و طیف وسیعی نظیر: مجلس شوراي اسالمی، مجلس خبرگان رهبري و  3

غالمحسین) -شود. (الهام... می
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در   - یا «فرمانده بسیج تهران بزرگ- »2و1هابه عنوان مثال: «موردپژوهی اقدامات برخی از سلیبریتی
3از نظر انطباق با قوانین موضوعه».  1401هاي جریان ناآرامی

یکی از    تواندهاي مرجع میگیري و موضوع پژوهش براي تحلیل رفتار این گروهجهت  توضیح چهارم:
4یابی حقوقیحقوقی. ج: راه حلشناسی  یابی حقوقی ب: پیامد سه رویکرد زیر را داشته باشد: الف: علت 

ها موضوع پژوهشی مستقل شود. به این ترتیب تک سؤال مزبور، این ظرفیت را دارد که تبدیل به ده
ظرفیت   - 2 و  موانع  استقرار  بررسی  و  طراحی  براي  حقوقی  از سامانه هاي  انتقاد  و  ارزیابی  خود  هاي 

هاي خویش در سطوح مختلف اداري، مدیریتی و اجتماعی به منظور پیش بینی و مواجهه با ناراضایتی
هاي حقوقی براي  بررسی موانع و ظرفیت  - 3دهد؟  منتهی به آشوب و اعتراض چه نتایجی را نشان می

گرا و پرسشگر چه  مدار، پژوهشت پرهیز، اخالقها و تبدیل به وضعیت خشونکنترل و مدیریت اعتراض
مصوبات مراجع امنیتی در ارتباط شناسی  ها و آسیبارزیابی موانع، ظرفیت  - 4دهد؟  نتایجی را نشان می

از نظر انطباق با قوانین موضوعه چگونه توصیف ها  ناآرامیبا مدیریت آشوب و اعتراض در سه ماهه اول  
مصوبات مراجع قضایی براي مدیریت شناسی  ها و آسیبموانع، ظرفیت ارزیابی    - 5شود؟  و تحلیل می

و تحلیل می ها از  ناآرامیآشوب و اعتراض   -6شود؟  نظر انطباق با قوانین موضوعه چگونه توصیف 
هاي سیاسی براي ایفاي نقش حقوقی فعالیت احزاب و گروهشناسی  ها و آسیب بررسی موانع، ظرفیت

از نظر قوانین موضوعه چگونه  ها  ناآرامیتراضات اجتماعی در سه ماهه اول  موثر در جریان آشوب و اع
حقوقی فعالیت نهادهاي شناسی  ها و آسیببررسی تحلیلی موانع ظرفیت   - 7شود؟  توصیف و تحلیل می

هاي اجتماعی هاي مردم نهاد به منظور ایفاي نقش موثر در مدیریت آشوب و اعتراضمدنی و سازمان 
قوانین   - 8دهد؟  از نظر انطباق با قوانین موضوعه چه نتایجی را نشان میها  ناآرامیل  در سه ماهه او

داراي چه   1401هاي سه ماهه  هاي مدنی در ناآرامیموضوعه براي مدیریت موارد و مصادیق نافرمانی 
نسبت سنجی مصادیق نافرمانی مدنی با جرائم محاربه، بغی، افساد    - 9ها و نقایصی هستند؟  ظرفیت 

. نظیر آقاي علی دایی و... 1
نویسندگان، معتقدند نام شخص حقیقی تثبیت نشود و عناوین عام آنها استفاده شود. لذا به جاي عبارت آقاي  . با توجه به این که برخی از  2

اصغر)-غالمحسین؛ عربیان -ها جایگزین شد. (الهامعلی دایی عبارت: برخی از سلیبریتی 
باقر) -. موارد ذکر شده ذیل توضیح سوم ارتباطی با حقوق عمومی ندارد. (پارساپور 3
شناسی یابی حقوقی بر چه مبناي نظري طرح و جعل گردیده و اصطالح پیامد شناسی حقوقی و راه حل یابی حقوقی، پیامد سه رویکرد علت   .4

معنا در ادبیات حقوقی مصطلح کشور است. البته چنانچه مراد از پیامد، آثار و عواقب رفتاري مربوطه باشد، شاید  حقوقی کامالً نارسا و بی
ابوالفضل) توضیح: در مطالعات پدیدارشناسی    -اي پذیرفت ولی با این حال نیز صحیح طرح نشده است. (احمدزادهرا تا اندازه بتوان آن  

اند و منطقی طبیعی دارند. منظور از رویکردهاي مزبور بررسی علل حقوقی منتهی به پدید آمدن موضوع  رویکردهاي مزبور تعریف شده 
هاي موضوع تأکید دارد. یابی بر ابعاد حقوقی آثار یا راه حل یکردهاي پیامدشناسی و راه حل طور رومورد پژوهش است. همین 
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نشان  را  نتایجی  چه  مسئوالن  به  توهین  و  مجرمانه  شبکه  مدیریت  نظام،  علیه  تبلیغ  االرض،  فی 
نسبت سنجی جرائم محاربه، بغی، افساد فی االرض، تبلیغ علیه نظام و مدیریت شبکه   –  10  1دهد؟ می

تعیین  مجرمانه با حقوق مقرر در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت (نظیر حق مشارکت اجتماعی، حق  
دهد؟ (با سرنوشت، حق اعتراض، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و ...) چه نتایجی را نشان می

الزامات حقوقی فعالیت حزبی و صنفی به  شناسی  آسیب  - 11هاي اخیر)  تأکید بر مورد پژوهی ناآرامی
بررسی -   12دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  منظور پیشگیري از بروز حوادث مشابه ناآرامی 

ها با قوانین موضوعه چه الزامات حقوقی اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات قانونی از نظر انطباق آن
بررسی الزامات    - 13).  1401هايدهد؟ (با تأکید بر مورد پژوهی در جریان ناآرامینتایجی را نشان می

راهپیمایی در سطوح ملی و محلی آمیز و  حقوقی براي روزآمدسازي قوانین ناظر به تجمعات اعتراض
ساالري در  ضوابط قانونی ناظر به شایسته شناسی  بررسی آسیب  - 14شود؟  چگونه توصیف و تحلیل می

  -15دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  سطوح اداري و مدیریتی با تاکید بر تاثیر آن در ناآرامی
ذهبی و... از نظر رابطه علی و معلولی در  صحت سنجی ادعاي وجود معیارهاي تبعیض آمیز قومیتی م

هاي قوانین و رویه شناسی  آسیب  - 16  2دهد؟ چه نتایجی را نشان می  1401هاي اخیر  پدیداري ناآرامی
هاي هاي قانونی) با تاکید بر تاثیر علی و معلولی بر ناآرامیحاکمیتی ناظر به استثناگرایی قانونی (تبعیض

ادعاي وجود ساز و کارهاي 3شناسی  صحت سنجی و مصداق- 17دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401
هاي موردي چه  هاي اخیر در قالب نمونهحقوقی منتهی به زیست دوگانه در افراد و تاثیر آن در ناآرامی

می نشان  را  و    - 18دهد؟  نتایجی  موافقان  برخورداري  در  آشکار  ادعاي وجود تبعیض  سنجی  صحت 
نظر ضوابط تبعیض آمیز براي برگزاري تجمع، اعتراض راهپیمایی با تأکید بر مخالفان شرایط موجود از  

می نشان  را  نتایجی  چه  اجرایی  و  حقوقی  راهکارهاي  ادعاي   - 19دهد؟  شناسایی  سنجی  صحت 
ناآرامی قانونتأثیرپذیري  از  اخیر  و  گذاريهاي  «ضرورت»  اصل  دو  به  توجه  بدون  شده  انجام  هاي 

هاي صحت سنجی ادعاي تأثیرپذیري ناآرامی  - 20دهد؟  یجی را نشان می«پذیرش اجتماعی» چه نتا
نشان   1401 را  نتایجی  چه  انتظامی  و  قضایی  عقالنیت  به  توجه  و  حکمت  بدون  قضایی  سیاست  از 

باقر) بر اساس پیشنهاد ایشان اضافه شد.   -. توهین هم اضافه شود. (پارساپور1
اند و ر این سؤال تأکید کرده غالمحسین) در مقابل نویسندگان متعددي ب-. این سؤال نیز حاوي پیش داوري بوده و اثر القایی دارد. (الهام2

آن را نیازمند پژوهش دانسته اند. با این وجود، اصالح شد تا شائبه پیش داوري مرتفع شود.
شناسی و اعتبارسنجی آنچنان تکرار شده که تازگی و حلقه اصلی مقاله را تحت شناسی و مصداق هاي صحت سنجی و ظرفیت . عبارت 3

ابوالفضل) توضیح: این نظر با توجه به    -شود. (احمدزادهمانع فهم صحیح از قصد جدي نویسندگان می   الشعاع قرار داده است و به نحوي
نظرهاي مخالف پذیرفته نشد. 
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سیاست قضایی مبتنی بر تسامح صفر در اجراي ضوابط و مقررات ناظر به حجاب شرعی   - 21دهد؟  می
صحت سنجی ادعاي وجود سیاست   - 22دهد؟  کارها چه نتایجی را نشان میبا تاکید بر علل، آثار و راه

قضایی مبتنی بر تبعیض و سلیقه در اجراي مقررات ناظر به حجاب شرعی در سطح ملی و محلی چه  
صحت سنجی ادعاي وجود سانسور و پادگانی شدن تحقیق و پژوهش -   23دهد؟  نتایجی را نشان می

هاي عملی هاي اجتماعی، با تاکید بر ضوابط قانونی و رویه روندها و پدیده آزاد و در نتیجه پنهان ماندن  
ارزیابی شعار زن، زندگی، آزادي از منظر ضوابط حقوق عمومی چه   - 24دهد؟  چه نتایجی را نشان می
می نشان  را  با - 25دهد؟  نتایجی  ارتباط  در  تربیت  و  تعلیم  نظام  قانونی  مقررات  و  ضوابط  ارزیابی 

هاي جبران کننده، پیشگیري  اخیر با رویکردهاي علت شناسی، پیامد شناسی، راهکار شناسی  هايناآرامی
بررسی   - 26دهد؟ (هر مورد یک پژوهش مستقل است)  کننده و فرصت ساز چه نتایجی را نشان می

هاي اجرایی و حاکمیتی در ارتباط با الزام به سبک زندگی و معیارهاي رسمی در ارتباط مقررات و رویه
هاي اجرایی راجع به حفظ بررسی مقررات و رویه   - 27دهد؟  هاي اخیر چه نتایجی را نشان میبا ناآرامی

  -  28دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  یا محدودسازي حریم خصوصی در ارتباط با ناآرامی
آرامی چه مواردي اي موجود در نظام اداري مؤثر در بروز یا پیشگیري از ناهاي قانونی و رویهزیرساخت

اي و مطبوعاتی موثر در بروز و پیشگیري از  اي در نظام رسانههاي قانونی و رویه زیرساخت  - 29است؟  
هاي بررسی ابعاد و جایگاه نظري و عملی ایجاد و فعالیت «شخصیت   - 30ناآرامی چه مواردي است؟  

یاب وزارت کشور» و قتنظیر «شوراي هماهنگی اقتصادي سران قوا»، «هیئت حقی  1حقوقی موقت»
تدوین و مستندسازي    -31شود.  چگونه توصیف و تحلیل می  1401هاي  .... براي رسیدگی به ناآرامی

هاي اجرایی، نظامی انتظامی و قضایی در ارتباط با مدیریت تجمعات، اعتراضات تجربیات حقوقی دستگاه
آشوب می   1401هاي  و  نشان  را  نتایجی  معیا  - 34دهد؟  چه  چه  از با  اعتراضی»  رهایی «رویدادهاي 

شوند؟ (معیار شناسایی آشوب و تفکیک می  1401هاي  «رویدادهاي آشوبگري» و اغتشاش در ناآرامی
چه تصمیمات اداري و اجرایی و انتظامی اتخاذ شده که   1401هاي  درجریان ناآرامی  - 35اعتراض )  

؟  می باشند  داشته  را  قانون»  «نقض  وصف  حق   - 36تواند  و وضعیت  اجرایی  اداري،  تصمیمات  وقی 
باشد چگونه است؟ و  اتخاذ شده و داراي وصف «نقض قانون» می  1401انتظامی که در جریان ناآرامی  
دارد؟   حقوقی  پیامدهاي  تعارض - 37چه  مدیریت  زمینه  در  انگارانه  سهل  قانونی  ساختهاي  زیر  کدام 

ن در  تشدیدکنندگی  تأثیر  که  دارد  وجود  عمومی  بخش  در  است؟  1401هاي  اآرامیمنافع    -38داشته 

باقر) در برخی موارد ایراد   - . شخصیت حقوقی موقت تعبیر مناسبی نیست. اساسا موارد ذکر شده فاقد شخصیت حقوقی هستند. (پارساپور1
اظر به واقعیت خارجی است.وارد است اما سؤال ن
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از نظر الزامات قانونی، وظایف  1401هاي  تحلیل رفتار نهاد وکالت و وکالي دادگستري در جریان ناآرامی
شناسایی موارد نقض   - 39دهد؟  ها چه نتایجی را نشان میاي و اهداف و نقشهاي اجتماعی آنحرفه

چه وضعیتی را    1401هاي  در جریان نآرامی  قانون توسط طرفداران وضعیت موجود در فضاي مجازي
شناسایی موارد نقض قانون توسط معترضان به وضعیت موجود در فضاي مجازي    - 40دهد؟  نشان می

دهد؟چه وضعیتی را نشان می1401هاي در جریان ناآرامی
شدت چه مصادیقی از ترك فعلهاي خسارت بار توسط مقامات رسمی قابل شناسایی است که در    - 41

از منظر آینده پژوهی حقوقی چه    1401هاي  ناآرامی  -42ها با خسارت مربوط موثر بوده است؟  ناآرامی
ها ارزیابی محتواي اطالعیه   - 43دهد؟ (تحلیل روندها و نشانکهاي حقوقی مرتبط)  وضعیتی را نشان می

انحراف از قانون چه هاي منتشر شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر انطباق با / یا  و بیانیه 
میزان تأثیرگذاري و زمینه سازي اظهار نظرات اشخاص مرتبط با حقوق   - 44دهد؟  نتایجی را نشان می

ها، رئیس ستاد امر به معروف و...) در افزایش نارضایتی عمومی و بروز عمومی (ائمه جمعه، دادستان
توصیف نیروهاي موسوم به «لباس شخصی» و جایگاه حقوقی و مبانی   - 45  1ها چگونه است؟ناآرامی

آن مداخله  ناآرامیقانونی  در  میها  نشان  را  نتایجی  چه  هیئت   –  46  2دهد؟ ها  مصوبه  ابطال  ارزیابی 
وزیران درخصوص ساماندهی مکان اعتراضات مشروع مدنی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداري  

ریزي  ارزیابی عدم شفافیت بودجه  - 47دهد؟  چه نتایجی را نشان می  3تشاشات درجهت پیشگیري از اغ
و ادعاها در مورد بودجه نهادهاي سیاسی و فرهنگی فاقد پاسخگویی و مسئولیت و نظارت در جهت 

ها و  ارزیابی اصالح نظام یارانه   - 48دهد؟  وقوع یا زمینه سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می 
کل کشور   1401تومانی در قانون بودجه سال    4200نه برخی کاالهاي اساسی با حذف دالر  حذف یارا

و بالتبع افزایش گرانی و تورم کاالهاي اساسی در جهت وقوع یا بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتایجی 
اي کل کشور و اجر   1401ارزیابی اصالح نظام مالیاتها در قانون بودجه سال    - 49  4دهد؟را نشان می

و بالتبع افزایش گرانی و تورم و نارضایتی   1400خرداد    2  قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب
مردم به خصوص کسبه و فعاالن اقتصادي در جهت وقوع یا زمینه سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی  

را سیدمحسن حسینی پویا پیشنهاد کرده است. 45و   44. سؤاالت  1
. تمامی مقاله پیرامون آشوبها و آشوبگران است اما به نقش مأموران انتظامی، لباس شخصی، سپاهی، ارتشی و بسیجی بی توجهی شده  2

سم سید قا-محمدمهدي و زمانی -محمدعلی؛ انجم شعاع-است. (اخوت 
محمد) -. استفاده از کلمه اغتشاشات پیش داوري است و اثر القایی دارد. (عابدي3
به پوشش مردان و زنان و وجهه شرعی آن باید توجه بیشتري    -. در مقاله به عوامل اقتصادي در دامن زدن به آشوبها توجه نشده است.4

محمدعلی) -شود. (اخوت
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فاقد  - 50دهد؟  را نشان می   ارزیابی خصوصی سازي ناموفق و تشدید بخش شبه دولتی و خصولتی 
نظارت کافی یا نظارت ناپذیر و افزایش ویژه خواري و فساد مالی و اقتصادي در جهت وقوع یا بسترسازي  

ارزیابی ضعف اجراي موازین حقوق رقابت در جهت    - 51دهد؟  وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می
حاکمیت روزافزون  مداخالت  به  توجه  با  ایران  اقتصاد  در  انحصار  منع  و  رقابت  و    تسهیل  اقتصاد  در 

مصوبات غیر قابل پیش بینی شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوا و نابسامانی در بازارهاي مهم 
مانند خودرو، مسکن و فوالد و بالتبع افزایش ویژه خواري و فساد مالی و اقتصادي در جهت وقوع یا 

ي منابع و پیش بینی منابع بیش برآورد  - 52دهد؟  بستر سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می
کل کشور و بالتبع کسري    1401غیر واقعی و غیرقابل تحقق و نابسامانی مصارف در قانون بودجه سال  

یا   وقوع  جهت  در  وضعیت  این  از  ناشی  شدید  تورم  و  پشتوانه  بدون  اسکناس  انتشار  و  زیاد  بودجه 
1دهد؟بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می

چالش  - هفتم و  حقوق  مسائل  حوزه  با   المللبینهاي  ارتباط  در 

:  1401هاي ناآرامی

الملل با آن مواجه هستیم، در حوزه حقوق بین  1401هاي  هایی که در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالش 
ها به ساز» است. اهم این مسائل و چالشکننده» و «فرصتکننده»، «پیشگیرياز هر سه نوع «جبران

یر است: شرح ز
زا بر اساس  هاي خارجی ناشی از آموزش ساخت سالح و مواد آتشتحلیل و بررسی مسئولیت رسانه  - 1

شعار زن، زندگی، آزادي بر اساس    - 2دهد؟  المللی چه نتایجی را نشان میقوانین داخلی و معاهدات بین
صیف، تحلیل و الملل و معاهداتی که کشورمان به آن پیوسته است چگونه تواسناد و ضوابط حقوق بین

هاي فارسی زبان  مسئولیت کارکنان و مدیران داراي تابعیت ایرانی فعال در رسانه  - 3شود ؟  ارزیابی می
چگونه توصیف و تحلیل 1401هاي  ی و در جریان ناآرامیالمللبینخارجی بر اساس اسناد و معاهدات  

ورهاي مختلف بر اساس اسناد  هاي کشور ایران در کشدر رابطه با تعرض به سفارتخانه  -4شود؟  می
مصوبه شوراي حقوق بشر   - 5هاي حقوقی وجود دارد؟  و معاهدات مشترك چه ظرفیت   المللبینحقوق  

هایی دارد و چه راهکارهایی براي مواجهه با سازمان ملل و تشکیل هیئت حقیقت یاب چه آثار و پیامد
اساس ها و گروههاي متهم  مسئولیت دولت  - 6شود ؟  آن پیشنهاد می به اشاعه ناآرامی در ایران بر 

یشنهاد شده است. ولی پ   -توسط رستمی52تا 46. سؤالهاي 1
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مسئولیت ناشی   - 7چگونه قابل تعقیب است و چه مستنداتی بر آن وجود دارد؟    المللبینقواعد حقوق  
گمراه اطالعات  ارائه  حقوق  از  قواعد  اساس  بر  ناآرامی  المللبینکننده  جریان  چه در  ایران  هاي 

مستکبر هامسئولیت دولت  - 8دهد؟  هایی را نشان می ظرفیت  کننده نظیر دولت  آمریکا و    1ي تحریم 
در ایران و یا مقابله با اغتشاش و ناآرامی توسط   1401هاي محدود کننده براي ایجاد ناآرامی  سایر دولت

تحلیل رفتار گروههاي مخالف و منتقد نظام جمهوري   -9شود؟  دولت ایران چگونه توصیف و تحلیل می
ارتباط در  مجازي  فضاي  در  ناآرامی  اسالمی  اي،   1401هاي  با  حرفه  وظایف  قانونی  الزامات  نظر  از 

تحلیل   - 10شود؟  الملل چگونه توصیف و تحلیل میاهداف و نقشهاي اجتماعی بر پایه معاهدات بین
بر پایه   1401هاي  رفتار گروههاي معاند نظام جمهوري اسالمی در فضاي مجازي در ارتباط با ناآرامی

2هايسازيمسئولیت عوامل مؤثر در پرونده  - 11شود؟  گونه توصیف و تحلیل میالمللی چمعاهدات بین

هسته بشري،  بیحقوق  و  تروریسم  ناآرامیثباتاي،  با  ارتباط  در  و   1401هاي  سازي  توصیف  چگونه 
چه تاثیري بر اجراي برجام و فعال کردن مکانیزم ماشه دارد؟    1401هاي  ناآرامی  - 12شود ؟  تحلیل می 

اي از داخل به خارج کشور هاي حقوقی موثر در انتقال یا عدم انتقال مرجعیت رسانهرساختزی  - 13
در    1401هاي  چه مسائلی در ارتباط با حقوق زنان و کودکان در جریان ناآرامی  - 14ها هستند؟  کدام

بین حقوق  ضوابط  و  اسناد  و  داخلی  موضوعه  است؟ قوانین  آمده  پدید  به   3الملل  توجه  با  خصوصا 
اقدام دولت مستکبر آمریکا براي لغو عضویت ایران در کمیسیون    - 15  4حقوق کودك.   1989کنوانسیون  
سازمان ملل متحد چه آثار و پیامدهایی دارد و چه راهکارهایی براي مواجهه با آن پیشنهاد   5مقام زن

چه نتایجی    1401هاي  المللی در ارتباط با ناآرامیهاي بینموردپژوهشی اقدامات سازمان  - 16شود؟  می
می نشان  آنرا  با  متناسب  حقوقی  اقدامات  چه  و  است؟  دهد؟  شناسایی  قابل  موردپژوهشی   - 17ها 

دهد و چه اقدامات  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  اقدامات کشورهاي خارجی در ارتباط با ناآرامی
ها قابل شناسایی است؟حقوقی متناسب با آن

  -مهراب؛ بشیریه  -. استفاده از وصف «مستکبر» توسط برخی از نویسندگان القایی یا بر خالف منطق پژوهش اعالم شده است. (داراب پور1
سیدمحسن)-حسن؛ حسینی پویا  -محمد؛ محسنی- محمدمهدي؛ عابدي- تهمورث؛ انجم شعاع 

مهراب) -ان نوعی پیش داوري است. (داراب پورسازي» از نظر برخی از نویسندگ. واژه «پرونده 2
مهراب) -. این سئوالت خودشان تهمت بر انگیز است. (داراب پور3
. زمانی، سید قاسم 4
مهراب) -. واژه«مستکبر» توسط برخی سوگیرانه دانسته شده است. (داراب پور5
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هاي فراروي حقوق بشر و حقوق شهروندي چالشمسائل و    -هشتم

1در مدیریت ناآرامیها:

چالش و  مسائل  میاین  نیز  کننده» «پیشگیري  ها  جبران  موضوعات  و  نوع «مسائل  سه  هر  از  تواند 
کننده» و «فرصت ساز» باشد. اهم این مسائل و موضوعات به شرح زیر است: 

ض مسلم و مشهود حقوق شهروندي در جریان موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهاي نق   - 1
موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهاي نقض   - 2دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401اعتراضات

دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  مسلم و مشهود حقوق افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی
مسلم  - 3 نقض  ادعاهاي  مهمترین  سنجی  صحت  و  مشهود   موردپژوهی  دادرسی   2و  حقوق  موازین 

منصفانه   و  در 4و...    3عادالنه  نهادها  و  احزاب  اشخاص  اتهامات  به  رسیدگی  قضایی  فرایندهاي  در 
بررسی موانع و ظرفیتهاي حقوقی براي حفظ حقوق   - 4دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  ناآرامی

اسخگو ساختن اشخاص و مقامات مسئول در هاي اجتماعی و پشهروندي معترضان در جریان ناآرامی
می نشان  را  نتایجی  چه  کنونی  حقوقی  موردي)  نظم  مطالعه  بر  تأکید  (با  و   - 5دهد؟  موانع  بررسی 

هاي اجتماعی و ظرفیتهاي حقوقی براي حفظ حقوق شهروندي افراد دستگیر شده در جریان ناآرامی
دهد؟  قوقی کنونی چه نتایجی را نشان میپاسخگو ساختن اشخاص و مقامات رسیدگی کننده در نظم ح

بررسی موانع و ظرفیتهاي حقوقی براي حفظ حقوق شهروندي افراد در   - 6(با تأکید بر مطالعه موردي)  
هاي اجتماعی و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات  هاي قضایی در ارتباط با ناآرامیجریان رسیدگی

  -7دهد؟ (با تأکید بر مطالعه موردي)  ا نشان میرسیدگی کننده در نظم حقوقی کنونی چه نتایجی ر
المللی المللی در واکنش به اقدامات مراجع و نهادهاي بینهاي حقوق داخلی و بینامکان سنجی ظرفیت

ظرفیت سنجی نظام   - 8دهد؟  از نقطه نظر نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي چه نتایجی را نشان می 

حقوق  .کندی متفاوت است و البته گاهی همپوشانی پیدا می زیرا دو نظام حقوق  ..حقوق شهروندي و حقوق بشر به نظرم قابل جمع نیست1
المللی است و قواعد آن بشر یک نظام بینحقوق    .شهروندي در مقابل تکالیف حکومت (نظام) است ولی مقررات آن در حقوق داخلی است 

کنوانسیون  بیندر  ب است. (محبیهاي  ح  در  هم  آن  طبعا ضمانت اجراي  و  است  اح  -المللی  و  سؤالها   -مدزادهمحسن  چون  ابولفضل) 
جداگانه آمده است، غرض حاصل است. 

غالمحسین) توضیح: بر «ادعایی بودن» تأکید شده است تا  -. کلمات «مسلم و مشهود» حاوي پیش داوري است و اثر القایی دارد. (الهام2
این اثر مرتفع شود. 

ولی -. اصالحی رستمی3
ضوابط راجع  -اصل اطالع طرفین از جریان دادرسی  -. برخی عناوین ادعا شده براي نقض حقوق دادرسی عبارتند از: اصل سرعت معقول4

محمدمهدي).  -بدیع ؛ ساقیان-خشونت دادرسی و... (فتحی- به شکایت از رأي
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  -9دهد؟ ها و خألهایی را نشان میاعتراض آمیز چه فرصت  حقوقی کنونی براي تأمین حق اجتماعات
موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهاي نقض مسلم و مشهود حق دسترسی به وکیل مدافع و 

قانون آیین دادرسی کیفري به محاکمات مربوط به اغتشاشگران در فرایندهاي   48تسري تبصره ماده  
  -10دهد.  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  نها در ناآرامیقضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص و جریا

موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهاي نقض مسلم و مشهود نقض حریم خصوصی افراد در  
چه نتایجی   1401هاي  فرایندهاي پلیسی و قضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص و جریانها در ناآرامی

1دهد.را نشان می

هاي فراروي فقه و نهاد روحانیت در ارتباط با مسائل و چالش   -نهم

1401هاي ناآرامی

و «پیشگیري ساز»  مسائل «فرصت  نوع  از  عمده  طور  به  مسائل  مسائلی  این  که  چرا  است؛  کننده» 
تواند موجب شناخت ها میفراروي فقه و نهاد روحانیت رسمی پدید آمده است که بررسی و پژوهش آن

شود. اهم این مسائل به شرح زیر است:  2در حکمرانی فقهی ها و مسیرهاي نوینی ظرفیت 
با نگرش به الزامات   1401هاي  در جریان ناآرامی  3هاي علمیههاي حوزهموردپژوهی رفتار و واکنش   - 1

سؤال قبل عیناً    - 2دهد؟  هاي اجتماعی چه نتایجی را نشان می قانونی، وظایف سنتی، اهداف و نقش
  -3  5(اشخاص حقیقی) قابل طرح و تکرار است.   4هاي حوزويهر یک از شخصیت   در خصوص واکنش

جماعات بزرگ] عیناً به شرح فوق قابل طرح و تکرار است. موردپژوهی رفتار و گفتار امامان جمعه و [
موردپژوهی رفتار و گفتار نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور عیناً به شرح فوق قابل طرح و تکرار    - 4

موردپژوهی تهدید، شعار، توهین و تعرض به روحانیون ملبس به لباس روحانیت از نظر عوامل   - 5است.  
نشان میهاي جرم شناخو تحلیل تهدید،   - 6دهد؟  تی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را  موردپژوهی 

ولی. -اصالحی رستمی10و  9. سؤالهاي 1
ی فقهی» مخالفت کرده و معتقدند حکمرانی در زمانه کنونی بر اساس نهاد نمایندگی از مردم . برخی از نویسندگان با ترکیب «حکمران2

مهراب) -قابل پذیرش است. (داراب پور
جعفر). -هاي علمیه» اضافه شود. (پوربدخشان . قید «داخل و خارج از کشور» بعد از عبارت«حوزه 3
هاي فراوانی که در حوزه علمیه انجام  شود اما با توجه به پژوهش ید هم می. اطالق شخصیتهاي حوزوي شامل نهاد و مراجع عظام تقل4

غالمحسین)-رسد نیاز در این زمینه نباشد (الهام شود به نظر می می
. پوربدخشان، جعفر، همان نظر. 5
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هاي هاي مذهبی از نظر عوامل و تحلیلهاي علمیه، مساجد و مکانشعار، توهین و تعرض به حوزه
موردپژوهی تهدید، شعار، توهین و   -7  1دهد؟ جرم شناختی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را نشان می

هاي هاي چادري و محجبه و افرادي که ظاهر اسالمی دارند از منظر عوامل و تحلیلتعرض به خانم
مبانی فقهی عدم ارائه خدمات و نیز   - 8دهد؟  جرم شناختی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را نشان می

پلمپ محل فعالیت اشخاص به دلیل حضور افراد فاقد حجاب اسالمی در محیطهاي عمومی چیست؟  
هایی براي  هاي عمومی چیست و چه زمینهفقهی اجباري شدن پوشش اسالمی در محیطمبانی    - 9

بینی دو عنصر زمان و مکان چه تحوالتی را در کارکرد نهادهاي فقهی پیش   - 10بازنگري آن وجود دارد؟  
شده در قانون اساسی (مجمع تشخیص مصلحت، شوراي نگهبان، نهاد رهبري، مجلس خبرگان رهبري  

چه الزامات فقهی براي مخاطب    - 11ی، ریاست قوه قضائیه و ...) ضروري ساخته است؟  قانون اساس
الرعایه است؟ و چه قرار دادن شخص یا نهاد رهبري در مطالبات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی الزم

بررسی فقهی ترکیب «مبانی   - 12کنند؟  هاي فقهی از این الزامات حمایت یا آن را محدود میزیرساخت
دهد؟ چه نتایجی را نشان می   1401هاي  قانون اساسی با نگرشی به ناآرامی  27م» مندرج در اصل  اسال
با عنوان جرم محاربه بر اساس    1401هاي  مورد پژوهی احکام قضایی صادره در جریان ناآرامی  - 13

جریان مورد پژوهی احکام قضایی صادره در    - 14دهد؟  چه نتایجی را نشان می   2ضوابط و سوابق فقهی
دهد؟  با عنوان جرم بغی بر اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان می  1401هاي  ناآرامی

االرض بر  با عنوان جرم افساد فی  1401هاي  مورد پژوهی احکام قضایی صادره در جریان ناآرامی  - 15
مدنی» بر اساس دهد؟ تحلیل «حقِ بر نافرمانی  اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان می

تحلیل «حقِ بر اعتصاب»بر اساس ضوابط و   - 16دهد؟  ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان می 
می نشان  را  نتایجی  چه  فقهی  و   - 17دهد؟  سوابق  اعتراض  بر  حق  و  مدنی  نافرمانی  سنجی  نسبت 

  -18دهد؟  می   االرض از منظر فقهی چه نتایجی را نشاناعتصاب با حدود محاربه، بغی و افساد فی 
ناآرامی جریان  در  حیات  سالب  احکام  ضرورت   1401هاي  اجراي  و  تنفیر»  قواعد «منع  نظر  نقطه  از 

3؟دهد«تأمین امنیت اجتماعی» و جایگاه «عرف» چه نتایجی را نشان می

حسن).-. و نیز پرچم و نهادهاي ملی مانند تیم ملی (محسنی1
ابوالفضل) با الهام از این نظر، کلمه عبارت «ضوابط فقهی» به «ضوابط و    -هاي فقهی؟ (احمدزاده مالك . منظور قواعد فقهی است یا  2

سوابق فقهی» اصالح شد. 
ــتند یا 3 ــه، قاعده هس ــه عبارت منع تنفیر، تامین امنیت اجتماعی و عرف وجود دارد آیا هر س . چه تالزم یا ترابط یا توافق نظري بین س

ابوالفضل)-اجتماع یا ضابطه مهم در احکام اسالمی؟ (احمدزادهاصطالح معمول در عرف 
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چالش   -دهم و  قضاییمسائل  و  دادرسی  حقوق  فراروي  در    1هاي 

2: 1401هاي  ارتباط با ناآرامی

منظور از حقوق دادرسی و قضایی، وجوه عملی و کاربردي حقوق است که در عملکرد مقامات و مراجع 
ها از هر سه نوع مسائل «جبران کننده»، «پیشگیري کننده»  قضایی منعکس است. این مسائل و چالش

مبانی قانونی فعالیت گشت ارشاد قبل و - 1ت: و «فرصت ساز» هستند. اهم این موارد به شرح زیر اس
کدامند؟  امینی  مهسا  مرحومه  فوت  واقعه  از  فوت  -2  3بعد  امینی    4پرونده  بازتاب - مهسا  از  صرفنظر 

شد؟ استانداردهاي رسیدگی قضایی رایج، چه اقتضائاتی از ابتدا باید چگونه رسیدگی می   - اجتماعی آن
- ضابطان - وکال- عناصر دخیل در پرونده مهسا امینی (اولیاي دم   موردپژوهی رفتار هر یک از  - 3داشت؟  

مقامات قضایی و ...) از نظر انطباق یا انحراف از ضوابط قانونی چه نتایجی را نشان -زشکی قانونی پ
پرونده  می در  دخیل  عناصر  از  یک  هر  رفتار  تحلیل  (توضیح:  است؟  کدام  آن  مهم  مصادیق  و  دهد 

موردپژوهی رفتار مقامات رسمی قوه قضائیه(که   - 4ابل انجام است.)  موصوف، در یک پژوهش مستقل ق
اي مستقیماً دخیل در پرونده نبودند) در ارتباط با پرونده مهسا امینی از نظر الزامات قانونی و وظایف حرفه

موردپژوهی رفتار مقامات قضایی ملی و محلی در ارتباط با مدیریت    -5دهد؟  چه نتایجی را نشان می
حرفه  1401هاي  میناآرا وظایف  و  قانونی  الزامات  نظر  میاز  نشان  را  نتایجی  چه  (توضیح: اي  دهد؟ 

ناآرامی با  مرتبط  محلی  و  ملی  قضایی  مقامات  از  یک  هر  رفتار  یک پژوهش  1401هاي  تحلیل  در   ،
ان  موردپژوهی رفتار فرماندهان انتظامی در مقیاس ملی و محلی در جری  - 6)  5مستقل قابل انجام است.

به «حقوق دادرسی و    -دانستند. (پارساپور. برخی از نویسندگان ترکیب حقوق قضایی را غیر دقیق می 1 بر اساس نظر ایشان  باقر) که 
قضایی» تغییر یافت. 

عادالنه و خصوصا نقد تعریف و طبقه بندي اعتراضات ذیل  . در مبحث حقوق قضایی مناسب است، مسئله استقالل قاضی و دادرسی  2
محسن)-هاي طویل المده هم به سؤالها اضافه شود. (محبیو مجازاتهاي غیرمتناسب مثل اعدام یا حبس براندازي و تبانی و محاربه ...  

ا امینی با چه الز. ـسؤال اول ابتدا این3 اد قبل از واقعه مهـس امات قانونی مواجه بوده اـست؟ بایدها و نبایدهاي  گونه بود: «فعالیت گـشت ارـش
هاي گشــت ارشــاد و قانونی آن چه بوده اســت؟» که با توجه به تذکر یکی از نویســندگان مبنی بر: عدم وجود مبناي قانونی براي فعالیت

یدمحسن)س-ابتناي این اقدامات به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ به شرح فوق اصالح شد. (حسینی پویا 
توانست پیش داوري تلقی شود و . در ابتدا عبارت «فوت مشکوك» در سؤال آمده بود، اما به نظر برخی از نویسندگان واژه مشکوك می 4

غالمحسین؛    –طرفی پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد لذا وصف «مشکوك»حذف شد و به نتیجه تحقیق مربوط، موکول شد. (الهام  بی 
) اصغر-عربیان

راهاي ویژه. 5 ی و دادـس اـص ات و چالش دادگاههاي اختـص ی به وکیل منتخب   -با تأکید بر حق بر دادگاه عمومی در اعتراـض ترـس   -حق دـس
یدگی در زمان معقول و متعارف تقل  -حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی  -حق رـس فه در جرائم    -حق بر قاـضی مـس حق بر هیئت منـص

حسن)-رسمی. (محسنی



37

مسئلهه
یابیی
 

حقوقق
 یی

در 
ناآرامیی

هايي
 

11401
اا 

یرانن
ش

صفایی، محقق داماد،دروی
زاده 

ناآرامی  حرفه   1401هاي  مدیریت  وظایف  و  قانونی  الزامات  نظر  میاز  نشان  را  نتایجی  چه  دهد؟  اي 
هاي (توضیح یک: تحلیل رفتار هر یک از فرماندهان انتظامی در مقیاس ملی و محلی مرتبط با ناآرامی

عیناً در رابطه  1401 این سؤال  فرماندهان ، در یک پژوهش مستقل قابل انجام است. توضیح دو:  با 
در مقیاس ملی و محلی به صورت مستقل قابل پژوهش است.)    1نظامی و نیز بسیج و نهادهاي امنیتی

هاي هاي مرتبط با ناآرامیموردپژوهی مصادیق اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین در پرونده  - 7
می  1401 نشان  را  مواردي  استف   - 8دهد؟  چه  سوء  ادعاي  موردپژوهی  و  سنجی  برخی  صحت  از  اده 

موردپژوهی مصادیق   - 9دهد؟  چه مصادیقی را نشان می  1401هاي  مصوبات مرتبط با مدیریت ناآرامی
چه نتایجی را   1401هاي  ادعاي تعدد رویه قضایی در ارتباط با رسیدگی به مسائل آشوب و اعتراض

و مستندسازي و تدوین    - 10دهد و در چه مواردي ایجاد وحدت رویه قضایی ضروري است؟  نشان می 
هاي ارزیابی تجربیات قضایی در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ تأمین از افراد درگیر در ناآرامی

این سؤال عیناً در رابطه با مدیریتِ نگهداري، مرخصی، تأمین    - 11دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401
این سؤال عیناً در رابطه با   - 12ت.  بهداشت، سالمت و امنیت بازداشت شدگان قابل طرح و تکرار اس

هاي اجتماعی، اعتراضات و تجمعات عمومی و امنیت اجتماعی مدیریت اقدامات قضایی مرتبط با شبکه
گیري  این سؤال عیناً در رابطه با اقدامات پیش- 13ها قابل طرح و تکرار است.  و نیز استفاده از نظرسنجی
ناآرامی با  مرتبط  است. قاب  1401هاي  کننده  تکرار  و  طرح  ظرفیتهاي   -14  - 14  2ل  و  موانع  بررسی 

هاي اعتراض و آشوب چه نتایجی را نشان قانونی در ارتباط با عکس برداري و فیلم برداري از صحنه
دهد؟  نشان می  1401هاي  هاي قابل توجهی را در ناآرامیدهد؟ مورد پژوهی این موضوع چه نمونهمی
قانونی مرتبط با اقدامات منتهی به ضبط یا کنترل وسایل الکترونیکی   بررسی موانع و ظرفیتهاي  - 15

می نشان  را  نتایجی  چه  و...  تاپ  لپ  موبایل  گوشی  از  اعم  چه افراد  موضوع  این  پژوهی  مورد  دهد؟ 
صحت سنجی ادعاي نقض حقوق    - 16دهد؟  نشان می   1401هاي  هاي قابل توجهی را در ناآرامینمونه

3دهد؟بر اساس ضوابط ادله اثبات چه نتایجی را نشان می  - ملی یا محلی  در سطح- اساسی متهمان  

مطرح   - یالمللبیندر سطح ملی و    - (توضیح: ادعاهاي متعددي در زمینه نقض حقوق اساسی متهمان
وکیل،  آزادانه  انتخاب  نیز  و  وکیل  از  برخورداري  حق  نقض  اعتراض،  بر  حق  نقض  نظیر:  است  شده 

ي امنیتی» توسط غالمحسین الهام پیشنهاد شد. . عبارت «نهادها1
. این سؤال توسط جعفر پوربدخشان پیشنهاد شد. 2
. این سؤال بسیار مبهم است معلوم نیست. عبارتهاي ادعاهاي متعدد و مقیاس ملی و محلی و ضوابط حقوق و اثبات و دلیل اثبات مبین  3

) بر این اساس اصالحات متعددي در متن سؤال اعمال شد. ابوالفضل-چه حیطه نظري از نویسندگان است. (احمدزاده
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بازداشت غیر قانونی، نقض حقوق دفاعی متهم، نقض حقوق شهروندي در جریان دادرسی، نقض حق 
و حق ... این ادعاها هر یک به صورت   1امنیت زندانیان، ادعاي توهین، تهدید، تعرض و تجاوز به آنها،  

صحت   - 17مستقل در خصوص هر قضیه خاص قابل انجام پژوهش به صورت موردپژوهی است.)  
سنجی ادعاي «تأثیرپذیري نارواي قضات رسیدگی کننده از ضابطان خاص» در جریان رسیدگی به  

بررسی مبانی - 18یک پژوهش)  دهد؟ (هر مورد،  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  هاي ناآرامیپرونده
هاي اجتماعی و انطباق آن با اقدامات انجام و الزامات قانونی مورد نیاز براي فیلترینگ اینترنت و شبکه

موردپژوهی الزامات و آثار حقوقی   - 19دهد؟  چه نتایجی را نشان می   1401هاي  شده در جریان ناآرامی
-  1401هاي  ختگان و آسیب دیدگان در جریان ناآرامیبراي شهید و جانباز معرفی شدن برخی از جانبا

ا تأکید بر وقایع مناطقی که داراي تنوع قومیتی و مذهبی است، نظیر کردستان و سیستان و بلوچستان ب
هاي صحت سنجی ادعاي وجود ایراد در رسیدگی  - 20  2دهد؟چه نتایجی را نشان می   - و خوزستان و...

آ  و  جانباختگان  با  مرتبط  بودهقضایی  معترضان  از  که  دیدگانی  ناآرامیسیب  در  نیز    1401هاي  اند،  و 
ها چه نتایجی را نشان اي و حقوق شهروندي براي آنادعاي تبعیض و ایجاد نارواي محدودیت رسانه 

صحت سنجی ادعاي انتساب جرایم امنیتی و صدور احکام   - 21  3دهد؟ (هر مورد، یک پژوهش)می
صحت   - 22  5دهد؟چه نتایجی را نشان می  1401هاي  درجریان ناآرامی  4سال   18کیفري براي افراد زیر  

به شعب و قضات خاص چه وضعیتی را    1401هاي نا آرامیهايسنجی ادعاي مهندسی در ارجاع پرونده
6دهد؟ نشان می

هاي علمی  . برخی معتقدند که: اساسا طرح این سؤال و ادعاي تجاوز اوالً: نوعی پیش داوري است و ثانیاً: قابل پژوهش از طریق پژوهش 1
غالمحسین) -تواند اثر القا کنندگی داشته باشد. (الهام نیست و ذکر آن نیز می

ه به زیست بوم استان سیستان و بلوچستان چندان دقیق طرح نگردیده و رویکرد نهادهاي حاکمیتی با رویه برخی جریانات ضد  . با توج2
ابوالفضل) -وحدت اسالمی کامالً متفاوت و متغایر است. (احمدزاده 

حسن)  -ع و تبانی، اشاعه فحشا و فساد. (محسنی. با تاکید بر مرز میان جرم سیاسی و امنیتی، بازاندیشی در جرائم تبلیغ علیه نظام، اجتما3
سال»، عبارت «افراد نابالغ» آمده بود که به پیشنهاد الهام غالمحسین به شرح فوق اصالح شد. 18. ابتدا به جاي عبارت «زیر 4
حسن)-هاي مجازي. (محسنیبا تأکید بر حق دسترسی به اینترنت، تعلیق و محدودیت دسترسی به شبکه. 5
ن سؤال توسط اخوت محمدعلی پیشنهاد شده است. . ای6
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چالش   -یازدهم  و  با  مسائل  ارتباط  در  کیفري  حقوق  فراروي  هاي 

2و 14011ناآرامی 

و «فرصت ساز» است. اهم این   3گیري کننده» کننده»، «پیشر سه نوع مسائل «جبراناین مسائل از ه
مسائل به شرح زیر است:

از نقطه نظر حقوق   1401هاياي شده در جریان ناآرامیهاي رسانهموردپژوهی هریک از پرونده  - 1
1401هاي  ن ناآرامیاي شده در جریاهاي رسانه: پرونده1دهد؟ (توضیحکیفري چه نتایجی را نشان می 

ها متعدد هستند. هر پرونده ظرفیت انجام یک پژوهش در قالب موردپژوهی را دارد. برخی از این پرونده 
کرج،    -مهسا امینی، هر یک از وقایع محلی نظیر: ماجراي بزرگراه قزوین  4عبارتند از: فوت مرحوم  

هاي پس از آن، ماجراي خاش، زاهدان و جمعه  5ماجراي ایذه، ماجراي اصفهان، ماجراهاي جمعه خونین 
بسیجی در مشهد، ماجراي حرم مطهر شاه چراغ در شیراز، اعدام محسن شکاري به   6ماجراي شهادت 
: برخی از این رخدادها به 2توضیح    7ان باختن برخی از کودکان نظیر کیان پیرفلک و...اتهام محاربه، ج

هاي مورديِ هر یک از این رخدادها تالش خواهد اي کامالً متفاوت روایت شده است. در پژوهشگونه
د.  آزمایی پژوهشی قرار گیر هاي متعارض مورد راستیشد تا مستندات و ادله اثباتی هر یک از روایت 

تواند به صورت مصاحبه، بررسی اسناد آوري اطالعات هر یک از این موارد میبدیهی است روش جمع
مصادیق «رویدادهاي اعتراضی» از «رویدادهاي آشوبگرانه»   - 2اي باشد.)  و مدارك و مطالعات کتابخانه 
شناسی شوند و هر یک چه مصادیق مشخص و واضحی دارند؟ (مصداق با چه معیارهایی تفکیک می

اعتراض)   و  ناآرامی  - 3آشوب  جریان  در  (کاذب)  غیرواقعی  اعالمات  توسط    1401هاي  موردپژوهی 
دهد و مسئولیتهاي ناشی هاي رسمی، غیر رسمی و نیز در فضاي مجازي چه مواردي را نشان میرسانه

محسن) -(محبی .هاي حقوق کیفري بسیار مرتبط است با حقوق اساسی و قابل ادغام است. سؤال 1
هما    - رسد خیلی کوتاه و نارسا از آن عبور شده است. (داوديها شاید بخش کیفري باشد که به نظر می . مهم ترین بخش در این آشوب 2

تواند در دو قسمت حقوق کیفري ماهوي و شکلی تدوین شود و مسائل آیین دادرسی که از مهمترین  جواد) این بخش می   -و طهماسبی 
ها و ...... سرعت و دقت در رسیدگی   -علنی بودن محاکمات    -  48مانند حق انتخاب وکیل و تبصره ماده  ها بوده هم مطرح شود  چالش 

هما)  -مورد تاکید باشد. (داودي
ابوالفضل) مطرح و پذیرفته نشد. -. بهتر است جبران خسارت و پیشگیرانه جایگزین این دو عبارت شود. (احمدزاده 3
  - سندگان که کلمه مشکوك حاوي پیش داوري است و اثر القایی دارد، لذا کلمه مشکوك حذف شد. (الهام. با توجه به تذکر برخی از نوی4

غالمحسین) 
محمدمهدي) -. به کارگیري این عبارت پیش داوري است. (انجم شعاع 5
. همان. 6
–طور که از ذکر نام شهداي وقایع اخیر نظیر شهید ماجراي بزرگراه قزوین  شود براي رفع شائبه جانبداري در تحقیق، همان . پیشنهاد می 7

حسن) اعمال شد.   -کرج خوردداري شده است از تکرار عبارت «فوت مشکوك مهسا امینی» هم خودداري شود. (مرادي
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آن چیست؟  از  توهین  - 4ها  پژوهی  جر مورد  در  مخالف  و  موافق  طرف  دو  توسط  ارتکابی  یان هاي 
  -5تواند پدید آورد؟  شود و چه مسئولیتهایی را می چگونه تحلیل و دسته بندي می  1401هاي  ناآرامی

هاي اجتماعی و...  ها، شبکههاي اخیر از جمله سلبریتیموردپژوهی نقش و مسئولیت محرکین نا آرامی
س شخصی» در مداخله مداخله نیروهاي موسوم به «لباشناسی  آسیب  - 6  1دهد؟چه نتایجی را نشان می

-7دهد؟  وظایف ضابطان و نقش آن در تشدید، استمرار و مدیریت ناآرامیها چه وضعیتی را نشان می 
نحوه احضار و آغاز تعقیب متهمان در فرایند ناآرامیها در تقابل با حقوق قانونی این افراد  شناسی  سیبآ

اعی متهمان دستگیر شده در فرایند بررسی تأمین و رعایت حقوق دف- 8دهد؟  چه نتایجی را نشان می
هاي محاکمه متهمان فرایند دادرسی در دادگاهشناسی  آسیب- 9دهد؟  ناآرامیها چه نتایجی را نشان می

هاي دادرسی عادالنه شامل حق تدارك دفاع، حق دسترسی به وکیل و انتخاب ناآرامیها از منظر مولفه
2دهد؟و دادرسی علنی چه نتایجی را نشان میآزادانه وکیل، رسیدگی در زمان معقول و متعارف

تجربی در ارتباط 3هاي حوزه علوم جناییمسائل و چالش  -دوازدهم

1401هاي با ناآرامی

ها به شرح زیر است: ساز» است که اهم آنکننده» و «فرصت این مسائل بیشتر از دو نوع «پیشگیري
سیدگی شده بر اساس عنوان اتهامی چه نتایجی  هاي قضایی رتحلیل آماري و جرم شناختی پرونده  - 1

1401هاي  رسد اهم عناوین جزایی پرکاربرد در جریان ناآرامیدهد؟ (توضیح: به نظر میرا نشان می
عبارتست از: جرائم: اخالل در نظم عمومی، تخریب، نهب و غارت، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه  

توهین، قدرت نمایی با سالح، مقاومت در مقابل    4بغی، تهدید،  االرض،  نظام، توهین، محاربه، افساد فی 
مامورین و...در این تحلیل با استفاده از آمارهاي منتشره توسط قوه قضائیه ضمن تعیین فراوانی هر یک 

هاي ناظر به ویژگیهاي هر متهم (سن، جنس، تحصیالت، شغل و رخداد  از عناوین مزبور و تعیین مولفه
شناسی نحوه اقدام ضابطان در  آسیب  -2شود.)  هاي جرم شناختی مربوط انجام میلیلمربوط و...) تح

اد شده است. حسن) پیشنه-. این سؤال توسط (مرادي1
جواد) پیشنهاد شده است.– توسط (طهماسبی 9تا -6. سؤالهاي شماره 2
هما) ایجاد شد. -عباس؛ داودي-محمدجعفر؛ شیخ االسالمی -. این مبحث به طور خاص بر اساس پیشنهاد (حبیب زاده3
اهللا . فتحی، حجت 4
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نقش   - 3  1دهد؟ فرایند ناآرامیها و تأثیر آن در تداوم، تشدید یا مدیریت ناآرامیها چه وضعیتی را نشان می
سمن احزاب،  جایگاه  کانونو  نظیر  صنفی  نهادهاي  و  منصفه  هیئت  اجتماعی،  در  هاي  وکال  هاي 

تعریف شود؟   باید  حاکمیت چگونه  و  معترضین  مرحله   -4میانجیگري بین  در  ارفاقی  نهادهاي  تاثیر 
دادسرا نظیر تعلیق تعقیب؛ میانجیگري و مرحله دادگاه نظیر تعلیق و تعویق مجازات و نهاد توبه و نیز 

استفاده از عدالت حدود و ثغور    - 5در مرحله اجرا نظیر عفو به چه میزان و در چه جرایمی باید باشد؟  
تحلیل   - 6هاي اخیر چگونه باید تعریف شود؟  ترمیمی در تعامل با عدالت تنبیهی در موضوع ناآرامی

آن محکومیت  میزان  و  اتهامی  عناوین  اساس  بر  ناآرامیها  در  دستگیرشدگان  سن  موارد  آماري  در  ها 
ر توضیح ذیل سؤال یک است) (عناوین اتهامی به شرح مندرج د  2دهد؟ مشابه چه نتایجی را نشان می

آیا عدالت ترمیمی ظرفیت، توان و امکان پیشگیري و حل اختالفات اجتماعی در سطح کالن را    - 7
ابزار و لوازم و اصول عدالت ترمیمی در کمک به حل مسالمت آمیز    - 8)  1401هاي  دارد؟ (نظیر ناآرامی

ترمیمی در بروز و تشدید اختالفات اجتماعی   توان از ظرفیت عدالتهاي اخیر کدامند و چگونه میناآرامی
براي ایجاد تغییر در نظام و مدل سیاست   1401هاي  ظرفیت سنجی ناآرامی  - 9آینده پیشگیري کرد؟  

با دو مدل    1401هاي  مقایسه ناآرامی  -10دهد؟  جنایی جمهوري اسالمی ایران چه نتایجی را نشان می
وضعیت   - 11  3دهد؟ست جنایی چه نتایجی را نشان می«جنبش انطباقی» و «جنبش انقطاعی» در سیا

سنجی اجراي مجازاتهاي شدید در پساناآرامی از نقطه نظر ایجاد انسجام اجتماعی یا تشدید تضاد و 
وضعیت سنجی اجراي مجازات جرائم سیاسی در   - 12دهد؟  انشقاق اجتماعی چه نتایجی را نشان می 

  -13دهد؟  شان میپساناآرامی از نقطه نظر تضعیف، یا تقویت نظام سیاسی اجتماعی چه نتایجی را ن
فرهنگی در ضرورت بازنگري برخی مجازاتهاي شدید    - وضعیت سنجی تأثیر تحوالت گسترده اجتماعی

وضعیت سنجی اجراي مجازاتهاي شدید در پساناآرامی از نقطه نظر  - 14دهد؟ چه نتایجی را نشان می
4دهد؟تأمین و تحقق اهداف مجازاتها چه نتایجی را نشان می

جواد) پیشنهاد شده است.    -توسط (طهماسبی2و1. سؤاالت  1
سید محسن) پیشنهاد شده است.   -ال توسط (حسینی پویا. این سؤ2
ؤال3 المی  10تا   7  -5-4هاي  . ـس یخ االـس ط (ـش اقیان    -توـس ده اـست. همچنین (ـس نهاد ـش ؤالهاي حوزه  –عباس) پیـش محمدمهدي) در ـس

عدالت ترمیمی تأکید ویژه داشتند.
هایی به تصویب رسید.پیشنهاد شده و پس از ویرایش)عبدالرضا-توسط (جوان جعفري14تا 11. سؤالهاي 4
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هاي فراروي حقوق خصوصی در ارتباط با  مسائل و چالش  -سیزدهم

ها: ناآرامی

چالش و  مسائل  می این  و ها  کننده»  کننده» «مسائل پیشگیري  جبران  نوع «مسائل  سه  هر  از  تواند 
ها به شرح زیر است:  ساز» باشد. اهم این مسائل و چالشمسائل «فرصت 

گیري از اخالل در اجراي تعهدات قراردادي ناشی از نا هاي حقوقی براي جبران و پیشچه ظرفیت  - 1
است؟  آرامی شناسایی  قابل  زمینه  این  در  قانونی  خألهاي  چه  و  دارد؟  وجود  اجتماعی  چه    -2هاي 
هایی از کارکرد نهادهاي اضطراري حقوق (مانند قوه قاهره، عسر و حرج، انتفاي هدف قراردارد و  نمونه

منازعات حقوقی پدید آ هاي به روزرسانی و اصالح مده در پساناآرامی وجود دارد؟ و نیازمندي...) در 
هایی از کارکرد قواعد راجع به ضمان قهري و مسئولیت مدنی در منازعات  چه نمونه- 3ها چیست؟ آن

  -4ها چیست؟  ها وجود دارد؟ و نیازمندیهاي به روزرسانی و اصالح آنحقوقی پدید آمده در پساناآرامی
مسائل و مشکالت حقوقی پدید آمده براي واحدهاي تولیدي، صنعتی و کسب و کارهاي موردپژوهی  

ناآرامی از  ناشی  مستقیماً  و...که  کشاورزي  تجاري،  صنفی،  اجتماعی  خدماتی،  چه   1401هاي  هستند 
موردپژوهی - 5شوند؟ بندي و توصیف می دهد؟ و این مسائل چگونه طبقهطیفی از مسائل را نشان می

مشکالت حقوقی مرتبط با جبران خسارات ناشی از تعطیلی کسب و کارها (در مراکز تجاري، مسائل و  
صنعتی، کارگاهی، تبادالت اینترنتی و نیز تأخیر در انجام وظایف مقرر اداري و قضایی در ناآرامی) چه  

ژوهی موردپ- 6شوند؟  دهد؟ و این مسائل چگونه طبقه بندي و توصیف می طیفی از مسائل را نشان می 
عمومی] در 1مسائل و مشکالت مرتبط با نظام مسئولیت مدنی دولت [و کارکنان بخشهاي دولتی و  

دهد؟ و این مسائل چگونه توصیف چه طیفی از مسائل را نشان می  1401هاي اجتماعی  جریان ناآرامی
ومی در  هاي دولتی و عمها و خسارات وارده به بخشموردپژوهی آسیب  - 7شوند؟  و طبقه بندي می

دهد؟ و این مسائل چگونه توصیف چه طیفی از مسائل را نشان می  1401هاي اجتماعی  جریان ناآرامی
و روندهاي   1401هاي  تحلیل مهمترین رخدادهاي پدید آمده در ناآرامی   - 8شوند؟  و طبقه بندي می

هاي رداد» چه نمونهاجتماعی ناشی از آن در پسا ناآرامی از منظر «تغییر در اوضاع و احوال زمان قرا
بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات مادي، معنوي و بدنی   - 9دهد؟  قابل توجهی را نشان می

می نشان  را  وضعیتی  چه  شخصی»  به «لباس  نیروهاي موسوم  مداخله  از  ظرفیت   - 10  2دهد؟ناشی 

تواند به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گیرد. . این عنوان می 1
.پیشنهاد کرده است)سیدمحسن–. این سؤال را (حسینی پویا 2
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و دولت و مدیران دولتی سنجی سازوکارهاي حقوقی ناظر به بیمه مسئولیت نیروهاي نظامی و انتظامی  
مورد   - 11  1دهد؟چه نتایجی را نشان می  1401هاي  در خصوص خسارات مطرح شده در جریان ناآرامی

قانون اساسی در رابطه با ادعاهاي مطروحه در جریان رسیدگی به   171پژوهی استناد و ارجاع به اصل  
مورد پژوهی   - 12دهد؟  یجی را نشان میچه نتا  401هاي  گناه و آسیب دیده از ناآرامیشکایت افراد بی

گناه از دولت، مقامات عمومی و قضایی در بی  هاي فراروي تعیین و دریافت خسارت براي افرادچالش
» سی مبانی حقوقی دو نظریه «استقاللبرر  - 13دهد؟  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  جریان ناآرامی

خطاي  میانیا «پیوند» و  تقصیر  می «احراز  خسارت  به  منجر  که  انتظامی قاضی  با «تخلف  شود» 
هاي تکمیلی براي  چه پیشنهاد  - 14دهد؟  چه مواردي را نشان می1401هاي  قاضی» با توجه به ناآرامی

قانون اساسی بر اساس    171جامعیت و مانعیت قوانین پیرامونی و مورد نیاز براي اثربخشی بیشتر اصل  
  مورد پژوهی آسیب (مادي و معنوي) ناروا به افراد - 15  2ارایه است؟   قابل  1401هاي  تجربه ناآرامی

3دهد؟چه نتایجی را نشان می1401هاي گناه در جریان ناآرامیبی

چهاردهم: سؤالهاي افزوده شده نویسندگان

ها عالوه بر در جریان مشارکت نویسندگان در مقاله حاضر، که به روش دلفی انجام شد، بسیاري از آن
پیشنهادهاي اصالحی در متن مقاله، سؤالهاي جدیدي را پیشنهاد کردند تا به مقاله افزوده شود. برخی  
از این سؤالهاي پیشنهاد شده در متن مقاله منعکس شد و به صورت پاورقی نیز توضیح داده شد؛ اما 

متن مقاله فراهم نبود  ها در  اي بود که به دالیل مختلف امکان اعمال آنها به گونهبرخی دیگر از سؤال
ها خیلی جزئی یا خیلی کلی بود یا با سؤالهاي قبلی تداخل داشت و یا به دالیل  سؤالزیرا بعضی از

دیگر اصل سؤال مورد تردید بود که نیازمند اظهار نظر بقیه نویسندگان بود، به این منظور در بخش 
شود تا هم به روش مشارکتی ان درج میهاي پیشنهادي وافزوده نویسندگپایانی این مقاله متن سؤال

در تدوین مقاله وفادار بمانیم و هم ارزش علمی سؤالهاي مطروحه نادیده گرفته نشود. و هم نیاز به 
سؤال مورد  در  اجماع  کسب  و  مقاله  برگشت  و  رفت  براي  بر  زمان  در فرایند  راستا  این  در  نباشد.  ها 

شود.یسندگان به ترتیب حروف الفبا آورده مینفر از نو21مورد سؤال از 194مجموع تعداد 

علی عباس) پیشنهاد کرده است. - . این سؤال را (حیاتی1
هاد کرده است. پیشن)سیدعباس -موسوي(را 14تا 11. سؤالهاي 2
توانند به صورت  اي، صنفی و قانونی قضات که پاسدار حقوق فردي و اجتماعی مردم هستند، در جریان ناآرامیها می . مسئولیت حرفه 3

محمدرضا) -خاص موردتوجه قرار گیرند. (خسروي
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قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور-محمدعلی–اخوت -1
ررسی تناقض بین مواد برگرفته از حقوق سابق ایران مانند جرمهاي علیه امنیت و جرمهاي وارد ب.١

دهد؟ شده از شرع مانند محاربه و افساد و غیر آن چه نتایجی را نشان می
تواند با توجه به مربوط به جرایم سیاسی و حضور هیئت منصفه در جرمهاي ارتکابی که میبحث  .٢

قانون جرم سیاسی مورد غور قرار گیرد؛ جایش خالی است.
کیفري در رسیدگی    48بحث محدودیت انتخاب وکیل موضوع تبصره ماده  .٣ قانون آیین دادرسی 

طرح شود. هاي نا آرامیها و پیامدهاي آن، بهتر است مپرونده
ها داراي اهمیت است.واکاوي جرمهاي ارتکابی به وسیله اطفال و چگونگی بر خورد با آن.۴

دادگستري و وزیر اسبقاستاد دانشگاه تهران-غالمحسین-الهام-2
سؤاالت زیر اضافه شود:1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی یل بند مسائل و چالشذ
یا  .۵ ناآرامینگرش حاکمیت  بر  تاثیري  چه  و اندام خود  بر جسم  انسان  مطلق  1401هاي  مالکیت 

داشته است؟ 
پذیرش و تاثیر این رویکرد و رفتارهاي جنسی چه تاثیري بر نظام کیفري جمهوري اسالمی خواهد  .۶

داشت؟
چگونه است؟   - مردم زن یا مرد - نسبت و رابطه منع الزام شرعی به حجاب، با منع الزام پوشش آحاد  .٧

(مبانی نظري و عرفی حجاب و پوشش همسانی دارد یا متفاوت است؟)
حمایت.٨ حذف  چالشتاثیر  بر  وجود  یا  حرمت  حفظ  با  شرعی،  احکام  برخی  از  کیفري  هاي هاي 

اجتماعی چگونه خواهد بود؟ 
چه رابطه و نسبتی با انقالب جنسی خواهد داشت؟1401هاي تحوالت حقوقی متاثر از ناآرامی.٩

1401هاي  نگ و قدرت در رویکردهاي قانونی جمهوري اسالمی چه تاثیري بر ناآرامیارتباط فره.١٠
دارد؟
کمال گرایی معنوي و اخالقی مذکور در مقدمه و متن قانون اساسی چه اقتضائات حکومتی دارد .١١

چیست؟ 1401هاي و تاثیر آن بر رفتار کنشگران ناآرامی
ها  معنوي جامعه و ارتباط با اعتراضات و ناآرامی  کارکرد حکومت دینی در ارتباط با رشد اخالقی و.١٢

چیست؟ 
اصالححکومتنسبت .١٣ و  فردي  زندگی  با  بادینی  مردم  مدیریتیآحاد  رویکرد  بر  و   امامتاکید  (ره) 

شود و ضرورت بازنگري در آن با فلسفه حکومت چگونه قابل تطبیق  انقالب اسالمی چگونه تعریف می
است؟
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.1401هاي فراروي حقوق قضایی در پسا ناآرامی چالشذیل بند مسائل و 
هاي عمومی مردم به  بررسی حدود اختیارات قانونی دولت در شرایط اضطراري در قطع دسترسی.١۴

وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه و ...) بیانگر چیست؟ 
.1401هاي فراروي حقوق عمومی در پسا ناآرامی ذیل بند مسائل و چالش

هاي سیاسی و مدنی با خشونت گرایی ی قوانین موجود یا خال قانونی در ابراز مخالفتنسبت سنج.١۵
دهد؟معترضین چه نتایجی را نشان می

بررسی فقدان، ناتوانی و ضعف عدم، اعتماد احزاب مسئول و قانونی در تشدید یا گرایش خشونت .١۶
هد؟ (خواهد داد) ددر اعتراضات اخیر و نیز مدیریت اعتراضات چه نتایجی را نشان می

مطالعه امکان سنجی قانونی فعالیت و کنشگري سیاسی (جوانان و زنان به طور خاص) وجود و یا .١٧
دهد؟نشان می1401هاي مند آن چه تاثیري بر ناآرامیفقدان بسترهاي قانون

نشان  .١٨ را  نتایجی  چه  امروز  اجتماعی  شرایط  در  آزادي  زندگی،  زن،  شعار  پیدایش  بستر  بررسی 
د؟ دهمی
زندگیشناسی  آسیب.١٩ سبک  ایرانی  - تاثیر  غیر  یا  رسانه  - غیراسالمی  طریق  اعم  از  خارجی  هاي 

دهد؟ چه نتایجی را نشان می1401هاي  سیاسی و فرهنگی، از جهت ارتباط و تاثیر گذاري بر ناآرامی
تعارضات رفتاري و گفتاري زندگی مسئوالن اجرایی و سیاسی کشور و نیز نهادهاي شناسی آسیب.٢٠

فرهنگی کشور چه تاثیري بر سبک زندگی، مطالبات و نظم پذیري و قانون گرایی در معترضان جوان  
دهد؟هاي اخیر نشان میو میانسال ناآرامی

هاي هاي جنسی چه تاثیري بر ناآرامیجنایی مطالبه ناآرامیشناسی  و جامعه شناسی  از منظر جرم.٢١
اخیر دارد؟

جنسی چیست؟ هاي اخیر و انقالب نسبت ناآرامی.٢٢
ناآرامیشناسی  هویت .٢٣ جوان  اخیر  کنشگران  هشتاد- هاي  و  هفتاد  دهه  حقوقی    - متولدین  نظر  از 

دهد؟فرهنگی چه نتایجی را نشان می
انحصار حکومتی رسانه ملی، چه تاثیري بر فرهنگ سازي و رفتار اجتماعی و سیاسی کنشگران .٢۴

دارد؟1401ناآرامی 
.1401ي حقوق خصوصی در پسا ناآرامی هاي فراروذیل بند مسائل و چالش

ها در  گر، حمایت کننده سیاسی یا مالی و محرکان ناآرامیبررسی مسئولیت مدنی نهادهاي تشویق.٢۵
و   داخلی  رفتارهاي المللبینسطوح  بر  حاکم  کشورهاي  حقوق  منابع  و  داخلی  حقوق  منابع  نظر  از  ی 
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دهد؟ ی چه نتایجی را نشان میالمللبیننهادهاي مذکور و عرف 
.1401هاي فراروي حقوق کیفري در پسا ناآرامی ذیل بند مسائل و چالش

، حین و بعد از  گیرانه در جرایم امنیتی، رفتارهاي نهادهاي امنیتی قبلمطالعه سیاستهاي سخت.٢۶
بار و خشونت آفرین ها در مدیریت و کاهش یا از بین بردن بسترهاي پیدایش اقدامات خسارت ناآرامی

دهد؟چه نتایجی را نشان می
مدت مجازات اعدام در جلوگیري از اقدامات خشونت بار چه  مطالعه تاثیر بازدارندگی موقت یا میان.٢٧

دهد؟ نتایجی را نشان می
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور -محمدمهدي -شعاع انجم-3

شود؟صول الیتغیر قانون اساسی با توجه ظرفیتهاي فقه اسالمی با چه معیارهایی تعریف میا.٢٨
سنجی ادعاي نقش شوراي نگهبان در ممانعت از تصویب قوانین عرفی متناسب با نیازها و صحت.٢٩

دهد؟ده قانون اساسی چه نتایجی را نشان میتحوالت جامعه از طریق ارائه تفسیرهاي محدود کنن
صحت سنجی ادعاي ایفاي نقش مجلس سنا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق .٣٠

دهد؟اي اسالمی با سیاستهاي کلی نظام چه نتایجی را نشان میمصوبات مجلس شور
سی قانون آیین دادرسی کیفري در نقض حقوق اسا  48صحت سنجی ادعاي نقش تبصره ماده  .٣١

دهد؟چه نتایجی را نشان می1401هاي متهمان ناآرامی
مورد پژوهی نقش مصوبات اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل شوراي عالی فضاي مجازي، .٣٢

دهد؟ها چه نتایجی را نشان میستاد امر به معروف و نهی از منکر در مدیریت، تشدید و استمرار ناآرامی
اي و جهت دار از عناوین جزایی و انطباق آن با رفتارهاي سلیقهصحت سنجی ادعاي تفسیرهاي  .٣٣

دهد؟چه نتایجی را نشان می1401هاي متهمان ناآرامی
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان -علیرضا-آبین-4

1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی مسائل و چالش- 
. هستند و بهتر است در ابتدا، اینها افزوده شودتر هاي ذیل بنیادینپرسش
شناختی شناختی، تبارشناختی و روش شناختی، جامعهشناختی، انسانشناختی، هستیمبانی معرفت .٣٤

ظهور و بروز پدیده اغتشاش یا ناآرامی چیست؟
ها هشناسی، نظرینقش مطالعات پارادایم شناسانه در تولید یا بازتولید یا کشف مبانی، اصول، روش.٣٥

باشد؟ ها چه میهاي مدیریت نا آرامی و مدل 
هاي تحقیق در حوزه ناآرامی و اغتشاشات، باید کمی باشد یا کیفی یا مختلطروش .٣٦
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ها در ایران با سایر کشورهاي دنیا چه گرایانه تطبیقی، تمایز و تشابه ناآرامیبر پایه مطالعات زمینه .٣٧
باشدمی
تواند  رویکرد ما به این مسئله، در فضاي کنونی جامعه چه نقشی میدوالیته حقوق و مذهب و نوع  .٣٨

ایفا کند 
در پدیده ناآرامی موثر است   ...هاي علمی و اداراي وتا چه میزان، سکوالریزه شدن محیط.٣٩
هاي پدیده انقالب و اغتشاش در جوامع مذهبی دنیا را  اي تبارشناسانه، ریشهتوان با مطالعهآیا می.٤٠

ت؟ (مطالعه موردي: رنسانس در غرب و انقالب مشروطه در ایران)مشابه هم دانس
وجوه تشابه و تمایز عقالنیت اسالمی با عقالنیت غربی، در نحوه مدیریت ناآرامی چیست.٤١
هاي تعبدي و توقیفی است یا تعقلی و عقالئیآیا حوزه مواجهه با نا آرامی، جزو حوزه.٤٢
ها چه جایگاه و کارکردي دارد؟آرامیسازي دین در مسئله مدیریت نانظریه عرفی.٤٣
هاي مسلم شرعی مثل حجاب، آیا این مسئله دائمی است نشینی نظام از برخی آموزهبالفرض عقب.٤٤

یا موقتی؟ 
مولفهشاخص.٤٥ قبال  ها،  در  ایران  فقهی  و  حقوقی  منفعالنه نظام  یا  فعاالنه  کنش  معیارهاي  و  ها 

ها چیست؟ پدیده ناآرامی 
ها چیست؟ به مرحله شناخت، ساخت و اداره جامعه در قبال ناآرامیالگوریتم مرحله  .٤٦
اجتهادات فقهی و حقوقی شناسی  آیا مواجهه با چالش جدي ناآرامی، سبب تحول یا تغییر در روش.٤٧

شده است؟
هاي عدالت، در سه حوزه جبرانگري، پیشگیري و فرصت سازي در قبال معضالت  جایگاه نظریه .٤٨

ها و اغتشاشات چیست؟ آرامیناشی از نا 
ها: هاي فراروي حقوق خصوصی در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالش- 

رسد تاکید بیشتر سؤالها در حوزه احوال مالیه است، در حالی که احوال شخصیه و نیز احوال به نظر می
(مالی حوزه  - مختلط  از  نیز  مدنی شخصی)  حقوق  می   .اندهاي  خصوصی، وانگهی،  حقوق  که  دانیم 

هاي دیگري نظیر حقوق تجارت، حقوق حمل و نقل  (یعنی حقوق دریایی و حقوق هوایی که  حوزه
ها غالبا ناظر شود، در حالی که پرسشدانند؟) را هم شامل میها را ذیل حقوق خصوصی میمشهور، آن

:را افزودهاي ذیل توان پرسشفی المثل می.به حقوق مدنی هستند
هاي بین  ها، افزایش درگیرينقش اغتشاشات و هیجانات ناشی از آن در از هم گسیختگی خانواده.٤٩

چیست....والدین با هم و با فرزندانشان و فزونی یافتن طالق و ترك غیر موجه منزل و نشوز و 
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ت چنانچه شخصی که جزو مخالفین حکومت است، وصیت کند که یک سوم از اموالش به سلطن.٥٠
چنین اعمال حقوقی که مخالف منافع ملی است، نافذند. خواهان یا تجزیه طلبان برسد، آیا اساساً

چنانچه مردي بر اثر اغتشاشات و از دست دادن یا تعطیلی کارش، توان پرداخت نفقه با مهریه را .٥١
...ونداشته باشد، حکمش چیست؟

توان پرسید: در حوزه حقوق حمل و نقل هم می
شاشات بر اختالل در فرایند حمل و نقل مسافر و کاال به صورت دریایی یا هوایی چیست؟تاثیر اغت.٥٢

و حکم شناسی.شناسی از حیث موضوع شناسی، مصداق
تاثیر اغتشاشات بر اجاره یا رهن کشتی یا هواپیما، مسئولیت فرمانده و مالکان و کارکنان کشتی یا  .٥٣

...هواپیما چیست؟ و
توان گفت: میدر حوزه حقوق تجارت نیز 

دارد؟ مثال آیا اگر   ...ها چه آثاري بر مبادالت تجاري، حقوق چک، حقوق ورشکستگی وناآرامی.٥٤
هاي کیفري صدور چک  تاجري خوش نام به دلیل اغتشاشات نتواند وجه چک را تامین کند، آیا جنبه

گردد؟ بالمحل متوجه او می
توان بر نظام مسائل حقوق خصوصی ز میهاي دیگري را نیرسد که جنبهدر مجموع به نظر می.٥٥
توان با تامل بیشتر، بر شمارشان  گمان میمواردي که اشاره شد، از باب پیشنهاد بود و بی  :لذا  .افزود
.افزود

مسلم، وکیل دادگستري و مدرس دانشگاه-آقایی طوق-5
باید پرسید: 1401ناآرامی هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا مسائل و چالش بل از سؤال اول ذیل بندق

در نظام جمهوري اسالمی ایران، قانون در ارتباط با شریعت، در کجا ایستاده است؟ .٥٦
قانون.٥٧ فلسفه  پرسید،  باید  است؛ همچنین  استوار  مبنایی  چه  بر  اسالمی،  جمهوري  در  گذاري 

پاسداشت و حفظ شریعت یا تنظیم روابط اجتماعی؟ 
ریشه در روابط شریعت و قانون دارد؟، 1401هاي چه مقدار از ناآرامی.٥٨
هاي روزافزون و مسائلی آیا فساد، ناکارآمدي، ضعف پاسخگویی، تورم افسارگسیخته، محدودیت .٥٩

ها بود  حجابی عامل ناآرامیبی  ها نداشته اند؟ در واقع، آیا حجاب/از این دست، دستی بر آتش ناآرامی
یا بهانه آن؟ 

باید   1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی  چالش  قبل از سؤال شش ذیل بند مسائل و.٦٠
پرسید اصال چنین چیزي تا چه حد امکان پذیر است؟
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باید  1401هاي  هاي فراروي حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیقبل از سؤال اول بند مسائل و چالش.٦١
رفیت الزم براي حل  پرسید قانون اساسی در جمهوري اسالمی ایران، در کجا ایستاده است و آیا ظ

بحران دارد یا خیر؟
الزم   1401هاي  هاي فراروي فقه و نهاد روحانیت در ناآرامیقبل از سؤال اول بند مسائل و چالش.٦٢

چه چیزي است؟ آیا   1401هاي  هایی از قبیل ناآرامیاست پرسیده شود، کارکرد دین در حل بحران
دهد یا خیر؟انعطاف نشان می

این بند هم قصاص و تقدم و تأخر آن بر محاربه و سایر عناوین نیز نیازمند   12و در خصوص سؤال  .٦٣
.بررسی است

سؤالهاي زیر مطرح    1401هاي  هاي فراروي حقوق قضایی در ارتباط با ناآرامیذیل بند مسائل و چالش
است:
ه اندازه است  ها، تا چها و ناآرامی نقش و جایگاه قوانینی مانند قانون آیین دادرسی کیفري در بحران.٦٤

شود؟  و چگونه تأمین می
دستگاه قضایی چگونه و تا چه حد باید پاسخگو باشد؟.٦٥
نقد آراء قضایی در فضاي عمومی داراي چه وضعیتی است؟ آزاد است یا داراي محدودیت است؟  .٦٦

اگر محدود است، محدودیتها کدامند؟  
انتظامی قضات و وزیر قاضی بازنشسته دادگاه عالی    -سیدعلیرضا  -آوایی  -6

سابق دادگستري 
ورد پژوهی عملکرد قوه قضائیه و قضات دادگستري بر اساس معیارهاي استقالل و اقتدار سازمانی  م.٦٧

دهد؟ (هر مورد  چه نتایجی را نشان می  1401هاي  هاي دادرسی عادالنه در جریان ناآرامیو شاخص
یک پژوهش).

چه  .٦٨ ایران  حقوقی  نظام  پیشگیريظرفیتدر  نارضایتیهاي  به  توجه  براي  و کننده  عمومی  هاي 
جلوگیري از تبدیل نارضایتی به اغتشاش و تخریب وجود دارد؟ 

هاي  چه ساز و کار حقوقی براي کشف و تامین خواسته  1401هاي  با استفاده از تجارب ناآرامی.٦٩
مورد نیاز است؟ هاي مسالمت آمیز منطقی و به دور از هرگونه آشوبعمومی به شیوه

شود و چه  چگونه انجام می  1401هاي  اولویت سنجی مسائل و مشکالت حقوقی ناظر به ناآرامی.٧٠
دهد؟اي را نشان مینتیجه
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قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور-جعفر–پوربدخشان -7
اب بانی قانونی عدم ارائه خدمات و نیز پلمپ محل فعالیت اشخاص به دلیل حضور افراد فاقد حجم.٧١

هاي عمومی چیست؟ اسالمی در محیط
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -سید محسن -حسینی پویا-8

سؤاالت زیر مطرح است: 1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی مسائل و چالشیلذ
اریهاي) اجتماعی  ضرورت تناسب ضمانت اجراهاي قانونی با اعتقادات و باورها (هنجارها و ناهنج.٧٢

با نگاهی به قوانین و مقررات حوزه حجاب.
هاي تبعی در قوانین و مقررات حوزه حجاب؟ضرورت تناسب بین مجازات اصلی با مجازات.٧٣
مجازات.٧٤ برخی  بودن  شدیدتر  به  توجه  با  دولتی،  توضیح:  خدمات  از  انفصال  (مانند  تبعی  هاي 

و...)   شغل  از  محرومیت  تحصیل،  از  ماده  محرومیت  تبصره  در  مذکور  اصلی  مجازات  به  638نسبت 
)8ق.م.ا. (جرم درجه 

ها بررسی ضرورت و وجاهت مداخله نیروهاي غیر رسمی (لباس شخصی) در مقابله با ناآرامی.٧٥
:1401هاي هاي فراروي حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالشذیل 
بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت نافرمانی مدنی در پرتو قانون اساسی؟  .٧٦
بررسی اعتبار اقدامات تقنینی و اجرایی شوراي عالی انقالب فرهنگی در حوزه حجاب. .٧٧
بررسی تعارض محدودیت در انتخاب و تعیین وکیل با اصل رسیدگی عادالنه (تعارض تبصره ماده .٧٨
قانون اساسی).35ل قانون آیین دادرسی کیفري با اص48

:1401هاي هاي فراروي حقوق قضایی در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالشذیل 
هاي گشت ارشاد و ابتناي این اقدامات به مصوبات با توجه به عدم وجود مبناي قانونی براي فعالیت

شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ پیشنهاد اصالح سؤال اول به شکل زیر را دارم: 
رسی مبانی قانونی فعالیت گشت ارشاد قبل و بعد از واقعه فوت مرحومه مهسا امینی؟ بر .٧٩
سال و میزان رعایت قواعد قانون آیین دادرسی    18بررسی شیوه رسیدگی به پرونده اشخاص زیر  .٨٠

کیفري در رسیدگی به جرایم اطفال.
سنجی جرم سیاسی محسوب کردن اعتراض به حجاب اجباري؟امکان.٨١

هاهاي فراروي حقوق عمومی در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالشذیل 
(ائمه  .٨٢ عمومی  حقوق  با  مرتبط  اشخاص  نظرات  اظهار  سازي  زمینه  و  تأثیرگذاري  میزان  بررسی 

ها.ها، رئیس ستاد امر به معروف و...) در افزایش نارضایتی عمومی و بروز ناآرامیجمعه، دادستان
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ها.مداخله نیروهاي لباس شخصی در مقابله با ناآرامیبررسی مبانی قانونی .٨٣
ها: هاي فراروي حقوق خصوصی در ارتباط با ناآرامیو چالشمسائلذیل 
بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات مادي، معنوي و بدنی ناشی از مداخله نیروهاي .٨٤

لباس شخصی. 
1401ي در پسا ناآرامی هاي فراروي حقوق کیفر مسائل و چالشذیل 
ها ها بر اساس عناوین اتهامی و میزان محکومیت آنتحلیل آماري سن دستگیر شدگان در ناآرامی.٨٥

دهد؟ در موارد مشابه چه نتایجی را نشان می
سال و تفاوت آیین رسیدگی به جرایم اطفال،   18توضیح: با توجه به حضور تعداد زیادي از افراد زیر  .٨٦

شود یا خصوص مطابق قانون عمل شده و تفاوت معناداري در نتایج رسیدگی مشاهده می آیا در این  
خیر؟

دانشیار دانشگاه رازي کرمانشاه-علی عباس-حیاتی-9
قابل افزودن به شرح زیر است: برخی از سوال هاي

  هاي مردم اکمیتی و افکار و خواستههاي مدیران حسنجی ادعاي فاصله میان افکار و خواستهصحت.٨٧
؟نشان می دهدنتایجی را چه 
نتایجی چه    مورد پژوهشی تاثیر عملکرد نظام جمهوري اسالمی در دین گروي و دین گریزي مردم .٨٨
؟نشان می دهدرا 
مورد پژوهشی کیفیت رعایت اصول و تشریفات دادرسی در رسیدگی و صدور حکم علیه مجرمین .٨٩

که فرایند عادي نیست و گاهی از زمان دستگیري    –ظور از حیث مدت زمان دادرسی است  اعتراضات (من
چه    شود و اعدام دو ماه طول نکشیده) در این فرایند بسیاري از قواعد و تشریفات دادرسی رعایت نمی 

؟ نشان می دهدنتایجی را 
مورد پژوهشی کیفیت برخورد با حقوق دانان ناقد آراي قضایی (منظور امثال دکتر برهانی است که .٩٠
؟نشان می دهدنتایجی را چه گیرند)رف نقد عملکرد دستگاه قضایی در معرض اخراج قرار میبه ص
سیاست.٩١ با  همراهی  عدم  یا  انتقاد  واسطه  به  شغلی  موقعیت  تزلزل  پژوهشی  نظاممورد  چه   هاي 

؟ نشان می دهدنتایجی را 
واحد کرج-استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -هما-داوودي-10

ر بخش علوم جنایی تجربی سواالت زیر افزده شود.د
شناختی قواعد حقوقی در بروز اعتراضات و تظاهرات اخیر چه بوده است؟تاثیر جامعه .٩٢
هاي هاي اجتماعی و حجم دعاوي حقوقی و کیفري در دادگستري در بروز حرکتنقش گسست.٩٣
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شود؟ اعتراضی چگونه ارزیابی می 
سرمایه.٩٤ ثروتنقش  و  مدنی  میراث  حقوقی،  حوزه  در  ویژه  به  اجتماعی  در هاي  حقوقی،  هاي 

شود؟  تحوالت اجتماعی چگونه ارزیابی میدهی جهت
استاد دانشگاه تهران -ولی -رستمی-11

:1401هاي هاي فراروي حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامییل بند مسائل و چالشذ
قانون اساسی براي تنظیم و تنسیق موازین شرایط   79گذاري در خصوص اصل  بررسی عدم قانون.٩٥

اع ساماندهی  جهت  در  ناآرامیاضطراري  وقوع  از  پیشگیري  و  مدنی  مشروع  چه تراضات  مشابه  هاي 
دهد؟ نتایجی را نشان می

:1401هاي هاي فراروي حقوق عمومی در ارتباط با ناآرامیذیل بند مسائل و چالش
ارزیابی ابطال مصوبه هیئت وزیران درخصوص ساماندهی مکان اعتراضات مشروع مدنی توسط .٩٦

دهد؟ عدالت اداري درجهت پیشگیري از اغتشاشات چه نتایجی را نشان میهیئت عمومی دیوان 
فرهنگی فاقد پاسخگویی وسیاسی  مورد بودجه نهادهاي ریزي و ادعاها درشفافیت بودجهارزیابی عدم.٩٧

دهد؟ و مسئولیت و نظارت در جهت وقوع یا زمینه سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می
تومانی در   4200ها و حذف یارانه برخی کاالهاي اساسی با حذف دالر  نظام یارانهارزیابی اصالح  .٩٨

کل کشور و بالتبع افزایش گرانی و تورم کاالهاي اساسی در جهت وقوع یا   1401قانون بودجه سال  
دهد؟بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می

کل کشور و اجراي قانون جدید مالیات بر    1401  ارزیابی اصالح نظام مالیاتها در قانون بودجه سال.٩٩
و بالتبع افزایش گرانی و تورم و نارضایتی مردم به خصوص کسبه   1400خرداد    2  ارزش افزوده مصوب

دهد؟ و فعاالن اقتصادي در جهت وقوع یا زمینه سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می
ی و خصولتی فاقد نظارت کافی یا  ارزیابی خصوصی سازي ناموفق و تشدید بخش شبه دولت.١٠٠

وقوع   بسترسازي  یا  وقوع  جهت  در  اقتصادي  و  مالی  فساد  و  خواري  ویژه  افزایش  و  ناپذیر  نظارت 
دهد؟اعتراضات چه نتایجی را نشان می

انحصار در اقتصاد .١٠١ ارزیابی ضعف اجراي موازین حقوق رقابت در جهت تسهیل رقابت و منع 
فزون حاکمیت در اقتصاد و مصوبات غیر قابل پیش بینی شوراي عالی ایران با توجه به مداخالت روزا

بالتبع  و  فوالد  و  مسکن  خودرو،  مانند:  مهم  بازارهاي  در  نابسامانی  و  قوا  سران  اقتصادي  هماهنگی 
افزایش ویژه خواري و فساد مالی و اقتصادي در جهت وقوع یا بستر سازي وقوع اعتراضات چه نتایجی 

دهد؟را نشان می
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ش برآوردي منابع و پیش بینی منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق و نابسامانی مصارف در  بی.١٠٢
کل کشور و بالتبع کسري بودجه زیاد و انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورم   1401قانون بودجه سال  

دهد؟ شدید ناشی از این وضعیت در جهت وقوع یا بسترسازي وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان می
هاي فراروي حقوق شهروندي و حقوق بشر در پساناآرامی:ذیل بند مسائل و چالش

دسترسی به وکیل مدافع  مسلم و مشهود حقسنجی مهمترین ادعاهاي نقضموردپژوهی و صحت.١٠٣
قانون آیین دادرسی کیفري به محاکمات مربوط به اغتشاشگران در فرایندهاي   48و تسري تبصره ماده  
دهد.چه نتایجی را نشان می1401هاي اتهامات اشخاص و جریانها در ناآرامیقضایی رسیدگی به 

سنجی مهمترین ادعاهاي نقض مسلم و مشهود نقض حریم خصوصی افراد  موردپژوهی و صحت.١٠٤
چه نتایجی   1401هاي  در فرایندهاي پلیسی و قضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص و جریانها در ناآرامی 

دهد.را نشان می
استاد دانشگاه عالمه طباطبائی -سیدقاسم  -زمانی-12

در ایران و نقض حق بر حکمرانی مطلوب شهروندان وجود    1401اي میان اعتراضات  ه رابطهچ.١٠٥
دارد؟
مسئولیت دولت ایران در نقض موازین حقوق بشر جهت سرکوب اعتراضات صرفاً داخلی و در  .١٠٦

ی؟المللبینحوزه حقوق عمومی است و یا 
ی حقوق بشر را نقض کرده است؟المللبیندولت ایران در برخورد با معترضان کدام موازین .١٠٧
حقوق کودك، ظرفیت توجیه    1989آیا اعمال شرط دولت جمهوري اسالمی ایران بر کنوانسیون  .١٠٨

سال را دارد؟18رفتار ایران با معترضان زیر 
تظاهرکنندگان.١٠٩ سرکوب  در  بشریت  علیه  جنایات  ارتکاب  چه    1401اعتراضهاي    اتهام  تا  ایران 

شود؟میزان قابل پذیرش قلمداد می 
ی المللبیندر صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، آیا امکان ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفري  .١١٠

هاي دارفور سودان و لیبی وجود دارد؟از طریق شوراي امنیت سازمان ملل متحد مشابه پرونده
خارجی.١١١ کشورهاي  مداخله  نسخه    آیا  و  بشردوستانه  مداخله  عنوان  تحت  ایران  اعتراضهاي  در 

تکامل یافته آن با عنوان مسئولیت حمایت، قابل توجیه است؟ 
آیا .١١٢ است  مردم  اقتصادي  و  معیشتی  مشکالت  ایران  اعتراضهاي  علل  از  یکی  که  بپذیریم  اگر 
قالب نظریهمی کرد و در  مباشر،    توان تحریمهاي اقتصادي را عامل اصلی آن قلمداد  سبب اقوي از 

دولت ایران را مسئول قلمداد کرد؟
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توانند براي کنترل آشوب و ی حقوق بشر، تحت چه شرایطی مأموران دولت می المللبیندر نظام  .١١٣
اعتراض از سالح گرم منتهی به صدمه جدي و یا سلب حیات شهروندان استفاده نمایند؟ 

ایران تا چه میزان    1401ت سرکوب اعتراضات  ها و نیز اتباع خارجی جه استفاده از لباس شخصی.١١٤
دهد؟مسئولیت دولت ایران را تحت الشعاع قرار می

استادیار دانشگاه تهران -محمد مهدي -ساقیان-13
ا توجه به این که ماهیت اکثر جرائم اخیر سیاسی بوده و مرتکبین به دنبال وضعیت حکمرانی  ب.١١۵

انگیزه سیاسی در فرایند رسیدگی چه آثار و پیامدهایی دارد؟مطلوب تر بودند، در نظر نگرفتن  
عدم رعایت اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و خارج کردن بسیاري از اعمال ارتکابی از قلمرو  .١١۶

جرائم علیه امنیت چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
یک.١١٧ از  که  متناسب  و  عادالنه  قوانین  حقوقتصویب  سوي دیگر  از  و  عمومی  را    سو نظم  افراد 

رعایت کند، چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟
١١٨. ...

حسین، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی -سیمایی-14
ها را به تدریج متراکم آمیز که زمینه اعتراضات را فراهم کرده و عقدههاي حقوقیِ تحریکبعیضت.١١٩

ها فراهم شود. اصالح آنهايها و زمینهکرده است چیست؟ این موارد باید فهرست شده و راه حل
اند چیست؟ مسئولیت حقوقی نهادهایی که باعث کاهش مشارکت مردم در اداره کشور شده.١٢٠
برخورد قضایی با اعتصابات چه مبناي حقوقی دارد؟ آیا اگر اعتصاب از نظر حاکمیت به ناحق .١٢١

باشد یا باعث اختالل در اداره کشور یا خدمت رسانی به مردم شود، مجاز نیست؟ 
شود؟ به این معنا که اگر شهروندان، دولت  (به معناي  آیا اصل برائت در باره دولت هم اجرا می.١٢٢

شود) را متهم به فریب، شکنجه، دخالت در حریم خصوصی و... بنمایند  اعم که شامل هر سه قوه می 
ن اسباب و وسایل  آیا بار اثبات ادعا و اتهام با شهروندان است یا در این موارد به دلیل این که شهروندا

اثبات ادعاي خود را ندارند و همه ابزار و امکانات در دست دولت است، دولت باید بار اثبات را به دوش 
تواند شهروندان را به دلیل اتهام و افترا تعقیب نماید؟ دولت بکشد و درصورت اثبات خالف هم نمی

قیب کند. تواندتع تواند از خود دفاع کند و لیکن شاکی را نمیفقط می
آیا اجماع و اتفاق دانشجویان براي عدم تشکیل کالس، جرم یا تخلف است؟  .١٢٣
توان به جرم اعتراض تحت تعقیب قرار داد؟  آیا دانشجویان معترض را می.١٢٤
تواند رأسا و بدون ارجاع پرونده به کمیته انضباطی، دانشجویان را به طور آیا رئیس دانشگاه می.١٢٥
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اي هم در این حضور در دانشگاه ممنوع کند؟ به فرض که دستور العمل یا مصوبهدائمی یا موقت از  
مورد باشد آیا این مصوبه از وجاهت حقوقی برخوردار است؟ 

آیا وظیفه حقوقی استاد در مواجهه با دانشجویی که مقررات موضوعه در مورد حجاب را رعایت .١٢٦
اجبار و الزام را إعمال کند و استاد ممتنع را تحت تواند از طریق استاد  کند چیست؟ آیا دانشگاه می نمی

تعقیب قرار دهد؟ 
آیا شعارهاي حاوي فحش، جرم است یا در حوزه حقوق عمومی و سیاسی، این قبیل الفاظ و .١٢٧

مجرمانه عنصر  فاقد  است  انزجار  و  دهنده درجه نفرت  انعکاس  که  انگیزه  کلمات  با  چون  هاي است، 
گرایانه و سیاسی صورت گرفته است؟ شرافتمندانه یا اصالح

قانون اساسی نیست؟27ها خالف اصل آیا لزوم اخذ مجوز براي تشکیل اجتماعات و راهپیمایی .١٢٨
در برخی از اصول مهم قانون اساسی که از قضا ناظر به حقوق ملت هستند، قیود مبهمی مثل با  .١٢٩

ها  ) آمده است. این قیود مبهم هستند و ابهام آن 24)، مبانی اسالم(اصل  20ن اسالم (اصل  رعایت موازی
شود). چگونه (نظیر اجمال مخصص که باعث اجمال عام میموجب ابهام کلیت اصول مزبور شده است

هاي مزبور نشوند؟ها و ناآرامیتوانند تفسیر شوند که باعث نادیده گرفتن حقاین قیود می
که به عنوان قید در برخی از اصول    - جه به تعدد قرائتها از اسالم و مبانی یا موازین آنبا تو.١٣٠

توان حقوق اساسی ملت و کدام قرائت را باید مبنا و معیار قرار داد؟ آیا می  - قاننون اساسی ذکر شده اند
ئتی را معیار قرار  هاي بنیادین بشر را به عنوان یکی از مرجحات به رسمیت شناخت و قراحقها و ناآرامی

داد که موافق با این دسته از حقوق باشند؟
آیا حکومت دینی موظف به اجراي اجباري شریعت است؟ به عنوان مثال آیا دولت اسالمی موظف .١٣١

به الزام بانوان به رعایت حجاب و مجازات ناقضان آن است؟ 
از شریعت داشته باشند، آیا  اگر اکثریت جامعه با اجراي شریعت موافق نباشند یا قرائت متفاوتی  .١٣٢

آنان را نادیده گرفت؟رأي توانشرعاً می
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور-جواد-طهماسبی-15

هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی اضافه شود:مسائل و چالشیل ذ
عدم  شناسی  آسیب.١٣٣ بر  آن  تاثیر  و  مقررات  و  قوانین  سازي  اسالمی  در  نگهبان  شوراي  نگرش 

دهد؟ ها چه وضعیتی را نشان میرضایت مردم و بروز ناآرامی
جمهوریت نظام از ناحیه برخی از ساختارهاي مقرر در قانون اساسی و تأثیر آن  شناسی  یا آسیب .١٣٤

دهد؟ ها چه نتایجی را نشان میبر ناآرامی
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ی نظام در عدم تعامل با کشورهاي اثر گذار در تعامالت جهانی و اثر آن بر  المللبیني  رویکردها.١٣٥
ها چه نتایجی را در پی دارد؟ بروز ناآرامی

بروز .١٣٦ نهایت  در  و  مردم  نارضایتی  در  آن  اثرگذاري  و  سیما  و  صدا  راهبردي  سیاستهاي  مطالعه 
دهد؟ها چه نتایجی را نشان میناآرامی

1401هاي فراروي حقوق کیفري در پسا ناآرامی و چالشمسائل ذیل 
آیین دادرسی کیفري: 

ها چه ها و تأثیر آن در تداوم و تشدید ناآرامی نحوه اقدام ضابطان در فرایند ناآرامیشناسی  آسیب.١٣٧
دهد؟ وضعیتی را نشان می

تشدید و مداخله نیروهاي لباس شخصی در مداخله وظایف ضابطان و نقش آن در  شناسی  آسیب.١٣٨
دهد؟ ها چه وضعیتی را نشان میاستمرار ناآرامی

ها در تقابل با حقوق قانونی  نحوه احضار و آغاز تعقیب متهمان در فرایند ناآرامیشناسی  آسیب.١٣٩
شود؟ این افراد چگونه انجام می

شود؟ها تا چه حد رعایت می حقوق دفاعی متهمان دستگیر شده در فرایند ناآرامی.١٤٠
دادگاهفر شناسی  آسیب.١٤١ در  دادرسی  ناآرامیایند  متهمان  محاکمه  مؤلفههاي  با  تقابل  در  هاي  ها 

شود؟ دادرسی عادالنه مانند رسیدگی در زمان معقول و متعارف و دادرسی علنی چگونه ارزیابی می 
ها در تقابل با هاي متهمان ناشی از ناارامیفرایند دادرسی در دادگاهشناسی  به طور کلی، آسیب.١٤٢

هاي دادرسی عادالنه مانند حق تدارك دفاع، حق دسترسی و انتخاب وکیل و سایر ز مؤلفههر یک ا
تواند موضوع تحقیق باشد.مؤلفه می

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -محمد-عابدي-16
علمی د.١٤٣ هیئت  اعضاي  به  رسیدگی  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  مقررات  و  عملکرد  خصوص  ر 

پرسشی را مطرح کرد؟ توان ها می دانشگاه
در خصوص عملکرد کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات دانشجویان و تغییر آیین نامه انتظامی  .١٤٤

توان پرسشی را مطرح کرد؟به موجب دستور یا مصوبه (؟) شوراي عالی امنیت ملی می 
آن.١٤٥ سرپرستان  نیز  و  اطفال  و  آموزان  دانش  مدنی  و  کیفري  مسئولیت  خصوص  میدر  توان  ها 

سشی را مطرح کرد؟پر 
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تحقیقات    -اصغر  - عربیان  -17 و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشیاردانشگاه 
تهران 

مایت نهادها و اشخاص خارجی از جریانات اعتراضی چه تغییري در روند اعتراضات و فرایند  ح.١٤٦
شود؟ رسیدگی ایجاد می کند؟ نتیجه چگونه ارزیابی می

اعتراضی چه تاثیري در حقوق متهمین و دستگیر    حمایت نهادها و اشخاص خارجی از جریانات.١٤٧
گذارد؟ یا گذاشته است؟شدگان بر جا می

هاي دستوري خارجی در تعیین و صدق عناوین مجرمانه در اعتراضات و سنجش تاثیر فراخوان.١٤٨
اعتصابات 

هاي عمومی در نگرش تطبیقی ضابطین، قضات و  ارزیابی تاثیر فضاي ناآرام و تشویشی محیط .١٤٩
محاربه و بغی.:جایگزینی برخی عناوین مجرمانه با یکدیگر مانندنسبت بهمجریان 
و امکان.١٥٠ اعتراض  مخالف  و  محل  معترض  غیر  کسبه  و  اهالی  شهروندي  حقوق  حفظ  سنجی 

اعتصاب فراخوانی.
هاي آن نیز درج شود. حقوق رسانه و چالش:محورهایی مانند.١٥١

قاضی بازنشسته دادگستري-علیرضا-فیض-18
:1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا ناآرامی مسائل و چالش یل ذ

امکان جمع بین جمهوریت و اسالمیت در جوامع اسالمی در صور مختلف .١٥٢
جوامع با -جوامع با اقلیت مسلمان د- جوامع با اکثریت مسلمان ج- جوامعی با اکثریت شیعه ب- الف

اقلیت شیعه
ن اساسی با فرض احتمالی عدول اکثریت ملت از اصل حاکمیت قانو  4امکان حفظ اعتبار اصل  .١٥٣

اسالم، پارادوکس ایجاد شده با این فرض.
مطرح  1401هاي  هاي فراروي حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیمسائل و چالش   ذیل : سؤاالت زیر 

است: 
نقض قانون اساسی در  نقش فقدان ساز و کار قانونی جهت به چالش کشیدن حاکمیت در موارد .١٥٤

ها.بروز ناآرامی
امکان تاسیس نهاد دادگاه قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی..١٥٥
ها و بررسی امکان ایجاد قوه قضائیه مستقل در  نقش عدم استقالل قوه قضائیه در ایجاد ناآرامی.١٥٦

چارچوب قانون اساسی.
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هاي مهم حاکمیتی با  دادن نقش  بررسی اعتبار قانونی نهادهاي غیر مذکور در قانون اساسی و.١٥٧
بنیاد آن قوا،  سران  شوراي  مجازي،  قضایی،  عالی  شوراي  فرهنگی،  انقالب  عالی  شوراي  نظیر  ها 

مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و... 
:1401هاي ناآرامیهاي فراروي فقه و نهاد روحانیت در مسائل و چالش ذیل 
تاثیر اختالف در نظریه نسبت به انتخاب یا نظریه تلفیقی بر مواضع و عملکرد حاکمیت و بروز .١٥٨
ها. ناآرامی
قانون اساسی بر عموم و اطالق قوانین و تاثیر آن بر    4تبیین و تغییر چگونگی حاکمیت اصل  .١٥٩

ها و مقابله با آنها. بروز ناآرامی
: سؤاالت زیر مطرح    1401هاي  هاي فراروي حقوق قضایی در ارتباط با ناآرامیش مسائل و چالذیل  
است:
بررسی مشکالت ناشی از عناوین کیفري موثر نظیر تبلیغ علیه نظام، تبانی بر علیه امنیت کشور،  .١٦٠

کنندگان در اعتراضات.  اشاعه اکاذیب و مانند آن بر تشتت آراي قضایی نسبت به شرکت
در استفاده عنوان کیفري ارتکاب فعل حرام در    638ضات کیفري از متن ماده  بررسی برداشت ق.١٦١

این ماده. 
ها از سوي دستگاه قضا و تهدید معترضین در اعتماد عمومی بررسی ایفاي نقش در مورد ناآرامی.١٦٢
طرفی دستگاه قضا به بی
اضافه شودهاناآرامیهاي فراروي حقوق عمومی در ارتباط با مسائل و چالشذیل 
ها بر بروز و  ها در ارجاع یا عدم ارجاع پروندهبررسی تأثیر اختیار دادستان کل و سایر دادستان.١٦٣

ها. تشدید ناآرامی 
ها در اعتماد عمومی نسبت به استقالل دستگاه هاي ناآرامیبررسی تسریع در رسیدگی به پرونده .١٦٤
قضا. 
:1401حقوق شهروندي در پسا ناآرامی هاي فراروي مسائل و چالشذیل 
آن.١٦٥ نقش  تاثیر  و  ملت  حقوق  به  مربوط  اصول  رعایت  ناآرامیبررسی  بروز  در  نحوه ها  نیز  و  ها 

برخورد با آن.  
قانون اساسی و عدم اعتماد به رسیدگی به تظلمات و تاثیر این    34بررسی وضع رعایت اصل  .١٦٦

ها. اصل بر بروز ناآرامی
:1401در پسا ناآرامی  الملل بینهاي فراروي حقوق چالشمسائل و ذیل 
ها در حمایت یا عدم حمایت هاي مهم افزایش مهاجرین از ایران به خارج و نقش آنبررسی پدیده.١٦٧

از نظام حاکم. 
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تواند از سوي حاکمیت منتهی به افزایش مهاجرت یا کاهش آن شود.اقداماتی که می .١٦٨
ها را به مخالفت با ل مهاجرین به فرصت براي کشور شود و آنتواند مانع تبدیاقداماتی که می .١٦٩

نظام و حمایت از ناآرامیها واداشت. 
دانشیار دانشگاه تهران -حسن-محسنی-19

نایی یا کیفري سازي مطالبات مدنی آیا اندیشه درستی است؟ ج.١٧٠
ها به اعتراضات خارجیصحت سنجی ادعاي خارجی بودن منشأ تمامی اعتراضات به استناد توجه  .١٧١

دهد؟براي فشار به جمهوري اسالمی چه نتایجی را نشان می
ی چه نتایجی را المللبینی ادعاي سرکوب اعتراضات در مجامع و نهادهاي  المللبینبررسی آثار  .١٧٢

دهد؟ نشان می
صحت سنجی ادعاي تضعیف استقالل قضایی و جانبداري از حاکمیت در برخی محاکمات قضایی  .١٧٣
دهد؟ایجی را نشان میچه نت
... و   بازتعریف جرائم امنیتی همچون اجتماع و تبانی و...تبلیغ علیه نظام، ترویج فساد و فحشا و.١٧٤

دهد؟ تفکیک آن از اعتراضات مدنی و سیاسی چه نتایجی را نشان می
  نقش گردآورندگان دالئل و ادله اثبات در توجیه اقدامات خود در مقابل نقش دسترسی به ادله از .١٧٥

دهد؟سوي اصحاب پرونده در اثبات موضوع چه نتایجی را نشان می
مرز میان دفاع یک نهاد حاکمیتی از عملکرد خود و اجزایش با ادعا به معناي حقوق کیفري و  .١٧٦

دهد؟اثبات این ادعا چه نتایجی را نشان می
نتایجی را   چه  1401هاي  هاي قضایی صادر شده در جریان ناآرامیها و رأينقد و بررسی رویه.١٧٧

دهد؟ نشان می
سنجی تفکیک میان پاسداري از شرع و پاسداري از قانون اساسی در شوراي نگهبان به  امکان.١٧٨

دهد؟ علت خلط میان وظایف تقنینی، تفسیري و نظارتی چه نتایجی را نشان می
چگونگی افزایش ظرفیت حضور حقوق دانان و فقهاي مستقل، جوان و آگاه به مسائل اجتماعی .١٧٩

قانونی در شوراي نگهبان؟و 
١٨٠. ...

اسالمی   -حمزه  -محمدي   -20 ازاد  دانشگاه  حقوق  گروه  علمی  هیئت  عضو 
واحد قزوین  

: 1401هاي فراروي فلسفه حقوق در پسا نا ارامی مسائل و چالش-
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حکومتی آموزه.١٨١ دین  به  دینی  حکومت  تبدیل  از  تا  شوند  تفسیر  و  فهم  چگونه  باید  دینی  هاي 
جلوگیري شود؟ 

هاي قانونی براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسی ها و الزامامکان سنجی ظرفیت.١٨٢
دهد؟چه نتایجی نشان می

صحت سنجی ادعاي نقض قانون اساسی توسط نهاد نگهبان قانون اساسی که منجر به تحدید .١٨٣
دهد؟ اصول جمهوریت نظام گردیده است چه نتایجی را نشان می

یر نهادهاي غیر رسمی بر کارکرد نهادهاي رسمی که منجر به تحدید صحت سنجی ادعاي تاث.١٨٤
دهد؟گردد چه نتایجی را نشان میاصول جمهوریت نظام می

قانون اساسی    8مورد پژوهی عدم ایجاد شرایط و زیرساختهاي الزم براي اجراي قسمتی از اصل  .١٨٥
هاي اجتماعی چه نتایجی نا اآرامیدر پیشگیري از  (امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت)

دهد؟را نشان می
هاي فراروي فقه و نهاد روحانیت مسائل و چالش- 

هاي قانون اساسی در مقایسه با سایر نظریه  57بررسی فقهی اصل والیت مطلقه فقیه در اصل  .١٨٦
دهد.میچه نتایجی را نشان 1401هاي موجود در خصوص والیت فقیه با نگرش به نا آرامی

هاي فراروي حقوق قضاییمسائل و چالش- 
صحت سنجی ادعاي ارتکاب جرائم توسط نیروي انتطامی در ورود به دانشگاه شریف و دیگر .١٨٧

دهد؟دانشگاهها چه نتایجی را نشان می
صحت سنجی ادعاي تعلل، سهل انگاري و کارشکنی در رسیدگی به پرونده هواپیماي اوکراینی .١٨٨

دهد؟ چه نتایجی را نشان می1401هاي صدور آراي حبس و اعدام در ناآرامیو تعجیل در 
هاي فراروي حقوق عمومی  مسائل و چالش- 

ها چه  تحلیل چرایی عدم ایفاي نقش مؤثر توسط نهادهاي واسط در جلوگیري از بروز نا آرامی.١٨٩
دهد؟ نتایجی را نشان می

هاي فراروي حقوق شهروندي مسائل و چالش- 
و تاثیر    88پژوهی موضوع حصر و عدم محاکمه قانونی و عادالنه رهبران اعتراضات سال    مورد.١٩٠

دهد؟هاي اخیر چه نتایجی را نشان میان بر نا آرامی
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور -سیدعباس-موسوي-21

ه طور مشخص مرز بین مسئولیت دولت با مسئولیت شخص قاضی و نیز حدود تفکیک شده ب.١٩١
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لیت یکایک قضات متصدي پرونده و تصمیم گیر در جبران زیان مادي و معنوي زیان دیده چیست  مسئو
شود؟ و چگونه تبیین می

با توجه به نارسایی و ابهام در فرایند جبران خسارت، آیا ضروري نیست که دستگاه قضایی در  .١٩٢
قانون نظارت بر رفتار قضات باشد؟ 30فکر تنظیم آیین نامه اجرایی ماده 

جبران  .١٩٣ براي  دیده  زیان  است.  طوالنی  تقصیر  احراز  و  قاضی  انتظامی  تخلف  به  رسیدگی  روند 
تواند از سازوکار تأمینی خسارت ناروا و گاه هنگفت چگونه این دوره طوالنی را متحمل شود آیا او می 

براي پوشش خسارت وارده در ابتداي دادخواهی بهره مند شود؟
قانون نظارت بر    30واي مطالبه زیان از قاضی و تحقق ماده  ها در باب رسیدگی به دعداوري.١٩٤

رفتار قضات خوشایند و مثبت نیست. چرا مراجع ذیربط در دستگاه قضا براي تلطیف این ارزیابی، آمار 
دهند؟عملکردي رسیدگی به این دعوا و جبران زیان نارواي مراجعین به دادگستري را ارائه نمی
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گیري:خالصه و نتیجه
هاي شناخته شده در جوامع مختلف  هاي اجتماعی در قالب آشوب و اعتراض و ... از پدیدهناآرامی  - 1

تواند موجب تحول و بهبود شرایط شود. هاي اجتماعی میاست و با انجام تغییر در سطوحِ مختلفِ سازه
کشور   1401هاي  یهاي حقوقی مرتبط با ناآرامیابی، نیازسنجی و شناسایی سؤالها و مسئله مسئله   - 2

: به دنبال خوداصالحی با حفظ ساختارهاي اساسی در نظم   عزیزمان از آن جهت اهمیت دارد که اوالً
سطح  در  موجود  پژوهشی  انرژي  ثانیاً:  و  است  پرهیز  خشونت  کامال  و  بوده  مستقر  و  موجود  حقوقی 

م متمرکز  حقوقی  نظام  واقعی  و  عینی  نیازهاي  سمت  به  را  کشور  حقوقی  بهرهیجمعیت  و  وري کند 
گذاران و مدیران  دهد. ثالثاً: به سیاستهاي حقوقی و کنشگري جمعیت حقوقی را افزایش میپژوهش

ها را افزایش دهند. کند تا با کاربست نتایج پژوهشی مزبور کارایی و اثربخشی برنامهجامعه کمک می
-عه مشارکت کننده در این مقالهدر محدوده جام  - جمعیت حقوقی ایران در سطح استادان و نخبگان  - 3

دانند و براي برون رفت از آن اتخاذ تدابیر جبران کننده، را رخدادي خسارت بار می   1401هاي  ناآرامی
دانند.هاي پدید آمده را ضروري میپیشگیري کننده و استفاده از فرصت

و وکال که در این مقاله نفر از اعضاي هیئت علمی، قضات (اعم از بازنشسته و شاغل)    167تعداد    - 4
اند، در رابطه با راهکارهاي برون رفت از شرایط موجود، نظرهاي متفاوتی را ابراز داشتند مشارکت کرده

که در چند گروه طبقه بندي شدند. این طبقه بندي حاکی از وجود نگرشهاي کامالً متفاوت نسبت به 
هاي نگرش سنج از نخبگان حقوقی کشور ژوهشاست. در این زمینه نیاز به انجام پ   1401هاي  ناآرامی

.ضرورت داردبا رعایت استانداردهاي پژوهشی و تعیین جامعه آماري و نمونه گیري علمی 
درصد آنها هستند و بزرگترین گروه این جامعه صدم    90و    47  نفر از این جمعیت که معادل  80تعداد    - 5

نفر از  24اند. با این توضیح که هش مطرح کردههایی را براي پژوها و مسئله دهند، سؤالرا تشکیل می
نفر با درج    56این جمعیت بنا به مصالحی اعالم کردند که نامشان در شمار نویسندگان ذکر نشود؛ اما  

نامشان نیز موافقت کردند.
هاي دهد که ابعاد حقوقی ناآرامیهاي حقوقی پیشنهاد شده در این مقاله، نشان میسؤالها و مسئله  - 6

هاي مختلف  هاي متعدد در شاخهبه لحاظ سطح و عمق گسترده است و نیاز به انجام پژوهش  1401
هاي پدید آمده،  حقوق و با کارکردهاي متعدد جبران کنندگی، پیشگیري کنندگی و استفاده از فرصت

امري مسلم است. 
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هاي شناسایی  مسئله ها و  در نتیجه این تحقیق، زمینه انجام صدها پژوهش حقوقی پیرامون سؤال- 7
شاخه از دانش حقوق طبقه بندي شده است و به   10ها در  ها و مسئله شده، فراهم شده است. این سؤال

شود. پژوهشگران و جامعه ایرانی تقدیم می
گستره و شمار نخبگانی جمعیت حقوقی ایران بسیار فراتر از استادان مشارکت کننده در این پژوهش   - 8

هاي شناسایی شده در این  امتدادبخشی به این تالش علمی، راهنماي انجام پژوهش  توانند بااست و می
پردازي شوراي  هاي نظریهمقاله باشند؛ همچنین نهادهاي رسمی و مدنی نظیر هیئت حمایت از کرسی

هاي علمی و نیز نشریات علمی حقوقی و مراکز پژوهشی مؤثر در حوزه  عالی انقالب فرهنگی، انجمن
توانند با حمایت از نیازهاي پژوهشی شناسایی شده در این مقاله راهبري تحقق آن  ري میگذاسیاست

و کاربست نتایج تحقیقات بعدي را به انجام رسانند. 
هاي شناسایی شده در این تحقیق به منزله نیازسنجی پژوهشی بوده و نیازمند توجه سؤالها و مسئله  - 9

شود که: اوالً: جمعیت حقوقی و این مهم زمانی محقق می  و امتدادبخشی توسط پژوهشگران بعدي است
هاي نویسی و پژوهش نویسی، رساله نویسی، مقاله نامههاي خود (اعم از پایانکشور در جریان پژوهش

موردي) این مسائل را در دستور کار پژوهشی خود قرار دهند و ثانیاً: این الگو براي اداي دین به جامعه 
هاي علمی مورد پذیرش و استقبال قرار ط سایر استادان علوم انسانی در سایر شاخهاسالمی توس- ایرانی

: مراجع تصمیم نتایج این تحقیقات توجه   گذار و تقنینی کشور بهگیر، مقرراتساز، تصمیمگیرد و ثالثاً
هاي کرده و به کاربست نتایج پژوهش در میدان عمل اهتمام ورزند تا شاهد اثربخشی بیشتر این گفتگو

علمی و رفتار و کالم خشونت پرهیز و اصالح بیش از پیش شرایط کشور عزیزمان باشیم.  
اهللا تعالی. بعون
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Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be 
proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event.
This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal 
questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran.
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Identification and definition of these issues and questions provides a favorable 
ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in 
Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises.
In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, 
and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing 
of this article with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, 
of which 56 of them agreed to include their names as Co-author, and in this 
way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single 
article has also set a new record.
The tools and methods of data collection in this research were library and case 
study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content 
analysis" method.
In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that 
can directly be used as subjects for research.

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


