آلﻣﺤﻤﺪ :اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻣﺮدم
آل ﻣﺤﻤـﺪ:ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﺠﻠـﺲ
ـﯽ
ـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ـﺎ اﺳـ
ﺑـ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در ﺟﻬﺖ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دادرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی – آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯽ -اﺳﺖ.
آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و آزادی ﺷﺨﺼﯽ
ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﯿﺎن و آزادی در ﻧﻮﺷﺘﺎر در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ.
او اﻓﺰود:
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم دارای ﭘﯿﺎم
ﻣﻬﻢ و روﺷﻨﯽ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ دوره ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
زﯾﺮا در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻣﺪرن ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﺑﻪ رایدﻫﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ
و ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد.

آل ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ دوره از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد و دﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ راﺿﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد:
از اﯾﻦ رو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاد و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎدی
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ را آن ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روز ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺘﯽ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.

آل ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود:
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻫﻞ ﻓﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ از اﻫﻞ ﻓﻦ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم در اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻦ ،ﻣﺪون و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻦ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪون اﺑﻬﺎم
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
روﺷﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼ ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻦ
ﺑﺮای اﺻﻼح دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت و
ﺗﻘﻠﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و واﮔﺬاری اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه و رﻓﻊ
ﺑﯿﮑﺎری و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺤﺎف ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎنﺷﺎن اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آزادیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ از
دﯾﺪﮔﺎه آزادی ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ
ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ را در ﺟﻬـﺖ آﯾﯿـﻦ دادرﺳـﯽ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و
ﮐﯿﻔــﺮی ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺿﻮاﺑــﻂ و
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دادرﺳـﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻨﻄﺒـﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺎن دارد ﮐﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در آن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دوره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﯾﮏ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪای در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮس و واﻫﻤﻪای از
ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

