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مقدمه
حق آزادي از مبناييترين حقوق شــناخته شده براي بشر است .دين مبين اسالم
نيز فيالجمله حق آزادي را به رسميت شناخته و در موارد متعدد ،آن را تأييد و بر آن
تأكيد نموده اســت .در واقع براساس آموزههاي ديني ،انسان آزاد آفريده شده و مختار
است آزادانه مسير حركت خود را تعيين نماید البته همین آموزهها در عین حال هدف
از خلقت و آفرينش انسان را مشخص و راههاي رسيدن به آن را تعيين كردهاند ،بنابراين
پذيرش آزادي در اســام و در هيچ فرهنگ پيشرفتهاي بدون محدوديت و رهايی از
هرگونه قيدي نيست.
کودک نيز به عنوان عضوي از جامعه بشري به مثابه ساير افراد جامعه از حق آزادي
برخوردار است ،به ويژه اينکه پذيرش آزادي بر نحوۀ تربیت و رفتار او داراي تأثیر مثبت
اســت ليكن شرايط طبيعي كودكان و عدم بلوغ كامل فكري آنان ،حمايت بيشتر را از
ايشــان اقتضا ميكند ،بنابراين اصل آزادي مزبور بايد در چارچوب اصول پذيرفته شده
ديگر از جمله حق و تكليف والدين در تربيت كودكان تفسير شود ،البته واضح است كه
اين حقوق مربوط به آن دســته از كودكاني است كه تا حدي استقالل فكري و توانايي
كسب اعتقادات و برگزيدن ديدگاههايي براي خود دارند .به ديگر سخن ،سخن از آزادي
كودكان منصرف از كودكان غيرمميز است.
كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسالمي ايران در سال  1372به آن پيوسته،
نيز در مواد  12تا  17خود به صراحت از آزادي كودكان ســخن گفته است البته نکات
پيشگفته باعث شد كه شوراي نگهبان در مقام تأييد قانون اجازه الحاق دولت جمهوري
اسالمي ايران به كنوانسيون حقوق كودك ،مالحظاتي را اعمال نمايد و متعاقباً با رعايت
و اعمال این مالحظات توسط مجلس شوراي اسالمي ،قانون مزبور به تأييد برسد.
آزادي كــودكان جنبههاي گوناگون دارد ،ليكن برخي از انواع آزادي داراي اهميت
بيشــتري است .در اين ميان از سويي ،آزادی در بیان عقاید(مبحث نخست) و از سوي
ديگر ،آزادی فکر ،عقیده و انتخاب مذهب(مبحث دوم) شايسته بررسي است ،به عالوه
آزادی كودكان براي شرکت در انجمنها و مجامع مسالمتآمیز(مبحث سوم) ،همچنين
حق ايشان در برخورداری از حریم خصوصی و منع ديگران از ورود به حريم مزبور(مبحث
چهارم) داراي اهميت بوده که در ادامه به بررسي آنها پرداخته خواهد شد.
مبحث نخست :آزادي در بيان عقاید
یکی از انواع آزادیهای مشــروع کودکان ،آزادی بیان اســت یعنی این که کودکان
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بتوانند آزادانه ،اندیشهها واحساســات و عواطف خود را به طرق مرسوم و ممکن بیان
کنند .با طرح این نظرات و اندیشههاســت که کودک و به تبع ،جامعه در مسیر رشد و
تعالی قرار میگیرد و بالعکس سلب این آزادی ،موجب رکود افکار و علوم بشری بوده و
حرکت تکاملی کودک و جامعه را مختل خواهد نمود.
ماده  12كنوانسيون حقوق كودك در این باره مقرر ميدارد:
« -1كشــورهاي طرف كنوانســيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل
دادن به عقايد خود ميباشد ،بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط
به وي ميباشــد ،ابراز كند .به نظرات كودك مطابق با سن رشد وي ،بها داده ميشود.
 -2بدين منظور ،خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده ميشود تا بتواند در هر
يك از مراحل دادرسيهاي اجرایي و قضايي مربوط به وي ،به طور مستقيم يا از طريق
يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرایي قوانين ملي باشد،
ابراز عقيده نمايد».
همچنين ماده  13اين كنوانسيون مقرر ميكند -1« :كودك داراي حق آزادي ابراز
عقيده میباشد .اين حق شامل آزادي جستجو ،دريافت و رساندن اطالعات و عقايد از
هر نوع ،بدون توجه به مرزها ،كتبي يا شــفاهي يا چاپ شده به شكل آثار هنري يا از
طريق هر رســانه ديگري به انتخاب كودك ميباشــد -2 .اعمال اين حق ممكن است
منوط به محدودیتهای خاصي باشد اما اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است
كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند .الف -براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران
ب -براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر ســامت عمومي و مسایل
اخالقي».
در اسناد بينالمللی ديگری نيز از اين حق سخن به میان آمده است ،براي مثال ماده
 19اعالميۀ جهاني حقوق بشر مصوب  1948مجمع عمومي سازمان ملل مقرر ميدارد:
«هر كسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد
خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به
تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد».
همچنين در ماده  22اعالميه اسالمي حقوق بشر مصوب  1990قاهره آمده است:
« -1هر انســاني حق دارد كه نظر خود را به هر شــكلي كه مغاير با اصول شــرعي
نباشد ،آزادانه بيان كند -2 .هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منكر بر طبق ضوابط
شريعت اسالمي دعوت كند -3 .تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء
استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و كرامت انبيا يا بهكارگيري هر چيزي
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ت شدن جامعه يا موجب زيان يا متالشي
كه منجر به ايجاد اختالل در ارزشها يا متش ّت 
شدن اعتقاد شود ،ممنوع است -4 .برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي
كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ،جايز نيست».
همچنين ماده  19ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياســي مصوب  1966مجمع
عمومي سازمان ملل كه در سال  1976الزماإلجرا گرديد و ماده  13كنوانسيون آمريكایي
حقوق بشر مصوب  1969و ماده  9منشور آفريقایي حقوق بشر و مردم مصوب ،1981
از آزادي بيان سخن گفتهاند.
در قوانین جمهوری اســامی ایران به صراحت از این حق کودکان ســخن به ميان
نيامده اســت ،البته پارهای از اصول قانون اساســی به حق برخورداری دیگر اشخاص
حقیقــی و حقوقی از این حق اختصاص یافته ،برای نمونه اصل  24این قانون از آزادی
نشــریات و مطبوعات در بیان آزادانه مطالب سخن گفته اســت؛ اصل  86نیز از حق
نمایندگان مجلس در اظهار آزادانه نظراتشان سخن به میان آورده ،همچنین اصل 175
نیز به آزادی بیان در صدا و سیما اشاره داشته ،البته اعمال این آزادی مشروط به رعایت
موازین اسالمی و مصالح کشور شده است.
همچنان که مالحظه ميشود در اكثر اسناد بینالمللی و نیز در قوانین داخلی ،اعمال
اين حق با محدوديتهايي همراه است .به عنوان نمونه ،محدوديتهاي مذكور در ماده
 19ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي عبارتند از :الف) احترام به حقوق يا حيثيت
ديگران ب) حفظ امنيت ملي يا نظم و سالمت و اخالق عمومي.
در كنوانســيون حقوق كودك نيز احترام به حقوق يا آبروي ديگران و حفاظت از
امنيت ملي ،نظم و ســامت عمومي و مســایل اخالقي ،محدوديتهایي است که در
اعمال اين حق الزمالرعایه ميباشــد و البته اعمال این محدودیتها منطقی است .هر
چند حق برخورداری از تفکر و بیان آزادانه عقاید جزء حقوق مشــروع همۀ انسانها به
شمار میآید ،لکن «آنجا که فکر جنبۀ مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی،
امنیت ملی ،اخالق حسنه و حقوق و آزادیهای دیگران شود ،منطقاً قابل تحمل و در
1
خور احترام نخواهد بود».
الزم به ذكر است در نظريه شماره  5760مورخ  1372/11/4شوراي نگهبان ،بند 1
ماده  ،12بندهاي  1و  2ماده  13و بندهاي  1و  3ماده  ،14بند  2ماده  ،15بند  1ماده
 16و بند د قسمت يك ماده  29کنوانسیون حقوق کودک ،مغاير موازين شرع شناخته
شد و در نهايت براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي كه به تأیيد شوراي نگهبان نيز
 -1طباطبایی موتمنی ،1375 ،ص . 91
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رســيد ،كنوانسيون حقوق كودك تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران
به آن داده شــد ،مشــروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين
داخلي و موازين اسالمي باشــد و يا قرار گيرد ،از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران
الزمالرعایه نباشد. 1
برخي از حقوقدانان 2كلي بودن اين حق شــرط را كه عالوه بر ايران ،شــماري از
كشورهاي اســامي نیز آن را اعالم كردهاند ،نقض غرض و مغاير با اهداف كنوانسيون
دانستهاند زيرا اين كشورها به جاي سازگار كردن قوانين داخلي خود با كنوانسيون ،فقط
به مفادی از کنوانسیون متعهد شدهاند که با قوانین داخلی آنها مغایرت ندارد ،البته در
پاســخ به اين ايراد بايد گفت كه حق شرط پيشبيني شده توسط ايران ،موجب بياثر
شدن الحاق به كنوانسيون نيست ،زيرا به موجب شرط مزبور فقط موادي از كنوانسيون
غيرقابل پذيرش اعالم شــده كه در تعارض و تقابل با قوانين داخلي و موازين اسالمي
باشد و يا بعدا ً در تعارض و تقابل قرار گيرد ،ليكن الزم نيست كه مقررات مزبور مطابق
با قوانين و موازين مذكور باشد .به ديگر سخن ،در مواردي كه قوانين داخلي و موازين
اسالمي متضمن حكم خاصي نباشند ،تبعيّت از كنوانسيون الزامي و در نتيجه الحاق به
كنوانسيون داراي اثر عملي است.
در حال حاضر با توجه به جمیع شرایط فوق ،با اين سؤاالت اساسي مواجهيم كه
آيا رعايت مفاد مواد  12و  13كنوانسيون ،از سوي دولت ايران الزمالرعايه است يا خير؟
علت مغاير دانستن مواد مذكور با موازين شرع چه بوده است و به راستی آزادي بيان در
اسالم چه جايگاهي دارد؟
براساس آموزههای این دین ،اسالم براي آزادي بيان ،اصالت و قداست ممتازي قایل
شده ،آن را به رسميت شناخته و از آن به عنوان ابزاري براي شكوفايي انديشه و رشد
و تعالي مادي و معنوي بشر ياد ميكند؛ در ديدگاه اسالمي ،ممنوع كردن انسان از اين
نعمت الهي ،بزرگترين تجاوز به طبيعيترين و فطريترين حق انساني اوست.3
در آيات متعددي از قرآن كريم به ضرورت وجود اين حق اشــاره شــده است .از جمله
در آيه  111ســوره بقره آمده است« :قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»؛ در اين آيه،
خداوند متعال در برخورد بــا مخالفان ،آنان را به «بيان» دالیل خود فرا ميخواند و در
واقع به برخورداري مخالفان از حق آزادي بيان اشــاره دارد ،همچنين در آيات  3و 4
سوره الرحمن ،از «بيان» به عنوان نعمتي كه خداوند بالفاصله بعد از خلقت انسان به او
 -1پورقهرمانی گلتپه ،1383 ،ص.82
 -2مهرپور ،1377 ،صص.148-147
 -3محمدی. 1391 ،
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عنايت فرمود ،ياد ميكند.
در ســيره ائمه معصومان نيز همواره به وجود اين حق تأكيد شــده است ،همچنان
كه حضرت علي(ع) در نامه  53نهج البالغه به مالك اشتر ميفرمايند« :بخشي از وقت
خود را براي كســاني كه به تو نياز دارند ،اختصاص بده و شخصاً به امور آنان رسيدگي
كن و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر خدايي كه تو را آفريده ،فروتن باش.
سربازان و ياران و نگهبانان خود را از آنان دور كن تا سخنگوي آنان بتواند بدون اضطراب
و لكنت زبان با تو گفتگو كند .من از رسول خدا(ص) بارها شنيدم كه ميفرمود هرگز
امتي را گرامي نخوانند كه در آن امت بي آنكه بترسند و در گفتار درمانند ،حق ناتوان
را از زورمندان نستانند».1
ويژگي نظام آزاديها در اســام اين اســت كه ديدگاه خاصي نســبت به هستي و
زندگي دارد؛ اســام نظريه آزادي براي آزادیت را ترويج و تشويق نميكند ،بلكه اعتقاد
دارد آزادي بايد در خدمت پيشــرفت و تحول و ابداع و حركت تاريخ باشد ،پس آزادي
بيان نيز بايد در راستاي همين نظام بشري باشد و اگر نظام آزاديها در اسالم مبتني
بر ايمان به خداوند اســت ،طبيعي است كه نهايت آزادي نيز هيچگاه از اين نظام نبايد
فراتر برود و به توهين به خداوند و كتابهاي آسماني و پيامبران گرامي بينجامد 2بلكه
آزادي صرفاً ابزاري براي پیشرفت و تکامل است ،بنابراین طبيعي است كه نظام اسالمي
براي آزادي بيان ،قایل به محدوديتهایي اســت همچنان كه جوامع امروز در غرب و
شرق عالم بدان معتقدند.
نكته حایز اهميت اين اســت كه امروزه آزادي يا دموكراسي بيش از آنكه يك معنا
و مفهوم براي يك ارزش انســاني باشد ،يك ابزار تبليغاتي براي فريب و سلطه سياسي
است ،به عنوان مثال در نگاه غرب هرگونه مخالفتي با نظام حاكم بر كشور مخالف آنها،
آزادي بيان ناميده ميشــود اما اگر همين رفتار عليه حكومت خودشان شود ،نامش را
«آنارشیسم و تروريسم» ميگذارند. 3
با توجه به آموزههاي ديني ،محدوديتهايي به شرح ذيل براي آزادي بيان قابل تصور
است -1« :ممنوعيت توهين به مقدسات اســامي  -2ممنوعیت هتك افراد  -3لزوم
حفــظ اصول و موازين اخالقي  -4ممنوعيت توطئه و براندازي  -5ضرورت حفظ نظام
جامعه و قانون. 4
 -1ترجمۀ دشتی ،1385 ،ص . 415
ّ -2بینات. 1392 ،
 -3شبهه. 1392 ،
 -4محمدی1391 ،
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مسأله قابل توجه ديگر در خصوص مواد  12و  13كنوانسيون ،محدود كردن نظارت
بر كودك است .مطابق آموزههاي اسالم و سيره تربيتي معصومان(عليهم السالم) نظارت
و مراقبت بر رفتار فرزندان از همان ســالهاي اوليه الزم است زيرا تربيت فرزند مانند
پرورش نهالی اســت كه نياز به مراقبت دارد و يكي از اركان مديريت موفق در تربيت
كودك ،نظارت و كنترل اســت البته اين نظارت و مراقبت در هفت ســال اول بيشتر
غيرمستقيم و از طريق كنترل رفتارهاي خود والدين ،در مقابل آنان است و در سالهای
بعد به تدریج این نظارت به طور مستقیم اعمال میشود.
بنابراين اعطاي آزادي مطلق در مواد مورد اشــاره نه تنها به نفع كودكان نخواهد
بود ،بلكه با توجه به عدم رشد كامل عقلي او و از سوي ديگر ،اعطاي آزاديهای بي قيد
و شــرط به ايشان و ممنوع دانستن نظارت والدين ،آنچنان كه بندهاي  1و  2ماده 16
كنوانسيون ،به صراحت به آن اشاره دارد ،باعث آشفتگي فكري و رواني كودك و اختالل
در شــخصيت او خواهد شد و اساساً علت تمام حمايتهاي به عمل آمده از كودك به
لحاظ خصيصه كودكي و عدم رشد عقلي وي ميباشد كه اين خود ضرورت حمايت و
مراقبت همهجانبه را از او توجيه مينمايد و البته از مهمترين ابعاد اين مراقبت ،مراقبت
و حمايت فكري از كودك است ،بنابراين با عنايت به حق شرط جمهوري اسالمي ايران
در الحاق به كنوانســيون ،اجراي مــواد  12و  13آن منوط به رعايت قيود پيشگفته
خواهد بود.
مبحث دوم :آزادي فكر ،عقيده و انتخاب مذهب
ماده  14كنوانسيون حقوق كودك مقرر ميدارد:
« -1كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر و عقيده و مذهب را براي كودك،
محترم خواهند شمرد.
 -2كشــورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و ساير سرپرستان قانوني
كــودك را براي هدايت كودك در جهت اعمال حقوق وي ،به طريقي كه باعث اعتالي
استعدادها و تواناييهای كودك شود ،محترم خواهند شمرد.
 -3آزادي ابراز عقيده و مذهب فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده
و براي حفظ امنيت ،نظم ،ســامت و اخالقيّات عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي
ديگران الزم است ،محدود ميشود».
همچنانكه اشاره شد بندهاي  1و  3مادۀ مذكور ،از جمله ايرادات شوراي نگهبان به
مفاد كنوانسيون بود كه البته به جز جمهوري اسالمي ايران ،برخي ديگر از كشورها نيز
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به مفاد ماده فوق اعتراض داشــته و آن را با وجود حق شرطهايي پذيرفتند« :از جمله
دولت واتيكان اعالم كرد مفاد ماده  14را بهگونهاي ميپذيرد كه حقوق اساســي و غير
1
قابل سلب والدين ،محفوظ باشد».
همچنين «دولت مصر اعالم كرده كه ماده  14كنوانسيون را نپذيرفته است .مراكش
نيز نســبت به ماده  14از حق شرط استفاده كرده است .دولت الجزاير نيز اعالم داشته
كه بندهاي  1و  3ماده  14را براساس قانون اساسي و قوانين داخلي خود تفسير ميكند.
دولت اندونزي نيز اعالم كرده كه مقررات مادۀ  14را در حدود قانون اساسي خود اجرا
2
ميكند».
برخی علت مخالفت جمهوري اسالمي ايران و ديگر كشورهاي اسالمي را با مفاد ماده
فوق در این میدانند كه «در آموزههاي دين اسالم ،كودك از نظر دين تابع پدر و مادر،
اگر هر دو مســلمان باشند ،يا تابع يكي از آن دو ،هر كدام كه مسلمان باشند ،خواهد
بــود ».اما در مقابل عدهای با تکیه بر قواعد و مبانی عمومی فقه مبنی بر این که «عقل
شــرط تکلیف است» بر این باورند که کودک تا قبل از بلوغ دارای هیچ دینی نیست و
تنها پس از بلوغ است که میتوان به دین او اعتنا کرد و آن را دارای آثار و نتایج دانست،
همچنان که شافعی معتقد به این نظر میباشد. 3
برخی 4بر این باورند که «در اسالم آزادی تفکر هست و آزادی عقیدهای که بر مبنای
تفکر درست شده باشد ،هست اما آزادی عقیدهای که مبنای آن فکر نیست ،هرگز در
اســام وجود ندارد؛ آن آزادی معنایش آزادی بردگی است ،آزادی اسارت است ،آزادی
زنجیر در دســت و پا قرار دادن اســت»؛ بر مبنای این نظر میان آزادی عقیده و آزادی
تفکر فرق است ،تفکر همان استعداد بشری است که میتواند بیندیشد اما هر عقیدهای
ناشــی از تفکر نیست .بسیاری از عقاید بشر ناشــی از یک سلسله عادتها ،تقلیدها و
تعصبهاســت ،این نوعی انعقاد فکر است 5که توســط افراد سودجو و استثمارگر و به
منظور به زنجیر کشیدن افراد دیگر و آگاهانه صورت میپذیرد. 6
در تأييد اين نظر ميتوان به اين حكم اجماعي در فقه اشــاره نمود كه هرچند در
فروع دين ،اشخاص بر سه دسته(مجتهد ،محتاط و مقلّد) هستند ،ليكن در اصول دين و
عقايد ،افراد بايد با دليل و منطق به نتيجه برسند و تقليد در اين خصوص جایز نيست؛
 -1مهرپور ،1377 ،ص.142
 -2مهرپور ،1377 ،صص .143-147
 -3غنوشی ،1941 ،ص.33
 -4مطهری ،1385 ،ص.381
 -5مطهری ،1385 ،صص .121-120
 -6همان ،ص.373
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اين حكم مهم شرعي اســام ،تأييد و تأكيد بر اصل آزادي در عقايد است ،البته اصل
مزبور مقيد به منطق و استدالل است.
به نظر ميرسد شناسايي حق آزادي فكر ،عقيده و انتخاب مذهب براي كودك مقيد
به امور ديگر نيز میباشد ،در واقع كودك به لحاظ عدم رشد كامل عقلي ،ضرورتاً قادر
به انتخاب صحيح نميباشد بلكه در اين زمينه ،نيازمند تربيت و تعليم است تا به تدريج
و با رشد كامل عقلي بتواند مسير حركت و اصول زندگي خود را به درستي انتخاب كند
و اين همان چيزي است كه شرع مقدس اسالم بر آن تأكيد دارد.
با توجه به اين مطالب ،برخي نويسندگان در مقام تعديل ماده  14كنوانسيون ،بيان
داشتهاند آن چه كنوانسيون ،تحت عنوان آزادي فكر ،عقيده و مذهب به كودكان اعطا
مينمايد ،اين است كه كودك به طور نامعقولي تحت فشار براي اجراي بعضي از شعائر
مذهبي قرار نگيرد و به او فرصت داده شــود تا با ارشاد از ناحيه والدين خود ،به نحوي
پرورش يابد كه پس از رســيدن به سن بلوغ ،آزادانه به عقيده و ايماني پايبند گردد و
مذهبي را كه مآالً همان مذهب والدين خواهد بود ،با بينشي واقعبينانه برگزيند. 1
مبحث سوم :حق شركت در انجمنها و مجامع مسالمتآميز
آزادی اجتماعات از جمله آزادیهای اساسی به شمار میآید که خود شامل دو نوع
آزادی میباشد :آزادی اجتماع عمومی و آزادی مجامع و انجمنها.
آزادی اجتماع عمومی عبارت است از گردآمدن موقت گروهی از افراد برحسب قرار و
یا دعوت قبلی در محل معینی .آزادی مجامع و انجمنها نيز عبارت است از این که افراد
بتوانند آزادانه دور هم گرد آیند و با تشکیل جمعیتی ،مساعی خود را به طور گروهی و
مستمر برای نیل به یک هدف معنوی و یا غیر آن به کار بیندازند. 2
اصل بیســت و ششم قانون اساسی در این باره مقرر میدارد« :احزاب و جمعیتها،
انجمنهای سیاســی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده
آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملّی ،موازین اسالمی و اساس
جمهوری اســامی را نقض نکنند؛ هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع یا به
شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
ماده  15كنوانسيون حقوق كودك نیز مقرر ميدارد -1« :كشورهاي طرف كنوانسيون،
حقوق كودك را براي آزادي تشــكيل اجتماعات و مجامع مســالمتآميز به رسميت
ميشناســد -2 .به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده يا محدوديتهايي
 -1ابدالي ،1374 ،ص.19
 -2طباطبایی مؤتمنی ،1375 ،صص  95و . 98
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كــه براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي ،نظم عمومي ،ســامت عمومي و
اخالقيات يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري اســت ،هيچ محدوديتي در اعمال اين
حقوق وجود ندارد».
الزم به ذکر است تشکیل مجامع و انجمنها ممکن است با اهداف تجاری و یا غیر
آن مانند امور فرهنگی ،علمی ،ادبی و یا امور خیریّه صورت پذیرد ،لکن اصوالً این مجامع
و انجمنها با اهداف غیرتجاری و به منظور نشر و ترویج افکار و عقاید شکل میگیرد،
به همین دلیل آزادی انجمنها و مجامع جزء آزادی افکار به شمار میآید؛ منظور ما نیز
در این مبحث انجمنها و مجامع غیر تجاری میباشد.
همچنان که اشــاره شــد ،به موجب اصل  26قانون اساسی ،تشکیل این مجامع و
انجمنها آزاد است البته جزئیات مربوط به نحوۀ تشکیل ،حدود فعالیت و انحالل آنها
به موجب قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهاي
اسالمي يا اقليتهاي ديني شــناخته شده مصوب  7شهریور  1360مشخص گردیده
است .برمبناي این حق شناخته شده در قوانین ،امروزه شاهد شكل گرفتن تش ّكلهاي
متعدد دانشآموزي در مدارس كشــور هستيم ،به نحوي كه اين تشكلها ،نقش قابل
توجهي را در فعاليتهاي تربيتي و فوق برنامه دانشآموزان برعهده گرفتهاند ،از جمله
اين تشكلها ميتوان به سازمان دانشآموزی ،بسيج دانشآموزي ،شوراي دانشآموزي،
انجمن اسالمي ،انجمنهاي علمي ،المپيادها و جشنوارههاي خوارزمي اشاره كرد ،حتي
در راســتاي هماهنگي و تعامل اين تشكلها ،شــاهد شكل گرفتن شوراي هماهنگي
تشكلهاي دانشآموزي هستيم.
در ماده یک اساسنامه سازمان دانشآموزی که در  1378/2/21به تصویب شورای
عالی انقالب فرهنگی رســید ،چنين آمده اســت« :به منظور اعتالی شخصیت دینی،
اخالقی ،عقالنی ،عاطفی ،علمی و اجتماعی دانشآموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه
جانبه آنان در زمینههایاعتقادی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،ورزشی و هنری ،سازمانی
عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمی ایران و با مقررات
خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل میشود».
ماده  2این اساسنامه اهداف تشکیل این سازمان را بدين ترتيب بيان ميدارد« :الف-
زمینهسازی تعلیم و تربیت اسالمی دانشآموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای
کسب فضایل اخالقی و کماالت انسانی براساس تعالیم عالیه اسالم ناب محمدی(ص)
ب -زمینهسازی برای بسط مشارکت فعال دانشآموزان در عرصههای مختلف انقالب
و کشــور ج -برنامهریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانشآموزان و آمادهسازی
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آنان برای پذیرش مسؤولیتهای فردی و اجتماعی د -ترویج الگوها و اسوههای انقالبی،
اســامی و ملی در بین دانشآموزان ﻫ -تقویت روحیه تعاون ،نیکوکاری ،نوع دوستی
و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانونگرایی و
احترام به قانون در جامعه و -مشــارکت در ارتباطات بینالمللی دانشآموزان به ویژه با
دانشآموزان کشورهای اسالمی ز -ایجاد عالقه و ایمان به فرهنگ خودی ،خودباوری و
توجه به شعار نه شرقی و نه غربی».
آنچه در اين رابطه ،شايان توجه است ،محدوده آزادي كودكان در اعمال اين حق
ميباشد .در اين رابطه بند  2ماده  15كنوانسيون به محدوديتهايي اشاره كرده است .به
موجب اين بند -۲« ،به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ
منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي ،نظم عمومي ،سالمت عمومي ،اخالقيّات و يا حقوق
و آزاديهاي ديگران ضروري است ،هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد».
البته محدودیتهای مذكور در این ماده جامع نميباشد و در آن هيچگونه اشارهاي به
نقش نظارتي والدين نشده است؛ همچنان كه گذشت این بند مورد ايراد شوراي نگهبان
واقع گرديد .در قوانین داخلی ايران نیز محدودیتهايی وجود دارد ،در واقع براســاس
اصــل  26قانون اساســی و مادۀ  16قانون فعالیت احــزاب و جمعیتها و انجمنهای
سیاسی و صنفی این محدودیتها مشخص شده است.
ت و راهپيماييها از سويي ،مقيد به
ل اجتماعا 
براســاس اصل  26قانون اساسی ،تشكي 
ي اسال م
ل ب ه مبان 
عدم حمل ســاح بوده و از ســوي ديگر ،منوط به اين است كه مخ 
ل سالح ،ب ه
ن حم 
ت و راهپيماييها ،بدو 
ل اجتماعا 
نباشــد .به موجب اين اصل« ،تشكي 
ي اسال م نباشد ،آزاد است».
ل ب ه مبان 
ن ك ه مخ 
شرط آ 
محدودیتهای مقرر در ماده  16قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهای سیاسی
و صنفی نيز عبارتند از ارتکاب افعالی که به نقض استقالل کشور منجر شود؛ هر نوع ارتباط،
مبادلــه اطالعات ،و تبانی و مواضعه با ســفارتخانهها ،نمایندگیها و ارگانهای دولتی و
احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی ،استقالل ،وحدت ملی
و مصالح جمهوری اســامی ایران مض ّر باشــد ،دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از
بیگانگان ،نقض آزادیهای مشروع دیگران ،ایراد تهمت ،افترا و شایعهپراکنی ،نقض وحدت
ملــی و ارتکاب اعمالی چون طرحریزی برای تجزیه کشــور ،تالش برای ایجاد و تشــدید
اختالف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود
در جامعه ایران ،نقض موازین اســامی و اساس جمهوری اسالمی ،تبلیغات ضد اسالمی و
پخش کتب و نشریات مضرّه ،اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
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همچنان که مالحظه ميشود نه در قوانین داخلی و نه در کنوانسیون حقوق کودک،
هیچگونه محدودیتی از جهت نقش نظارتی والدین پیشبینی نشــده ،در حالي كه با
توجه به فلسفه اعطاي اين حق به كودكان كه همان رشد و بالندگي آنان است ،شايسته
بود این مهم در نظر گرفته شــود تا از خطرات و عواقب ناخواسته آن ،از جمله تبديل
ي شدن كودكان ،جلوگيري به عمل آيد تا والدين زمينههاي بهرهبرداري
به ابزار سياس 
صحيح را از اين حق براي فرزند خود مهيا سازند.

28

مبحث چهارم :حق برخورداری از حريم خصوصي
از ديگــر حقــوق مؤثر در تربيت كودكان ،حق بر حريــم خصوصي يا حق خلوت
آنان اســت .ماده  16كنوانســيون حقوق كودك در اين باره مقرر ميدارد -1« :در امور
خصوصي ،خانوادگي يا مكاتبات هيچ كودكي نميتوان خودسرانه يا غيرقانوني دخالت
كرد يا هتك حرمت نمود -2 .كودك در برابر اينگونه دخالتها يا هتك حرمتها مورد
حمايت قانون قرار دارد ».همچنين براساس بند  2ماده  40كنوانسيون« ،هر كودكي كه
متهم يا مظنون به نقض قانون كيفري شود ،حداقل داراي تأمينهاي زير خواهد بود... :
1
 -7در تمام مراحل دادرسي ،حريم شخصي و خصوصي او محفوظ بماند».
در بند  1ماده  8كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز آمده است« :هر كس حق دارد كه
حرمت زندگي خصوصي و خانوادگي ،خانه و مكاتبات وي حفظ شود ».ماده  12اعالميه
جهاني حقوق بشر و ماده  17ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي نيز به اين موضوع
اشاره دارد.
در مفهوم اصطالحي ،حريم خصوصي همان حق خلوت اســت ،بدین معنا که هر
انسانی حق دارد از یک چارچوب محافظت شده امن و خالي از اغيار برخوردار باشد که
در دو حوزه حريم فيزيكي و حريم اطالعاتي قابل بحث و بررسي است.
در دين مبين اسالم نيز اصل اين حق مورد تأييد قرار گرفته است .قرآن مجيد در آيه
 12ســوره حجرات و در آيات  27و  28ســوره نور از آن سخن گفته است؛ در آيه 12
ســوره حجرات چنین میخوانیم« :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از بسياري از گمانها
بپرهیزید که پارهای از گمانها گناه اســت و جاسوســی مکنید و بعضی از شما غیبت
بعضی نكند . » ...
آيههاي  27و  28سوره مباركۀ نور نيز در خصوص حريم خصوصي چنين فرموده
اســت« :اي كســاني كه ايمان آوردهايد ،به خانههایی که خانههای شما نیست ،داخل
 -1پيوندي ،1390 ،ص .342
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مشويد تا اجازه بگیرید  )27(...و اگر کسی را در آن نیافتید ،پس داخل آن مشوید تا به
شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید ،برگردید »)28(....
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصول متعددي به مصاديق مختلفي از
اين حق اشــاره داشته است ،به عنوان نمونه اصل  22به حريم خصوصي مسكن اشاره
دارد .اصل  23مربوط به حريم خصوصي عقايد است و اصل  25راجع به حريم خصوصي
مكاتبات و مخابرات ميباشد.
قوانين عادي متعددي نيز حق مورد بررسي را مورد توجه قرار داده است .در اين راستا،
مواد 100 ،99 ،97 ،96و  106قانون آیين دادرسي دادگاههای عمومی و انقالب در امور
كيفري مصوب  ،1381به مصونيت از حريم خصوصي افراد در جريان تفتيش و بازرسي
منازل و اماكن و كشــف آالت و ادوات جرم اشاره دارد ،همچنين مواد ،580 ،570 ،648
 ،582و  691قانون تعزيرات نيز ضمانت اجراهاي كيفري را براي تعرّض مأموران دولتي
و ساير اقشار عادي جامعه به حريم خصوصي ديگران در نظر گرفته است ،به عالوه ماده
 3و مــاده  17قانون جرايم رايانهاي مصوب  1388نيز براي متعرّضان به حريم اطالعاتي
ديگران ،تعيين كيفر كرده است .ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي مصوب  1383نيز حوزههايي از حريم خصوصي را مورد توجه قرار داده است.
مسأله قابل توجه در ماده  16كنوانسيون حقوق كودك ،بند  1اين ماده است ،همچنان
كه گذشــت این ماده مورد ايراد و انتقاد شــوراي نگهبان نيز قرار گرفت زيرا براي حق
نظارت و مراقبت والدين هيچگونه استثنایی در آن پيشبيني نشده و يا براي بهداشت
و سالمت عمومي يا امور اخالقي كودك هيچ محدوديتي در نظر گرفته نشده است.
مخصوصاً در عصر امروز كه فناوريهاي جديد كنترل حريم خصوصي را به موضوع
پيچيدهتري تبديل كرده وجهاني شــدن و محو مرزهــاي ميان ملّتها ،بيش از پيش
كودكان را در معرض تأثير و آســيب قرار داده است ،بنابراين قائل شدن حق بر حريم
خصوصي ،براي اين قشر آسيبپذير جامعه ،بايد در كنار حق والدين مبني بر تربيت و
مراقبت از او و همراه با آن باشــد ،در نتيجه الزم اســت «در صورت تعارض بين اين دو
حق با در نظر گرفتن معيار اصلي در منافع عاليه كودك مندرج در ماده  3كنوانسيون
حقوق كودك ،حق كودك بر تربيت را كه به عنوان حق و تكليف والدين نيز شــناخته
شــده است ،در اولويت قرار دهيم 1 ».البته مراقبت و نظارت بايد به گونهاي باشد كه با
احترام و شخصيتدهي به فرزند و با اصل استقالل در تربيت منافات نداشته باشد ،بلكه
زمينههاي رشد و ارتقای شخصيت وي را فراهم کند.
 -1اسدي ،1388 ،ص .17
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حق آزادي از حقوق مسلم شناخته شده براي بشري است .کودکان مميّز
نيز همانند ســاير آحاد جامعه از اين حق خدادادي که در تربیت ايشــان نيز
داراي تأثیر میباشد ،برخوردارند .آزادی کودکان در بیان اندیشهها ،احساسات و
عواطف خود ،موجب رشد و تعالی ايشان و به تبع ،بالندگي جامعه خواهد بود.
آيات متعدد قرآن و روايات مختلف ائمه اطهار(ع) نيز بر حق آزادي و شرافت آن
تأكيد و تأييد دارند و در عين حال كه آزادي انسان را شرط الزم براي تكامل او
دانسته ،هدف از خلقت و آفرينش انسان را مشخص و راههاي رسيدن به آن را
تعيين كردهاند .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قوانين عادي بسياري
نيز بر اين حق اساسي صحه گذاشتهاند.
شــايان ذكر است در شريعت اسالم ،پذيرش آزادي عاري از محدوديت نيست.
متون قانوني نیز در نظام حقوقي ايران برخي محدوديتها را مقرر نموده اســت ،به
ديگر سخن ،آزادي فينفسه ارزش نبوده بلکه ابزاري براي پیشرفت و تکامل است؛
اين امر به ويژه در مورد كودكان از اهميت بيشتري برخوردار است ،زيرا آنان به دليل
عدم بلوغ كامل فكري ،در معرض مخاطرات بيشتر بوده و نيازمند حمايت هستند.
بايد اصل آزادي كودكان را در چارچوب ســاير اصول پذيرفته شــده از جمله حق و
تكليف والدين در تربيت كودكان تفسير نمود ،بنابراين جنبههاي گوناگون آزادي براي
كودكان نيز قابل پذيرش اســت ،ليكن آزادی آنان در بیان عقاید ،آزادی فکر ،عقیده
و انتخاب مذهب ،آزادی شرکت در انجمنها و مجامع مسالمتآمیز و برخورداری از
حریم خصوصی جملگي صرفاً به عنوان ابزاري براي پيشرفت کودک بوده ،محدود به
اصول مسلم ديگر از جمله لزوم برخورداري آنان از تربيت مناسب ،ضرورت زمينهسازي
براي تفكر و رشــد انديشه و ساير حمايتهاي ضروري از كودكان است؛ فقدان رشد
كامل فيزيكي و ذهني و احتياج کودک به مراقبتها و محافظتهاي ويژه مؤيد اين
مهم است .كنوانسيون جهاني كودك نيز همچون بسياري از اسناد بينالمللي ،از سويي
با هدف تضمين آزادي كودكان و از سوي ديگر ،با عنايت به لزوم پذيرش محدوديت
آزادي كودكان ،برخي از ا َشــكال محدود كردن آزاديهاي كودكان را مورد پذيرش
قرار داده اســت ،ليكن شايســته بود اصل تربيت و قواعد مربوط به آن به ويژه نقش
نظارتی والدین را نيز به عنوان محدودكننده و حاكم بر آزاديهاي مزبور مورد تصريح
قرار ميداد .توجه به فلسفه اعطاي آزادي به كودكان كه همان رشد و بالندگي آنان
ميباشد ،الزام مزبور را ايجاب مينمايد ،البته مطلوب مزبور با تفسير صحيح كنوانسيون
كه با عنايت به مقدمه آن عملي خواهد بود ،قابل تحصيل است.
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