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جمعیتشان کم نیست و خواسته شان 
منطقی، ولی گویا فرمول ثابت اســت.
اعتراض هر چقدر هم که مسالمت آمیز 
باشد؛ چند ساعت یا درنهایت چند روز 
پابرجاســت و اجازه ادامه آن به انحای 

مختلف سلب می شود. 
این روزها پــس از نافرجام ماندن 
اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان 
به مشکل آب، بســیاری نگرانند که 
مطالبه معلمان هم برای اجرای طرح 
رتبه بندی به همان ســرانجام دچار 

شود. 
فرجامی کــه در قانون اساســی 
کشور رقم نخورده، زیرا در این قانون 
به وضوح بر حق »تشکیل اجتماعات 

بدون حمل سالح« تاکید شده است.
همسان سازی »سرهم بندی« 

شده است
گزارش های دیروز به نقل از منابع 
رسمی، حکایت از تجمعات گسترده 
معلمان تهران مقابل مجلس شورای 
اسالمی و سایر شهرها در مقابل ادارات 
آموزش و پرورش داشت. این چهارمین 
حرکت اعتراضی معلمــان از ابتدای 
سال تحصیلی و به نظر پرتعدادترین 
آنها بود که پیش بینی می شود به دلیل 
عدم محقق شدن مطالبات همچنان 

ادامه داشته باشد.
آن طــور کــه در بیانیه شــورای 
هماهنگــی تشــکل های صنفــی 
فرهنگیــان ایــران آمــده اســت، 

مهمترین اعتراضات معلمان به عدم 
اجــرای کامل طرح همسان ســازی 
بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و اختصاص تنها 
12.5 هزار میلیارد تومان بودجه برای 
طرح رتبه بندی معلمان است که این 
شورا، این کار را نوعی »سرهم بندی« 

تلقی کرده است.
در این میان دیروز خبرگزاری رکنا 
نوشت: »برخی رســانه های خارجی 
گزارش داده اند کــه در تجمع دیروز 
معلمــان در مقابل مجلس شــورای 
اســالمی با برخی از تجمع کنندگان 
برخوردهــای امنیتی انجام شــده 

است«. 
هــر چند کــه علیرضــا کریمی 
فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس 
از برخورد نیروهای امنیتی با معلمان 
در این تجمع ابــراز بی اطالعی کرد، 
اما این دســت برخورد ها با تجمعات 
اعتراضی در گوشــه و کنار کشــور 
موضوع جدیدی نیست و مسبوق به 

سابقه است.
معلمان مراقب نفوذ و شعارهای 

ساختارشکنانه باشند
دیروز هم احمدحســین فالحی، 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی در خصوص 
تجمعات اخیر معلمان در پاســخ به 
این پرســش خبرنگار ایلنا که به چه 
علت باید تجمعی صنفی به خشونت 
کشیده شود، گفت:  »ما قانون تجمعات 
را داریم و افراد می توانند برای تجمعات 
خود از وزارت کشور مجوز بگیرند، اما ما 
خودمان شاهد هستیم که برخی افراد 

در تجمع صنفی معلمان شــعارهای 
ساختارشــکنانه و توهین آمیز علیه 
برخی نهادهایی که ربطی به آموزش و 
پرورش ندارد، می دهند که مشخص 
اســت برخی در ایــن تجمعات نفوذ 
کرده اند که اگر معلمان عزیز مراقبت 
نکنند، خواســت آن ها به حاشــیه 

کشیده خواهد شد«.
در حالی که مســئوالن می گویند 
برای هر گونه تجمع مسالمت آمیزی 
باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد 
تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر 
درخواســتی هم در این باره به وزارت 
کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد 

گرفت.
در این میان بیشتر جامعه شناسان 
و تحلیل گران اجتماعــی معتقدند 
برخورد با تجمعات نه تنها کمکی به 
حل معضالت مورد اعتراض نمی کند 
که به افزایش خشم عمومی و کم شدن 
آستانه تحمل شــهروندان نیز منجر 

می شود.
قانون چه می گوید؟

حدود 42 ســال از تصویب قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران 
می گذرد. قانونی کــه در اصل 2۷ آن 
آمده است: »تشــکیل اجتماعات و 
راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به 
شــرط آن که مخل به مبانی اســالم 

نباشد آزاد است«
 با این حال برخوردها با معترضان 
در سال های اخیر به گونه ای است که 
گویا تجمع و تحصن عملی غیرقانونی 

ارزیابی می شود.
اتفاقاتــی کــه در تابســتان در 

خوزســتان و هفته هــای اخیــر در 
اصفهان رخ داد و برخــی نگرانند در 
ماجرای اعتراضــات صنفی معلمان 
هم تکرار شود، بار دیگر موضوع لزوم 
برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل 
اظهارنظرهای چهره های اجتماعی 
و سیاسی کشانده اســت. تجمعاتی 
که می توانــد قانونی باشــد، صدای 
مردم شنیده شــود و دیگر به تشنج و 

دستگیری هم نینجامد. 
یکی از این قوانین محدودکننده 
اجرایی شدن اصل 2۷ قانون احزاب و 
قانون تشکیل تجمعات است. در قانون 
احزاب آمده اســت؛ تنها تشکل های 
سیاسی می توانند برای برپایی تجمع 
اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور 

را درخواست کنند.
همچنیــن در قانــون تشــکیل 
تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشــور 
الزامی شده و تجمعی که این مجوز را 
نداشته باشد غیرقانونی تلقی می شود. 
این در حالی است که در قانون اساسی 

اشاره ای به اخذ مجوز از وزارت کشور 
نشده است.

عالوه بر محدودیت هــای قانون 
احــزاب و قانون تشــکیل تجمعات؛ 
اختالفات در تعیین مصادیق برخی 
عناوین اتهامی هماننــد تبلیغ علیه 
اسالم و نظام نیز منجر به تنگنای هر 
چه بیشــتر اصل 2۷ قانون اساســی 

شده است.
همچنیــن در قانــون مجــازات 
اسالمی مصادیق دیگری وجود دارد 
که اصل 2۷ قانون اساســی را باز هم 
محدودتــر می کند. بــرای نمونه در 
قانون مجازات اسالمی، اتهام »تبلیغ 
علیه نظام« وجود دارد که برای آن یک 
سال حبس در نظر گرفته شده است. 
برای این ماده قانونی هم هیچ معنای 
روشن و شفافی مطرح نشده است. در 
چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ 
علیه نظام شامل چه مواردی می شود 
و آیا به عنوان مثــال انتقاد از عملکرد 
مدیران و وزرا و نمایندگان هم می تواند 
ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد 

یا خیر؟
  زیان های اجرا نشدن 

یک قانون فراموش شده
در این میــان برخی صاحبنظران 
نگران اجرا نشدن، دور زدن یا بد اجرا 
و تفسیر شدن اصل 2۷ قانون اساسی 
هستند و این موضوع را به ضرر مردم و 

کشور می دانند.
محمدحسین ســاکت، مستشار 
پیشــین دیوان عالی کشور، مدرس 
دانشگاه و وکیل دادگستری در همین 
خصوص به ایلنا گفته است: »در فصل 
حقوق ملــت از قانون اساســی یک 
اصولی در نظر گرفته شــده است که 
به حقوق ملت مربوط می شود. اصل 
بیست و هفتم هم یکی از این اصول در 
این فصل از قانون اساسی است. در این 
اصل آمده است، تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها بدون حمل سالح به 
شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، 

آزاد است«.
وی ادامه داد: »حال این اصل اجرا 
نمی شــود یا زمانی که قرار است اجرا 
شود، با مشکالتی مواجه می شود که 
معموال از خیر آن می گذرند. می گویند 
باید برای برگــزاری راهپیمایی ها بر 
مبنای اصل بیســت و هفتــم قانون 
اساسی مجوز اخذ شود، اما آیا تاکنون 
دیده اید که برای برگزاری یک تجمع 
بدون سنگ اندازی مجوز داده شود؟ 
وقتی مجوز نمی دهند یــا آیین نامه 
آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت 
نمی شــود، مردم مجبور می شوند به 
صورت خودجوش یا بــا برنامه ریزی 

در یک گوشه ای جمع شوند. وقتی در 
یک گوشه تجمع می کنند با ممانعت 
نیروهای امنیتــی و انتظامی مواجه 

می شوند«.
به اعتقاد او اصل 2۷ قانون اساسی 
یک ابرقانون اســت و اگر قرار باشــد 
قانون اجرا نشود، یا دور زده یا بد اجرا 
و تفسیر شود، زیان آن به جامعه وارد 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: »در اصفهان شاهد 
بودیم که مردم هوشــمندی از خود 
نشــان دادنــد و در بســتر رودخانه 
زاینده رود تجمــع کردند که دیگر نه 
بانک به آتش کشیده شود و نه سطل 
آشغال، اما باز هم دیدیم که در نهایت 
به خشــونت کشیده شــد، در حالی 
که می توانست مدیریت شود و هیچ 

نیازی هم به خشونت نبود«.
ســاکت در بخــش دیگــری از 
صحبت هــای خود گفــت: »چگونه 
اســت که وقتی قرار است گروهی به 
نفع جریان حکومت تظاهرات کنند، 
مجوز، الزم ندارنــد؛ تظاهرات علیه 
سفارت پاکستان یا عربستان یا موارد 
دیگر برگزار می شود و در این حین دو 
تا شیشه هم می شکند، اما هیچ اتفاقی 

برای هیچ فردی نمی افتد؟«
در حالــی که سیاســت های یک 
بام و دو هوای اجــرای اصل 2۷ قانون 
اساسی  اعتماد عمومی را در روزهایی 
که مشکالت پرشمار اقتصادی در کنار 
بیکاری و کرونا و خشکسالی و آلودگی 
هوا ســلب کرده است و بســیاری از 
گروه های اجتماعی و صنفی به دنبال 
مطالبات بحق خود هســتند؛ به نظر 
می رسد خویشــتن داری نخستین 
اصلی اســت که نیروهــای نظامی و 
امنیتی باید در مواجهه با مردم آن را 
در پیش بگیرند، چرا که این برخوردها 
هیچگاه نتوانسته صورت مسئله را به 

تمامی پاک کند.

چه سرنوشتی در انتظار اعتراضات سراسری معلمان است؟ 

توصیه به سکوت در سایه َابر قانون فراموش شده

خبر

تلفات روزانه بیماران کووید1۹ در کشــور 
دیروز پس از گذشت 5۶۶ روز، به کمتر از 5۰ نفر 
رسید و بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طی 24 
ساعت گذشته 42 نفر جان خود را بر اثر ابتال به 

کرونا از دست داده اند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، پس از 
جانباختن 1۳۰ هزار و ۷۶4 نفر بر اثر ابتال به کرونا 
دیروز میزان مرگ و میر روزانه در حالی به زیر 5۰ 
نفر رسید که آخرین بار پنجم خرداد سال گذشته 
کمتر از 5۰ نفر در روز بر اثــر کرونا جان خود را 
از دســت داده بودند. همچنین طی شبانه روز 
منتهی به ظهر دیروز، در 14 استان کشور شامل 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، زنجان، 
ایالم، بوشهر، هرمزگان، یزد، مرکزی، کرمانشاه، 
لرستان، البرز و فارس هیچ موردی از مرگ و میر 

بیماران کرونایی ثبت نشده است.
کاهش مرگ و  میر و افزایش 

واکسیناسیون
در این میان سه هزار و ۶۹ نفر از بیماران مبتال 

به کووید1۹ نیز در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 
5۸ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۷۶۳ نفر دوز اول، 4۹ 
میلیون و 5۶۰ هزار و ۷۸۳ نفر نیز دوز دوم و دو 
میلیون و ۷45 هزار و 1۹2 نفر، دوز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شده در کشور به 111 میلیون و ۸4 هزار و 

۷۳۸ دوز رسیده است.
طی شبانه روز گذشته نیز 5۰5 هزار و ۹45 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
براســاس این گزارش اکنون هشت شهر در 
وضعیــت نارنجی، 11۹ شــهر در وضعیت زرد 
و ۳21 شــهر در وضعیت آبی قرار دارند و هیچ 
نقطه ای از کشــور در وضعیت قرمــز کرونایی 

نیست.
وارداتی که آمار را تغییر داد

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم واردات 
واکسن کووید 1۹ در حالی شتاب قابل توجهی 
به خود گرفت که اعالم شده است تا کنون بیش 
از15۰ میلیون و 2 هــزار و ۷۰۸ دوز از خارج از 

کشور وارد شده و چیزی حدود 11۰ میلیون دوز 
آن هم تزریق شده است.

واکسن هایی که وارداتشان در دولت سیزدهم 
شتاب گرفته و البته عمده شان از نوع سینوفارم 
است؛ ســهم بســیار پررنگی در سرعت گیری 

واکسیناسیون داشت.
در این میان بخشی از واکسن ها نیز از سوی 
دیگر کشورها در قالب بشر دوستانه به ایران اهدا 

شده است.
آن گونه که یونیسف ایران اعالم کرده که در 
روزهای اخیر محموله یک میلیون و ۸۷ هزار و 
1۰۰ دوز واکسن آسترازنکا-آکسفورد است، از 
طریق سازوکار کوواکس و اهدایی کشور ایتالیا 
به کشورمان وارد شــده و بعد از طی تشریفات 
قانونــی، در اختیار وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی قرار گرفته است.
 ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــور های 
مشارکت کننده در سازوکار کوواکس، تاکنون 
حــدود ۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار دوز واکســن 
کووید1۹ را با اســتفاده از منابع مالی و ســهم 

اختصاصی خود از این سبد دریافت و همچنین 
ســازمان ملل ایران از طریق کوواکس، انتقال 
محموله های دیگر واکسن به ایران را نیز تسهیل 
کرده است.دفتر یونیســف ایران تاکید کرده، 
منظور از دیگر محموله های منتقل شده به ایران 
توســط کوواکس، یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز 
واکسن سینوفارم به عنوان بخشی از »پوشش 
بشردوستانه« برای پناهندگان، 2 میلیون و ۹۰۰ 
هزار دوز واکسن اهدایی ژاپن، یک میلیون و 1۳۹ 
هزار و ۶۰۰ دوز واکسن اهدایی ایتالیا و ۳۰2 هزار 

و 4۰۰ دوز واکسن اهدایی آلمان است.

البته افزون بر محموله فوق، که ظاهرا از مبدا 
فرودگاه آمســتردام در هلند به مقصد فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( در تهران بارگیری 
شده، محموله دیگری از واکسن هم در روزهای 
گذشته به ایران ارسال شده که شامل 1۳1 هزار 
دوز واکسن آسترازنکا-آکسفورد است و از مبدا 

آلمان به ایران ارسال شده است.
بر اساس گزارش گمرک تاکنون نزدیک به ۹۰ 
محموله واکسن به کشور وارد شده که مجموع 
واکسن وارداتی کشورمان را از مرز 15۰ میلیون 

دوز فراتر برده است.

پس از ۵۶۶ روز محقق شد؛

کاهش تلفات روزانه کرونا به کمتر از ۵0 نفر 

مستشار پیشین دیوان 
عالی کشور در گفت وگو با 

ایلنا: »چگونه است که وقتی 
قرار است گروهی به نفع 

جریان حکومت تظاهرات 
کنند، مجوز، الزم ندارند؛ 

تظاهرات علیه سفارت 
پاکستان یا عربستان یا 

موارد دیگر برگزار می شود 
و در این حین دو تا شیشه 

هم می شکند، اما هیچ 
اتفاقی برای هیچ فردی 

نمی افتد؟«

حدود 42 سال از تصویب 
قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران می گذرد. 

قانونی که در اصل 2۷ 
آن آمده است: »تشکیل 

اجتماعات و راهپیمایی ها، 
بدون حمل سالح، به شرط 
آن که مخل به مبانی اسالم 

نباشد آزاد است«
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سعیده علیپور

یک مسئول در سازمان غذا و دارو:
 تامین دارو درگرو 

تخصیص به موقع ارز است
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با اشاره به ارتباط مستقیم تامین دارو با تخصیص 
ارز، گفت: متاسفانه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم 

سال برای دارو تخصیص داده نشده است.
به گزارش ایسنا، ســید حیدر محمدی با اشاره 
به اینکه برخی از اقالم دارویی کشــور وابســتگی 
مستقیمی به تامین ارز دارد، گفت: هنوز ارز ترجیحی 
برای تامین دارو حذف نشده است، اما باید توجه کرد 
که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه 

متناسب آن اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: با شــناختی که از شرایط ارزی 
کشور داشتیم ترجیح این بود که منابع مربوط به مابه 
التفاوت نرخ ارز توسط سازمان های بیمه گر پوشش 
یابد. در این صورت آزادســازی ارز فشار کمتری به 

مردم می آورد، اما این اتفاق محقق نشده است.
    

 کاهش دوباره 
تراز آب دریاچه ارومیه

مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای آذربایجان 
غربــی از کاهــش تراز 

دریاچه ارومیه خبرداد.
بــه گــزارش عصر 
ایران، یاسر رهبردین با اشــاره به آخرین وضعیت 
دریاچه ارومیه گفت: تراز فعلی دریاچه 12۷۰.5۷ 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تراز این 

دریاچه ۶5 سانتی متر کاهش یافته است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان وسعت 
فعلی دریاچه ارومیه را 1۸۳5 کیلومتر مربع اعالم 
کرد که آمار مقایســه ای با مدت مشابه سال قبل، 
نشــان از کاهش 1۶25 کیلومتر مربعی مساحت 

دریاچه دارد. 
    

40 درصد بیکاران کشور 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری: 4۰ درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشــکیل می دهند که عدد اسفناک و 
فاجعه باری است. به گزارش ایرنا، علی خیرالدین 
گفت: ما نتوانستیم نیروی کار خوب را تربیت کنیم.

    
 تخصیص بودجه برای

 اطفای حریق عرصه های طبیعی
در حالی که در الیحه 
بودجه ســال گذشته 
سهم سازمان حفاظت 
محیط زیســت بیش از 
122۸ میلیــارد تومان 
بود، این رقم در سال جاری به بیش از 215۷ میلیارد 
تومان افزایــش یافته و بخشــی از آن برای تامین 
تجهیزات اطفای حریق عرصه های طبیعی در نظر 

گرفته شده است.
    

 هوای ناسالم
 در تهران و ۶ شهر خوزستان 

بر اســاس اعالم اداره کل هواشناســی استان 
تهران، وضعیت جوی اســتان تهران طی پنج روز 
آینده آســمانی صاف تا نیمه ابری و گاهی همراه با 
وزش مالیم باد با احتمال بارش باران در اواخر وقت 

پیش بینی می شود.
به گزارش ایســنا، همچنین دیــروز مدیر کل 
هواشناسی خوزستان گفت: شاخص کیفیت هوا 
در کالنشهر اهواز به عدد 1۶2، دشت آزادگان 144، 
شوشــتر 1۶۰، دزفول1۰۷ و ماهشهر 1۰2 رسید 
که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای 

تمامی گروه های سنی است.
    

فعال امتحانات پایان ترم 
دانشگاه ها حضوری است

مدیــرکل دفتــر 
برنامه ریــزی آموزش 
عالی از حضوری شدن 
امتحانات پایان ترم تمام 
دانشــگاه ها با توجه به 

شرایطی فعلی کرونا خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا 
آهنچیان، درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم 
دانشگاه ها گفت: تصمیمات درباره نحوه برگزاری 
امتحانات پایان ترم بستگی به آمادگی دانشگاه ها 
در زمینه اسکان دانشجویان و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در جامعه دارد. تا برگزاری امتحانات ترم 
اول دانشگاه ها حدود 15 تا 2۰ روز فاصله داریم و در 
این زمان تمام اتفاقات پیش رو درباره ویروس کرونا 
بر حضوری شدن یا نشدن آزمون ها موثر خواهد بود.

از گوشه و کنار

َ


