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 1نظم عمومي وآزادي تجمع وتشكل 
 

 2فرید خلخالی

 

 چکیده       
 يعرض اندام كرده و هر جا به شكلي خودنمايي نموده و نامي بر خود نهاده است تا بتواند آزادي آنچه همواره در قبال آزادي به مثابه سد  

نبوده است. نظم  -موسع آن  يدر معنا -جز نظم عمومي  يچيز، را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرك دلخواهش باز دارد

كار برده شده است. اما اكثر حقوقدانان عموميت كامل آن را قبول دارند. عموميتي كه بيانگر شمول ه موسع و مضيق ب يعمومي در دو معنا

م عمومي از دو منبع مدون و غير مدون نظ آن بر تمام موضوعات حقوق عمومي و خصوصي و در هر مكان عمومي و بر عموم مردم است.

 ،تغذيه مي شود. منبع مدون آن عبارت از قوانين ومقررات موضوعه است و منابع غير مدون آن شامل اصول حقوقي و مباني حيات فرهنگي

منابع  پاي غلب موارد،درا خود اجتماعي و سياسي يك جامعه است ؛ اگر چه در جايي از قوانين ومقررات  قيد نشده باشد. منابع مدون نيز

تنظيم آزادي تجمع و تشكل درنظم عمومي  مقولهبه ميان كشيده اند.  مصاديق غير مدون را  به صورت ارجاع به عرف وعدم احصاء

 مورد بحث قرار ميگيرد. حضوري فعال دارد ؛ كه در اين نوشتار مختصراَ
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 مقدمه

 طرح موضوع وابعاد آن : -1 

 

هايي كه وسايل رايج انتقال اطالعات و آشكار شدن آراي عمومي سينما، راديو، تلويزيون، مطبوعات و ساير رسانه 

 كنند و اغلب مقهور جو و متمايل به اكثريتهستند، اين نقص را دارند كه معموالً كمتر به منافع اقليتها توجه مي

باشند. از اين رو معمول اينست كه اقليتها ناگزير براي جلب توجه و ابراز نظر و زيرا نگران تعداد مشتري ميهستند؛ 

اد، نظراتشان آورند؛ يا با تشكيل جلسات بحث و انتقثيرگذاري بر سياستهايي كه با آنها مخالفند به تظاهرات روي ميات

 .رسانندولتمردان ميدهند و به گوش درا در معرض افكار عمومي قرار مي

سياسي ديگر از ديدگاه نظم عمومي اهميت بيشتري  -آزادي اجتماعات و تشكيل حزب و هر تشكيالت صنفي 

تفاده رسد و سوء اسصورت اجتماعات به ظهور ميه گيري بحرانهاي سياسي و امنيتي بمرحله نهايي شكل چوندارد 

ستفاده از هر نوع آزادي ديگر دارد. حتي اجتماعات غيرمسلحانه و تر از سوءاالوقوعاز تجمع، خطري به مراتب قريب

هاي عظيم آن انقالب آرام، سابقه باشكوهي در به زانو درآوردن دشمنان يا رقباي سياسي دارند. يكي از نمونه

ي مكه با شعار نفي خشونت همراه بود ونمونه ديگر انقالب اسال است ضداستعماري هند به رهبري ماهاتما گاندي

ايران به رهبري امام خميني)ره(است. همچنين سوابق تشكيالت حزبي در به قدرت رساندن و اسقاط از قدرت، چندان 

 .گذاردروشن است كه جاي چون و چرا نمي

نظمي در تظاهرات و جلسات عمومي، پليس بايد اختيار كافي داشته باشد تا بتواند از بي»به نظر دكتر جعفر بوشهري 

د. اما قوه مقننه مجاز نيست مقرراتي وضع كند و قوه قضائيه نبايد احكامي صادر كند كه به بازداشت جلوگيري كن

گيري اقليت بينجامد. دولت بايد به اقليتها اجازه دهد تا براي مورد تظاهركنندگان و در نتيجه سكوت و گوشهبي

ده كنند، هرچند با آرا و عقايدشان موافق تشكيل اجتماعاتشان از ساختمانهاي دولتي در غيرساعات اداري استفا

 1.«نباشد

نظمي  سازد كه حدودخواهانه و در عين حال نظم دوستانه و قانونگرايانه است. اما روشن نميبيان باال بسيار آزادي

اشت ازدتوانند قانون و احكام منجر به بمقننه و قضائيه مي ايچيست؟! مواردي كه قو ،كه پليس متكفل حفظ آن است

دي براي اصوالً حد؟ آيا تواند موجه باشكدامند؟حمايت از اقليتها تا كجا مي، وضع و صادر نمايند را تظاهركنندگان

گيرد؟ آيا شمول احكام باال مطلق است و هيچ قيدي كدام اقليتها را دربرمي اين حدود اين حمايت وجود دارد يا خير؟

 ندارد و يا اينكه مقيد به قيود خاصي است؟

يابد. بنابراين نظم عمومي به عنوان مالك در تنظيم نحوه استفاده از آزادي اجتماعات و تشكيالت بسيار اهميت مي 

در اين مسير تالشها تنها معطوف به حفظ نظم موجود نيست بلكه همچنين به دنبال آن خواهد بود كه هرگونه تغيير 

طمه به االمكان با لجريان يابد و حتي« قانوني»ر بستر اقتصادي، سياسي و اجتماعي موردنظر اجتماع كنندگان د
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است ادآوري ي هاي مثبت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور همراه نگردد. بعالوه شايانساختارها و سرمايه

برقراري  دآميز و يا حتي سياسي نيستند. اما هر اجتماعي با هر انگيزه و هدفي، نيازمنكه همه اجتماعات، لزوماً اعتراض

نظم و مستلزم رعايت موازيني است كه حداقل اختالل در آزادي ديگران را كه شاخص آن، نظم قانوني حاكم بر 

 .جامعه است، به همراه داشته باشد

خورد، منحصر به مواقعي نيست كه نظم فيزيكي محل تظاهرات و تجمعات بر هم مي در واقع حساسيت بحث 

رد. نكته مهم گيوط به زماني است كه امنيت و نظم سياسي جامعه مورد تهديد قرار ميال اساسي مربوبلكه مشكل و س

و قابل بحث در مورد اجتماعاتي است كه دولت حاكم تمايل به محدود كردن آن و اجتماع كنندگان تمايل به 

ترين وجه صورت مادي اول، نظم عمومي در اينگونه موارد به نگاهثير آن دارند. در اگسترش هر چه بيشترِ وسعت و ت

  4باشد.آن كه تنها هدف پليس است مطرح مي

ز اهميت هستند كه به محتواي زمينه سياسي و اجتماعي، همچنين اوضاع و احوال فرهنگي يمسائل ديگري نيز حا اما

اع جتممطرح نيست كه انكته شود. به عبارت ديگر فقط اين و اقتصادي جامعه در زمان برگزاري تجمع مربوط مي

جتماع مطرح است كه ا مساله نيزبلكه اين   است، پليس مد نظر كهنحوي رعايت كنند كنندگان، نظم مادي را به 

نظم اخالقي، عقيدتي، فرهنگي و سياسي حاكم را نيز در چهارچوب قوانين مربوطه رعايت نمايند. در  بايد كنندگان

د كه خورظم عمومي در آزادي تجمع و تشكل به چشم مياينجا تداخلي بين نظم عمومي در آزادي عقيده و بيان و ن

ا سكوت حتي اگر ب ،ريشه در ابزار بودن تجمع براي ابراز عقيده دارد. زيرا اجتماع كردن در واقع خود نوعي بيان است

ت توجها ثيرگذار و محورادر روزگاري كه افكار عمومي فعال و ابراز شونده، بسيار ت همراه باشد. شايد بتوان گفت

 .استترين نوع ابراز عقيدهتجمع مؤثرترين و بالفعلترين و زود بازده، سياسي است

به اين ترتيب ميتوان گفت كه اقتضاي نظم عمومي صيانت از بنيانهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در  

تماعي و ياسي و اجژوزف دومستر درباره اهميت حفاظت از بنيانهاي س مقابل اقتضائات آزادي تجمع و تشكل است.

يت ز نهايرا اعالم كنند، با اين همه حا« حقوقِ از پيش موجود» ولو قوانين، فقط »گويد: فرهنگي نظام حاكم  مي

كه امكان نوشتن آن باشد، نوشته شود. البته در حقوق اساسي، هميشه چيزي هست كه  اهميت است كه هر قانوني

لت سعي در براندازي دو» فوظ باشد و هر كس از آن تخلف كرد به جرم ماند و بايد در حجابي مقدس محنانوشته مي

 5«د.مجرم شناخته شو« 

چ متهم بودند و مربوط به زماني است كه هي ،اين نظر، نظر كسي است كه همفكرانِ او به پرستش قانون نوشته

ي كه شود. زيرا با تمام اهميت شمردند و از اين لحاظ بسيارمهم قلمداد ميتخلف و تفسيري را از متن قانون جايز نمي
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ي نه تنها در آزاد»تلقي شود. زيرا كه « سعي در براندازي» عملي است كه قانون نوشته داشته است، تنها مورد استثنا،

 6.«است    وسيله حكومته ابل حكومت، بلكه همچنين آزادي بمق

يه هركسي كه بخواهد قدرت عال»كانت نيز سعي كرده است با استداللي منطقي اين امر را چنين توضيح دهد: 

ر داشته باشد، و اگ -يا الاقل مساوي با آن -دولت را محدود كند، الجرم بايد قدرتي بيش از قدرت محدود شونده 

د بايد همچنين قادر به حفظ وحراست ايشان باشد و اگر بتوان امر كردن اتباع به تمرد داراي صالحيت الزم باشد، براي

تواند همچنين به همگان فرمان تمرد بدهد. اما در اين صورت، در هر مورد تشخيص دهد كه درست چيست، مي

  2«.استاين مستلزم تناقضقدرت عاليه با چنين كسي خواهد بود نه با مصادر واقعي امور، و 

به نظر فرانتس نويمان اين استدالل از نظر منطقي جاي هيچگونه ايرادي ندارد ولي مبين اشكالي است كه علم  

آشتي  - ظاهر حل نشدني آنه و مشكل ب -مشكل فلسفه سياسي » جديد سياست از جهت نظري بدان گرفتار است : 

 «دادن آزادي با الزام و اجبار است.

عبارت ديگر اِعمال قدرت عاليه توسط دولت، امري محتوم است. چه اين دولت در دست دولتمردان فعلي باشد  به

 اند كه در ابعاد نظري و عملي، دولت را با خطراند و تا آنجا پيش رفتهو چه در دست كساني كه عليه آن مجتمع شده

اي تشبيه كرد كه آزادي در درون و بيرون آن را به قلعه توان از اين ديدگاه، نظم عمومياند. ميسقوط مواجه ساخته

هاي آن دارد؛ ولي پس از وجود دارد. آنكه در بيرون قلعه است سعي در فتح برج و باروهاي قلعه و گشودن دروازه

هزنان ااي جز محافظت از قلعه براي محافظت از خود و محافظت از خود در پناه قلعه ندارد. )مگر رورود به قلعه، چاره

رهگذري كه اهل شهر نيستند(. بنابراين، فتحي بهترين فتح خواهد بود كه همراه با خرابي قلعه نباشد؛ زيرا اگر نتوان 

شكست خواهد  سنگري تن بهپناهي و بيزودي در بيه ادعا كرد كه قلعه ديگري قابل ساختن نيست و فاتح خود نيز ب

پيروزي، بدون پناه گرفتن در يك قلعه و سنگر مطمئن و نوسازي آن بسيار توان مطمئن بود كه دفاع از سپرد، اما مي

 .نبايد از خطرات آن غافل گشتو بر خواهد بود بار و زماندشوار و زيان

طلبي و اعتراضي ممكن است حمايت شود اما هيچ آزادي، تعديل، از اين رو اگرچه از هر درخواست اصالح 

قرار ه تواند طرف مطالبنباشد نميدولتي  چرا كه تا ؛توان سرزنش كرديتش نميدولتي را به خاطر دفاع از موجود

نطقي و غيرم ،شود و انتظار اعدام داوطلبانه خودمبارزه به جنگ بر سر بود و نبود تبديل مي ،د. در اين سطحگير

اساسي، آنجايي حرمت و امكان اجرا دارند كه  حقوق حقوق بشر و نمايد. بنابراين قواعد و قوانين غيرطبيعي مي

 .باشدتعرض به بنيانهاي نظام حاكم، كه بود و نبود آن نظام بر آن بنيانها مبتني و مشروط است، صورت نگرفته

 نگاهي به اعالميه حقوق بشر وميثاقين : -2

عرضي من دعوت به مقاومت تمتض ،اند. ولياعالميه حقوق بشر و ميثاقين برحق تجمع و تشكل آزاد صحه گذارده

هركس حق دارد آزادانه مجامع »تصريح دارد كه  1اعالميه جهاني حقوق بشر در بند  72از قبيل شورش نيستند. ماده 
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 و تواند شامل عملدر اينجا بسيار مهم است زيرا مي« آميزمسالمت»قيد  .«آميز تشكيل دهدهاي مسالمت و جمعيت

ميز به آحق تشكيل مجامع مسالمت»المللي حقوق مدني و سياسي چنين است: يثاق بينم 71بيان، هر دو بشود. ماده 

و  تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شدهگونه محدوديتي نميشود. اعمال اين حق تابع هيچرسميت شناخته مي

الق حمايت از سالمت يا اخدر يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي 

 8.« هاي ديگران ضرورت داشته باشد يعمومي يا حقوق و آزاد

غير از اين قيد، قيود ديگري نيز اصل آزادي تجمع را مقيد ه خورد. ببه چشم مي« آميزمسالمت»در اين ماده نيز قيد 

ا به ريشه همه آنهولي اند كيد، جداگانه ذكر شدهااگرچه براي ت ؛ سازند كه همه آنها از مقوله نظم عمومي هستندمي

رگاه  ه گردد. همه اين قيدها خود مقيد به قيد بسيار مهمي هستند و آن قانون است.هاي ديگران برمييحقوق و آزاد

رتي توان گفت كه آنها مقيد به ضرومحتواي قانون، منبع غيرمدون را براي نظم عمومي به رسميت شناخته باشد، مي

م گيرد. اغلب قوانين، مقوالت نظد كه از حياتي بودنشان براي جريان اطمينان بخش امور جامعه سرچشمه ميهستن

 .انداند و منبع غيرمدون را به رسميت شناخته و مصاديق خاصي را براي آن احصا نكردهطور كلي نام بردهه عمومي را ب

 

 استثناي نيروهاي مسلح : -3

هاي مدني و سياسي حق اجتماع آزادانه با ديگران از جمله حق تشكيل سنديكا )اتحاديه الملليميثاق بين 77ماده  

كيد قرار داده است. اما بر قيدهاي باال كه اصنفي( و الحاق به آن براي حمايت از منافع خود را براي همگان مورد ت

ماده مانع از آن نخواهد شد كه  اين»بدين مضمون كه  .در اينجا نيز ذكر نموده، محدوديت جديدي را افزوده است

 .«اعضاي نيروهاي مسلح و پليس، در اِعمال اين حق، تابع محدوديتهاي قانوني بشوند

 خاطر اهميتش،ه توان گروهي از انسانها را از حقي كه ديگران مجازند، ب؟ چرا مي دليل اين محدوديت چيست 

. «اي وجود دارد كنندهچون دليل قانع» :ستا كننده اينجان خود را نثار آن كنند، محروم ساخت. تنها جواب قانع 

توان برقرار يافتن چنين دليلي است. اگر در هر مورد ديگري نيز بتوان چنين داليلي يافت، همان محدوديتها را مي ،مهم

ادي زگردد. نيروهاي مسلح مهمترين حافظان عموميت آكرد. نوع اين داليل به اصل حفاظت از عموميت آزادي برمي

موريت حفظ عموميت آزادي را اباشند، نه تنها نخواهند توانست م 3هستند. در صورتي كه خود درگير تفرقه داخلي

از  اجازه تبعيت . همچنين صدوربه انجام رسانند، بلكه خود به يكي از عوامل از ميان بردن آن تبديل خواهند شد

هاي داخلي در آنهاست كه با توجه به مسلح بودن آن يگيرتشكلهاي خارج از نيروهاي مسلح در واقع صدور مجوز در

نيروها، براي امنيت ملي بسيار خطرناك خواهدبود. اما نبايد از ياد برد كه منظور از منع تشكيل يا ورود به تشكلهاي 

چرا كه  .غيرسازماني براي نيروهاي مسلح به معناي منع آنها از داشتن عقيده و تفكر و يا آزادي بيانِ انديشه نيست

گذرد از خارج قابل مهار كردن نيست. همچنين به آنچه در انديشه انسان مي .اصوالً چنين منعي امكان عملي ندارد

                                                 
 . 12ص  .1121، تهران، انتشارات مجد،هاى حقوق بشرمجموعه اعالميه ناصر زاده ، هوشنگ، 8 
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عنوان  تحت -معناي غيرسياسي بودن نيروهاي مسلح هم نيست. چرا كه نيروي مسلح يكي از اركان دولت كشور 

ياسي است و در ابعاد كالن، تمام تصميمات مربوط به آن اصوالً نيرويي س ، نيروي مسلحاست. از اين رو -قدرت 

تر تلقي شوند. شايد از اين نظر بتوان آن را از امور اقتصادي و اداري كشور، سياسيتصميمات سياسي محسوب مي

 كرد.

المللي ميثاق بين  77 خود مواد مندرج در ماده   8المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، در ماده ميثاق بين 

كيد قرار داده است و همان محدوديتها را كه حافظ نظم عمومي است به امدني و سياسي را با تفصيل بيشتري مورد ت

 ها آورده است.يعنوان تنها موارد مجاز مقيد سازنده اين آزاد

 

 بررسي تطبيقي : -4
قيدهايي برانواع آزادي ها، برمبناي نظم عمومي مقبول در جوامع آن  دربرگيرنده قوانين همه ي كشورها

اي نيست كه همه جا گريزگاه هاي تعبيه شده در قانون، حاكم بر اصل اعتماد بين مردم كشورهاست. كوچكترين شبهه

در لباس  اكند و در آمريكها به صورت قيد و تخصيص در قانون ظهور مي و دولت است. در اروپا اينگونه گريزگاه

 .«بارز و موجود خطر»

كنگره مجاز به وضع هيچ قانوني... براي كاستن از آزادي مردم » گويد : ماده اول متمم قانون اساسي امريكا مي

 كند كه روشن كردن معناي دقيقگيرد، ثابت ميمالك قرار مي« خطر بارز و موجود» عنصر اما وقتي كه« نيست...

گويد راي ديوان عالي آمريكا در پرونده گذارد و ميحتي قدم فراتر مي يويد ريسمند رفتار قانوني محال است.

دهد كه دادگاه، ارزش آزادي را در برابر سياستهاي دولت بسنجد... . از دقت در آراي ديوان عالي اجازه نمي« شنك»

بارنت » عامل آموزش و پروش عليه ت اهي ،12«مينه سوتا» عليه ايالت « نير» آمريكا در دعاوي مختلف، از جمله دعواي 

طر خ» آيد كه مالك مورد نظر، كم كم آنقدر رنگ باخته كه از چنين برمي 17عليه دولت فدرال آمريكا« دنيس»و  11«

د و عنصر غيرقابل اعتما» دهد كه ، تنزل كرده است و اكنون ديگر اجازه نمي«خطر بارز و محتمل» به  «بارز و موجود

ام كند. پس پذير آن قدرت ، عرض اندبيني قدرت سياسي ، در برابر محدوديت قابل اعتماد و پيش « ناپذيربيني  پيش

ثر ، محدود يا از صحنه حذف ورا به نحو م« مصالح كشور» يا « ضرورت » تواند عامل قدرت يا حقوق اساسي نمي

 11كند .

ع به عنوان منب -« خطر بارز و موجود» را شود، در اينجا نيز، بحث بر سر اين نيست كه چچنانكه مالحظه مي

ست كه خطري كه موجود ا مالك عمل دولت قرار گرفته است ؛ بلكه موضوع بحث اين -غيرمدون نظم عمومي 

                                                 
12  Near V.Minne Sota 283 U.S.697. 1931. 
11  Board of Education V.Barnette 116U.S.624. 1943.  
17   Deninis V.United States341 U.S.494. 1951. 
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بود، طبيعتاً حركت دفاعي دولت « موجود » اما اگر  14بوده است. «محتمل»نبوده، بلكه « موجود »  ،تلقي شده است

 پذير بود.      توجيه

از  شتر هم،پيدر آمريكا بسيار استفاده شد و  خصوص براي سركوب كمونيزمه ب «خطر بارز و موجود»عنصر از  

« تيزم مكار» به  بهره برداري شد. مورد اخير آن در ارتباط با طرفداران آلمان نازي، تحت عنوان مبارزه با فاشيسم

تضييقات ، 15«بي وفايان»مبارزه با  اشت، كه به بهانهعهده در سردمداري اين مبارزه را مكارتي بزيرا مشهور شد؛ 

اي را به و عده زيادي را به فرار از آمريكا و عده بر شهروندان آمريكا تحميل شد يغيرقانوني و غيرانساني بسيار

 .زندگي زيرزميني وادار كرد

 «عدم وفاداري »اي صدور حكم به كمونيزم، برمعتقد نبودن در آمريكا تا آنجا پيش رفتند كه عدم اداي سوگند به  

كافي بود. يعني اصل بر برائت نبود. اين امر در زمينه گزينش متقاضيان استخدام و درخواست مشاركت در امور 

هاي كارگري جريان داشت. هچنين حزب كمونيست غيرقانوني اعالم شده بود عمومي مانند مسائل مربوط به اتحاديه

 و اجازه فعاليت نداشت.

در  مشاهده مي شود، اما تفاوت امر در آن است كهنظير اين حساسيتها نسبت به كمونيسم و بهائيت ن نيز در ايرا 

 .اصل بر برائت استايران، 

خود حق مردم در تشكيل اجتماعات آرام، و شكايت به دولت براي رفع   1 متمم قانون اساسي آمريكا در ماده  

خورد . همچنين براي كساني كه در به چشم مي« آرام » قيد   يزن ماده ني. در اي16دانسته استتحديد ظلم را غيرقابل 

براي تصدي مشاغل و   14 هايي در بند دوم و سوم ماده  يا شورش شركت كنند محروميت« ناآرام » اجتماعات 

علت بازداشت  »مسئوليتهاي عمومي كشوري و لشكري در نظر گرفته شده است. همچنين رسيدگي قضايي نسبت به 

موقوف نخواهد شد مگر در موارد   1282قانون اساسي آمريكا مصوب   1 نهم ماده  امتيازي است كه طبق بند« افراد 

 .12آن را ايجاب كند شورش... كه امنيت عمومي،

اعالميه  ،ترين متون قانوني كه آزادي تجمع و تشكل در شكل تعرضي آن را به رسميت شناخته استافراطي 

ين افراط كنار ااما بعدها، اين كشور هستند.  برخي از قوانين اساسي قبلي حقوق بشر و شهروند فرانسه و به تبع آن، 

ميز سوق آند كه مردم را به اجتماعات اعتراضي مسالمتكمربوطه به نحوي تغيير ميمقررات شود و لحن گذارده مي

  .دهد

                                                 
 است . «بالقوه»، «ملتمح»و منظور از «  بالفعل»، « موجود»منظور از  14 

15 Déloyaux 

 عناصر بي وفا به كساني مانند اقتدارگرايان، كمونيستها، فاشيستها گفته مي شد.

 .736بوشهري، همان، ص   16 

 728همان، ص  12 
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كرده است. قيد « آرام و غيرمسلح»حق تجمع مردم آلمان را محدود به قيد  1قانون اساسي آلمان در بند   8 ماده 

 آن حق ممكن است به وسيله قانون محدود يا شامل»شود اين است كه ديگري كه مربوط به تجمع در فضاي آزاد مي

 «.مقررات قانوني شود 

به اين نحو محدود شده است   7 همان قانون حق تشكيل شركت و انجمن بيان شده است و در بند   3 در ماده  

هايي كه هدف يا فعاليتهايشان خالف قانون جزا يا مخالف نظام قانون اساسي يا تفاهم نتشكيل شركتها و انجم»كه 

  .18«المللي باشد، ممنوع است بين

يژه آزادي وه هركس از آزادي بيان عقيده ب»كند كه بيني ميسلب حقوق اساسي را به اين نحو پيش آن 18 ماده  

مطبوعات، آزادي آموزش، آزادي اجتماعات، آزادي تشكيلِ شركت و انجمن، محرمانه بودن مكاتبات و مخابرات، 

سي آزاد، سواستفاده كند، اين حقوق اساسي از او مالكيت، يا حق پناهندگي، به منظور مبارزه با اساس نظام دموكرا

 .«به حكم دادگاه قانون اساسي فدرال خواهد بود  شد. سلب اين حقوق و حدود مسلوب شدن آنها، سلب خواهند

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران : -5

سياسي و صنفي و ، اصل بيست و ششم، احزاب، جمعيتها، انجمنهاي جمهوري اسالمي ايراندر قانون اساسي  

مشروط بر اينكه اصول استقالل، آزادي،  است، انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده را آزاد اعالم نموده

وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند. همچنين اضافه نموده است كه هيچكس را 

 ت در يكي از آنها مجبور ساخت .توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركنمي

اد و آنها را در صورتي آز  ها را مورد توجه قرار دادهيپيماياصل بيست و هفتم، مسئله تشكيل اجتماعات و راه 

 دانسته است كه بدون سالح انجام شوند و مخل مباني اسالم نباشند.

احكام و موازين اسالمي ، مباني ترديددون آيد كه باز اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، چنين برمي

اس زيرا اس ؛شودمقوله نظم عمومي در اين نظام است و تعرض به آنها، تعرض به نظم عمومي و ممنوع تلقي مي وجز

 دهند.نظام را تشكيل مي

 

 قانون فعاليت احزاب و ... : -6

احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و فعاليت »، قانونقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 76 در اجراي اصل 

 تصويب گرديد . 1162در سال « صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده

به تعريف حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها پرداخته است. وجه مشترك تشكلهاي   1 ماده  

اول،داشتن مرامنامه و  ديت در تعريف وجود دارد:سياسي بودن مشي آنهاست. دو محدو ،1 مورد تعريف ماده

                                                 
 134همان، ص  18 
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با اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري  آنها ها و رفتاراساسنامه؛ دوم، ارتباط اهداف، برنامه

 13ايران.اسالمي

بسيار مبهم است و معلوم نيست « به صورتي مربوط باشد»محدوديت اول روشن است. اما محدوديت دوم با قيد 

آيا مقصود از تصويب قانون، ايضاح بيشتر قانون اساسي بوده يا ايجاد ابهام در آن؟! چرا كه از قيد مذكور هيچ كه 

اي از مسائل مربوطه را حل نمايد، قابل استخراج نيست و هيچ بار منفي يا مثبتي دربرندارد. اي كه بتواند مسئلهنكته

 .رسدبنابراين زايد به نظر مي

 وعهده گرفته است كه وجه مشترك آنها، بايد صنفي ر انجمن، اتحاديه صنفي و امثال آن را ب، تعريف  7 ماده 

ه اين معنا نيست، اما بعيد است ب« داشتن مرامنامه و اساسنامه»غيرسياسي بودن آنها باشد. اين تعريف حاوي قيد  احتماال

، همه تشكلها، اعم از صنفي و  6ماده   1 ه براي چنين تشكلهايي ضرورت ندارد. چنانكه تبصر« اساسنامه »باشد كه

ت رهبري و نيز تغييرات آنها، به وزارت اه مرامنامه و اساسنامه و هويت هييموظف به ارا  -حسب مورد  –سياسي را 

ها و رفتار چنين تشكلهايي طبق تعريف در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف كشور نموده است. اهداف، برنامه

 72خواهد بود.

توانند در چهارچوب همين تعريف، نقش سياسي بازي ست كه چنين تشكلهايي هم ميا مل اينااما نكته قابل ت

چرا كه اوال بار آراي عمومي دارند و ثانياً همواره ممكن است منافع خاص آنها يا رهبرانشان با احزاب سياسي  .نمايند

هرداري طور مثال سازمان تاكسيراني كه وابسته به شه بگيري سياسي خاصي وابسته باشد. موضعباشد يا به هماهنگ 

است، تحت پوشش اتحاديه تاكسيرانان تهران، برگه هايي را محتوي عكس و تفصيالتِ آقاي عيسي واليي كانديداي 

ر هم ي دهند. در كشورهاي ديگامجلس ششم، براي تمام تاكسيرانان ارسال كرده و از آنان خواسته بود كه به ايشان ر

ي ااي دارند و رها در موسم انتخابات و غير آن فعاليتهاي سياسي گستردههاي كارگري يا ساير اتحاديهوالً اتحاديهمعم

 .آنها تعيين كننده است

معرفي  «اقليت ديني به رسميت شناخته شده » را مركب از اعضاي داوطلب يك « انجمن اقليتهاي ديني » ، 4ماده  

كالت و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت خواهد كرده است ؛ كه هدف آن حل مش

 .بود

است كه ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي  جمهوري اسالمي ايرانمستند اين ماده، اصل سيزدهم قانون اساسي  

. ضمناً نمايدنون تضمين ميداند و آزادي انجام مراسم ديني آنها را در حدود قارا تنها اقليتهاي ديني شناخته شده مي

 .استينِ خود آنها را مالك عمل دانستهيدر احوال شخصيه و تعليمات ديني، آ

راسم وجود بيايند از آزادي انجام مه بنابراين ساير اقليتهايي كه ممكن است در ايران موجود باشند يا در آينده ب 

در  عناست كه با آنها مانند مسلمانان رفتار خواهد شد. مگرشوند. اين بدان مبرخوردار نيستند و به رسميت شناخته نمي

                                                 
 1232.1238صص  .1122سوم، تهران، روزنامه رسمى كشور، چاپ ،مجموعه قوانين جزايي ه،يقوه قضائ 13 

 .همان 72 
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مواردي كه خود اقرار به كفر يا ارتداد نمايند يا مدعي بتواند كفر يا ارتداد آنها را ثابت كند كه در آن صورت طبق 

 .شوداحكام كفر و ارتداد با آنها رفتار مي

ارت كشور، بدون حمل سالح در صورتي كه مخل مباني ها را با اطالع وزيي، آزادي راهپيما 6ماده   7 تبصره  

واگذار شده است. نكته مهم  12اسالم نباشند، تضمين كرده است. تشخيص اخالل در مباني اسالم به كميسيون ماده 

است.  زيرا اصل بر آزادي ي است، كسب مجوز مطرح نيست ؛ياينكه در اين قسمت از تبصره كه مربوط به راهپيما

از نص قانون اساسي تبعيت شده است. اما تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي بايد با كسب  در اين مورد

 . 71مجوز از وزارت كشور باشد

صريحاً آن   12 ي كافي است مگر اينكه كميسيون ماده يراهپيما بنابراين تنها دادن اطالع به وزارت كشور براي

كند. روشن است كه پليس وظيفه سنگين برقراري نظم را در هر صورت به ي را مخل مباني اسالم معرفي يراهپيما

ور مين آزادي عباضمن اينكه ت ،باشدعهده دارد. اين وظيفه همچنين شامل حفاظت از راهپيمايان و آزادي ايشان مي

ر عدم مي، اصل بو مرور نيز بايد همواره مدنظر قرار گيرد. ولي در مورد تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمو

 ميباشد.   ، و كسب مجوز از وزارت كشور قبل از انجام آن ضرورياست آزادي

را موظف به رسيدگي نوبتي نموده و مهلت سه   12 است كه كميسيون ماده   17 جالبترين ماده اين قانون ماده  

كه پس از آن  است يين كردهتع  6 ماده   7 اي براي رسيدگي به درخواست صدور پروانه مذكور در تبصره ماهه

اند يا . به احتمال زياد تا آن موقع يا درخواست كنندگان منصرف شدهاست پروانهبه  صدور  وزارت كشور موظف

كلي از بين رفته يا اهميت خود را از دست داده است. بنابراين بهتر است مخالفان از راهپيمايي به جاي ه موضوع ب

رويه وزارت كشور الزام به  كسب  مي استفاده نمايند كه نياز به مجوز ندارد. اما تجمع در ميادين و پاركهاي عمو

ال درغير اين صورت تعهدي درقب گيرد،مي كه در فضاي آزاد صورت است براي هرگونه راهپيمايي و تجمعي   مجوز

ضمانتنامه  به فرض محالحتي  البته بعيد به نظر مي رسد كه از مجوز يا .تامين امنيت تظاهر كنندگان نخواهد داشت

 .هم در اين مورد كاري برآيد

از وظايف قانوني خود را جرمي سياسي به شمار آورده است و رسيدگي به  12 تخلف كميسيون ماده ،11 ماده  

اسي م سييكه مربوط به رسيدگي به جرا است قرار داده قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 168 آن را مشمول اصل

 مي باشد.ت منصفه ابا حضور هيو مطبوعاتي 

التزام رسمي نسبت مربوط به  مقررات تخلف تشكلها از ، در صورت 15 ماده   1 برابر تبصره   12 كميسيون ماده 

خواهد  را  مورد نظر ، اختيار توقيف پروانه تشكل77ت رهبري يك تشكلابه هيبرخي افراد به قانون اساسي يا نفوذ 

محفوظ اعالم داشته و ، ماه پس از ابالغ حق شكايت را براي تشكل مزبور تا يك  15 ماده   7  . البته تبصره داشت

  .دادگاه را موظف نموده تا حداكثر ظرف سه ماه رسيدگي نمايد

                                                 
 .همان 71 

 .انداز رهبري تشكلهاي سياسي منع شده قانون احزاب  8 كه طبق ماده  افرادي 77 
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مواردي را كه تشكلها در نشريات و اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود بايد از ارتكاب آنها خودداري   16 ماده  

ت. اين موارد شامل موارد ارتباط با بيگانگان، جاسوسي، اتكاي مالي به بيگانگان، نقض آزادي كنند، برشمرده اس

پراكني، نقض وحدت ملي، نقض موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي، ديگران، ايراد تهمت، افترا و شايعه

    باشد.تبليغات ضداسالمي، نگهداري سالح و مهمات غيرمجاز مي

و اخطار، توقيف پروانه تشكلها « تذكر كتبي»پس از   12 دهد كه حداكثر اختيار كميسيون ماده مينشان   12 ماده 

 منحصراً دادگاه، پس از رسيدگي قانوني، .است و براي انحالل آنها بايد تقاضاي خود را به دادگاه صالح تقديم دارد

چنين دادگاهي اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون  168 حق انحالل تشكلها را خواهد داشت. بديهي است طبق اصل 

 .ت منصفه تشكيل خواهد گرديدابا حضور هي

 هروشن است كه منبع غيرمدون نظم عمومي در تشخيص برخي از موارد ياد شده مورد توجه قرار گرفته است. ب 

در هر حال خارج از مواردي كه ممكن  شوند.مطرح مي« منافع»يا « مصالح»خصوص در مواردي كه مالكهايي چون 

 . مالك ارتكاب اعمال ممنوعه خواهد بود  12 است مسئله در دادگاه مطرح شود، تشخيص كميسيون ماده 

به عنوان حسن ختام ونتيجه گيري استناد به بيان متين دكتر علي اكبر گرجي پيرامون مطلق نبودن غالب حقوق  

يكي از بد فهمي هايي كه درباره مفهوم حقوق بنيادين »ي مناسبت نيست : وشمول ناگزير محدوديت بر آزاديها ب

مشاهده مي شود، اين است كه گاه بنيادين بودن يك حق يا يك آزادي را در مطلق بودن آن جستجو مي كنند. اين 

را نام  قبرداشت، درست به نظر نمي رسد، چه در حال حاضر شايد به سختي بتوان يك يا دو مورد حق بنيادين مطل

برد )مانند حق بر تماميت جسماني ، منع شكنجه و  بردگي(. اكثر حقوق و آزاديها در شرايط خاصي با محدوديتهايي 

مواجه مي شوند. به عبارت ديگر، نسبيت يك حق يا آزادي در مواجهه با حقوق و آزاديهاي ديگر مانع از بنيادي 

حقوقي را سراغ داد كه در آن حقوق و آزاديها داراي جنبه مطلق قلمداد كردن آن نيست و شايد نتوان هيچ سامانه 

 71«باشند.

 -آنچه به مقوله نظم عمومي مربوط مي شود اين است كه اوال تمام محدوديتها بر آزادي، از اقتضائات نظم عمومي

رش امكان وع نگهستند كه به اشكال گوناگون ظاهر ميشوند و نام خاصي به خود مي گيرند. اين ن -درمعناي موسع آن

رويكرد سامانه نگر را فراهم مي آورد كه جامعه را درعين تكثر ظاهري، يك كل به هم پيوسته كه اجزاي آن داراي 

كنش و واكنش مداوم وقطعي نسبت به يكديگر هستند ديده، مانع خطا در تجزيه و تحليل امور اجتماعي از جمله 

 امورحقوقي مي شود.

در جاي خود  ران آن اگر چه همواره در لباس مانع جلوه كرده يا شناسانده شده اند،ثانيا نظم عمومي وكارگزا 

سازد كه هم علت وضع مقرراتي را كه كاري جز  تنها حامي آزادي اند. درك صحيح از اين امر نيز جامعه را قادر مي

ست ي كمك به اجراي  قوانين بدبند زدن به دست وپاي او ندارند بهتر وآسانتر درك نمايد و هم بردباري الزم را برا

                                                 
  12، شماره دوم، ص 1181تابستان ، ه حقوق اساسيينشر، «نياديمقاله مبنا و مفهوم حقوق بن»گرجي، دكتر علي اكبر،  71 
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 آرماني ه،مسال ارگزاران نظم عمومي ومردم گسترش يابد. پيداست كه اينكبه تدريج فرهنگ همياري بين  آورد و

 نياز به همت عمومي وآموزشهاي نظري وعملي دارد.اما ست كه پي جويي آن اگرچه ناگزير است، ا

 

 


