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Civil Protest, its Limits and Territory from the Perspective of the
Laws of the Islamic Republic of Iran

ABSTRACT

The issue of freedom is one of the most important issues in the
Mohammad Mahdi Orvati
Movafagh
*MA in Law, Faculty of
Humanities, Mofid
University, Qom, Iran.
mahdiorvati@gmail.com

(Corresponding Author).
Yunes Fathi
Assistant Professor of Law,
Faculty of Humanities, BuAli Sina University,
Hamadan, Iran.
u.fathi@basu.ac.ir

field of human rights, civil rights, and democratic governments.
The freedom right of assembly and peaceful demonstration is one
of the most fundamental issues of individual rights exercised
collectively and one of the most important manifestations of
democratic societies. This important issue has its fundamental
roots in the international law. The right to freedom of peaceful
assembly is, in fact, the right of people to express their views and
attitudes towards various problems to the authorities and other
members of the society. The aim of this paper is to examine the
limits and scopes of civil protest from the perspective of the laws
of the Islamic Republic of Iran. The present study is structured in
a descriptive-analytical manner. According to the results of this
study, in accordance with Article 27 of the Constitution of the
Islamic Republic of Iran, peaceful protests have been declared
free, based on two conditions: 1- not having weapons and 2- not
violating the principles of Islam; this right has been recognized
officialy. The government is obliged to ensure the security of
these protests observing these two conditions. In addition, the
passing of any laws and regulations that add other conditions to
these two conditions stipulated in the constitution is explicitly
against the constitution, and the Guardian Council, as the guardian
institution and interpreter of the constitution, annuls them in some
cases.
Keywords: Civil Protest, Territory of Protest, Assamblies, Laws of
Islamic Republic of Iran.
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فدلنئم ۀلوی دادش ادفائمی هویاد  /دن

اعتراض مدنی ،حدود و قلمرو آن از منظر قوانین جمهوری اسالمی ایران

چکیده

هرف  ،شوئ دن  ،پیئپی بیست ن دم  ،تئبسفئد 1011

بحث از آزادی ،یکی از مسائل مم د مموعۀ مسئل مببع ب وعز ووع برب،
محمد مهدی عروتی موفق

ووع شامبندیی ن دائ هئی مبد سئال است .وق آزادی تموعئت ،اهپیوئییهئ ن

 کئ شنئس ا شی ووع ۀوعمی،

تائهبات مسائموتآمیز یکی از اسائسیتبین مسئل ووع فبدی ب شوئ می ند ک

mahdiorvati@gmail.com

ب نش جوعی ادمئ میشاعد ن از مم تبین دوعدهئی جعامع مبد ساائال است .این

دادرشئو م یی ،ق  ،ایباد.

(دعیسنیو مسننل).

مم

یرااا ای بنیئدین د قعاۀی بیناموللی دا د .وق آزادی تموعئت مسااائموتآمیز

د ناقع ،ووی اساات ببای مبد ک ب نساایل آد دییهئو ن دشبش دعد ا دساا تب
یونس فتحی
اسفئدیئ هبنو ووع  ،دادرکی ۀلع
ادسئدی ،دادرشئو بعۀلی سینئ ،هویاد،
ایباد.
u.fathi@basu.ac.ir

مساائل ملفلب ب هعش مسااننمین ن دیشب افباد جئمع ببساائدنی .هیا این موئم ،
بب سای ویند ن قلوبن اۀفبا

میدی ازمناب قعادین جومع ی اسایمی ایباد است.

پژنهش وئضاب ب شایع تعیای ی -تحلیلی ب دشئ ش د آمیو است .بباسئس دفئیج
این پژنهش ،مطئبق بئ ایا  72قئدعد اسائسای جومع ی اسایمی ایباد ،اۀفباضئت
مسائموتآمیز بئ ۀئیت دن شاب

 -1ب هوباودیاشافن سی ن  -7مل د عدد م ئدی

اسای  ،آزاد اۀی شایو ن این وق ب

ساویت شنئدف شیو است .وئکویت مع ب

اسات بئ ۀئیت این دن شاب امنیت این اۀفباضائت ا تنمین دوئیی .هوننین ،نضع
هبهعد قئدعد ن آییندئم ای ک شاابن دیشبی بب این دن شااب مدااب د قئدعد
اسئسی اضئف دوئیی ،دیا یبیح قئدعد اسئسی است ن شع ای دشم ئد ب ۀنعاد دمئد
دشم ئد ن م سّب قئدعد اسئسی د معا دی ب ابطئل اقیا میکنی.
نوع مقاله :پژوهشی
صص.45-37 :

کلیدواژهها :اۀفبا

میدی ،قلوبن اۀفبا

 ،تموعئت ،قعادین جومع ی اسیمی ایباد.
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◄استناد (ونکوور) :ففحی ی .اۀفبا

میدی ،ویند ن قلوبن آد از مناب قعادین جومع ی اسیمی ایباد.

فدلنئم ۀلوی دادش ادفائمی هویاد .تئبسفئد 1011؛ .04-72 )7(8
◄استناد ( :)APAففحی ،ی( .تئبسفئد  .)1011اۀفبا

میدی ،ویند ن قلوبن آد از مناب قعادین جومع ی

اسیمی ایباد .فدلنئم ۀلوی دادش ادفائمی هویاد.04-72 ،)7(8 ،

د جئد ئزاد جنگ ن دئجئ

مقدمه
ن ۀی نجعد دمیلی ببای ببتبیجعیی بب یکدیشب ،از

است .وق بب آزادی تموعئت ،اهپیوئیی ن تائهبات

ووع یکسئد ن بباببی ببدع دا هسفنی .ب بیئد دیشب،

مسئموتآمیز ،یکی از ووع فبدی است ک ب نش جوعی

وویوت ادسئد ،وویوفی ۀینی است ن این وویوت ۀینی از

اۀوئل میشعد ن از مم تبین دوعدهئی جعامع مبد سئال

یک طبا از ووع دئیی ببدع دا است ن از طبا

است ک یر بنیئدین د قعاۀی بیناموللی دا د .وق آزادی

دیشب ،آد وویوت جئمع ،د توئ افباد برب نجعد دا د .افباد

تموعئت مسئموتآمیز د ناقع ووی است ببای مبد ک

مزبع هبچ ازجمت ددعییتهئی نجعدی ،غیب یکسئد-

دییهئو ن دشبش دعد ا دس ت ب مسئل ملفلب ب هعش

ادی ،امئ ای جئمع هو آدهئ یکی است .ب هوین جمت،

مسننمین ن دیشب افباد جئمع ببسئدنی (سئزمئد امنیت ن

هو ادسئدهئ بباسئس جمت جئمع ن وویوی دعد ،دا ای

هوکئ ی ا نپئ.)71-73 1734 ،

ووع مرفبك هسفنی (جعادی آملی.)0 1784 ،
ووع مموعۀ ای از قعاۀی وئک بب نابط اشلئص
وویوی ن ووعقی است .ام ف  ،بئیی د داب داشت ک بباسئس
آمعزوهئی اسیمی ووع

دایبوای نسیع داشف ن ابط

ادسئد بئ دیاندی ا دیز شئم میشعد .د یک دسف بنیی

هوئدهعد ک ذکب شی ،ادسئد ب دمی ادسئدبعدد ن فئ غ
از جنس ،دژاد ،دگ ،زبئد ،ط و اجفوئۀی یئ انضئع
اجفوئۀی یئ میزاد قئبلیتهئ از ووعقی ببدع دا است ک
ب آد ووع ادسئد یئ ووع برب اطی میشعد (محوق
دامئد44 1787 ،؛ جعاد آ اسف .)11 ،1738

کید ،ووع ب دادلی ن دئ جی ن ب بیئد دیشب ملی ن

از مم تبین مدئدیق ووع ادسئد میتعاد ب ووع

بیناموللی ن هب یک از این دن دیز ب دعب دعد ب ددعیی

میدی ،سیئسی ،اقفدئدی ،اجفوئۀی ن فبهنشی اشئ و دوعد.

ن ۀوعمی توسی میشعدی .د ك دقیق از ووع ۀوعمی

این ووع شئم وق ویئت ن امنیت ،بباببی ،آزادی ن وق

دادلی ب تعییب دنمت دعین ن شنئدت معضعع ووع

مرئ کت سیئسی ،وق مئمکیت ،وق اشفغئل ،وق بمزیسفی،

ۀوعمی ،یعنی وکعمت ن ۀو

وک ادی نابسف است

ویئت فبهنشی ،وق آمعزش ،وق مئمکیت فکبی ن ...

(جعاد آ اسف .)4-1 1738 ،
ۀینوبب این ،مئهیت موفئز ووع

وق تئمین اجفوئۀی ،وق داددعاهی ،وق مرئ کت د

ۀوعمی دئشی از

میهبدد (جعاد آ اسف .)27-73 1733 ،
بحث از آزادی یکی از مسئل مم د مموعۀ مسئل

منحدبب فبدبعدد ن ئی ی است ک قئدعد د ددعص ۀو
وک ادی ادمئ

میدهی .قئدعد ،افزندبب پئی هذا ی

مببع

ب

وعز ووع

برب ،ووع

شمبندیی ن

سئدفئ ی ببای نضع اوکئ ن موب ات دائ دهنیو ب ویئت

مبد سئال ی است .بحث د بئ

اجفوئۀی ،د تعیین ن ابوئی سئدفئ اقفیا دنمت دیز دوش

مموعۀ م ئوث ووعقی ب ابط شلص ن قئدعد ببمیهبدد

ای ئ میکنی (الهلین .)771 1788 ،د مموعۀ م ئوث

ک تعسط دنمت نضع ن اجبا میشعد .ب ۀ ئ ت دیشب ،موعم

ووع ۀوعمی ،ووع فبدی ن آزادیهئی ۀوعمی ،جزن

آزادی دئ ب ب این امب مم است ک اشلئص تئ کمئ د

اسئسیتبین ایعل وکعمتهئی مبد سئال هسفنی (قئضی

فعئمیت هئی اۀفوئدی ،سیئسی ،اجفوئۀی ،اقفدئدی ن

شبیعت پنئهی .)113 1784،ببپئیی ن مئدیهئ ی جعامع

فبهنشی هسفب ۀو دا دی ن قئدعد ن ممبیئد قئدعد تئ چ

مبد سئال بیند ب

سویت شنئدفن وقهئ ن آزادیهئی

فبدی ،مئدنی وق بب کبامت ادسئدی ،بباببی ،آزادی ادییر

ویی ب

آدهئ اجئز اقیا

ن اموعادین ،آزادی

آزادی ب طع کلی د

میدهنی .منفسکیع 1د

ا این هعد

تعبیب میکنی

ن بیئد ن ...موکن دیست تئ جئیی ک ۀئیت آدهئ د قعادین
1. Montesquieu

میدی ،ویند ن قلوبن آد ازمناب قعادین...

ادسئدهئ ب دمی ادسئدبعدد ن داشفن کبامت ن ا زش ادسئدی

ن منرع هئی بین اموللی ن دادلی کرع هئ دیز تدبیح شیو

محوی ممیی ۀبنتی معفق ن یعدس ففحی  /اۀفبا
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40

«آزادی ۀ ئ ت از این است ک ادسئد وق داشف بئشی ،هب
کئ ی ا ک قئدعد اجئزو دادو ن میدهی ،ادمئ دهی ن آدچ

مبد وق دا دی د هبنوبنییهئی ملفلب سیئسی،
اجفوئۀی ،ین ی ن دائیب آد شبکت کننی .جلعهیبی از این

ا ک قئدعد منع کبدو ن یی ان دیست ،مم ع ب ادمئ آد

آزادی ن وق ،یبفئً زمئدی میتعادی ات ئ بی فی ک دا

دشبدد» (منفسکیع .)737 1747 ،اۀیمی ووع برب فبادس ،

ۀوعمی مسفوب د کرع ا دچئ آسیب کنی .الز است ،دن

مدعب  ،1283آزادی ا ب معنئی تعادئیی ادمئ دادد کئ ی

دعع هبدهوئیی از یکدیشب مفوئیز شعدی
 .1هبدهوئییهئی

ک ب دیشباد زیئد دبسئدی ،ت سیب میکنی (جعاد آ اسف ،
.)04 1733

اهپیوئییهئ ،سلنبادیهئ ن دائیب آدهئ.

هرف  ،شوئ دن  ،پیئپی بیست ن دم  ،تئبسفئد 1011

جمتهیبی ووع
دس تب

موعم

معقفی،

مئدنی

تموعئت،

اسئسی جومع ی اسیمی ایباد

 .7هبنوبنییهئی دالوی ،مئدنی اوزاب ،سنییکئهئ،

است .زیبا،

ادمونهئ ن مئدنی آدهئ (قئضی شبیعت

آزادی ،آزادی مسننالد

پنئهی.)147 1784،

جومع ی اسیمی دائمی است بب پئی «کبامت ن ا زش
ادسئد ن آزادی تعأ بئ مسننمیت ان د ببابب دیا» (بنی 4
ای دن قئدعد اسئسی) ،ن د آد «تنمین آزادیهئی سیئسی
ن اجفوئۀی د ویند قئدعد» (بنی  2ای

سع قئدعد

اسئسی) ب ۀنعاد یکی از سیئستهئی جومع ی اسیمی،

آزادی دعع انل میتعادی د ند آزادی دعع دن قبا
هیبد ،زیبا اوزاب ،سنییکئهئ ن ...میتعادنی هبدهوئییهئی
معقفی دایب اهپیوئییهئ ا د مسیب اهیاا دعد ببهزا
کننی.
این هبدهوئییهئ یئ ددعیی هسفنی ،مئدنی مموئدیهئ ن

الز شوبدو شیو ن ب مناع ضوئدت اجبای آد ،قئدعدهذا
ببای موئمئتی ک ببدیا قئدعد ،آزادی افباد ا سلب کننی

محئف ددعیی یئ جن ن دوعد اجفوئۀی دا دی ک ب مناع

یئ آدئد ا از ووع موب دعد د قئدعد اسئسی محبن کننی،

اقیامئت سیئسی ،اجفوئۀی ،اقفدئدی ن مئدنی آد ترکی

ممئزاتهئیی د داب هبفف است.

میشعدی ن میت آد میتعادی چنی سئۀت ن یئ چنی نز

آزادی هئهی جن فبدی دا د ن هئهی جلع هبنهی

بئشی .دنمتهئ معوعال دس ت ب مثئل انل اوسئس دطب

مییئبی .آزادیهئی هبنهی ن جوعی ،د اسفئی زدیهی

دویکننی؛ زیبا ادفائ ۀعاقب سیئسی ن ببه زدد دا

جوعی د جئمع ن تحوق منئفع مرفبك بربی است .این

ۀوعمی از آد دوی ند .امئ ،مسننالد ادفائمی ن امنیفی

اجفوئۀئت د وویوت بین قی ت ن آزادی شمبندیاد تعئدل

دس تب مثئل دن بئ دقت کئفی ببدع د میکننی .چباک ،

ایمئد میکنی .هوننین ،بئ نجعد افکئ ن ادییر هئی مفنعع

امکئد ت یی اینهعد تموعئت ب تموعئت ببه زدنی دا

د جئمع موکن است ،هبنوهئ ن جوئۀئت هعدئهعد ن

ۀوعمی ن ب نجعدآن دد اغفرئش نجعد دا د .ب هوین

مفوئیز د ند یک جئمع ب نجعد آینی ک ادسمئ ن

دئطب ،قعادین اسئسی کرع هئی مبد سئال  ،این آزادی ا

دمئدین شید هب یک از آدهئ میتعادی اوهرئی ه فشعی

تعأ بئ شبایطی ب شمبندیاد دعد اۀطئ کبدوادی تئ

منطوی ن مسئموتآمیز د یک دائ مبد سئال بئشی .این

ببه زدنی دا ن امنیت اجفوئۀی د ئشی (قئضی شبیعت

اسفعیادهئی اجفوئۀی ک د دائ هئی بیناموللی ن دادلی

پنئهی .)147 1784،امئ ،اسئس جعد این دسف از تموعئت
ویئت جعامع مبد سئال

تحت ۀنعاد «آزادیهئی هبنهی» مع د ووئیت قبا

د

میهیبد ،موکن است ب یع ت دمئدین  ،مفرک ن ب یع ت

(دنفئ .)8 1731،

دوش ب سزایی دا د

اوزاب ن ادمونهئ ادسمئ یئبی ن یئ ب طع ات ئقی ،ببای

از مدئدیق ۀوی تموعئت معقفی ک جن اجفوئۀی

بیئد پئ وای از دعاسف هئی مرفبك د زمئد دئیی

دا د ،تائهبات ن اهپیوئییهئی دیئبئدی است .قعادین

ب یع ت اجفوئۀئت ن تائهبات کعتئو میت ن معقفی

کرع هئی مبد سئال دیز اسئسئ اینهعد تموعئت ا آزاد

پیییا شعد (هئشوی.)782 1780،

اۀی کبدوادی .امئ ،بییمی است ک ن ی دنمتهئ پیش از

دادد این آزادی ،تنمین امنیت ن دا ۀوعمی کرع است،
ب شع ش یئ اغفرئش

د جئد ئزاد جنگ ن دئجئ

زیبا هئهی این تموعئت ت یی

.4آزادهئی فبدی ن اجفوئۀی د ئیی منمبب نمنشئ ی
فبهنشی شیو ن زمین اضیل ن هوباهی ا فباه
آن د،

میشعد؛ ب هوین دئطب ،این آزادی ا بئ شبایطی اۀطئ
میکننی تئ دا ن امنیت ۀوعمی دیش دا درعد (قئضی

 .4آزادیهئی فبدی ن اجفوئۀی د ئیی مدئمح ۀوعمی
جئمع

شبیعت پنئهی.)147 1784،

ا ب ملئطبو بیئدیازد.

ب طع کلی ،دابات امئ دوینی ( و) ن آیتاهلل

د این پژنهش ،ب نش تعیی ی -تحلیلی د پی پئسخ

دئمن ای ب ۀنعاد ه باد جومع ی اسیمی ایباد د مع د

ب این پبسش هسفی ک «ویند ن قلوبن اۀفبا

میدی

آزادی ۀ ئ تنی از

ازمناب قعادین جومع ی اسیمی ایباد چشعد است؟»

ۀوییو ن ادییر  ،آزادی بیئد ن ....امبی دیادادی
بعدو ن از داب آمعزهئی اسیمی آزادی فبدی ن
اجفوئۀی د هو ابعئد آد ا ج دمئدو شیو ن کئمی
مع د تنییی ن ووئیت است،
 .7د

ۀین وئل ک

آزادی امبی ا زشونی ن

هبادبمئست ،امئ از داب امئ ن ه بی ،آزادی
کوئل «نسیل ای» است د کوئل «هیفی» .یعنی،
هیا این دیست ک ادسئد آزاد بئشی ،ادسئد بئیی
آزاد بئشی تئ ب کوئالت دعد دئل آیی.
ۀینو بب این ،از داب امئ دوینی ( و) ن آیتاهلل
دئمن ای امع ی چنی ب ۀنعاد وی آزادی مطب میهبددی.
ببدی از این ویند ۀ ئ تنی از
 .1آزادی بئیی د چئ چعب قئدعد بئشی .د قئدعد
اسئسی جومع ی اسیمی ایباد ن قعادین معضعۀ
ک تعسط دمئدهئی دا ای ییویت قئدعدهذا ی
نضع شیو ،چئ چعبهئی آزادیهئی فبدی ن
اجفوئۀی معین شیو است،
 .7آزادیهئی فبدی ن اجفوئۀی د ئیی منمبب هبج ن
مبج ن بیداوی د جئمع شعد،
 .7آزادیهئی فبدی ن اجفوئۀی د ئیی معجب تعطئ
ۀلی دائ شیو ن معج ئت تضعیب دائ ا فباه
آن د،
 .0آزادیهئی فبدی ن اجفوئۀی د ئیی زمین سئز ن
بمئد آفبین اهئدت ن تعهین ب مویسئت هبدد،

مبانی نظری پژوهش
اۀفبا

 ،ملئم ت دس ت ب یک ادییر یئ ۀو معوعال

سیئسی است .مودعد از اۀفبا

میدی د ناقع اۀفباضی

است ک م فنیبب میدیت (د بینیت) بئشی ن د چئ چعب
مسئموتآمیزبعدد بشنمی .اۀفباضئت میدی موکن است
ب یع ت دعدجعش ن فع ی ن یئ ب یع ت سئزمئدیهی
شیو ن ترکییتی د ناکنش ب مسئل ن ات ئقئت ملفل ی
از ق ی  ،سلنبادی ،نضعیت سیئسی ،اقفدئدی ن از این
دست بب پئ شعد ن د دفیم موکن است معقعیتهئیی غیب
قئب پیشبینی ببای موئمئت وئکویت فباه آن دی (سئزمئد
امنیت ن هوکئ ی ا نپئ.)01 1734،
د قعادین بیناموللی ،تنمئ اۀفباضئت ن تموعئت
مسئموتآمیز مع د ووئیت دائ هئی ووعقی قبا هبفف
است .مناع از مسئموتآمیزبعدد ،مونععبعدد هبهعد
اسف ئدو از سی  ،زن  ،تحبیک ،تمییی ،درعدت ،بسفن
اوهئ ن ملف سئدفن دا ن امنیت ۀوعمی است .مودعد از
مسئموتآمیز این دیست ک ملئم ت جوعی از افباد ن آوئد
جئمع

ا د بب دیاشف بئشی ،بلک مودعد ۀئیت ووع

ۀوع مبد است (سئزمئد امنیت ن هوکئ ی ا نپئ1734،
.)01
ابباز اۀفبا

 ،دوعدهئی ملفل ی ا د بب میهیبد ،ک

ببدی از آدهئ د چئ چعب قئدعد میهنمی ن مرلد ن
نیژهی ایلی این دعع اۀفبضئت ۀی وو سی ن ۀئیت
دا ن امنیت ۀوعمی است ،مئدنی اعتراض با سکوت.

میدی ،ویند ن قلوبن آد ازمناب قعادین...

 .1از داب ه باد ادویب اسیمی ،آزادی اۀ از آزادی
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د این دعع از اۀفبا

 ،معفبضین یبفئً بئ وضع د

معئبب ۀوعمی ،بیند ببه زدد دا ن امنیت ۀوعمی ن بسفن
اوهئ ن بئ د دستداشفن پیکئ د ن دعشف هئیی ن بیند
هیچهعد سلنی اۀفبا

دعد ا دس ت ب مسئل مع د داب

اۀی میکننی .اعتراض با شعارهای چارچوبمند نوع
،

دیگری از اعتراض است .د این شیعو از اۀفبا

معفبضین بئ سبدادد شعئ هئی چئ چعبمنی ن ۀئ ی از

هرف  ،شوئ دن  ،پیئپی بیست ن دم  ،تئبسفئد 1011

هبهعد تعهین ن تلبیب ،ب یع ت یکپئ چ اۀفبا

یئ

توئضئی دعد ا اۀی میدا دی.
تحدن دیز ب ۀنعاد دعع دیشبی از اۀفبا

 ،ابفیا ب

کئ کبد ا داشت .تحدن یئ بستدرینی شیعوای از اۀفبا
است ک د آد معفبضین بیند هیچهعد درعدفی ببای بیئد
یئ توئضئی دعد ،د مکئدی تموع میکننی ن تئ زمئد
،

مح تموع بئیی ب هعد ای ادفلئب شعد ک ببه زدنی دا
ۀوعمی د ئشی ن ۀ ع ن مبن ا ملف دکنی.
از قلوبن میدیبعدد دعد دئ ج

میشعد ن ب سوت هنمئ شکنی ن اغفرئش وبکت میکنی،
دعاو بیند وو سی بئشی ن دعاو بئ وو سی  ،دیشب
قئدعد وئمی ن پرفی ئد آد دیست ،بلک بئ ۀنئنین ملفلب
د قئدعد ممئزات اسیمی  1737ن قئدعد تعزیبات ن
ممئزاتهئی بئزدا دیو  1724جب ادشئ ی شیو است.1
موئبل بئ این ق ی اۀفباضئت از جول ن ئیب دیبنی ادفائمی
است ک موکن است وفی منمبب ترکی پبندیو قضئیی
شعد ،مئدنی
 .1اعتراض با شعارهای هنجارشکنانه :د این دعع
از اۀفبا

دعد ،ب بسفن

اوهئی ۀوعمی از جول دیئبئد ایلی ،جئد
ایلی ،بسفن اوآهن ن دائیب آد دست میزدنی ک
مدیا بئ ز ببه زدد دا ن امنیت ۀوعمی است.
 .7ایجاد درگیری و آسیبرساندن به اموال عمومی:
بئ وو هب هعد سی اۀ از سبد ن هب ،
یئ د هیبی

معفبضین بئ یکدیشب ن د هیبی معفبضین بئ

سیئسی ئهب شی ،هبچنی ک بستدرینی دیز هئو هوین

هنشئمیک اۀفبا

 .7اعتراض با بستن راه :د این اۀفبا
ببای ودعل سبیعتب دفیم اۀفبا

 ،معفبضین

ایمئد د هیبی بئ مبد غیب معفب

زمئد م مع مفوئیزی پییا کبد ن بیرفب د قئمب اۀفبا

ودعل دفیم مف ب دویشعدی ،ام ف د این شیع اۀفبا

دیا د.

اۀفبا

م مع بستدرینی بعد (دئمدی  ،)43 1744 ،امئ ب مبن

اۀفبا

میکننی ن این شیعو هیچهعد نجئهت قئدعدی

دیبنی ادفائمی ن آسیب سئدید ب امعال ۀوعمی،
هو از معا د اغفرئش ن از قلوبن اۀفباضئت میدی
کئمی دئ ج است.
وق آزادی بب تموعئت مسئموتآمیز یکی از ووع
فبدی ن بنیئدی د قعاۀی بیناموللی ووع

برب است.

اۀیمی جمئدی ووع برب ک د مموع ۀوعمی سئزمئد مل
مفحی د تئ یخ  11دسئم ب  1308د پئ یس ب تدعیب
سیی ،دفیم مسفوی جنگ جمئدی دن ن ازبین ففن ووع
مرفبك ادسئدهئ بعد ن ببای دلسفین بئ ووعقی ا ک ادسئد
ببای اینک ادسئد است ،دا است ا ب یع ت جمئدی بیئد
میکنی ک دنمتهئی ۀضع سئزمئد مل مفحی ،مفعمی ب
ۀئیت این اۀیمی هسفنی .مئد  71این اۀیمی آزادی
شبکت د تموعئت ا ب

سویت شنئدف ن بب این اسئس،

توئمی دنمتهئی ۀضع سئزمئد مل ملز ب

ۀئیت آد

هسفنی .این مئدو ۀ ئ ت است از  .1هب شلص وق دا د از
آزادی ترکی اجفوئۀئت ،ممئمع ن ادمونهئی مسئموتآمیز
بمبومنی شعد ن  .7هیچ کس ا دویتعاد ب شبکت د هیچ
اجفوئۀی نادا کبد».

معفبضین بئ سبدادد شعئ هئی

هنمئ شکنئد یئ بئ تعهین اۀفبا

دعد ا بیئد

. .1ك .معاد  431 ،418 ،411 ،411 ،413 ،418قئدعد تعزیبات ن ممئزاتهئی
بئزدا دیو  1724ن سئیب معاد قئدعدی دائیب آد.

کرع است ک دویتعاد دیا آد قئدعدی ا ب تدعیب

دین تنمئ شئم ایعل ن فبنع دین دویشعد ن هب یک از

سئدی .ای  72قئدعد اسئسی جومع ی اسیمی ایباد ا

ا د ببمیهیبد (قط ی ن

میتعاد جزن مفبقیتبین ایعل این قئدعد دادست ک د آد
وق اۀفباضئت مسئموتآمیز بئ ۀئیت دن شب

 -1ب هوباو

دیاشفن سی ن  -7مل م ئدی اسی د عدد ،ب

سویت

شنئدف است.

اوکئ ن مسئل ضبن ی اسی

د جئد ئزاد جنگ ن دئجئ

قئدعد اسئسی د هب کرع  ،بئالتبین سنی قئدعدی هب

دوینی ( و) منیی آد است ک م ئدی اسی یئ ضبن یئت

دیشباد .)47 1734 ،د هوین اسفئ ،مئد  04منرع ووع
شمبندیی ه بئ شب

ۀئیت قئدعد ،وق ترکی اجفوئۀئت

ن اهپیوئییهئ ا تدبیح کبدو ن دن ن ی

بیطبفی ن

و ئ ت از امنیت اجفوئۀئت ا ببۀمی دسفشئوهئی مسننل

قئدعد اوزاب  1741دیز د مئد  14معا دی ا بیئد کبدو

بئ تعج ب م مع یبیح ای  72قئدعد اسئسی ن

این قبا است هبنوهئی معضعع این قئدعد بئیی د

هوننین بئ ۀنئیت ب مربن مذاکبات بب سی تدعیب

دربیئت ،اجفوئۀئت ن فعئمیتهئی دیشب دعد از ا تکئب

قئدعد اسئسی ن دابی ت سیبی شع ای دشم ئد ،اطیعدادد

معا د زیب دعددا ی کننی

ن یین ممعز ببای ببهزا ی اهپیوئییهئ ن ترکی
دیا آد

 .1ا تکئب افعئمی ک ب دوض اسفویل کرع منمب شعد.

اجفوئۀئت امبی زایی است ،بنئبباین ۀو

 .7هب دعع ا ت ئ  ،م ئدم اطیۀئت ،ت ئدی ن معاضع بئ

دویتعادی ۀو ممبمئد ای بئشی ن ب بیئد دیشب ،میتعاد

س ئ تدئد هئ ،دوئینیهیهئ ،ا هئدهئی دنمفی ن

ا مئ داشت ،تنمئ اجفوئۀئت ن اهپیوئییهئیی غیب قئدعدی

اوزاب کرع هئی دئ جی د هب سطح ن ب هب

است ک هوباو بئ وو سی ن مل م ئدی اسی بئشی.

یع ت ک ببای آزادی ،اسفویل ،نویت ملی ن
مدئمح جومع ی اسیمی ایباد مضب بئشی،

یافتهها

 .7د یئفت هب هعد کوک مئمی ن تیا کئتی از بیشئدشئد.

بئ تعج ب مربن

 .0دوض آزادیهئی مربنع دیشباد.

اسیمی ایباد د ای  72ک میتعاد ه ت از مفبقیتبین

 .4ایباد تموت ،اففباء ن شئیع پباکنی.

ایعل قئدعد اسئسی است ،ب دکف ای بسیئ مم دست

 .4دوض نویت ملی ن ا تکئب اۀوئمی هونعد

مییئبی  .ازمناب قئدعدهذا  ،قئدعد اسئسی ترکی اجفوئۀئت

طب یزی ببای تمزی کرع .
 .2تیش ببای ایمئد ن ترییی ادفیا میئد ی عا

مذاکبات قئدعد اسئسی جومع ی

ن اهپیوئییهئ بیند هیچ هعد اسفمئزو ن اۀی ق لی ن تنمئ
بئ دن شب ۀی وو سی ن مل د عدد ب م ئدی اسی

ملت بئ اسف ئدو از زمین هئی مفنعع فبهنشی ،مذه ی

آزاد است .این آزادبعدد ک یباوت قئدعد اسئسی است

ن دژادی معجعد د جئمع ایباد

م معمی د ند دعد دا د؛ ب این معنئ ک  ،و ظ ن تنمین

 .8دوض معازین اسیمی ن اسئس جومع ی اسیمی.

امنیت این آزادی ،مئدنی سئیب آزادیهئی قئدعدی ببۀمی

 .3ت لیغئت ضی اسیمی ن پلش کفب ن دربیئت مضب.

دنمت است.

 .11ادف ئء ،دشمیا ی ن وو اسلح ن مموئت غیب
ممئز.
هوئد طع ک

د این بئ و آییندئم ای بئ ۀنعاد «آییندئم چشعدشی
تنمین امنیت اجفوئۀئت ن اهپیوئییهئی قئدعدی» ببای قئدعد

نشن است ،د دن شبطی ک قئدعد

اسئسی آن دو است ،شب

انل ،یعنی ۀی وو سی

فعئمیت اوزاب ،جوعیتهئ ن ادمونهئی سیئسی ن ین ی ن
ادمونهئی اسیمی یئ اقلیتهئی دینی شنئدف شیو

اطی مرلص است ک شئم هب دعع سی سبد ن هبمی

مدعب 1741د تئ یخ  1781/14/71ب تدعیب هینت

میشعد .امئ ،شب دن ک مل م ئدی اسی د ئشی ،میتعادی

نزیباد سییو است ک د آد هیا از تینین این آییندئم ،

مح بحث ناقع شعد ،امئ الز ب ذکب است ،دابات امئ

میدی ،ویند ن قلوبن آد ازمناب قعادین...

است ک میتعادی ذی این دن شب قبا بشیبد .مئد  14از

قبا دادو است.
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ج -پیرشیبی ن اجفنئب از تعهین ن هفک وبمت

ببقبا ی دا ن امنیت ۀوعمی اۀی شیو است .امئ ،مئد 0

شلدیتهئی وویوی ن ووعقی.

این آییندئم ببدیا ای  72قئدعد اسئسی ،ببهزا ی

چ -هوکئ ی د اجبای تعیی هئی فبمئدیا اد ن

اهپیوئییهئ ا منع ب یین ممعز میدادی
ت دب  -1ۀئیت مملت موب د مع د منئس تهئی غیب
قئب

فبمئدیهئد ادفائمی مح .

پیشبینی ضبن ی دیست ن ترلیص آد بئ

نزا تکرع است.

د پئیئد ،میتعاد ذکب دوعد ک این آییندئم د مئد 8
مسننمیت تنمین امنیت اهپیوئییهئ ن تموعئت ا هوئدطع

هرف  ،شوئ دن  ،پیئپی بیست ن دم  ،تئبسفئد 1011

ت دب  -7اجفوئۀئت ن هبده آییهئی داد دادرشئوهئ از

ک قئدعد ه ب آد اشئ و کبدو است ،بب ۀمی دیبنی ادفائمی

موب ات این آییندئم مسفثنئ بعدو ن تئبع ضعابط مببع

هذاشف ن ددئمت سئیب دیبنهئی دائمی ن م ئس شلدی ا

ب دعد دعاهی بعد.

منع کبدو است.

ت دب  -7کویسیعد معضعع مئد ( )11قئدعد بئیی ق

از

یین ممعز اهپیوئیی ،دابات لیس شع ای تنمین
مح

ا ادذ دوئیی.

ت دب  -0ببقبا ی امنیت اجفوئۀئت فبهنشی ن هنبی بنئ ب
د دعاست ببهزا کننیهئد اجفوئۀئت یئدشیو بئ دیبنی
ادفائمی دعاهی بعد.
مئد  4این آییندئم د ابط بئ مح ببهزا ی اهپیوئیی
ن اجفوئۀئت سلن میهعیی ،م نیبب اینک شع اهئی تنمین
بئیی مح منئس ی ا ببای ببهزا ی مباس تعیین کننی ،امئ
د ادام ا مئ میشعد ،سعی شعد مباس د مح هئی
تعیینشیو ببهزا شعد .این قیی ب معنئی ا شئدیبعدد این
مئدو است ن جن امزا دیا د ،امئ میتعاد یکی از دالی
تدعیب این مئدو ا تسمی د تنمین امنیت اهپیوئیی ۀنعاد
کبد.
مئد  4آییندئم مذکع ببهزا کننیهئد ا ملز ب ا ال
تعمیاتی میکنی ک تنمئ میتعاد بنی «ج» ن «چ» آد ا بئ
اغوئ

ذی شب مل د عدد ب م ئدی اسی ن د اسفئی

تنمین امنیت تموع پذیبفت ،امئ سئیب بنیهئ دیا ای
قئدعد اسئسی است .این تعمیات ۀ ئ تنی از
امب -ۀی ا تکئب معا د منی ج د مئد ( )14قئدعد.
ب -ۀئیت معا د منی ج د مئد ( )71آییندئم .
پ-کنفبل شعئ هئ ،اۀیمی هئ ،تباکتهئ ن پیکئ دهئ.
ت -اجبای مباس د زمئد ن مکئد قییشیو د ممعز.
ث -ادمئ سلنبادی ن ا ال مطئمب د چئ چعب ممعز
یئد شیو.

بحث و نتیجهگیری
هیا ایلی د این موئم بب سی مسنم اۀفبا

میدی،

ویند ن قلوبن آد ازمناب قعادین جومع ی اسیمی بعد .د
مموعۀ م ئوث ووع ۀوعمی ،ووع فبدی ن آزادیهئی
ۀوعمی جزن اسئسیتبین ایعل وکعمتهئی مبد سئال
است .ببپئیی ن مئدیهئ ی جعامع مبد سئال

بیند

ب سویتشنئدفن وقهئ ن آزادیهئی فبدی ن اجفوئۀی
امکئدپذیب دیست .وق آزادی تموعئت ،اهپیوئیی ن
تائهبات مسئموتآمیز ،یکی از ووع

فبدی است ک

ب نش جوعی اۀوئل میشعد ن از مم تبین دوعدهئی
جعامع مبد سئال است ک

یر بنیئدین د قعاۀی بین-

اموللی دا د .وق بب آزادی تموعئت مسئموتآمیز د ناقع
ووی است ببای مبد ک دییهئو ن دشبش دعد ا دس ت
ب مسئل ملفلب ب هعش مسننمین ن دیشب افباد جئمع
ببسئدنی .ای  72قئدعد اسئسی جومع ی اسیمی ایباد
اۀفباضئت مسئموتآمیز ا بئ ۀئیت دن شب

ب هوباو

دیاشفن سی ن مل د عدد ب م ئدی اسی  ،آزاد اۀی
دوعدو ن این وق ا ب سویت شنئدف است .بب اسئس این
ای

ن دییهئو امئ دوینی ( و) ن آیتاهلل دئمن ای،

وئکویت مع ب است بئ ۀئیت این دن شب  ،امنیت این
اۀفباضئت ا تنمین دوئیی .چباک  ،هب زمئد آزادی از طبا
قئدعدهذا تدبیح میهبدد ،تنمین امنیت آد آزادی ه
ببۀمی وئکویت است .هوننین ،نضع هب هعد قئدعد ن

مدب د قئدعد اسئسی اضئف دوئیی ،دیا یبیح قئدعد

سیئسی .تمباد ،درب میزاد.

د جئد ئزاد جنگ ن دئجئ

آییندئم ای ک شب

یئ شبن

دیشبی بب این دن شب

 .10هئشوی ،سیی محوی .)1780( .ووع برب ن آزادیهئی

اسئسی است .شع ای دشم ئد ب ۀنعاد دمئد دشم ئد ن یشئد

 .14قط ی ،میید؛ بمئد جمبمی ،ۀلی .)1734( .محیندیتهئی

مبجع ییویتدا ببای ت سیب قئدعد اسئسی ،اقیا ب

آزادی د ایعل قئدعد اسئسی جومع ی اسیمی ایباد .دن

ابطئل معا دی دوعدو است.

فدلنئم مطئمعئت ووع برب اسیمی.23-44 ،)11( ،

منابع
.1

ادع ی ،وسن .)1784( .فبهنگ بز گ سلن .تمباد

 .7ببدبئ  ،محوی وسن .)1788( .د آمیی بب ووع ا ت ئ
جوعی .تمباد ادفرئ ات قونعس ،چئپ چمئ .
.7

جعادی آملی ،ۀ یاهلل .)1784( .سبچرو ادییر  .ق مبکز
چئپ ن ادفرئ ات اسباء ،ج.0

 .0جعاد آ اسف  ،وسین .)1738( .ووع اسئسی (کلیئت ،منئبع
ن م ئدی) .ق  ،پژنهرشئو وعزو ن دادرشئو ،چئپ دن .

 .4جعاد آ اسف  ،وسین .)1738( .ووع

برب د اسی

(م ئهی  ،م ئدی ن مدئدیق) .ق  ،پژنهرشئو وعزو ن دادرشئو،
چئپ دن .

 .4جعاد آ اسف  ،وسین .)1733( .ووع اسئسی( 7ووع
برب ،ووع

شمبندیی ،مبد سئال ی) .ق  ،پژنهرشئو

وعزو ن دادرشئو.
.2

دئمدی ،ۀ ئس .)1744( .تئ یلن بست ن بستدرینی.
تمباد ،ادفرئ ات ۀلوی.

 .8دنفئ  ،ژاد .)1334( .آزادیهئی هبنهی (آزادی تموع،
تائهبات ،ادمون ن سنییکئ) ،تبجو ۀلیاک ب هبجی
ازدی یئدی .تمباد ،ادفرئ ات ممی.

 .3قئضیشبیعتپنئهی ،سیی ابعام ض  .)1784( .بئیسف هئی
ووع اسئسی .تمباد ،درب میزاد ،چئپ بیست ن ه ف .

 .11الهلین ،مئ تین .)1788( .م ئدی ووع

ۀوعمی ،تبجو

محوی اسخ .تمباد ،درب دی.

 .11محوق دامئد ،مدط ی .)1787( .ووع برب دنسفئد بین
اموللی .تمباد ،مبکز درب ۀلع اسیمی.
 .17مکئ

شیبازی ،دئیب .)1072( .اسف فئلئت جییی .ق ،

ادفرئ ات می س امئ ۀلی بن ابیطئمب(ع) ،چئپ دن  ،ج.7

 .17منفسکیع ،شئ ل .)1747( .ن اموعادین ،تبجو ۀلی اک ب
ممفیی .تمباد امیب ک یب ،چئپ هرف .

میدی ،ویند ن قلوبن آد ازمناب قعادین...

ادفرئ ات سلن ،چئپ چمئ  ،ج .1

محوی ممیی ۀبنتی معفق ن یعدس ففحی  /اۀفبا
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