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Abstract 
  

The purpose of this study is the selective competence of administrative and law 

enforcement officers in managing group freedoms (gatherings and marches) and 

competence determines the scope of action and activities of the administration; 

An important issue in public law regarding jurisdiction is that the principle is 

incompetence; Unless authorized to the public by law. Competence is obligatory 

and selective; In the second category, the administrative authority has the power 

to choose and can choose from several options. Supervision is doubly important 

as one of the fundamental issues of public law in selective competencies; 

Although the public authority has more freedom and initiative in this type of 

jurisdiction, this does not mean making arbitrary decisions. One of the most 

challenging missions of administrative and law enforcement officers in terms of 

attention in the community is to maintain order in the management and control of 

crowds that have been formed with the aim of protest. Is. However, the abuse of 

these powers by administrative and law enforcement officials is one of the issues 

that has raised many concerns, and it is better to limit the selectivity to more 

limited. 
 

Keywords: selective competence, administrative officers, law enforcement 
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 صالحيت گزينشي ماموران انتظامي در مديريت آزادی اجتماعات
 1علي سليمي 

 2علي اکبر گرجي ازندرياني 

 3عسگر جالليان

 چكيده

ي  حاضرررال یررر ح ظام  و اداری ماموران گزینشررر   هدف از پژوهش  ی  در انت  های آزادی مدیال

اداره اس ؛ موضوع اقدام و فعالي   حوزه كننده ی حي ، تعييناس  و  (ها راهپيمای  و تجمعات)گالوه 

س ؛ مهم ی حي  ا یل بال عدم  س  كه ا ی حي  آن ا مگال آنكه به موجب  در حقوق عموم  راجع به 

قانون ی حيت  به مقام عموم  اعطا گالدد. ی حي  بال دوقسم تكليف  و گزینش  اس ؛ در قسم دوم، مقام 

يار انتخاب داشرررته و نه به انتخا م  اداری اخت ند از ميان چند گزی ب بپالدازد. نظارت به عنوان یك  از توا

رغم آنكه، مقام  یابد؛ به های گزینشررر  اهميت  دو چندان م  بنيادین حقوق عموم  در یررر حي  مباحث

شتالی دارد، سم از ی حي  آزادی و ابتكار بي سالانه  عموم  در این ق صميمات خود این امال به معن  اتخاذ ت

شد.  نم  از حيث توجه در اجتماعات، ماموران اداری و انتظام     هاییك  از چالش بالانگيزتالین مأموریبا

حفظ نظم در مدیالی  و كنتالل ازدحامات  اسرر  كه با هدف اعتالاضرر  تشرركيل شررده اسرر  در نظام های 

اعطا شده اس . ماموران اداری و انتظام  مختلف جه  افزایررررررش كيفي  و كارآمدی، اختيارات زیادی به 

از این اختيارات ازجمله مسائل  اس  كه دغدغه های بسياری ران اداری و انتظام  ماموبااینحال، سوءاستفاده 

 بهتال اس  ی حي  گزینش  را محدود تال نمایند . و  را ایجاد كالده اس 

 راهپيمای ، تجمعات، آزادی گالوه ، ماموران انتظام ، ماموران اداریی حي  گزینش ،  واژگان كليدی:
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 مقدمه : 

صور در دخال  سان در روزگار كنون  از بدو تولد تا پایان زندگ ، مح س  و به  حيات ان های دول  ا

های مختلف حيات اجتماع ، تحليل حقوق  مسررأله یرر حي  و  ها در حوزه موازات رواج حضررور دول 

یرر حي  مجموعه اختيارات  (. 85، 1388عموم  اهميت  دوچندان یافته اسرر  )لگلين، اختيارات مقامات 

اسرر  كه قانون گرار به مقامات و مأموران عموم  بالای انجام اعمال و تصررميمات  معين در زمان و مكان  

ارهای ی حي  اختيار قانون  یک مأمور رسم  بالای انجام پ(20، 1385معين داده اس  )طباطبای  مؤتمن ، 

سم  سند ر ی حي  مأمور دول  در تنظيم  ی حي  دادگاهها و  س  از امور مانند  )جعفالی لنگالودی،  ا

( 1391یرر حي  در حقوق اداری دربالگيالنده مجموع اختيارات مقام عموم  اسرر  . )مشررهدی، ( 1375

مطلوب اداره یرر حي  ، شررایسررتگ  و اجازه قانون  اسرر  كه از طالف قانون به مقام اداری بالای مدیالی  

یرر حي ، اقتدار و اختياری اسرر  كه قوانين و مقالرات حاكم بال یک (1383آبادی،  گالدد )عل  اعطاء م 

كند تا بتوانند بهنام این سازمان  سازمان عموم  به یک یا چند شخص حقيق  كه مقام رسم  دارند اعطا م 

شهدی،  سازمان اعمال حقوق  انجام دهند )هداوند و م ی حي   (1395و بالای این  سو ،  شل رو از نظال مي

بندی موارد فوق ميتوان  جمعباشود  آن دسته از اختيارات  اس  كه به موجب قانون به مقام اداری واگرار م 

گف  : یرر حي  الزام یا تجویز قانون  اسرر  كه بال اسررا  آن ، اقدامات مقامات عموم  وجاه  یافته و 

ریالفتن  ميگالدد. الزام یا تجویز قانونگرار، نقطه عزیمت  اسرر  كه اقتدار آنها در چاچوب حاكمي  قانون ، پ

توان تفكيک كالد. توضيح این ،كه اداره ایولً تابع دو دسته از  های قانون  اداره را بالمبنای آن م  ی حي 

تعيين  قواعد اسرر ؛ نخسرر  قواعد امالی كه در آن ، اداره موهف به اتخاذ تصررميم مطابر معيارهای از پيش

مجاز به اتخاذ و انتخاب بهتالین تصررميم با  اسرر  و دوم، قواعد تجویزی كه بالاسررا  آن، مقام اداری شررده

های منفع  عموم  اسرر  بالاسررا  اینكه قاعده موجد یرر حي ، امالی یا  توجه به شررالایو و ضررالورت

سندگان  شد ؛ نوی سيم ميكنند: تكليف  و ت تجویزی با سته تق ی حيتها را به دو د در  خييالیحقوق اداری ، 

حقوق اداری ، یرر حي  وقت  تكليف  اسرر  كه در بالابال اوضرراع و احوال معين ، قانون قب ً نوع عمل و 

در این حال ، ( . 410، 1385 تصرررميم  را كه مأمور باید اتخاذ كند، معين نموده باشرررد )طباطبای  مؤتمن ،

شده، آمالانه و مقيد به قواعد حقوق  مشخص روبالوس  و از هيچگونه آزادی  تعيين اداره با شالایو از پيش

س . در واقع، اداره در چارچوب هنجارهای امالی قالار  صميمگيالی بالخوردار ني شيه ارزیاب  در ت عمل و حا

در بالابال ی حي  تكليف ، مفهوم ی حي  اختياری یا گزینش  قالار دارد كه به طور (1391مشهدی، )دارد 

یا به ( 229: 1389های بدیل )بيكس،  عبارت اسررر  از حر یا قدرت انتخاب ميان طيف  از گزینه خ یررره

های موجود و اتخاذ تصرررميم مبتكالانه در چارچوب  تعبيالی ، اختيار مقام اداری در انتخاب یك  از گزینه

صال ا ضمن دو عن ی حي  مت ضعي  خاص نوع  ضائات عادلنه در یک و نتخاب و اهداف قانون گرار یا اقت

های متعدد قانون  با توجه به  دهد كه از ميان گزینه منفع  اسرر  . در اینجا ، قانون به مقام اداری اجازه م 

 یماموران ادار  نشیگز   يی ح ،هدف از پژوهش حاضال .ای را انتخاب كند معيارهای غيالحقوق  ، گزینه

 .ها( اس  ی ماي)تجمعات و راهپ گالوه یها یآزاد  یالیدر مد  و انتظام
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 مبان  نظالی :-2

عموم  ایالان مغفول مانده  در علم حقوق، ی حي ، ایل  مهم و بنيادین اس ؛ اما این ایل در حقوق

ی حي  را تعيين س .  سته ی اقدام و فعالي  كننده حوزه ا ی حي  اختيار  اداره دان اند؛ به عبارت دیگال، 

سم  بالای ی حي  دادگاهای از  انجام پاره قانون  یک مأمور ر ی حي  مأمور دول  در  امور، مانند  ها و 

علم حقوق در واقع  ایولً موضوع ی حي  در ( 238،  1375سند رسم  اس  )جعفالی لنگالودی،  تنظيم

 ( .5،  1383آبادی،  بحث تقسيم كار و تبيين وهيفه اس  )عل 

امال یررر حي   معادل به ویژه دربالخ  معادل اختيار را مناسرررب یررر حي  ندانسرررته و معتقدند این 

شد؛ ضمن آنكه واژه گزینش ، معادل  رسا نم  سب  بالای ی حي  نيس ؛ زیالا در  ی حر نيز معادل با منا

این عده از ( 15، 1390پارادوكس مواجه خواهيم شررد )زارع ،  یررورت  كه یرر حي  حر تلق  شررود، با

 وم  كه بال منشررأ قانون  و مبنای حقوق  مبتن را اقتدار ميدانند؛ قدرت دولت  و عم نویسررندگان یرر حي 

پالدازد  به انجام وهيفه م  ی آن اس ؛ به عبارت  ی حي ، توانای  حقوق  اس  كه مقام عموم  به واسطه

اسرر : یرر حي  تكليف  و اختياری؛ در قسررم  از منظال ایشرران یرر حي  بال دو قسررم( 16، 1390)زارع ، 

اجتماع شالایو مكلف به اتخاذ تصميم مطابر متن دیكته شده اس ؛  نخس ، اداره یا مقام عموم  در یورت

گزینشرر  در  دهد. یرر حي  مقام عموم  و اداری حر انتخاب ميان چند گزینه را از دسرر  م  كه آنگونه

های گزینش  توسو  ی حي  ی اروپا در خصوص اعمال ی وزیالان اتحادیه ی مارس  كميته نامه تویيه

اختياری به عنوان اختياری اسرر  كه به مقام اداری  یرر حي »عالیف شررده اسرر : مقامات اداری اینگونه ت

كند و مقام اداری را مجاز ميسرررازد كه ميان  گيالی واگرار م  تصرررميم ای از آزادی عمل را بالای درجه

دیگالان،  هداوند و)مجاز و قانون  تصررميم  را كه از نظال او مناسرربتال اسرر ، اتخاذ نماید تصررميمات متعدد

ضمن دو(113 ،1389 ش  معمولً مت ی حي  گزین س : انتخاب و  به موجب این تعالیف،  شتالك ا مفهوم م

دارند كه ی حي  گزینش  به این معن  اس  كه قانون به  نظال منفع  عموم . یاحبنظالان بال این امال اتفاق

قام اداری اجازه ميدهد نه م يان گزی به معيارهای  كه از م با توجه  عدد قانون ،  غيالحقوق ، انتخاب های مت

 .نماید

ستفاده ازارزش ی  با ا ضمن بالقالاری توازن ميان منافع عموم  و خصو های فالاحقوق   این انتخاب مت

،  1389موضوعه تعيين نشده اس  )مشهدی،  ی قوانين در جه  تعيين یک منفع  عام اس  كه به وسيله

ی شررهالوند مبن  بال اعطای مجوز قانون مخيال اسرر  تا در خصرروص تقاضررا مثال، شررهالداری به موجب (67

 .از انطباق با قواعد و نظامات قانون ، این مجوز را یادر یا قالار رد آن را یادر نماید پس ساخ  و ساز،

رو، یرر حي   به عبارت دیگال در یرر حي  گزینشرر ، مقام اداری حر تفسرريال و ارزیاب  دارد؛ از این

س  )ه شده ا ش  نيز تعبيال  ش  با  (114،   1389 داوند و دیگالان،اختياری به ی حي  گزین تكليف  و گزین

سيال وانتخاب از یكدیگال قابل تفكيک ش  مقام عموم   توجه به معيارهای ارزیاب ، تف ی حي  گزین اند. در 

س  امكان ارزیاب  شده ا سلب  ی  و امكان ارزیاب   ی حي  تكليف  فال معيار دوم، معيار  .دارد، اما در 

س « هانگيز»و « جه »و « هدف» ی حي  تكليف  معمولً قانون مقالر نموده  .در انجام اقدامات اداری ا در 
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های متغيال و متفاوت را نداشته و یا حر ارزیاب   بالای اهداف و انگيزه اس  كه مقام اداری حر اتخاذ تصميم

 .باشدو اوضاع و احوال متفاوت از دس  ميدهد؛ مگال آنچه را قانونگرار اجازه داده  آن را در شالایو

قانون اس  )هداوند  به قول دولبادور مقام اداری متعهد به اقدام و اتخاذ تصميم در معنا، مفهوم و هدف

ش  از (  47،  1389و دیگالان،  س ، معيارهای نا سوم كه دارای اهمي  ا ضای  قانون »معيار  بودن  كنتالل ق

از لحاظ قانون  بودن  اداری های گزینشرر  امكان كنتالل قضررای  عمل اسرر . در یرر حي « اعمال اداری

ض  ضای  در این زمينه بالای قا شد، اما كنتالل ق ی حي  ضعيف ميبا سيار دارد. بالعكس، در  های  اهمي  ب

شخص بودن حدود ی حي  تكليف  به دليل م ضای   و  س ؛ در اینجا امكان ابطال « حداقل »ها، كنتالل ق ا

یورت ی حي  یا غيالقانون  بو عمل در  س تجاوز از حدود  صور ا ساً فالض؛ دن اقدام، مت سا بال  چالا كه ا

ی حي  س  كه در  ضوابو عمل اداری را به این ا شالایو و  مالجع عموم  دیكته  های تكليف  قانونگرار 

ی حي  ضای   س . بالعكس، در كنتالل ق ش ، نموده ا سب و « حداكثالی»با اعمال كنتالل  های گزین به تنا

پالسش این اس  كه با وجود ایل حاكمي  قانون و ضالورت  ميشود عق ی  بودن تصميم قاض  نيز توجه

دولت  وجود ندارد  های گزینش  وجود دارد؟ امالوزه هيچ های مقام عموم ، چالا ی حي  ی حي  تعيين

 از ی حي  را ضالورت حكمالان  دانسته كه ميزان  از ی حي  گزینش  را نداشته باشد؛ بالخ  این ميزان

 مي دی به بعد چنين یرر حيت  یررالفاً بال وجود ادلهای مبتن  نم  قالن هيجدهم از( 22، 1390اند )زارع ، 

 واقعيات  اس  و آن حل و فصل مسائل توسو دول  اس ؛ به عبارت دیگال، جنگهای باشد، بلكه محصول

شررده اسرر ؛ لرا در  جهان  و بحالان مال  و بيكاری به دخال  بيشررتال دول  و در نتيجه، قدرت دول  منجال

 .های اختياری گستالش یافته اس  م وهایف، ی حي جه  انجا

مشك ت اس .  بال این اسا  ی حي  اختياری در دورههای  محصول ضالورت  اجتماع  و بالای رفع

ی حي  اختياری، دول  شتال  های رفاه  از دلیل دیگال گستالش و وجود  ضالورت دخال  بي س  كه به  ا

خيال عموم  در رفاه همگان ، توجيه  بالای دخال   .معتقدندبالای تنظيم امور به ویژه در بازار و اقتصررراد 

س ؛ ی  ا صو ی حي  دول  در بخش خ ستالش  ش  دول  منجال م  امالی كه به گ شود. از  های گزین

و  گوی  به تمام مسرررائل نبودند؛ قواعد پوزیتویسرررم حقوق  و فالماليزم حقوق  قادر به پاسررر  طالف دیگال،

كه با خ ء قانون  مواجه  را ندارند؛ چالا كه هميشرره اموری وجود دارندقوانين قابلي  پيشرربين  تمام  امور 

 (.23، 1390عدال  استفاده شود )زارع ،  سازی هستند. لرا، از ی حي  اختياری باید در جه  فالدی

رو، نظام حكومت  و قانون  در  شود؛ از این این امال در فالآیندهای قضای  و همچنين اداری م حظه م 

اسررر . هيچ گاه یک دول ، تنها دول  قوانين و یا  به طور توأمان شرررامل قوانين و اختيارات تاری  جهان

شخاص، به معن  س . تمام  دول  های بالخورداری از تمام ی حي  منحصالاً دول  ا ش  نبوده ا ها  گزین

عبارت  نگاه  گررا به( 40، 1390اند )زارع ؛ محمودی،  اسررتوار بال قوانين و اشررخاص بوده عموماً دول 

 به كار بالد، به روشن  نشان م  را« ها و نه اشخاص دول  قانون»ارسطو به عنوان نخستين فالدی كه عبارت 

ی حي  صود امكان وجود دول  در غياب  ی حي  دهد كه مق س . حرف تمام  ش  نبوده ا های  گزین

مطلوب اسرر . هدف معقول، ایجاد تعادل مناسررب ميان قواعد و اختيارات  گزینشرر ، نه امكانپریال بوده و نه
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كند  ایجاب م  بالخ  شالایو، تأمين این هدف نيازمند اجالای قاعده اس . در شالایو دیگال، اختيار اس . در

 .و گاه  نيز نيازمند تالكيب  از آن دو اس 

س  های  روش یك  از سازمان یافتن  و دادن سازمان توانائ  سيله هب كه ا  در انندتو م  شهالوندان آن و

شيده تحقر را خود اهداف جمع  دخال  كالده اجتماع  خود  حيات سئول و حكوم  راه این در و بخ  ينم

 تعالیق  دازیم،آن بپال به باید اجتماعات ارادی با رابطه در كه موضررروع  اولين. دارد قالار تأثيال تح  را خود

 اس  اجتماعات ازادی از مانع و جامع

 ارتباط در كه گویند اجتماعات ازادی را دول  تهدید و مداخله از تال  بدون افالاد شررردن جمع حر

 اسرراسرر  قانون ایرر حيه اولين در. اسرر  دول  عليه اعتالاض و مرهب سررخن، آزادی با ناپریالی تفكيک

 (.60 ص ،1389 ،1هك   ).مرهب ازادی كنار در اجتماعات ازادی آمالیكا،

 و اس   ایالان به آن پالداخته نشده حقوق  نظام در اجتماعات ازادی تبين در حقوق ایالان در خصوص 

صميمات  به توجه با شود م  منجال قانون  شدید به خ ء حكای  این  كه ادیابع تمام  و شد عنوان كه ت

 عالیفت تمام از زیال تعالیف ميالسد نظال به اجتماعات آزادی خصوص م  شود در تعالیف سنن و جامعه بالای

 در آميز سالم م یورت به و عامدانه آگاهانه، هستند آزاد افالاد اینكه یعن  اجتماعات باشندآزادی تال مناسب

 ایه زمينه در خایرر  اهداف به رسرريدن بالای دول  مداخله از هالا  بدون و موق  طور به یكدیگال كنار

 بپالدازند. طالیر این از خود های خواسته بيان به و آیند گالدهم مختلف

 و بودن موق  از و اجتماعات بودن یافته سررازمان مولفه اجتماعات، بودن عامدانه و آگاهانه ویررف از

 به رسرريدن شرريوه های م  شررود دریاف  اجتماعات بودن هدفمند و بودن دائم  غيال داشررتن، خاص هدف

 م  باشد . زیال مصادیر از یك  یورت به اس  ممكن اجتماعات در خاص هدف

 عقاید بيان و اع م. 3 مشررتالك منافع از دفاع. 2 مشررتالك عقيده به رسرريدن بالای هماهنگ  و رایزن . 1

 آزادی مزایا از توانند م  دیگال كشور قلمالو در بيگانگان اعتالاضات موضوع دیگال این اس  كه آیا .4 مشتالك

ستفاده اجتماعات س  گمان ب  كنند؟ ا  های  آزادی جمله از اجتماعات آزادی اینكه چه. بود خواهد مثب  پا

 آن كه باشد كشوری قلمالو در داخل كه هال فالدی بلكه نيس ، كشور یک شهالوندان به منحصال تنها كه اس 

سنادی با سياس  مدن  حقوق الملل  بين ميثاق عضو كشور شابه مفاد با ا شد، م قانون   مقالرات رعای  با با

سالزمين ، ستفاده آزادی این از مزایای تواند م  ان  یل به كه ميثاق 2 ماده دیگال سوی از. كند ا  بهاله عدم ا

صالح های آزادی و حقوق تمام از مندی شاره ميثاق مواد در م شور یک بند در دارد، ا  بالای مبنائ  را مل  من

سالی عدم صوص در ميثاق، در مندرج مواد ت سيال در رو این از. داند نم  بيگانگان این خ  شماره عموم  تف

شال حقوق كميته 15 ضاعف تأكيد با ب صالیح م شكي ت و اجتماعات آزادی مزایای از بيگانگان: كند م  ت  ت

شور هال قلمالو در بيگانه اتباع بنابالاین2. شد خواهند مند بهاله ضو ك  منافع حفظ جه  در توانند م  ميثاق ع

 كنوانسيون راستا این در. كنند استفاده آن های هالفي  از و شوند مند بهاله اجتماعات آزادی از خود حقوق و

                                                           
1 . Hegi 
2 . Human Rights Cominittee. General Comment 15, HRI/GEN/1/Rev. 9(Vol. I), P 
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 كارگالان مندی بهاله به 14 ماده در اس ، خاص كنوانسيون  كه هایشان خانواده و مهاجال كارگالان از حمای 

 اس . پالداخته بشالی حر این از

 

 روش تحقير : -3

 مالاجعمطالعه  ریو از طال یاط عات، روش اسرناد یو به لحاظ گالدآور یپژوهش از نظال هدف، كاربالداین 

ی یورت تو س  آمده به  شده و اط عات به د قالار  ليو تحل هیمورد تجز  ليتحل - فيو منابع معتبال انجام 

 .گالفته اس 

 

 یافته ها :-4

 مامور انتظام  و انواع پليس در آزادی اجتماعات  -1-4

 بالای اختيارات  دارای تناوب به اجتماعات آزادی بحث در كه اسررر  مالجع  و نهاد پليس، از منظور

 خود داخل  قوانين بالاسررا  را اختيارات این كه اسرر  انتظام  عمليات اجالای و اداری تصررميمات اتخاذ

 تدوین در نيز سياس  و مدن  حقوق الملل  بين ميثاق ویژه به بشال حقوق الملل  - بين اسناد. كند م  كسب

شورها عملكالد بال نظارت همچنين و داخل  قوانين ستاندارد یک مانند به پليس نيالوهای بال ك س  جهان  ا  ا

 آزادی بحث در بيشررتال كه اسرر  پليس اداره این كشررورها، اكثالی  رویه بالاسررا . شررود رعای  باید كه

صميم اجتماعات س  گيالنده ت س  سازمان  و نهاد پليس اجتماعات آزادی بحث در بنابالاین،. ا  با گاه كه ا

 .اس  دخيل اش انتظام  نيالوهای اقدامات با یا و خود اداری ارشد مقامات تصميمات

 نظم حفظ وهيفه و بوده وهيفه انجام مشرررغول یافته سرررازمان افالاد از ای مامور انتظام  به مجموعه

سای  ستگيالی و شنا سوی دیگال پليس و متهمان د  به در نهای  اجالای قوانين و مقالرات را بال عهده دارد از 

 عموم ، امني  و نظم چون حفظ اهداف  تحقر بالای یررر حيتدار ها مقامات سرررياسررر  از ای مجموعه

 ، تعالیف م  شود در مقالرات و قوانين اجالای نهای  در و متهمان دستگيالی جالم، كشف جالم، از پيشگيالی

س  پليس معنا این سيا شاره قواعدی و ها به   حفظ چون اهداف  تحقر قانونگراران بالای سوی از كه دارد ا

 عالیه این در كه را مقامات  رو این از كشور و اجتماعات تعالیف م  شود ودر ازادی  آرامش و امني  نظم،

بندی  تقسيم اداری كارمند تالین پائين تا حكوم  سطح بالتالین از م  توانند هستيد مركور اهداف دار عهده

 (.4،  1377م  شود ) كشف  ، 

 یا عموم  طالیر اجتماعات ازعموم  آزادی  سرر م  و امني  تامين اسررایش و عمليات  پليس منظور

سيله به و فالدی ض  و سب اقدامات بع س  منا ستند اداری مقامات پليس، تعالیف این در. ا  این وهيفه كه ه

 (.42 ،1380 هستند ) انصاری، دارا را نظم تامين

 قواعد به ناهال كه معنای  -1 اس  ایل  معنای دو دارای ایط ح  معنای در پليس فوق تعاریف بنابال 

 اس . خاص سازمان  بال ناهال كه معنای  -2 اس  مقالرات و
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 بندی تقسيم این قضای  اس  پليس و اداری پليس دارد، وجود پليس اقسام در كه دیگالی بندی تقسيم

 قالار تحليل مورد پليس اختيارت و وهایف بشالی حقوق رویكالدهای در كه اس  اهمي  دارای جه  آن از

 و اداری پليس توسررو گاه  امال این كه اسرر  قانون اجالای و رعای  پليس ایررل  وهيفه و نقش. گيالد م 

ستفان  ،  م  یورت قضائ  پليس توسو گاه   مفهوم دو در خود اداری پليس (430-429،  1377گيالد ) ا

 حفظ بالای دول  كه اس  ای مداخله و نظارت نوع هال آن وسيع معمای. شود م  استعمال محدود و وسيع

 نامه ایين وضررع تعلم، حفظ در نظارت و دخال  طالیقة و آورد م  عمل به جامعه در فعالي  و عموم  نظم

ساده  كار یک تا مقام تالین عال  از دولت  مقامات كليه یورت این در. هاس  آن اجالای و مقالات و ها مند 

به  كه اسرر  اقدامات  اداری، پليس محدود ( مفهوم21 ،1389 )محمدی، دهند م  پليسرر  را انجام اقدامات 

  ( .1392 زرگوش،) آید م  عمل به اغتشاشات و نظم  ب  جالایم، وقوع از جلوگيالی منظور

 انتظام  در ازادی اجتماعات  ی حي  گزینش  اقدامات  -2-4

 اجتماعات آزادی از حمای . دارند اجتماعات آزادی بحث در انتظام  نيالوهای و پليس كه رسرررالت 

 بين از و حد از بيش محدودی  باعث انتظام  اقدامات یا و اداری تصررميمات با نباید پليس بنابالاین. اسرر 

 انتظام  نيالوهای و پليس اینكه چه گالدد، آميزی مسررالم  شرردن كشرريده خشررون  به یا و ازادی این رفتن

س  ممكن صميمات با ا  بالوز دليل به اجتماعات آزادی گالدند اجتماع  شدن آميز غيالمسالم  باعث ابتدا ت

 و داشته شهالوندان و رف  آزادی و تالافيك  نظم عموم ، نظم جامعه، بدنه با شدیدی ایطكاك آن ههور و

 بشرالی حقوق اسرناد از اعم الملل  بين اسرناد اسراسرا و كند تنظيم را امور این بتواند كه دارد نياز نيالوی  به

 در الملل ، بين اسرناد سرایال و سرياسر  و مدن  حقوق الملل  بين ميثاق و بشرال حقوق جهان  اع ميه چون

 های ناآرام  كنتالل و اقدامات بكارگيالی تصرررميمات، اتخاذ جه  بيشرررتالی اختيار آزادی، این خصررروص

 به نباید ی حي  و اختيار این كه هالچند اند؛ داده اداری مقامات سایال به گاه و پليس نيالوهای به احتمال 

 كليدی نقش اس  ممكن دیگال، عبارت به. شود منجال آزادی این شدن كشيده خشون  به یا و نقض تحدید،

 و ماهي  تغييال اسررر ، امور سرررایال تنظيم و كنندگان اجتماع بالای امني  تأمين كه انتظام  نيالوهای و پليس

ستناد با و خود ویژه كار كالدن فالاموش با و داده كاركالد  تبدیل عموم ، نظم حفظ در خود سنت  وهيفه به ا

 نهای  امال این كه شررود آنها عليه تهدیدی و كنندگان اجتماع و اجتماعات سررالكوب بالای ابزاری و نيالو به

 حقوق از دفاع جه  در و اقدامات این به توجه با نيز، آميز مسرررالم  اجتماع یک كه حت  ميشرررود باعث

 مقامات سایال و پليس تدریج  نگالش تغييال از حكای  امال این. بزند آميز مسالم  غيال اعمال به دس  خود،

 م  نيالوها این اقدامات رو، این از. دارد اجتماعات آزادی بحث در گالا محدودی  تفكال به حمایت  تفكال از

 . شالوع به ب  نظم  كنند آنها و شده كنندگان اجتماع نارضایت  و خشم باعث تواند

خای  و ی حي  گزینش  . باشد بشال حقوق قواعد مطابر باید قانون، و شده نظم انجام اقدامات همه

به كار نبالند اسرررتقالار  باید افالاد، حقوق بال محدودیت  هال. نگيالد انجام آميز تبعيض باید قانون، و نظم را 

 افالاد حقوق بال كه محدودیت  هال و شررود م  انجام كه عمل  هال. گالدد تعيين مواردی باشررد و به منحصررال

س  و حفظ نظم، بالقالاری هدف با باید فقو گالدد، م  اعمال  نظم بالقالاری اخ قى، الزامات ، آزادی از حالا
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شد اجتماع  رفاه آوردن فالاهم یا عموم   افالاد حقوق بال كه محدودیت  هال و شود م  انجام كه عمل  هال. با

 گالفته كار به ورود نهای  باید زور به توسل در. باشد سازگار دموكالاتيک جامعه الزامات با باید اعمال گالدد،

سيب و جالاحات تا شود سد حداقل به ها ا سل مختلف مالاتب بالای متنوع  ادوات و ابزار همواره. بال  به تو

 اندازی راه آزادی بيان، آزادی حر بال ضرررالوری غيال محدودی  گونه هيچ نباید. باشرررد دسرررتال  در زور

 و شررود عمل محور جامعه پليس بال مبتن  راهبالدهای جه  در. شررود اعمال ها تشرركل ایجاد و اجتماعات

 اجتماع  های گالوه و مسررئولن ميان های درگيالی و جامعه مختلف گالوه های ميان اجتماع  های درگيالی

 اط ع غيالقانون  تجمعات و راهپيمای  بالگزاری بالای شرررده انجام تمهيدات از. شرررود داده قالار توجه مورد

داری تجمعات غيال ضررالوری خود  از كه دهند دسررتور پليس مأموران به بایسررت  فالماندهان. شررود حایررل

 (.38، 1377 آخوندی،كننداما س ح استفاده نكنند )

 و ی حي  های گزینش  پليس اجتماعات آزادی -3-4

 های نشانه و اثالات توان م  تاری  از ای بالحه هال در كه اس  هائ  مقوله جمله از مقاوم  و اعتالاض 

شاهده آن یول. كالد را م سب  مالدم آن در كه پویاس  ای جامعه ا س  هایكنش  به ن  خود از اجتماع  سيا

شان واكنش  كالده اعتالاض آن به ببينند را ها روی كج سایال یا و گالدد نقض آنها اوليه حقوق هالگاه و داده ن

 سالر مالدم آن توسو توان م  كه اس  های  سنجه از اعتالاض حر شناسای  .دهند نشان مقاوم  خود از و

شين، ) نوبهار،سنجيد  را ها حكوم  بودن گالا اقتدار با بودن  در تواند م  اعتالاض دیگال سوی از ( 219 پي

 فالانسرره، شررهالوند و بشررال حقوق اع ميه در. شررود مقاوم  به تبدیل و كالده پيدا نمود مختلف های جلوه

سان  حقوق از ناش  را مقاوم   و منف  مقاوم  به كه اس  مالاتب  سلسله مقاوم  دارای. داند م  مالدم ان

 و هستند ناراض  آن از كه اس  امالی به مالدم اعتالاض از ای جلوه كه منف  مقاوم . م  شود تقسيم مثب 

 از خود اعتالاضرر  پيام رسرراندن یرردد در حاكم قوای بالابال در خود تعهدات و قوانين رعای  عدم با مالدم

سالم  طالیر ستند آرام و آميز م شتال. ه ضای كه گيالد م  یورت مواقع  در امال این بي س  باز ف  وجود سيا

 دسته دو به آن مثب  جلوه در مقاوم  اس . اما سنگين  های هزینه دارای اعتالاض جلودهای دیگال و ندارد

 آزادی طالیر از افالاد اعتالاضرر  مثب  مقاوم  در. م  شررود تقسرريم تعالضرر  و اعتالاضرر  مثب  مقاوم 

 اع م و كالدن نمایش به جه  در آميز مسررالم  البته و سررایالابزار های موجود و تشرركي ت و اجتماعات

 این كه زنند م  قيام و شورش به دس  حكوم  توسو افالاد های اعتالاض كا اعتالاض آن به كه آنچه كالدن

تالین  ضالوری و تالین مقد  مل ، بالای مالدم حقوق دول  هالگاه: م  شود، دیده آن در آشوب و خشون 

 وهایف خواهد بود . 

 مداخله نكالدن ماموران پليس در اجتماعات مسالم  اميز   -4-4

 كامل عبارت به و تالین رفتاری خوش و بودن یلح و اشت  در یعن  بودن آميز مسالم  لغوی لحاظ به

 دارد ) معين، را معنا همين تقالیبا شالم آميز یلح با توأمان رفتاری شورش و سازش یلح، با كه رفتاری تال

1386 ، 138 .) 
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شون  و جنگ به تهدید عدم و جنگ نبود بال ع وه آن مثب  مفهوم در یلح اما  و نشت دلیل یافتن خ

 ساختن پایدار جن  در ت ش نيز و وضعي  این از اطمينان حصول و عوامل این از جلوگيالی و ها درگيالی

ستالش و یلح سامح، فالهنگ گ ساهل ت س  آن افالاد و جامعه بين در بالدباری ت  از  بحث دیگال اینجا در. ا

س  معلم دولت  امني  سان  و فالدی امني  و ني س  مطالح ان شال وقحق قواعد با تنگاتنگ ارتباط در كه ا  ب

س  سناد در آميز یلح مفهوم از كه آنچه این بنابال. ا شالی حقوق ا  فالدی ایه آزادی های فعالي  كنار در ب

 نجاما در یكدیگال كنار در شررهالوندان آن در كه اسرر  یررلح از مثب  جنبه به ناهال بيشررتال شررود، م  مطالح

 آميز مسررالم  زیسررت  هم یكدیگال با و كنند رعای  را بالدباری و تسرراهل تسررامح، جنبه خود، های فعالي 

 .باشند داشته

سي  تواند م  كه هم اجتماعات از این رو آزادی سا  اوقات  و در بالخ كند ایجاد جامعه در را های  ح

سناد در شود، منجال گالوهها بين خشون  یحنه به شال با قيد الملل  بين ا  مورد دنبو آميز مسالم  حقوق ب

 دیگالان به الاراضرر با را خود آزادی نباید اینكه بال ع وه كنندگان اجتماع بنابالاین. گيالد م  قالار شررناسررای 

 یها گالایش وجود با جامعه یک در آميز مسرررالم  همزیسرررت  فالهنگ دهنده منادی بایسرررت  كنند، اعمال

شند مختلف سناد تدوین كنندگان مطلوب امال این شک ب . كنند كمک روند این به و با س )   الملل بين ا ا

 (.175 – 119 ،1393 خواه، بهالوزی

 نيالوهای ی حي  دار بالای كنتالل اجتماعات و چگونگ  استفاده از ی حي  گزینش    -5-4

س س  با بالر شود نيالوی پليس یا همان نيالوی انتظام  ا   دقير تال اولين نيالوی  كه به ذهن متبادر م  

 متوجه ميشویم كه مالاجعه به اسناد بين الملل  ونظام حقوق داخل  اولين نيالو هستند . 

آميز باید چگونه عمل  در خصرروص این موضرروع كه پليس در مواجه و بالخورد با ازدحامات اعتالاض

های عادلنه اسرر   د مبتن  بال دیدگاه اخ ق  ماموران كه بالگالفته از دیدگاه آرمان بالتال و یا دیدگاه روشكن

گيالد تفكال افالاد دربارة ارزشها در  گالای  نشات م  تفاوت نظال وجود دارد. در دیدگاه آرمان بالتال كه از نتيجه

شود كه پریالفته شود بالخ   ن بالتال سبب م كنند. تعهد به آرما های  اس  كه دنبال م  واقع بال اسا  آرمان

به ( 2011، 3) ك رك و ك ردواز اهداف، آن قدر مهم هسررتند كه هال راه  بالای رسرريدن به آن مجاز اسرر  

شد كه كار آنها، هدف  بال حر و عادلنه  .كند عبارت دیگال هدف وسيله را توجيه م  شته با اگال پليس باور دا

شررود را غيالاخ ق  تلق  خواهند كالد و ماموران ممكن اسرر   كار آنها م  اسرر ؛ بنابالاین مقالرات  كه مانع

 .قوانين سازمان را دور بزنند تا كاری كه به درست  آن باور دارند را انجام دهند 

شخص از پس  ت متفاو حالت با نيالوها این باید اجتماعات، كنتالل جه  دار ی حي  نيالوی شدن م

س  ممكن كه س  گيالد یورت راهپيمای  و تجمع یک بالای ا س  ممكن پليس كل  طور به. شود بالر  با ا

 :بازگالداند سابر حال  به را وضع و كالده كنتالل آن را باید كه شود مواجه وضعي  سه

  ؛(قانون  غيال) مجوز بدون اجتماعات: الف

  مسلح؛ غيال خشن اجتماعات: ب

                                                           
3 . Celarc , cardo 
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 چنين كنتالل و بالخورد بالای انتظام  نيالوهای فوق، وضرررعي  های تمام مسرررلحانه در اجتماعات: ج

كنند یرر حي  گزینشرر   رعای  را اسررتانداردها و الزامات از ای مجموعه باید راهپيمای  های ، و تجمعات

 ماموران باید تح  الزامات و استاندارد های منطقه ای كه اغتشاشات یورت گالفته باشد .  

توسررو پليس و یرر حي  گزینشرر  بين الملل  و بند دوم : متوسررل شرردن به زور جه  كنتالل اجتماعات 

 قانون  

 ایرررول رعای  آرام، نا و كنندگان تجمع عليه زور بكارگيالی و اجتماعات كنتالل در ایرررول تالین مهم

سب و ضالورت سناد بين  تنا شود در واقع ا ستفاده  ش  ا ی حي  های گزین سالانه از  س  و نباید خود  ا

 ابع ایول و الزامات قالار داده اس  . الملل  بكار بالده ی حي  گزینش  را ت

 توسو گالم های س ح و زور اسا  ایول و انتظام  نيالوهای رفتار نظامنامه، نظيال الملل  بين اسناد در

 را انتظام  نيالوی مامورین نظامنامه، 3 ماده در. شود م  دیده تناسب یالاح  به انتظام ، نيالوهای مأمورین

 امالی. باشد ضالوری شان وهایف باشد كه تاحدی ثانيا و باشد ضالوری اول كه دانسته زور از استفاده به تنها

یول در مجددا كه ستفاده ا شده نيز زور از ا س  دیده  سيالی در. ا س  شده ماده این از كه تفا یل نيز، ا  ا

ستفاده ضالورت، ستثنائ  كام  امالی ا س  ا یل دیگال، سوی از و ا سب، ا سل تنا  پليس بالای را زور به تو

یل از منظور بنابالاین. كند م  محدود سل باید دار ی حي  نيالوهای زور بكارگيالی در ضالورت ا  به تو

 كار به خشررن غيال اقدامات سررایال از نتيجه نشرردن كنند و به خاطالحایررل تلق  اسررتثنائ  كام  امالی را زور

  گيالند

 ایول از بالگالفته نيز ایول این البته .دارد وجود نيز دیگالی های بندی تقسيم خصوص این در همچنين

سب و ضالورت ستند تنا سور مثال، عنوان به. ه یل دو به داخل  نظم حفظ موضوع در دوبار پالوف  بنيادین ا

ستعمال سله و زور تدریج  ا شاره ضالورت و مالاتب سل یول این تكيه بال با و كند م  ا  حقوق  مبان  بال ا

سه، یيف به فالان ستفاده دار، ی حي  نيالوهای ورود ناآرام، كنتالل تجمعات چگونگ  و تو  تجمع ابزار از ا

 (.96پالدازد) بابائ  ، پيشين ،  م  كنندگان،

 انتظام  نيالوهای حضور جه . كالد خواهند مداخله ضالورت یورت در انتظام  نيالوهای كه حال  در

 وزارتخانه كدام نظال زیال كه آن به بسررته نظام  نيالوهای اما كند، م  كفای  یرر ح ذی مقامات دسررتور تنها

شند، ضای مالبوطه وزارتخانه از باید با ضوح به امال این. كالد كمک تقا شود و  دیده نيز داخل  قوانين در و مي

 امني  و نظم بالقالاری ایل  مسئول ایالان، اس م  جمهوری در مثال، عنوان جزء ی حدید قانون  اس  به

 به را امني  و نظم حفظ ایررل  مسررئولي  نيز ها راهپيمای  و تجمعات هنگام در كه اسرر  انتظام  نيالوی

ضع اعاده به موهف آن، شدن ناآرام یورت در و دارد عهده  نيز ناآرام تجمع كالدن آرام و سابر حال  به و

 بسرريج نيالوهای از پاسررداران سررپاه با هماهنگ  در لزوم یررورت در تواند م  نيالوها این حال. بود خواهد

 قانون ، های راهپيمای  و اجتماعات امني  تأمين چگونگ  نامه آئين 9 ماده بالاسرررا  البته،. كنند اسرررتفاده

س  شده منع امني  و نظم بالقالاری جه  نيالوی  هال ورود ابتدائا شخيص به بنا ضالورت یورت در و ا  ت

 بالقالاری به مالبوط امور در تا شود م  خواسته بسيج نيالوهای از انتظام  مقامات تقاضای یا و تامين شورای
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ش  امني  و نظم ستورات با و انتظام  مأمورین نظال زیال نيز امال این كه بگيالند عهده بال را نق  یورت آنان د

 .هستند انتظام  مقامات دستورات از تبعي  به مكلف آنها و گالف  خواهد

شندگ  غيال ماهي  با را شهالوندان عموم ، های آموزش طالیر از باید انتظام  های سازمان  نوع این ك

. باشند آنها قبال در یحيح العمل عكس دادن نشان به قادر آنها با رویاروی  یورت در تا كنند آشنا ها س ح

سم دچار كه افالادی آگاه  عدم مثال، بالای  خایي  و قدرت از بالند، م  رنج تنفس  مشك ت از یا بوده آ

 مناسررب رو همين از كند؛ تهدید را افالاد قبيل این سرر مت  تواند م  دودزا و آور اشررک كشررندگ  گازهای

س  صوص این در لزم های آگاه  ا صادف  تلفات كاهش جه  خ ش  ت سليحات كارگيالی به از نا  غيال ت

 كمک بالای مناسب درمان  امكانات و پزشك  تيمهای باید همواره ع وه، به. شود داده شهالوندان به كشنده

 كشنده غيال تسليحات از استفاده این بال ع وه. باشند آماده عمليات یحنه در دیدگان آسيب به سالیع رسان 

 آگاه  عدم موارد از بسياری در زیالا اس ؛ ویژه یگان عمليات بال حاكم ای رسانه جو سازی شفاف نيازمند

 انتقال عموم  افكار به را آن از نادرسررت  چهاله شررده باعث سرر حها نوع این كاربالد و ماهي  از ها رسررانه

سانه كاركنان. دهند سان ویژه به و ها ر سيب معالض در همواره نيز خبالنگاران و عكا ش  جدی های آ  از نا

 بال باید مورداستفاده س ح ميزان و نوع كشنده، غيال تسليحات از زمان استفاده در. اند بوده ها س ح نوع این

 (.234،  1388حقيق ، )  شود انتخاب وهوا آب نيز و عمليات  محيو شالایو اسا 

س م  جمهوری انتظام  نيالوی ویژه یگان یول از چهار ماده اجالای در ایالان ا س  ا سا  كارگيالی به ا

 كه اع ميه این در. نماید م  اع ميه قالائ  به اقدام آنان نمودن متفالق و اغتشاشات كنتالل جه  در و س ح

 در مركور یگان مأموری  قبيل از مواردی به شررود م  قالائ  اغتشرراشررات كنتالل واحد فالمانده  توسررو

شاره تظاهالكننده جمعي  توسو قانون و نظم رعای  ضالورت جمعي ، نمودن متفالق خصوص . گالدد م  ا

س  این شته مخاطبان در سزای  به تأثيال تواند م  اع ميه و درخوا شد دا سليم از اثالات این دامنه و با  تا ت

 ادله بال مبتن  قالب. الف: گالدد ارائه طالح قالب در تواند م  درخواسرر  این. یابد م  امتداد بحالان تشرردید

آمالانه مامور انتظام  حر ندارد به  موضررروع و لحن بال مبتن  قالب –ج رسررران   اط ع بال مبتن  قالب -ب

 خاطال این كه م  تواند از ی حي  گزینش  استفاده كند بدون قالائ  اع ميه به افالاد حمله ور شود . 
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ستای در ایالان اس م  جمهوری انتظام  نيالوی ویژه به منظور ی حي  گزینش  یگان  ماده به عمل را

 خو تهيه به اقدام اس ، داده قالار توجه مورد لزم ميزان حداقل در را زور از استفاده كه مركور ایول از 13

 حداقل از استفاده به را مركور گانه 17 تدابيال از عنوان اولين و نموده اغتشاشات كنتالل در كل  تدابيال و مش 

 و وضررعي  با متناسررب را عمليات در درگيال نيالوهای تعداد ضررمنأ. اسرر  داده اختصرراص تجهيزات و نيالو

سته تعداد شگالان دان شا ستفاده و اغت شند مجبور كه زمان  تا را س ح از ا یيه با س  نكالده تو  هنال اوج و ا

شاش و شورش ضد یگان ستفاده را اغت  بحالان، مدیالی ) ميدانند امني  و نظم بالقالاری در نيالو حداقل از ا

 موردنظال كه اغتشاشات و جمعي  ها پالاكندن در خطالتال كم های روش از استفاده خصوص در(.  55، 1386

 از بعد ناجا پاسداران ویژه های یگان تجهيزات كه نمود اشاره نكته این به باید اس ، مركور 14 ماده تأكيد و

ص  و خطال كم تجهيزات مورد در تحقير و مطالعه ص شاش ضد های پليس تخ شورهای در اغت  مختلف، ك

 فشرررنگهای آور، اشرررک دودزا، های گلوله پاش، آب خودروهای قبيل از تجهيزات  اكنون هم و شرررده تهيه

 مهار در آسرريب و تلفات كمتالین از اسررتفاده خصرروص شررود. در م  اسررتفاده...  و تونفا باتوم، پ سررتيك ،

شگالان شا سو اغت ستای در و محوله های مأموری  انجام بالای ناجا ویژه یگان: شورش ضد نيالوهای تو  را

 و امكانات آخالین به كه اسرر  كارآمدی های ماشررين و ادوات ها، سرر ح دارای الملل  بين قوانين و اسررناد

 .اس  شده مجهز ها مأموری  با متناسب و دنيا روز تجهيزات

 تدابيال بسررتن كار به از پس اسرر ، ذكال به لزم: كنندگان اغتشرراش جان حفظ خصرروص در همچنين

 م  یحنه وارد كار چاره آخالین عنوان به اغتشاش ضد نيالوهای اغتشاش كنتالل در موفقي  عدم و مختلف

 .شوند

 این در ناجا ویژه یگان اقدامات از دیگال یك  شررورش ضررد باتون گيالی كار به نامه آیين تدوین و تهيه

صوص س  خ ستفاده نحوه قبيل از مواردی به آن در كه ا سا  نقاط باتون، از ا شاره... و بدن حيات  و ح  ا

 اس  شده

 شكل گيالی اغتشاشات و آشوب و ی حي  گزینش  ماموران    -6-4
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 شكل گيالی آشوب در دو حال  ممكن اس . 

 عموم  نظم زدن بالهم بال دال قالائن  و رویداد گونه هيچ وضعي  این در (:عادی) سفيد وضعي . الف 

شكار یورت به انق ب و نظام عليه فعاليت  و ندارد وجود داخل  امني  و  یگان بنابالاین نگالفته؛ یورت آ

 كندو نباید باعث تشنج شوند . دنبال م  را خود جاری های فعالي  ناجا ویژه

 به اس  ممكن شالور عنایال یا مخالف نيالوهای وضعي ، این در (:غيالعادی) خاكستالی وضعي . ب

 وضعي  این در. باشند نموده آغاز را ای نشده هماهنگ امنيت  ضد اقدامات یا زده دس  خصمانه عمليات

 توسعه ضدانق ب عنایال توسو جامعه سياس  و روان  اجتماع ، اقتصادی، نظم زدن بالهم جه  اقدامات 

 اشررراره كارگالی مالاكز و كارخانجات در اعتصرررابات به توان م  زمينه این در. داشررر  خواهد ادامه و یافته

ضعي  این در(. 15: 1388 نمود)همان ستفاده بال تأكيد ضمن و س  های روش از ا  حل بالای ت ش و سيا

 و حفظ مسرررئول عنوان به تابعه های رده و انتظام  نيالوی: شرررود م  انجام ذیل اقدامات ، آميز مسرررالم 

 از نماید م  ت ش اوضرراع كنتالل ضررمن و شررده حاضررال واقعه محل در ب فایررله امني ، و نظم بالقالاری

ستالش سعه و گ ستان تأمين شورای رئيس. كند جلوگيالی نظم  ب  تو یله نيز شهال  از آگاه  از پس ب فا

 بالرسرر  ضررمن كه نماید م  تأمين شررورای العاده فوق جلسرره تشرركيل به اقدام ناامن  یا نظم  ب  وقوع

 ایجاد كيفي  و كننده عمل نيالوهای از پشررتيبان  زمينه در لزم تصررميمات آن، وقوع علل و واقعه چگونگ 

 . نمود خواهد مشخص را مشك ت حل و بالخورد نحوه خصوص به و آنان ميان هماهنگ 

 بزرگ مقيا  با عموم  نظم مخل و امنيت  ضد عمليات وضعي  این در (:العاده فوق) زرد وضعي . ج

سطح از اعم) شده هماهنگ و سطح غيال و م  در دیگال عبارت به. یابد م  توسعه یافته سازمان یورت به( م

ضعي  این یال اقدامات و شاش و تظاهالات شكل به و شده خارج آرام حال  از كننده تجمع عنا  ههور اغت

 چون اقدامات  آميز اهان  و مخالف شرررعارهای دادن سرررال ضرررمن شرررالایط  چنين در بنابالاین نماید؛ م 

سداد راهپيمای ، ستن عموم ، معابال ان سات و اماكن به حمله و ها جاده ب سي صور تأ س  مت  در(. 16 همان) ا

ستان تأمين شورای هنگام این سالع در ا شكيل وق  ا سه ت س  ضمن و داده جل  اقدامات و واقعه روند بالر

 بالخورد و كار ادامه نحوه زمينه در را لزم تصميمات ای، منطقه مسئول سازمانهای و شهالستان تأمين شورای

در این حال  پليس كام  از عمليات  .( 140، 1388،  دیگالان و اكبالی) كند م  اتخاذ نظم  ب  عوامل با

 بسيج گيالی كار به با پاسداران سپاه مواقع این ی حي  گزینش  با توجه به وضعي  موجود م  نماید و در

 .شود م  عمل وارد لزوم یورت در اغتشاشات كنتالل بالای

 اقدام به دشمن و مخل مخالب، عوامل كه زمان  در قالمز یا بحالان  وضعي  (:بحالان ) قالمز وضعي . د

 و شرررده كل  اخت ل دچار جغالافيای  محدوده یک نظم و امني  كه نحوی به اند، شرررده متوسرررل قهالآميز

 مخالف امنيت  ضررد های فعالي  دامنه. شررود م  گفته اسرر ، گالدیده مخدوش منطقه آن در نظام حاكمي 

 ، 1388حقيق ،) اس  شده یافته سازمان امنيت  ضد عمليات به منجال و یافته گستالش اس م  جمهوری نظام

س  مقابله به قادر انتظام  نيالوی كه موارد این در(. 37 شوب و ني سلحانه حال  آ سئولي  نموده، پيدا م  م

ستقيم سداران سپاه با مقابله م ستالی ضابطان. بود خواهد پا س  آیين قانون در مقنن دادگ  جدید، كيفالی دادر

 و 15 ،12 ،3 مواد و كيفالی دادرس  آیين سابر قانون 25 تا 15 مواد جایگزین مورد حسب را 63 تا 28 مواد
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(.  39 ،1393 اهالی، زاده بخشرر  و سررليم ) اسرر  نموده انق ب و عموم  های دادگاه تشرركيل قانون 39

 و آثار حفظ جالم، كشررف در دادسررتان تعليمات و نظارت تح  كه هسررتند مأموران  دادگسررتالی ضررابطين»

 تحقيقات متهم، شرردن مخف  و فالار از جلوگيالی و یافتن شررناسررای ، جالم، وقوع ادله آوری جمع و ع ئم

 آیين قانون 28 ماده) «كنند م  اقدام قانون موجب به قضرررائ ، تصرررميمات اجالای و اوراق اب غ مقدمات ،

 عام ضابطان عنوان به دادگستالی ضابطان تعيين و تفكيک بال ع وه جدید، قانون در(. جدید كيفالی دادرس 

 آن 30 ماده طبر و كالده خارج ها آن شرررمول از را وهيفه كاركنان مزبور، ماده ذیل تبصررراله بالابال خاص، و

 بعدی مواد در آنها قانون  وهایف تشالیح و دادگستالی ضابطان مشخصات تدقير و تویيف به نسب  قانون

 به منوط بودن، اعتماد مورد و وثاق  بال ع وه دادگستالی، ضابو عنوان احالاز» ماده این اسا  بال. پالدازد م 

 كارت تحصرريل و مالبوط قضررای  مالجع نظال زیال آموزشرر  های دوره گرراندن با لزم های مهارت فالاگيالی

 ممنوع كارت، این فاقد اشخاص سوی از گالفته یورت اقدامات و تحقيقات. اس  دادگستالی ضابطان ویژه

 قانون مناسب و مؤثال ابتكارات و ها نوآوری از یك  عنوان به مزبور الزام. «اس  اعتبار بدون قانون  نظال از و

سب  جدید ضمين جه  در و شده محسوب دادگستالی ضابطان به ن  و مالدم و شهالوندان حقوق رعای  ت

 فاقد سابر قانون و شود م  تلق  آنها اجالای وهایف و انجام به نسب  انتظار مورد و لزم اعتبار امكان ایجاد

 ( .39منبع،  همان) اس  بوده مزبور ویف

 عبارت ایط ح در و(  49 ، 1381معين،) كنتالل بدون حالك  و شورش فتنه، معنای به لغ  در شورش

 تفاوت این با اس ، تالاز هم بلوا با حدت و شدت ميزان نظال از و اس  مشكل آن كنتالل كه حالكت  از اس 

 دارند. توجه ویژه موضوع  بال آشوبگالان كه

یل طبر همچنين س  قانون 26 ا سا س  انجمن های جمعي  ها، احزاب،: ا  های اقلي  و ینف  و سيا

 جمهوری اساس  و اس م  موازین مل ، وحدت آزادی، استق ل، آنكه بال مشالوط آزادند، شده شناخته دین 

س م   آنها از یك  در شالك  به یا كالد منع آنها در شالك  از توان نم  را كس هيچ. نكنند نقض را ایالان ا

 .ساخ  مجبور

س  آزاد گالوه ، فعالي : گوید م  احزاب قانون 6 ماده شالوط ا  در مندرج تخلفات مالتكب اینكه بال م

 حمل بدون كشرررور وزارت اط ع با ها راهپيمای  بالگزاری ،20 تبصررراله. نگالدد قانون این 16 ماده بندهای

سيون تشخيص به كه دریورت  و س ح س م مبان  مخل ،10 ماده كمي شد ا شكيل نيز و نبا  در اجتماعات ت

سب با عموم  پارك های و ميادین شور، وزارت از مجوز ك س  آزاد ك ،  1370گالوهها ،  و احزاب قانون) ا

592 . ) 

سلحانه قيام س م  حكوم  بالابال در م س م  مجازات قانون 186 ماده در ا صوب ا  بين  پيش 1370 م

س  شده شكل جمعي  یا گالوه هال: ا س م  حكوم  بالابال در كه مت سلحانه قيام ا  مالكزی  كه مادام كنند، م

س ، باق  آن ضاء تمام ا ضع كه آن هواداران و اع  نحوی به و دانند م  را سازمان یا جمعي  یا گالوه آن مو

شبالد در شته شالك  نظام  شاخه در اگالچه محارباند دارند، مؤثال ت ش و فعالي  آن اهداف پي شند ندا . با

شاره امني  عليه اقدام و قيام به ذیل شالح به قوانين از ای پاره در همچنين س  شده ا  قانون 22 ماده -1 ا

سلح، نيالوهای جالایم مجازات صوب م س م ؛ مجازات قانون 187 ماده -2 ؛1382 م  499 و 498 مواد -3 ا
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 از یك  را محارب مجازات اسرر م  مجازات قانون 196 ال  193 مواد -4 ،1375 مصرروب تعزیالات قانون

 انتظام  نيالوی. اسررر  دانسرررته تبعيد و چپ پای و راسررر  دسررر  قطع آویختن، دار به قتل،: مورد چهار

 و مقابله انتظام ، نيالوی قانون چهار ماده از دو بند در راهپيمای  ها و تجمعات و ایالان اسررر م  جمهوری

 و باشد كشور امني  مخل كه های  حالك  و شورش تالوریسم، خالابكاری، هالگونه با مستمال و قاطع مبارزه

 اجتماعات، بالگزاری امني  تأمين نيالو این وهایف از: كند م  عنوان قانون همين چهار ماده سررره بند در

شكل شكل هالگونه از جلوگيالی و ممانع  و مجاز و قانون  های فعالي  راهپيمایيها، ها، ت  و راهپيمای  و ت

 .اس  غيالقانون  های فعالي  و نظم  ب  اغتشاش، با مقابله و غيالمجاز اجتماع

 كالده سرررازمانده  و اندازی راه زیال شرررالح به رده در ها مأموری  این اجالای و تحقر بالای ناجا پس

س   فالمانده  تدابيال بالابال 1384 سال در ها راهپيمای  و اجتماعات بالگزاری تأمين بالای امداد یگان. الف: ا

 قالار ها اسرررتان انتظام  فالمانده  تابعي  در و خارج ویژه های یگان تابعي  از امداد های یگان ناجا وق 

كنتالل اغتشاشات با ماموران انتظام  اس  و تمام این ماموران باید بال (. 25 ،1388، دیگالان و اكبالی) گالفتند

شد یگان شتال  شات بي شا سب مقالرات بخش و ناحيه عمل نمایند ول  اگال اغت های ناجا نيز دخال  م   ح

 كنند. 

 ی حي  گزینش  ماموران انتظام  در آزادی اجتماعات باید تح  شالایو ذیل باشد .

 :مررأمرروریررن انررتررظررامرر  در مرروارد زیررال حررر برركررارگرريررالی سرررر ح را دارنررد - 3مرراده 

نمررایررد-1 بال كسررر  كرره بررا سررر ح سرررالد یررا گالم برره آنرران حملرره  بالا  .بالای دفرراع از خود در 

آورند ول  اوضرراع و احوال طوری از خود در بالابال یک یا جند نفال كه بدون سرر ح حمله م بالای دفاع -2

فعرره يالی سرررر ح مرردا گ بكررار مكرران نررداشررررترره برراشرررردبرراشررررد كرره برردون   .شررررخصرررر  ا

در یررورت  كه مأمورین مركور مشرراهده كنند كه یک یا چند نفال مورد حمله واقع شررده و جان آنان در -3

 .خرررررررررررررررررررررررطرررررررررررررررررررررررال اسرررررررررررررررررررررررررر 

سارق-4 ستگيالی  س  كه اقدام به تالور و یا تخالیب و یا انفجار نموده و در حال و قاطع بالای د الطالیر و ك

 .فررررررررررررررررررررررررالار برررررررررررررررررررررررراشررررررررررررررررررررررررررد

شتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فالار نماید، از -5 شده یا زندان  از بازدا ش   شخص بازدا در موردی كه 

 .وی اسرررتفرراده كالده وثمالی نبخشررريررده برراشررررداقرردامررات دیگال بالای دسرررتگيالی و یررا توقيف

صاله  سو وزارتخانهآیين -تب صویب هيأت نامه اجالای  این بند تو ستالی تهيه و پس از ت شور و دادگ های ك

 .وزیرررررالان بررررره اجرررررالا گرررررراشررررررررتررررره خرررررواهرررررد شررررررررد

مقال نيالوهای انتظام  از قبيل مالكز فالمانده ، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار س ح بالای حفظ اماكن انتظام  )-6

 یرررررررا مرررررررهرررررررمرررررررات و مرررررررالكرررررررز آمررررررروزشررررررررر (

 .برراشرررردالای حررفررظ سرررر حرر  كرره جررهرر  انررجررام مررأمرروریرر  در اخررترريررار آنرران مرر برر-7

بندی شررده بویژه اماكن حيات  و حسررا  در مقابل هال گونه هجوم و حمله جه  بالای حفظ اماكن طبقه-8

 .گرريررالی و اشررررغررالو امرروال، گررالوگررانسرررروزی، غررارت اسررررنررادتررالور، تررخررالیررب، آتررش

ای غيال مجاز قصد ورود و یا خالوج را داشته و به اخطار بالای جلوگيالی و مقابله با اشخای  كه از مالزه-9
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 .نرررررمرررررایرررررنررررردمرررررأمررررروریرررررن مرررررالزبرررررانررررر  تررررروجررررره نرررررمررررر 

 .بررالای حررفررظ تررأسرررريسررررات، تررجررهرريررزات و امرراكررن نررظررامرر  و انررتررظررامرر  و امررنرريررترر -10

م  اسرررر  - 1تبصررراله  لزا ل  ا ب ق خطررار  یو، ا قتضررررای شرررالا فوق در یرررورت ا موارد   .در 

صاله  شند، مجاز به نيالوهای انتظام  در مواردی كه  – 2تب شته با در چهارچوب بندهای مركور مأموری  دا

 .بررررررراشررررررررررنرررررررداسررررررررررترررررررفررررررراده از سرررررررررر ح مررررررر 

نيالوهای اتنظام  در كليه موارد مندرج در این قانون در یورت  مجازند از س ح استفاده نمایند  – 3تبصاله 

 نررداشرررترره برراشرررنررد، ثررانيرراً دریرررورت امكرران مالاتررب:ای جز بكررارگيالی سررر حكرره اول چرراره

 ترررررررررررريررررررررررررال هرررررررررررروائرررررررررررر  - الررررررررررررف

 ترررررريررررررالانرررررردازی كررررررمررررررال برررررره پررررررائرررررريررررررن -ب 

 .را رعررررایرررر  نررررمررررایررررنرررردترررريررررالانرررردازی كررررمررررال برررره بررررال -ج 

شورش و بلوا و مأمورین انتظام  بالای اعاده نظم و كنتالل راهپيمائ  - 4ماده  شاندن  های غيال قانون ، فالو ن

ی س ح را به دستور فالمانده پریال نباشد، حر بكارگيالمهار آنها امكانهای  كه بدون بكارگيالی س حناآرام 

 عررررمررررلرررريررررات، در یررررررورت تررررحررررقررررر شررررررالایررررو زیررررال دارنررررد:

 .قب  از وسررررایررل دیگالی مطررابر مقالرات اسرررتفرراده شررررده و مؤثال واقع نشررررده برراشررررد -الف 

قبل از بكارگيالی سرر ح با اخ لگالان و شررورشرريان نسررب  به بكارگيالی سرر ح اتمام حج  شررده  -ب 

 ( . 1373مورین نيالوهای مسلح در موارد ضالوری، قانون بكارگيالی س ح توسو مأباشد)

 آميز پليس ، عدم حمل س ح  خشون  اقدامات از پالهيز -7-4

 خاص اهداف  به نيل بالای روش یک مثابه به كه اسرر  خشررونت  نوع آن اینجا در خشررون  از منظور

 عدم به خشررون  از گرار دوران تا اند بوده قدم پيش خشررون  منع بكارگيالی در بزرگان . شررود م  اعمال

 یك  گاندی اس  مهاتما بوده گاندی مهاتما افالاد این جمله از. شود ط  آميز مسالم  روشهای و خشون 

سان معدود از س  ) مهاتگاندی ،  م  كار به را آن عمل در هم و بود پالداز نظالیه هم كه بود های  ان  1378ب

شالی، مدرن علوم و تجارب از گيالی بهاله بال ع وه وی تجالبه و تئوری (.97-31،  یل ب  دین  اعتقادات حا

 و اهداف به دسررتياب  طالیقه تنها وی. اسرر  گالفته نشررات هند دین بالخص مختلف ادیان از كه بوده وی

 در هالگاه و دانسرر  م  آميز مسررالم  روشررهای طالیر از عمل در بلكه گفتار در تنها نه را خود آرمانهای

ش  این از مبارزه یله خود م ستا همين در. نمود م  متوقف را مبارزه گالف  م  فا  بزرگتالین از یك  وی را

 عدم تفكال تالویج و آميز مسرررالم  های راهپيمای  آن و كالد اهدا بشرررالی جامعه به را خود دسرررتاوردهای

شون  س  بوده خ ستان دول  با مبارزه های سال در كه ا ستفاده خود ابزار این از مداوم یورت به انگل  ا

 مارتين چون دیگالی افالاد. یاف  دسرر  بود، انگلسررتان از هند اسررتق ل به خود هدف به نهای  در و كالده

 این بالجسته در گاندی چون یک هيچ لكن كالدند، پيالوی رویه این از خود مبارزات در كه بود نيز لوتالگينک

راهپيمای  های ملل  تظاهالات، تجمعات و  اسررا  بال كه نيز ایالان 57 سررال انق ب دیگال سرروی از. نبودند

 ایالان تحقر یاف  .
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یك  از قيودی اسررر  كه به عنوان جزء لینفک مفهوم مسرررالم  اميز بودن در بحث آزادی اجتماعات 

 جامعه یک ضرررالوریات و اهداف با بودن مخالف و افالاد جان یا عموم  امني  مطالح م  شرررود تهدید

 . شود م  محسوب قيد این موجه، علل تالین ایل  از دموكالاتيک

 تهدید مورد شدت به افالاد جان و عموم  امني  باشد، س ح حمل با همالاه افالاد اجتماعات كه هنگام 

 بلكه ها، آن خود جان تنها نه یكدیگال با مخالفانشان و كنندگان اجتماع درگيالی هنگام بسا چه. گيالد م  قالار

 بنيادی از حيات حر. گالدد نقض اس  ممكن حت  و گالفته قالار تهدید مورد نيز شهالوندان سایال حيات حر

 توسو س ح حمل كه حال  در. گيالد قالار تهدید مورد نباید ای بهانه هيچ به كه اس  بشالی های حر تالین

شود و ماموران بایداز امني  مالدم دفاع كنند و  حر این كامل نقض به منجال تواند م  افالاد از بزرگ  اجتماع

اولين یرر حيت  كه پليس در این مورد دارد این اسرر  كه با توجه به این كه داشررتن اسررلحه جالم اسرر  

 اشخای  كه اسلحه حمل م  كنند دستگيال نماید . 

 با انتظام  نيالوهای بالخورد و دخال  با و اسررر  اجتماع كنندگان توسرررو سررر ح بكارگيالی زمان در

 بال و شده تلق  مسلحانه شود حمل س ح آن در كه تجمعات  نتيجه در. گيالد م  یورت مسلح اجتماعات

سا  ستور العمل ها بال  وجود آنها با مقابله بالای مجوز داخل  قوانين و الملل  بين موازین ا دارد قوانين و د

 اید به این مورد توجه كند . حسب بخش و ناحيه فالق م  كند و پليس در ی حي  های گزینش  ب

مقام عموم  در یورت  تشخيص خود را مقيد م  كند كه قاعده ای را به یورت انعطاف ناپریال اعمال 

شان  ضيه از خود انعطاف ن ضاع و احوال هال ق س  یک مقام عموم  باید با توجه به او كند؛ این در حال  ا

تعيين شررده از انعطاف بالخوردار اسرر ؛ ایررل دهد. البته دول  در چهارچوب خو مشرر  ها و ایررول كل  

انصاف نيز اقتضای آن را دارد كه با ایجاد این قواعد عموم  با مالدم به یورت بالابال رفتار شود، هالچند مقام 

شد شابه با ستثناء در موارد م شه ی جواز یا عدم جواز ا یل تناسب همواره باید در اندی  .عموم  با توجه به ا

د آن در نظام حقوق  انگلستان در جه  تحدید ی حي  گزینش  ت ش م  شود، ایل دیگالی كه به استنا

ایل انتظارات مشالوع اس . این ایل هنگام  مطالح م  شود كه یک شهالوند با تكيه بال بالخ  اقدامات و 

اعمال دول  به این باور هدای  م  شود كه منافع و امتيازات  را به دس  آورده اس  و بال اسا  آن، جه  

 ( .556،  1388ام امور خود بالنامه ریزی م  نماید )هداوند، انج

 یورت اجتماعات اتمام از پس و متعاقبا كه روش این پليس در حال  اشوب افالادی را دستگيالم  كند

ستفاده مجازات شكل دو به. گيالد م  سلحه كنندگان ا  احزاب كه اجتماعات  از دسته آن بالای سابقه ثب  و ا

شكيل آینده در ها گالوه و ضائ  روش  روش، این. شود م  انجام. داد خواهند ت س  ق  ع وه تواند م  كه ا

 شود گالوههای  بالای تجمعات تشكيل از مانع سابقه باثب  اند، كالده استفاده اسلحه از كه كسان  مجازات بال

اندالبته با توجه به موقعي  پليس باید از ی حي  گزینش  استفاده نماید و  آورده روی مسلحانه مش  به كه

در بين تجمعات افالاد را دسرررتگيال كند اگال احتمال دهد كه ممكن اسررر  تيال اندازی شرررود البته با توجه با 

 بالرس  كامل و تا جای  كه امكان دارد دستگيال نمودن را به بعد از  تجمعات موكول م  كنند . 

 آميز در ی حي  گزینش  پليس خشون  اقدامات از هيزپال -8-4
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سالم  قيد از اجتماعات شدن خارج باعث كه اقدام  هال س  ممنوع گالدد، بودن آميز م  شود م  باعث و ا

شن  تجمعات چنين كه سناد حمای  مورد خ شال حقوق الملل  بين ا ست  تجمعات. نگيالد قالار ب شن نبای  خ

 این از. گيالد م  دربال را آن سرطح بالتالین تا تالین نازل از آميز خشرون  اقدامات تمام  عبارت این باشرد،

ستفاده س ح از كه اجتماعات  نه تنها رو یف كنند، م  ا سالم  و  حمای  مورد كالده نقض را بودن آميز م

ستند،  خشون  و آميز خشون  اقدامات به كنندگان تجمع آن در و بوده آميز خشون  كه اجتماعات  بلكه ني

سل زا ستند حمای  مورد نيز، شوند متو سل زور به كنندگان تجمع آن در كه اجتماعات  بنابالاین. ني م   متو

 عنوان به پليس و نبوده حمای  مورد كنند تبدیل شورش به نهای  ناآرام  ودر و آشوب به را تجمع شوند،

 در و نظم زنندگان بالهم رو این از. اسررر  آن با بالخورد و مقابله به موهف جامعه در امني  نظم  نيالوی

 به محاكمه بالای شررد دسررتگيال مامورین توسررو اجتماعات و ها شررورش ها، درگيالی خيابان ، های آشرروب

  شوند و در این حال  پليس زیاد از ی حي  گزینش  استفاده م  كند .  م  تسليم قضائ  دستگاه

شان از زور  ش  خود ی حي  های گزین شات غيال اگال چه دول  م  تواند در  شا ستفاده كند در اغت ا

 كنتالل و پالاكندگ  در شررران اقدامات در پليس، یعن  آنها تح  نيالوهای و ها مسرررالم  آميز ول  دول 

 لزوم دیگال، عبارت به. كنند عمل خود تعهدات به باید و نبوده بشرررالی حقوق از مبالا خشرررن اجتماعات

 شيوه بكارگيالی با و سالكوب جه  پليس بالای مجوزی معنای به نباید آميز خشون  تجمعات جلوگيالی از

 (.15، 1398بهادری، شود ) تلق  كنندگان اجتماع شتم و ضالب جمله از خشن های

 و ی حي  پليس زا سخنان خشون  از خودداری و آميز تنفال بيان بكارگيالی منع -9-4

 باعث اس  ممكن كه اس  ملتها سایال از ناگواری و تل  حوادث از پال ها مل  تاریخ  حافظه شک ب 

سياری و شود ملت  از مل  یک تنفال شته قالن های درگيالی و جنگها از ب یل گر  مرهب ، بالدباری عدم حا

 م  گاندی رابطه همين در. اسررر  بوده ملتها ميان در تنفال شررردن نهادینه و تالویج نهای  در و نژادی قوم 

س  متقابل رواداری زرین، قاعده»: گوید  از بخش  تنها همواره و نداریم یكسان  عقاید هالگز ما همه زیالا. ا

شكارتالین بيان،« .بينيم م  مختلف زوایای از را حقيق  سيله آ س  تنفال ابالاز جه  ابزار و و  گفتار این و ا

س  افالاد شتالین كه ا شار بين در تنفال تالویج بالای را نقش بي  ضعيف شاید. كند م  ایفاء جامعه مختلف اق

 بيان حيطه در نيز اعمال این دید خواهيم بيشرررتال تأمل  با كه آید م  عمل و رفتار قالب در تنفال جلوه تالین

 .گيالد م  قالار

صوص در مهم سوال ضوع این خ س  این مو س  الملل  بين منع مورد تنفالآميز بيان آیا كه ا  بيان با ا

 زا كدام یک جزء ی حي  قانون  اس  . تنفال

 اجتماع ، شرررالایو از تابع  و جامعه آن فالهنگ از نمودی دارد وجود اجتماع سرررطح در كه بيان انواع

س  صادی و سيا س  اقت شون  سم  به جامعه اگال رو این از. ا  از تابع  كه افالاد بيانات سيالكند بالتبع خ

 .یابد م  سوق ك م  خشون  سم  به نيز اس  جامعه شالایو



 

1432 
ان

ور
مام

ي 
نش

گزي
ت 

حي
صال

 
ت

اعا
جتم

ی ا
زاد

ت آ
يري

مد
در 

ي 
ظام

انت
 

 

 طوری به دارد، بيان آزادی با تنگاتنگ  و نزدیک اسرر  كه ارتباط  آزادیهای  جمله از اجتماعات ازادی

سيم در و دانند م  جمع  بيان نيز را آزادی این بالخ  كه مهم  از را آزادی این گالفته یورت های بندی تق

 خصوص این باشددر باسكوت اگال حت  اس  بيان نوع  كالدن اجتماع». دانند م  بيان آزادی تالین مصادیر

س  لزم نيز شاره ا س ، آزادی یک بيان، آزادی كه شود ا س  های  محدودی  دارای بلكه ني  3 بند در كه ا

 اس  های  محدودی  تمام  همانند ها محدودی  این. اس  آمده سياس  و مدن  الملل بين ميثاق 19 ماده

 (. 53 ص پيشين، كند)خلخال ، م  مقيد را آن و شود م  اعمال نيستند، مطلر كه های  آزادی

 سياس  و مدن  حقوق الملل بين ميثاق 20 ماده اميز، تنفال بيان و بيان آزادی بحث در توجه قابل نكته اما

س  س ، بيان آزادی بال افزون و ویژه محدودیت  كه ا  ویژه محدودی  همان را تنفال بيان با آميز توهين بيان ا

س  ای شته امال این كه اهميت  دليل به و آمده ميثاق 20 ماده در كه ا  كالده اع م ممنوع یالاح  به را آن دا

 اقشرار از حمای  بالای ضرالورت  را آن نيز بالخ  و بيان آزادی بال بيان م  كنند كه محدودیت  بالخ  اسر ،

 بيان آثار حقوق  ابعاد بالرسررر  علم  ميزگالد ) به.ميدانند دموكالاتيک جامعه هال در اقلي  ها پریال آسررريب

 ( .1388 تهالان، اس م ، بشال حقوق كميسيون اس م ، اندیشه و بشال حقوق الملل  موت منظال از تنفالآميز

 امال این به اهمي  دارد نگاه ویژه ای اسررر  كه اسرررناد بين الملل  آنچه متفاوت، تعابيال این از جدا اما 

 . كند م  جدا بيان آزادی گستالده دایاله را از زا تنفال یا تنفالآميز بيان و داشته

شون ، سوی به را جامعه و انداخته مخاطاله به را افالاد جان و عموم  امني  تواند م  آميز تنفال بيان  خ

 كه كند ایجاد جامعه بالای را ناگواری بسيار آثار و كند تالغيب گالوه  و قوم  جنگهای حت  و تبعيض تنفال،

 .كالد جبالان را آن تبعات نتوان ها سال تا

سيع، سطح در اگال ثانيا، ستالده و شد، مند نظام و گ س  ممكن با  در عموم  نظم خوردن بالهم باعث ا

 .باشد آن حتم  نتایج از آشوب و خشون  شورش، و شده جامعه یک

 همان یا عموم  اخ ق اسرر  ممكن باشررد، مسررتهجن و موهن گفتارهای یا رفتارها با همالاه اگال ثالثا،

صادیر بالخ . كند نقض را حسنه اخ ق شتال را تنفالآميز بيان م صادیر جزء بي  م  دانند اخ ق  هنجارهای م

 حقوق  تا

 ها اقلي  حقوق به ناهال آميز تنفال بيان اگال. كند نقض را دیگالان های آزادی و حقوق اس  ممكن رابعا،

 اعمال موجبات یا و كالده متزلزل جامعه در را آنان موقعي  تواند م  باشررد، اجتماع  های گالوه سررایال یا و

 .آورد فالاهم را ميثاق 20 ماده در مركور

 و جمع  دسته یورت بيانات این اینكه چه آزادیهاس ، سایال از تال حسا  بسيار اجتماعات آزادی این

 دربال گيالد . نيز را بيشتالی دایاله تبع به و گالفته شكل گستالده سطح  در

 زا و اختيارات ماموران پليس خشون  سخنان از خودداری-10-4

گسررتالده و جمعي  قابل توجه  كه كينه، تجمعات افالاد به عل   و خشررون  به تالغيب و تحالیک منع

 از حمای  و مندی بهاله در باید ها در آن وجود دارد تاثيالات زیادی را درون جامعه خواهد داشررر . دول 

 باید نيز حر این از مندان بهاله و افالاد گيالند، بكار خود را اهتمام و سرررع  تمام  افالاد اجتماعات آزادی



 

1433 

ماهنامه 
علمي 

(
مقاله عل

مي
 _

پژوهشي
) 

جامعه شناسي سياسي ايران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1401
 

 و احتالام همانا كه خود وهيفه خصررروص این در و كالده ی رعا را متكثال دموكالات جامعه یک مقتضررريات

 جوامع  با و فالاوان های اقلي  با و متكثال جوامع در. دهند انجام اس  افالاد سایال های آزادی و حر رعای 

 ابالاز در بالدباری و تسرراهل تسررامح، رعای  عدم بالند، م  سررال به اقلي  در اكثالی  به نسررب  گالوه یک كه

ضان رعای  عدم و آراء و عقاید  در و تنفال كينه، ناآرام ، تبعيض، كه شد خواهد باعث متكثال جامعه یک مقت

 بشال حقوق الملل  بين نظام و الملل  بين اسناد كه اس  موضوع  این. شود توليد جامعه و خشون  نهای 

س  كالده منع را ست  فوق، مطالب به توجه با. ا سل تنها نه كه گف  بای شون  به تو شون  اقدامات و خ  خ

س ، ممنوع و مرموم آميز شون  كه بيانات  ا شون  زمينه یا و كند توليد جامعه در را خ  نيز كند ایجاد را خ

ست  صاویال شعائال، با آن در كنندگان شالك  كه تجمعات  رو این از. شود ممنوع بای شان و ت  باعث حالكات

 .شوند اع م ممنوع بایست  شوند، م  مخالفان و افالاد سایال در خشون  ایجاد

س  ذكال به لزم البته سيار رویه این كه ا سا  ب س  خطالناك مواردی در و ح  زیادی دلیل به نياز و ا

 تجمعات اینگونه كالدن اع م پليس در یررر حي  های گزینشررر  خودش باید توجه كند كه ممنوع. دارد

ست  سبوق بای شد سابقه به م شون  باعث تجمع  اینكه گمان به توان نم  راحت  به و با  یا و جامعه در خ

 در موضرروع این البته. شررود اع م ممنوع شررود، م  گالوهها بين اخت ف ایجاد و عموم  نظم خوردن بالهم

شورهای سيال و بوده متفاوت جهان، ك ستانه بالتبع و دارد وجود بيانات اینگونه از متفاوت  تفا دول   تحمل آ

س  متفاوت نيز تجمعات گونه این با بالخورد نحوه و ها سم راهپيمای  مثال، عنوان به .ا  محله در ها نئونازی

 باعث امال این هالچند و شررده بالگزار سرراله هال كه اسرر  های  راهپيمای  جمله از آمالیكا در نشررينان یهودی

 متحده ایالت دول  توسو كنون تا اجتماعات این شود، م  ها گالوه این بين اخت ف شدن تال عمير هالچه

 و بالوز امالوز كشورهای در توانند نم  هالگز اجتماعات  چنين دیگال سوی از. اس  نشده اع م ممنوعامالی 

احزاب  در بسياری  10كميسيون ماده  ویژه به و ایالان حقوق  نظام در كه اس  حال  در این. كنند پيدا ههور

 اثال تالتيب مجوز اخر جه  به افالاد، درخواس  به اس  اس م مبان  مخالف تجمع  اینكه تلق  با موارد، از

 ( .78، 1388)هداوند، دارد  حكای  ها كشور رویه ازتفاوت این و اس  نداده

 آميز مسالم  غيال اجتماعات با پليس نيالوهای ی حي  گزینش  بالخورد ایول -11-4

 حفظ بالای باید شرررد، تبدیل آشررروب و ناآرام  به به اجتماعات آنكه از پس انتظام  نيالوهای و پليس

 آرام نا اجتماعات پالاكندگ  و كنتالل به شررهالوندان سررایال حيات حر خصرروص به و جامعه امني  آرامش،

 .دهند انجام زمينه این در بشالی حقوق هنجارهای رعای  با را خود وهایف از یك  تا بپالدازند

سيله هال به تواند نم  كنندگان اجتماع كالدن پالاكنده و مهار در دول  ش  و و سل رو  هال به و شود متو

 امني  و حيات حفظ بالای دول  بشرررالی حقوق تعهدات بلكه كند، سرررالكوب را آنان بخواهد كه نحوی

س  شهالوندان یل دو هنگام این در و ا سب و ضالورت ا یل  و كليدی نقش تنا  نيالوهای كند م  ایفاء ا

شتيبان  و حمای  همان كه اجتماعات در ویژه كاركالدهای بال ع وه پليس س ، اجتماعات از پ  به توجه با ا

 غيالمسالم  و ناآرام یا غيالقانون  اجتماعات كه یورت  در جامعه، امني  و نظم حفظ یعن  شان ذات  وهيفه

 از اجتماعات كه هنگام  .دارند نيز را شررهالوندان و جامعه به آرامش بازگالداندن و كنتالل وهيفه باشررد، آميز
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سالم  حال  س  ممكن شود، خارج آميز م سيع طيف ا شون  از متنوع  و و  كنندگان اجتماع سوی از خ

شون  و شود اعمال سيار سطح از خ سيار سطح تا و شده آغاز نازل  ب ستالش بالی  ب یابد در این گونه  گ

 (.38، 1398بهادری، موارد نيالوهای پليس باید آرامش را حفظ نماید )

 م  گفته قانون  غيال اعاتاجتم آن به ایط ح در كه مجوز بدون و اط ع بدون در خصوص اجتماعات

 . شود

 ای، گستالده سطح در عموما داخل ، شورش های به بخشيدن پایان منظور به دولت  مقامات و مسؤولن

 و «حاكمي » به معطوف اراده كه چارچوب امالی كنند؛ م  استفاده مسلح نيالوهای حت  یا پليس نيالوهای از

. شود م  توجيه سياس  و اجتماع  های ضالورت اقتضای به و آن از ناش  های محدودی  و عموم  نظم

شوب كه شده ثاب  تجالبه به اما ضعيف داخل  شورش های و ها آ س  قانون حاكمي  ت  تخلفات با كه ا

شال، حقوق گستالده سيب ساز زمينه ب  وهيفه با توأم مقوله اوضاع  چنين در كه چالا. شود م  مالدم به زیاد ا

 تلق  یكسرران دولتها، مطلر اقتدار با و كند م  اسررتفاده را قانون فوق و نامحدود قدرت امني ، و نظم حفظ

 .شود م 

 نظم اعادة یا بالقالاری و حاكمي  اعمال جه  در چه اگال كه بود باور این بال توان م  اسرررا  این بال

 تا گالدد، م  تلق  مشرررالوع دول  محدود تالی بالای اقدامات عموم ، مصرررالح و منافع كننده تأمين عموم 

 و محدودیتها تابع زور، اعمال اما شرررود، م  شرررمالده مجاز زور، از اسرررتفاده اختيار المكان حت  كه آنجا

  هاس   ممنوعي 

شورش -12-4 ش   شوب و ی حي  گزین ی حي   های آ سب  داخل  و نقش ماموران در كنتالل بال ح

 گزینش  

 به حكومت  رسم  گالوه سوی از تدریج به و شده حادث بار خشون  داخل  های آشوب و ها شورش

آید در  م  مقامات به وجود با مبارزه بالای یافته سرررازمان گالوههای سررروی از تدریج به و آید م  وجود

شورش س  شورش ها اول باید دید كه  سلحانه درگيالی یک به تبدیل اینكه یا ا س  شده م  بعد گام در ا

ضعي  این در اعمال قابل حقوق  قاعده به راجع یيف. بگویيم سخن و سالم  غيال تجمع یک كه این تو  م

سلحانه درگيالی به یا و بوده شورش زمان  چه آميز سيار كار شده، تبدیل م شكل  ب س ، م  این در البته ا

 (.15،  1388 )عبداله ،. دارد وجود های  مؤلفه الملل  بين قضائ  های رویه در خصوص،

 وجود موضوعه حقوق باره، این در واقع، در. اس  بشال حقوق اعمال قابل حقوق شورشها، سالكوب در

س  و مدن  حقوق الملل  بين ميثاق در نه دیگال، عبارت به. ندارد سيون سایال در نه و سيا  امال این ها كنوان

 در را مقالرات  و قواعد ميتوان نيافته قوام یا نالم حقوق چارچوب در تنها و اس  نگالفته قالار بين  پيش مورد

 غالبا كه اس  رفتارهای و ها قطعنامه ها، اع ميه همان نالم، حقوق از منظور. یاف  ها وضعي  این خصوص

   شررود)عبدالله ، م  آور الزام و یافته قوام یا سررخ  حقوق به تبدیل زمان طول در ول  نيسررتند، آور الزام

1388.) 
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در آشوب ها نيالوهای انتظام  اول باید سع  نمایند مسالم  اميز بالخورد كالده اما اگال دیدند كه طالف 

شدن  شته  ستفاده كالده و مانع از ك ش  ا ی حي  گزین س  بایداز  سلحه دارد و جان مالدم در خطال ا مقابل ا

به ویژه آنكه در در خصوص چگونگ  اعمال نظارت بال ی حي  های گزینش ، اخت ف اس ؛ مالدم شود . 

زمينه ی نظارت قضای  بال ی حي  های گزینش ، محاكم عموماً با محدودی  های  مواجه م  باشند؛ چالا 

آن عده از مقامات عموم  دارای ی حي  گزینش  را فاقد م  باشند؛ «حسن تصميم »كه ی حي  ورود به 

ش   ی حي  های گزین شود. به این « عادی»ل ی حي  های تكليف  كنتال« كنتالل حداقل »در  اعمال م  

س ؛ زیالا سایال موارد ا ش  نقش دادگاهها كمالنگتال از  ی حي  های گزین در  معن  كه در اعمال كنتالل بال 

یرر حي  های گزینشرر  دادگاه های بسررياری با اعتماد به مقام عموم  پریالفته اند كه این مقام باید بتواند 

كالد را م  توان در مسائل فن  و تخصص  اداری یاف . امالوزه اكثال آزادانه اتخاذ تصميم نماید؛ اوج این روی

شده  سانه و تخصص  به خود مقام عموم  )قوه مجالیه( واگرار  شنا سائل كار محاكم پریالفته اند كه بالخ  م

سب ومعقول بودن  شند؛ مگال آنكه معيارهای تنا شته با ضات نم  توانند ارزیاب  دقيق  از آن دا س ؛ لرا ق ا

شكارا رعا ش  حداقل  آ ی حي  های گزین شود نظارت بال  س  كه گفته مي شد؛ از همين رو ا شده با ی  ن

 . اس 

 بشال در مورد ی حي  گزینش  ماموران در اجتماعات حقوق كميته دیدگاه -13-4

 تویيه اجتماعات آزادی خصوص در خود عموم  تفاسيال و آرا در متحد ملل سازمان بشال حقوق كميته

 آمده نظال اههار قالب در كه تویرريه و رأی این مجموع در. اسرر  نموده ارائه عضررو كشررورهای به را های 

 كنتالل و پليس نيالوهای بالخورد نحوه مجوز، اخر اجتماعات، بودن آميز مسالم  خصوص در مطالب  اس ،

 با پليس نيالوهای بالخورد نحوه خصوص در كميته این. اس  گالدیده اشاره محدود هالچند ناآرام اجتماعات

 :م  دارد اشعار چنين خود نهای  نظال اههار 21 و 14 بندهای در ناآرام اجتماعات

صوص در را خود نگالان  كميته :14بند  شامل  گالفته كار به های شيوه خ سو پليس دانمارك  شده تو

 به شرردید یرردمات به منجال كه تجمعات و تظاهالات انواع در كنندگان مشررارك  عليه ها سررگ از اسررتفاده

ميدارد و به هيج وجه این موارد را جزء ی حي  گزینش  قالار نداده  اع م اس ، شده رهگرران و جمعي 

 اس . 

را در خصوص شيوه  خود پليس نيالوهای كه خواهد م  عضو های دول  كابينه از : كميته مصال 21بند 

خود اموزش های لزم را در این خصوص  نيالوهای به و داده قالار بالرس  مورد كنندگان اجتماع كنتالل های 

 داده شود . 

 شود. م  حایل زیال موارد كميته نظالهای اههار از

ضو دولتهای از كميته اول شور هال پليس نيالوهای و ع سایل  از ابزار و اجتماع كنتالل در خواهد م  ك  و

 خصوص این نشود؛ در رهگرران و اجتماع  به شدید یدمات به منجال كميته تعبيال به بنا كه نمایند استفاده

شون  های روش بكارگيالی از را خود نگالان  كميته ستفاده مانند آميز خ  اع م ها سگ از پليس نيالوهای ا

 .م  دارد
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 خصوص این در و گالفته قالار بالرس  مورد باید اجتماعات كنتالل های شيوه كميته، اههارات بنابال ثانيا،

 خصروص این در را لزم های آموزش بالتبع و نمایند اسرتفاده دیده آموزش پليس نيالوهای از باید ها دول 

 كه اسرر  های  روش در ها دول  جدی نظال تجدید خواسررتار كميته رو، این از. بدهند شرران نيالوهای به

. آورد فالاهم را كنندگان اجتماع خشررم و نارضررایت  موجبات و كالده اجتماعات متوجه را زیادی یرردمات

 قابل بسيار نكات اما اس ، نداده انتشار عموم  تفسيال یک قالب در را خود نظالات بشال حقوق كميته هالچند

سيار داخل  قوانين گيالی شكل در تواند م  كه آمده نظالات این در توجه  شال به هيچ  مؤثال ب شدحقوق ب با

 عنوان اقدامات خشون  اميز را جزء ی حي  های گزینش  قلمداد نكالده و نف  م  كند . 

 

 

 

 

 

 

 جمع بندی و نتيجه گيالی : -5

 و ها راهپيمای  از جلوگيالی و ممانع  مأموری  انتظام ، نيالوی قانون 4 ماده از سررروم بند موجب به

 مسررالم  حال  از تجمعات كه هنگام  بنابالاین اسرر ، شررده واگرار انتظام  نيالوی به غيالمجاز اجتماعات

 شهالوندان جان از حفاه  جه  در دارند وهيفه پليس نيالوهای شود، كشيده خشون  به و شده خارج آميز

 رو در چنين این نظم و امني  در جامعه به بالخورد و مقابله با تجمع كنندگان بپالدازند از اعاده همچنين و

ستعمال با پليس نيالوهای مواقع ، شن به ابزارهای بكارگيالی و زور تدریج  ا  امني  و نظم بالقالاری غيال خ

 پالدازند و اجازه بالخورد شدید را در وهله اول ندارد .  م  تجمع كالدن پالاكنده و

ضعي  دیگال، سوی از شون  به تجمعات آن در كه های  و شيده خ صا و تعالیف با شده ك  و شده اح

صادیق  تالین مهم از. شود تعيين بالخورد و كنتالل نحوه هالیک بالای سالم  غيال تجمعات بالای كه م  آميز م

 . اس  اتفاقات گونه بستال این اجتماعات كه اس  داخل  های آشوب و ها ناآرام  شورشها، بالد، نام توان م 

سناد در سيالی با صوص به الملل ، بين ا یول خ س  ا سا ستفاده ا سو گالم های س ح و زور از ا  تو

 به حقوق ، موازین رعای  با كشرررور تجمعات سرررالكوب اجازه كه دید خواهيم انتظام ، نيالوهای مأمورین

شالی حقوق تعهدات خصوص س  شده داده كشور هال پليس نيالوهای به كشورها، ب  خصوص همين در. ا

عات با پليس نيالوهای بالخورد چگونگ  تبيين این از 14 و 13 ،12 مواد قانون  تجم  اسررر  پالداخته غيال

 خشررن تجمعات غيالمسررالم  اسرر  .به تجمعات با پليس نيالوهای بالخورد چگونگ  به مالبوط كه قسررم 

 اس  شده اشاره انتظام  نيالوهای به سند این مسلحانه از اعم خشن تجمعات خصوص در اس  شده اشاره

سلحانه از اعم را س ح بكارگيالی ضالورت یورت در و مقابله مجوز و سلحانه غيال و م  شالایو تح  م

 تجمعات عدم دارد، وجود ماده این خصوص در كه ای نكته بيان كالده اس  انتظام  نيالوی 9 ماده در مركور
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 قانون در ایالان گرار قانون و وضررعيتها این از هالیک در سرر ح به توسررل در مسررلحانه غيال و مسررلحانه

 با بالخورد و سرر ح بكارگيالی چگونگ  خصرروص در مسررلح نيالوهای مامورین توسررو سرر ح بكارگيالی

 قانون این 5و4 مواد. اس  شده قائل تفكيک مسلحانه غيال و مسلحانه تجمعات بين بار، خشون  اجتماعات

 بالای را شررالط 5 فوق الركال، قانون 4 ماده. اسرر  پالداخته وضررعي  دو هال در اسررلحه بكارگيالی شررالایو به

 این در تصررالیح  4 ماده البته. باشررد مسررلحانه غيال ناآرام  و شررورش -1: اسرر  شررده قائل ماده این اعمال

 4 ماده ناآرام  تشررخيص -2. اسرر  امال این بيانگال قانون همين 5 ماده مخالف مفهوم اما نكالده، خصرروص

س  تامين شورای بالعهده صاله. )ا  -4. نماید یادر را س ح بكارگيالی دستور عمليات فالمانده( 4 ماده 1 تب

سایل از قب  ستفاده مقالرات مطابر دیگالی و شده واقع مؤثال و شده ا شد ن  با س ح بكارگيالی از قبل -5. با

 .باشد شده حج  اتمام س ح از استفاده به نسب  شورشيان و اخ لگالان

 نحوه در اسرراسرر  تفاوت و خشررن تجمعات عليه زور تدریج  اسررتعمال از حاك  فوق مالاتب تمام 

سالم  تجمعات ميان بالخورد سلحانه آميز غيالم سلحانه غيال و م س  م سلحانه تجمعات در. ا  نيالوهای غيالم

. كنند پالاكنده نهای  در و كنتالل را تجمع اسرررلحه بكارگيالی بدون تا كالده را خود ت ش تمام باید انتظام 

 آب خودروهای آور، اشک گازهای باتوم، سپال، قبيل از متعددی وسایل به اغتشاشات كنتالل واحدهای ایول

 ابزارهای و امكانات بقيه از قب  اسرر  موهف عمليات فالمانده. هسررتند مجهز پ سررتيك  های گلوله و پاش

 یرردور به اقدام ناارام  توسررعه از بيم و مركور ابزارهای كارای  از اميد قطع از پس و كالده اسررتفاده موجود

نماید و در قانون ایالان این اجازه به مامور داده شررده اسرر  و جزء یرر حي  گزینشرر   اندازی تيال دسررتور

 (.63،  1388)هداوند، اوس 

ستفاده س ح از تجمع  در كننده شالك  افالاد گاه هال شک نيالوهای كنند، ا  بكارگيالی حر انتظام  ب  

ش  خواهند را س ح صوص همين در. دا سناد خ  داده انتظام  نيالوهای به را س ح بكارگيالی الملل  بين ا

 بين موازین هم باید سرر ح بكارگيالی یرر حي  اسررتفاده از سرر ح را دارند ول  در نيالوها هالچند اسرر ،

ن یرر حي  های گزینشرر  خود سررالانه احتناب كند و از به كار بالد رعای  را داخل  قوانين  هم و الملل 

 نمایند . 

 و اس  شده قائل تفاوت خشن و خشن غيال قانون  غيال تجمعات بين الملل  بين گرار قانون ایول -1

شن اجتماعات در تنها سحله را در اختيار  پریالفته س ح بكارگيالی شالایط  تح  و خ ستفاده از ا س  و ا ا

 تجمعات بين ایالان گرار قانون -2مامورین اداری و انتظام  و جزء یرر حي  گزینشرر  قالار داده اسرر  . 

سلحانه سلحانه غياله و م س  شده قائل تفاوت م س ؛ كالده ایجاد یک هال بالای متفاوت  نظام رو این از و ا  ا

 در حالبه آخالین عنوان به را آن و بوده تال محتاط بسيار س ح گيالی بكار در الملل  بين گرار قانون لحن -3

 توجه با الملل  بين رویه غيالقانون ، ایط ح به و مجوز بدون تجمعات در -4 اس ؛ دانسته تجمعات كنتالل

 حت  ایالان قانون كه اسرر  حال  در این و بوده خشررون  و زور بكارگيالی به توسررل عدم فوق اسررناد به

م  داند قانون گرار ایالان در تح   مجاز دار یررر حي  نيالوهای بالای مواردی در را سررر ح بكارگيالی

شالایط  خاص به كار بالدن اسلحه را جزء ی حي  گزینش  قالار داده اس  . رعای  ایل قانون  بودن در 

ی اختياری از ی حي  های گزینش  پليس اهمي  بيشتالی دارد. مقامات اداری عليالغم داشتن ی حي  ها
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یل قانون  بودن  سا  م  توان گف : ا صميمات دلبخواهانه و خارج از قانون ممنوع هستند. بالاین ا اتخاذ ت

، كه بال اسررا  آن كليه ی اقدامات و «در رابطه با اعمال و تصررميمات اداری دو وجه دارد: اول؛ وجه ایجاب 

، كه مقامات اداری نباید خارج از «وجه سررلب » تصررميمات مقامات اداری باید مطابر با قانون باشررند و دوم؛

 چارچوب قانون اقدام كنند.

 های نظام تمام در رو این از. اسررر  رتب  تقدم دارای اجتماعات آزادی با مصررراف در عموم  نظم همواره

 غيال) عموم  نظم به مالبوط اقتضرررائات پالتو در اجتماعات آزادی ایالان، حقوق  نظام در جمله از حقوق ،

 ایالان اساس  گرار قانون سكوت وجود با اما. اس  اعمال قابل( اس م مبان  به اخ ل منع و بودن مسلحانه

 مجوز دریاف  لزوم به ،(عادی پارلمان گرار قانون اجتماعات؛ بالگزاری بالای مجوز دریاف  لزوم زمينه در

س  كالده تاكيد دول  از قبل  سله چارچوب از فالاتال تحدیدی امال این كه ا  ميان موجود هنجاری مالاتب سل

س  قوانين سا سا  این بال. رود م  شمار به عادی و ا ضال حال در ا  ی حي  داخل ، حقوق نظام در حا

ص  شخي ستانداران، كشور، وزیال از اعم كشور وزارت مقامات و پليس نظيال عموم  مقامات ت  و فالمانداران ا

سيار اجتماعات بالگزاری مجوز یدور زمينه در بخشداران  تضييع و تحدید امكان امال همين كه اس  فالاخ ب

سيع س  حال  در این. سازد م  فالاهم را اجتماعات آزادی و  مطلوب راهبالد كه گالف  نتيجه توان م  كه ا

 نظام و تعقيب  نظام) اجتماعات كنتالل بال حاكم نظام دو ميان از عادی؛ شررالایو در اجتماعات كنتالل در پليس

 اعمال بالای مناسب تضمين  اما كند، نم  تامين درست  به را عموم  نظم تعقيب ، نظام اگالچه اس  (تامين 

 اجتماعات آزادی اما عموم  اس  نظم حالیم پاسدار اگالچه پيشگيالانه نظام بالعكس اس ، اجتماعات آزادی

 نظم و اجتماعات آزادی ميان حقوق  متعادل رابطه یک ایجاد ضررالورت بنابالاین. افكند خواهد مخاطاله به را

. شررود داده آشررت  اجتماعات آزادی و عموم  نظم حفظ به مالبوط مقتضرريات ميان كند م  ایجاب عموم 

 نظام آن نتيجه كه شوند تلفير یكدیگال با پيشگيالانه و تعقيب  نظام دو اینكه مگال نيس  ممكن سازش  چنين

ستثنای ؛ شالایو در اما. بود خواهد «قبل  اع م» شيوه اولوی  با بينابين  ستناد به ا  توجه با) ضالورت، ایل ا

 شيوه به یازیدن دس  پليس، مطلوب راهبالد شالایو این در اجتماعات آزادی اعمال سهمگين تخالیب  آثار به

 به توجه با ایالان پليس كنون  رویكالد كالد، اذعان باید همچنين اسررر ، «اجتماعات آزادی موق  ممنوعي »

س  تحولت شور بال حاكم اخيال اجتماع  و سيا  غيال یا قانون  از متعدد اعم تجمعات بالگزاری به منجال كه ك

 به كه روزافزون  اهتمام به توجه با اجتماعات كنتالل حوزه در پليس عملكالد كه اس  آن بيانگال شده؛ قانون 

 اس  بوده همالاه پختگ  و انعطاف نوع  با اس  گالفته یورت قانون حاكمي  و شهالوندی حقوق مفاهيم

 عموم  نظم و محفوظ اجتماعات آزادی بال حر كه بود اميدوار توان م  فالایند، این اسررتمالار و تقوی  با كه

ویژه و یگان امداد توجه ویژه سياس   بلوغ ميزان چشمگيال تاثيال از نباید البته شود، تامين مطلوب نحو به نيز

خود كه همان پاسداری از نظم عموم  اس  یورت پریالد. سوم، نهاد پليس نيز با توجه به  فلسفه تاسيس  

بيش از پيش در پاسررداشرر   حر ها و آزادی های گالوه  گالوه  شررهالوندان از جمله آزادی اجتماعات 

 .هم  گمارد

 اخيال رویكالد اگالچه گف ؛ باید پایان در. بود غافل اجتماعات آزادی یررحيح اعمال در شررهالوندان و جامعه

 این با اما. رود م  شرررمار به عموم  نظم تامين و اجتماعات آزادی تضرررمين بالای مثب  گام  ایالان، پليس
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 هنجاری مالاتب سلسله چارچوب در تال سالیع چه هال( پارلمان) گرار قانون نخس ،: شود م  پيشنهاد وجود

 نظم پاسداش  بالای اختصای  گراری قانون سامانه قانون، حاكمي  احياء راستای در و( مقالرات و قوانين)

 مفهوم تقوی  بالای دوم،. بالسرراند تصررویب به را اسررتثنای  شررالایو در ویژه به و عادی شررالایو در عموم 

 سررالفصررل در اجتماعات، كنتالل در مدار قانون ماموران اداری و انتظام  مفهوم آن دنبال به و قانون حاكمي 

 گالم سرر ح با نظم بالقالاری با ارتباط در پليسرر  یگان( نظام پليس ویژه به) پليس آموزشرر  های بالنامه و ها

 عمليات  داران درجه و افسالان فالماندهان، و قضای  ضابطان همه ایالان پليس  نظام در. دارند معایب  و مزایا

سلح گالم س ح به س  ضالوری كار این كه یورت  در. شوند م  م  باید خطيال های مأموری  در فقو و ني

س  نظام در ضالورت بحث واقع، در. شوند تجهيز گالم س ح به مأموران  پيش تيالاندازی در فقو ایالان پلي

 فقو و شود مالاجعه ضالورت م ك به كه اس  بهتال نيز گالم س ح به مأموران تجهيز بالای. اس  شده بين 

 راه ، ماموران اداری و انتظام  توسو گالم س ح حمل. شوند تجهيز ابزار این به مأموران ضالوری، موارد در

 با فيزیك  یا لفظ  درگيالی جالیان در پليس مأمور و كند م  باز شهالوندان با خشن احساس  رفتار بالای را

 فنون از استفاده و فيزیك  اقدام یا عادی شهالوند با اقناع  لسان  مراكاله جای به عادی، شهالوندان با متهمان

 . شود م  متوسل گالم س ح به متهم، دستگيالی بالای ورزش 
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