حقوناحقهایاعتراضخیابانیرابشناسیم

تمایزهای قانونی تجمع اعتراضی با اغتشاش
دکتر محسن خدمتگزار
حقوقدان

مــاده  20اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،حــق آزادی
گردهمایــیوتشــکیلتجمعــاتمســالمتآمیزرابــه
رسمیتشناختهوموردتأکیدقراردادهاست.دراصل27
قانــوناساســیجمهوریاســامیایــراننیزتشــکیل
اجتماعاتوراهپیماییهابادوقیدآزاداعالمشدهاست:
بدونحملســاحباشــد؛مخلمبانیاســامنباشد.با
توجهبهحوادثدیماهامسالوضرورتتفکیکوتمایز
تجمعاعتراضبااغتشــاشدرایننوشته،بهحقمزبور
درحقوقایرانمیپردازیم:
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الف)مبانیقانونیحقراهپیماییوتجمع
در حقــوق ایــران ،تمایــز میــان تجمعــات قانونــی و
تجمعات غیر قانونــی ،بر مبنای معیارهای مذکور در اصل
بیســت و هفتم قانون اساســی صورت میپذیرد .دعوت به
تجمعاتنبایدبرپایهحملسالحباشدوطبیعتاًتجمعات
مســلحانه جنبــه قانونــی نــدارد .همچنیــن هدف تشــکیل
اجتماعات و راهپیماییها نباید مخل به مبانی اسالم تلقی
شود.
مرجــع تشــخیص رعایت معیارهــای قانونــی برگزاری
تجمعات -مطابق تبصره  2ماده  6قانون فعالیت احزاب،
«برگــزاری راهپیماییها با اطالع وزارت کشــور بدون حمل
ســاح در صورتی که به تشخیص کمیســیون ماده  10مخل
به مبانی اســام نباشدو نیز تشــکیل اجتماعات در میادین
و پارکهــای عمومــی بــا کســب مجــوز از وزارت کشــور آزاد
اســت ».از این تبصــره در ابتدا چنین اســتنباط میشــود که
برگزاریراهپیمایینیازبهدریافتمجوزنداردوکافیاست
بــه اطالع وزارت کشــور برســد و فقط در خصــوص برگزاری
تجمعــات در میادیــن و پارکهــای عمومی بایــد از وزارت
کشــور مجوز دریافت کــرد ،امــا از آنجا که در همــان تبصره،
تشخیصکمیسیونماده10مبنیبرعدماخاللراهپیمایی
در مبانی اســام الزم دانســته شــده اســت ،ب ه نظر میرسد
که در خصــوص راهپیماییها هم باید از وزارت کشــو مجوز
دریافــت کرد ،چرا کــه کفایت اطــاع دادن به وزارت کشــور
بــا لــزوم طرح موضــوع در کمیســیون یــاد شــده همخوانی
ندارد .این نظر با توجه به مفاد بند  6ماده  11قانون مزبور که
«بررسیواتخاذتصمیم»درخصوصدرخواستبرگزاری
تجمعــات و راهپیماییهــا را بــه عهــده کمیســیون احزاب
گذاشته،تقویتمیشود.
بنــا بر ایــن ،کســب مجــوز از وزارت کشــور برای هــر گونه
راهپیماییوتجمع الزمبهنظرمیرسد .احزابو اشخاصی
که قصد برگزاری راهپیمایی یا تجمــع را دارند ،باید مراتب
را با ذکر زمان و مکان و تشــریح موضوع راهپیمایی یا تجمع
و تصریــح به اینکــه بهصورت مســالمتآمیز و بدون حمل
ســاح خواهد بود ،به وزارت کشور اطالع دهند .وزارت کشور
نیز باید مراتب را در کمیسیون موضوع ماده  10طرح نماید.
این کمیســیون در بررســی و اتخاذ تصمیــم ،مطلق العنان
نیســت و باید در چارچوب اصل  27قانون اساســی و تبصره
 2ماده  6و بند  6ماده  11قانون فعالیت احزاب ،درخواســت
برگزاری تجمعات را مورد بررســی قــرار داده ،در خصوص
آنها اتخاذ تصمیم کند .بهعبارت دیگر این کمیســیون باید
بررسیکندکهاوالًآیاتجمعموردنظرمسالمتآمیزوبدون
حمل ســاح اســت یا خیــر و ثانیاًآیــا مخل به مبانی اســام
است یا نه!
مســالمتآمیز بــودن تجمــع و راهپیمایــی -قیــد اول
مذکــور در اصل بیســت و هفتم قانون اساســی یعنی حمل
نکردن ســاح ،تقریباًروشن اســت و احراز آن چندان دشوار
نیســت ،اما باید توجه داشــت که صرف عدم حمل ســاح،
وافــی به مقصــود نخواهد بــود .تجمع و راهپیمایــی باید به
صورت مســالمتآمیز باشد و ســازمان دهندگان آن قصد

ایجــاد هرج و مــرج از طریق اعمال خشــونت و غارت اموال
و شکســتن و آتش زدن و مانند اینها را نداشــته باشند ،البته
ممکن است در جریان تجمع یا راهپیمایی ،خشونتهایی
رخ دهــد کــه بــدون ســازماندهی باشــد .طبیعتــاً مأموران
امنیتــی و انتظامــی بایــد از بــروز چنیــن خشــونتهایی
جلوگیری نمایند و چنانچه دارای عناوین مجرمانه باشــد،
مرتکبان را تحویــل مقامات قضایی دهند ،اما نفس امکان
بــروز این گونه خشــونتها کــه گاه چندان هــم غیرطبیعی
نیســت ،نباید مانع دادن مجوز برای تشــکیل راهپیماییها
و تجمعــات باشــد .بنــا بــر ایــن مــاک و معیار تشــخیص
خشــونتآمیز بودن یــا نبودن تجمــع ،اهداف اعالم شــده
از ســوی ســازمان دهنــدگان آنهاســت ،نــه احتمــال بــروز
خشــونت ،چرا که نمیتوان حق بنیادین اعتراض در قالب
تجمعــات و راهپیماییهــا را کــه هــم در قانــون اساســی ما
بدان تصریح شــده اســت و هم از جمله حقوق اعالم شده
و شناسایی شده در اسناد بینالمللی مانند اعالمیه جهانی
حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است ،با تمسک
به احتماالتی از این دست ،نادیده گرفت و مانع اعمال آنها
شد.
مخل نبــودن به مبانی اســام -معیار دیگــری که برای
برگــزاری راهپیماییهــا و تجمعــات مــورد تصریــح قانون
اساســی قرار گرفته ،این اســت که «مخل به مبانی اســام»
نباشــد .در خصوص اینکــه معنای اخالل در مبانی اســام

ب)ضمانتاجرایخشونتآمیزنبودنتجمعات
ممکــن اســت در هنــگام برگــزاری یــک تجمــع یــا
راهپیمایی مســالمت آمیــز ،یا در یک تجمــع خودجوش
و ســازماندهی نشــده ،برخــی افــراد بــه طــور خودســرانه
متوســل بــه اعمال خشــونت شــوند .در ایــن موارد بســته
بــه اینکــه خشــونت مزبــور کالمــی بوده یــا عملــی و در هر
صــورت جزئیــات هــر یک از آنهــا به چــه نحو بوده باشــد،
ضمانتهــای اجرایی کیفری متفاوتــی حاکم خواهد بود
کــه در اینجــا به برخــی از مهمتریــن آنها اشــاره میکنیم:
خشونتهای رفتاری -چنانچه شخص ،در هنگام تجمع
یــا راهپیمایی مرتکــب تخریب یا اتالف امــوال خصوصی
دیگران شود مانند شکستن شیشه مغازهها و اتومبیلها یا
آتش زدن آنها مطابق ماده  677قانون مجازات اســامی
(تعزیــرات) مصــوب  ،1375به حبس از شــش ماه تا ســه
ســال محکــوم خواهد شــد ،اما مطابــق مــاده  687قانون
مزبــور اگر امــوال مورد تخریــب در زمره امــوال عمومی یا
مورد اســتفاده عموم باشد ،چنانچه منظور مرتکب از این
اقدامات اخالل در نظم و امنیت عمومی نباشد ،به حبس
از 3تا  10ســال محکوم میشــود و اگر قصــد اخالل در نظم
و امنیــت جامعــه و مقابلــه با حکومت اســامی را داشــته
باشــد ،به مجازات محارب محکوم خواهد شــد و مجازات
شــروع به این جرایم نیز یک تا  3ســال حبس خواهد بود،
در هــر حــال در صورتی که تخریــب و آتــش زدن در موارد

کسب مجوز از وزارت کشور برای هر گونه راهپیمایی و تجمع الزم بهنظر میرسد .احزاب و
اشخاصی که قصد برگزاری راهپیمایی یا تجمع را دارند ،باید مراتب را با ذکر زمان و مکان و
تشریح موضوع راهپیمایی یا تجمع و تصریح به اینکه بهصورت مسالمتآمیز و بدون حمل
سالح خواهد بود ،به وزارت کشور اطالع دهند
چیست ،بحث های فراوان شده و مقاالت و پایان نامههای
متعددی نگاشته شــده است ،اما به اختصار میتوان گفت
این معیار به معنای آن اســت که راهپیمایی یا تجمع نباید
موجــب ورود زیــان بــه اصــول اولیه و پایهای اســام باشــد.
ایــن اصول و مبانــی ،با موازین و احکام اســامی متفاوتند و
شــامل ســه اصل توحید ،نبوت و معاد میشــوند .در قانون
اساســی از ســه اصطالحــات «احــکام اســام» و «موازیــن
اســام» و «مبانی اســام» در موارد متفاوتی استفاده شده
اســت ،مثــاً در اصول هفتاد و دوم و هشــتاد و پنجــم و نود و
یکــم و نود و ششــم قانون اساســی که به بحــث قانونگذاری
پرداختــه ،به لزوم عــدم مغایرت قوانین با احکام اســام و
مذهب شیعه تصریح شده است .در اصول متعدد دیگری
از قانون اساســی هم از اصطالح موازین اسالمی با معنایی
تقریباًمشابهبااحکاماسالمیاستفادهشدهاست.ازاینرو،
باید گفت در اصل بیست و هفتم قانون اساسی که به مبانی
اسالم اشاره شــده ،احکام و موازین اسالمی مد نظر نبوده و
صرفاًعدم اخالل در اصول بنیادین اســام (توحید و نبوت
و معــاد) ،مورد توجــه بوده اســت و بیتردید باید از تفســیر
موســع ایــن اصل که موجــب تحدیــد حقــوق و آزادیهای
مشروعمردممیشودپرهیزنمود.
بنا بر این مطابق معیار دوم بیان شــده در اصل بیســت
و هفتم ،اهداف ســازمان دهندگان از تشــکیل اجتماعات و
راهپیماییها نباید در مخالفت با اصول اســامی یاد شــده
باشــد و کمیســیون ماده  10نیز طبیعتاًباید صرفاًدر همین
چارچوب در خصوص درخواســت برگزاری راهپیماییها و
تجمعاتاتخاذتصمیمکند.

فوق منتهی به قتل یا صدمه به انسانی شود ،مطابق ماده
 689حســب مورد مجازات قصاص یا دیه را در پی خواهد
داشت.
الزم بــ ه ذکر اســت که مطابــق قانون مجازات اســامی،
عنوان «باغی» به گروهی اطالق میشود که در برابر اساس
نظــام جمهوری اســامی ایــران ،قیام مســلحانه کنــد و در
صورت اســتفاده از ســاح ،اعضای چنین گروهی وفق ماده
 287قانون مجازات اســامی به اعدام محکوم میشــوند.
بنــا بر این عنــوان باغی و مجــازات باغی اصــوالً منصرف از
تجمعات و راهپیماییها اســت ،هر چنــد که این تجمعات
به خشــونت کشیده شــوند .مجازات خشونتهای کالمی-
چنانچــه شــعارهای داده شــده از ســوی تجمعکننــدگان
یــا راهپیمایــان متضمــن اهانــت به مقامات کشــور باشــد،
مســتوجب مجازات های ذیل نسبت به آن شعار دهندگان
خواهد بود :اهانت به مقام رهبری مطابق ماده  514قانون
مجــازات اســامی (تعزیــرات) مســتوجب حبــس از  6ماه
تا  2ســال خواهد بود .اهانت به رئیس جمهوری یا رؤســای
دو قــوه دیگر و معــاون رئیس جمهوری یا وزیــران یا یکی از
نمایندگان مجلس شــورا یا نماینــدگان مجلس خبرگان یا
اعضای شــورای نگهبان ،وفــق ماده  609قانــون فوق الذکر
مســتوجب مجــازات  3تــا  6ماه حبــس یا  74ضربه شــاق
خواهد بود.
بنــا بــه آنچــه گفتــه شــد ،چنانچــه رفتــار و شــعارهای
تجمعکننــدگان متضمن خشــونتهای رفتــاری و کالمی
به شــرح فوق نباشــد ،در دایره حق مشــروع اعتراض قرار
داشته ،قابل پیگرد نخواهند بود.

