
 

  

ي مخالفان سیاسی در حکومت ها حقوق و آزادي
  علوي و نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران

  2عاطفه قادري 1زینب قادري،

  چکیده
ي قانونی است که ها ي سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونها ي مهم نظامها یکی از ویژگی

ها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن  فعالیت و عملکرد آنشرایط تأسیس و شیوۀ 
یابد که  ي قانونی ارتباط میها به اپوزیسیون ها ترین بحث است. در این میان مهم

ها براي فهم کارکرد  کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آن حکومت مستقر را به چالش می
ومت علوي مربوط هر نظام سیاسی ضروري است. این موضوع تا جایی که به حک

اي دربارۀ حقوق  هاي گسترده سو شبهه یک گیرد. از شود، اهمیت دوچندانی می می
دیگر، نظام  مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوي مطرح شده است و ازسوي

جمهوري اسالمی ایران خواهان پیروي از موازین و تعالیم حکومت علوي است. پژوهش 
ست که در الگوي حکومت علوي چه حقوق و حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ا

هایی براي این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوري اسالمی  آزادي
ها در نظر گرفته است؟ این  ایران چه راهکارهایی را براي تضمین این حقوق و آزادي

کوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از  پژوهش می
هاي فردي و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران نیز  يآزاد

  در این زمینه حکومت علوي را الگوي خویش قرار داده است.
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  مقدمه
 ها یی است که دولتها حقوق و آزادي ها حاکمیت دولت ۀعرص یکی از موضوعات بسیار مهم در

مخالفانی که به صورت فردي یا در قالب ؛ اند گرفته اپوزیسیون یا مخالفان سیاسی قانونی در نظربراي 
با اهداف  ي مختلف به مخالفتها روش کارگیري بهي گوناگون و با ها با انگیزه ،یافته ي سازمانها گروه

و » خالف سیاسیاپوزیسیون یا م«مواجه با  ؛ بنابراین مسئلهپردازند میي حکومت مستقر ها و رویه
برخورد آنان  ۀتوان از شیو را می ها ست و ماهیت دولتها حقوق آنان یکی از مسائل همیشگی دولت

ي ها ضروري است با تحلیل مصادیق حقوق و آزاديرو  شناسایی کرد؛ ازاینبا مخالفان سیاسی 
با بررسی . دست یافتمخالفان سیاسی و بررسی سخن متفکران در این حوزه به فهم جامعی از آن 

توان دریافت مخالفان سیاسی مانند سایر  اصول قانون اساسی در کشورهاي مدرن و دموکراتیک می
  .ي فردي و اجتماعی برخوردارندها اشخاص جامعه از حقوق و آزادي

مخالفانی که یا با دخالت دین در اند.  با مخالفان سیاسی مواجه نیزدینی هاي  حکومتشک  بی
و یا اینکه با است  یا نسبت به دخالت در حوزه اجتماع نظرشان متفاوت دنسیاست مخالف ۀحوز

 ددرصد هاي مختلف با روشو  کنند ت میهاي اجرایی حکومت دینی مخالف اجراي برخی سیاست
اجتماعی هستند ۀعمال نظرات خود در حوزا.  

زندگی امام دوران ، ع�وه بر حکومت پیامبر در شهر مدینه، انداز یک مسلمان شیعه در چشم
حکومت علوي توجهی دارد.  قابل اهمیت، آن حضرت ۀماه هخ�فت چهار سال و نُ ویژه (ع) بهعلی
هاي  آرماناست و همواره یکی از  بلنديداري در نزد شیعیان داراي جایگاه  عنوان الگوي حکومت به

ن قصد بازتاباندن البته ابزار مفهومی که با آ. هاي حکومت علوي بوده است شیعه دستیابی به شاخص
دنیاي امروز را در نظر بگیرد و  هاي هباید م�حظ سو یک از ،داریم حکومت علوي را هاي واقعیت

  نشود.تحمیل  ها تدیگر این ابزار بر واقعی سوياز
 که نظام جمهوري اس�می در ایراناست  است انتخاب حکومت علوي به این دلیلگفتنی 

. داند آن حضرت را حجت قرار داده و پیروي از آن را �زم می قول و فعل، شیعی یعنوان حکومت به
هاي حکومت عدل  شاخص بر اساسباید  حکومت جمهوري اس�می ایران ،قانون اساسی بر اساس

و است  حکومت علوي کاري بسیار مشکل يها تمامی شاخصسازي  البته محقق شود.علوي اداره 
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مفهوم اپوزیسیون یا مخالفان سیاسی  یبررس به ابتدا هشپژو نیا در. هاي فراوانی است نیازمند ت�ش
  پردازیم. می به حقوق مخالفان سیاسی سپس و قانونی

  مفهوم اپوزیسیون. 1
 ,Kubat( آمده است مقابله معناي به oppositus �تینی واژه از که است فرانسوي اي واژه اپوزیسیون

 :Kolinsky, 1992( مقاومت مقابل، حریفان: زاند عبارت واژه این لغوي معانی از برخی). 15 :2010

 در برابر گیري موضع، سیاسی حزب ۀدهند نشان خاص طور و به دشمنی، خصومت، تضاد )،377
 ).Barkey, 1971: 20( مخالفت)، و 805: 1382، آقایی( حکومت مخالفان، مقابل نقطهها،  هنظری

کوتاه  بررسی بهاینجا  در اند که کرده طرحم اپوزیسیون ازگوناگونی  تعاریف سیاسی علوم دانشمندان
  .پردازیم می مورد چند

و  دولت مایلند که کند تعریف می افرادي یا حزب، سیاسی احزاب را اپوزیسیون رابرتسون دیوید
 مخالفان ازاست  عبارت اپوزیسیون؛ یا اینکه )Alibasic, 1999: 18( دهند تغییر را آن يها سیاست
  ).Sulaimanora, 2010: 10( دولت رفتار

 تفاوت به توجه با اپوزیسیون تعریف به که است آن مفهوم ترین جامع رسد می نظر بهحال  بااین
 بر د�لت کنونی اپوزیسیون يها دموکراسی درگفت  توان می صورت . در اینپرداخته شود ها رژیم
 حمایت و تحتد هستن مستقر حکومت مخالف که دارد اي یافته سازمان سیاسی يها گروه و احزاب
و  سیاسی قدرت، آزاد در انتخابات مردم اکثریت يأر کسب در صورتو  کنند می انتقاد آن از قانون
 نیروهاي شامل اپوزیسیون، اقتدارگرا يها در نظام؛ ولی گیرند می دست بهرا  کشور امور ۀادار

و  هستند سیاسی ظامن کل و حتی جاري يها یا سیاست حاکم گروه مخالف کهاست  اي نیافته سازمان
  ).2: 1378 ،پناه حق( خیزند برمی آن با مبارزه به

با  و مخالف بودند ایشانکسانی بودند که با حکومت (ع) مخالفان سیاسی حضرت علی
خوارج تا زمانی که اقدام به آغاز . دادند مخالفت خود را نشان می يآمیز مسالمتنسبتاً هاي  روش

آمدند، ولی  به شمار میبهترین مصداق مخالفان سیاسی ، دندنکرده بو جنگ نهروان علیه حضرت
آمیز ت�ش در براندازي حکومت علوي  هاي نظامی و غیرمسالمت زمانی که با استفاده از روش

. شدند طلب نامیده می بلکه مخالفان جنگ، شد نمیگفته دیگر به آنان مخالف سیاسی ، داشتند
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: قاعدین، رو بود با چهار گروه مخالف روبه، حکومت خویشدر دوران کوتاه ی(ع) امام عل طورکلی به
  ).45: 1385، غفاريناکثین، قاسطین، مارقین (

  هاي مخالف در زمان حکومت حضرت علی(ع) . گروه2
  قاعدین. 2- 1
در یا  کردند از بیعت با ایشان خودداري(ع)، که هنگام بیعت مردم با امام علی کسانی هستند» قاعدین«

گیري از  مصلحت را در کناره(ع)، آنان به خاطر مخالفت با انتخاب امام علی. ندتعلل ورزیدآن 
بن  اسامإل، بن ثابت زید، سعد بن ابی وقاص، عبداهللا بن عمرکسانی مانند . تحو�ت جامعه دیدند

خطري  ن افرادیهرچند ا. روند از جمله قاعدین به شمار می، بن س�م  عبداهللاو  بن مالک  کعب، زید
مشهور و  ۀکه اغلب از صحاب شان گیري کناره، ولی شدند راي حکومت علوي محسوب نمیجدي ب

کسی را  برخ�ف خلفاي پیشین(ع) امام علیشد. دستاویزي براي دیگر مخالفان ، بانفوذ پیامبر بودند
  ).451: 1385، طبريکرد (وگو  گفت شان د�یل ۀدربارآنان بلکه با برخی از ، وادار به بیعت نکرد

  )شکنان پیمان( ناکثین. 2- 2
شدن عثمان و رویکرد عمومی مردم به بیعت با حضرت علی(ع)، جریانی از درون مردم  پس از کشته

بودند که براي با�بردن درصد موفقیت  زبیرو  طلحهنام گرفتند. سرکردۀ ناکثین » ناکثین«شکل گرفت که 
امیه نهایت  دریغ بنی هاي بی د و از کمکخویش، عایشه یکی از همسران پیامبر را با خود همراه کردن

استفاده را بردند. اینان در ابتدا با اختیار خویش با امام علی(ع) بیعت کردند، اما پس از مدتی به بهانۀ حج 
گاه علیه حکومت امام علی(ع)  عمره از مدینه خارج و به مکه روي آوردند و منطقه بصره را شورش

ت اجتماعی و سابقۀ درخشانی که داشتند، موفق شدند جمعیت عظیمی را انتخاب کردند. اینان با موقعی
  ).424: 1379هاي بخش بزرگی از این گروه است (احمدي،  فراهم آورند. شورش جمل، نتیجۀ حمایت

  )ستمگران( قاسطین. 2- 3
. نام گرفتند) ستمگران( و یاران او بودند که قاسطین معاویه، سومین گروه مخالف حکومت علوي

به کوفه آمدند و به معاویه نامه نوشتند و او را دعوت به (ع) حضرت علی، از پایان جنگ جمل پس
خواهی  مردم شام را به خون ،و در مقابلورزید ولی معاویه در پاسخ تعلل کردند، بیعت و اطاعت 
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ختند حکومت علوي را به رسمیت نشنا، از آغاز) یارانش معاویه و( نانیواقع ا درکرد. عثمان دعوت 
جمل آغاز  ۀن جنگ حدود چهار ماه پس از واقعیا. و جنگ پرحادثه و طو�نی صفین را پدید آوردند

  ).13: 1388، خواه منفرد نیکشد (

  )خوارج( مارقین. 2- 4
نخستین فرقه ک�می که در اس�م به وجود آمد، فرقۀ خوارج بود. خوارج جنبش خود را با شورش علیه 

که  آن جمعیت بزرگی را تشکیل دادند؛ چنان اطرافاین گروه در کوفه و  حضرت علی(ع) آغاز کردند.
دوازده هزار نفر در جنگ نهروان شرکت داشتند. اینان که تا واپسین روزهاي جنگ صفین از سپاهیان 

گرفتار آمدند و امام را به پذیرش  عاص عمروبنلوحی در دام  آمدند، بر اثر ساده امام علی(ع) به شمار می
را  شبث بن ربعیو  عبداهللا بن کوا، عبداهللا بن وهب راسبیتوان  ادار ساختند. از سران خوارج میصلح و

شان پی بردند، پیوسته بر  ). این گروه پس از آنکه به اشتباه13: 1388خواه منفرد،  نام برد (نیک
تند و با ایجاد هایشان افزودند و سرانجام راه قیام و خروج علیه حکومت اس�می را در پیش گرف لغزش

  ).42: 1379گناه، امنیت جامعه را مختل کردند (اعثم کوفی،  وحشت و کشتن مردم بی

  حقوق مخالفان سیاسی. 3
اي از حقوق  توان مجموعه ، میقانون اساسی ویژه بهبا توجه به حکومت علوي و نظام حقوقی ایران 

به سه دسته  ها این حقوق و آزادي ،کلیبندي  در یک تقسیم. را براي مخالفان سیاسی در نظر گرفت
  کوشیم به توضیح هرکدام بپردازیم. میدر ادامه . سیاسی و اجتماعی، شخصی: شوند تقسیم می

  حیات حق. 3- 1
 است حیات حق ،برخوردارند آن از سیاسی مخالفان جمله از شهروندان تمامی که حقوقی از جمله

 بوده و تهدید خطر معرض در جهت از دو همواره و زندگی حیات مصونیت .)100: 1388، راعی(
  .)70: 1385نیا،  کریمی( رسمی مقامات سوي از دیگري و افراد سوي از یکی: است

سلب حق حیات با قتل . نخستین حقی را که قرآن کریم براي انسان برشمرده حق حیات است
فْسا ( است شود و این کار در دیدگاه قرآن کریم برابر با نابودسازي همه جامعه محقق می منْ قَتَلَ نَ

ساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعا و فَ   .مگر آنکه با دلیل درستی صورت پذیرد)؛ بِغَیرِ نَفْسٍ أَ
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دهد و افراد را در جهت رعایت آن  در بیانات خویش به این حق مهم اهمیت می(ع) امام علی
 کتاب بهدو ) ص( خدا از رسول«: فرماید خود می که است اي ندازها به حق این اهمیت. کند تربیت می

 در کنار شمشیرت کتاب منین امیرالمؤ اي: پرسیدند. در کنار شمشیرم خدا و کتابی کتاب. ام برده ارث
 الحر( »خدا بر او باد را بزند لعنت را بکشد و یا غیر ضاربش قاتل غیر هر کس«: فرمود »چیست؟
 گناهی بی قتل منجر به داند که مجاز می کاربرد شمشیر را در جاییامام  ،بیان با این ).12 :تا بی ،العاملی
و بپرهیز «: فرماید می اشتر مالک به مشهور خویش در فرمان(ع) منین امیرالمؤ که است همینو نشود 
 و گناه کیفر نرساند را به آدمی ناحق به خون ریختن چون چیزيکه  ناروا به آن و ریختن، ها از خون
رد و نعمت نگرداند را بزرگ رد و رشته را نَب 339 :تا بی ،العاملی الحر(. »عمر را نَب.(  
 خ�ف و شناخت می رسمیت به دشمنانش و مخالفان براي حتی را حیات حق علی(ع) امام

 ثقفیمسعود  »الغارات« کتاب در کرد. می پوشی چشم داد، می اجازه خداوند قانون که جایی تا را قصورشان
 فرمود: رسید، علی(ع) حضرت به بود خوارج از که خریت بن راشد شدن کشته خبر وقتی است، آمده
 نماید، فساد تو علیه خوارج) (رییس وهب بن عبداهللا که ترسم می من گفت: من به و آمد من نزد بار یک«

 را آنان آنکه تا کردید نمی رها را آنان شنیدید می شما اگر که گویند می چیزهایی شما دربارۀ ام شنیده چراکه
 چه من تو نظر به کنم، مشورت تو با خواهم می گفتم او به (امام) من افکندید. می زندان به یا کشتید می

 اگر داشتم انتظار تو از من گفتم، او به آنگاه بزنی. را آنان گردن و بخواهی را آنان گویم می من گفت: کنم؟
 را کسی که را کسانی خون چرا بپرهیز، خدا از بگویی: و کنی اعتراض من به تو کشتم، می را آنان من

  ).169 :1380 داماد، (محقق »ریزي! می اند نکرده خروج تو بر و اند نکشته
 اما ،بودند (ع)علی امام عقیدتی مخالفان ترین سرسخت از و افراطی غلط ۀعقید ۀنمون خوارج

 :سعیدي( نکرد محروم حیات حق از ،شان باطل ۀیدعق رفص به را آنان (ع)،امیرالمؤمنین گاه هیچ
 حق دنبال به که کسی زیرا نکشید را خوارج« :فرمایند می خود هاي سفارش در حضرت .)117 :1380
نقل  .»رسد می آن به و ستخطا دنبال ابتدا از که گروهی با دارد فرق ،کند می خطا عمل در ولی ،است

فرمود صحیح ، امام را دارد علیه قصد شورش، رسیده بود کسی که گزارش بارۀدر(ع) است امام علی
 دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم، نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند

  .)334: 1395، الثقفی الکوفی(
 قرارتأیید  مورد را و آنکرده  اشاره حیات حق بهگوناگونی  اصول ما در کشور اساسی قانون
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 نظام ایمانی يها پایه از را» انسان وا�ي و ارزش کرامت«که  دوم اصل بند ششم جمله از ؛دهد می
 و بدون سالم زندگی قصد ایجاد به چینی  و مقدمه ها انسان حیات به احترامالزاماً با  که کرامتیداند؛  می
 اساسی قانون 22 اصلبراین،  ع�وه. آید به دست می جامعه افراد عموم براي فکري و جهل مادي فقر
 است مصون از تعرض اشخاص شغلو  مسکن، حقوق، مال، جان، حیثیت«: است داشته مقرر نیز
  .»است کرده تجویز قانون که در مواردي مگر

 جان به تعرض حق و غیردولتی دولتی یا نهاد یا گروه فرد هیچ قانونی موارد جز درترتیب  بدین
و  کرامت یعنی وجود گوهر ارزشمندترین که است محترم اتا آنج انسان زندگی اما، را ندارد افراد

 اقتضا گاه عموم مصلحت و جامعه س�مت حفظ صورت غیراین در؛ را زیر پا نگذارد انسانی شرافت
 بر این. آید فراهم دیگران براي عبرتی آن بر افزون و شود برکنده ریشه از فساد کند درخت می

)، 1392قانون مجازات اس�می مصوب  381(ماده  قصاص حق: اند شده تلقی ااستثن موارد این، اساس
  ).قانون مجازات اس�می 156(ماده  مشروع دفاع)، قانون مجازات اس�می 282، (ماده اعدام مجازات

  مسکن و اختیار وآمد رفت آزادي. 3- 2
 افراددن بو و مخالف موافق به و ارتباطی برخوردارند آن از جامعه اشخاص تمامی که حقوقی از جمله

 عبارت آزادي از این منظور .)140: 1380پورخسروي، ( است مسکن و اختیار آمد و رفت ندارد، آزادي
 باشد، مایل که محلی هر و در وآمد رفت کشور داخل در بخواهد وقت هر شخص هر اینکه از است

 .)82: 1386ژاد، ن یعقوب( برود دیگر کشور به یا کند ترك را کشور آن بخواهد موقع کند و هر سکونت
 به آزادي این اگر اما آزادند، زندگی محل و مسکن انتخاب در افراد علوي، اندیشه و اس�می فرهنگ در

  ).18 :1383 نیا، (فاضلی هستند مسکن تغییر به موظف بزند، لطمه شان شرعی وظایف انجام
 است اجتماعی و فردي وظایف به مسلمانان عمل دارد، اهمیت آنچه ی(ع)،عل حضرت دیدگاه از

 آن رو ازاین ؛است ب�مانع و آزاد ،نزند اي لطمه وظایف این انجام به که آنجا تا سکونت محل انتخاب و
 در افراد پیشرفت و رفاه و آسایش اسباب که را شهري ،دیگر شهر بر شهري برتري انکار با بزرگوار

  .)14 :1389 ،لباف زاهدین( شمارد می شهر بهترین ،باشد فراهم آن
  :کنیم می اشاره (ع)علی امام سیره از یهای نمونه به ،بحث شدن تر روشن براي اینک
 به بسیاري مردم که نوشت نامه ایشان براي ،مدینه بر (ع)علی حضرت عامل سهل بن حنیف ¢
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 و شود ها آن متعرض مبادا« :نوشت او براي (ع)امام .شوند ملحق معاویه به تا روند می شام سوي
  ).111 :1382 ،اصفهانی ییعطا( »باشند او مطیع و بمانند که دکن مجبورشان
 آزادانه ها آن و نکرد مقابله ایشان با ارشاد و نصیحت راه از جز نیز خوارج مورد در امام ¢
 مطیع و خواند نخواهد نماز او با کرد اع�م امام به که راشد بن خریت مورد در کردند. می مکان نقل

 را خود همدستان و شد خارج کوفه از خریت که هم وقتی .گذاشت آزاد را او ،بود نخواهد اوامرش
  ).همان( نشد وي مانع (ع)امام ،برد خود با

 ،رویم مکه به عمره جهت از که داریم عزیمت قصد« :گفتند و آمدند امام نزد زبیر و طلحه ¢
شما « :گفتند ها آن به (ع)ینمنمؤامیرال .»دهد رخصت و فرماید اجازت را ما (ع)ینمؤمنامیرال تا ایم آمده
 که بروید خواهید می کجا هر ،خواهید بروید دانم به کجا می خواهید به عمره بروید من می نمی

 کردند اع�م رسیدند که هرکس به شدند خارج مدینه از دو این چون .»هستید حیله و مکر درصدد
 به خبر این چون و ایم کرده بیعت ناچاري روي از ما و نیست ما گردن هب علی جانب از بیعتی هیچ
 »...خشن جنگی نیروي با مگر کنند نمی م�قات مرا امروز از پس« :فرمود حضرت رسید (ع)علی

  ).405 :1379 ،کوفی اعثم(
 به توان می جمله آن از که شود محدود باید موارد برخی در مسکن انتخاب و وآمد رفت آزادي

 .به مدائن تبعید شد(ع) توسط علی عمران بن حصینکه  ستا روایت شده .کرد اشاره حبس و تبعید
کرد که تبعید وي به خاطر توهین و اقدام علیه مصالح  برداشتتوان چنین  از شواهد تاریخی می

  ).16 :1386 نژاد، (یعقوب جامعه بوده است
  :است زیر شرح به هایی نظام داراي کشور ما از جمله کشورها تمام در مسکن و اختیار آمد و رفت

  کشور داخل در آمد و رفت . آزادي3- 2- 1

 همه به روي ها راه اینکه یعنی آزاد. است آزاد همگانبراي  کشور داخل در آمد و رفت عادي حالت در
 نظم عمومی و امنیتهاي  ضرورت که در مواردي مگر؛ ندارد ویژه ۀاجاز به نیاز آمد و رفتو  است باز

جمله  از یمقررات سلسله تابع زمینی يها راه در آمد و رفت. شود اعمالهایی  محدودیت که کند ایجاب
 تابع نیز و دریایی هوایی و ترافیک است و غیره اتوبوسرانی نامه ، آیینو رانندگی راهنمایی نامۀ آیین

  ).30: 1370، یمؤتمن طباطبایی( هستند خود خاص مقررات
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  کشور داخل در اقامت محل انتخاب آزادي. 3- 2- 2

 را کس هیچ«: 33 اصل موجب به. دارند مطلق آزادي مسکن اختیار در افراد، اساسی قانون در
 به یا کرد ممنوع اش ع�قه مورد محل در اقامت ازاص�ً  یا کرد تبعید خود اقامت محل از توان نمی
 انتخاب شامل آزادي این. »کند می معین قانون که مواردي در مگر ؛ساخت مجبور یمحل در اقامت
 به از نظر قانونی و بنا که کسانی. است آن انتخاب عدماص�ً  و یا آن تغییر یا نمسک محل

و  کودکان شوهردار و زنان: از عبارتند ،هستند معینی محل در سکونت به مجبور هایی م�حظه
ماده ( کودك ياولیا مسکن)، قانون مدنی 1005ماده ( شوهر مسکن، شان مسکن که دولت انمأمور
  ) است.قانون مدنی 1008و  1007مواد مأمور ( یتمأمور و محل) یقانون مدن 1006
 یا کند ممنوع محلی در سکونت از را افراد تواند نمی دولت، کند می معین قانون که مواردي از غیر

 در ایرانی غیر اتباعالبته . است مسکن آزادي منطقی ۀنتیج و این سازد مجبور محلی در سکونت به
 اقامت پروانه مربوطه مقامات از آنکه شرط به ؛آزادند باشند مایل که نقاطی در تو اقام ایران به ورود

  ).30: 1370، یمؤتمن طباطبایی(کنند  دریافت

  کشور از خارج در مسکن و اختیار آمد و رفت . آزادي3- 2- 3

 و 10/12/51 مصوب گذرنامه قانون بر اساس، کشور از خروج، کشور داخل در آمد و رفت برخ�ف
 اتباع به شهربانی طرف از که است مدرکی گذرنامه. ویزاست و گذرنامه نیازمند دریافت آن به ورود
 سوي از که است اي نامه اجازه ویزا و شود می داده، را دارند خارج به مسافرت قصدي که کشور
 به رودو منظور به، اند خارجی معتبر گذرنامه داراي که بیگانگانی به خارج در ایران کنسولی انمأمور
  ).33: 1370، یمؤتمن طباطبایی( شود می داده ،دارند را آن از عبور و یا ایران

  شخصی و اسرار مخابرات، مکاتبات از مصونیت. 3- 2- 4

و اسرار  مخابرات، مکاتبات مصونیت، برخوردارند جامعه از آن اشخاص که تمامی حقوقی از جمله
 نهی آن از مسلمین کریم قرآن در که ديموار جمله از .)141: 1380، پورخسروي( است شخصی
 نیز افراد مراس�ت و مکاتبات در تجسس شامل که است افراد خصوصی زندگی در تجسس ،اند شده
  ).210 :1379 ،آراسته جوان( شود می

 حکومت براي هم و افراد براي هم که است حقوقی از مردم تمام خصوصی اسرار نکردنِافشا
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 را تجسس صراحت به اس�م .بگذارد احترام افراد خلوت به باید حکومت .کند می تکلیف ایجاد
 حق این رب اشتر مالک ۀعهدنام در نیز ینمؤمنامیرال ).139 :1393 ،پرهیزکاري( است ساخته ممنوع
 که باشند کسانی باید تو نزد در افراد ترین زننده« :اند فرموده 53 نامه در ایشان .است کرده تأکید مردم
 فرد ترین شایسته ،زمامدار که است هایی کاستی مردم همه در .اند مردم عیوب يوجو جست در بیشتر
 که برگیري پرده ،است پنهان تو بر که عیبی از که مباد هرگز .است آن کردن مخفی و پوشاندن در
 .»بدار پنهان را افراد يها زشتی توانی می هرچه پس ...است نمایان هاي زشتی سازي پاك تو ولیتئمس
 که بود افرادي امور در تجسس ۀدربار والیانش به (ع)علی امام حکومتی فرمان گاه است تنیگف

  .ندازندابی خطر به را جامعه مصالح کارهایشان با داد می احتمال
کردن  و فاش ، ضبطها نامه و نرساندن بازرسی: «است داشته زمینه مقرر این در اساسی قانون
 راقاست ها، آن و نرساندن نکردن و مخابره و تلتکس، سانسور تلگرافی مخابرات تلفنی، افشاي هاي مکالمه
 اسرار قانون اساسی مصونیت 25 اصل». قانون حکم به مگر است ممنوع تجسس و هرگونه سمع

 زمان در یکی است: آورده وارد استثنا مورد دو در شخصی و مخابرات ها و مکالمه ها شخصی، مکاتبه
  ).40: 1370مؤتمنی،  طباطبایی( جرایم و تعقیب کشف در مورد یگريو د دستور، طبق و اضطراري

کنترل ارتباطات «: قانون آیین دادرسی کیفري مقرر داشته است 150ماده همین اصل، در ارتباط با 
مگر در مواردي که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا ، مخابراتی افراد ممنوع است

این قانون �زم تشخیص  302ماده ) ت( و) پ)، (ب)، (الف( دهايموضوع بن جرایمبراي کشف 
 اقدام ،کنترل دفعات و مدت تعیین با و دادگستري کل رییس موافقت با صورت این در .داده شود

تفتیش و بازرسی مراس�ت پستی «: نیز مقرر داشته است 152ماده ، ماده براین ع�وه .»...شود می
وقوع جرم یا  ۀدستیابی به ادل، آید که ظن قوي به کشف جرم عمل می مربوط به متهم در مواردي به

  .»...شناسایی متهم وجود داشته باشد

  اندیشه آزادي. 3- 3
 به قضایایی که درك و دریافت ذهنی از مقدمات روشن رو دار هدفاز فعالیت است اندیشه عبارت 

ذهنی و کام�ً امري اندیشیدن  ،شود از این تعریف روشن می که . چنانهدف تلقی شده استها  آن
 به اندیشه آزادي). 133: 1380، صفار( گیرد درونی است که به دور از حواس ظاهري انسان انجام می
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 مسیري در را انسان فکر و دارد می باز آزادانه اندیشیدن از را فرد که است عواملی ۀهم نبودن معناي
  ).141 :همان( دهد می قسو ،کند می اقتضا انسان اندیشه و عقل آنچه خ�ف

زیرا اندیشه در ذات خود بر حرکت و پویایی و جریان د�لت ؛ اندیشه با عقیده تفاوت دارد
شناخت و علم است اما صرفاً  اندیشه ،ع�وه به. خ�ف عقیده که حالتی ایستا و ثابت داردرب ؛کند می

، کند مسیر اندیشه عبور می گرچه اعتقاد از. خاص است یخاطر و وابستگی به موضوع تعلق، عقیده
 بر همواره نیز (ع)علی حضرت ).105 :1370 ،یمؤتمن طباطبایی( شوند میدو عنوان مستقل تلقی اما 

 که برگزینند را راهی سپس و کنند فکر آزادانه باید مردم دندکر می بیان و داشتند تأکید اندیشه آزادي
 و فکر کردن فعال در حضرت لیعمهاي  وهاز شی .است گذاشته ها آن پاي پیش در اندیشه آزادي
 أَنْ قَبلَ سلُونی النَّاس یهاا« فرمودند: بارها ایشان .بود پرسش به مردم ترغیب و تشویق ،اندیشه
ونی ددر حضرت آن ت�ش. »کنید سؤال من از بدهید دست از مرا آنکه از پیش مردم اي یعنی »تَفْق 
 و علمی اقدامات بر ع�وه راه این در بلکه ،شود نمی ترغیب و تشویق به محدود خردورزي ۀتوسع
 کاظمی، (اخوان کردند می بازگو مردم به نیز را اندیشه بوستان هاي آفت دلسوز باغبانی همچون ،عملی
 که عبداهللا بن مسعود یاران صفین به سپاهیانش و حضرت عزیمت هنگام نمونه، براي ).130 :1379
 در اما ،شویم می رهسپار شما با ما« :گفتند و آمده امام نزد ،داشتند شک علی حضرت حقانیت در

 حقانیت ،زد سر ظلم یکی از هرگاه ،نگریم می شامیان و شما کار در ...شویم نمی ساکن شما اردوگاه
 :فرمود (ع)علی حضرت .»شویم می جنگ وارد باطل ضد بر آنگاه ،شود می ثابت ما براي دیگر طرف

 .است سنت در دانش کاربرد و دین در بصیرت بردن کار به همان این ،آمدید وشخ !شما بر آفرین«
  ).115 :1403 ،المنقري( »است خائن شک بی ،شود راضی پیشنهادي چنین به هرکس

 سطح با�بردن در کند می را مکلف دولت«سوم  اصل در ایران اس�می جمهوري اساسی قانون
 وسایل و گروهی يها و رسانه مطبوعات از صحیح ۀستفادبا ا ها زمینه همه در عمومی يها آگاهی
، علمی يها زمینه در تمام و ابتکار عبو تت بررسی روح تقویت« براي خود را و امکانات بکوشد »دیگر
، شریعتی( ردب کار به »مخالفان و تشویق تحقیق مراکز تأسیس طریق از و اس�می فرهنگی، فنی

 حق فرد هر که است این و منظور کند می تأکید اندیشه آزادي راصل ب این، در واقع. )148: 1388
 کنترل مورد را او افکار باشد داشته حق کسیآنکه  ، بیکند فکر بخواهد که موضوعی هر ۀدربار دارد
  ).158: 1370، صفار( شود او صحیح ادراك رشد منع به منجر که آورد پدید و عواملی دهد قرار
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  عقیده آزادي. 3- 4
 مذهبی و سیاسی ،فلسفی ،اجتماعی از اعم فکري هر ،شخص هر« اینکه از است عبارت یدهعق آزادي
 یا نگرانی با مواجه آنکه بی ؛کند انتخاب آزادانه ،پندارد می حقیقت عین را آن یا پسندد می که را

و  آزادي عقیده امري درونی و شخصی است ).105 :1370 ،یمؤتمن طباطبایی( »بشود تجاوزي
 بیانی قالب در که آنگاه نظر و دیدگاه اما ،گونه قید و محدودیت بیرونی باشد د موضوع هیچتوان نمی
 به و داده دست از را خود خصوصی و شخصی ،درونی جنبه ،درآید هنري و قلمی ،ک�می از اعم
  ).140: 1390، قاري سید فاطمی(  گیرد می خود به عمومی عدب اي  گونه
 گاه هیچ دینی هاي اقلیت و الحادي افکار طرفداران بود. محترم قیدهع آزادي نیز علوي حکومت در

 دفاع علی(ع) امام نگرفتند. قرار بازخواست مورد یا نشدند محروم حقی از خود عقیدۀ داشتنِ سبب به
  .)81 :1391 سین،حپور( دانست می �زم خود بر مسلمانان دیگر همانند را آنان حقوق از

و با  با مردم را پوشش دل خود قرار ده یمهربان« :نویسد می اشتر مالک به (ع)علی امام که آنجا
ی، زیرا مت دانیخوردن آنان را غنکه  آشام نسبت به مردم مباش همچون گرگ خون، همه مهربان باش
 يو دارا نشیآفر گر همانند تو دریداي  تو و مسلمانند و دسته ینیبرادر داي  دستهاند،  مردم دو دسته
 زندگی اس�می حکومت دایره در که افرادي اینکه از دارد حکایت )،53 نامه( »اند یحقوق انسان

 که دارد ضرورت منظر آن از و هستند تو انسانی برادر بلکه ،نیستند تو ایمانی برادر تنها کنند، می
 انتخاب در یعنی ؛گیرند قرار حمایت مورد آرامش و امنیت در و شود شمرده محترم ها آن حقوق
  .باشند داشته آزادي خود مذهبی تعالیم و مناسک به عمل و مذهب ،هعقید

  :کنیم می اشاره علوي حکومت در نمونه چند به موضوع شدن تر روشن براي
 اما ،بودند (ع)علی امام عقیدتی مخالفان ترین سرسخت از و افراطی غلط ۀعقید ۀنمون خوارج ¢
 در ها آن با و نکرد مجازات یا محدود ،شان باطل ۀعقید صرف  به را آنان (ع)امیرالمؤمنین گاه هیچ
 خود هاي سفارش در حضرت ).117 :1380 :سعیدي( کرد رفتار دموکراسی و آزادي درجه منتهی
 دارد فرق ،کند می خطا عمل در ولی ،است حق دنبال به که کسی زیرا نکشید را خوارج« :فرمایند می
  ).60خطبه ( »رسد می آن به و ستخطا دنبال ابتدا از که گروهی آن با

 شکافته را دانه که خدایی به« :دنفرمای می نامخالف مورد در الب�غه نهج 16 نامه در (ع)علی امام ¢
 چون و اند کرده پنهان را کفر و اند شده  تسلیم ترس از بلکه ؛اند نپذیرفته را اس�م ،آفریده را جاندار و
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 تاریخی منابع .است امیه بنی فاسد دستگاه (ع)امام ک�م این شاهد .»کنند می آشکار را آن بیابند یاورانی
 (ع)علی امام .دارد عمروعاص و معاویه ۀعقید فساد از حکایت و کرده تأیید را حضرت ۀگفت نیز

 و ها گیري موضع در بلکه ،نداد قرار آنان سرکوب و مخالفین علیه تبلیغ ۀدستمای را معنا این هرگز
 به اقدام خودشان که زمانی تا و دانست می م�ك را آنان ظاهري �ماس همان سیاسی برخوردهاي
 آنان ساختن ملزم براي سیاسی هاي ت�ش و ها حل راه به حکومت سوي از نکردند، جنگ و خونریزي

  ).122 :1389 ،القرشی( نبود آنان شهروندي حقوق متوجه محدودیتی و شد می بسنده قانون و حق به
 رادر آن  و تفحص شناخته رسمیت به را عقیده آزادي مطلق طور به و روشنی به اساسی قانون

، تظاهر به اقدام اما، باشد داشته خویش درون در یباطل ۀعقید شخص که تا آنجا. است ندانسته جایز
با  و عقاید افکار نشر حال درعین ولی؛ نیست جایز او ذهن کنکاشنکند،  دیگران به آن القاي یا تبلیغ
  .)151: 1391، عباسی( نیست جایز و فاسد خام هاناذ و جذب طلب
 صرف به توان نمی را کس و هیچ است ممنوع عقاید تفتیش«: اساسی قانون 23 اصل موجب به
 را مقرر عقیده آزادي اصل این آنکه توجه قابل ۀنکت. »داد قرار و مواخذه تعرض مورد اي عقیده داشتن
 دیگري طور قانون که مواردي در مگر نگفته ادامه در ماا است کرده را ممنوع عقیده و تفتیش داشته

 ؛ بنابرایندارد وجود قیدي چنین مسکن حرمتمانند  حقوق در سایر که مشخص کند، درحالی
  ).167: 1391، نشاط صادقی( دکن مجاز را در مواردي تفتیش که کرد وضع قانونی توان نمی

  بیان آزادي. 3- 5
عمومی  با جنبه موضوعات بارۀدر افراد توسط شخصی يها و ایده عقاید ابراز بر حق بیان آزادي
یا  کتبی یا شفاهی صورت به چهاست؛  دموکراسی فرایند از جدانشدنیو  ضروري بخش کهاست 

 و مجید قرآن آیات از الهام با (ع)علی امام .)160: 1378، مهرپور( دیگر طریق هر یا به تصویري
 از و کند می دعوت خویش هاي آرمان از دفاع و عقیده بیان به را مخالف هاي گروه تمام ،نبوي سنت
  ).118 :1382 ،اصفهانی ییعطا( کنند بیان و بیاورند دارند برهان و دلیل هرچه خواهد می ها آن

 وي .داند می سابقه بی و باعظمت را بیان آزادي زمینۀ در (ع)علی امام آزادمنشی شهید مطهري
 تکفیر را وي کوفه مسجد در بسا چه و کردند می ابراز را ایدشانعق آزادانه خوارج« :نویسد می
 و سیاسی اقدام هرگونه .کرد می رفتار دموکراسی ۀدرج منتهی در خوارج با ینمؤمنامیرال کردند. می
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 المال بیت از را ها آن ۀسهمی حتی و نزد شان ش�ق ،نکرد شان زندان اما ،بود مقدور برایش حکومتی
  ).143 :1385( »کرد می رفتار افراد سایر همچون ها آن با و نکرد قطع

 که چنان پس« فرمودند: کنند، تعریف و تمجید او از خواستند می که کسانی مقابل در 24 خطبه در امام
 کنید، می خودداري گفتن از غضب و خشم اهل نزد در که چنان و نگویید من با گویید می سخن جباران با
 بر صراحت به حضرت خود که است این دهندۀ نشان امام(ع) سخن این ».نید...نک خودداري آن از من نزد

 مردم انتقادهاي شنیدن به را کارگزارانش همواره علی(ع) امام سخنان، براین ع�وه کند. می تأکید بیان آزادي
 به را تیساع هایت برنامه ضمن مالک اي« فرماید: می اشتر مالک به 53 نامه در مثال براي دهد؛ می فرمان
 آن در باش... داشته عمومی م�قات مردم با و بنشین جایی در مقرر ساعت آن بده... قرار نیازمندان رأي

 مردم به کاري که بنشان جایشان در را خود هاي نگهبان و پاسداران اندرکاران، دست لشکریان، ساعت
  ».کند مطلق آرامش و آزادي احساس دارد کاري هرکس تا باشند نداشته

گشودند و  می ن حضرت زبان به انتقاد و شکوهابارها مخالف، حضرت ۀالسدر دوران حکومت چند
نگاهی به مواضع خوارج  .گذاشت می نظرات خود آزاد آنان را در بیان نقطه، داري حضرت با خویشتن

مشغول سخنرانی بود که شخصی بلند شد و فریاد  مؤمنان یرامروزي  .بهترین شاهد بر این مدعاست
و از گوشه دیگر نیز همین  »� حکْم إ�ّ هللاِِ«فریاد زد  دیگر سوي از يو دیگر» � حکْم إ�ّ هللاِِ«زد 

با بزرگواري خاصی (ع) امام علی .سپس گروهی برخاستند و این شعار را دادند .شعار شنیده شد
ادرستی را ارائه حقی است که از آن معناي ن ۀکلم، این«: خطاب به مردم فرمودندکردند و سکوت 
اید و با ما هستید از سه  تا وقتی که دست به شمشیر نبرده سپس خطاب به خوارج فرمود ».اند کرده

دوم  ؛کنیم نمی آنکه از ورود شما به مسجد براي نماز جلوگیرينخست  :اصل اساسی برخوردارید
جنگیم تا شما جنگ را آغاز  نمی اکنیم و سوم اینکه با شم نمی قطع المال بیتتان را از  اینکه حقوق

  ).40 خطبه( »کنید
 هیچ بدون ـ باشد بنیادین حق این هرچند ـ را خود انسانی حق باشد آزاد فرد که درصورتی
 جامعه افراد دیگر حقوق به که باشد اي گونه به هم حق آن ماهیت و کند عمالا جامعه در محدودیتی

 شود منتهی دیگران حقوق نقض به خود تواند می حق نامحدود عمالا این یابد، ارتباط اي گونه به
 و نیست مطلق بیان آزادي نیز علوي حکومت در ،اساس این بر ).117 :1390 ،فاطمی  سید قاري(

  :از ندتعبار که است هایی محدودیت داراي
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 یتواند به پیشرفت کشور کمک شایان یبیان در چهارچوب معقول م يآزاد الف) مصلحت جامعه:
 امراین  يباید جلو ،قصد ایجاد فتنه و آشوب داشته باشد ياز آزاد استفاده سوءبا  یاگر کس اماکند، 

 یول ،و ارشاد بود يدار در برابر خوارج همواره با خویشتنی(ع) حضرت عل يگیر موضع. گرفته شود
همین که  و آنان با نظم و امنیت جامعه منافات نداشت يها ادامه یافت که فعالیت یتا زمان ياین آزاد

  ).100: 1383، صباغیان( کرد مقابله میها  آن حضرت با پرداختند میبه فتنه و آشوب 
رعایت اصول و بیان  يآزاد ياز مرزها ،ی(ع)از دیدگاه حضرت عل :اصول و مبانی اسالمیب) 

 در خطبه ، که خوارج در دین ایجاد کردند یهای در مورد بدعتایشان . است مبانی اس�می
دوستی که در دوستی غلو کند  ییک: افتند می من به ه�کت ۀدو دسته دربار يزود به«: ایدفرم یم127

ش او را به  ی بیکه تجاوز از حد کند و دشمن یدشمن يو دیگر، و افراطش او را به راه ناحق برد حد
سواد  پس م�زم راه میانه باشید و با. من مردم معتدل هستند ۀبهترین مردم دربار. غیر راه حق برد

همراه شوید که دست خدا بر سر جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که ) اکثریت جامعه( اعظم
هان هر که . گرگ است ۀدور از گله افتاده طعم گوسپند که چنان ؛شیطان است ۀاز مردم بهر جدامانده

  .»!دعوت کند او را بکشید حتی اگر زیر عمامه من باشد) تفرقه( به این شعار
 یم و قانونحقوق مسلّی(ع) حضرت عل نگاهبیان از  يآزاد ياز دیگر مرزها :سایر افرادحقوق ج) 

که خدا  ياگر نبود عهد«: فرماید یم الب�غه نهج 3در خطبه  آن حضرت در این زمینه. دیگر افراد است
ر شتر نه ریسمان و مهایهر آی، ماندن مظلوم ظالم و گرسنه ينشوند بر سیر یاز دانایان گرفته که راض

  .»انداختم می آنخ�فت را بر کوهان 
: 1385، توحیدي( است نیافته اختصاص کلی طور به بیان اصولی آزادي حق براي اساسی در قانون

اصل : شد متوجه ذیل اصول از اظهارنظرو  بیان آزادي دربارۀ را اساسی قانون نظر توان می اما). 147
 اس�م مبانی مخل آنکه آزادند مگر مطالب بیان در تو مطبوعا نشریات«: گوید می اساسی قانون 24
 متوجه را بیان آزادي توان می 24 اصل از. »کند می معین را قانون نآ تفصیل که باشد عمومی حقوق یا
 در باید نیز شهروندان یکایک اولی طریق به، آزادند مطالب بیان در مطبوعات که هنگامی زیرا، شد
  .باشند آزاد دخونظرات  کتبی یا یهشفا بیان

 آزادي این، اما است کرده تصریح و پذیرفته را و مطبوعات بیان آزادي اساسی قانون، ترتیب بدین
 حقوق و دیگري اس�م نظام مبانی یکی: است کرده پیدا و حد نیست وبند قید بیو  و نامحدود مطلق
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  کنند. می معین عادي قوانین را آن و تفصیل کیفیتکه  ،عمومی
 را با راهپیمایی که 27 و اصل است احزاب آزادي به مربوط که 26 اصل بر ع�وه بیان آزادي
و  عقاید بیان بدون احزاب کهاست  نبوده آن منظور زیراشود،  می مفهوماست،  آزاد گذاشته ضوابطی
 نمایندگانشده است که  تصریح مقننه قوه به مربوط اصول درع�وه،  . بهباشند داشته اجتماع ،نظریات

 دنباش آزادامر کام�ً  این در و دنکن اظهارنظر کشور و خارجی داخلی مسائل همه در توانند می
  .)147: 1385، توحیدي(

 اجتماعات آزادي. 3- 6

 اجتماع و آزادي ،عمومی اجتماع آزادي یا موقت اجتماع آزادي: است دو نوع شاملاجتماعات  آزادي
  ).113: 1385، و سلیمانیان جنورديموسوي ب( ها و انجمن احزاب آزادي یا غیرموقت

  عمومی اجتماع آزادي. 3- 6- 1

 در قبلی دعوت یا قرار برحسب افراد از گروهی موقت ندآمدگر است عبارت عمومی اجتماع آزادي
از  است عبارت عمومی اجتماع آزادي، دیگر بیان به). 196: 1393، و کمالوند اس�می( معین یمحل
و  میتینگ، سخنرانی مانند اجتماعی در خود منافع از دفاع یا افکار ادلتب براي دنبتوان افراد اینکه

 کنند شرکت آزادانه، شود داده ترتیب معین اشخاص طرف از منظور این براي که خیابانی تظاهرات
 لزوم .ندارد کنونی هاي حکومت به اختصاصی ،آزادي این تحقق). 92: 1370، یمؤتمن طباطبایی(

 دینی محافل .گرفت سراغ علوي حکومت دوره در خوبی به توان می را حقی ینچن از مردم مندي بهره
 شناختنِ رسمیت به دلیلِ بهترین ،اند داشته وجود اس�می جامعه در آغاز از که مذهبی هاي هیئت و

 یافته سازمان یگروه آنکه وجود با ،نهروان خوارج .است اس�می سیاسی نظام در اجتماعات آزادي
 شان اجتماعات ،نشدند حضرت با جنگ وارد عمل در که مادامی ،داشتند تجمعاتی خود براي و بودند
  ).206 :1379 ،آراسته جوان( نگرفت قرار تعرض مورد
 جماعت، نماز مانند محض عبادي اجتماعات« نیستند: خارج حالت چند از اجتماعات طورکلی به

 اجتماعات و کارگري تجمعات چون فیصن اجتماعات جمعه، نماز مانند سیاسی ـ عبادي اجتماعات
 ).206 :1379 آراسته، (جوان »خاص اهداف با راهپیمایی انجام و ها گروه و احزاب گردهمایی مانند سیاسی
: است شناخته رسمیت آن را به 27 در اصل اساسی قانون که است مشروعی يها آزادي جمله از این
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  .»است آزاد نباشد، اس�م مبانی مخل آنکه شرط هب س�ح حمل بدون پیمایی و راه اجتماعات تشکیل«
 دینی يها اقلیت یا اس�می يها و انجمن و صنفی سیاسی يها انجمن، ها جمعیت، احزاب قانون
. افزود اجتماعات بر آزادي را ییها محدودیت 27 اصل بر افزون، اجرایی نامه آیینو  1360 مصوب
 مندرج يها گروه براي تنها حق این، اجتماعات کیلتش براي مجوز کسب بر ع�وه، مقررات این طبق
شده،  گفته بر قیود افزونکند.  مجوز دریافت درخواست تواند نمی و فرد است شده داده قرار قانون در

 نهاد، دیگر عبارت به. است مجوز صدور اصلی متولی که شد ایجاد 10 ماده کمیسیون نام به نهادي
 نظر ها راهپیمایی در ولی ،است کشور وزارت ها راهپیمایی هم و تجمعات براي هم مجوز ۀکنند صادر

  .بود خواهد کشور وزارت تصمیم مبناي اس�م مبانینبودن  مخلبر  مبنی کمیسیون و تشخیص

  ها و انجمن احزاب آزادي. 3- 6- 2

 منظا موافقان میان تفاوتی مورد این و در برخوردارند آن از جامعه اقشار تمام که حقوقی دیگر از
 مظاهر از یکی). 119: 1380، پورخسروي( است احزاب آزادي، نیست حاکمیت مخالفان با حاکم
و  تشکیل در افراد آزادي حق به احترام، مملکت ۀادار در مردم و مشارکت دموکراسی بارز

 اهداف و تعریف و ضوابط اصول سلسله یک در توافق با که ستها جمعیت و احزاب دهی سازمان
 در و مشارکت قدرتگرفتن  دست براي اساسنامه یا نامه مرام صورت به اجتماعی و سیاسی مشخص
  ).185: 1389، لطفیکنند ( می فعالیت و اقتصادي اجتماعی خاص اهداف به رسیدن یا حکومت
 تشکیل و باگرد آمده  هم دور آزادانه بتوانند افراد اینکهاز  است عبارت ها و انجمن احزاب آزادي
 کار به آن غیر یا معنوي یهدف به نیل براي و مستمر گروهی طور به را خود مساعی، جمعیتی

و  بجنوردي( نامند می یا حزب یا جمعیت کانون یا انجمنمعمو�ً  را یاجتماعات. چنین دنندازابی
  .)113: 1385، سلیمانیان

 افواج)، 73(زمر:  زمر)، 249: بقره( فئه مانندهایی  به گروه يهاي متعدد قرآن کریم در سوره
که نشان از نگرش گروهی و تشکی�تی و توجه به آزادي نهادهاي مردمی است اشاره کرده ) 2: نصر(

 فکري هاي جریان ،شد سبب نیز علوي حکومت بر حاکم آزاد فضاي .توسط این کتاب آسمانی دارد
 بهره آزادي از امام همراه و همسو هاي گروه ۀانداز به ها گروه این که گیردب شکل بسیاري سیاسی و
  :از عبارتند علوي حکومت در سیاسی هاي لتشکّ بارزترین ).23 :1391 ،منصوري( بردند می
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 و (ع)علی حضرت زمان در که بودند یمخالف داخلی حزب ینتر مهم ،لتشکّ این :الف) خوارج
ین شعار آنان تر پنداشتند. معروف یه پدیدار شدند. اینان اصو�ً نهاد اساسی جامعه را بایسته نمیمعاو
  .بود »� حکْم إ�ّ هللاِِ«

 هنگامی و کردند عثمان از را دفاع بیشترین عثمان علیه انق�ب در لتشکّ این :ب) هواداران عثمان
 در (ع)علی حضرت ۀکین که درحالی گروه سران ،رسید قتل به عثمان و نرسید ثمر به شانهای ت�ش که
  .شدند ناکثین همدستان از ،زد می موج شان دل

 فعالیتی حضرت علیه اگرچه که بودند کوفه مهاجران گروه این اعضاي بیشترِ :ج) قومیت حمراء
  ).419 :1379 ،احمدي( بودند امیه بنی دست ابزار اما ،دادند نمی انجام

ها و  آمیزبودن در کنار فعالیت یا مسالمت آمیز هنگامی که مفهوم صلح، در اسناد حقوق بشري
جهت  شهروندان است که در آن افراد در اي از رفتار ناظر به جنبه، شود صریح میهاي فردي ت آزادي

تسامح و بردباري را ، تساهل، به خشونت نشدن بر متوسل ع�وه، هاي خود استیفاي حقوق و آزادي
است  این موضوعی چندسویه. شوند مند می بهره ها آمیز از آزادي رعایت کرده و با همزیستی مسالمت

 و با رفتارشان از بهکرده  باید آن را رعایت پلیس و سایر افراد نیز، کنندگان بر اجتماع که ع�وه
ین موضوعی که در تر . مهمکنند آن جلوگیري آمیزشدنِ شدن و غیرمسالمت کشیده خشونت
اي از  صورت پاره گاه به امر این. پرهیز از خشونت است، شود می آمیزبودن اجتماعات بحث مسالمت
ک�می و ترویج تنفر جلوه  صورت خشونت گیرد و گاه به و مصادیق عملی صورت میرفتارها 

  ).200 :1393 ،کمالوند و اس�می( یابد می
آزادانه به ابراز ، تا پیش از طغیان و قیام مسلحانه علیه حکومت در حکومت علوي نیز اجتماعات

م با منطق و استد�ل به رد اما اما، پرداختند امام علی(ع) میرأي و نظر خویش و انتقاد از 
آنان از حقوق . ساخت نمی بر آنان وارد را گونه فشار و اجباري پرداخت و هیچ می شانهای دیدگاه

پرداختند و  می آزادانه با امام و اصحاب به بحث، بودندمند  کامل اجتماعی و شهروندي خویش بهره
را مختل و علیه حکومت به صورت  هنگامی که امنیت عمومی، اما کردند می از عقاید خود دفاع
اظهار عقیده و اندیشه مسئله زیرا دیگر ؛ دیگر جاي گذشت و آزادگذاشتن نبود، مسلحانه قیام کردند

وارد آمده و علیه حکومت مشروع به صورت مسلحانه قیام خلل بلکه به امنیت اجتماعی ، مطرح نبود
  ).143 :1385 ،مطهري( شده بود
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، ها جمعیت، احزابقانون، «: است آمده ایران اس�می جمهوري اساسی قانون 26 اصل در
، داند می آزاد را شده شناخته دینی يها یا اقلیت ي اس�میها و انجمن و صنفی سیاسی يها انجمن
 را اس�می جمهوري و اساس اس�می موازین، ملی وحدت، آزادي، استق�ل اصول اینکه به مشروط
  .»ساخت مجبورها  آن در شرکت به یا کرد منعها  آن در شرکت از نتوا نمی را کس هیچ. نکنند نقض

  مالکیت حق. 3- 7
 با اساسی نیز قانون. است مالکیت حق، شود می شهروندان تمامی شامل که اقتصادي حقوق دیگر از

حق  این). 91: 1391، آریامنش( داند می شهروندان تمامی به را نسبت آن شمول هرکس کلمه کاربرد
 ملک را در و تصرف انتفاع گونه همه حق مالک آن موجب به که است عینی حق نوع نتری کامل
 گفته مالکیت حق انتقال هنگام که کند می ایجاد فرد و شیء بین اي رابطه گونه و آن کند می پیدا خود
  ).13: 1385، کاتوزیان( »است یافته انتقال بر مال مالکیت حق که ، درحالییافت انتقال مال«: شود می

 را مسیحیان و یهودیان مانند غیرمسلمانان و است عام علوي مکتب در دیگران مالکیت به احترام
 و »نبرید دست کس هیچ مال به« :فرمایند می 51 نامه در (ع)علی امام زمینه این در .شود می شامل نیز
  .کند می سفارش اصل این رعایت فرماندارانش به

 خواهد می دیگران و از داند می خویش مشروع وکار سبک حاصل مالک را هرکس اساسی قانون
 تواند نمی کس هیچو  است خویش مشروع وکار کسب حاصل مالک هرکس«: نکنند سلب را حق این
در  .)46 اصل( »کند سلب فرد از را وکار کسب امکان، خود وکار کسب به نسبت مالکیت عنوان به

 را قانون آن و ضوابط است محترم باشد مشروع راه از که شخصی مالکیت«: دارد می بیان نیز 47 اصل
 خود منقول غیر و منقول اموال تملک حق اشخاص دارد که می بیان اصل، این در واقع. »کند می معین
  .کند او تصرفی مال در مالکاجازۀ  بدون تواند نمی کس هیچو  دارند را

 ، مانندنیست قائلها  آن ايبر احترامی هیچ اساسی قانون که نامشروع يها مالکیت از جمله
 يها ثروت است موظف دولت«: است شده اشاره بدان اساسی قانون اصل این در که است  يموارد
 از سوءاستفاده، موقوفات از سوءاستفاده، قمار، سرقت، اخت�س، رشوه، غصب، ربا از ناشی
فاسد و  اماکنکردن  دایر، اصلی و مباحات موات يها زمین فروش، دولتی هاي همعامل، ها کاري مقاطعه
  .»...را گرفته و به صاحبان حق رد کند مشروع غیر موارد سایر
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  و تجارت کسب ،شغل انتخاب آزادي. 3- 8
 ایشان .دندان می شهروندان حقوق از ،باشد که زمینه هر در را کاري هاي موقعیت ایجاد (ع)علی امام

 خراج آوري جمع در ت�ش از بیش زمین ادانیآب در تو ت�ش باید« :اند نوشته اشتر مالک به خطاب
 خدا بندگان و خراب را شهرها ،آورد دست به مزارع آبادانی بدون را خراج خواهد که کس آن .باشد
  ).403 :1379 ،دشتی( »کند می نابود را

ت یر مردم به وضعیخ وه ص�ح ک يا گونه به؛ دارد يا ژهیگاه ویجا يشاورزکبخش  نظر امام از
فرمود و به  یه میبا دهقانان را توصکردن  اره مداراوهم، ن اساسیبر هم. ورز وابسته استشاکطبقه 

است یس، ن اساسیبر هم. شاورز ظلم و ستم نشودکداد از جانب آنان به  یدستور م یفرماندهان نظام
در «: شوده جانب عدالت و انصاف مراعات ککرد ن ییتع يا گونه خراج را به يآور و جمع یمال
رده کن را روا یسکحاجت . هستید تیرع دار شما خزانهکه  دیورز ییباکیش مردم يها حاجت وردنِبرآ
 ۀتوسع جهت در نامه همین در ایشان). 51نامه ( »دیبازمدار ،د و او را از آنچه مطلوب اوستیگذارن

 امیتم شامل و است فراگیر زمینه این در شان سخنان و کنند می سفارش بازرگانی امور در کاري
  شود. می شهروندان
 28 اصل در و است شناخته رسمیت به افراد ۀهم براي را دلخواه شغل انتخاب حق اساسی قانون

 و عمومی و مصالح اس�م مخالف و است مایل بدان که را شغلی دارد حق هرکس«: دارد می بیان
 اس�می جمهوري نظام اساسی ۀشالود، شغل و کار آزادي ؛ بنابراین»...برگزیند ،نیست دیگران حقوق
 به کهاي  و پیشه شغل و از کرد مجبور معین ۀو پیش شغل داشتن به کس را هیچ توان نمی و است ایران
  کرد. جلوگیري آن و تعطیل ترك یا و تبدیل تغییر از یا بازداشت ،اوست دلخواه

 گیري نتیجه

 منافع که است زمانی ،بدیا می موضوعیت سیاست حوزه در اخ�ق به پایبندي که مواردي جمله از
 احساس خود برابر در را هایی چالش سیاسی قدرت یا ،کند می پیدا تزاحم و تضاد یکدیگر با سیاسی
 غیردینی و دینی از اعم ها نظام تمام در امر این .است سیاسی مخالفان ،موارد این از یکی که کند می

  .دارد وجود
 از یکی ،است الب�غه نهج و قرآن بر مشتمل که آن اساسی قانون به استناد با علوي حکومت
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 الگویی و است مخالفان قبال در اخ�قی اصول رعایت در اس�می و دینی هاي حکومت نظیرترین بی
  .آید می شمار به ایران اس�می جمهوري نظام براي بدیل بی

مخالفان سیاسی به سبب ابراز مخالفت از حقوق خود محروم ، در حکومت عدل علوي
. حاکمیت است ۀوظیف ،خواهی از قاتل وي امنیت مخالف و نیز خون تأمینحفظ جان و . شوند نمی

او در اندیشه و . هاي دیگر شهروندان برخوردار شود مخالف حق دارد از حقوق و آزادي، در این نظام
فردي و  امورهاي اجتماعی و سایر  حضور در فعالیت، تشکیل انجمن، نقد حکومت و حاکمان، عقیده

تردید  بی. برد اجتماعی آزاد است و چون دیگر شهروندان از مزایا و امکانات جامعه اس�می بهره می
با واکنش ، نجامدازدن نظم و امنیت بی توطئه یا برهم، نظامی ۀاگر مخالفت مخالفان در عمل به معارض

داراي حقوقی مخالف را امام علی(ع) ولی در این موقعیت نیز ؛ دنشو رو می طبیعی حاکمیت روبه
  .داند خاص می
 کار به اي جداگانه اصول سیاسی مخالفان حقوق تبیین براي ایران اس�می جمهوري در نظام

 در رفته کار به الفاظ، عادي قوانین، اساسی قانون از مختلف تفاسیر به توجه با بلکه، است نشده گرفته
 مخالفان، ملت و آزادي وقحق اصول شمول، حقوقی نظران صاحب يها و دیدگاه اساسی قانون
و  حقوق ازمندي  بهره رب يتأثیر ،حاکم نظامبودن  موافق یا مخالف درواقع. گیرد میدربر را نیز سیاسی
  .ندارد اساسی قانون در مندرج سیاسی و مدنی يها آزادي
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