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Abstract
Explaining the restrictions of rights and freedoms, as well as maintaining public
order, on the other hand, guarantees the legitimate rights of individuals, especially
against the government. As in other legal systems and in the international legal
system, restrictions on freedom of gatherings and demonstrations have been
officially recognized in the Iranian legal system. Article 27 of the Constitution and
the Law on Parties has addressed this issue. Using an analytical-descriptive methods
and based on reliable library sources, this paper seeks to answer the question of what
is the status of the restrictions in the constitution as well as the new ordinary law.
and makes it clear that "carrying a weapon" causes a decrease in the peaceful and
civilized nature of communities, and "disruption in the principles of Islam" means
any action that weakens people's belief about religious requirements, including
Islamic principles, rulings, and ethics. Also, in addition to explaining the
relationship between the restriction of licensing in the Law on Parties and the
Constitution, the paper expounds that, according to the new Law on Parties, the
scope of licensing for demonstrations has become more limited or at least has some
ambiguities.
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محدودیت آزادی اجتماعات
با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
بیژن عباسی ،1محمدجواد

شفقی*2

چکیده
تبیین محدودیتهای حقوق و آزادیها همانطورکه موجب حظبن م بم ممبوم مب شبود از
طرف حقوق مشروع افراد را بهخصوص در برابر حاکمیبت تمبمین مب کنبد محبدودیتهبای
آزادی تجمع و راهپیمای در م ام حقوق ایران همچون سایر م امهای حقوق و م ام حقبوق
بینالملل به رسمیت شناخته شده است در ایران اصل  27قامون اساس و قامون محبوة فعالیبت
احزاب به این مهم پرداختهامد این مقاله با روش توصیظ تحلیل و ببا تییبه ببر منبابع معتببر
کتابخامهای در پ پاسخگوی به این پرسش است که در این زمینبه وعبعیت محبدودیتهبای
مصرح در قامون اساس و میز قامون جدید چگومه اسبت ازایبنرو روشبن شبد «حمبل سب ح»
موج زوال وصف مسالمتآمیز و مدم بودن اجتمامات م شود و «اخ ل به مبام اس م» ببه
معنای هر گومه اقدام است که سب تمعیف امتقاد افراد به عروریات دین مشتمل بر اصبول
و احیام و اخ قیات شود همچنین گذشته از تبیین رابطة محدودیت صبدور مجبوز منبدرر در
قامون احزاب با قامون اساس این موعوع تشریح شد که مطابق قامون جدید احزاب قلمرو صدور
مجوز برای راهپیمای ها ممیقتر شده یا الاقل دارای ابهام است
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مقدمه
بسیاری از آزادیها با محدودیتهای روبهرو هستند که در قوامین اساس بیشتر کشورها و م ام
حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شدهامد و تنها تعداد بسبیار کمب از آزادیهبا ببهصبورت
مطلق تلقب مب شبود ییب از آزادیهبای کبه ببا محبدودیت سبروکار دارد آزادی تجمبع و
راهپیمای است این آزادی زیرمجمومة آزادیهای جمع قرار م گیرد ب شک مامند هر آزادی
دیگری درصورت که محدودیتهای آن تبیین مشود سب بر هم خوردن م م مموم در جامعه
و بروز چالش میان مردم و حاکمیت م شود و از سوی دیگبر اسبباب سوساسبتظادة حاکمیبت و
محدود کردن آن به بهامههای مختلف فراهم م شود؛ بنابراین باید میان م بم ممبوم و آزادی
های افراد تعادل و تناس برقرار شود
این مهم بهخصوص در کشور ما بهدلیل وقوع امتراعات و تجمعات در سالهبای اخیبر توجبه
بیشتری م طلبد در م ام حقوق ایران اصبل  27قبامون اساسب اببراز داشبته اسبت« :تشبییل
اجتمامات و راهپیمای ها بدون حمل س ح بهشرط آمیه مخل به مبام اس م مباشد آزاد اسبت»
در این اصل آزادی تجمع و ت اهرات توسط دو قید مدم حمل س ح و مدم اخ ل به مبام اسب م
محدود شبده اسبت؛ امبا قبامون فعالیبت احبزاب مصبوب  1360و قبامون جدیبد مصبوب  1395و
آیینمامههای مربوط به آن محدودیتهای همچون درخواست صدور مجوز را به آن افزوده اسبت
تبیین رابطة این محدودیت با قامون اساس و میز سایر محدودیتهبای شبیل و مباهوی همچبون
معنای مبام اس م و کیظیت اخ ل به آن و مرجع تشخیص آن اهمیت زیادی دارد و در راسبتای
ایجاد تعادل پیشگظته ارزیاب م شود ازاینرو این پژوهش با روش توصیظ تحلیل و با تییبه ببر
منابع معتبر کتابخامهای در پ پاسخگوی به این پرسش است که در م ام حقوق ایبران از جملبه
قامون اساس و با تأکید بر تغییرات قامون جدید احزاب در سال  1395و مقایسة آن با قامون قدیم
وععیت محدودیتهای این آزادی چگومه است و معنا و قلمرو آمها چه خواهد بود
پژوهشهای امجامگرفته در این حوزه مامنبد کتباب آزادی اجتمامبات در م بام ببینالمللب
حقوق بشر و سیستم حقوق ایران اثر رعا اس م و محمدمهدی کمالومد اغل به مقایسة این
آزادی در م ام حقوق ایران با م ام حقوق بینالملل پرداخته و به موعوع محدودیتهبای آن
کمتر اشاره کردهامد و در صورت بحث از آمها بهصورت کل و همه مبارر ببر قبامون قبدیم ببوده
است؛ همچون مقاة «م م مموم و آزادی تشیل و تجمع» اثر فرید خلخال و پبژوهش «آزادی
تشییل اجتمامات و راهپیمای ها در پرتو اصل  27قامون اساس ایبران» از مبدالرعبا ملیبزاده و
ریحامه صالح که مورد اخیر بر ارزیاب قامون اساس تمرکز دارد ازاینرو تأکید این موشبتار ببر
قامون جدید احزاب و آیینمامههای الحق و مگرش آمها به محدودیتها با مگاه به آرای دیبوان
مدالت اداری است
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مگارمده در سه بخش موعوع را مطرح م کند بخش اول ببه معرفب ایبن آزادی طب سبه
قسمت معنای تجمع و ت اهرات امواع آن و در مهایت پیشبینه و جایگباه آن در اسبناد حقبوق
خارج و داخل م پردازد در بخش دوم محدودیتهای شیل آزادی مذکور و در بخش سبوم
میز محدودیتهای ماهوی آن بررس م شود

معرفی آزادی تظاهرات و تجمعات
در یک دستهبندی م توان حقوق و آزادیهای افبراد را ببه فبردی و جمعب تقسبیم کبرد از جملبه
حقوق جمع افراد حق بر برپای و شرکت در ت اهرات و تجمعات قاموم است این حق ذیبل آزادی
بیان قرار م گیرد و در واقع آزادی بیان جمع از این طریق تحققپذیر است ).(Inazu, 2010: 565

 .1معنای تظاهرات و تجمعات
آزادی تجمع به معنای آزادی اجتماع و گردهمای بهصورت موقت برای بیان م رها و دیبدگاههبای
مشترک و تعقی منافع در میان معین است ( /Mcbride, 2005: 19; Rawls, 2009: 330مباس
140 :1395؛ هاشم )421 :1384؛ بنابراین تجمع با ازدحام متظباوت اسبت چراکبه ببهصبورت
هدفمند و از قبل پیشبین شده صورت گرفته و توأم با دموت یا تبلیغ آن بوده است ملت افبزودن
این قید آن است که اجتمامات سازمانیافته از غیر آن تمییز داده شومد چراکه اجتمامات سبازمان
یافته تشییلدهندگام دارد که باید تجمع را بهمحو مطلوب اداره کنند و در مقابل قامون مسئولیت
مدم اخ ل به م م مموم را بر مهده بگیرمد (طباطبای مؤتمن .)91 :1397
همچنین تجمع غیر از ت اهرات است چون در یک میان خصوص یبا ممبوم کبه غیبر از
معابر مموم (کافه ورزشگاه و ) است تشییل شبده ببرخ ت ت باهرات و راهپیمبای کبه در
معابر مموم برگزار م شود معابر مموم متعلق به ممبوم افبراد اسبت و چنامیبه در مبادة 24
قامون مدم و مادة  101و تبصرة  6مادة  96قامون شهرداری آمده قابل تملک خصوص میست
درحال که اماکن مموم میانهای است که در آیینمامة اماکن مموم  1363مصبوب هیبأت
وزیران تعیین شده است همچنین تجمع و ت اهرات امری موقت هستند و همین وجبه فبارق
آن با تشیل است چراکه تشیلها و احزاب یک م ام مشخص و دائم درامد که از اجتماع افراد
بر پایة اساسنامه یا مرامنامة مشخص م م و مسق یافتهامد دیگر اینیبه تجمبع و ت باهرات ببا
ممایش فرق دارمد به این دلیل که هبدت تجمبع سبرگرم و تظبریح میسبت بلیبه گردهمبای
بهمن ور تبادل فیر توأم با ابراز آزادامه از سوی هر شخص اسبت (مباسب  .)140 :1395پب
ت اهرات آزادی اجتماع موقت و از قبل پیشبین شده در معابر مموم (میدانها خیابانها و )
بهمن ور ابراز یک خواست مشترک است.
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 .2انواع اجتماع
اجتمامات و راهپیمای ها را م توان به موارد مختلظ تقسیم کرد در یک تقسیمبندی به لحاظ
موعوع م توان موارد زیر را بیان کرد:
 1اجتمامات سیاس اجتمام  :مهمترین و بارزترین موع اجتمامات همین قسم است کبه وجهبة
سیاس اجتمام دارد چراکه معموالً افراد شرکتکننده در ایبن تجمبعهبا ببهمبوم دمببال
امتراض و همظیری در براببر حاکمیبت هسبتند ) (Donnelly, 2013: 45کبه حتب صبورت
ممادین آن همواره با حساسیت هیأت حاکم همراه است ( )Berger, 1968: 754گباه ایبن
تجمعات مقطع است مثل سخنرام ها و میتینگهای امتخابات و گاه بهدلیبل مشبی ت
حاد اقتصادی سیاس و اجتمام رخ م دهد (اس م و کمالومد )45 :1394
 2اجتمامات صنظ و حزب  :اصوالً این موع اجتمامات به دمبال اهدات حزب گروه و صنظ
است و دغدغههای گروه خاص از مردم را پیگیری م کنبد امجمبنهبا مجبامع شبغل و
صنظ و احزاب از جمله هیأتهبای واسبطه میبان مبردم و حاکمیبتامبد کبه در صبورت
استق ل م توامند سد محیم در برابر اقتدار حیومت باشبند (هاشبم  )61 :1377در
کشور ما اصل  26قامون اساس به این مهبم پرداختبه اسبت احبزاب و اصبنات ببه شبیل
تخصص تر اجتمامات را ترتی م دهند و مسائل خاص خویش را مطرح م کنند
 3اجتمامات مذهب  :اجتمامات که افراد برای ادای آداب و رسوم دین دور هم جمبع مب
شومد و به امجام مراسم و مناسک مذهب خود م پردازمد از این قسم اسبت در کشبور
ما جدای از مناسک شیعیان که در صدر اصل  12دین رسم ایران را اسب م و مبذه
جعظری اثنامشری معرف مب کنبد سبایر مبذاه اسب م براسبال ذیبل اصبل  12و
اقلیتهای دین مطابق اصول  13و  26از حقوق خاصب در ایبن زمینبه برخوردارمبد و
مشمول اصل  27قامون اساس کبه آزادی اجتمامبات را ببهطبور کلب بیبان مب کنبد
م شومد آزادی اجتمامات مذهب بخش مهم از حیات سیاس هر کشوری اسبت کبه
در اسناد بینالملل هم مورد اهتمام قرار گرفته است (مقام و می )143 :1397
 4اجتمامات فرهنگ هنری و ورزش  :این اجتمامات میز دامنة وسیع از مصادیق را در برم
گیرد؛ از جمله کنسرتهای موسیق در اماکن مموم و خصوص تا اجتمامات فرهنگ و
مناسبت و تجمعات ورزش و مواردی از ایبن دسبت میتبهای کبه وجبود دارد آمیبه ایبن
اجتمامات باید مؤلظههای پیشگظته از جمله موقت سبازمانیبافتگ و هدفمنبدی را دارا
باشند تا تحت منوان تجمع قرار بگیرمد ازاینرو گاه بهسبب برخبورداری یبا فقبدان دو
مورد اخیر مورد امتقاد قرار م گیرمد (اس م و کمالومد )45 :1394
به هبر حبال ببارزترین و چبالشبرامگیزتبرین مصبداق آزادی اجتمامبات همبان تجمعبات و
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راهپیمای های سیاس اجتمام است؛ چراکه بهطور معمول بیشترین مقابله را با قدرت مموم
دارمد و از سوی دیگر دست دولتها در ارائة تظاسیر محدودکننده باز است (Hamilton, 2007:
) 78ازاین رو بحث در مورد این موع آزادی و حد و حدود آن معموالً در میبان سبایر اجتمامبات
رهور و بروز بیشتری یافته است

 .3پیشینه و جایگاه آزادی تجمعات در اسناد حقوقی
ریشههبای تباریخ ایبن آزادی را مب تبوان در منشبور کبیبر ) (Magna Cartaامگلبی یافبت
) (Rohde, 2009: 2اما مخستین متوم که بهصورت آشیار به آزادی ت اهرات اشباره کبردهامبد
قامون اساس پنسیلوامیا در  1776و بعد اولین اص حیة قبامون اساسب آمرییبا در سبال 1791
است از همین رو در  1881در تعدادی از شهرها از جمله دیترویت و شییاگو هیچ اجازة قبلب
برای برگزاری ت اهرات الزم مبود ( )Abu El-Haj, 2009: 545در اروپا میز ابتدا فرامسه به سبال
 1791در قامون اساس خود حق تجمع را به رسمیت شناخت (رمجبریان و زرگریمبژاد :1395
 )205در م ام حقوق بینالملل بهم ر م رسد مخستین سند در راستای حمایت از ایبن حبق
ام میة جهام حقوق بشر است که در مادة  20بیان م کند« :هبر شخصب حبق دارد از آزادی
تشییل اجتمامات مجامع و امجمنهای مسالمتآمیز بهرهمند شود هیچک را مباید به شرکت
در هیچ اجتمام مجبور کرد» )(The Universal Declaration of Human Rights, Article 20
میثاق حقوق مدم و سیاس میز در مادة  21همین مطل را بهمحو کاملتبری بیبان مب کنبد:
«حق تشییل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته م شود اممال این حق تبابع هبیچگومبه
محدودیت مم توامد باشد جز آمچه طبق قامون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک عرورت
داشته باشد» ).(ICCPR, article 21
همچنین کنوامسیون اروپای حقوق بشر در مادة  11ابراز داشته است« :هبر کب از حبق آزادی
تشییل مجمع صلحآمیز و آزادی تشییل امجمن ببا سبایرین برخبوردار اسبت هبیچ محبدودیت در
تحقق این حقوق غیر از محدودیتهای مقرر قاموم و محدودیتهای که در یک جامعبة مبردمسباالر
در راستای حظارت از منافع امنیت مل یا امنیت مموم مباید اممبال شبود» )(ECHR, article 11
در واقع آزادی اجتمامات ریشه در آزادی بیان دارد و بدون آن معنبا مخواهبد داشبت و ایبن مهبم در
اسناد مختلف بینالملل مطرح شده است )(Howie, 2018: 13; Lawson & Bertucci, 1996: 530
در ایران مخستینبار اصل  21قامون اساس مشروطیت بیان کرده بود« :امجمنها و اجتمامبات
که مواد فتنة دین و دمیوی و مخل به م م مباشند در تمام مملیت آزاد است ولب مجتمعبین ببا
خود اسلحه مباید داشته باشند و ترتیبات را که قامون در این خصوص مقرر م کند بایبد متابعبت
ممایند اجتمامات در شوارع و میدانهای مموم هم باید تابع قوامین م میه باشد»
با وقوع امق ب اس م و تدوین قامون اساسب جدیبد ایبن مهبم در اصبل  27قبامون اساسب
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جمهوری اس م ایران به این صورت ذکر شده است« :تشییل اجتمامات و راهپیمبای هبا ببدون
حمل س ح به شرط آمیه مخل به مبام اس م مباشد آزاد است» همینطور قامون فعالیت احزاب
مصوب  1360و آیینمامة اجرای آن مصوب  1361و میز قامون محوة فعالیت احزاب مصبوب 1395
مجمع تشخیص مصلحت م ام بهمنوان ماسخ قامون سابق و آیینمامة اجرای آن مصوب  1397ببه
تبیین این آزادی و سایر جوام آن پرداختهامد همچنین آیینمامبة تمبمین امنیبت تجمعبات در
سال  1381به تصوی هیأت وزیران رسیده اسبت پب از روشبن شبدن معنبای آزادی تجمبع و
ت اهرات و جایگاه آن در حقوق داخل و بینالملل به محدودیت آن م پردازیم

محدودیتهای شکلی
استیظای برخ حقوق و آزادیها میاز به ط مراحل اداری و تشبریظات قباموم خاصب دارد؛ از
جمله درخواست مجوز یا اط ع دادن به مهاد هبای مربوطبه در ادامبه پب از بحبث مجبوز کبه
مهمترین محدودیت در این مجال است برخ موارد مرتبط با آن از جمله رومد صبدور مجبوز و
شیایت از آرای کمیسیون مادة  10مطرح م شود

 .1صدور مجوز
به موج قامون فعالیت احزاب مصوب  1360و قبامون جدیبد در سبال  1395وزارت کشبور ببا
بررس کمیسیون موعوع مادة  10این قامون مسئولیت صدور مجوز برای ایبن تجمعبات را ببر
مهده دارد قامون محوة فعالیت احزاب همانطورکه از مام آن مشخص است مربوط ببه احبزاب و
مسائل خاص آن است که درخواست راهپیمای و تجمع از سوی احزاب تحت این قامون بررس
شده است درحال که درخواست تجمع و راهپیمای از سوی مردم مادی که ممو هیچ حبزب و
گروه سیاس میستند تخصصاً از موعوع این قامون خارر است و ازاینرو میاز ببه تبدوین قبامون
جامع در این زمینه محسول است به هر حال رویة کنوم کمیسیون موعبوع مبادة  10وزارت
کشور بررس هر موع درخواست راهپیمای و تجمع است از سوی دیگر رابطة اصبل  27قبامون
اساس با قامون محوة فعالیت احزاب و مملیرد کمیسیون مادة  10و وزارت کشور محل بحبث و
م ر است؛ چراکه در متن قامون اساس در مورد صدور مجوز مطلب مطرح مشده و تنها دو قیبد
حمل س ح و اخت ل به مبام اس م ذکر شده است
بهم ر م رسد قامون مادی در این مورد با قامون اساس در تعارض اسبت چراکبه در راسبتای
محدود کردن حقوق و آزادیهای مصرح در قامون اساس است به همین دلیل شورای مگهببان در
بررس طرح قاموم فعالیت احزاب جمعیتها و امجمنهای سیاس و صنظ و امجمنهای اس م
یا اقلیتهای دین شناختهشده مصوب  1360مجل ط م ر شمارة  2990در  1360/4/25ابراز
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داشت« :آن قسمت از تبصرة  2مادة  6که تشییل راهپیمای در معابر مموم را منوط ببه کسب
اجازة قبل از وزارت کشور دامسته با توجه به اینیه اصوالً راهپیمای در غیر معابر مموم مصبداق
مدارد و طبق اصل  27قامون اساس تشییل راهپیمای بدون حمل س ح و درصورت که مخبل ببه
مبام اس م مباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قامون اساس است»
توجه به این میته الزم است که قامون اساس در موارد زیادی در امتهای یبک اصبل تعیبین
جزئیات و تظصیل آن موعوع را به قامومگذار مادی سپرده است ول در اصل  27چنین میسبت
ازاین رو افزودن قیدی توسط مجل مادرست است در مقاببل ممیبن اسبت گظتبه شبود ببرای
تظصیل قامون اساس الزاماً میاز به تصریح در متن قامون اساس میست کبه در صبورت تصبریح
قوامین ارگامیک توسط مجل شیل م گیرمد در موارد زیادی برای اجرای امبور میباز ببه ورود
قامومگذار مادی و بیان تظصیل آن در چارچوب قامون اساس است چنامیه بسبیاری از قبوامین
مادی این گومهامد؛ اما آمچه مهم است آمیه قوامین مادی مباید از حیطة قامون اساس فراتر رومد
در مورد اصل  27هم اخذ مجوز و اطب ع دادن ببه وزارت کشبور تنهبا ببهسبب حظبن امنیبت
اجتمامات و ت اهرکنندگان است که در واقع حمایت از این آزادی از طریق هرچه بهتبر برگبزار
شدن آن و حظن م م مموم جامعه است
چنامیه مجمع مشورت حقوق شورای مگهببان هنگبام بررسب قبامون محبوة فعالیبت احبزاب
مصوب سال  1394که به شورای مگهبان ارسال شده بود ابراز داشته است« :مطبابق یبک م بر ببا
توجه به اینیه اصل  27قامون اساس هیچگومه اشارهای ببه لبزوم اخبذ مجبوز قبلب در خصبوص
تشییل اجتمامات و راهپیمای ها مداشته و آمها را تنها مشروط به آمیه بدون حمبل سب ح باشبد و
مخل به مبام اس م مباشد آزاد دامسته است لزوم تصمیمگیری در خصوص درخواست برگبزاری
تجمعات و راهپیمای ها توسط کمیسیون احزاب و محدود کردن این موارد به اخبذ مجبوز از ایبن
کمیسیون مغایر اصل  27قامون اساس است؛ اما مطابق م ر دیگر لزوم بررس و اتخاذ تصبمیم در
خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمای ها توسط مرجبع صبالح مغبایرت ببا اصبل 27
قامون اساس مدارد؛ چراکه شروط مقرر در اصل  27میازمند تشخیص وجود آمها در هر مورد اسبت
و لذا امطای ص حیت تشخیص وجود این شروط به کمیسیون احزاب مغایرت با این اصل مدارد»
(مجمع مشورت حقوق شورای مگهبان  )9-11 :1394در ادامه افزونبر توعبیح مطالب مبذکور
برخ میات در خصوص این قامون و آیینمامة اجرای آن بیان م شود
در طببرح فعالیببت احببزاب مصببوب  1360در تبصببرة  2مببادة  6بیببان شببده بببود« :تشببییل
اجتمامات و راهپیمای طبق اصل  27قامون اساس آزاد اسبت ولب برگبزاری آن در پبارکهبا
میادین و معابر مموم منوط به کس مجوز از وزارت کشور است» همبانطورکبه اشباره شبد
شورای مگهبان آن را بهدلیل افزودن قیدی جدید (کس مجوز) رد کرد مجل میبز ببهمن بور
رفع این ایراد با اص ح آن تبصره مقرر داشت« :برگزاری راهپیمبای هبا ببا اطب ع وزارت کشبور
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بدون حمل س ح درصورت که به تشخیص کمیسیون مادة  10مخل به مببام اسب م مباشبد و
میز تشییل اجتمامات در میدانها و پارکهبای ممبوم ببا کسب مجبوز از وزارت کشبور آزاد
است» ازاینرو بین اجتمامات و راهپیمای ها تظییک قائل شد و تشییل «اجتمامات در میادین
و پارکهای مموم » را با «کس مجوز» از وزارت کشور آزاد دامست
اما در خصوص برگزاری «راهپیمای ها» مقرر کرد که «با اط ع وزارت کشبور ببدون حمبل
س ح درصورت که به تشخیص کمیسیون مادة ( )10مخل به مبام اس م مباشد» آزاد است که
این اص ح رافع ایراد شورای مگهبان قلمداد شد و در قال متن مصوب و قطع تبصرة  2مادة 6
«قامون فعالیت احزاب جمعیتها و امجمنهبای سیاسب و صبنظ و امجمبنهبای اسب م یبا
اقلیتهای دین شناختهشده» قرار گرفت بنابراین قسمت اول تبصبرة  2مبادة  6کبه در مبورد
برگزاری ت اهرات است را منوط به کس مجوز میرده و تنها باید با اط ع وزارت کشبور باشبد
مگر آمیه کمیسیون مادة  10آن را صریحاً مخل مبام اس م ام م کند به این صورت مطابق با
قامون اساس است چراکه اصل بر آزادی بنا شده است (خلخال  )62 :1383رباهر اصبل 27
هم همین میته را اشعار م دارد؛ قسمت دوم این تبصره که در مورد تشییل اجتمامات است آن
را در میادین و پارک ها منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور کرده که خود قرینه است ببر اینیبه
قسمت اول تبصره به کس مجوز میاز مدارد و اال بیان قسمت دوم تیبرار بب مبورد و ببه دور از
حیمت مظروض برای قامومگذار م بود در قامون جدید سال  1395بهم ر م رسد یبک گبام ببه
مق برداشته شده و محدودة این حق ممیقتر یا الاقل مبهم شبده ببهمحبوی کبه درخواسبت
برگزاری راهپیمای و تجمع بهطور کل باید با تأیید و کس مجوز از وزارت کشور باشد؛ چنامیه
بند  6مادة  11این قامون از جمله ورایف و اختیبارات کمیسبیون مبادة  10را بررسب و اتخباذ
تصمیم در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیمای ها م دامد و بند «خ» مادة  13میز بیبان مب
کند که برگزاری راهپیمای ها و تشییل اجتمامات «حس مورد» با اط ع و صدور مجوز وزارت
کشور و استامداری با رمایت بند  6مادة  11این قامون و اصل  27قامون اساس خواهد بود
مبارت «حس مورد» ابهام دارد و ممین است مخاط را به اشبتباه بینبدازد کبه در تمبام
موارد میاز به اخذ مجوز است در واقع مشخص میست که لزوم اط ع و صدور مجوز حس مورد
به کدامیک از دو موعوع این بند یعن «راهپیمای ها» و «تشییل اجتمامات» برم گبردد و در
کدام مورد «اط ع وزارت کشور» الزم بوده و در کدام مورد «صدور مجوز وزارت کشور» عروری
است مجمع مشورت حقوق میز در مورد این بنبد همبین م بر را اببراز داشبته اسبت (مجمبع
مشورت حقوق شورای مگهبان  )13 :1394همچنین در ادامة ماده تبصرة  2تعیبین عبوابط
این ماده را به آیینمامة اجرای سپرده که ببا توجبه ببه اینیبه ایبن موعبوع مرببوط ببه حبدود
آزادیهای افراد است و ماهیت تقنین دارد محول کردن تعیین این موارد به آیینمامة اجرایب
مغایر اصل  85قامون اساس بهم ر م رسد
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در آیینمامة اجرای مذکور ط تبصرة  2مادة  6بیان شده است که برگزاری مراسم مموم
در میان محصور و مسقف با اط ع قبل به فرمامداری و ام م اسام سبخنران یبا سبخنرامان و
قبول مسئولیت م م درون میان ام مشده مشمول حیم این ماده میست؛ یعنب میباز ببه ارائبة
تقاعامامه به فرمامداری و درخواست مجوز مدارد بنابراین در مهایت آمچه میاز به درخواست مجوز
مدارد برگزاری مراسم مموم در میان محصور و مسقف با رمایت شرایط پیشگظته است
مادة  4آیینمامه تأمین امنیت اجتمامات و راهپیمای های قباموم مصبوب  1381میبز ذکبر
کرده است که برگزارکنندگان حداقل یک هظتبه پبیش از مراسبم از فرمامبداری محبل تقاعبای
صدور مجوز م کنند جال آمیه پ از شیایت از این ماده و مواد  30و  32آیینمامبة اجرایب
قامون احزاب مصوب  1360ببه دیبوان مبدالت اداری مبنب ببر اینیبه منبوط کبردن هبر مبوع
راهپیمای و تجمع بر اخذ مجوز صحیح میست و برخ ت تبصرة  2مادة  6قامون احزاب مصبوب
 1360و م ریة  2990شورای مگهبان و اصل  27قامون اساس اسبت؛ هیبأت تخصصب دیبوان
مدالت اداری در  1393/5/29به شمارة دادمامة ( 181ک سة پرومدة هع )92/520/این شیایت را
رد و رأی به مدم ابطال این ماده صادر کرد با این استدالل« :با توجه به مقبررات بنبد  2مبادة 6
قامون فعالیت احزاب مصوب سال  60که برگزاری راهپیمای با اط ع وزارت کشور بدون حمبل
س ح درصورت که به تشخیص کمیسیون مادة  10مخل به مببام اسب م مباشبد آزاد اسبت از
آمجای که مبارات «با اط ع وزارت کشور » و «به تشخیص کمیسیون مادة  » 10مظهوماً ببه
آن معناست که اط ع و تشخیص مراجع مذکور میازمند ببه بررسب و موافقبت مراجبع مرببوط
است و درصورت که تشخیص به مدم برگزاری راهپیمای دهد در واقع اجازهای را مخواهد داد و
صدور مجوز و مبارت مذکور الزم و ملزوم هم ببوده بنبابراین ممب تبوان آمهبا را از هبم منظبک
دامست» (هیأت تخصص دیوان مدالت اداری )1393

 .1 .1روند اخذ مجوز و تأمین امنیت افراد
تبصرة  1بند «خ» مادة  13فعالیت احزاب مصوب  1395بیبان کبرده کبه دبیبران کبل احبزاب
مورفامد حداقل  72سامت پیش از برگزاری اجتمامبات و راهپیمبای هبا مراتب را ببه اطب ع
مسئوالن ذیربط برسامند مادة  6آیینمامة اجرای مصوب  1397مربوط به مادة مذکور دبیران
کل احزاب متقاع برگزاری تجمعات و راهپیمای را ملزم کرده که تقاعبای کتبب خبود را در
قال کاربرگ مخصوص حداقل  3روز کاری پیش از زمان برگزاری به فرمامبداری یبا اسبتامداری
ارائه کنند این تقاعامام ه باید متممن ام م موعوع زمان و میان تجمع یبا راهپیمبای و امب م
اسام سخنران یا سخنرامان باشد در ادامه تبصرة  1این ماده بیان م کند که دبیران کبل بایبد
درخواستهای خود را برای رسیدگ کمیسیون مادة  10به وزارت کشور ارائه کنند
مادة  7آیینمامة مذکور ابراز م دارد که فرمامداری به محض دریافت درخواست راهپیمبای
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و تجمع باید آن را به استامداری ارسال کند و استامداری هم مورف است به محض دریافبت آن
را همراه با م ریة خود به دبیرخامة کمیسیون مادة  10ارسال کند تبصرة این ماده بیان م کند
که دبیرخامة کمیسیون مورف است تقاعای مذکور را خارر از موبت و طب جلسبة فبوقالعباده
بررس کند و حداکثر تا  12سامت م بر کمیسبیون ببه اسبتامداری امب م شبود تمبام فراینبد
ذکرشده مباید بیش از سه روز کاری طول بیشد پ از آن استامداری باید در خصبوص صبدور
مجوز اقدام کند یا در صورت رد درخواست دالیل آن را به متقاع ام م کند
آ مچه در این تبصره جال توجه است آمیبه مبدت رسبیدگ کمیسبیون طب  3روز کباری
محدود شده اما مادة  12قامون فعالیت احزاب قدیم مصوب  1360بیان م کرد کبه کمیسبیون
باید به موبت به پرومدهها ررت مدت  3ماه رسبیدگ کنبد در غیبر ایبن صبورت وزارت کشبور
مورف است پروامة درخواستشده را صادر کند همین مطل سب شد تا برخ این ماده را ببه
منوان اشیال بزرگ تلق کننبد؛ چراکبه ببا وجبود ایبن مهلبت وسبیع ببرای بررسب تجمبع و
راهپیمای توسط کمیسیون احتماالً در این مدت سه ماه یا درخواستدهندگان منصرت شدهامد
یا موعوع تجمع خودبهخود منتظ شده است (خلخال )62 :1383
اما این احتمال وجود دارد که با توجه به سیاق مواد قبل از این ماده و بهکار ببردن کلمبات
چون بررس پرومده یا درخواست پروامه این ماده مربوط به درخواسبت راهپیمبای و ت باهرات
مباشد بلیه مربوط به مواردی همچون صدور پروامة تأسی حزب باشد به هر حال چبه مهلبت
سهماهة مذکور در آن ماده را در مورد درخواست برگزاری تجمع بدامیم و چه قامون قبلب را در
این مورد ساکت بدامیم قامون جدید بهدرست به این میته توجبه کبرده و مهلبت سبهروزهای را
برای کمیسیون در م ر گرفته است تا م ر خود را ام م کند که از این م ر گبام رو ببه جلبو و
میتة مثبت ارزیاب م شود
در مورد تأمین امنیت اجتماعکنندگان میز مادة  11آیینمامة اجرای مصوب  1397میبروی
امت ام را مسئول تأمین امنیت و م م تجمعات و راهپیمای های قاموم م دامد و حمور سبایر
افراد تحت منوان برقراری م م و امنیت در زمان و میان برگزاری تجمع را ممنوع کبرده اسبت
در این زمینه آیینمامة تأمین امنیت اجتمامات و راهپیمای هبای قباموم مصبوب  1381هیبأت
وزیران میز وجود دارد که ورایف میروهای امت ام و کیظیت حظن م م توسط آمها را بیان کرده
است همچنین بند  3مادة  4قامون میروی امت ام جمهوری اس م ایران مصوب  1369تأمین
امنیت برای برگزاری اجتمامات تشیلها راهپیمای ها و فعالیتهای قاموم و مجاز و ممامعت و
جلوگیری از هر گومه تشیل و راهپیمای و اجتماع غیرمجاز و مقابلبه ببا اغتشباش بب م مب و
فعالیتهای غیرمجاز را از جمله ورایف میروی امت ام شمرده شده است
مادة  4آیینمامة تأمین امنیت اجتمامات ذکر کرده که برگزارکننبدگان حبداقل یبک هظتبه
پیش از مراسم از فرمامداری محل تقاعای صدور مجوز م کنند که قب ً به آن اشاره شد مبادة

محدودیت آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید11 ...

 5بیان م کند که شوراهای تأمین محلهای مناسب را برای برگزاری مراسم تعیین م کننبد و
سع م شود مراسم در این محلها برگزار شود در ادامه تبصرة  1این ماده ذکر کرده است کبه
این محلهها داخل شهر خواهند بود و ویژگ های آن توسط شورای تبأمین امب م خواهبد شبد
جال آمیه همین مطل در تبصرة مادة  11آیینمامة اجرای مصوب  1397مربوط به مبادة 13
قامون محوة فعالیت احزاب و گروههای سیاس تیرار شده اما اخیبراً ببا شبیایت از ایبن تبصبره
توسط دیوان مدالت اداری ابطال شده اسبت ایبن تبصبره اشبعار مب دارد« :شبوراهای تبأمین
محلهای مناسب را برای برگزاری تجمع یا راهپیمای تعیین م کنند و سع م شبود مراسبم
در این محلها برگزار شود محلهای تعیینشده داخل شهرها خواهند بود و ویژگ هبای دیگبر
آن بهوسیلة دبیرخامة شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین ام م م شود و در هر صورت به
پیشنهاد احزاب متقاع و تأیید شورای تأمین م توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد»
هیأت مموم دیوان مدالت اداری در رأی مورخ  1398/6/26ببه شبمارة دادمامبة  1312تبا
 1314در خصوص ابطال این تبصره ابراز داشته است« :تصوی مامة مورد شیایت که محلهبای
تجمع گروههای مختلف در تهران و شهرستانها به محلهای مشخص محبدودشبده با اصل 27
قامبون اساس کبه تشییل اجتمامبات و راهپیمای هبا را از حیبث محبلهبای اجتمامبات ملب
االط ق آزاد ام م کرده مغایرت دارد » )هیأت مموم دیوان مدالت اداری )1398
میتهای که در استدالل این رأی وجود دارد آمیه اگر استدالل ببه اطب ق اصبل  27صبحیح
باشد پ به میان و زمان اختصاص مدارد بلیه شامل هر موع محدودیت م شود ازایبنرو مب
توان با استدالل به اینیه در متن اصل اشاره به کس مجوز هم مشده دریافبت مجبوز را قیبدی
خ ت قامون اساس دامست درحال که قوامین مادی آن را مقید به کسب مجبوز و محبدودیت
های از این دست کردهامد بنابراین یا این استدالل مخدوش است یا آن قوامین در تعارض با اصل
 27قامون اساس وعع شدهامد؛ اما در پاسخ م توان گظت که مجوز مذکور در متن قبامون تنهبا
مارر بر شرایط مذکور در قامون اساس است و ازاینرو مغایر قامون اساس میست
در این زمینه معاومت حقوق ریاست جمهوری با اسبتدالل ببه حصبری مببودن محبلهبای
امتراض و بهتبع مدم مغایرت با اصبل  27قبامون اساسب و میبز عبرورت پوشبش اجتمامبات و
امتراعات تشیلهای که حزب مبوده و مشمول مادة  10قامون احزاب مم شومد مبنبای ابطبال
مصوبه را موجه مدامست و امتراض کبرد ( )www.irna.ir/news/83561901/امبا گذشبته از رأی
جال توجه دیوان مدالت اداری با مدم ر قرار دادن سایر آرا و تظاسیر پیشگظته و با منایبت ببه
رأی مدم ابطال دیوان در خصوص آیینمامة تأمین امنیت اجتمامات ببهم بر مب رسبد روییبرد
دوگامهای در این باره وجود دارد روییردی که برخ از محدودیتهبای غیرمصبرح در اصبل 27
قامون اساس را پذیرفته و برخ را مپذیرفته است
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 .2 .1شکایت از آرای کمیسیون مادة 10
مادة  13قامون قدیم احزاب مرجع رسیدگ ببه شبیایات ملیبه کمیسبیون مبادة  10را محباکم
دادگستری م دامست و رویة مموم میز به همین منوال بود؛ اما مادة  11قامون احبزاب جدیبد
مصوب  1395که ورایف این کمیسیون را ط بندهای احصا م کند در بند  6بررس و اتخاذ
تصمیم در خصوص درخواست تجمع و راهپیمای را بیان کرده و در ادامه مادة  12بهطور کلب
مرجع رسیدگ به شیایات احزاب ملیه اقدامات و تصمیمات ایبن کمیسبیون را دیبوان مبدالت
اداری معرف م کند؛ میز در تبصرة  4مادة  9امیان شیایت در دیوان مدالت اداری در خصوص
تصمیم کمیسیون مبن بر لغو پروامة حزب مقرر شده است
مجمع مشورت حقوق شورای مگهبان هم هنگام بررس این طرح در سال  1394تبصبرة
 7مادة  2را که ام م م دارد« :در صورت مدم احراز شرایط تأسی حبزب کمیسبیون احبزاب
مورف است در مدت مقرر دالیل مدم صدور مجوز و یا رد تقاعا را کتباً به اط ع ممایندة هیأت
مؤس حزب برسامد» مبهم م دامد چراکه اشارهای به امیان امتبراض و شبیایت در خصبوص
این تصمیم کمیسیون در محاکم قمای میرده است با توجه به اینیه در سایر موارد که امیبان
امتراض و شیایت در خصوص تصمیم این کمیسیون وجود دارد این مسئله تصریح شده اسبت
مدم ذکر این امیان در خصوص این تصمیم کمیسیون م توامد بهمنزلة مبود چنین حق تلقب
شود و لذا این امر از حیث اینیه حق اقامة دموا توسط اشبخاص (مقبرر در اصبل  )34و امیبان
امتراض به تصمیمات این کمیسیون در دیوان مدالت اداری (مقرر در اصل  )173وجود دارد یبا
خیر واجد ابهام است (مجمع مشورت حقوق شورای مگهبان )4 :1394
توعیح آمیه در برخ احیام این قبامون ببهصبراحت امیبان امتبراض در خصبوص تصبمیمات
کمیسیون مادة  10پیشبین شده است برای مثال در مادة  12این مصوبه «مرجع رسبیدگ ببه
شیایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون موعوع مادة  10این قامون دیوان مدالت اداری»
شناخته شده است البته در این ماده صرفاً احزاب ص حیت چنین شیایت را دارمد درحال که در
مورد موعوع این ماده اساساً هنوز حزب شیل مگرفته است تا امیان شیایت داشته باشد
همچنین در تبصرة  2مادة  7امیان امتراض در خصبوص تصبمیم کمیسبیون مبنب ببر مبدم
احراز شرایط صدور پروامة فعالیت پیشبین شده است (هرچند در این تبصره مرجع شیایت خبود
کمیسیون مادة  10شناخته شده است) یا در تبصرة  5مادة  9ازاینرو م ح ة این احیام م توامد
بهمنزلة ای ن باشد که در مواردی که امیبان امتبراض ببه تصبمیم کمیسبیون احبزاب از جملبه در
خصوص مدم صدور مجوز اولیه پیشبین مشده است اساساً چنین حق وجود مخواهد داشت
آمچه از راهر مادة  12برم آید آن است که تنها احزاب یا افرادی که قصبد تأسبی حبزب
دارمد بهسب رد درخواست راهپیمای یا مدم صدور مجوز و پروامة تأسی حزب و مبواردی از
این دست حق شیایت در دیوان ملیه کمیسیون را دارمد از طرف این قامون فقط در خصبوص
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احزاب و درخواستهای آمها تدوین شده و ازاینرو قامدتاً افراد مستقل از احزاب حق شبیایت از
آرای کمیسیون را مدارمد از سوی دیگر رویة کنبوم آن اسبت کبه تمبام درخواسبتهبا ببرای
برگزاری تجمع و راهپیمای از سوی احزاب و چبه از سبوی افبراد مسبتقل ببه ایبن کمیسبیون
بهمن ور بررس ارسال م شود
حال با این شرایط این سؤال مطرح م شود که آیبا افبراد مسبتقل حبق شبیایت در دیبوان
مدالت اداری ملیه تصمیمات کمیسیون مادة  10را دارمد؟ پاسخ آن است که با توجه ببه بنبد 2
مادة  10قامون تشیی ت و آیین دادرس دیوان مدالت اداری کبه در مبورد حبدود صب حیت و
حدود اختیارات دیوان بیان م کند « :رسیدگ به امتراعات و شیایات از آرا و تصمیمات قطع
هیأتهای رسیدگ به تخلظات اداری و کمیسیونهای مامند کمیسیونهای مالیات هیأت حل
اخت ت کارگر و کارفرما کمیسیون موعوع مادة  100قامون شهرداریها منحصراً از حیث مقض
قوامین و مقررات یا مخالظت با آمها» روشن است که کمیسیونهای مصرح در این بند ببهمنبوان
ممومه ذکر شدهامد و قرینهای دال بر امحصار در موارد احصاشدة مذکور وجود مدارد بلیبه کلمبة
مامند در متن مذکور بهترین گواه بر این ادماست طببق اصبول کلب حقبوق میبز و توجبه ببه
ص حیت دادگاههای تخصص در حقوق ایران هر کمیسیون و هیأت که آرای صادرة آن جنببة
حاکمیت دارد و از قدرت مموم بهره مب ببرد از جملبه کمیسبیون مبادة  10قبامون احبزاب
مشمول این بند م شود و باید آرای آن قابل شیایت باشد
در پایان شایان ذکر است که مطابق مادة  10قبامون محبوة فعالیبت احبزاب ترکیب کمیسبیون
موعوع این ماده مبارت است از ممایندة دادستان کل کشور ممایندة رئی قوة قماییه یبک مماینبده
از میان دبیران کل احزاب مل یک مماینده از میان دبیران کل احزاب اسبتام دارای پروامبة فعالیبت
بدون حق رأی معاون سیاس وزارت کشور و دو مماینده به امتخاب مجل شبورای اسب م از ببین
ممایندگان داوطل چنامیه مشخص است اممای کمیسیون افرادی سیاس امد که سپردن تشبخیص
اخ ل به مبام اس م به ایشان مادرست بهم ر م رسد چراکه تشخیص و تعیین اخ ل ببه تخصبص
در مبام اس م میاز دارد هرچند مطابق قامون رئی قوة قماییه و دادستان کبل کشبور مجتهدمبد و
ممایندگان ایشان در کمیسیون حمور دارمد؛ اما آیا این ممایندگان تنها منعی کننبدة م رهبای ایبن
دو مجتهدمد یا م ر خود را بیان م کنند؛ که در صورت اول هم باز دو مظر هستند و با فرض مخالظبت
سایر امما مم توامند در زمینة تشخیص اخ ل به مبام اس م مظید ممل کنند

محدودیتهای ماهوی
همانطورکه محدودیتهای مربوط به ط تشریظات قاموم و اداری در جهت استیظای حبق ببر
تجمع بیان شد اکنون محدودیتهای مربوط به محتوا و مممون آن مطبرح مب شبود در ایبن
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زمینه با توجه به اینیه اصل  27در قامون اساس به طور اختصاص به آزادی ت اهرات پرداختبه
است ابتدا به سایر محدودیتها مندرر در سایر اصول قامون اساسب ببهخصبوص اصبول کلب
تحت منوان محدودیتهای کل اشاره م شود

 .1محدودیتهای کلی
آزادیهای افراد در هر جامعه و با هر فرهنگ به لحاظ محتوا و مممون محبدودیتهبای دارد
که حت کشورهای سیوالر و غیردین میز برای آزادیهای افبراد محبدودیت وعبع مب کننبد؛
چنامیه پیش از این به برخ از آمها در اسناد بینالملل اشاره شد محدودیتهبای چبون م بم
مموم امنیت مل حقوق و آزادی سایر افراد جامعه اخ ق مموم یا اخ ق حسنه بهداشبت
و س مت مموم و این محدودیتها م توامند بنبا ببه تظباوت فرهنبگهبا و مببام فلسبظ و
جامعهشناخت آن جامعه کم و زیاد شومد اما به هر حال ایبن محبدودیتهبا کمبابیش در تمبام
م امهای حقوق در دمیا وجود دارد که اکنون درصدد تشریح آمها میستیم
در م ام دین افزونبر موارد مذکور مناوین دیگری چون مدم اخ ل به مبام اس م ببه آمهبا
افزوده م شود در قامون اساس ایران در اصل  27دو محدودیت مدم حمل س ح و مدم اخ ل به
مبام اس م ذکر شده است پیش از بررس این دو قید باید به این میته توجه داشت کبه قبامون
اساس را بهمنوان یک مجمومه و کل مگریست و جدا کردن یک اصل و دقت کامل ببه آن ببدون
توجه به سایر اصول ب شک تظسیر و فهم درست از آن به ما مخواهد داد؛ بهخصبوص اصبول کلب
در قامون اساس برای مثال آیا م توان به این بهامه که قید مدم لطمه به استق ل کشور در اصبل
 27قامون اساس تصریح مشده تجمع راهپیمای افراد تجزیهطل را قاموم دامست؛ ببا منایبت ببه
اینیه مشیل است استق ل را ذیل مبام اس م دامست یا الاقل محل بحث و تردید است از همین
رو اصل  9قامون اساس بیان م کند« :در جمهوری اسب م ایبران آزادی و اسبتق ل و وحبدت و
تمامیت ارع کشور از ییدیگر تظییکماپذیرمد» حقوق و آزادیهای سایر افراد میز ببا اسبتناد ببه
اصل  40قامون اساس از دیگر محدودیتهاست مدالت اجتمام و پیشگیری از مزاع میبان مبردم
ایجاب م کند که این مهم که بهمنوان اصبل «ال عبرر» (کاتوزیبان  )112 :1393مطبرح اسبت
رمایت شود چنامیه این اصل بیان م کند« :که هیچک مم توامد اممال حبق خبویش را وسبیلة
اعرار به غیر یا تجاوز به منافع مموم قرار دهد» اصل  79میز یی از این موارد اسبت ایبن اصبل
بیان م کند« :برقراری حیومت م ام ممنوع است در حالت جنگ و شرایط اعطراری م یبر آن
دولت حق دارد با تصوی مجل شورای اس م موقتاً محدودیتهبای عبروری را برقبرار ممایبد
ول مدت آن به هر حال مم توامد بیش از س روز باشد و درصورت کبه عبرورت همچنبان بباق
باشد دولت مورف است مجدداً از مجل کس مجوز کند»
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 .2اصل 27
با توجه به اینیه اصل  27قامون اساس تنها به دو قید پرداخته است اینک با تظصیل بیشبتری
به بررس آن م پردازیم:

 .1 .2حمل سالح
درست است که ت اهرات بهمن ور امتراض برپا م شود اما به هر حال باید بهصورت مسالمتآمیبز
و آرام برگزار شود این مهم موج مم شود بهواسطة حمل س ح جان و مال و آزادی سایر مبردم
و بهطور کل م م مموم در معرض خطر بالقوه قرار گیرد یا هبدت تجمبع تغییبر کنبد (وکیبل و
مسگری )128 :1391؛ همانطور که در اصل  40بیان شبد بنبابراین اجتمامبات مبایبد زمینبهای
برای اعرار به حقوق سایر افراد و منافع مموم شود برای تأمین هرچه بیشتر وصف مسالمتآمیبز
بودن امتراعات در قال تجمع و راهپیمای حمل س ح ممنوع است
مطابق با مادة  6قامون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارمدگان س ح و مهمات غیرمجاز
مگهداری و حمل س ح گرم یا سرد جنگ جرم محسوب م شود و بعمباً مجبازاتهبای تبا ده
سال حب تعزیری بهدمبال خواهد داشت .طبیع است که با استظاده از س ح در محبیطهبای
مموم و در موقعیتهای چون راهپیمای و تجمعات فمای امتبراض مبدم و مسبالمتآمیبز
مخدوش شده و صحنه به جنگ خیابام تبدیل م شود که در مواردی ببا وجبود سبایر شبرایط
مندرر در مادة  279قامون مجازات اس م م توامد ذیل محاربه قرار گیرد که احیبام سبنگین
را در پ دارد یا به اقدام ملیه امنیت مل و جرائم از این دست منته شبود همچنبین مبادة
 615قامون مجازات اس م شرکت در منازمة خیابام را جرمامگاری و ممنوع کرده است.

 .2 .2اخالل به مبانی اسالم
در فرهنگ فارس اخ ل به معنای برهم زدن آمده و بهصورت کاملتر همان ممل ببر هبم زدن
م م یا جریان طبیع چیزی و ایجاد آشظتگ یا وقظه در آن اسبت (صبدری افشبار و همیباران
)120 :1388؛ و اما اینیه من ور از مبام اسب م چیسبت ببه بررسب میباز دارد چراکبه بایبد
محدودة دقیق آن مشخص شود تا سوسبرداشت از آن به حداقل برسد آیا من ور از مبام اسب م
صرفاً عروریات دین است یا اینیه شامل احیام فقه میز م شود در صورت شمول ببر احیبام
فقه با توجه به اخت فات فقها و مراجع در این زمینه تشخیص امر چگومه خواهد بود؟ ازایبنرو
برخ مبام اس م را مبارت از پایهها و اصول توحید مبوت مدل امامت و معاد و فبروع دیبن و
عروریات دین مامند مماز و روزه و مقدسات مب دامنبد کبه اسب م ببا ابتنبای ببه آن واقعیبت و
موعومیت پیدا م کند (هاشم )424 :1384
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در مبارت مذکور صرتم ر از اصول دین و عروریات دین که معنبای روشبن دارمبد ایبن
ابهام وجود دارد که من ور از فروع دین و مقدسات چیسبت .مببارت فبروع دیبن شبامل افعبال
میلظا ن و ورایف مسلمامان است که میان فقها در مورد جزئیات احیام مرببوط ببه هبر کبدام از
موارد دهگامة فروع دین اخت تم ر وجود دارد مگر آمیبه من بور از فبروع دیبن اصبل منباوین
دهگامة مندرر در کتابهای فقه همچون مماز روزه و زکات و غیره باشد مه جزئیات مربوط ببه
هر کدام از آمها البته این موارد دهگامه میز که بهمنوان فروع دین احصا شدهامبد مبورد اتظباق و
اجماع همة مسلمامان میست اما مطابق اصل  12قامون اساس که بیبان مب کنبد دیبن رسبم
ایران اس م و مذه جعظری اثن مشری است و این اصل ال االبد تغییرماپذیر است پب مبنبا
و م ک م ر فقهای شیعه خواهد بود
منوان مقدسات میز واژهای است که تظاسیر ممیق و موسبع مب تبوان از آن ارائبه داد ببه
همین دلیل باید تبیین شود در لغت به معنای هر چیز پاک و منبزه اسبت (دهخبدا  1372ر
 )402 :15در اصط ح به معنای هرچه امم اشخاص میانها کت و که در دین ب احترامب
و اهامت به آن روا دامسته مشده و حرام است (حسبین دشبت  )554 :1379کبه ذیبل مببام
اس م معنا م شود بهطور کل سبه م بر در مبورد مببام اسب م وجبود دارد :البف) امتقبادات
مسلمامان یعن اصبول دیبن ب) اصبول دیبن و احیبام اسب م و ر) اصبول دیبن و احیبام و
اخ قیات (دفتر همیاری حوزه و دامشگاه )14 :1394
با بررس صورت مشروح مذاکرات مجل بررس مهای قامون اساس هم راهراً معنای سوم
صحیح بهم ر م رسد در این باره یی از مراجع تقلیبد کنبوم کبه در مجلب بررسب مهبای
قامون اساس توسط خبرگان ملت حمور داشتند ط استظتای در خصوص معنبای اخب ل ببه
مبام اس م پاسخ دادهامد« :من ور از مبام اس م مسائل عروری دین است خواه در مسبائل
امتقادی باشد مامند توحید و معاد و مصمت امبیا و ائمة معصومین و امثال آن و خبواه در فبروع
دین و احیام و قوامین اس م و خواه در مسائل اخ ق و اجتمام باشد و من بور از اخب ل هبر
کاری است که سب تمعیف مبام فوق یا ایجاد بدبین و شک و تردید مسبت ببه آمهبا شبود»
(میارم شیرازی 1427ق )595 :بهطور خ صه من ور از اخ ل به مبام اس م امجام ممل و یبا
ایراد سخن است که موج تمعیف امتقاد مردم مسبت به عروریات دین شود

نتیجهگیری
آزادی تجمع و ت اهرات مطلق میست دکترین حقوق در م ام حقوق ببینالمللب امبوری چبون
م م مموم اخ ق مموم (اگر آن را ذیل م م مموم مدامیم) حقوق و آزادیهای افبراد و را از
جمله محدودیتهای این آزادی دامستهامد؛ چنامیه میثاق حقوق مدم و سیاس میبز در مبادة 21
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همین مطل را بهمحو کاملتری بیان م کند« :حق تشبییل مجبامع مسبالمتآمیبز ببه رسبمیت
شناخته م شود اممال این حق تابع هیچگومه محدودیت مم توامد باشد جز آمچه بر طببق قبامون
مقرر شده و در یک جامعة دموکراتیک به مصلحت امنیت مل یا ایمن مموم یا م م ممبوم یبا
برای حمایت از س مت یا اخ ق مموم یا حقوق و آزادیهای دیگران عرورت داشته باشد»
در م ام حقوق ایران در زمینة محدودیتهای مربوط به طرز برگزاری تجمعات و ت باهرات
بهمن ور اخذ مجوز کمیسیون مادة  10احزاب به بررسب درخواسبتهبای تجمبع و ت باهرات
رسیدگ م کند اما با توجه مناقشات پیشگظته مبن بر اختصاص این سازوکار به احزاب و مه
افراد مادی تدوین قاموم جامع در این باره پیشنهاد م شود
همچنین همان طورکه بیان شد به موج قامون احزاب مصوب  1395و آیبینمامبة اجرایب
مادة  13آن تنها اجتمامات در میانهای مسقف و محصور با رمایت شرایط میاز به اخذ مجبوز
مدارمد و به موج این ماده «برگزاری راهپیمای ها و تشییل اجتمامات» توسط احزاب «حس
مورد» با اط ع و صدور مجوز وزارت کشور و استامداری است که مشخص میست لبزوم اطب ع و
صدور مجوز حس مورد به کدامیک از دو موعوع این بند یعنب «راهپیمبای هبا» و «تشبییل
اجتمامات» برم گردد و در کدام مورد «اط ع وزارت کشور» الزم بوده و در کدام مورد «صبدور
مجوز وزارت کشور» عروری است
همچنین ص حیت افراد سیاس این کمیسیون که منتخ دولت و مجلب و قبوة قمباییه
هستند در بررس امر تخصص اخ ل به مبام اس م سؤالبرامگیز ارزیاب شد
در زمینة محدودیتهای ماهوی و مرببوط ببه مظباد اجتمامبات و ت باهرات میبز گذشبته از
محدودیتهای کل مصرح در اصول مختلف قامون اساس همچون استق ل کشور و میبز توجبه
به حقوق سایر افراد دو مبارت حمل س ح و اخ ل به مبام اس م وجود دارد روشن و قطعب
است که حمل س ح زمینهای خطرماک برای زوال وصف مسالمتآمیز ببودن اجتمامبات اسبت
همچنین من ور از مبام اس م عروریات دین اسبت کبه شبامل اصبول و امتقبادات احیبام و
اخ قیات در دین اس م است و اخ ل به آمها به معنای تمعیف امتقاد مردم بدانهاست
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