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Explaining the restrictions of rights and freedoms helps to maintain 

public order. It also guarantees the legitimate rights of individuals 

against the state. As in other legal systems and in international law, 

restrictions on freedom of gatherings and demonstrations have been 

officially recognized in the Iranian legal system. Article 27 of the 

[Iranian] Constitution and the Act on the Activities of Political 

Parties have addressed this issue. Using an analytical-descriptive 

method and based on library sources, this paper seeks to answer the 

question of what is the nature of these restrictions in the Constitution 

and the said Act. It is clear that “carrying weapons” removes the 

peaceful nature of an assembly, and “disruption of Islamic 

principles” means any action that weakens people's belief in 

religious requirements, including religious principles, rules, and 

ethics. In addition to explaining the relationship between the 

requirement of licensing in the Act on the Activities of Political 

Parties and the Constitution, the paper expounds that, according to 

the new Act, the scope of licensing for demonstrations has become 

more limited and has some ambiguities. 
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 احزاب تیفعالة نحو دیبا تأکید بر قانون جد اجتماعات یآزاد تیمحدود

 2یمحمدجواد شفق | 1بیژن عباسی
 babbasi@ut.ac.ir. رایانامه: رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاسیحقوق و علوم سة دانشکد ،یگروه حقوق عموم ار،یدانش. 1
 .رانی  دانش گاه ته ران، ته ران، ا    ،یاس  یحق وق و عل وم س   ةدانش کد  ،یارش د حق وق عم وم    یکارشناس   یدانشجو. نویسندة مسئول؛ 2

 m.shafaghi@ut.ac.irرایانامه: 
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طورکه موجب حف   نم ع عم ومی    ها همانهای حقوق و آزادیتبیین محدودیت پژوهشی نوع مقاله:

ن خص و  در براب ر حاکمی ت، ت  می    شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را بهمی
های آزادی تجمع و راهپیمایی در نمام حقوقی ای ران همو ون   محدودیتکند. می

در  .به رسمیت شناخته شده اس ت  المللنیحقوقی و نمام حقوقی ب یهاسایر نمام
. ان د پرداخته احزاب به این مهع تیفعال ةقانون اساسی و قانون نحو 27اصل ایران 
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 مقدمه
ها و نم ام حق وقی   کشور بیشتررو هستند که در قوانین اساسی هایی روبهها با محدودیتبسیاری از آزادی

. ش ود صورت مطلق تلق ی م ی  ها بهاند و تنها تعداد بسیار کمی از آزادیبه رسمیت شناخته شده المللنیب
 ةرمجموع  یاین آزادی ز. وکار دارد، آزادی تجمع و راهپیمایی استهایی که با محدودیت سریکی از آزادی

ه ای آن تبی ین   مح دودیت  کهیهر آزادی دیگری درصورت مانند شکبی .گیردهای جمعی قرار میآزادی
د و از س وی  شومی تیمردم و حاکم انیبروز چالش مو نمع عمومی در جامعه  خوردنبر هع  سبب ،نشود

شود؛ بن ابراین بای د   های ماتلف، فراهع میدن آن به بهانهکرحاکمیت و محدود  ةدیگر اسباب سوءاستفاد
 .های افراد تعادل و تناسب برقرار شودمیان نمع عمومی و آزادی

های اخیر توجه بیشتری میدلیل وقوع اعتراضات و تجمعات در سالخصو  در کشور ما بهاین مهع به
، ه ا ییم ا یتشکیل اجتماع ات و راهپ »است:  نون اساسی ابراز داشتهقا 27در نمام حقوقی ایران، اصل طلبد. 

در ای ن اص ل آزادی تجم ع و     «.شرط آنکه مال ب ه مب انی اس الم نباش د آزاد اس ت     بدون حمل سال ، به
ق انون فعالی ت    اما ؛تماهرات توسط دو قید عدم حمل سال  و عدم اخالل به مبانی اسالم محدود شده است

ه ایی همو ون   مح دودیت  ،مربوط به آن یهانامهنییو آ 1395 مصوب قانون جدیدو  1360مصوب  احزاب
. تبیین رابط ة ای ن مح دودیت ب ا ق انون اساس ی و نی ز س ایر         درخواست صدور مجوز را به آن افزوده است

 های شکلی و ماهوی هموون معنای مبانی اسالم و کیفیت اخالل به آن و مرجع تش ای  آن، محدودیت

ای ن پ ژوهش ب ا روش    رو ش ود. ازای ن  گفته ارزی ابی م ی  دارد و در راستای ایجاد تعادل پیشاهمیت زیادی 
اس ت ک ه در نم ام     پرس ش به این  گوییای در پی پاساو با تکیه بر منابع معتبر کتاباانه تحلیلی توصیفی

آن ب ا   ةو مقایس 1395احزاب در سال  جدید قانون تغییراتحقوقی ایران از جمله قانون اساسی و با تأکید بر 
 . و معنا و قلمرو آنها چه خواهد بودچگونه است های این آزادی محدودیت وضعیتقانون قدیع، 

حق وق بش ر و    یالمللنیاجتماعات در نمام ب یآزاد مانند کتاب ه در این حوزهگرفتهای انجامپژوهش
این آزادی در نمام حقوقی  ةبه مقایس ی کمالوند، اغلبمحمدمهداثر رضا اسالمی و  رانیا یحقوق ستعیس

در ص ورت  اند و دهکر آن کمتر اشاره یهاتیپرداخته و به موضوع محدود یالمللنیایران با نمام حقوقی ب
 یو آزاد ینم ع عم وم  »؛ هموون مقاة قدیع بوده است انونق رناظر ب و همهصورت کلی به ،بحث از آنها

 27در پرت و اص ل    هاییمایاجتماعات و راهپ لیشکت یآزاد»اثر فرید خلاالی و پژوهش « تشکل و تجمع
ی که مورد اخیر بر ارزیابی قانون اساسی تمرک ز  صالحو ریحانه  زادهیعبدالرضا عل از« رانیا یقانون اساس

، هاتیبه محدودها نگرش آنو  ی الحقهانامهنییآ احزاب و دینوشتار بر قانون جد نیرو تأکید اازاین دارد.
 است. دیوان عدالت اداری با نگاهی به آرای

س ه قس مت    ط ی باش اول به معرف ی ای ن آزادی    کند،نگارنده در سه باش موضوع را مطر  می
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اسناد حقوقی خارجی و داخلی م ی پیشینه و جایگاه آن در ، انواع آن و در نهایت معنای تجمع و تماهرات
آن های م اهوی  نیز محدودیتو در باش سوم  آزادی مشکور شکلی یهاتیدر باش دوم محدود. پردازد
 .شودمیبررسی 

 

 تظاهرات و تجمعات معرفی آزادی. 1
از جمل ه حق وق    .دک ر افراد را به فردی و جمع ی تقس یع    یهایحقوق و آزاد توانیم یبنددستهدر یک 

. این حق ذیل آزادی بی ان ق رار   حق بر برپایی و شرکت در تماهرات و تجمعات قانونی است جمعی افراد،
  (Inazu, 2010: 565).پشیر است یرد و در واقع آزادی بیان جمعی از این طریق تحققگمی
 

 تظاهرات و تجمعات. معنای 1. 1

ه ای  و دی دگاه  ه ا ص ورت موق ت ب رای بی ان نمر    به اییآزادی تجمع به معنای آزادی اجتماع و گردهم
، عباس ی  /Mcbride, 2005: 19; Rawls, 2009: 330)اس ت   در مک ان مع ین   ،مشترک و تعقی ب من افع  

صورت هدفمن د و از  چراکه به ،(؛ بنابراین تجمع با ازدحام متفاوت است421: 1384، هاشمی؛ 140: 1395
علت افزودن ای ن قی د آن اس ت    . م با دعوت یا تبلیغ آن بوده استأصورت گرفته و تو شدهینیبشیقبل پ

 یدهن دگان لی، تش ک افتهیراکه اجتماعات سازمانچ ،از غیر آن تمییز داده شوند افتهیکه اجتماعات سازمان
نحو مطلوبی اداره کنند و در مقابل قانون مسئولیت عدم اخالل به نمع عمومی را دارد که باید تجمع را به

 .(91: 1397، یطباطبایی مؤتمن) بر عهده بگیرند

مع ابر  ک ه غی ر از    همونین تجمع غیر از تماهرات است، چون در یک مکان خصوص ی ی ا عم ومی   
تشکیل شده، برخالف تم اهرات و راهپیم ایی ک ه در مع ابر عم ومی       ،است ...(کافه، ورزشگاه و) عمومی
و  101قانون مدنی و م ادة   24معابر عمومی متعلق به عموم افراد است و چنانکه در مادة  .دشومی برگزار
ام اکن عم ومی،    ک ه یدرح ال قانون شهرداری آمده، قاب ل تمل ک خصوص ی نیس ت،      96مادة  6تبصرة 
همون ین  وزیران، تعیین شده اس ت.   تیأهمصوب  1363ة اماکن عمومی نامنییآیی است که در هامکان
ه ا و اح زاب   و همین وجه فارق آن با تشکل است، چراکه تش کل  هستندامری موقت  و تماهرات، تجمع

نمع و نس ق   مشاصی، ةامناماساسنامه یا مر ةاند که از اجتماع افراد بر پایرد میئیک نمام مشا  و دا
د، به این دلی ل ک ه ه دف تجم ع س رگرمی و      نبا نمایش فرق دار و تماهرات تجمع نکهیدیگر ا. اندیافته

، عباس ی )است  توأم با ابراز آزادانه از سوی هر شا  ،تبادل فکر منموربه اییبلکه گردهم ،تفریح نیست
ه ا،  می دان ) در مع ابر عم ومی   ش ده ینیبشیل پقب موقت و از پس تماهرات آزادی اجتماع .(140: 1395
 .ابراز یک خواست مشترک است منمورهب...( ها وخیابان
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 انواع اجتماع .2. 1

به لح ا  موض وع    یبندعیدر یک تقس .توان به موارد ماتلفی تقسیع کردها را میاجتماعات و راهپیمایی
 :دکرتوان موارد زیر را بیان می

 ةو بارزترین نوع اجتماع ات هم ین قس ع اس ت ک ه وجه        نیترمهع :ماعیاجتماعات سیاسی اجت .1
دنب ال اعت راو و   ی ن وع ه ا ب ه  کنن ده در ای ن تجم ع   افراد شرکت چراکه معموالً ،سیاسی اجتماعی دارد

هم واره ب ا    حت ی ص ورت نم ادین آن،    ک ه (Donnelly, 2013: 45)  همفکری در برابر حاکمیت هس تند 
 مث ل  اس ت، گ اهی ای ن تجمع ات مقطع ی      .(Berger, 1968: 754) س ت ت حاکع همراه اأحساسیت هی
دلیل مشکالت حاد اقتصادی سیاسی و اجتم اعی ر  م ی  های انتااباتی و گاهی بهها و میتینگسانرانی

 (.45: 1394 وند،کمال )اسالمی و دهد
و ص نفی اس ت و   گروهی  ،دنبال اهداف حزبی اصوالً این نوع اجتماعات به حزبی:و  صنفیاجتماعات  .2
 ص نفی و اح زاب از جمل ه    ها، مج امع ش غلی و  . انجمنکندگروه خاصی از مردم را پیگیری می یهادغدغه

توانن د س د محکم ی در براب ر اقت دار      اند که در صورت استقالل میواسطه میان مردم و حاکمیت یهاتیأه
اح زاب   .ی به این مهع پرداخته استقانون اساس 26در کشور ما اصل (. 61: 1377حکومتی باشند )هاشمی، 

 .کنندخا  خویش را مطر  می ئلدهند و مساتر اجتماعات را ترتیب میو اصناف به شکل تاصصی
و ب ه  ش وند  رسوم دینی دور هع جمع می و آداب یکه افراد برای ادا جتماعاتیا :اجتماعات مشهبی. 3

در کشور ما جدای از مناس ک ش یعیان    سع است.از این ق ،پردازندانجام مراسع و مناسک مشهبی خود می
، سایر مشاهب کندمعرفی می یاسالم و مشهب جعفری اثناعشررا دین رسمی ایران  12که در صدر اصل 

 زمین ه از حقوق خاصی در ای ن   26و  13ل ودینی مطابق اص یهاتیاقلو  12اسالمی براساس ذیل اصل 
. ندش و م ی  کند،طور کلی بیان میآزادی اجتماعات را بهکه  قانون اساسی 27برخوردارند و مشمول اصل 

المللی هع مورد آزادی اجتماعات مشهبی باش مهمی از حیات سیاسی هر کشوری است که در اسناد بین
 (.143: 1397ی، مک ی ومقاماهتمام قرار گرفته است )

از  ؛ردیگییق را در برموسیعی از مصاد دامنةاین اجتماعات نیز  :اجتماعات فرهنگی هنری و ورزشی .4
های موسیقی در اماکن عمومی و خصوصی تا اجتماعات فرهنگ ی و مناس بتی و تجمع ات    جمله کنسرت

از  گفت ه شیپ   یه ا این اجتماعات باید مؤلف ه  کهآنکه وجود دارد  یانکته .ورزشی و مواردی از این دست
گ اهی   رو، ازای ن قرار بگیرن د  تجمععنوان را دارا باشند تا تحت  یو هدفمندگی افتیسازمان ،جمله موقتی

 (.45: 1394وند، کمال )اسالمی و گیرندمورد انتقاد قرار می برخورداری یا فقدان دو مورد اخیر، سبببه
ه ای  مصداق آزادی اجتماعات همان تجمعات و راهپیم ایی  نیزتریبرانگبه هر حال بارزترین و چالش

و از س وی دیگ ر،    دن  مول بیشترین مقابله را با قدرت عمومی دارمعطور بهچراکه  ؛سیاسی اجتماعی است
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رو بحث در مورد ای ن  ازاین .(Hamilton, 2007: 78)ها در ارائة تفاسیر محدودکننده باز است دست دولت
 .اجتماعات ظهور و بروز بیشتری یافته است میان سایرنوع آزادی و حد و حدود آن معموالً در 

 

 اسناد حقوقی آزادی تجمعات در اهو جایگ پیشینه. 3. 1

 (Rohde, 2009: 2)انگلیس یاف ت    (Magna Carta)توان در منشور کبیرهای تاریای این آزادی را میریشه
و  1776قانون اساسی پنسیلوانیا در  ،اندصورت آشکار به آزادی تماهرات اشاره کردهناستین متونی که بهاما 

در تع دادی از ش هرها از    1881. از همین رو در است 1791مریکا در سال آ قانون اساسی ةبعد اولین اصالحی
در (. Abu El-Haj, 2009: 545جمله دیترویت و شیکاگو هیچ اجازة قبلی برای برگزاری تماهرات الزم نبود )

)رنجبری ان و   در قانون اساسی خود حق تجم ع را ب ه رس میت ش ناخت     1791اروپا نیز ابتدا فرانسه به سال 
در راستای حمای ت از ای ن   سند رسد ناستین نمر میبه المللنیب نمام حقوقیدر  (.205: 1395نژاد، یزرگر
هر شاصی ح ق دارد از آزادی تش کیل   : »کندبیان می 20جهانی حقوق بشر است که در مادة  ةاعالمی ،حق

رکت در ه یچ اجتم اعی   را نباید به ش   کسچیه. دشومند بهره زیآمهای مسالمتاجتماعات، مجامع و انجمن
میث اق حق وق م دنی و     (The Universal Declaration of Human Rights, Article 20) «مجب ور ک رد  

 آمیز ب ه مسالمت مجامع تشکیل حق» :کندتری بیان مینحو کاملهمین مطلب را به 21سیاسی نیز در مادة 
مق رر   قانون طبق تواند باشد جز آنوهنمی محدودیتی گونهچیه تابع حق این اعمال .شودمی شناخته رسمیت
 (ICCPR, article 21). «باشد داشته ضرورت...کراتیکمود جامعه و در یک شده

کس از حق آزادی تشکیل  هر»است:  ابراز داشته 11همونین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مادة 
تحقق این حق وق   هیچ محدودیتی در... ن برخوردار استآمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایریمجمع صلح

ساالر در راس تای حفاظ ت از   مردم ةهایی که در یک جامعهای مقرر قانونی و محدودیتاز محدودیت ریغ
در واق ع آزادی اجتماع ات    (ECHR, article 11)« نباید اعمال شود... منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی

الملل ی مط ر    و بدون آن معنا ناواهد داشت و این مهع در اسناد ماتلف ب ین ریشه در آزادی بیان دارد 
 .(Howie, 2018: 13; Lawson & Bertucci, 1996: 530)شده است 

ه ا و اجتماع اتی ک ه    انجمن: »قانون اساسی مشروطیت بیان کرده بود 21بار اصل در ایران ناستین
ر تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین ب ا خ ود اس لحه    دینی و دنیوی و مال به نمع نباشند د ةمواد فتن

اجتماع ات در   .باید متابعت نمایند ،کندنباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصو  مقرر می
 «.های عمومی هع باید تابع قوانین نممیه باشدشوارع و میدان

ق انون اساس ی جمه وری     27در اصل  با وقوع انقالب اسالمی و تدوین قانون اساسی جدید این مهع
ها، بدون حم ل س ال ، ب ه    تشکیل اجتماعات و راهپیمایی»است:  دهشاسالمی ایران به این صورت ذکر 

و  1360ق انون فعالی ت اح زاب مص وب      ط ور نیهم   «.شرط آنکه مال به مبانی اسالم نباشد آزاد است
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  یمجم ع تش ا   1395اح زاب مص وب    فعالی ت  ةو نیز قانون نح و  1361اجرایی آن مصوب  ةنامنییآ
و سایر  به تبیین این آزادی 1397اجرایی آن مصوب  ةنامنییو آعنوان ناسخ قانون سابق به مصلحت نمام
 رانیوز تیأبه تصویب ه 1381ت مین امنیت تجمعات در سال  ةنامنییهمونین آ .اندپرداخته جوانب آن
و تم اهرات و جایگ اه آن در حق وق داخل ی و      . پس از روش ن ش دن معن ای آزادی تجم ع    رسیده است

 پردازیع.ی، به محدودیت آن میالمللنیب

 

 ی شکلیهاتیمحدود. 2
ها نیاز ب ه ط ی مراح ل اداری و تش ریفات ق انونی خاص ی دارد؛ از جمل ه        استیفای برخی حقوق و آزادی

محدودیت  نیترمهعکه  های مربوطه. در ادامه پس از بحث مجوزدرخواست مجوز یا اطالع دادن به نهاد
در این مجال است، برخی موارد مرتبط با آن از جمله روند صدور مجوز و شکایت از آرای کمیسیون م ادة  

 شود.مطر  می 10

 

 . صدور مجوز1. 2

وزارت کش ور ب ا بررس ی     1395در س ال   ق انون جدی د  و  1360به موجب قانون فعالیت احزاب مص وب  
ق انون  . نون، مسئولیت صدور مجوز برای این تجمعات را بر عه ده دارد این قا 10کمیسیون موضوع مادة 

مربوط به احزاب و مسائل خا  آن است ک ه   ،طورکه از نام آن مشا  استفعالیت احزاب همان ةنحو
درخواس ت   ک ه یدرح ال  شده است،درخواست راهپیمایی و تجمع از سوی احزاب تحت این قانون بررسی 

از موض وع   اًتاصص   ،ع و هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند کهمردم عادی  تجمع و راهپیمایی از سوی
 ةحال روی   هر به .نیاز به تدوین قانون جامع در این زمینه محسوس است روازایناین قانون خارج است و 

از  .وزارت کشور بررسی هر نوع درخواس ت راهپیم ایی و تجم ع اس ت     10مادة موضوع کنونی کمیسیون 
و  10فعالیت احزاب و عملک رد کمیس یون م ادة     ةقانون اساسی با قانون نحو 27اصل  ةطراب ،سوی دیگر

چراکه در متن قانون اساسی در مورد صدور مج وز مطلب ی مط ر      ؛وزارت کشور محل بحث و نمر است
 .ده استشنشده و تنها دو قید حمل سال  و اختالل به مبانی اسالم ذکر 

چراکه در راس تای مح دود    ،مورد با قانون اساسی در تعارو است قانون عادی در این رسدمی نمربه
به همین دلیل شورای نگهبان در بررس ی ط ر     .مصر  در قانون اساسی است یهایکردن حقوق و آزاد

های دین ی  های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنقانونی فعالیت احزاب، جمعیت
قس مت از   آن» :اب راز داش ت   25/4/1360در  2990 ةمجلس طی نم ر ش مار   1360شده مصوب شناخته
قبل ی از وزارت کش ور    ةکه تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کس ب اج از   6مادة  2 ةتبصر
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ق انون   27دانسته، با توجه به اینکه اصوالً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مص داق ن دارد و طب ق اص ل     
مال به مبانی اسالم نباشد بدون قید دیگری  کهیپیمایی بدون حمل سال  و درصورتاساسی تشکیل راه

 «.استآزاد است، مغایر قانون اساسی 
تعیین جزئی ات و   ،اصل یک قانون اساسی در موارد زیادی در انتهای توجه به این نکته الزم است که
رو اف زودن  ، ازای ن چن ین نیس ت   27ولی در اص ل   است، سپردهعادی تفصیل آن موضوع را به قانونگشار 
قانون اساسی الزاماً نیاز  صیلدر مقابل ممکن است گفته شود برای تف قیدی توسط مجلس نادرست است.

قوانین ارگانیک توسط مجلس ش کل م ی   ،به تصریح در متن قانون اساسی نیست که در صورت تصریح
در چ ارچوب   ،نونگشار ع ادی و بی ان تفص یلی آن   نیاز به ورود قا ،موارد زیادی برای اجرای اموردر  .گیرند

اند؛ اما آنوه مهع است آنکه ق وانین ع ادی   ه بسیاری از قوانین عادی این گونهکچنان .قانون اساسی است
هع اخش مجوز و اط الع دادن ب ه وزارت کش ور     27مورد اصل  درند. قانون اساسی فراتر رو حیطةنباید از 
ت و تماهرکنندگان است ک ه در واق ع حمای ت از ای ن آزادی از طری ق      حف  امنیت اجتماعاسبب تنها به

 .هرچه بهتر برگزار شدن آن و حف  نمع عمومی جامعه است
فعالیت احزاب مصوب سال  نحوة ه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان هنگام بررسی قانونکچنان
یک نمر با توجه به اینک ه اص ل   مطابق » :است که به شورای نگهبان ارسال شده بود، ابراز داشته 1394
ها پیماییای به لزوم اخش مجوز قبلی در خصو  تشکیل اجتماعات و راهگونه اشارهقانون اساسی هیچ 27

ن حمل سال  باشد و مال به مبانی اسالم نباش د، آزاد دانس ته   نداشته و آنها را تنها مشروط به آنکه بدو
ها، توسط کمیسیون احزاب ییرگزاری تجمعات و راهپیمادرخواست ب در خصو گیری است، لزوم تصمیع

قانون اساسی است؛ ام ا مط ابق    27و محدود کردن این موارد به اخش مجوز از این کمیسیون مغایر اصل 
ه ا توس ط   ییدرخواست برگزاری تجمع ات و راهپیم ا   در خصو نمر دیگر لزوم بررسی و اتااذ تصمیع 

نیازمن د تش ای     27ون اساسی ندارد؛ چراکه شروط مقرر در اص ل  قان 27مرجع صالح، مغایرتی با اصل 
صالحیت تشای  وج ود ای ن ش روط، ب ه کمیس یون اح زاب        یوجود آنها در هر مورد است و لشا اعطا

ب ر  اف زون در ادام ه   .(9-11: 1394، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهب ان « )مغایرتی با این اصل ندارد
 .شوداجرایی آن بیان می ةنامنییاین قانون و آ خصو در برخی نکات مشکور توضیح مطالب 

تش کیل اجتماع ات و   : »بی ان ش ده ب ود    6م ادة   2 ةدر تبص ر  1360فعالیت احزاب مصوب  طر در 
ها، می ادین و مع ابر عم ومی    قانون اساسی آزاد است ولی برگزاری آن در پارک 27راهپیمایی طبق اصل 

دلیل افزودن آن را بهشورای نگهبان  ،طورکه اشاره شدهمان «.تمنوط به کسب مجوز از وزارت کشور اس
مق رر داش ت:    تبص ره آن رفع این ایراد با اصال   منموربهمجلس نیز کسب مجوز( رد کرد. ) دیجدقیدی 

به تشای  کمیسیون مادة  کهیها با اطالع وزارت کشور بدون حمل سال  درصورتبرگزاری راهپیمایی»
های عمومی با کسب مجوز از و پارک هادانیم و نیز تشکیل اجتماعات در الم نباشدمال به مبانی اس 10
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اجتماعات در »ها تفکیک قائل شد و تشکیل بین اجتماعات و راهپیماییرو ازاین «.وزارت کشور آزاد است
 .از وزارت کشور آزاد دانست« کسب مجوز»را با « های عمومیمیادین و پارک

با اط الع وزارت کش ور ب دون حم ل س ال       »که  کردمقرر « هاراهپیمایی»ی اما در خصو  برگزار
آزاد اس ت ک ه ای ن اص ال      « مال به مبانی اسالم نباشد( 10)که به تشای  کمیسیون مادة درصورتی

ق انون فعالی ت   » 6م ادة   2 ةرافع ایراد شورای نگهبان قلمداد شد و در قالب متن مصوب و قطعی تبص ر 
« ش ده های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنانجمن ها واحزاب، جمعیت

را منوط ب ه کس ب   تماهرات است برگزاری که در مورد  6مادة  2 ةبنابراین قسمت اول تبصر .قرار گرفت
ما ل   حاًیآن را ص ر  10 مگر آنکه کمیس یون م ادة   ،مجوز نکرده و تنها باید با اطالع وزارت کشور باشد

اس ت   چراکه اصل بر آزادی بنا شده ،به این صورت مطابق با قانون اساسی است ،انی اسالم اعالم کندمب
ک ه در   قس مت دوم ای ن تبص ره    ؛داردمیهع همین نکته را اشعار  27ظاهر اصل  (.62: 1383)خلاالی، 

ده ک ه  ک ر ش ور  ها منوط به اخش مج وز از وزارت ک در میادین و پارکاست، آن را تشکیل اجتماعات  مورد
و اال بیان قس مت دوم تک رار ب ی    ،خود قرینه است بر اینکه قسمت اول تبصره به کسب مجوز نیاز ندارد

رس د ی ک   نمر میبه 1395جدید سال  در قانون. بودبه دور از حکمت مفروو برای قانونگشار می و مورد
ک ه درخواس ت    نح وی ب ه ده، م بهع ش   تر یا الاقل این حق م یق ةگام به عقب برداشته شده و محدود

 6ه بن د  ک  چنان ؛و کسب مجوز از وزارت کشور باش د  دییطور کلی باید با تأبرگزاری راهپیمایی و تجمع به
را بررسی و اتااذ تصمیع در خص و    10این قانون از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون مادة  11مادة 

ه ا و  برگزاری راهپیمایی که کندنیز بیان می 13ادة م « »داند و بند ها میبرگزاری تجمعات و راهپیمایی
م ادة   6با اطالع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند  «حسب مورد»تشکیل اجتماعات 

 .قانون اساسی خواهد بود 27اصل این قانون و  11

ب ه   ازیتمام موارد نکه در  ندازدیو ممکن است مااطب را به اشتباه ب داردابهام « حسب مورد»عبارت 
از دو  کی  که لزوم اطالع و صدور مجوز حسب م ورد ب ه ک دام    ستیاخش مجوز است. در واقع مشا  ن

اط الع وزارت  » دو در کدام م ور  گرددیبرم« اجتماعات لیتشک»و  «هاییمایراهپ» یعنیبند  نیموضوع ا
 زین یحقوق یت. مجمع مشورتاس یضرور« صدور مجوز وزارت کشور»الزم بوده و در کدام مورد « کشور

 (.13: 1394نگهب ان،   یش ورا  یحق وق  ینمر را ابراز داشته است )مجمع مش ورت  نیبند هم نیدر مورد ا

با توجه به اینکه  اجرایی سپرده که ةنامنییبه آ را تعیین ضوابط این ماده 2تبصرة  ،ماده ةهمونین در ادام
تعیین این موارد به  دنکرمحول ت و ماهیت تقنینی دارد، های افراد اساین موضوع مربوط به حدود آزادی

 .رسدیم نمربهقانون اساسی  85نامة اجرایی مغایر اصل آیین

که برگزاری مراسع عمومی در مکان شده است بیان  6مادة  2اجرایی مشکور طی تبصرة  ةنامآییندر 
ن یا سانرانان و قبول مسئولیت نمع محصور و مسقف با اطالع قبلی به فرمانداری و اعالم اسامی سانرا
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تقاض انامه ب ه فرمان داری و     ةیعن ی نی از ب ه ارائ      ؛مشمول حکع این ماده نیست ،شدهدرون مکان اعالم
برگزاری مراسع عم ومی در   ،نهایت آنوه نیاز به درخواست مجوز ندارددر بنابراین . درخواست مجوز ندارد

 .است تهگفشیپبا رعایت شرایط مکان محصور و مسقف 

ک ه   اس ت  ذکر کردهنیز  1381قانونی مصوب  یهاییمایامنیت اجتماعات و راهپ نیتأم نامهنییآ 4مادة 
جال ب   .ن د کنیاز مراسع از فرمانداری محل تقاضای صدور مج وز م    پیشبرگزارکنندگان حداقل یک هفته 

ب ه دی وان    1360ح زاب مص وب   اجرایی ق انون ا  ةنامنییآ 32و  30آنکه پس از شکایت از این ماده و مواد 
منوط کردن هر نوع راهپیمایی و تجمع بر اخش مجوز صحیح نیس ت و ب رخالف    نکهیعدالت اداری مبنی بر ا

 ؛قانون اساسی اس ت  27شورای نگهبان و اصل  2990 ةو نمری 1360قانون احزاب مصوب  6مادة  2تبصرة 
این ( 520/92ع/)کالسة پروندة ه 181ادنامة به شمارة د 29/5/1393در تاصصی دیوان عدالت اداری  تیأه

 6م ادة   2با توجه ب ه مق ررات بن د    : »به عدم ابطال این ماده صادر کرد با این استدالل یشکایت را رد و رأ
ب ا اط الع وزارت کش ور ب دون حم ل س ال         ییمایکه برگزاری راهپ 60قانون فعالیت احزاب مصوب سال 

با »که عبارات  ییمال به مبانی اسالم نباشد آزاد است، از آنجا 10 به تشای  کمیسیون مادة کهیدرصورت
مفهوم اً ب ه آن معناس ت ک ه اط الع و       «... 10به تش ای  کمیس یون م ادة    »و  «...اطالع وزارت کشور 

تش ای  ب ه ع دم     ک ه یتشای  مراجع مشکور نیازمند به بررسی و موافقت مراجع مربوط است و درصورت
ای را ناواهد داد و صدور مجوز و عب ارت م شکور الزم و مل زوم ه ع     واقع اجازه د، درده ییمایبرگزاری راهپ

 (.1393، تاصصی دیوان عدالت اداری تیأه« )آنها را از هع منفک دانست توانیبنابراین نم ،بوده
 

 امنیت افراد نیتأمو  روند اخذ مجوز. 1. 1. 2

ان د ح داقل   دبیران کل احزاب موظفیان کرده که ب 1395فعالیت احزاب مصوب  13مادة «  »بند  1تبصرة 
 6 م ادة . ربط برس انند ها مراتب را به اطالع مسئوالن ذیاز برگزاری اجتماعات و راهپیمایی پیشساعت  72
دبی ران ک ل اح زاب متقاض ی برگ زاری تجمع ات و        ،مشکورمادة  مربوط به 1397اجرایی مصوب  ةنامنییآ

از  پ یش روز ک اری   3ضای کتبی خود را در قالب کاربرگ ماصو  ح داقل  تقا را ملزم کرده که راهپیمایی
این تقاضانامه باید مت من اعالم موضوع زمان و مک ان   .زمان برگزاری به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند

ک ه  کن د  ماده بیان میاین  1تبصرة باشد. در ادامه  اعالم اسامی سانران یا سانرانان و تجمع یا راهپیمایی
 .به وزارت کشور ارائه کنند 10های خود را برای رسیدگی کمیسیون مادة دبیران کل باید درخواست

فرمانداری به محض دریافت درخواست راهپیمایی و تجمع بای د   دارد کهابراز میمشکور  ةنامآیین 7مادة 
خود به  ةرا همراه با نمریآن  ،آن را به استانداری ارسال کند و استانداری هع موظف است به محض دریافت

کمیس یون موظ ف اس ت     ةکند که دبیرخانتبصرة این ماده بیان می .دکنارسال  10کمیسیون مادة  ةدبیرخان
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ب ه  ساعت نمر کمیسیون  12و حداکثر تا  کندالعاده بررسی فوق ةتقاضای مشکور را خارج از نوبت و طی جلس
پ س از آن اس تانداری    .د بیش از سه روز کاری ط ول بکش د  تمام فرایند ذکرشده نبای .استانداری اعالم شود

 .دکندالیل آن را به متقاضی اعالم  ،صدور مجوز اقدام کند یا در صورت رد درخواستدر خصو  باید 
اما  ،روز کاری محدود شده 3نوه در این تبصره جالب توجه است آنکه مدت رسیدگی کمیسیون طی آ
ه ا  کرد که کمیسیون باید به نوبت ب ه پرون ده  بیان می 1360مصوب قانون فعالیت احزاب قدیع  12مادة 

ش ده را  درخواس ت  ةدر غیر این صورت وزارت کشور موظف اس ت پروان    ،ماه رسیدگی کند 3ظرف مدت 
چراکه ب ا وج ود    ؛عنوان اشکال بزرگ تلقی کنندشد تا برخی این ماده را به سببهمین مطلب  .دکنصادر 

این مهلت وسیع برای بررسی تجمع و راهپیمایی توسط کمیس یون احتم ااًل در ای ن م دت س ه م اه ی ا        
 .(62: 1383)خلاالی،  خود منتفی شده استاند یا موضوع تجمع خودبهدهندگان منصرف شدهدرخواست

ک ار ب ردن کلم اتی چ ون     هب  و با توجه به سیاق مواد قبل از این م اده  که اما این احتمال وجود دارد 
بلکه مربوط  ،این ماده مربوط به درخواست راهپیمایی و تماهرات نباشد ،بررسی پرونده یا درخواست پروانه
را مشکور در آن م اده   ةماهحال چه مهلت سه هر به .حزب باشد سیتأس ةبه مواردی هموون صدور پروان

ق انون جدی د    ،قبلی را در این مورد س اکت ب دانیع  در مورد درخواست برگزاری تجمع بدانیع و چه قانون 
تا نمر خود را  است برای کمیسیون در نمر گرفته ی رااروزهده و مهلت سهکراین نکته توجه  درستی بهبه

 .شودارزیابی می یمثبت ةکه از این نمر گامی رو به جلو و نکت داعالم کن
نیروی انتم امی را   ،1397اجرایی مصوب  ةنامنییآ 11مادة  نیز کنندگاناجتماعامنیت  نیتأمدر مورد 
داند و ح ور س ایر اف راد تح ت عن وان     قانونی می یهاییمایامنیت و نمع تجمعات و راهپ نیمسئول تأم

 نیتأم ةنامه آیینزمیندر این  .ده استکربرقراری نمع و امنیت در زمان و مکان برگزاری تجمع را ممنوع 
نیز وجود دارد که وظایف نیروه ای   رانیوز تیأه 1381های قانونی مصوب امنیت اجتماعات و راهپیمایی

قانون نی روی انتم امی    4مادة  3همونین بند  .انتمامی و کیفیت حف  نمع توسط آنها را بیان کرده است
ه ا و  راهپیم ایی  ،ه ا تشکل ،امنیت برای برگزاری اجتماعات نیتأم 1369جمهوری اسالمی ایران مصوب 

گونه تش کل و راهپیم ایی و اجتم اع غیرمج از و      ی قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرهافعالیت
 .را از جمله وظایف نیروی انتمامی شمرده شده است رمجازیهای غنممی و فعالیتمقابله با اغتشاش بی

از مراسع  پیشامنیت اجتماعات ذکر کرده که برگزارکنندگان حداقل یک هفته  نیتأم ةنامنییآ 4مادة 
 ک ه  کن د بی ان م ی   5م ادة  . د که قبالً به آن اشاره ش د کننتقاضای صدور مجوز می ،از فرمانداری محل

شود مراسع در ای ن  ند و سعی مینکهای مناسبی را برای برگزاری مراسع تعیین میمحل نیشوراهای تأم
ها داخل شهر خواهند ب ود و  حلهکه این ماست این ماده ذکر کرده  1تبصرة  هدر ادام شود. ها برگزارمحل
 11جال ب آنک ه هم ین مطل ب در تبص رة م ادة        .اعالم خواهد ش د  نیهای آن توسط شورای تأمویژگی

تک رار  ، های سیاس ی فعالیت احزاب و گروه ةقانون نحو 13مربوط به مادة  1397اجرایی مصوب  ةنامنییآ
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اشعار م ی تبصره این . ده استشلت اداری ابطال اما اخیراً با شکایت از این تبصره توسط دیوان عدا ،شده
کنن د و س عی   م ی  های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیینشوراهای تأمین، محل»دارد: 
ه ای  شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگ ی های تعیینمحل. ها برگزار شودشود مراسع در این محلمی

ص ورت، ب ه    ه ر  شود و دررای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعالم میشو ةدبیرخان ةوسیلدیگر آن، به
 «.توان تجمع را در محل دیگری برگزار کردپیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می

در  1314ت ا   1312به ش مارة دادنام ة    26/6/1398مور   یت عمومی دیوان عدالت اداری در رأأهی
 یه ا های تجمع گ روه مورد شکایت که محل ةنامبیتصو»است:  ز داشتهابرا خصو  ابطال این تبصره،

قان  ون اساس ی ک  ه     27با اص ل   مشا  مح دودش ده یهاها به محلماتلف در تهران و شهرستان
االطالق آزاد اعالم ک رده مغ ایرت   اجتماعات علی یهارا از حیث محل هاییمایپهتشکیل اجتماع ات و را

 (.1398، دیوان عدالت اداری عمومی تیأه(.« د..دار
 ب ه پ س   ،ص حیح باش د   27وجود دارد آنکه اگر استدالل به اطالق اصل  یای که در استدالل این رأنکته

توان با استدالل ب ه اینک ه در   می روازاین ،دشوبلکه شامل هر نوع محدودیت می ،مکان و زمان اختصا  ندارد
قوانین  کهیدرحال ،مجوز را قیدی خالف قانون اساسی دانست متن اصل اشاره به کسب مجوز هع نشده دریافت
ا این استدالل مادوش است یبنابراین  .انددهکر دست نیا هایی ازعادی آن را مقید به کسب مجوز و محدودیت

مج وز م شکور در    گفت که توانیم؛ اما در پاسخ اندقانون اساسی وضع شده 27یا آن قوانین در تعارو با اصل 
 .رو مغایر قانون اساسی نیستقانون تنها ناظر بر شرایط مشکور در قانون اساسی است و ازاینمتن 

ه ای اعت راو و   به حصری نب ودن مح ل   استداللبا ه معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمیندر این 
هایی که قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل 27 تبع عدم مغایرت با اصلبه

و اعت راو   شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانس ت قانون احزاب نمی 10 حزب نبوده و مشمول مادة
توجه دیوان عدالت اداری با مدنمر ق رار   جالب یاما گششته از رأ .(/www.irna.ir/news/83561901کرد )

امنیت  نیتأمنامة   آیینی عدم ابطال دیوان در خصورأو با عنایت به  گفتهشیپ دادن سایر آرا و تفاسیر
 یه ا رویکردی که برخی از مح دودیت . وجود دارد باره نیا در یارسد رویکرد دوگانهنمر میبه اجتماعات

 .قانون اساسی را پشیرفته و برخی را نپشیرفته است 27غیرمصر  در اصل 
 

 10مادة  کمیسیونآرای شکایت از . 2. 1. 2

را مح اکع دادگس تری م ی    10 یدگی به شکایات علیه کمیسیون مادةمرجع رس قانون قدیع احزاب 13مادة 
این وظایف  که 1395قانون احزاب جدید مصوب  11عمومی نیز به همین منوال بود؛ اما مادة  ةدانست و روی
بررسی و اتااذ تص میع در خص و  درخواس ت تجم ع و      6بند ، در کندرا طی بندهایی احصا می کمیسیون
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طور کلی مرجع رسیدگی به شکایات اح زاب علی ه اق دامات و    به 12در ادامه، مادة و  کردهرا بیان راهپیمایی 
امک ان ش کایت در    9م ادة   4د؛ نیز در تبصرة کنتصمیمات این کمیسیون را دیوان عدالت اداری معرفی می

 .حزب مقرر شده است ةبر لغو پروان تصمیع کمیسیون مبنیدر خصو  دیوان عدالت اداری 
 2م ادة   7، تبصرة 1394ورتی حقوقی شورای نگهبان هع هنگام بررسی این طر  در سال مجمع مش

احزاب موظف است در مدت  ونیسیحزب، کم سیتأس طیدر صورت عدم احراز شرا» دارد:یاعالم م که را
م بهع  ، «مؤسس حزب برساند أتیه ةندیرد تقاضا را کتباً به اطالع نما ایعدم صدور مجوز و  لیمقرر دال

 ییاین تصمیع کمیسیون در محاکع ق ا در خصو ای به امکان اعتراو و شکایت اشارهچراکه  ،داندیم
تص میع ای ن    در خص و  با توجه به اینکه در سایر موارد ک ه امک ان اعت راو و ش کایت     . نکرده است

اس ت، ع دم ذک ر ای ن امک ان در خص و  ای ن تص میع          شدهکمیسیون وجود دارد، این مسئله تصریح 
توس ط   ادع و  ةاینکه حق اقام حیثد و لشا این امر از شوچنین حقی تلقی  نبود ةمنزلتواند بهیون میکمیس

مق رر  )و امکان اعتراو به تصمیمات این کمیسیون در دیوان ع دالت اداری  ( 34مقرر در اصل )اشاا  
 .(4: 1394 ،مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان) واجد ابهام است ،وجود دارد یا خیر( 173در اصل 

تص میمات کمیس یون    در خصو صراحت امکان اعتراو توضیح آنکه در برخی احکام این قانون به
مرجع رسیدگی به ش کایات اح زاب از   »این مصوبه  12مثال در مادة  برای. شده است ینیبشیپ 10مادة 

البت ه  . شده است شناخته« این قانون دیوان عدالت اداری 10تصمیمات و اقدامات کمیسیون موضوع مادة 
که در مورد موض وع ای ن م اده اساس اً     در این ماده صرفاً احزاب صالحیت چنین شکایتی را دارند، درحالی

 .هنوز حزبی شکل نگرفته است تا امکان شکایت داشته باشد

بر عدم احراز شرایط  تصمیع کمیسیون مبنی در خصو امکان اعتراو  7مادة  2همونین در تبصرة 
 10 هرچند در این تبصره مرجع شکایت خ ود کمیس یون م ادة   )بینی شده است پیش فعالیت ةصدور پروان

ای ن باش د ک ه در     ةمنزلتواند بهاین احکام می ةمالحم روازاین. 9مادة  5یا در تبصرة  (شناخته شده است
ه مواردی که امکان اعتراو به تصمیع کمیسیون احزاب، از جمله در خص و  ع دم ص دور مج وز اولی      

 .اساساً چنین حقی وجود ناواهد داشت ،بینی نشده استپیش

ح زب دارن د،    سیآن است که تنها احزاب یا اف رادی ک ه قص د تأس      دیآیبرم 12آنوه از ظاهر مادة 
، ح ق  دس ت  نیا حزب و مواردی از سیتأس ةرد درخواست راهپیمایی یا عدم صدور مجوز و پروان سبببه

ه ای  احزاب و درخواس ت  خصو از طرفی این قانون فقط در . را دارند شکایت در دیوان علیه کمیسیون
از س وی  . کمیسیون را ندارند یقاعدتاً افراد مستقل از احزاب حق شکایت از آرا روازاینآنها تدوین شده و 

ها برای برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی احزاب و چ ه  کنونی آن است که تمام درخواست ةروی ،دیگر
 .شودبررسی ارسال می منموربهافراد مستقل به این کمیسیون  از سوی

شود که آیا افراد مستقل حق شکایت در دیوان ع دالت اداری  حال با این شرایط این سؤال مطر  می



 آزادی اجتماعات... / بیژن عباسی محدودیت 1402بهار ، 1 مارۀ، ش53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      176

 

قانون تشکیالت  10مادة  2ن است که با توجه به بند آرا دارند؟ پاسخ  10علیه تصمیمات کمیسیون مادة 
: کن د عدالت اداری که در مورد حدود صالحیت و حدود اختیارات دی وان بی ان م ی    و آیین دادرسی دیوان

ه ای رس یدگی ب ه تالف ات اداری و     رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هی أت »
های مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع م ادة  هایی مانند کمیسیونکمیسیون

روش ن اس ت ک ه     «.ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا ماالفت ب ا آنه ا  شهرداری قانون 100
 ةای دال بر انحصار در موارد احصاشداند و قرینهعنوان نمونه ذکر شدههای مصر  در این بند بهکمیسیون
ول کلی حق وقی  طبق اص .بهترین گواه بر این ادعاست مشکورمانند در متن  ةبلکه کلم ،وجود نداردمشکور 
آن  ةص ادر  یکه آرا یتیأهای تاصصی در حقوق ایران، هر کمیسیون و هصالحیت دادگاهبه  توجه ونیز 
قانون احزاب مشمول این  10از جمله کمیسیون مادة  ،بردحاکمیتی دارد و از قدرت عمومی بهره می ةجنب

 باید آرای آن قابل شکایت باشد.و  دشوبند می
قانون نحوة فعالیت احزاب، ترکیب کمیس یون موض وع    10است که مطابق مادة  در پایان شایان ذکر
ی ک نماین ده از می ان    ، یهیق  ا  ةرئیس ق و  ةنمایند، دادستان کل کشور ةنماینداین ماده عبارت است از 
فعالی ت ب دون ح ق     ةیک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروان   ،دبیران کل احزاب ملی

دو نماینده به انتا اب مجل س ش ورای اس المی از ب ین نماین دگان       و  اون سیاسی وزارت کشورمع، رأی
اند که سپردن تشای  اخالل به مبانی . چنانکه مشا  است اع ای کمیسیون افرادی سیاسیداوطلب

رسد، چراکه تشای  و تعیین اخالل به تاص  در مبانی اسالم نی از  می نمربهاسالم به ایشان نادرست 
مطابق قانون، رئیس قوة ق اییه و دادس تان ک ل کش ور مجتهدن د و نماین دگان ایش ان در        هرچندارد. د

ة نمرهای این دو مجتهدند یا نمر خ ود را  کنندمنعکسکمیسیون ح ور دارند؛ اما آیا این نمایندگان تنها 
توانند در زمینة ، نمی؛ که در صورت اول هع باز دو نفر هستند و با فرو ماالفت سایر اع اکنندیمبیان 

 تشای  اخالل به مبانی اسالم مفید عمل کنند.
 

 های ماهویمحدودیت. 3
های مربوط به طی تشریفات قانونی و اداری در جهت استیفای حق ب ر تجم ع بی ان    طورکه محدودیتهمان

 نک ه یاب ه   شود. در این زمینه ب ا توج ه  ی مربوط به محتوا و م مون آن مطر  میهاتیمحدودشد، اکنون 
ه ا  طور اختصاصی به آزادی تماهرات پرداخته است، ابتدا ب ه س ایر مح دودیت   در قانون اساسی به 27اصل 

 .شودیمهای کلی اشاره خصو  اصول کلی، تحت عنوان محدودیتمندرج در سایر اصول قانون اساسی به
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 ی کلیهاتیمحدود. 1. 3

ک ه حت ی    دارده ایی  مح دودیت  به لحا  محتوا و م  مون  ،یافراد در هر جامعه و با هر فرهنگ یهایآزاد
ب ه   نی  ا از شیه پ  ک  چنان ؛کنندهای افراد محدودیت وضع مینیز برای آزادی ینیردیکشورهای سکوالر و غ
 حق وق و آزادی  ،امنی ت مل ی   ،مع عمومیچون ن هایی. محدودیتاشاره شد یالمللنیبرخی از آنها در اسناد ب

توانن د  ها میاین محدودیت ...بهداشت و سالمت عمومی و ،اخالق عمومی یا اخالق حسنه ،سایر افراد جامعه
ح ال ای ن    ه ر  آن جامعه کع و زی اد ش وند ام ا ب ه     یشناختها و مبانی فلسفی و جامعهبنا به تفاوت فرهنگ

 ها نیستیع.تشریح آن درصددکه اکنون  های حقوقی در دنیا وجود دارددر تمام نمام شیها کمابمحدودیت
عناوین دیگری چون عدم اخالل به مبانی اسالمی به آنها افزوده  موارد مشکوربر افزوندر نمام دینی 

ب ه مب انی    لدو محدودیت عدم حم ل س ال  و ع دم اخ ال     27در قانون اساسی ایران در اصل  .شودمی
ت که قانون اساس ی را ب ه  پیش از بررسی این دو قید باید به این نکته توجه داش. ده استشاسالمی ذکر 

ب دون توج ه ب ه س ایر      ،عنوان یک مجموعه و کل نگریست و جدا کردن یک اصل و دقت کامل ب ه آن 
 . خصو  اص ول کل ی در ق انون اساس ی    به ؛تفسیر و فهع درستی از آن به ما ناواهد داد شکبیاصول 
ق انون اساس ی    27ور در اص ل  توان به این بهانه که قید عدم لطمه ب ه اس تقالل کش    مثال آیا می برای

ب ا عنای ت ب ه اینک ه مش کل اس ت        ؛را قانونی دانس ت  طلبهیتجمع راهپیمایی افراد تجز ،تصریح نشده
قانون اساسی  9از همین رو اصل  .استقالل را ذیل مبانی اسالم دانست یا الاقل محل بحث و تردید است

و وحدت و تمامیت ارضی کش ور از یک دیگر    در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل»کند: بیان می
ق انون اساس ی، از دیگ ر     40های سایر اف راد نی ز ب ا اس تناد ب ه اص ل       حقوق و آزادی«. رندیناپشکیتفک

عنوان کند که این مهع که بهعدالت اجتماعی و پیشگیری از نزاع میان مردم ایجاب می .هاستتیمحدود
ک ه  » :کن د بیان می اصل این هکچنان ر  است، رعایت شود.( مط112: 1393)کاتوزیان، « ال ضرر»اصل 
. اص ل  «اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ده د  ةتواند اعمال حق خویش را وسیلنمی کسچیه
ی ممنوع اس ت. در حال ت   نمام حکومتبرقراری »کند: نیز یکی از این موارد است. این اصل بیان می 79

ی  ر آن، دول  ت ح  ق دارد ب  ا تص  ویب مجل  س ش  ورای اس  المی موقت  اً  جن  گ و ش  رایط اض  طراری نم
توان د ب یش از س ی روز باش د و     نم ی  ح ال  ه ر  بههای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن محدودیت
 «.ضرورت همونان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند کهیدرصورت
 

 27. اصل 2. 3

قانون اساسی تنها به دو قید پرداخته است، اینک با تفصیل بیشتری به بررس ی   27اصل  نکهیابا توجه به 
 پردازیع:آن می
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 حمل سالح. 1. 2. 3

و آرام  زیآمصورت مسالمتحال باید به هر اما به شود،می اعتراو برپا منموردرست است که تماهرات به
طور کلی و مال و آزادی سایر مردم و بهحمل سال  جان  ةواسطشود بهاین مهع موجب نمی شود.برگزار 

(؛ 128: 1391یا هدف تجمع تغییر کند )وکی ل و عس گری،    نمع عمومی در معرو خطر بالقوه قرار گیرد
ای برای اضرار به حقوق س ایر اف راد و   بنابراین اجتماعات نباید زمینهبیان شد.  40که در اصل  طورهمان

ال ب تجم ع و   قب ودن اعتراض ات در    زی  آمشتر وص ف مس المت  هرچه بی نیبرای تأم شود. منافع عمومی
 .حمل سال  ممنوع است ،راهپیمایی

 ،قانون مجازات قاچ اق اس لحه و مهم ات و دارن دگان س ال  و مهم ات غیرمج از        6مطابق با مادة 
تا ده سال ح بس   یهایبع اً مجازات و دشونگهداری و حمل سال  گرم یا سرد جنگی جرم محسوب می

عم ومی و در موقعی ت   یه ا طیبا استفاده از سال  در محکه طبیعی است  .دنبال خواهد داشتهتعزیری ب
و صحنه به جن گ   شدهمادوش  زیآمف ای اعتراو مدنی و مسالمت ،هایی چون راهپیمایی و تجمعات

 ق انون مج ازات اس المی    279د که در مواردی با وجود سایر شرایط مندرج در مادة شوخیابانی تبدیل می
 دارد یا به اقدام علیه امنیت ملی و جرائم ی از  در پیکه احکام سنگینی را  قرار گیرد محاربه ذیلتواند می
خیاب انی را ج رم   ةقانون مجازات اس المی ش رکت در منازع     615همونین مادة . شود تهیمن دست نیا

 .ده استکرانگاری و ممنوع 
 

 . اخالل به مبانی اسالم2. 2. 3

تر همان عمل بر ه ع زدن نم ع ی ا    صورت کاملبه و اخالل به معنای برهع زدن آمده در فرهنگ فارسی
؛ و ام ا  (120 :1388 ران،همکاصدری افشار و ) است جریان طبیعی چیزی و ایجاد آشفتگی یا وقفه در آن

د ت ا  ش و دقیق آن مشا   ةمحدود دچراکه بای ،به بررسی نیاز دارد ،اینکه منمور از مبانی اسالم چیست
ش امل   نک ه یآیا منمور از مبانی اسالم صرفاً ضروریات دینی است یا ا .سوءبرداشت از آن به حداقل برسد

احکام فقهی با توجه به اختالف ات فقه ا و مراج ع در ای ن      بردر صورت شمول  .شوداحکام فقهی نیز می
 ،ه ا و اص ول توحی د   ی ه برخی مبانی اسالم را عبارت از پا رونیازا ؟زمینه تشای  امر چگونه خواهد بود

دانند که اس الم  نماز و روزه و مقدسات میمانند امامت و معاد و فروع دین و ضروریات دین  ،عدل ،نبوت
 (.424: 1384، هاشمی) کندبا ابتنای به آن واقعیت و موضوعیت پیدا می

به ام وج ود   و ضروریات دینی که معنای روشنی دارند، این ا اصول دین از نمرصرف مشکوردر عبارت 
ن و وظایف مسلمانان اعبارت فروع دین شامل افعال مکلف .دارد که منمور از فروع دین و مقدسات چیست

نمر وجود فروع دین اختالف ةگاناست که میان فقها در مورد جزئیات احکام مربوط به هر کدام از موارد ده
روزه و  ،فقهی هموون نم از  هایبادر کتمندرج  ةگانمگر آنکه منمور از فروع دین اصل عناوین ده ،دارد
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عنوان فروع دین گانه نیز که بهالبته این موارد ده. زکات و غیره باشد نه جزئیات مربوط به هر کدام از آنها
یقانون اساسی که بی ان م    12اما مطابق اصل  ،مسلمانان نیست ةمورد اتفاق و اجماع هم ،انداحصا شده

 ،اس ت  ناپ شیر تغییر االب د یاست و این اصل ال یعشریو مشهب جعفری اثن دین رسمی ایران، اسالم کند
 .پس مبنا و مالک نمر فقهای شیعه خواهد بود

، به هم ین دلی ل   توان از آن ارائه دادای است که تفاسیر م یق و موسعی میعنوان مقدسات نیز واژه
(. در اصطال  به 402: 15، ج 1372، باید تبیین شود. در لغت به معنای هر چیز پاک و منزه است )دهادا

و اهانت به آن روا دانس ته نش ده   ی و احترامیب، کتب و... که در دین هامکانمعنای هرچه اعع اشاا ، 
سه نمر در م ورد   یکل طوربهشود. ( که ذیل مبانی اسالم معنا می554: 1379حرام است )حسینی دشتی، 

ج(  و اصول دین و احکام اسالمیب(  ،لمانان یعنی اصول دیناعتقادات مس الف( :مبانی اسالم وجود دارد
 .(14: 1394)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  اصول دین و احکام و اخالقیات

ص حیح   با بررسی صورت مشرو  مشاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هع ظاهراً معن ای س وم  
که در مجلس بررس ی نه ایی ق انون اساس ی توس ط       مراجع تقلید کنونی یکی از باره نیا در .رسدینمر مبه

 :ان د معن ای اخ الل ب ه مب انی اس المی پاس خ داده       خصو طی استفتایی در  ،خبرگان ملت ح ور داشتند
در مسائل اعتق ادی باش د مانن د توحی د و مع اد و       خواه ،منمور از مبانی اسالم مسائل ضروری دینی است»

و خواه در فروع دین و احکام و ق وانین اس الم و خ واه در مس ائل      معصومین و امثال آنة عصمت انبیا و ائم
اخالقی و اجتماعی باشد و منمور از اخالل هر کاری است که سبب ت عیف مبانی فوق ی ا ایج اد ب دبینی و    

مب انی   ل بهطور خالصه منمور از اخالبه(. 595ق: 1427)مکارم شیرازی، « شک و تردید نسبت به آنها شود
 شود.ه موجب ت عیف اعتقاد مردم نسبت به ضروریات دینی کعمل و یا ایراد سانی است  اسالم انجام

 

 گیرینتیجه

چ ون نم ع   ام وری   الملل ی نمام حق وقی ب ین  دکترین حقوقی در . آزادی تجمع و تماهرات مطلق نیست
از جمل ه   را ...اف راد و  یه ا یحق وق و آزاد  ،(اگر آن را ذیل نمع عمومی ن دانیع ) عمومی، اخالق عمومی

همین مطلب را  21ه میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در مادة کچنان ؛اندهای این آزادی دانستهمحدودیت
 ای ن  اعمال .شودمی شناخته رسمیت آمیز بهمسالمت مجامع تشکیل حق»: کندتری بیان مینحو کاملبه
 ةجامع   و در ی ک  مق رر ش ده   ق انون  ر طب ق ب   تواند باشد ج ز آنو ه  نمی محدودیتی گونهچیه تابع حق
 یا اخ الق  از سالمت حمایت یا برای عمومی یا نمع عمومی یا ایمنی ملی امنیت مصلحت به کراتیکودم

 .«باشد داشته ضرورت دیگران یهایو آزاد یا حقوق عمومی

منم ور  بهزاری تجمعات و تماهرات های مربوط به طرز برگمحدودیت ةنیدر نمام حقوقی ایران در زم
ب ا  اما  ،کندهای تجمع و تماهرات رسیدگی میاحزاب به بررسی درخواست 10کمیسیون مادة  ،اخش مجوز
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به احزاب و نه افراد عادی، تدوین قانونی ج امع   سازوکارگفته مبنی بر اختصا  این مناقشات پیش توجه
 شود.پیشنهاد می باره نیا در

آن،  13اجرایی مادة  ةنامنییو آ 1395ورکه بیان شد به موجب قانون احزاب مصوب طهمان همونین
این موجب  بهو مسقف و محصور با رعایت شرایطی نیاز به اخش مجوز ندارند  یهاتنها اجتماعات در مکان

 با اطالع و صدور مج وز  «حسب مورد»توسط احزاب « ها و تشکیل اجتماعاتبرگزاری راهپیمایی»، ماده
از  کی  که مشا  نیست لزوم اطالع و صدور مجوز حسب مورد به کدام است وزارت کشور و استانداری
اط الع  »گ ردد و در ک دام م ورد    برم ی « تشکیل اجتماع ات » و« هاییراهپیما»دو موضوع این بند یعنی 

 .ضروری است« صدور مجوز وزارت کشور»الزم بوده و در کدام مورد « وزارت کشور
در  ،ق اییه هس تند  ةحیت افراد سیاسی این کمیسیون که منتاب دولت و مجلس و قوصالهمونین 

 .ارزیابی شد زیبرانگبررسی امر تاصصی اخالل به مبانی اسالم، سؤال

ه ای  های ماهوی و مربوط به مفاد اجتماعات و تماهرات نیز گششته از محدودیتمحدودیت ةنیزم در
دو  هموون استقالل کشور و نیز توجه به حقوق س ایر اف راد،   قانون اساسی ماتلفمصر  در اصول کلی 

ای روشن و قطعی است ک ه حم ل س ال  زمین ه     .عبارت حمل سال  و اخالل به مبانی اسالم وجود دارد
همونین منمور از مبانی اسالم ض روریات  . بودن اجتماعات است زیآمخطرناک برای زوال وصف مسالمت
ادات، احکام و اخالقیات در دین اسالم است و اخالل به آنها به معن ای  دینی است که شامل اصول و اعتق

 .هاستت عیف اعتقاد مردم بدان
 

 منابع

 . فارسی1

 هاکتابالف( 
ی حقوق بشر و سیستع حقوقی المللنیبآزادی اجتماعات در نمام (، 1394ی )محمدمهدوند، . اسالمی، رضا؛ کمال1

 ، تهران: مجد.ایران

 ، تهران: مؤسسة فرهنگی آرایه.المعارف جامع اسالمیمعارف و معاریف دایره(، 1379)سید مصطفی  . حسینی دشتی،2

 : انتشارات دانشگاه تهران.تهران نامه دهادا: مصحح محمد معین و جعفر شهیدی،(. لغت1372) اکبریعل. دهادا، 3

 ، تهران: فرهنگ معاصر.ارسیفرهنگ ف(. 1388حکمی، نسترن؛ حمکی، نسرین )، غالمحسین؛ صدری افشار. 4

 .، تهران: دانشگاه تهرانی عمومی و حقوق بشرهایآزاد(، 1397) منوچهر ،یطباطبایی مؤتمن. 5

 .دادگستر: تهران ،بنیادین یهایحقوق بشر و آزاد ،(1395)عباسی الهیجی، بیژن . 6

 ، تهران: میزان.اموال و مالکیت(، 1393) . کاتوزیان، ناصر7

 )ع(. طالبیاب، قع: انتشارات مدرسة امام علی بن استفتاءات جدیدق(، 1427) زی، ناصر. مکارم شیرا8
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  ، تهران: میزان.ی اساسیهایآزادحقوق بشر و (، 1384. هاشمی، سید محمد )9
 ، چ چهارم، تهران: مجد. قانون اساسی در نمع حقوقی کنونی(. 1391. وکیل، امیر ساعد؛ عسگری، پوریا )10

 

 ب( مقاالت

فصلنامة ، «مبانی و حدود آزادی بیان و مطبوعات از دیدگاه فقه و حقوق»(، 1394دانشگاه ). پژوهشگاه حوزه و 11
 .123-145،   34 ش، حوزه و دانشگاه

 .51-64،   3ش ،فصلنامة حقوق اساسی، «نمع عمومی و آزادی تشکل و تجمع»(، 1383) . خلاالی، فرید12

: تحلیلی ب ر  زیآمچیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت»(، 1395) نژاد نسیعیزرگر ؛نیرحسیام. رنجبریان، 13
 .203-230،   2ش ، دانشگاه تهرانمطالعات حقوق عمومی  فصلنامة، «ملل متحد ةدستاورد گزارشگر ویژ

 یالملل  نیب ینهادها یةابراز مشهب در رو یحق بر آزاد یهاجلوه» ،(1397سادات ) یشاد ی،مک ؛ریام ی،مقام. 14
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53-145. 

 

 هاج( ویسایت

ط ر  نح وة   ق وقی در خص و    مجمع مش ورتی ح  گزارش (،1394) مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان. 16
: عیتنم   خیت ار ، 9403015: گ زارش  ةش مار ، نگهب ان  یشورا پژوهشکدةهای سیاسی، فعالیت احزاب و گروه

 ./https://is.gd/UM39JF  ،www.irna.ir/news/83561901قابل مشاهده در 25/03/1394

 

 یت ادارعدال وانید یآرا (ه

نام ة  آی ین  4در خصو  ابطال مادة تاصصی دیوان عدالت اداری  تیأه 29/5/1393مور   181. دادنامة شمارة 17
 ،قانون فعالیت اح زاب نامة اجرایی آیین 32و  30ی قانونی و مواد هاامنیت اجتماعات و راهپیمایی نیتأمچگونگی 
 .شدهشناختههای دینی المی یا اقلیتهای اسهای سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنجمعیت

خص و  ابط ال   ت عمومی دیوان ع دالت اداری در  أهی 26/6/1398مور   1314،1313،1212. دادنامة شمارة 18
 .های مجاز برای تجمعاتراجع به تعیین مکان رانیوز تیأهمصوبة 
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