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تبیین مسئله
اسامی  جمهوری  اســاســی  قــانــون   ۲7 اصــل 
دانسته  آزاد  را  راهپیمایی ها  و  اجتماعات  ایــران، 
و  قید »عدم حمل ساح  به دو  تنها  اطاق  این  و 
است.  شده  مقید  اسامی«  مبانی  به  اخال  عدم 
مختلفی  سازکارهای  تصویب  از  پس  سال های  در 
گشته است. در رویه  برای اجرای این اصل اتخاذ 
و  برگزاری اجتماعات  اجرایی، برخاف نص اصل، 
برای  پیشینی  )اطاع  مجوز  اخذ  به  راهپیمایی ها 
راهپیمایی ها مطابق آیین نامه 1361( منوط شده 
است. در مقابل برخی حقوق دانان نسبت به این 
اصل  صریح  نص  مغایر  را  آن  بــوده،  معترض  رویــه 
که »این  این است  ۲7 می پندارند. پرسش اصلی 
قــانــون گــذار اساسی  اراده  بــا  تــا چــه حــد  ســازکــارهــا 
همسو بوده و توانسته است مقصود این قانون گذار 
گزارش این  را به منصه اجرا درآورد؟« مسئله فرعی 
رویه های  اصــاح  بــرای  کنونی  وضع  »در  که  است 
چه  اســاســی  ــذار  ــون گ ــان ق اراده  تــأمــیــن  و  مــعــیــوب 

تدابیری باید اندیشیده شود؟«

مقدمه
که  اســت  انسانی  آرمــان هــای  جمله  از  آزادی 
در  را  آن  تحقق  نــمــوده،  کید  تأ آن  بر  دینی  منابع 
افــراد  سعادت  و  رشــد  مقدمه  ارزش هـــا،  سایر  کنار 
و  تکامل  را  خود  رسالت  که  حکومتی  هر  می داند. 
می داند،  مختلف  جنبه های  در  خــود  اتباع  رشــد 
چون  ارزش هــایــی  از  حمایت  و  تضمین  از  گزیر  نا
فــردی  آزادی  دارد:  انــواعــی  آزادی  اســـت.  آزادی 
به  خـــود  ــی  ــروه گ آزادی هــــــای  گـــروهـــی.  آزادی  و 
آزادی  انــواع،  این  از  یکی  می شود.  تقسیم  انواعی 
جنبه  واجــد  که  راهپیمایی هاست1  و  اجتماعات 
ایــجــاد  آزادی  بــرخــاف  و  ــوده  بـ ارادی  و  عــمــومــی 
آزادی  این  دارد.۲  موقتی  جنبه  انجمن،  و  تشکل 
محسوب  منفی  آزادی هــــای  جمله  از  همچنین 
ایران  اسامی  جمهوری  اساسی  قانون  می شود. 
اجتماعات  »تشکیل  مــی دارد:  اشعار   ۲7 اصل  در 

1-  Freedom of Assembly

ــر. احــمــدی،  ــب ک ــی ا ــل گـــرجـــی، ع آریـــــن.  ــی،  ــم ــاس ۲-  ق
و  صـــیـــانـــت گـــری   .)1397( مـــحـــمـــدصـــادق  ســیــد 
بر  حق  ویژه های  کار  تأثیر  کــاوی  وا مشارکت افزایی: 
فصلنامه  ملت.  و  دولت  مناسبات  در  تجمع  آزادی 
 ،61 شماره  بیستم.  سال  عمومی.  حقوق  پژوهش 

ص 144.

آنکه  به شرط  ساح،  حمل  بدون  راهپیمایی ها،  و 
آزاد است«. در اینجا  مخل به مبانی اسام نباشد 
قانون گذار اجتماعات و راهپیمایی ها را آزاد دانسته 

و هیچ گونه قیدی، جز دو مورد ذکر نکرده است.
آزادی  آنکه  توضیح  یــادشــده  قیود  پیرامون 
اجتماعات و اساسًا هرگونه آزادی مطلقی در تقابل 
حکومت ها  این رو  از  می گیرد.  قرار  عمومی  نظم  با 
بر دوش  را  نظم عمومی  تأمین  بار  علی القاعده  که 
خود احساس می کنند، همواره سعی دارند تعادلی 
میان آزادی های مشروع افراد و نظم عمومی برقرار 

کنند.

نظم عمومی؛ مهم ترین عامل محدودکننده 
و در عین حال تضمین کننده آزادی تجمعات
آن  بــه  توسل  بــا  کــه  کلیدی  مفاهیم  از  یکی 
و  اجتماعات  آزادی  از جمله  آزادی هــای مختلف، 
راهپیمایی را محدود می کنند، نظم عمومی است. 
که  مــی گــیــرد  سرچشمه  منابعی  از  عمومی  نظم 
جنبه مدون یا غیرمدون دارند. منبع مدون نظم 
عمومی را قوانین و مقررات و منبع غیرمدون آن را 
یک  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مبانی  و  اصول 
این  اهمیت  حائز  نکته  می دهد.  تشکیل  جامعه 
ریشه  بر یک دیدگاه خاص،  بنا  اینجا  در  که  است 
قرار  عمومی  نظم  مفهوم  ذیل  که  مــواردی  تمامی 
است.  افــراد  سایر  آزادی هـــای  و  حقوق  می گیرد، 
که در اسناد بین المللی  همین دیدگاه خاص است 
حقوق  میثاق  و  بشر  حقوق  جهانی  اعامیه  چون 
مدنی و سیاسی بازتاب یافته و حقوق و آزادی های 
محدودکننده  مـــوارد  از  یکی  به عنوان  را  دیــگــران 
حقیقت  در  مــی کــنــد.  ح  مــطــر اجــتــمــاعــات  آزادی 
عمومی،  نظم  تضمین  عین  در  آزادی  این  تأمین 
بستری  در  درخواستی  تغییرات  می شود  موجب 

قانونی مطالبه و اعمال شود. 3
اعــمــال  تضمین کننده  عــمــومــی  نــظــم  الــبــتــه 
که  اداری  سازکارهای  اما  است،  مزبور  آزادی هــای 
در راستای تأمین نظم عمومی پیش بینی می شود 
ناروا،  تبعیض  غیرضروری،  تشریفات  حاوی  نباید 
آزادی هــا  این  ذات  مقتضای  برخاف  یا  ناعادالنه 

باشد.4

3-  خلخالی، فرید )1383(. نظم عمومی و آزادی تجمع 
شماره  دوم.  سال  اساسی.  حقوق  نشریه  تشکل.  و 

سوم، ص ص 51- 5۲.
 .)1393( محمدمهدی  کمالوندی،  رضا.  اسامی،    -4

تعهد مثبت دولت در قبال آزادی تجمعات
حمایت  سالم،  اجتماعات  گر  ا است  بدیهی 
کنند،  احساس  خود  پشتیبان  به عنوان  را  دولتی 
آزادی هــای  این  اعمال  به  نسبت  بیشتری  رغبت 
کرد؛ در غیر  قانونی پیدا خواهند  مشروع در قالب 
آن ها  اعمال  غیرقانونی  طرق  به سوی  صورت  این 
سوق داده می شوند.5 هر چند آزادی اجتماعات و 
آزادی های منفی محسوب  از جمله  راهپیمایی ها 
اساسی  قــانــون   ۲7 اصــل  از  مشخصًا  و  مــی شــود 
جمهوری  دولـــت  کــه  نــمــی شــود  ــرداشــت  ب چنین 
دارد؛  فراتر  تعهدی  مداخله  عدم  از  بیش  اسامی 
دولت  است.  نادرست  تصوری  این  گفت  باید  اما 
در حقیقت متعهد به تهیه و تمهید مقدماتی برای 
گفته  که  همان طور  و  آزادی هــاســت  ایــن  تضمین 
شد ایجاد تعادل میان این آزادی ها و نظم عمومی 

یکی از این تمهیدات شمرده می شود.

و . 1 اجتماعات  آزادی  از  حمایت  ســازکــارهــای 
راهپیمایی ها

در راستای ایجاد تعادل میان این دو مؤلفه، 
نظم  و  راهپیمایی ها  و  اجتماعات  آزادی  یعنی 
پیش بینی  قابل  زیــر  قــرار  از  سازکارهایی  عمومی 

است:
نظام اجازه پیش بینی؛. 1

نظام اطاع پیش بینی؛. ۲
نظام تعقیب پسینی.. 3

که می توان آن را نماد  در نظام اجازه پیشینی 
تفوق نظم عمومی بر آزادی ها دانست، افراد برای 

حقوقی  سیستم  در  اجتماعات  آزادی  چالش های 
مجله  بشر.  حقوق  بین المللی  نظام  پرتو  در  ایــران 

حقوقی بین المللی. شماره 50، ص ص ۲0۲ و ۲03.
حقوقی  ــریــت  مــدی  .)1386( حــســن  پــــور،  ــی  ــال ع   -5
اجــتــمــاعــات اعـــتـــراض آمـــیـــز. فــصــلــنــامــه مــطــالــعــات 

راهبردی. شماره 36. ص 371

تضمین کننده  عمومی  نظم  البته   
ــت، امــا  ــ اعـــمـــال آزادی هـــــــای مـــزبـــور اس
تأمین  راستای  که در  اداری  سازکارهای 
نباید  می شود  پیش بینی  عمومی  نظم 
تبعیض  غیرضروری،  تشریفات  حــاوی 
ــاروا، نــاعــادالنــه یــا بــرخــاف مقتضای  نـ

ذات این آزادی ها باشد.  


