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است  الزم  آن،  از  پیش  و  ــا  آزادی هـ از  بهره مندی 
دریافت  مجوز  مربوطه  مقامات  به  مراجعه  ضمن 
کنند. این سازکار در حقیقت توانایی اعمال حق یا 
از  را  آن ها  می تواند  کرده،  دشوار  را  یادشده  آزادی 
بر این در  پیگیری موضوع منصرف می کند. عاوه 
که رویه های شفاف و موازین و معیارهای  صورتی 
باشد،  نــشــده  پیش بینی  زمینه  ایــن  در  روشــنــی 
فرایند  در  مربوطه  مقامات  سلیقه  اعمال  ظرفیت 
اجتماعات  گــر  ا بــه ویــژه  اســت.  انتظار  قابل  مجوز 
مقامات  همین  از  مطالبه  یا  اعتراض  ابراز  قصد  به 
انتظار  از  این صورت صدور مجوز دور  که در  باشد 
دنبال  به  که  اعتراضات  انباشت  همچنین  است. 
ایجاد  افـــراد  اعــتــراض  حــق  نشناختن  رسمیت  بــه 
کــوتــاه بــه افــزایــش  مــی شــود، مــی تــوانــد در بـــازه ای 

گستره اعتراضات دامن بزند.1
برگزاری  متقاضیان  پیشینی  اطــاع  نظام  در 
تجمع یا راهپیمایی باید پیش از برگزاری مراتب را 
به اطاع مقامات مربوطه برسانند. در این سازکار 
نیازی به دریافت تأییدیه از این مقامات و مراجع 
می کند.  کفایت  اطاع رسانی  صرف  و  ندارد  وجود 
این روش نسبت به سایر روش ها منطقی تر به نظر 
آزادی  و  حقوق  اعمال  مانع  هم  که  چرا می رسد؛ 
نظم  تأمین  امــکــان  هــم  و  نــمــی شــود  شــهــرونــدان 
فراهم می کند.  تکلیف دولت هاست  که  را  عمومی 
تعهد  دو  ایفای  در  را  دولت  روش  این  حقیقت  در 
نظم  و  عــمــومــی  آزادی هـــــای  تــأمــیــن  یعنی  ــود،  خـ
این  مزایای  به  توجه  با  می رساند.۲  یاری  عمومی 
سازکار، نظام حقوق بین الملل بشر آن را به عنوان 

سازکار مختار این نظام برگزیده است.3
که  اســت  پسینی  تعقیب  نظام  دیگر  ســازکــار 
ایــن  اعــمــال  بــه مــوجــب آن چــنــانــچــه در جــریــان 
گیرد، دولــت وارد  ــا، اضــرار به غیر صــورت  آزادی هـ
پیگرد  مـــورد  را  یــا خــاطــیــان  و خــاطــی  ــده  عمل ش
اظهارنظر  برخاف  ســازکــار،  ایــن  در  مــی دهــد.  قــرار 
کم رنگ  هرچند  جایگاهی  عمومی  نظم  بــرخــی، 

نــحــوه  ح  ــرامـــون طــــر ــیـ پـ کـــارشـــنـــاســـی  اظـــهـــارنـــظـــر    -1
مرکز   .)1397( راهپیمایی ها  و  اجتماعات  تشکیل 
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 .)1393( محمدمهدی  کمالوندی،  رضا.  اسامی،    -3
کمیته حقوق بشر در  همان. ص ۲03. به نقل از رأی 

کیونما علیه دولت فناند: قضیه 
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کنش های پسینی  که اقدامات دولت از وا دارد؛ چرا
کنش های حداقلی نیز  فراتر نمی رود، اما همین وا
اهمیت نظم عمومی را برای طرف داران این سازکار 
که در  را  نشان می دهد. می توان اهمیت ناچیزی 
این سازکار نسبت به نظم عمومی مبذول می شود 
گفته  که  عیب این سازکار دانست؛ زیرا همان طور 
مقابل  نقطه  به عنوان  هرچند  عمومی  نظم  شد 
عمیق تر  نگاهی  بــا  مــی شــود،  مشاهده  ــا  ــ آزادی ه
این  تضمین  و  اعمال  برای  بستری  را  آن  می توان 
جمهوری  اســاســی  ــون  ــان ق کـــرد.  تلقی  آزادی هـــــا 

اسامی این سازکار را برگزیده است.

پیشینه اصل 27 و قوانین و مقررات مربوط 
به اجرای آن

اسامی  انــقــاب  کلیدی  گــی هــای  ویــژ از  یکی 
جهان  ح  مطر انقاب های  سایر  از  را  آن  که  ایــران 
که  متمایز می کرد، اجتماعات مسالمت آمیزی بود 
و  درگیری  خشونت،  به  کم  حا رژیم  جانب  از  البته 
آن  نداشتن  مقبولیت  و  می شد  کشیده  خونریزی 
در  می کرد.  نمایان  پیش  از  بیش  عالم  در  را  رژیــم 
نظامی  پایه های  بایستی  انقابیون  که  این مقطع 
آنان  دغدغه های  از  یکی  می کردند،  پی ریزی  را  نو 
این  و  بــود  مــشــروع  آزادی هـــــای  و  حــقــوق  تأمین 
قانون  پیشنهادی  اصــول  بررسی  جریان  در  مهم 
اساسی  قانون  نهایی  بازنگری  مجلس  در  اساسی 
1358 خودنمایی می کند. دغدغه نمایندگان این 
که بر آن ها رفته  مجلس در عدم تکرار وقایع تلخی 
کرات این مجلس قابل  در جای جای مشروح مذا

مشاهده است.
و  ــظــرات  ن  4»۲7 »اصـــل  تــصــویــب  ــان  جــری در 
دیدگاه های مختلفی بیان شد و نکته جالب توجه 
پیش گفته  سازکارهای  از  اساسی  قانون گذار  اینکه 
ــاری در  غــافــل نــبــوده اســــت. در پــیــش نــویــس جــ
کنون  که ا مجلس اصل یادشده تنها به دو قیدی 
نیز وجود دارد، مقید شده بود. اما در میانه بررسی 
اصل دو تن از نمایندگان بر افزودن قید اطاع قبلی 
اصرار ورزیدند. با توجه به اینکه نمایندگان درباره 
این اصل اختاف نظر بسیاری داشتند، بررسی آن 
نمایندگان  اصــرار  شد.  انجام  مجزا  جلسه  سه  در 

و  اســت  مختلف  مجلس  جلسات  در  اصــل  شماره    -4
شماره ۲7 پس از سامان دهی این شماره ها به این 

اصل اختصاص داده شد.

که  پیشنهادی  اصل  در  که  بود  حدی  تا  یادشده 
گذاشته شد، قید مزبور نیز  در جلسه پایانی به رأی 
نمایندگان  پذیرش  مورد  نهایت  در  اما  بود؛  آمده 

قوه مؤسس قرار نگرفت.5

1. قوانین و مقررات مرتبط
ــررات  ــق م ــیــن و  ــوان ق ایـــن اصــــل،  ــرای  ــ اجـ در 
مختلفی در این دوره چهل ساله به تصویب رسیده 

کرد: ح زیر عنوان  که می توان به شر است 
ــا و . 1 ــت ه ــی ــع ــم ــون فــعــالــیــت احــــــــزاب، ج ــ ــان ــ ق

انجمن های سیاسی مصوب 1360؛
گروه های سیاسی . ۲ قانون نحوه فعالیت احزاب و 

مصوب 1395؛
اجتماعات . 3 امنیت  تأمین  چگونگی  آیین نامه 

و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381 هیئت 
دولت؛

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت . 4
گروه های سیاسی1397. احزاب و 

همان طور که در سیاهه قوانین و مقررات قابل 
مشاهده است، قانون خاص و مستقلی در راستای 
ج در آن ارائه نشده و  اجرای این اصل و آزادی مندر
احکام مربوط به این موضوع در قانون آمده است 
دارد.  اختصاص  سیاسی  گروه های  و  احــزاب  به  و 
بین  اساسی  قانون گذار  برخاف  عادی  قانون گذار 
که جنبه موقتی  آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها 
)موضوع  انجمن  و  تشکل  ایجاد  آزادی  با  داشته 

اصل ۲6( تمایزی قائل نشده است.

2. اخذ مجوز پیش بینی؛ رویکرد مختار قانون گذار 
عادی

حسب   ،1360 ســال  قانون  در  مختار  ســازکــار 
مجوز  اخذ  سازکار  راهپیمایی،  و  اجتماعات  مورد 
آنکه  توضیح  اســت.  بــوده  قبلی  اطــاع  و  پیشینی 
مجوز  کشور  وزارت  بایستی  اجتماعات  مــورد  در 
در  و  مــی کــرد  ــادر  صـ متقاضیان  ــرای  بـ را  مــربــوطــه 
اطــاع  از  پــس  کــه  صــورتــی  در  راهپیمایی ها  ــورد  م

5-  دو نماینده اصرار به افزودن قید اطاع قبلی، یکی 
ربــانــی  تــبــریــزی و دیــگــری شهید  ــــت اهلل مــوســوی  آی
به  ن.ک  بیشتر  اطــاعــات  بـــرای  داشــتــنــد.  املشی 
بــررســی نهایی  کــرات مجلس  »صـــورت مــشــروح مــذا
و  فرهنگی  امــور  کل  اداره   .)1364( اساسی«  قانون 
روابط عمومی مجلس شورای اسامی. جلسات ۲6، 

۲8 و 65. ص ص 683، 713-710 و 1797-1798


