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کمیسیون آن را مخل به مبانی  کمیسیون ماده 10، 
آن  برگزاری  از  می توانست  می داد  تشخیص  اسام 
 6 مــاده   ۲ تبصره  از  ــه  روی ایــن  در  کند.  جلوگیری 

قانون یادشده استفاده می شود.

3. محدودیت های بیشتر در قانون جدید
عــنــوان  بــا  جــدیــدی  قــانــون   1395 ــال  سـ در 
گروه های سیاسی«  »قانون نحوه فعالیت احزاب و 
به  مــربــوط  احــکــام  کــه  رســیــد  بــه تصویب مجلس 
گنجانده شد.  اجتماعات و راهپیمایی ها نیز در آن 
قانون 1360 در شرایط خاص دهه  اینکه  علی رغم 
60 تهیه و تصویب شده بود، به نسبت قانون جدید 
تبصره ۲  قانون اساسی داشت.  با  بیشتری  قرابت 
ماده 10 در مورد اجتماعات و راهپیمایی ها قائل به 
که اجتماعات را  تفکیک شده بود؛ به این صورت 
تابع نظام مجوز قبلی و راهپیمایی ها را تابع نظام 
کرده بود. حال آنکه بند »خ« ماده 13  اطاع قبلی 
مقرر  و  داده  خاتمه  تفکیک  این  به  جدید  قانون 
کرده است هر دو شکل پیش گفته تابع نظام مجوز 
از  که  نقد است؛ چرا قابل  رویه  این  قبلی هستند. 
-که  ســـال1360  قانون  در  پیش بینی شده  سازکار 
در وضعیت خاص آن سال تصویب شده بود- نیز 

کرده است. فرایند سخت گیرانه تری اتخاذ 

4. کمیسیون احزاب جایگزین کمیسیون ماده 10
از نقاط مثبت قانون اخیر را تغییر  شاید یکی 
در  کــه  ســابــق-  قــانــون   10 مــاده  کمیسیون  ترکیب 
شــد-  نــامــیــده  ــزاب  احــ کمیسیون  جــدیــد  قــانــون 
بر  عــاوه  قانون جدید   10 مــاده  اســاس  بر  دانست. 
دادستان  نماینده  قضائیه،  قــوه  رئیس  نماینده 
دو  و  کــشــور  وزارت  ســیــاســی  ــاون  ــع م ــور،  ــش ک ــل  ک
کمیت  که نماد حا نماینده مجلس شورای اسامی 
دبیران  میان  از  نماینده  یک  می شوند،  محسوب 
کل  کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران 

استانی به ترکیب فوق افزوده شده است.

ارزیابی رویه کنونی اجرای اصل 27 ق.ا
ــه اجـــتـــمـــاعـــات و  ــن ــی ــی در زم ــاسـ ــون اسـ ــانـ قـ
راهپیمایی ها، اصالت را به آزادی افراد داده است، 
مخل  حقوق  ایــن  از  استفاده  که  ــواردی  م در  مگر 
مبانی اسام بوده یا به همراه ساح باشد؛ اما رویه 
با  از تصویب  ایــن اصــل در ســال هــای پس  ــرای  اج
آنکه  توضیح  نــدارد.  چندانی  همخوانی  اصل  این 

محدود  را  یادشده  آزادی  اصل  در  مزبور  قیدهای 
قیود  ایــن  از  یکی  حتی  که  فرضی  در  اســت.  کــرده 
مقامات  دســت  می تواند  باشد،  ابهاماتی  دارای 
آزادی هــای  بیشتر  هرچه  تحدید  بــرای  را  اجرایی 
غ از قید ساح  مشروع بگشاید. در این موضوع فار
شــده،  مشخص  آن  تکلیف  بعدی  قوانین  در  کــه 
باره  این  در  می نماید.  مبهم  اسامی  موازین  قید 
ح  دیدگاه های مختلفی از جانب حقوق دانان مطر
شده است؛ حسب مورد موازین اسامی را محدود 
به اصول سه گانه مشترک مذاهب اسامی و اصول 
پنج گانه تشیع دانسته و برخی نیز آن را فراتر از این 
کشور  وزارت   1377 ســال  در  می پندارند.  ــول  اص
ــن شـــدن مــفــهــوم مــبــانــی اســام  در راســتــای روشـ
کرد. شورای  ح  نگهبان مطر از شورای  استفساری 
که  نکته  ایــن  به  اشــاره  ضمن  مقابل  در  نگهبان 
این  استفسار  ــاره  دربـ اظهارنظر  ارائـــه  بــه  تکلیفی 
مقام ندارد، از تفسیر آن خودداری نمود.1 شورای 
نگهبان- هرچند تکلیفی در این زمینه ندارد- الزم 
برخورد  از  تا  کند  ارائه  را  تفسیر مبانی اسام  است 

کند. سلیقه مقامات مربوطه جلوگیری 

1. مغایرت نظام اخذ مجوز پیش بینی با اصل 27 
ق.ا

پیش گفته مطابق اصل، هیچ گونه محدودیتی، 
جز دو قید، در این اصل طرح نشده است و با این 
گفت قــانــون گــذار اســاســی ســازکــار  ــوان  ــف مــی ت وص
اما  اســت؛  پذیرفته  اصل  این  در  را  پسینی  تعقیب 
کنونی، مطابق قوانینی چون  سازکار مختار در رویه 
سیاسی،  گروه های  و  احــزاب  فعالیت  نحوه  قانون 
سازکار مجوز پسینی است. این رویه قابل نقد، در 

مغایرت صریح با قانون اساسی است.

امنیتی  نــگــاه  مــولــود  پیش بینی؛  مــجــوز  اخــذ   .2
قانون گذار دهه شصت

ــون  ــان ــه را مـــی تـــوان ق ــ ــن رویـ ــ ــاز ای ــ نــقــطــه آغـ
می رسد  نظر  بــه  دانــســت.   0631 ــزاب  احـ فعالیت 
کشور درگیر آشوب ها  که  این مقطع  قانون گذار در 
بود،  گروهک ها  ساخته وپرداخته  ناامنی های  و 
به ویژه  و  مختلف  موضوعات  به  امنیتی  نگاهی  با 

آیین نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا  1-  مطابق 
تنها در قبال استفسار هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی، هیئت دولت و رئیس جمهوری و رئیس قوه 

قضائیه ملزم به ارائه تفسیر است.

ماده   ،۲ تبصره  در  اســت.۲  نگریسته  موضوع  ایــن 
را  آن  نگهبان  شــورای  که  مجلس  اولیه  مصوبه   6
کرد آمده بود: »تشکیل  مغایر قانون اساسی تلقی 
قانون   7۲ اصــل  طبق  راهپیمایی  و  اجتماعات 
پــارک هــا،  بــرگــزاری آن در  آزاد اســت، ولــی  اســاســی 
مجوز  کسب  به  منوط  عمومی  معابر  و  میدان ها 
ایــراد  از  پس  مصوبه  ایــن  اســت«.  کشور  وزارت  از 
سپس  و  مجلس  ــه  ب بــازگــشــت  و  اســاســی  ــون  ــان ق
اما  شــد؛  تقدیم  شــورا  بــه  مــجــددًا  جزئی  تغییراتی 
و  تبصره  در  صریح  مغایرت  علی رغم  بار  این  شورا 
کرد. تبصره  عدم تغییر جدی در آن، مصوبه را تأیید 
تغییریافته اشعار می دارد: »برگزاری راهپیمایی ها با 
کشور، بدون حمل ساح در صورتی  وزارت  اطاع 
کمیسیون ماده 01 مخل به مبانی  که به تشخیص 
و  میدان ها  در  اجتماعات  تشکیل  نباشد،  اســام 
کشور  وزارت  از  مجوز  کسب  با  عمومی  پارک های 

آزاد است«.

3. آیین نامه اجرایی قانون؛ کاسه داغ تر از آش
آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1361 پا را 
گذاشت و فرایندهای  از رویه قانون گذار عادی فراتر 
ماده  کرد.  پیش بینی  مجوز  اخذ  برای  را  بیشتری 
برگزارکنندگان  می کند  مــقــرر  آیــیــن نــامــه  ایــن   3۲
بر  عـــاوه  مــوظــف انــد  راهپیمایی ها  و  اجتماعات 
برگزارکنندگان  مشخصات  مسیر،  تاریخ،  موضوع، 
و  شعارها  درباره  اطاعاتی  برنامه،  در  سخنرانان  و 

قطعنامه آن هم ارائه دهند.
گفته شد قانون سال 1394 رویه  که  همان طور 
کرده است. هرچند به نظر  مجوز پیشینی را تشدید 

کمالوندی، همان، ص ۲10 ۲-  اسامی و 

 مــطــابــق اصـــل ۲7 قــانــون اســاســی، 
در  قید،  دو  جز  محدودیتی،  هیچ گونه 
این اصل طرح نشده است و با این وصف 
گفت قانون گذار اساسی سازکار  می توان 
پذیرفته  اصــل  ایــن  در  را  پسینی  تعقیب 
است؛ اما سازکار مختار در رویه کنونی، 
مــطــابــق قــوانــیــنــی چـــون قـــانـــون نــحــوه 
سیاسی،  گــروه هــای  و  ــزاب  احـ فعالیت 
رویه  ایــن  اســت.  پسینی  مجوز  ســازکــار 
قانون  با  صریح  مغایرت  در  نقد،  قابل 

اساسی است. 


