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قانون در مواردی  این  آیین نامه ماده 13  می رسد 
رویه  اخذ مجوز  برای  نیاز  مورد  اطاعات  همچون 
کرده است، اما تبصره ماده 6 مجددًا  بهتری اتخاذ 
کم بر فرایندهای رسیدگی را به قوانین و  قواعد حا

مقررات پیشین ارجاع داده است.

4.  تجمع؛ حق احزاب و گروه های سیاسی
که اصل ۲7  نکته قابل انتقاد دیگر این است 
اجتماعات  آزادی  حق  به هیچ وجه  اساسی  قانون 
سیاسی  گروه های  و  احــزاب  به  را  راهپیمایی ها  و 
حاضر،  رویــه  در  آنکه  حــال  اســت.  نکرده  منحصر 
افراد برای اعمال آزادی مشروع و قانونی خود باید 
کرده، فاقد این  گروه ها اقدام  از طریق یکی از این 

کنند. کاری  که رأسًا در این باره  امکان هستند 
به این ترتیب رویه حاضر از دو جهت با قانون 
پیشینی؛  مجوز  اخذ  رویه   -1 است:  مغایر  اساسی 
گــروه هــا و  بــه  یــادشــده  ۲- اختصاص اعــمــال حــق 

احزاب سیاسی.1

5. تعیین مکان های خاص برای اجتماعات
یــکــی از مــســائــل مـــربـــوط بـــه اجــتــمــاعــات و 
تعیین مکان  اخیرًا خبرساز شد،  که  راهپیمایی ها 
تدابیری  جمله  از  رویه  این  بود.  آن ها  برای  ثابت 
راهپیمایی ها  و  اجتماعات  کنترل  بــرای  که  است 
باره  ایــن  در  مــی شــود.  اتخاذ  آن هــا  نظم  تأمین  و 
برای  که  دارد  وجود  کشورها  سایر  در  نمونه هایی 
اعتراضات  ثابت  مکان  به عنوان  پــارک  یک  مثال 
برگزیده و تمهیدات نیروهای انتظامی در این مکان 
اعتراض کنندگان  حق  هم  تا  می شود  متمرکز  ثابت 

گردد و هم نظم عمومی خدشه دار نشود. تأمین 
پیشنهاد  به  ــران  وزی هیئت   1397 خــرداد  در 
به موجب  که  کرد  تصویب  را  طرحی  کشور  وزارت 
آن مکان هایی در تهران و شهرستان ها به برگزاری 
البته  یافت.  اختصاص  راهپیمایی ها  و  اجتماعات 
این مصوبه جدید نبوده و مفاد آن پیشتر در ماده 
که  ــورت  ص ایــن  بــه  ــود؛  ب ــده  آم  1381 آیین نامه   5
کرد و مطابق آن  مکان هایی را برای برگزاری تعیین 
منعقد  مکان ها  این  در  تجمعات  شود  سعی  باید 
دارد؛  وجــود  حکم  دو  این  میان  تفاوتی  اما  شــود، 
آمده  می شود«  »سعی  عبارت   1381 آیین نامه  در 
است؛ حال آنکه از مصوبه هیئت وزیران برداشت 
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الزامی  جنبه  مکان ها  این  در  برگزاری  که  می شود 
که  شکایتی  دنبال  به  اداری  عدالت  دیــوان  دارد. 
اقامه  با اصل ۲7  از این مصوبه به لحاظ مغایرت 
شد، به ابطال آن مبادرت ورزید. استدالل دیوان 
که در اعمال  در ابطال این مصوبه محدودیتی بود 
کرده بود و  آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها ایجاد 

از این لحاظ مغایر با اصل ۲7 بود.
نظر  بــه  منطقی  دیــــوان،  ــدالل  ــت اس هــرچــنــد 
تجمعات  بــرای  مکان هایی  تعیین  رویــه  می رسد، 
تدبیر مناسبی  نباشد،  کار  الزامی در  که  به گونه ای 

برای تأمین هرچه بیشتر نظم عمومی است.

6. معضالت ناشی از رویه کنونی اجرای اصل 27
گذرانده شد معضاتی را به  که از نظر  وضعیتی 
از جمله سوق دادن متقاضیان  آورد است؛  وجود 
غیرقانونی  طــرق  به سوی  تجمعات  ایــن  بــرگــزاری 
که  زمین مانده  مطالبات  انباشت  و  آن ها  برگزاری 
می توانست در صورت ابراز آرامش نسبی بر جامعه 

کند. کم  حا

نتیجه گیری
است  آزادی هــایــی  جمله  از  تجمعات  آزادی 
می تواند  اینکه  بــه  توجه  بــا  و  نداشته  اطــاق  کــه 
محدود  قــیــودی  بــا  کــنــد،  مختل  را  عمومی  نظم 
منفی  آزادی  مــصــادیــق  از  آزادی  ایــن  ــود.  ــی ش م
این  تضمین  در  دولــت هــا  امــا  مــی شــود؛  محسوب 
آزادی ها تعهد مثبت و ایجابی دارند و نباید در این 
قانون گذار اساسی  کنند.  اقدامی دریغ  از هیچ  راه 
بر  سابق  رژیــم  در  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
انقابیون تحمیل شده بود، سعی داشت رویه ای 
به  شهروندان  ــای  آزادی هـ تا  کند  اتخاذ  متفاوت 
از این رو در اصل  بهترین نحو ممکن تأمین شود. 

را  راهــپــیــمــایــی هــا  و  اجــتــمــاعــات  آزادی  ق.ا،   ۲7
تنها  که  شناخت  رسمیت  به  قــاعــده ای  به عنوان 
به مبانی اسام و مسلحانه  با دو قید عدم اخال 

نبودن محدود می شد. 
پایین تر  اصــل در ســطــوح  ایــن  رعــایــت  عــدم 
عملی  رویه  همچنین  و  حقوقی  هنجارهای  نظام 
آن، حکایت از عدم تحقق اراده قانون گذار اساسی 
دارد. توضیح آنکه قانون گذار اساسی در این اصل 
و  نکرده  تصریح  را  دیگری  قید  هیچ  مــورد  دو  جز 
کرده  استفاده  »آزاد است«  از عبارت  این  بر  افزون 
اجــرای  به  ناظر  قوانین  در  همه  آنکه  حــال  اســت؛ 
الزم  آزادی  ــن  ای از  بهره مندی  بـــرای  اصـــل،  ــن  ای
دریافت  مجوز  مربوطه  مقامات  از  پیشتر  اســت 
تنگ تر  نیز  ایــن  از  دایــره  مــقــررات  شــود. در سطح 
شعارها  باید  برگزاری  از  پیش  آن  اساس  بر  و  شده 
کاردها اعام  ج در پارچه ها و پا و نوشته های مندر
این  اســاســی  قــانــون گــذار  بیان  از  همچنین  شــود. 
که اعمال آزادی های مزبور  معنا استفاده نمی شود 
سیاسی  گروه های  و  احــزاب  به  منحصر  و  مختص 
اعمال  به  ناظر  مقررات  و  قوانین  آنکه  حال  است. 
این آزادی ها همگی ذیل قوانین مربوط به احزاب 

گروه های یادشده آمده است. و 
با  تعارض رویه حاضر  ترتیب دو نقطه  این  به 
اراده قانون گذار اواًل نظام اخذ مجوز پیشینی و ثانیًا 
این  اعمال  گروه های سیاسی در  و  انحصار احزاب 
عبارت  به  مربوط  ابهام  این  بر  آزادی است. عاوه 
قانون  مفسر  نهاد  اهتمام  عدم  و  اســام«  »مبانی 
اساسی در تفسیر آن، دست مقامات اجرایی را در 
شخصی  سلیقه  اعمال  و  خودساخته  تفاسیر  ارائه 

گذاشته است. باز 

پیشنهاد ها
از . 1 ارائه تفسیر  نهاد مفسر قانون اساسی ضمن 

کند. مبانی اسام نسبت به رفع ابهام آن اقدام 
کنار گذاشتن رویه اخذ مجوز پیشینی و اختصاص . ۲

گروه ها و احزاب سیاسی ضمن ارائه  آزادی ها به 
الیحه/طرح جامع و مستقل. با توجه به اینکه 
و تشکل ها اختصاص دارد،  افــراد  به  آزادی  این 
نیاز است سازکار تضمین و اجرای آن ها نه ذیل 
قانون مربوط به گروه های سیاسی، بلکه در قالب 
قانونی مستقل جای بگیرد. افزون بر این با توجه 
که دارند الزم  به اهمیت موضوع و شأن قانونی 
که در حال حاضر در  مــواردی  از  بسیاری  است 

   آزادی تجمعات از جمله آزادی هایی 
به  توجه  بــا  و  نداشته  ــاق  اط کــه  اســت 
مختل  را  عمومی  نظم  می تواند  اینکه 
کــنــد، بــا قــیــودی مــحــدود مــی شــود. این 
آزادی از مصادیق آزادی منفی محسوب 
این  تضمین  در  دولــت هــا  امــا  مــی شــود؛ 
و  ــد  دارن ایجابی  و  مثبت  تعهد  آزادی هـــا 
دریــغ  اقــدامــی  هیچ  از  راه  ایــن  در  نباید 

کنند. 


