بسمه تعالي

دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران
در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات

مقدمه :
قانون اساسي آزادي بيان  ،قلم  ،تجمع  ،تشكيالت و  ...را براي عموم شهروندان پذيرفته و چارچوبهاي آنرا نيز
تعيين نموده و تنها دو شرط را براي فعاليت گروه ها اعالم كرده است كه عبارتند از  :اوالً اين فعاليتها مخل به مباني
اسالم و حقوق عمومي نباشد و ثانياً مسلحانه نباشد .
براساس دو شرط مذكور قانون فعاليت احزاب  ،جمعيتها  ،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالالمي يالا
اقليتهاي ديني مصوب  0661/6/7مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه اجرايي قالانون مالذكور مصالوب ، 0660/6/61
راههاي قانوني برگزاري تجمعات و راهپيماييها را ارائه نموده اند  ،تا كليه گروهها و شهروندان جمهالوري اسالالمي
ايران بتوانند از حقوق قانوني خويش بهره مند شوند .
با توجه به ضرورت تمركز زدايي و لزوم سرعت بخشيدن در پاسخگويي به شهروندان  ،دسالتورالعمل تفالوي
اختيار صدور مجوز برگزاري تجمعات به استانداران  ،در  01ماده و  6تبصره ابالغ مي گردد تا با اجراي آن موجال
سرعت عمل در پاسخگويي به شهروندان و افزايش نقش نمايندگان عالي دولت در اسالتانها و باله تبالع آن احسالاس
مسئوليت فزونتر آنان گردد .
( ماده ) 1
الف ال توضيحات و تعاريف مربوط به دستورالعمل تفوي

اختيارات وزير كشور در خصوص برگزاري تجمعالات

به استانداران كه از اين پس دستورالعمل ناميده مي شود .
ب ال قانون فعاليت احزاب  ،جمعيتها  ،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهالاي دينالي مصالوب
 0661/6/7در اين دستورالعمل قانون احزاب ناميده مي شود .
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ج ال آئين نامه اجرايي قانون مذكور در بند الف  ،در اين دستورالعمل آئين نامه اجرايي قانون احالزاب ناميالده مالي
شود .
د ال منظور از برپايي تجمع  ،تجمعات مذكور در قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آن است .
هال ال تجمعاتي كه تحت عناوين و اشكال ديگر  ،نظير تحصن  ،همايش يا عناوين مشابه برگالزار شالود  ،امالا داراي
ماهيت سياسي باشد  ،از نظر اين دستورالعمل تجمع تعريف مي شود .
و ال هرگونه تجمع كه داراي ماهيت سياسي نيست  ،و جنبه فرهنگي  ،هنري  ،مذهبي و  ...داشته باشد  ،از مفاد اين
دستورالعمل خارج بوده و در صورت نياز به اخذ مجوز بايد از طريق مجاري ذيربط مورد اقدام قرار گيالرد .
بديهي است سازمان ذيربط موظف است در صورت برگزاري مراسم در فضاي باز  ،قبالل از صالدور مجالوز ،
مرات

را با استانداري هماهنگ نمايد تا تمهيدات الزم بعمل آيد .

ز ال برگزار كنندگان هرگونه تجمع كه با عناوين ديگر نظير  :فرهنگي  ،هنري  ،مذهبي و  ...برگزار شود  ،امالا از آن
استفاده سياسي بعمل آيد  ،مشمول ماده  01اين دستورالعمل يا تبصره ذيل آن خواهند شد .
( ماده ) 2
براي برگزاري مراسم در مكانهاي سرپوشيده يا محصور كه تجمع در آنها تظاهر بيروني نالدارد  ،نيالاز باله اخالذ
مجوز ندارد  ،اما حداقل دو روز قبل از برگزاري مراسم  ،مرات

بايد به استانداري مربوطه اطالع داده شود .

تبصره ال روزهاي تعطيل جزو دو روز مورد نظر در ماده  2اين دستورالعمل به حساب نمي آيد .
( ماده ) 3
براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين  ،پاركها و كليه نقاطي كه تمام يا قسمتي از تجمع تظاهر بيروني
داشته باشد  ،بايد طبق ماده  6قانون احزاب  ،مجوز كتبي استانداري دريافت شود .
تبصره  0ال صدور مجوز توسط هر يك از استانداريها  ،فقط در محدوده استان مربوط و براي زمان و محلي كاله
در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .
تبصره  2ال براي برگزاري مراسمي كه در سرتاسر كشور برگزار مي گردد  ،متقاضيان بايد درخواسالت خالود را
مستقيماً به وزارت كشور ارائه نمايند تا از طريق مركز اقدام شود و در صورت ارائه آن به هر يالك از اسالتانداريها ،
استانداري بايد ظرف  84ساعت مرات

را به وزارت كشور منعكس نمايد .
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( ماده ) 4
به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده  01قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعي را كه بعنالوان فعاليالت
گروهها تشكيل مي دهند  ،به اطالع فرمانداريها برسانند و در صورت تظاهر بيروني تجمع  ،قبالً نسبت به اخذ مجوز
به ترتيبي كه در مواد بعدي اين دستورالعمل آمده است  ،اقدام نمايند .
( ماده ) 5
استانداران بايد ترتيبي را اتخاذ نمايند كه تقاضاهاي واصله برابر مفالاد مالواد بعالدي ايالن دسالتورالعمل مالورد
رسيدگي قرار گيرد و پس از برگزاري مراسم نيز حداكثر ظرف مدت  84ساعت گزارش تجمع باله حالوزه معاونالت
سياسي وزارت كشور ارسال شود.
( ماده ) 6
تقاضاي برگزاري اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام مراسم كتباً و حضوراً توسط نماينالده رسالمي ومعرفالي
شده گروه به فرمانداري مربوطه تسليم شود .
تبصره  :رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به اجتماعاتي كه به مناسبتهاي غير قابل پيش بينالي تقاضالا مالي
شود  ،ضروري نيست و تشخيص موضوع با استانداري است .
( ماده ) 7
گروه موظف است براي تشكيل اجتماعات  ،تعهدي مبني بر عدم حمل سالح و عدم اخالالل نسالبت باله مبالاني
اسالم و امنيت به فرمانداري محل تسليم نمايد .
( ماده ) 8
گروه موظف است قبل از تشكيل اجتماعات در موقع تسليم درخواست خود  ،مالوارد زيالر را دقيقالاً مشالخص
نمايد و مدارك الزم را ارائه دهد .
الف ال موضوع تجمع و هدف از برگزاري آن
ب ال تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن
ج ال محل برگزاري تجمع
د ال مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه
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( ماده ) 9
فرمانداريها مكلفند تقاضاهاي واصله را ظرف مدت  28ساعت  ،همراه با كليه ضالمائم مالذكور در مالواد  7و 4
اين دستورالعمل براي صدور مجوز به استانداري مربوطه ارسال نمايند .
( ماده ) 11
هرگونه تغيير در مراسم بايد از سوي برگزار كنندگان به فرمانداري محل و در نهايت به استانداري اعالم شود و
موافقت كتبي استانداري اخذ شود .
تبصره  :كليه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه استانداري براي برگزار كنندگان مراسم الزم االجرا مي باشد .
( ماده ) 11
مسئول انتظامات داخلي گروه برگزار كننده تجمع  ،بايد پس از خاتماله مراسالم  ،گزارشالي را همالراه بالا نالوار
سخنرانيها به استانداري تسليم نمايد .
( ماده ) 12
استانداريها براي صدور مجوز بايد تنها برابر مفاد مندرج در ماده  6قانون احزاب و تبصالره  2ذيالل آن و مالواد
مندرج در اين دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالالمي ايالران  ،از
هرگونه اقدام انسدادي بطور جدي پرهيز نمايند و بستر آرامي را براي طرح نظرات اقشار مختلالف مالردم و گروههالا
فراهم آورند .
( ماده ) 13
مرات

موافقت يا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستي به طور همزمان به اطالع فرمانداري و ناحيه انتظالامي

مربوط مي رسد و از طريق ناحيه انتظامي و فرمانداري بالفاصله موضوع به منطقه انتظامي مربوط ابالغ مالي گالردد .
بديهي است نيروي انتظامي مسئول و موظف است نسبت به تدمين امنيت تجمع اقدام نمايد .
( ماده ) 14
در صورت عدم صدور مجوز تجمع  ،درخواست كنندگان مي توانند اعتراض خود را به منظور بررسي به حوزه
معاونت سياسي وزارت كشور ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد .
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( ماده ) 15
در صورتيكه گروهي برخالف تعهدات خود كه منجر به اخذ مجوز تجمع گرديالده اسالت  ،اقالدام نمايالد و باله
نحوي باعث اخالل در نظم  ،يا موج

تخطي از هر يك از موارد مطروحه در ماده  06قانون احزاب گردد  ،پالس از

گزارش مستند استانداري  ،موضوع براي اتخاذ تصميم مقتضي به كميسيون ماده  01قانون احزاب احاله خواهد شد .
تبصره  :اگر تخطي بوسيله گروههايي صورت گرفته باشد كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده  01احزاب نگرفته
اند  ،با توجه به ميزان و نوع آن  ،مرات

از سوي استانداري به دادگستري محل وقوع تخطي منعكس و اين موضالوع

براي درخواستهاي بعدي گروه مذكور مدنظر استانداري خواهد بود .
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همانگونه كه مستحضريد به استناد تبصره  2ماده  6قانون فعاليالت احالزاب و جمعيتهالا صالدور مجالوز برگالزاري
راهپيمايي با تشخيص كميسيون ماده  01موضوع قانون مذكور امكان پذير است لذا با توجه به درخواست تعالدادي از
استانداريها مبني بر واگذاري اختيار صدور مجوز برگزاري راهپيمايي هاي غيرسياسي ( ماننالد روز هالواي پالاك  ،روز
سالمتي  ،روز زمين پاك  ،روزج هاني محيط زيست ،روز بهزيستي و تأمين اجتماعي  ،روز اهداي خون  ،روز جهالاني
كودك  ،روز جهاني نابينايان  ،روز خانواده و  )....موضوع در كميسيون موضالوع مالاده  01قالانون فعاليالت احالزاب و
جمعيتها طرح و با صدور مجوز راهپيمايي هاي مذكور توسط استانداران محترم با رعايت موارد زير موافقت گرديد :
 .0صدور مجوز انجام راهپيمايي هاي غيرسياسي با مسئوليت استاندار و در محدوده استان مجاز مي باشد .
 .2مواد  6و  06قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در هنگام صدور مجوز باله درخواسالت كننالدگان يالادآوري و
تأكيد گردد.
 .6در صورت مخالفت استاندار با انجام راهپيمايي داليل مستند مخالفت براي اتخاذ تصميم به كميسيون اعالالم
گردد.
 .8نتيجه تصميمات استانداران درخصوص اجراي اين مصالوبه در مقالاطع شالش ماهاله بالراي اطالالع اعضالاي
كميسيون به وزارت كشور ارسال گردد.
لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد در چارچوب مصوبه مذكور و فرمهاي ضميمه نسبت به صدور مجوز بالراي
راهپيمايي هاي غيرسياسي اقدام و نتيجه را به اين كميسيون اعالم نمايند
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