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 فهرست

 ۴ مقدمه 

 5 نه ی ش ی و پ   ی شناس روش 

 8 ی داخل   ن ی چارچوب قوان 

 8 ران ی به اطالعات در ا   ی حق دسترس 

 ۹ ران ی در ا   ز ی آم تجمعات مسالمت   ی حق برگزار 

 ۱۱ ۱۳۹8/ ۱۳۹۷و اعتراضات ارسال شده در سال    ها یی ما ی به اطالعات مرتبط با راهپ   ی دسترس   ی ها درخواست 

 ۱۱ ی درخواست اطالعات   ۹۳  ل ی تحل 

 ۱۳ ۱۳۹8و    ۱۳۹۷  ی ها در سال   ی مرتبط با تجمعات ارسال   ی اطالعات  ٍ  ی ها پاسخ نهادها به درخواست 

 ۱۳ هاگذاشتن درخواست   پاسخیب

 ۱۴ بودن اطالعات   یبندطبقه  لیرد درخواست به دل

 ۱۶ یناقص و ناکاف  یهاپاسخ 

 ۱۷ مربوط به تجمعات و اعتراضات   ی اطالعات   ی ها درخواست   ر ی سا 

 ۱8 ۹8آبان    ی مرتبط با اعتراضات سراسر   ی ها درخواست 

 ۲۲ شده و خودسرانه از ارائه اطالعات درخواست   ی رقانون ی غ   ی خوددار 

 ۲۳ ز ی آم تجمعات مسالمت   ی به اطالعات و برگزار   ی حقوق دسترس   ت ی رعا   ی برا   ران ی ا   ی الملل   ن ی تعهدات ب 

 ۲۶ ها ه ی توص 

 ۲۶ و تجمعات   انی ب یآزاد

 ۲۷ آن یهانامهن یی ( و آ۱۳۸۸آزاد به اطالعات )  یقانون انتشار و دسترس

های اطالعاتی مرتبط با تجمعات و اعتراضات  نحوه برخورد نهادهای دولتی با درخواست  :۱شماره    وست ی پ 

 ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷های ارسال شده در سال 

 ۲8 

 ۳۲ ها بنابر دفاتر استانداری  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲تعداد تجمعات برگزار شده بین   :۲شماره    وست ی پ 
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 مقدمه 

به رسمیت شناخته شده  حق تجمع و راهپیمایی    ، أن  ۲۷در اصل    و  حق آزادی بیان  ، قانون اساسی  ۲۴»در اصل  

 1«.تجمع با رعایت موازین قانونی در اقصی نقاط کشور برگزار شده است  ۳۳۱یک سال گذشته،  در ...است

 

شورای حقوق بشر سازمان   در برابر( یو پی آر)به  ایران بررسی ادواری جهانی سومیندر  ۱۳۹8در آبان اظهارات باال  

ی چند روز پس از مطرح شد. تنها به فاصله  توسط سید سلمان سامانی، از اعضای هیأت نمایندگی ایران  ،ملل متحد

و  المللی، جهان شاهد صحنه ی بینادعاهای سامانی در مقابل جامعه بود که در آن دهندهتکانهای دهشتناک  ای 

طی  تنها در  نیروهای امنیتی حکومت به قوه قهریه مرگبار علیه معترضان غیرمسلح در سراسر ایران متوسل شدند.  

  هایی عامدانه و غیرقانونی نیروهای امنیتی از اسلحه ی استفاده، زن و کودک در نتیجه چند روز تعداد هولناکی مرد

از جانباختگان را شناسایی کرده و گفته    صدها نفرمشخصات  الملل  : تا به امروز سازمان عفو بینمرگبار، کشته شدند 

به شدگان بیشتر است اما بسیاری به علت جو ارعاب ایجاد شده توسط مقامات مجبور  است که تعداد واقعی کشته

، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و  ضابطه و خودسرانهبیهای  بازداشتمورد    و   بسیاری نیز مجروح شده  . اندسکوت شده

 ند.اهقرار گرفت  هاسایر بدرفتاری

 

 کشور در هاراهپیمایی و تجمعات از توجهی قابل تعداد سالیانه برگزاری درباره که نیست ایرانی مقام تنها سامانی

 کرد اعالم ،کشور وزارت سیاسی معاون جبارزاده، لاسماعی ،۱۳۹۷ ماه دی در است. کرده مطرح را ادعاهایی چنین

 میانگین یعنی - راهپیمایی و تجمع مورد ۳۰۰۰۰ از بیش ،۱۳۹۲ سال در روحانی حسن جمهوری ریاست آغاز از که

 از پس تجمعات این آیا که نکرد مشخص اما جبارزاده .است شده برگزار - سال در تجمع ۶۰۰۰ تقریبا آورحیرت

 ادعا این، بر عالوه او شد.می شامل نیز را مجوز دریافت بدون موارد اینکه یا بودند شده برگزار مقامات از مجوز دریافت

 که است کرده حاصل اطمینان بلکه ،نکرده جلوگیری هاراهپیمایی برگزاری از تنها نه روحانی دولت که کرد

 کامل همکاری پلیس نیروهای و هااستانداری دفاتر و نگیرند قرار تعرض« »کمترین مورد هاآن در کنندگانشرکت

 2.کنند حاصل اطمینان عمومی نظم حفظ همچنین و تجمعات امنیت از تا اندکرده

 

 و تجمع هزاران برگزاری اجازه دادن و آمیزمسالمت تجمعات برگزاری حق تضمین بر مبنی ایران مقامات ادعاهای

 تجمعات و اعتراضات مرگبار و بارخشونت سرکوب از حکومت که زمانی ،تعرض« »کمترین بدون سال هر در راهپیمایی

 مرگبار و غیرقانونی حتی و شدید قهریه قوه از امنیتی نیروهای و ندارد پروایی آن هایسیاست و ایدئولوژی با مخالف

 گزارش این که همانگونه این، بر عالوه معناست.بی کامال کنند،می استفاده آمیزمسالمت و حغیرمسل معترضان علیه

 به – پاسخی هرگونه دادن از موارد از بسیاری در یا – مناسب پاسخ دادن از حکومتی نهادهای دهد،می نشان

 اطالعات(، به دسترسی )قانون اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون تحت که اطالعات به دسترسی هایدرخواست

 به دسترسی درخواست ۱۱۷ حداقل ایران در افرادی ،۱۳۹8 و ۱۳۹۷ هایسال در اند.ورزیده امتناع اند،شده ارسال

 تجمعات توجه قابل تعداد حقیقت، در ردند.ک ارسال مربوطه نهادهای به را اعتراضات و تجمعات به مربوط اطالعات

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://bit.ly/3a3JWZx
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 نمانده دور اندکرده ارسال را هادرخواست این که کسانی چشم از شده، برگزار هاآن مجوز با مقامات ادعای به که

 عنوان به اطالعاتی درخواست ارائه از و کرده اشاره ارقام این به مستقیماً اطالعات، درخواست گامهن متقاضیان است.

 اند.کرده استفاده ایران در مقامات نمودن پاسخگو برای بزاریا

 

 زمانی بازه در که اعتراضات و تجمعات با مرتبط اطالعاتی درخواست مورد ۱۱۷ حاضر گزارش در ۱۹آرتیکل سازمان

 رسماً هادرخواست این است. کرده بررسی اندشده ارسال حکومتی نهادهای به ۱۳۹8 ماه آبان و ۱۳۹۷ ماه دی بین

 نشان ۱۹آرتیکل تحقیقات است. شده منتشر و ثبت اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار کمیسیون دبیرخانه سوی از

 اجتماعات حق از حمایت زمینه در رنگ و آبخوش یادعاهای اسالمی جمهوری مقامات که حالی در دهدمی

 موجود مجاری طریق از کشور مردم که هنگامی کنند،می مطرح المللیبین جامعه برابردر و هارسانه در آمیزمسالمت

 از شوند،می عمومی اطالعات به دسترسی خواستار – اطالعات به دسترسی درخواست ارائه طریق از مثالً – قانونی

 تصویر به را خود پاسخگویی و شفافیت فقدان دیگر بار طریق بدین و ورزیده امتناع خود تصویب مورد قوانین از پیروی

 کشند.می

 

 کشور هایاستانداری دفاتر خصوصا دولتی نهادهای که کندمی ابراز موضوع این از را خود نگرانی ۱۹آرتیکل سازمان

 پاسخ بدون و انگاشته نادیده را اعتراضات و تجمعات به مربوط اطالعاتی هایدرخواست سادگی به یا کشور وزارت و

 ارائه پاسخی که مواردی در اند.ورزیده امتناع هاآن بودن شده بندیطبقه توجیه با اطالعات ارائه از یا و اندگذاشته

 و رانتشا قانون مفاد کرده، تأکید نیز گذشته در ۱۹آرتیکل چنانچه اند.بوده ناکافی و ناقص کلی طورهب هاپاسخ شده،

 مفاد دارد. قرار بشری حقوق المللیبین قوانین و موازین با آشکار تناقض در ،۱۳88 سال اطالعات به آزاد دسترسی

 را ایگسترده یزمینه و کندمی محدود را اطالعات ارائه که شودمی شامل را مبهمی و گسترده استثنائات قانون، این

 دهدنمی را حق این دولتی نهادهای به نیز ناقص مفاد این حتی همه، این با .کندمی فراهم اطالعات ارائه از امتناع برای

 منافع رعایت شرط اطالعات، گونهاین انتشار در زیرا کنند، خودداری گزارش این در شده بررسی اطالعات انتشار از که

 اطالعات ارائه از خودداری در مذکور نهادهای عملکرد ترتیب، این به است. نشده رعایت درستی به  3عمومی

 رود.می شماربه نیز ایران داخلی قوانین نقض بلکه بشری، حقوق المللیبین قوانین نقض تنهانه درخواستی،
 
 

 شناسی و پیشینه روش 

 و انتشار قانون چارچوب در که را اعتراضات و تجمعات به مربوط اطالعاتی درخواست مورد ۱۱۷ ،۱۹آرتیکل سازمان

 این است. کرده بررسی رسیده، ثبت به ۱۳۹8 ماه آبان تا ۱۳۹۷ ماه دی فاصله در ایران اطالعات به آزاد دسترسی

 وزارت و کشور هایاستانداری دفاتر جمله از حکومتی نهادهای سوی از شدهداده هایپاسخ و هادرخواست این سازمان

 همچنین و اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون از نهادها این پیروی میزان تا است کرده بررسی و مطالعه را کشور

 دهد. قرار ارزیابی مورد را است آن اجرای به موظف ایران که بشری حقوق المللیبین موازین و قوانین از

 

 شامل: اندگرفته قرار تحلیل مورد گزارش این در که اطالعاتی هایدرخواست
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 هاپرسش از ایمجموعه و شده ارائه استان ۳۱ در استانداری دفاتر و کشور وزارت به اطالعاتی درخواست ۹۳ •

  کردند؛ مطرح نشدند مجوز دریافت به موفق همچنین و گرفته مجوز ۱۳۹۲ سال از که تجمعاتی خصوص در

 سال در سراسری اعتراضات با رابطه در جمله از اعتراضات، و تجمعات با تبطمر اطالعاتی درخواست ۲۴ •

 .۱۳۹8 آبان سراسری اعتراضات طی اینترنت قطعی همچنین و ۱۳۹8 سال و ۱۳۹۶

 

 و بوده یکسان جزییات و اطالعات خواهان ۱۹آرتیکل سوی از شدهبررسی اطالعات درخواستی ۹۳ اینکه به توجه با

 وزارت و کشور هایاستانداری دفاتر خصوصا حکومتی نهادهای برخورد ینحوه بررسی برای مناسب فرصتی نتیجه در

 با ارتباط در اطالعاتی هایدرخواست سایر از مجزا طوربه هادرخواست این کنند،می فراهم هادرخواست این با کشور

 ارائه آمار دلیل، همین به اند.گرفته قرار تحلیل مورد اند،شده شناسایی ۱۹ آرتیکل سوی از که اعتراضات و تجمعات

 مرتبط اطالعاتی درخواست ۲۴ و شودمی هادرخواست این به محدود صرفاً پاسخگویی، نرخ خصوص در جمله از شده

 شود.نمی شامل شده شناسایی ۱۹آرتیکل سوی از که را تجمعات با

 

 انتشار کمیسیون دبیرخانه سوی از اکسل سند یک قالب در ها،آن به شده داده هایپاسخ و اطالعاتی هایدرخواست

 در دارد، عهده بر را قانون این اجرای بر نظارت که نهادی یعنی اطالعات(، )کمیسیون اطالعات به آزاد دسترسی و

 این ارش،زگ این نگارش و ۱۹ آرتیکل سازمان توسط قاتیتحق انجام زمان در  4است. گرفته قرار عموم دسترس

 داده تحویل عمومی نهادهای به ۱۳۹8 آبان تا که اطالعاتی هایدرخواست شامل تنها شدهمنتشر اکسل سند

 بود. اندشده

 

 دست دیگر عمومی منبع یک به خود تحقیقات در ۱۹آرتیکل اطالعات، کمیسیون سوی از منتشره اطالعات بر عالوه

 منتشر اطالعات کمیسیون توسط که را تجمعات با مرتبط یاهپاسخ و هادرخواست همان از تعدادی که است یافته

 در منتشرشده ایمقاله که غیررسمی سند این .است کرده منتشر ،اندگرفته قرار بررسی مورد گزارش این در و شده

 ایمجموعه که شده نوشته افرادی یا فرد توسط غیررسمی( سند عنوان با بعد، به اینجا )از است داخلی وبسایت یک

 در .اندکرده ارائه دولتی نهادهای به ۱۳۹8 و ۱۳۹۷ هایسال در را تجمعات با ارتباط در اطالعاتی هایدرخواست از

 که اندداشته دسترسی اطالعات برخی به اند،بوده اطالعات این متقاضیان خود که – مقاله گاننویسنده/ نتیجه

 5است. نداده قرار عموم اختیار در و نکرده ثبت اکسل سند در رسماً را آن اطالعات کمیسیون

 

 ولی ،مدهآ فراهم ،رسمی یهاپاسخ و هادرخواست مبنای بر ،آن در شده ارائه آمارهای جمله از ،تحلیل این اگرچه

 دهی پاسخ ینحوه از ترکامل تصویری ارائه به که چرا است شده داده انعکاس نیز غیررسمی سند در موجود اطالعات

 همچنین و کندمی کمک باشند( داده یپاسخ اصوال که صورتی )در اطالعاتی هایدرخواست به حکومتی نهادهای

  .دهدمی نشان نیز را شدهحذف موارد و تناقضات ها،نظمیبی ها،نقصان
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 هاییدشواری ،اطالعات به آزاد دسترسی کمیسیون سوی از شدهمنتشر اکسل سند در شدهحذف موارد و هاقاعدگیبی

 داده هایپاسخ موارد، برخی در مثال، عنوان به است. آورده وجودبه ۱۹آرتیکل سوی از گرفته صورت تحلیل برای را

 از دیگر، موارد در اند.نگرفته قرار عموم اختیار در که کنندمی اشاره هاییپیوست به عمومی نهادهای سوی از شده

 اکسل سند در اما است شده ارائه اولیه هایپاسخ مواردی در احتماالً که رسدمی نظر به چنین پیگیری هایدرخواست

 .اندنشده ذکر هاپاسخ این

 

 برخی نیز اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار ملی سامانه کمیسیون، دبیرخانه سوی از منتشره اکسل سند بر افزون

 توسط اسناد این که مواردی در را پیوستی اسناد سامانه، این هرچند است. کرده منتشر را اطالعات هایدرخواست از

 دسترسی عمال آن، جستجوی سیستم ردعملک در جدی هاینقصان گذارد،می عموم دسترس در اندشده فراهم نهادها

 به که پیشرفته یجستجو امکانات از برخی نمونه، برای کند.می ناممکن را اطالعاتی هایدرخواست از بسیاری به

 .کندنمی کار وجه هیچ به یا و درستی به یا اند،شده تنظیم جستجو نتایج کردن محدود منظور

 

 دفاتر مثال، عنوان به است. کرده استفاده اکسل سند تکمیل برای غیررسمی سند از ۱۹آرتیکل ،ممکن موارد در

 توانسته فقط ۱۹آرتیکل سازمان اما اند،داده ارجاع پیوستی اسناد به خود هایپاسخ در مورد سه در حداقل استانداری

 دهد. قرار بررسی مورد را هاآن و فتهیا دسترسی هاپیوست این به غیررسمی سند طریق از است

 

 آن عملکرد عمده تاخیرهای و هانقصان ،است مثبت اقدامی کمیسیون این توسط مذکور هایدرخواست انتشار اگرچه

 دسترسی قابل عموم برای باید که مطالبی و اسناد سایر و هاگزارش دقیق و هنگامبه انتشار جمله از ،کندمی مختل را

 مذکور، قانون ۲۰ ماده طبق اطالعات، کمیسیون که کرد اشاره ایساالنه هایگزارش به توانمی مثال عنوان به باشند.

 که را قانون این اجرای درباره خود ساالنه گزارش نخستین سرانجام اطالعات کمیسیون .است هاآن انتشار به موظف

 کرد. منتشر مقرر مهلت از پس سال یک به قریب را بود ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ هایسال بین ساله دو دوره دربرگیرنده

 اند.شده منتشر یتوجه قابل تاخیر با و اخیرا نیز ۱۳۹۹ و ۱۳۹8 سال هایگزارش
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 چارچوب قوانین داخلی 

 حق دسترسی به اطالعات در ایران 
 

 نهادهای اختیار در موجود اطالعاتِ تا دارد حق ایرانی شهروند هر ،اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون طبق

 کندمی موظف را نهادها مذکور قانون کند. درخواست را عمومی خدمات دهندهارائه نهادهای سایر و خصوصی عمومی،

 در موجود اطالعات هرگونه تا دارند حق شهروندان ،قانون طبق دهند. پاسخ هادرخواست این به کاری روز ده طی تا

 مجوزهای ها،داده مجموعه ها،ایمیل نشده، یا منتشرشده هایگزارش قراردادها، شترونو قبیل از عمومی نهادهای

 ضبط و ثبت چنانچه قانون این مشمول اطالعات کنند. درخواست را بودجه هایطرح یا مخارج رسید ساز، و ساخت

 هر در هاداده یا تصاویر ،بصری سمعی هایفایل مکتوب، اسناد جمله از  قالبی و شکل هر در تواندمی ،باشند شده

 »هیچ اطالعات متقاضی از ندارند حق عمومی نهادهای قانون، ۷ ماده اساس بر .باشد چاپی نسخه یا الکترونیکی شکل

 با همراه باید العاتاط انتشار از خودداری هرگونه این، بر عالوه کنند. مطالبه تقاضایش« جهت توجیهی یا دلیل گونه

 استثنائات حدود از نباید اطالعات ارائه از خودداری موارد بگیرد. قرار متقاضی فرد اختیار در قانونی و کافی توجیه

 رود. فراتر قانون این قالب در شدهمطرح

 

 المللیبین قوانین تحت تعهداتش به عمل جهت در ایران گام نخستین اطالعات، به آزاد دسترسی و انتشار قانون

 اعمال جمله از بسیاری نواقص مذکور قانون حال، این با شود.می محسوب اطالعات به دسترسی حق تضمین منظوربه

 اصالح مورد المللیبین قوانین با انطباق منظوربه باید و داشته اطالعات انتشار خصوص در مبهم و گسترده استثناهای

 کرده تصویب نیز را هایینامهشیوه قانون این اجرای به ناظر نهاد اطالعات، کمیسیون گذشته، سال دو طی گیرد. قرار

 کردن روشن قانون، این محتوای توضیح کمیسیون، دبیر ،انتظامی حسین اظهارات طبق ها،نامهشیوه این هدف  6است؛

 نظیر مواردی به هانامهشیوه این .است شهروندان به اطالعات ارائه فرایند تسهیل نهایتا و آن مسکوت یا مبهم نقاط

 تفکیک و تشخیص و اطالعات، انتشار زمینه در اختالفات حل عمومی، اطالعات از دولتی اسرار تفکیک و تشخیص

 7.پردازندمی عمومی اطالعات از خصوصی و شخصی اطالعات

 

 نشده پرداخته قانون این یعمده نواقص به رود،می شمار به صحیح جهت در گامی ها،نامهشیوه این تصویب اگرچه

 شده« بندی»طبقه اطالعات که کرد اشاره قانون این ۱۳ ماده ذیل موردی به توانمی نواقص این ترینمهم از .است

 اطالعات مصادیق تعیین انون،ق این ۱۳۹۳ سال نامهآیین طبق کند.می مستثنی انتشار درخواست حق از را

 گیرد.می صورت ۱۳5۳ سال دولتی سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات قانون اساس بر شده« بندی»طبقه

 گستره که دهدمی اجازه نحو، این به و کندمی تعریف مبهم و گسترده عباراتی با را محرمانه اطالعات ،قانون این

 تلقی شدهبندیطبقه اطالعات مصداق باشند، داشته را هاآن به دسترسی حق باید مردم معمو که اطالعاتی از بزرگی

 خود تعاریف همچنان اما کند،می فراهم دولتی اسرار تعریف برای را هاییراهنمایی نامهشیوه این که درحالی گردند.

https://bit.ly/3tg2flO
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 مناسبی حلراه نتیجه در و کند،می یمبتن دولتی سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات قانون اساس بر را

 دهد.نمی ارائه قانون در اساسی نقصان این برای

 

 قانون این محدود مرزهای از فراتر اطالعات به دسترسی حق گسترش به قادر مذکور هاینامهشیوه این، بر افزون

 پناهندگان مانند شهروند غیر افراد حق و شودمی اعمال ایرانی شهروندان برای فقط قانون این حاضر، حال در نیستند.

 را اطالعات بر دسترسی بر کشور مقیم افراد سایر همچنین و افغانستان جمله از دیگر کشورهای از پناهجویان و

 در کمیسیون این که چرا دارد، وجود اطالعات کمیسیون استقالل مورد در هایینگرانی همچنین کند.نمی تضمین

 دارد. دست بیان آزادی حق نقض و کردن محدود در خود که نهادی است، مستقر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 

 میز در ایران آ حق برگزاری تجمعات مسالمت 
 

 اصلی محور که ،هاراهپیمایی و تجمعات برگزاری حق برای تصمینی عمل، در چه و قانون در چه ،ایران در

 اجتماعات برگزاری حق ایران اساسی قانون .ندارد وجود است، گزارش این در شدهبررسی اطالعاتی هایدرخواست

 »مغایریت عدم چون مبهمی عبارات به مشروط را حق این زیرا دهدنمی را المللیبین قوانین با مطابق آمیزمسالمت

 به سالح، حمل بدون هاپیماییراه و اجتماعات »تشکیل ایران، اساسی نونقا ۲۷ اصل طبق کند.می اسالم« مبانی با

 توانندمی مقامات و ندارد وجود اسالم« »مبانی از تعریفی هیچ   8است.« آزاد نباشد اسالم مبانی به مخل که آن شرط

 کنند. تفسیر را آن خواهندمی که هرگونه

 

 حرفی اساسی قانون کهحالی در کنند.می اعمال حق این بر را بیشتری هایمحدویت داخلی قوانین سایر این، بر افزون

 موظف تجمعات (،۱۹۹5) سیاسی احزاب و هاگروه فعالیت قانون طبق زند،نمی تجمعات برگزاری برای مجوز گرفتن از

 تجمعات برگزاری برای مجوز درخواست حق تایید مورد یسیاس احزاب فقط عمل در و هستند قبلی مجوز گرفتن به

 ایمجموعه از دارند را ایران اسالمی جمهوری قوانین چارچوب در فعالیت مجوز که سیاسی احزاب قانون، بنابر دارند. را

 مجوز بکس یا و اطالع با تجمعات و تظاهرات برگزاری حق امتیازات، این از یکی برخوردارند. امتیازات« و »حقوق از

 برگزاری از پیش ساعت ۷۲ باید حزب دبیرخانه قانون، این طبق .است مربوطه استانداری دفاتر و کشور وزارت از

 کند. مجوز درخواست نظر مورد تجمع

 

 برگزاری درخواست حق ایران، قوانین از یک هیچ یا و آن نامهآیین سیاسی، احزاب خصوص در ۱۳۹5 سال قانون 

 یک تشکیل برای مشروعیت معیار گرفتن نظر در با دهد.نمی سیاسی احزاب از غیر هاییگروه و افراد به را تجمع

 این دوم ماده از ۲ تبصره در مثال، عنوان به شویم.می موضوع این بودن هشداردهنده متوجه بیشتر سیاسی، حزب

 قرار اسالم« موازین چهارچوب در عقیدتی و فکری مبانی بینی،»جهان متضمن باید سیاسی احزاب مرامنامه قانون،

 به عملی التزام و »اعتقاد قبیل از شرایطی دارای باید آن در عضویت و حزب تاسیس متقاضیان این، بر عالوه دارد.

 امنیت علیه جرائم ارتکاب به که کسانی قانون، این 5 ماده طبق (.۴ )ماده باشند فقیه« مطلقه والیت و اساسی قانون
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 جاسوسی به مظنون اطالعاتی و امنیتی نهادهای سوی از که کسانی ،باشند شده محکوم کشور خارجی و داخلی

 این عمل، در .هستند مومحر حق این از فجور« و فسق به »متجاهران و ،دادگاه از برائت حکم صدور از قبل تا هستند

 حقوق فعاالن و صنفی هایاتحادیه اعضای بشر، حقوق فعاالن بشر، حقوق مدافعان از زیادی تعداد دربرگیرنده هاگروه

 ،کنندمی استفاده خود حقوق از آمیزمسالمت طوربه که هستند یافراد دیگر و ایرسانه فعاالن ،خبرنگاران کارگری،

 .اجباری حجاب به معترض زنان قبیل از

 

 قوانینی دیگر همچنین و ایران اساسی قانون طریق از آمیزمسالمت تجمعات برگزاری حق بر شدهالاعم هایمحدودیت

 هستند حکومت تایید مورد ایدئولوژی با همسو که تجمعاتی که معناست بدان عمالً گرفت، قرار اشاره مورد باال در که

 تجمعات عمل، در شوند.می محسوب مجاز ناًقانو شوند،می سازماندهی حکومت تایید مورد سیاسی احزاب طریق از و

 قرار انتقاد مورد و کشدنمی چالش به را هاآن یا بردمی پیش را حکومتی هایسیاست و ایدئولوژی که مجوز بدون

 شمار به غیرقانونی دهد،می نشان مسئوالن بیانات که همانگونه تجمعات، سایر روند.می شمار به مجاز نیز دهدنمی

 را یمجوز بدون تجمعات ایران مقامات که دهدمی نشان بشری حقوق هایسازمان مستندسازی و تحقیقات روند.می

 تجمعاتی چنین در کنندگانشرکت و دهندگانسازمان تابند.برنمی را ندارد مطابقت هاآن ایدئولوژی و هاسیاست با که

 ،مرگبار اسلحه حتی و قهریه قوه به غیرقانونی توسل جمله از ،شوندمی روبرو مندنظام و شدید سرکوب با اغلب

 احکام قبیل از شدید هایمجازات همچنین و قهری ناپدیدسازی ها،بدرفتاری سایر و شکنجه بازداشت، دستگیری،

 9زندان. مدت طوالنی
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ارسال شده در سال    ها و اعتراضات دسترسی به اطالعات مرتبط با راهپیمایی   های درخواست 

۱۳۹۷ /۱۳۹8 

 درخواست اطالعاتی   ۹۳تحلیل  

 

 در مردم است. نمانده دور ایران در مردم نظر از هاراهپیمایی و اجتماعات حق تضمین بر مبنی ایران مقامات ادعاهای

 به یبندیپا و یتشفاف دادن نشان به مقامات کردن وادار یبرا اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون از ایران

 اند.کرده استفاده یزآم مسالمت تجمع حق از یتحما یبرا خود تعهدات

 

 هایدرخواست انتشار در جدی هایینقصان و هاتعویق شد، داده نشان تفصیل به شناسیروش بخش در چنانچه

 بدان این است. داشته وجود اطالعات کمیسیون توسط شدهارائه هایپاسخ نیز و قانون این تحت شده ارسال اطالعاتی

 ایران در مردم توسط تاریخ این تا که اعتراضات و تجمعات با مرتبط اطالعاتی هایدرخواست دقیق تعداد که معناست

 ارتباط در اطالعاتی درخواست ۹۳ حداقل ۱۹آرتیکل سازمان حال، این با است. مانده باقی نامشخص اندشده ارسال

 به ۱۳۹8 و ۱۳۹۷ هایسال در که اخیر هایسال طی تجمعات برگزاری برای مجوز دریافت برای تقاضاها تعداد با

 در که هادرخواست این است. کرده ثبت را اندشده ارسال ایران استان ۳۱ تمام در استانداری دفاتر و کشور وزارت

 دریافت درخواست پنج تا دو بین نهادها این از یک هر که دهدمی نشان اندشده منتشر اطالعات کمیسیون اکسل سند

 بوده یهایدرخواست پیگیری منظور به درخواست ۱۲ درخواست، ۹۳ از دارد، اطالع ۱۹ آرتیکل که جایی تا اند.کرده

 مورد 8۱ نتیجه، در اند.کرده دریافت ناکافی و ناقص هایپاسخ یا و بودند مانده پاسخبی و شدهارسال پیشتر که است

 بودند. شده ارسال نخست بار برای ها،درخواست از

 

 همه درباره اطالعات جزییات تا شده خواسته هااستان تمامی استانداری دفاتر و کشور وزارت از ها،درخواست این در

 ارائه را بودند کرده دریافت۱۳۹۲  10سال از نهادها این هک یتظاهرات و تجمع برگزاری برای مجوز دریافت هایتقاضا

  شود:می زیر موارد شامل شده خواسته اطالعات .دهند

 

 است؟ شده صادر ۱۳۹۲ سال از راهپیمایی و تجمعات درخواست برای مجوز تعداد چه •

 اند؟داده ارائه را هادرخواست این حقوقی( و حقیقی )اشخاص کسانی چه •

 است؟ بوده چه تجمعات این هدف •

 ؟است بوده نظر مد مذکور تظاهرات یا تجمعات برگزاری برای مکانی و زمان چه  •

 خیر؟ یا است شده صادر تجمعات این از یک هر برای الزم مجوز آیا •

 است؟ بوده چه نشده صادر مجوز که مواردی در درخواست رد دلیل و •
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 تجمعات به مربوط اطالعات درخواست ۲۴ ها،درخواست این بر عالوه ۱۹آرتیکل سازمان گزارش، این نگارش زمان در

 درباره گوناگونی اطالعات خواهان افراد ها،درخواست این ارسال هنگام است. کرده ثبت نیز را دیگر اعتراضات و

 ها،استان از بعضی در ولتید هایساختمان برابر در تجمعات تعداد اندجمله این از .اندشده اعتراضات و هاراهپیمایی

 سراسری اعتراضات طی شدهکشته و دستگیر افراد تعداد و تجمعات، برگزاری به مربوط هاینامهآیین و هانامهشیوه

 شد. خواهند بررسی بعدی هایبخش در هادرخواست این .۱۳۹8 آبان و ۱۳۹۶ هایسال در
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 ۱۳۹8و    ۱۳۹۷های  در سال ی  اطالعاتی مرتبط با تجمعات ارسال ٍهای  پاسخ نهادها به درخواست 

 

 

 مجوز صدور عدم و صدور با مرتبط منتشرشده و ثبت رسماً  اطالعاتی درخواست ۹۳ از ۱۹آرتیکل سازمان ارزیابی

 ارائه از یا اندانگاشته نادیده را هادرخواست این کامالً یا ،حکومتی نهادهای اکثر که دهدمی نشان تجمعات، برای

 بخشی نهادها از تعدادی اند.کرده خودداری ،اطالعات این بودن بندیطبقه به استناد با هادرخواست این به اطالعات

 ارائه ناقصی هایپاسخ تنها و کرده خودداری الزم اطالعات ارائه از موارد اکثر در اما ،اندکرده فراهم را الزم اطالعات از

  .اندداده

 

 ها پاسخ گذاشتن درخواست بی 

 

 ۹۳ از مورد ۶۲ به دولتی نهادهای که دهدمی نشان اطالعات کمیسیون سوی از شده منتشر هایدرخواست بررسی

 منتشر اطالعات کمیسیون سوی از که اکسل سند در اند.نداده پاسخ - هاآن درصد ۶۷ به یعنی - درخواست مورد

 و ۱۳۹۷ هایسال در که نهادی ۳۱ از نهاد ۱۱ ،سند این طبق اما است. رسیده ثبت به استانداری دفاتر هایپاسخ شده

 هایاستان در استانداری دفاتر جمله از - اندهکرد دریافت را اعتراضات و تجمعات با مرتبط اطالعاتی هایدرخواست ۱۳۹8

 و یلویههگک 14کرمانشاه، کردستان، 13بلوچستان، و یستانس ،زنجان 12شمالی، خراسان و یرضو خراسان ایالم، 11،البرز

 هادرخواست ینا یزن کشور وزارت اکسل، سند بر بنا .اندنداده یپاسخ یچه -- مازندران و 16یغرب یجانآذربا 15یراحمد،بو

 است. گذاشته پاسخیب را

 

 استانداری دفاتر از تعدادی هایپاسخ اگرچه است، شده بررسی ۱۹ آرتیکل سازمان سوی از که غیررسمی سند بنابر

 باال، در ذکرشده هایاستان میان از بودند. کرده ارائه را هاییپاسخی دفاتر این است، نشده ثبت رسمی اکسل سند در

 مجوز برای درخواستی هیچ بعد، به ۱۳۹۲ سال از که اندداشته اظهار مازندران و زنجان هایاستان در استانداری دفاتر

 برای کند.می روشن را هااستانداری هایپاسخ از دیگری ابعاد یننهمچ غیررسمی سند اند.نکرده دریافت تجمعات

 بندیطبقه دلیل به شده خواسته اطالعات انتشار از ابتدا استان این است: داده نشان متناقض رفتاری فارس استان مثال

 به ۱۳۹۲ سال از تجمعات برگزاری درخواست دریافت عدم بر شکایت، دریافت از پس اما ،هکرد خودداری آن بودن

 گفته پاسخ یک در است: داده متناقض پاسخ دو نیز کردستان استانداری دفتر ترتیب، همین به است. کرده تاکید بعد

 اطالعات که داشته اظهار دیگری در و است نکرده دریافت تجمع برگزاری مجوز برای درخواستی هیچ که است

 هدور طی تجمعات برگزاری مجوز برای درخواست دو البرز، استان پاسخ بنابر ندارد. اختیار در را شدهدرخواست

  خیر. یا بود شده موافقت هادرخواست این با که است نشده ذکر هاپاسخ در اما بود شده ارسال ذکرشده
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 بندی بودن اطالعات رد درخواست به دلیل طبقه 

 

 توسط شده منتشر رسماً  اطالعات بنابر حال، این با اند.داده پاسخ اطالعاتی هایدرخواست به مورد ۳۱ در مقامات

 این با است،داده منفی پاسخ اطالعات درخواست به واقع در مربوطه نهاد ها،پاسخ این از مورد ۱8 در کمیسیون،

 »مصلحت« مذکور اطالعات افشای یا است؛ »محرمانه« یا شده«بندی»طبقه اطالعاتی درخواستی، اطالعات که توجیه

 »مقامات مجوز نیازمند هاآن انتشار یا هستند، اطالعات این به دسترسی به قادر اصخ مناصب با افرادی تنها یا نیست؛

  است. باال«
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 محرمانه برای متفاوتی یلدال اند،کرده رد بودنشان بندیطبقه مبنای بر را اطالعاتی هایدرخواست که استانداری دفاتر

 اطالعات بودن بندیطبقه کرمان، و فارس هایاستان در مثال استانداری، دفاتر برخی که حالی در .اندآورده هاآن بودن

 اطالعات، این بودن بندیطبقه به استناد با استانداری، دفاتر برخی اند،کرده طرح بیشتر جزییات هرگونه ذکر بدون را

 کرده اظهار شرقی آذربایجان ستانداریا دفتر مثال، برای اند.داده ارجاع دفاتر از برخی هاینامهشیوه یا هانامهآیین به

 قانون مصادیق از و بوده بندیطبقه درخواستی آمار استانداری، انتخاباتی و سیاسی مورا دفتر اعالم به »بنا که است

 باالدستی مراجع از الزم مجوزهای بدون آن »ارائه و شوندنمی محسوب اطالعات« به آزاد دسترسی و انتشار

 بندیطبقه اساس بر هادرخواست رد هنگام مشابه اقدامی در نیز همدان استان استانداری تردف باشد.«مقدورنمی

 مذکور مکاتبات متن است. داده ارجاع خود اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاونت حوزه با خود اتمکاتب به بودنشان،

 نیستند. دسترسی قابل

 

 مربوط اطالعات که کردند اظهار ابتدا در بختیاری، و محال هارچ و اصفهان دفاتر مانند ها،استانداری دفاتر از برخی

 که پیگیری درخواست با ،که ستیحال در این شوند.می محسوب شدهبندیطبقه تجمعات، مجوز درخواست به

 بیان و تغییر را خود هایپاسخ کشید،می چالش به حکومتی اسرار عنوانبه را درخواستی اطالعات بودن بندیطبقه

 باشد.« ]سیاسی[ حزب یک دبیر کننده»درخواست که است انتشار قابل صورتی در تنها درخواستی اطالعات که ردندک

 شود.نمی محسوب موجه دلیلی اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون لحاظ از شرط، این
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 های ناقص و ناکافی پاسخ 

 

 در گیالن و قم لرستان، هایاستان دفاتر ،اندکرده ارائه پاسخی هادرخواست به نحوی به که استانداری دفاتر میان از

 رسمی وبسایت در اسناد این به است نتوانسته ۱۹آرتیکل سازمان .اندداده ارجاع پیوست اسناد به خود هایپاسخ

 سند در که را ذکورم اسناد سازمان این اما کند پیدا دسترسی اطالعات به دسترسی سامانه یا اطالعات کمیسیون

 است. کرده بررسی اند،شده منتشر غیررسمی

 

 تا ۱۳۹۲ هایسال بین که داشته اظهار لرستان در استانداری دفتر غیررسمی، منبع سوی از منتشره اسناد بنابر

 مورد سه در و شده داده مجوز مورد ۱5 در .است کرده دریافت راهپیمایی و تجمع برگزاری برای تقاضا ۱8 ،۱۳۹8

 کارزارهای با مرتبط شدند مجوز کسب به موفق که تجمع برگزاری تقاضای ۱۳ است. نشده موافقت مجوز تقاضای با

 مخالفت تجمعات برگزاری تقاضای با مورد سه در اند.بوده ۱۳۹۲ سال جمهوری ریاست انتخابات جمله از انتخاباتی

 ارسال روستا سه ساکنان سوی از شده رد مجوز خواستدر سه است. شده ذکر تجمع« بودن »غیرقانونی آن دلیل و

 آب غیرمجاز هایچاه پلمپ با مخالفت همچنین و شهری/روستایی تقسیمات با ترتیب به درخواست دو بود. شده

 تشخیص غیرقانونی شدهدرخواست تجمعات چرا اینکه خصوص در اطالعاتی استانداری دفتر بودند. مرتبط کشاورزی

  .است نکرده ائهار نداهشد داده

 

 .است داده ارائه سالیانه ارقام شامل جدولی اطالعات، کننده درخواست فرد به قم استانداری غیررسمی، منبع بنابر

 کرده دریافت تجمع مجوز صدور برای تقاضا ۱۰ مجموع در استانداری این ،۱۳۹۷ تا ۱۳۹۲ بین جدول، این براساس

 در دوره، این طی که است آمده جدول این در همچنین 17بود. کرده مخالفت بقیه با و موافقت مورد دو با که بود

 اطالعاتی هیچگونه پاسخ، این در اند.بوده مجوز بدون مورد ۲8۶ میان این از که است شده برگزار تجمع ۲88 مجموع

 مخالفت دلیل یا و هاآن محل و تاریخ ،تجمعات موضوع ،اندداده ارائه را هادرخواست این که نهادهایی و افراد درباره

 شود.نمی ارائه تقاضاها اکثریت با

 

 استانداری این ،۱۳۹۷ تا ۱۳۹۲ بین جدول، این بنابر است. شده ارائه گیالن استانداری دفتر سوی از مشابهی جدول

 ۱۲ با و موافقت وردم ۱۱88 با میان این از که کرده دریافت تجمعات برگزاری برای مجوز تقاضای ۱۲۰۰ مجموع در

 این از که شده برگزار تجمع ۱5۰۹ دوره این طی که است آمده همچنین جدول این در .است شده مخالفت مورد

 جمله از اطالعاتی هایدرخواست هایبخش سایر خصوص در اطالعات دفتر این ند.اهبود مجوز بدون مورد ۳۲۱ تعداد،

 رد دلیل و بودند داده ارائه را هادرخواست این که نهادهایی و افراد ها،آن محل و تاریخ تجمعات، نظر مورد موضوع

 است. نکرده ئهاار مجوز صدور
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 ال،مث عنوان به اند.داده ارائه ناقص و حداقل اطالعاتی صرفا نیز سمنان و جنوبی خراسان یزد، در استانداری دفاتر

 کرده دریافت تجمعات برای مجوز تقاضای هشت مجموع در ۱۳۹۲ سال از که است کرده عانذا یزد استانداری دفتر

 متقاضیان هویت درباره اطالعاتی هیچ استانداری این حال این با .اندنگرفته مثبت پاسخ هاتقاضا این از یک هیچ و

  است. نداده قرار اختیار در شدنشان رد دالیل یا و تجمعات موضوع مجوزها، این

 

  اند:کرده اشاره حداقلی آماری به نیز هااستانداری سایر ترتیب، همین به

 

 قانونی فرایندهای از شهروندان کافی اطالع عدم دلیل »به است گفته سمنان استان در استانداری دفتر •

 بوده محدود بسیار تجمعات برگزاری برای استانداری به ارسالی هایدرخواست تجمع، مجوز صدور به منجر

 در که کرده دریافت تجمعات برای مجوز درخواست دو تنها ،۱۳۹۲ سال از که داد ادامه دفتر این است.«

 است. شده موافقت تجمع برگزاری با مورد دو هر

 از حمایت برای راهپیمایی برگزاری منظور به مرکزی استان »در است: گفته مرکزی استان استانداری دفتر •

  است.« شده موافقت آن برگزاری با و صادر مجوز که شده مجوز درخواست یمن کودکان

 ۱۳۹۴ سال در راهپیمایی مجوز برای تقاضا یک تنها که است داشته اظهار جنوبی خراسان استانداری دفتر •

 برای درخواستی تجمع استانداری، نای اظهارات طبق است. شده موافقت آن با که است کرده دریافت

  است. بوده خوانیکتاب تبلیغ منظوربه کودکان گردهمایی

 راهپیمایی برای یمجوز درخواست هیچ بعد، به ۱۳۹5 سال از که است کرده اظهار قزوین استانداری دفتر •

 .یستن دست در اطالعاتی نیز سال این از پیش احتمالی هایدرخواست مورد در و نکرده دریافت

 راهپیمایی مجوز برای درخواستی هیچ بعد، به ۱۳۹۲ سال از که است کرده اظهار بوشهر استانداری دفتر •

 است. نکرده دریافت

 

 پاسخبی را اطالعاتی هایدرخواست از گوناگونی هایبخش که معنا این به - ناقصند و حداقلی تنهانه هاپاسخ این

 که همانگونه سال، در تجمع ۶۰۰۰ است ممکن چگونه مثال برای کنند:می یجادا نیز را هاییپرسش بلکه -گذارندمی

 برگزاری برای تقاضا مورد مجوزهای تعداد که حالی در باشد شده برگزار کند، می ادعا کشور وزارت سیاسی معاونت

 هااستانداری سوی زا شده داده هایپاسخ باشد؟ صفر به نزدیک یا صفر هاسال همان در بزرگ هایاستان در تجمعات

 اند،شده برگزار سال هر ایران، مقامات ادعای به که تجمعاتی از زیادی تعداد خصوص در یا که است آن از حاکی

 اند.شده برگزار مقامات از مجوز دریافت بدون که دارند اشاره تجمعاتی به عمدتاً ارقام این اینکه یا است شده مبالغه

 تا کنندمی اشاره شوند،می سرکوب مرتب و شده دانسته »غیرقانونی« که تجمعاتی به ظاهراً مقامات ترتیب، این به

 کنند.می تضمین را آمیزمسالمت تجمعات برگزاری حق که دهند نشان المللیبین جامعه به

 

 مربوط به تجمعات و اعتراضات   یاطالعات   یها درخواست   یر سا
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 را دیگر اطالعاتی درخواست ۲۴ حداقل ۱۹آرتیکل سازمان شدند، مطرح باال در که اطالعاتی درخواست ۹۳ بر عالوه

 دولتی نهادهای به اعتراضات و تجمعات گوناگون هایجنبه با ارتباط در ۱۳۹8 و ۱۳۹۷ هاسال در که است کرده ثبت

 و حقوق نقض موارد با ارتباط در شده، داده نشان زیر بخش در که همانگونه ها،درخواست این اکثر اند.شده ارسال

 اطالعات قبیل این دارای نهادهای هایپاسخ است. داده رخ ۹8 آبان سراسری اعتراضات طی که است اتفاقاتی

 اطالعات، هایدرخواست از بسیاری به کنند.می پیروی باال در شدهبررسی هایپاسخ مشابه الگویی از درخواستی،

 برای است. شده خودداری پاسخ دادن از اطالعات، بودن محرمانه به استناد اب یا شده داده ناتمام و ناقص هایپاسخ

 نمونه:

 

 اساس )بر تجمع ۳۳۱ شدهتفکیک فهرست تا است شده خواسته کشور وزارت از اطالعاتی، درخواست دو در •

 د.کن منتشر بودند، کرده دریافت مجوز قبل سال در کشور وزارت سخنگوی ادعای به که را موضوع( و شهر

 است. نشده داده پاسخی درخواست دو این از یک هیچ به رسمی، اسناد طبق

 

 دی سراسری اعتراضات با رابطه در اطالعاتی تا شده خواسته کشور وزارت از اطالعاتی، درخواست یک در •

 میزان همچنین و شدهدستگیر افراد تعداد بودند، اعتراضات شاهد که شهرهایی تعداد جمله از ،۱۳۹۶ ماه

 وزارت شده، منتشر ونکمیسی توسط رسماً که پاسخی در کند. منتشر هاآن اجتماعی موقعیت و تحصیالت

 وزارتخانه این و است مختلف نهادهای همکاری مستلزم اطالعات این ارائه که است داشته اظهار کشور

 متقاضی فرد اختیار در را آن دریافت، محض به و است کرده درخواست نهادها این از را مذکور اطالعات

 سازمان برای و است نکرده ثبت را یدیگر پاسخ هیچ اطالعات کمیسیون اکسل سند داد. خواهد قرار

    خیر. یا است داده پاسخ درخواست این به نهایتاً کشور وزارت آیا که نیست مشخص ،۱۹ آرتیکل

 

 دفتر این ساختمان دربرابر گرفته صورت اعتراضات تعداد درباره اطالعاتی هیچ هرمزگان استانداری دفتر •

 شوند.می محسوب شدهبندیطبقه اطالعات، این که یهتوج این با است، نکرده ارائه گذشته سال طی

 

 ۹8های مرتبط با اعتراضات سراسری آبان  درخواست 

 

 معترضان مرگبار و دهندهتکان خشونتی و قساوت با تنها نه ایران مقامات ،۹8 آبان در سراسری اعتراضات با برخورد در

 این تا است. بوده نیز حقیقت اختفای و شفافیت و پاسخگویی عدم با توام مستمر طوربه رفتارشان بلکه کردند، سرکوب را

 خصوص در المللی،بین قوانین با مطابق و شفاف، و طرفبی مستقل، تحقیقات تا اندنداده اجازه ایران مقامات تاریخ،

 و ناقضان پذیرد. صورت داد، رخ اعتراضات این از پس و طی که المللیبین هایجنایت و بشر حقوق نقض موارد

 بازماندگان قربانیان، حالیکه در اند،نشسته قدرت مسند بر و برخوردارند مجازات از مطلق مصونیت از همچنان مرتکبین

  محرومند. عدالت و حقیقت از جامعه کل و

 

http://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
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 افراد و مجروحان باختگان،جان واقعی تعداد همچنان انایر مقامات که معناست بدان دارادامه پاسخگویی عدم این

 این جوانب سایر خصوص در امر حقیقت همچنان و اندداشته نگاه مخفی را ۹8 آبان اعتراضات طی شدهبازداشت

 گرفت صورت خونین سرکوبی آن طی که - هفته یک مدت به اینترنت کامل تقریبا کردن قطع شامل که را سرکوب

 – نفر ۲۳۰ حدود که کردند اعالم بار نخستین برای ایران مقامات ۱۳۹۹ سال اردیبهشت در کنند.می مخفی را -

 صدها مشخصات المللبین عفو سازمان اند.شده کشته اعتراضات این طی – امنیتی نیروهای اعضای از نفر ۶ ازجمله

 گویدمی و است کرده منتشر و ثبت ند،شد کشته امنیتی نیروهای دست به اعتراضات این طی که را کودکی و زن مرد،

  است. این از بیش شدهکشته افراد واقعی تعداد که

 

 نهادهای اطالعاتی، هایدرخواست ارسال با تا اندکوشیده یافراد ناقضان، و مرتکبین مجازات از مصونیت بستر این در

 ۱۹ آرتیکل باال، در ذکرشده مشکالت دلیل به دهند. نشان خود از را شفافیت از میزانی تا کنند وادار را حکومتی

 با کند. شناسایی را ۹8 آبان اعتراضات گوناگون جوانب با مرتبط اطالعاتی هایدرخواست دقیق تعداد است نتوانسته

 قطعی جمله از سراسری اعتراضات با ارتباط در ۹8 سال در که اطالعاتی درخواست تعدادی ایمتوانسته ما همه، این

 شود:می زیر موارد شامل درخواست مورد اطالعات کنیم. ثبت را بود شده ارسال اینترنت

 

 خصوص در هاییگزارش به شده، ارسال خوزستان استانداری دفتر به که اطالعات درخواست مورد یک •

 آمار آخرین خواهان و کرده اشاره اعتراضات این طی  18خوزستان، ماهشهر در شدهکشته دافرا باالی تعداد

 پاسخی هیچ اطالعات، کمیسیون سوی از منتشرشده رسمی اسناد بنابر است. شده کشتگان تعداد به مربوط

 است. نشده داده متقاضی این به

 

 را هاییشعبه تعداد تا شده خواسته هاآن از و ارسال سپه و ملی دولتی هایبانک به اطالعات درخواست دو •

 اکسل، سند طبق کنند. اعالم بودند دیده خسارت سراسری اعتراضات طی آبان ۲۷ و ۲۶ روزهای در که

 نظر اظهار در که است این است نگرانی مایه بیشتر آنچه اند.نکرده ارائه پاسخی نهادها این از یک هیچ

 قانون شمول از هادرخواست این که است آمده سوال دو این خصوص در اطالعات، کمیسیون دبیرخانه

 است. خارج اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار

 

 به همچنین و فناوری و ارتباطات وزارت به عمدتاً که است کرده ثبت را اطالعاتی درخواست ۱۲ حداقل ۱۹ آرتیکل

 قطعی ردمو در اطالعاتی خواهان متقاضیان هادرخواست این در اند.شده ارسال اسالمی شورای مجلس و کشور وزارت

 تصمیم این اخذ در دخیل نهادهای اینترنت، قطعی دالیل درباره اطالعاتی مثال برای ؛اندشده اعتراضات طی اینترنت

  .مسئول مقامات و نهادها علیه شکایت ثبت برای قانونی مجاری همچنین و
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 که هرچند اند.هشد ارسال فناوری و ارتباطات وزارت به درخواست ۹ یعنی اکثریت اطالعاتی، درخواست ۱۲ میان از

 بودن شدهبندیطبقه توجیه با یا و هستند ناکافی یا هاپاسخ این است، داده پاسخ مورد ۹ هر در وزارتخانه این

 اند.هکرد خودداری هاآن انتشار از اطالعات،

 

 که هاییدرخواست به گوییپاسخ در که دهدمی نشان فناوری و ارتباطات وزارت سوی از شده ارائه هایپاسخ بررسی

 این در دخیل نهادهای علیه شکایت تسلیم برای موجود مجاری تعیین همچنین و اینترنت قطعی دلیل ارائه خواهان

 تصمیم این اخذ و کند مبرا مسئولیتی هرگونه از را خود ،کل در تا است کوشیده وزارتخانه این بودند، شده تصمیم

 امنیت عالی شورای تصمیم بنابر که بود آورده خود پاسخ در فناوری و ارتباطات وزارت دهد. نسبت نهادها سایر به را

 که نهادی یعنی – کشور امنیت شورای و کشور وزارت به خاص« موارد در اینترنت کردن وصل و »قطع اختیار ملی،

 است گفته فناوری و ارتباطات وزارت ترتیب، این به است. شده داده – کندمی عمل ملی امنیت عالی رایشو تحت

 ارتباطات وزارت ادعای «نیست. سازمان این متوجه اینترنت به اتصال قطع به پاسخگویی در مسئولیتی »هیچگونه که

 این مشورت با محتمال اینترنت قطع با ارتباط در کشور امنیت عالی شورای تصمیم که است آن رغم به فناوری و

 خواسته ارتباطات وزیر از باید ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۱۷۶ اصل اساس بر که چرا است شده اتخاذ وزارت

  کند. اعالم تصمیمی چنین درباره را خود نظر تا شود

 

 امنیت شورای نامه تا شده خواسته فناوری و ارتباطات وزارت از اطالعاتی، درخواست دو حداقل رد این، بر افزون

 نظر مورد نامه که است داشته اظهار وزارتخانه این پاسخ، در کند. ارائه دهدمی را اینترنت قطعی دستور که کشور

 وزارت از متقاضی یک حداقل ترتیب، همین هب است. کرده خودداری آن ارائه از و رودمی شمار به شده«بندی»طبقه

 این به و کند ارائه است، داده اینترنتی قطعی به حکم که را کشور امنیت شورای دستور متن تا بود خواسته کشور

 اسرار جمله از نباید دلیل همین به و است عمومی حقوق به مربوط دستور این که بود کرده یادآوری وزارتخانه

 این به پاسخی وزارتخانه این که دهدمی نشان کمیسیون توسط شده منتشر رسمی اسناد شود. تلقی حکومتی

 است. نداده درخواست

 

 خواهان ترتیب به که است کرده دریافت اطالعاتی درخواست دو فناوری و ارتباطات وزارت مذکور، اطالعات بر عالوه

 خواستار همچنین و بودند متصل جهانی اینترنت به ت،اینترن قطعی دوره طی که اندشده هاییسازمان و افراد اسامی

 داشت اظهار فناوری و ارتباطات وزارت پاسخ، در شدند. (۹8 سال آبان ۲8 تا آبان ۲۴ )بین اینترنت قطع هزینه اعالم

 متصل را ارشاد وزارت از مجوز دارای هایروزنامه و هاخبرگزاری سایتها، کلیه که بود شده ابالغ اپراتورها »به که

 تنظیم سازمان گفته به که بود کرده اظهار فناوری و ارتباطات وزارت اینترنت، قطعی هزینه خصوص در نمایند«.

 خسارات و شده برآورد تومان میلیارد 8۰۰۱ ارتباطی اپراتورهای به فقط وارده خسارات رادیویی، ارتباطات و مقررات

 است. محاسبه حال در همچنان کارهاو کسب سایر به وارده

 



و  هایماییبه اطالعات مرتبط با راهپ یدسترس هایدرخواست 
۱۳۹۷/۱۳۹۸اعتراضات ارسال شده در سال   

 

 

 21 

 خصوص در اطالعات کمیسیون دبیرخانه نظرات همچنین اطالعات کمیسیون سوی از شدهمنتشر اکسل سند

 در دبیرخانه این نظرات در ای،کننده نگران طرزبه است. رسانده ثبت به را هاآن به پاسخ و اطالعات هایدرخواست

 قانون شمول »از هادرخواست این که است آمده اینترنت، قطعی درباره اتیاطالع هایدرخواست همه تقریباً خصوص

 که است نشده ارائه خصوص این در توضیحی هیچ نظرات این در است«. خارج اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار

 ایمجموعه و کرده مختل مختلف طرق به را نفر هامیلیون زندگی که تصمیماتی با رابطه در اطالعات درخواست چرا

 است. قانون این شمول از خارج است، گذاشته زیرپا را هاآن بشر حقوق از
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 های درخواست اطالعات شده در فرم خودداری غیرقانونی و خودسرانه از ارائه اطالعات درخواست 

 

 

 به نهادها پاسخگویی عدم یا شده ارائه هایپاسخ با رابطه در ۱۹آرتیکل سازمان توسط گرفته انجام تحقیقات

 است.بوده غیرقانونی و خودسرانه اقدامات این که دهدمی نشان ،اعتراضات و تجمعات با مرتبط اطالعات هایدرخواست

 ماهیت بودن خودسرانه و غیرقانونی به شانپیگیری هایدرخواست در نیز خود اطالعات کنندگاندرخواست واقع، در

 به نیز و خود حقوق به افراد این تسلط گرنشان که امری - اندکرده اشاره اطالعات ارائه از خودداری از نحوه این

 است. قانون این مشمول عمومی نهادهای وظایف

 

 جلو به رو گامی هرچند ایران، اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون شد، داده شرح نیز پیش بخش در چنانچه

 توجیه با را اطالعات انتشار از خودداری که مبهم و گسترده بسیار ماده یک جمله از آن، نواقص اما شود،می محسوب

 اطالعات انتشار مزبور، قانون ۱۳ ماده طبق شود.می آن تضعیف موجب دارد،می روا آن بودن شدهبندیطبقه

 اطالعات مصادیق تعیین قانون، ۱۳۹۳ سال نامهآیین طبق و خارج، قانون این شمول از شده«بندیطبقه»

 ،۱۳5۳ سال مصوب دولتی سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات قانون بر است مبتنی شده«بندی»طبقه

 قانون، این کند.می تعریف باشد« مملکت یا و دولت مصالح با مغایر آنها افشای که »اسنادی را سری دولتی اسناد که

 است. گرفته قرار استفاده مورد ،باشد عموم اختیار در باید که اطالعات از ایگسترده یمجموعه سازیمخفی منظوربه

 و خودسرانه نحوی به که دهدمی را الزم اختیار و قدرت عمومی نهادهای به ،حصر و حد بی و مبهم استثنائات این

 کنند. خودداری اطالعات انتشار از ضابطهبی

 

 توجیه با تجمعات و اعتراضات با مرتبط درخواستی اطالعات انتشار از استانداری دفاتر از کثیری تعداد هرچند

 معافیت بندهای وجود رغم به که است باور این بر ۱۹آرتیکل سازمان اند،کرده خودداری آن بودن شدهبندیطبقه

 قانون نقض بودنشان شدهبندیطبقه توجیه با درخواستی اطالعات انتشار از خودداری گسترده، حد از بیش و مبهم

 حقوق با مرتبط تصمیمات ،اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون طبق که دارد تکیه استدالل این بر باور این است.

 گویدمی اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون ۱۱ ماده گردند. تلقی حکومتی اسرار توانندنمی عمومی تکالیف و

 انتشار و باشدنمی دولتی اسرار عنوان به بندیطبقه قابل است عمومی تکلیف یا حق موجد که تصمیمی و »مصوبه

 المللیبین قوانین و شودمی محسوب بشر حقوق جمله از آمیز،مسالمت عاتتجم برگزاری حق بو.« خواهد الزامی آنها

 شکلی به هرچند ایران، خود اساسی قانون همینطور و -است هاآن رعایت به موظف نیز ایران که – بشری حقوق

 رسمیت به بیان آزادی حق تحت که اینترنت به دسترسی حق ترتیب، همین به هستند. حق این متضمن ناقص،

  برخوردارند. حق این از افراد همه که کند حاصل اطمینان دارد وظیفه حکومت و است همگان به متعلق شده، شناخته

 

 ،۱۳۹۹ اردیبهشت در اطالعات کمیسیون مصوب نامهشیوه در عمومی، تکالیف و حقوق به مربوط اطالعات انتشار لزوم

 به دسترسی و انتشار نامه»شیوه عنوان با مذکور، نامهآیین ۱ ماده در است. گرفته قرار بیشتری تفصیل و شرح مورد
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 - تصمیمات تمامی که است آمده عمومی(« تصمیمات و مقررات )قوانین، مردم برای تکلیف و حق متضمن اطالعات

 کنندمی وضع عمومی هایمحدودیت یا هاممنوعیت وظایف، که هایینامهآیین و هاقانون ها،نامهشیوه لاشکا تمامی در

 کردن اعالم محرمانه مذکور، نامهشیوه 5 ماده طبق گردند.می محسوب عمومی تکالیف و حقوق به مربوط اطالعات -

 نیز، عالی هایشورای مصوبات که سازدمی شخصم نامهشیوه ۲ ماده این، بر عالوه است. ممنوع اطالعاتی، چنین

 شوند.می نامهشیوه این مشمول باشند، ۱ ماده در مندرج شرایط مطابق چنانچه

 

 است، گزارش این در شده بررسی اطالعاتی هایدرخواست ارسال تاریخ از پس نامه،شیوه این تصویب تاریخ که این با

 از را عمومی تکالیف و حقوق با مرتبط اطالعات صراحت به که ،اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون ۱۱ ماده

 این بر افزون است. بوده اجرایی هادرخواست این ارسال زمان در کند،می تفکیک قانون این معافیتی بندهای مصادیق

 موظف را دولتی دهاینها و دهدمی را آن مفاد شدن ماسبق به عطف اجازه مزبور، نامهشیوه 5 ماده که، این ترمهم و

 بندیطبقه از بودند، شده اعالم شدهبندیطبقه پیشتر که را مردم تکالیف و حقوق با مرتبط اطالعات که کندمی

 نمایند. خارج

 

 وظیفه مربوطه اطالعات صاحبان سایر و هااستانداری دفاتر کشور، وزارت ،۱۹آرتیکل سازمان باور به ترتیب، این به

 دهند. قرار همگان اختیار در را گزارش این در بررسی مورد شدهدرخواست اطالعات تا دارند قانونی

 

 آمیزتناقض و خودسرانه بلکه غیرقانونی، تنها نه اطالعات، درخواست هایفرم به استانداری دفاتر پاسخگویی یشیوه

 تجمعات، و هاراهپیمایی گزاریبر برای مجوز صدور عدم یا صدور با مرتبط اطالعات است ممکن چگونه است. بوده نیز

 پیگیری درخواست در اطالعاتی هایدرخواست چنانچه خیر؟ دیگر برخی در و شود تلقی محرمانه هااستان برخی در

 منتشر ناقص، هرچند را، درخواستی اطالعات قبیل این گیالن، و یزد نظیر هااستان برخی دفاتر اند،کرده تاکید

 نیست بودن محرمانه بر ناظر مقررات از یک هیچ مشمول مزبور، اطالعات که دهدمی نشان ها،تناقض این اند.ساخته

 حکومتی اسرار عنون تحت را اطالعات قبیل این غیرقانونی، و خودسرانه ایشیوه به که هستند مقامات این بلکه

 اند.کرده بندیطبقه

 

 آمیز ات و برگزاری تجمعات مسالمت تعهدات بین المللی ایران برای رعایت حقوق دسترسی به اطالع 

 

 

 تجمعات برگزاری حق است موظف سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق عضو کشور یک عنوانبه ایران

 کند. تضمین را اطالعات به دسترسی همچنین و آمیزمسالمت

 

 تفسیر در بشر، حقوق کمیته است. شده شناخته رسمیت به مذکور میثاق ۲۱ ماده تحت آمیز،مسالمت تجمعات حق

 کند:می حمایت ها،آن مکان از نظرصرف آمیز،مسالمت تجمعات »از ۲۱ ماده که است کرده تصریح ،۳۷ شماره عمومی



و  هایماییطالعات مرتبط با راهپبه ا یدسترس هایدرخواست 
۱۳۹۷/۱۳۹۸اعتراضات ارسال شده در سال   
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 نظرصرف ]و[ ... دو این از تلفیقی در یا و خصوصی، و عمومی هایمکان در آنالین، یا داخلی فضاهای در آزاد، هوای در

 یا هاراهپیمایی مانند - باشند متحرک یا - تحصن مانند - شوند برگزار ثابت مکان یک در تجمعات، این که این از

 ها،راهپیمایی اعتراضات، »تظاهرات، نظیر بگیرند خود به مختلفی اشکال توانندمی تجمعات، تظاهرات.«

 19«.ابم فلش ای شمع کردن روشن با همراه تجمعات ها،تحصن سیاسی، هایگردهمایی

 

 الزامی را کشورها داخلی قوانین در آمیزمسالمت تجمعات حق شدن شناخته رسمیتبه همچنین بشر حقوق کمیته

 موازین با »همسو باید امر« این در دخیل دولتی مقامات تمامی تکالیف و »وظایف که کندمی اضافه و داندمی

 وظیفه همچنین هاحکومت باشد.« همگان سوی از دسترس قابل باید مربوطه[ ]اطالعات و بوده مربوطه المللیبین

 که فرایندی خصوص در جمله از دارند؛ آگاهی مربوطه مقررات و قانون از مردم عموم کنند حاصل »اطمینان دارند

 و مقامات آن بر ناظر قوانین مسئول، مقامات درباره الزم اطالعات ؛کنند طی باید حقوق این اِعمال خواهان افراد

 دسترسی »آزادی کندمی تأکید مزبور یکمیته که است اهمیت شایان حقوق.« نقض صورت در موجود هایغرامت

 بتوانند مردم عموم تا آوردمی فراهم را الزم مبنای (۱۹ ماده ۲ )بند است عمومی نهادهای اختیار در که اطالعاتی به

 تا دهدمی هاآن به را امکان این همچنین و یابند آگاهی تجمعات مورد در اجرا قابل حقوقی و اجرایی چارچوب از

  20کنند.« پاسخگو را دولتی مقامات

 

 نظر در را شرط سه تجمعات، بر هامحدودیت ِاعمال در تا اندشده موظف هاحکومت ،۳۷ شماره عمومی تفسیر در

 دقیق معیارهای با اکیداً و کنند؛ بالدن را مشروع هدفی باشند؛ شده قید قانون در باید هامحدودیت تمامی بگیرند:

 را تناسب معیار اساسا آمیز،مسالمت تجمعات بر کلی هایمحدودیت اعمال باشند. داشته مطابقت تناسب و ضرورت

 یا آمیزمخالفت هایواکنش است ممکن تجمعاتی چنین که این صرف به تواننمی را هامحدودیت این کند.می نقض

 »تصمیمات بشر، حقوق کمیته نظر اظهار طبق این، بر افزون .21کرد اعمال باشد، داشته پی در آمیزخشونت حتی

 با مطابق فرایندی در و قانونی مجاری زا بتوان باید را تجمعات برگزاری حق بر محدودیت اعمال بر مبنی مقامات

  22کشید.« چالش به – عادالنه و عمومی هایدادرسی بر ناظر صولا

 

 بدون و جاری وقایع به واکنش در اغلب که خودجوش تجمعات که است کرده تصریح همچنین بشر حقوق کمیته

 با تناقض در مقامات از مجوز کسب به »الزام و هستند میثاق ۲۱ ماده حمایت مورد گیرندمی شکل پیشاپیش اطالع

 ایجاد را پیشاپیش اطالع به الزام که هایینظام  23است.« اساسی حق یک آمیزمسالمت تجمع که است اصل این

 یاری دیگران حقوق از حمایت و آمیزمسالمت تجمعات اریزبرگ تسهیل در را مقامات که مجازند حدی تا کنندمی

 عدم عالوه به گیرد. قرار توسل مورد تجمع آزادی حق سرکوب برای نباید پیشاپیش دادن اطالع به الزام 24د.نکن

 خود خودی به نباید کنندگانشرکت و دهندگانسازمان توسط تجمعات با رابطه در داخلی قوانین برخی رعایت

  25کند. خارج ۲۱ ماده حمایت از را کنندگانشرکت

 



و  هایماییبه اطالعات مرتبط با راهپ یدسترس هایدرخواست 
۱۳۹۷/۱۳۹۸اعتراضات ارسال شده در سال   
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 و رودمی شمار به بیان آزادی حق با خورده پیوند بشر حقوق از یکی اطالعات به دسترسی حق المللی،بین قوانین در

 تلقی نیز اجتماعی و اقتصادی حقوق جمله از حقوق، سایر به دستیابی جهت در مهم سازوکارهای از یکی همچنین

 کند.می ایفا فساد با مبارزه در اساسی نقشی حق، این شود.می

 

 مدنی و سیاسی حقوق میثاق ۱۹ ماده همچنین و بشر حقوق جهانی اعالمیه ۱۹ ماده تحت اطالعات به دسترسی حق

 کمیته است. شده شناخته رسمیتبه اطالعات، دریافت و درخواست حق همچنین و بیان آزادی مبانی از یکی عنوانبه

 ۳۹۰۱ سال در را اطالعات به دسترسی حق هایمحدودیت و ابعاد ،۳۴ شماره عمومی تفسیر در ملل سازمان بشر حقوق

 اختیار در که است اطالعاتی به دسترسی حق متضمن میثاق این ۱۹ ماده که است نموده اظهار و کرده سازیروشن

 منتشر پیشاپیش را عمومی منافع به مربوط اطالعات تا خواهد می کشورها از مزبور ماده دارد. قرار عمومی نهادهای

 که کندمی تصریح مذکور اظهارنظر باشد. عملی« و مؤثر ،سریع »آسان، اطالعات این به دسترسی فرایند نیز و سازند

 دسترسی کارمزد کنند؛ اجرایی را اطالعات به دسترسی حق قانونگذاری، مانند الزم« »فرایندهای اجرای با باید کشورها

 در مقامات حال، عین در شود؛ ارائه موقعبه باید نیز اطالعاتی هایدرخواست به پاسخ و باشد محدود باید اطالعات به

 درخواست برای الزم سازوکارهای باید هادولت و دهند، ارائه کافی توضیحات باید اطالعات، دادن از خودداری صورت

 آورند. فراهم را تصمیمات قبیل این خصوص در تجدیدنظر

 

 و مدنی حقوق میثاق ۱۹ ماده در مندرج اطالعات به دسترسی حق مذکور، موارد بر عالوه بشر حقوق یکمیته

 بر وارد استثنائات که است کرده تصدیق مجددا و داده شرح بیشتر قرقیزستان علیه توکتاکونف پرونده در را سیاسی

 یا توجیه به نیاز بدون باید اطالعات همچنین و شودمی محدود ۱۹ ماده ۳ دنب تحت شدهتصریح موارد به حق این

 گیرد. قرار کنندگاندرخواست اختیار در مستقیم، توضیحی

 

  

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/toktakunov-v-kyrgyzstan/
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 ها توصیه 

 تجمعات و   یانب یآزاد
 

 به تا کنند اصالح چشمگیری طوربه یا لغو را کشور داخلی قوانین تا خواهدمی ایران مقامات از ۱۹ آرتیکل سازمان

 از شود. تضمین هاآن المللیبین بشری حقوق تعهدات با مطابق تجمعات برگزاری حق و بیان آزادی حق ترتیب این

  کرد: اشاره زیر موارد به توانمی بگیرد صورت باید که فوری اقدامات

 

 و آن نامهآیین همچنین و (۱۳۹5) سیاسی هایگروه و احزاب فعالیت قانون کشور؛ اساسی قانون اصالح •

 آمیزمسالمت تجمعات و تشکل آزادی بیان، آزادی حق که شود حاصل اطمینان تا اسالمی، مجازات قانون

 اطمینان همچنین و شوند؛نمی کلی و مبهم و شرایط مشمول شوند؛می تضمین کشور این تعهدات با مطابق

 را مشروع هدفی ،شده مقرر قانون در ،بوده استثنا حقوق این بر شدهاعمال هایمحدودیت که شود حاصل

  .هستند متناسب و کرده دنبال

 به که اسالمی مجازات قانون مفاد همچنین و ایران اساسی قانون ۲۷ و ۲۶ ،۲۴ اصول اساسی اصالح یا لغو •

 مواد جمله از – کنندمی محدود را تجمعات برگزاری و تشکل آزادی بیان، آزادی حقوق کلی و مبهم نحوی

 قوانین با هاآن مطابقت منظور به – ۶۹8 و ۶۱8 ،۶۱۰ ،۶۰۹ ،5۱۴ مکرر، 5۰۰ و 5۰۰ ،۴۹۹مکرر و ۴۹۹

  .مللیالبین استانداردهای و

 کنندمی مجوز و اجازه کسب به منوط را تجمعات برگزاری که عملی الزامات یا مقررات همه کردن منسوخ  •

 است. اختیاری تجمعات برگزاری خصوص در مقامات به رسانیاطالع هرگونه که امر این از اطمینان و

 برگزاری تسهیل برای الزم قدماتم بتواند حکومت که باشد هدف این با باید رسانی،اطالع به الزام هرگونه

 خواهان خود اعتراضات برگزاری برای که شود خواسته نباید هرگز معترضان از آورد؛ فراهم را اعتراضات

 .شود محدود اعتراضات برگزاری زمان از پیش ساعت ۴8 حداکثر به باید رسانیاطالع مهلت شوند؛ مجوز

 خصوصی حریم و بیان، آزادی جسمانی، تمامیت زندگی، حق جمله از افراد همه حقوق اینکه از اطمینان •

 آزادی حقوق که اینترنت قطعی نظیر اقداماتی شود.می رعایت اعتراضات برگزاری چارچوب در کامل طوربه

 شود،می بشر حقوق نقض موارد کردن مخفی تسهیل موجب و کندمی نقض را اطالعات به دسترسی و بیان

  .شود ممنوع باید

 دولتی مقامات سوی از گیریتصمیم فرایندهای همه که - عمل در و قوانین در - کردن حاصل اطمینان •

 و کنندمی پیروی المللیبین موازین از همچنین و هستند دسترسی قابل و شفاف اعتراضات خصوص در

 گیردمی قرار تحقیق مورد المللیبین قوانین مطابق اعتراضات زمینه در ارتکابی حقوق نقض هرگونه اینکه

 بود. خواهند خود رفتار یپاسخگو ،کیفری اقدامات طریق از جمله از مسئول افراد و
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 آن  هاینامهیین( و آ۱۳۸۸آزاد به اطالعات ) یقانون انتشار و دسترس 
 

 که: کندمی درخواست ایران مقامات از ۱۹آرتیکل سازمان

 

 المللیبین قوانین با هاآن تطبیق منظور به را آن هاینامهآیین و ۱۳88 سال اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون

 دهند: قرار اصالح و بازبینی مورد بشر حقوق

 

 اطالعات؛ به دسترسی برای پناهجویان و پناهندگان مهاجران، نظیر غیرشهروند افراد حق تضمین  •

 ماده جمله از شوند،می قائل اطالعات انتشار برای ایگسترده استثناهای که مفادی اساسی اصالح یا لغو •

 با کامالً اطالعات به دسترسی حق با شدهاعمال محدودیت گونه هر که این از اطمینان حصول نیز و ،۱۷

 باشد؛ داشته تطابق المللیبین قوانین و موازین

 و هاراه طریق از معلولیت دارای افراد سوی از اطالعات دریافت و دسترسی امکان از اطمینان حصول •

 آنان؛ مناسب هایشکل

 ؛اتنیکی و ملی هایاقلیت برای اطالعات ترجمه برای الزم قوانین تصویب •

 قانون؛ این مفاد طبق آمدهدستبه هایداده و اطالعات از استفاده درباره اینامهآیین اتخاذ •

 و اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار کمیسیون استقالل تضمین •

 اطالعات به دسترسی حق المللی بین استانداردهای و قوانین نقض در که قوانینی سایر کلی اصالح یا لغو •

 .۱۳5۳ دولتی یسرّ و محرمانه اسناد یافشا و انتشار مجازات قانون جمله از کنند،می محدود را

 

 کنند: اتخاذ مذکور قانون اجرای بهبود منظوربه اقداماتی دبای همچنین ایران مقامات

 

 و قضاییه قوه نظارت تحت نهادهای جمله از قانون، این مشمول نهادهای تمامی اینکه از اطمینان حصول •

 به و سازندمی منتشر را اطالعات ،کرده عمل خود قانونی وظایف به اسالمی، جمهوری رهبر کنترل تحت

  دهند؛می پاسخ تجمعات و اعتراضات با رابطه در جمله از اطالعاتی هایدرخواست

 دسترسی حق دادن نیز و اطالعات کمیسیون ساالنه هایگزارش هنگامبه و کامل انتشار از اطمینان حصول •

 ها؛آن به شده ارائه هایپاسخ همینطور و قانون این تحت شدهارسال اطالعاتی هایدرخواست به

 به همگان اینکه از اطمینان حصول برای اطالعات به دسترسی سامانه کارکردهای اصالح و بازبینی •

 دارند. قرار دسترس در آسانی به شده داده هایپاسخ و دارند دسترسی عاتیاطال هایدرخواست

  



  یهابا درخواست یدولت ینحوه برخورد نهادها: ۱شماره  پیوست
 یاهمرتبط با تجمعات و اعتراضات ارسال شده در سال  یاطالعات

 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷
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 ۱۳۹8و    ۱۳۹۷های  های اطالعاتی مرتبط با تجمعات و اعتراضات ارسال شده در سال نحوه برخورد نهادهای دولتی با درخواست   : ۱شماره    یوست پ 

 

 پاسخ ارائه

 محدود و ناکافی
 انتظار پیام

 هایدرخواست

 براساس ردشده

 بودن محرمانه

 هایدرخواست

 شده گرفتهنادیده

 هایدرخواست

 دریافتی
 .شماره نهاد

 ۱ کشور وزارت ۳ ۳ ۰ ۰ ۰

 ۲ البرز استانداری دفتر ۳ ۳ ۰ ۰ ۰

 ۳ اردبیل استانداری دفتر ۳ ۱ ۱ ۱ ۰

 ۴ شرقی آذربایجان استانداری دفتر ۲ ۱ ۱ ۰ ۰

 5 غربی آذربایجان استانداری دفتر ۴ ۴ ۰ ۰ ۰

 ۶ بوشهر استانداری دفتر ۲ ۱ ۱ ۰ ۰



  یهابا درخواست یدولت ینحوه برخورد نهادها: ۱شماره  پیوست
 یهامرتبط با تجمعات و اعتراضات ارسال شده در سال  یاطالعات

 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷
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 ۷ بختیاری و چهارمحال استانداری دفتر ۴ ۲ ۲ ۰ ۰

 8 اصفهان استانداری دفتر ۴ ۲ ۲ ۰ ۰

 ۹ فارس استانداری دفتر ۴ ۱ ۳ ۰ ۰

 ۱۰ گیالن استانداری دفتر ۳ ۱ ۰ ۰ ۲

 ۱۱ گلستان استانداری دفتر ۲ ۱ ۱ ۰ ۰

 ۱۲ همدان استانداری دفتر ۲ ۰ ۲ ۰ ۰

 ۱۳ هرمزگان استانداری دفتر ۴ ۲ ۱ ۱ ۰

 ۱۴ ایالم استانداری دفتر ۲ ۲ ۰ ۰ ۰

 ۱5 کرمان استانداری دفتر ۴ ۱ ۳ ۰ ۰

 ۱۶ کرمانشاه استانداری دفتر 5 5 ۰ ۰ ۰

 ۱۷ رضوی خراسان استانداری دفتر ۴ ۴ ۰ ۰ ۰



  یهابا درخواست یدولت ینحوه برخورد نهادها: ۱شماره  پیوست
 یهامرتبط با تجمعات و اعتراضات ارسال شده در سال  یاطالعات

 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷
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 ۱8 شمالی خراسان استانداری دفتر ۲ ۲ ۰ ۰ ۰

 ۱۹ جنوبی خراسان استانداری دفتر ۲ ۱ ۰ ۰ ۱

 ۲۰ خوزستان استانداری دفتر ۳ ۲ ۰ ۱ ۰

 ۲۱ بویراحمد و کهگیلویه استانداری دفتر ۳ ۳ ۰ ۰ ۰

 ۲۲ کردستان استانداری دفتر ۳ ۳ ۰ ۰ ۰

 ۲۳ لرستان استانداری دفتر ۲ ۱ ۰ ۰ ۱

 ۲۴ مرکزی استان استانداری دفتر ۲ ۱ ۰ ۰ ۱

 ۲5 مازندران استانداری دفتر ۳ ۳ ۰ ۰ ۰

 ۲۶ قزوین استانداری دفتر ۳ ۲ ۰ ۰ ۱

 ۲۷ قم استانداری دفتر ۲ ۱ ۰ ۰ ۱

 ۲8 سمنان استانداری دفتر ۳ ۲ ۰ ۰ ۱



  یهابا درخواست یدولت ینحوه برخورد نهادها: ۱شماره  پیوست
 یهامرتبط با تجمعات و اعتراضات ارسال شده در سال  یاطالعات

 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷
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 ۲۹ بلوچستان و سیستان استانداری دفتر ۲ ۲ ۰ ۰ ۰

 ۳۰ تهران استانداری دفتر ۲ ۱ ۱ ۰ ۰

 ۳۱ یزد استانداری دفتر ۲ ۰ ۰ ۰ ۲

 ۳۲ زنجان استانداری دفتر ۴ ۴ ۰ ۰ ۰

 

 

  



  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایداربنابر دفاتر استان
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 ها بنابر دفاتر استانداری   ۱۳۹8و    ۱۳۹۲تعداد تجمعات برگزار شده بین    : ۲شماره    یوست پ 

 

 مجوز برای هادرخواست

 تجمعات برگزاری
 نشده اعطا مجوزهای شدهداده مجوزهای

 شده برگزار مجوزهای

 مجوز بدون
 استان تجمعات کل تعداد

 البرز ۲ نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 اردبیل نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 شرقی آذربایجان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 غربی آذربایجان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 بوشهر ۰ ۰ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 بختیاری چهارمحال نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 اصفهان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در



  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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 فارس ۰ ۰ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 گیالن ۱۲۰۰ ۱88 ۱۲ ۳۲۱ ۱5۰۹

 گلستان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 همدان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 هرمزگان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 ایالم نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 کرمان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 کرمانشاه نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 رضوی خراسان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 شمالی خراسان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در



  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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 جنوبی خراسان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 خوزستان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 بویراحمد و کهگیلویه نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 کردستان ۰ ۰ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 لرستان ۱8 ۱5 ۳ نیست دسترس در نیست دسترس در

 مرکزی ۲ ۲ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 مازندران ۰ ۰ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 قزوین نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 قم ۱۰ ۲ ۹ ۲8۶ ۲88

 سمنان ۲ ۲ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در



  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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 بلوچستان و سیستان نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 تهران نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در نیست دسترس در

 یزد 8 ۰ 8 نیست دسترس در نیست دسترس در

 زنجان ۰ ۰ ۰ نیست دسترس در نیست دسترس در

 مجموع در ۱۲۳۲ ۱۲۰۹ ۳۲ ۶۰۷ ۱۷۹۷

 



  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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 ، قابل دسترسی در:۱۳۹8آبان  ۲۰تجمع قانونی در یک سال گذشته«،  ۳۳۱خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، » برگزاری  1
https://bit.ly/3q5jXq4 

بهمن  ۱۱پاسخ وزارت کشور: خالء قانونی وجود دارد.«،  |شود؟  ، » چرا برای راهپیمایی مجوز صادر نمیالینهمشهری آن 2

  https://bit.ly/3xOIsi3 ، قابل دسترسی در:۱۳۹۶

منافع ناشی از افشای اطالعات  حتی در مواردی که افشای اطالعات درخواستی ممکن است موجب آسیب شود در صورتی که  3

برای مثال، اطالعاتی که ممکن است خصوصی باشد اما منجر به افشای فساد   :بیش از آسیب باشد اطالعات مذکور باید افشا شود

درون دولت شود. آسیب به هدف مشروع باید در موازنه با نفع عمومی بررسی شود و در مواردی که نفع عمومی بیشتر باشد  

اید منتشر شود. منافع عمومی دیگر شامل مواردی است که به بحث عمومی مهمی کمک کرده، منجر به تشویق  اطالعات ب

پذیری در رابطه با مدیریت عمومی و خصوصا استفاده از اموال عمومی  های سیاسی عمومی شده، مسولیتمشارکت عمومی در بحث

 کند.   مینین مواردی را افشا را ارتقا بخشیده، موارد خالف و ارتکاب جرایم و اختفای چ

 https://foia.farhang.gov.ir نگاه کنید به: 4

اطالعاتی مورد مطالعه قرارگرفته در این گزارش را به نهادهای مرتبط   های که نویسنده آن تعدادی از درخواست - سند غیررسمی  5

در اختیار عموم قرار دارد و در نتیجه اسناد منتشره در آن نیز در دسترس همگان است. با این همه، آرتیکل   -ارسال کرده است 

کند. اسناد منتشره در آرشیو آرتیکل میبرای محافظت از حریم خصوصی و امنیت ناشر از اشاره به مرجع این منبع خودداری  ۱۹

 .موجود است ۱۹

   shivename/fa/ir.gov.farhang.foia://httpsها در اینجا قابل دسترسی است: نامهقانون و شیوه 6

نامه تشخیص و تفکیک  نامه حل اختالف در چگونگی ارائه اطالعات، شیوهتاکنون عبارتند از: شیوه شدهنامه تصویبنه شیوه 7

نامه انتشار و دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری،  اطالعات مربوط به حریم خصوصی و اطالعات شخصی از اطالعات عمومی، شیوه

نامه انتشار و  ؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، شیوهنامه انتشار و دسترسی به مجوزهای دولتی و مجوزهای مشیوه

نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطالعات عمومی،  دهنده خدمات عمومی، شیوهدسترسی به اطالعات مؤسسات خصوصی ارائه

نهاد و  های مردماطالعات تشکل نامه انتشار و دسترسی به های اقتصادی عمومی، شیوهنامه انتشار و دسترسی به اطالعات بنگاهشیوه

 (. نامه انتشار و دسترسی به اطالعات مربوط متضمن حق و تکلیف برای مردم )قوانین، مقررات و تصمیمات عمومیشیوه

8 .pdf-English-review-FOI-content/uploads/2017/09/Iran-org/wphttps://www.article19.  

های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی الملل، »ویرانگران انسانیت: بازداشتمثال نگاه کنید به: سازمان عفو بین به عنوان  9

، قابل دسترسی در:  ۱۳۹۹شهریور    ۱۲در ایران،  ۹8اعتراضات آبان 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/ ؛ 

، قابل دسترسی در:  ۱۳۹۹اردیبهشت   ۳۰، ۱۳۹8در جریان سرکوب اعتراضات آبان  باختهجان ۳۲۴»ایران: مشخصات 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/ ؛ 

، قابل دسترسی در:  ۱۳۹۹اردیبهشت  ۱5، ۱۳۹8ان هایمان شلیک کردند: کشتار کودکان در اعتراضات آب»به بچه
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en/ ؛ 

د و در مورد کشته شدن یک  اند را آزاآمیز در تظاهرات بازداشت شدهکلیه کسانی که به خاطر شرکت مسالمت  -»ایران 

   :، قابل دسترسی در۱۳۹۷مرداد   ۱۷کننده تحقیق کنید«، تظاهر
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8915/2018/en/ ؛ 

 ، قابل دسترسی در:۱۳۹۷تیر  ۱5آمیز را تضمین کنید«، مقامات ایرانی حق آب پاک آشامیدنی و تجمعات مسالمت –»ایران 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8756/2018/en؛ 

گان در سیستان و بلوچستان زیر سایه قطعی و اختالل در شبکه اینترنت«،  شداال رفتن شمار کشتهمرکز حقوق بشر در ایران، »ب

 ، قابل دسترسی در: ۱۳۹۹اسفند  ۱۳

protest-baluchistan-and-istanhttps://persian.iranhumanrights.org/1399/12/s ؛ 

https://bit.ly/3q5jXq4
https://bit.ly/3xOIsi3
https://foia.farhang.gov.ir/
https://foia.farhang.gov.ir/fa/shivename
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/09/Iran-FOI-review-English-.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8915/2018/en/؛
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8756/2018/en
https://persian.iranhumanrights.org/1399/12/sistan-and-baluchistan-protest؛


  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینزار شده بتعداد تجمعات برگ : ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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، قابل دسترسی در:  ۱۳۹8دی  ۲5»چهارمین روز اعتراضات به سرگونی هواپیمای مسافری؛ حکومت نظامی غیررسمی در تهران«، 
-on-crackdown-state-in-arrested-assaulted-https://www.iranhumanrights.org/2020/01/civilians

university ؛ 

 protests/-of-day-https://persian.iranhumanrights.org/1398/10/fourth ؛ 

، قابل دسترسی  ۱۳۹۳آبان  ۲قرار گرفتند«، کننده حمالت اسیدپاشی علیه زنان مورد ضرب و شتم و بازداشت »معترضان محکوم

 ؛ ksattac-acid-https://www.iranhumanrights.org/2014/10/protesters در:

 

شود و اکثر دوره ریاست جمهوری او را در بر  این دوره کمی پیشتر از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شروع می 10

  .گیردمی

 

بنابر اطالعات منتشره از سوی منبع غیررسمی، دفتر استانداری در استان البرز اظهار داشته است که دو درخواست برای مجوز   11

برگزاری تجمعات طی بازه زمانی مذکور دریافت کرده است و متقاضیان را »جهت انجام مراحل اداری دریافت مجوز تجمع« به  

ته دفتر استانداری، یک درخواست از سوی بسیج دانشجویی در استان البرز برای تظاهرات  فرمانداری کرج ارجاع داده است. به گف

علیه وارد کردن کاالهای خارجی که مشابه ایرانی آن موجود است بوده. درخواست دوم از سوی پیمانکاران طرف قرارداد با  

شد. ادبیات پاسخ ارائه شده از سوی دفتر استانداری  یشهرداری کرج ارائه شده بود و مربوط به تعدادی از تعهدات مالی شهرداری م

 .مبهم است و مشخص نیست که آیا اجازه برگزاری به این تجمعات داده شده است یا خیر

بنابر اطالعات منتشره از سوی منبع غیررسمی، دفتر استانداری استان خراسان شمالی از متقاضی خواسته بود تا تقاضای خود را   12

مه کتبی به اداره کل سیاسی انتخابات ارسال کند و شماره تلفنی را جهت تماس برای اطالعات بیشتر در اختیار او  از طریق یک نا

 .گذاشته است

بنابر اطالعات منتشره از سوی منبع غیررسمی، دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در پاسخ گفته است که این درخواست به   13

 .بندی نبودن منتشر خواهد شد. هیچ پاسخ بیشتری ارائه نشده است عات در صورت طبقهمراجع ذی ربط ارسال شده و اطال

بنابر اطالعات منتشره از سوی منبع غیررسمی، دفتر استانداری کرمانشاه نخست از متقاضی خواسته بود تا به علت وجود مشکل  14

بندی بودن آن  یافت مجدد درخواست با استناد به طبقهفنی در سامانه مجددا درخواست خود را ثبت کند. این استانداری پس از در

از فراهم کردن اطالعات درخواستی خودداری کرده و گفته بود که اگر متقاضی همچنان خواستار اطالعات است، باید شخصاً به  

 .دفتر سیاسی استانداری مراجعه کند

هگیلویه و بویراحمد از انتشار اطالعات خواسته شده به  بنابر اطالعات منتشره از سوی منبع غیررسمی، دفتر استانداری در ک 15

 .بندی بودن آن خودداری کرده بوددلیل طبقه

بنابر اطالعات منتشره از سوی سند غیررسمی، دفتر استانداری آذربایجان غربی طی تماس تلفنی از متقاضیان خواسته بود تا برای   16

 .خود را به وزارت کشور مراجعه کنند درخواست

می باشد اما در مجموع با دو مورد موافقت   ۱۰ر این جدول اشتباهی قابل مشاهده است؛ تعداد کل مجوزهای درخواست شده  د 17

 .شودمورد می ۱۱مورد مخالفت شده است که در مجموع  ۹و با 

نفر کشته شدند،   ۱۷۶ الملل، پس از مناطق اطراف تهران که در آن باالترین تعداد یعنی حداقلبنابر گزارش سازمان عفو بین 18

 به:شدت صدمه دیدند. نگاه کنید کشته، به ۳۱و  5۹های خوزستان و کرمانشاه با ترتیب حداقل استان
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1323082020ENGLISH.PDF ؛ 

 . ۲۱(، بند ۲۰۲۰آمیز ): حق تجمعات مسالمت۲۱، ماده ۳۷بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره کمیته حقوق   19

 .۹۹، بند  ۳۷عمومی، شماره  تفسیر 20

 . ۳۷تفسیر عمومی، شماره  21

 .۹۹، بند ۳۷تفسیر عمومی شماره  22

https://www.iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-on-university
https://www.iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-on-university
https://persian.iranhumanrights.org/1398/10/fourth-day-of-protests/
https://www.iranhumanrights.org/2014/10/protesters-acid-attacks
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1323082020ENGLISH.PDF


  ۱۳۹۸و   ۱۳۹۲  ینتعداد تجمعات برگزار شده ب: ۲شماره  پیوست
 هایبنابر دفاتر استاندار
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 .۷۰، بند۳۷تفسیر عمومی شماره   23

 .۷۰، بند۳۷تفسیر عمومی شماره   24

 .۱۶، بند ۳۷تفسیر عمومی شماره  25


