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نشست ارزیابی اجرای اصل ۲7 قانون اساسی 
با هدف شناسایی راهکارها و موانع حقوقی اجرای 
پژوهشکده  مــحــل  در  اســاســی  ــون  ــان ق  ۲7 اصـــل 
اقدامات دستگاه های  برگزار و  راهبردی  تحقیقات 
کشور در این زمینه ارزیابی شد.  اجرایی و تقنینی 
در این نشست آقایان دکتر محمد بهادری جهرمی 
و  ــدرس  مـ تــربــیــت  دانــشــگــاه  هیئت  علمی  )عــضــو 
بیژن  دکتر  و  قضائیه(  قــوه  پژوهشگاه  قائم مقام 
حقوق  دانــشــکــده  علمی  هیئت   )عــضــو  عــبــاســی 
مطالب  از  بخشی  یافتند.  حضور  تهران(  دانشگاه 

ح در این جلسه را در ادامه خواهید خواند: مطر

و  جمهوریت  در  ریشه  اجتماعات،  آزادی 
اسالمیت نظام دارد.

به  عباسی  بیژن  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 

کشور  در  اساسی  قانون   ۲7 اصــل  اجــرای  ارزیــابــی 
ــرای اصل  ــی اجـ ــاب ــاره ارزی ــ گــفــت: »درب پــرداخــت و 
و  اجتماعات  آزادی  بحث  و  اســاســی  قــانــون   ۲7
گرفته و از  راهپیمایی ها، بحث های زیادی صورت 
جنبه های مختلف این موضوع بررسی شده است. 
در رابطه با مبانی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها 
گفت، مبانی آن  باید  ح  است  که در اصل ۲7 مطر
برمی گردد.  نظام  اسامیت  و  جمهوریت  وجــه  به 
کــشــور  امــــور  اداره  در  مــــردم  مــشــارکــت  مـــوضـــوع 
که در اصول مختلف قانون اساسی  موضوعی است 
بیان شده است و از این مبانی می توان موضوع را 

مورد بررسی قرار داد«.
ادامــه  در  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت   عضو 
مشارکت  بر  که  اساسی  قانونی  از  اصولی  بیان  با 
اداره  در  »مـــردم  گفت:  اســت،  ــرده  ک کید  تأ مــردم 

باشند  داشته  مشارکت  و  حضور  باید  کشور  امــور 
امر  این  کنند؛  اظهارنظر  مختلفی  روش هــای  با  و 
آزادی هــای  و  آزادی هــای فردی  می تواند در قالب 
نمایش،  و  مطبوعات  و  بیان  آزادی  مثل  فکری، 
می توانند  ــراد  اف و  باشد  تلویزیون  ــو  رادی آمــوزش، 
دیدگاه هایشان را بیان و در حوزه عمومی نه حریم 
و  کشور  امــور  اداره  که  کنند  اظهارنظر  خصوصی 
سیاست گذاری ها تنها با یک فرد، یک نهاد اجرایی 
یا نهاد قانون گذاری نباشد و همه آن ها بتوانند در 
که نفع و ضررش به همه  کنند  حوزه ای اظهارنظر 
که همه در آن مشارکت  برمی گردد، حوزه ای است 
کنند چون مشارکت در حق  دارند و باید اظهارنظر 
اصول  و   3 اصل  در  که  است  سرنوشتشان  تعیین 
بنابراین  ببینید؛  می توانید  اساسی  قانون  دیگر 
ــه جــمــهــوریــت و  ب آزادی اجــتــمــاعــات  ایـــن  ریــشــه 

گزارش نشست

بررسی حقوقی و قانونی آزادی
اجتماعات و راهپیمایی ها

در پژوهشکده تحقیقات راهبردی

گروه های سیاسی/ اصل ۲7 قانون  اجرای اصل ۲7 تابع قدرت طلبی 
اساسی با نگاه مصلحت انگارانه برخی به مسلخ رفته است.


