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به  اتکا  با  کشور  امــور  اداره  و  برمی گردد  اسامیت 
در  مــردم  مشارکت  و  دخالت  حق  و  عمومی  آرای 
امور عمومی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها 

که مربوط به همه است«. و مسائلی است 
وی با اشاره به انواع مشارکت مردم در عرصه 
قالب  دو  در  »جامعه  داد:  ادامـــه  کشور  مدیریت 
کند.  فردی و جمعی می تواند دیدگاه خود را بیان 
به صورت  می تواند  دیدگاه ها  بیان  جمعی  قالب 
ــا دائــمــی بــاشــد. بـــرگـــزاری اجــتــمــاعــات و  مــوقــتــی ی
ــیــان دیــدگــاه هــا  راهــپــیــمــایــی هــا نــمــونــه هــایــی از ب
دائمی  جمع  قــالــب  در  اســـت.  موقتی  ــه صــورت  ب
سندیکاها  به  می توان  نیز  را  دیدگاه ها  بیان  بــرای 
مردم نهاد،  ســازمــان هــای  صنفی،  انجمن های  و 
قانون  در  و  کــرد  اشـــاره  دیگر  قالب های  و  احـــزاب 
و  احــــزاب  آزادی هــــــای  و  حــقــوق  مسئله  احــــزاب 

کرده است«. تشکیات آن ها را بیان 
پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  عباسی  بیژن  دکتر 
کــه چــرا اجـــرای اصــل ۲7 قــانــون اســاســی وضعیت 
یکی  مــی رســد  نظر  »بــه  گفت:  نـــدارد،  را  مطلوبی 
که  باشد  ایــن  اصــل  ایــن  اجرایی نشدن  از دالیــل 
نوشته  جامعی  قــانــون  مــوضــوع  ایــن  بــا  رابــطــه  در 
نیم  و  سطر  یک  با  که  است  طبیعی  اســت.   نشده 
را  راهپیمایی ها  و  اجتماعات  نمی توانیم  اصــل 
که با هدف اجرای  کنیم. همین طور  سازمان دهی 
نوشته  مطبوعات  قانون  اساسی،  قانون   ۲4 اصل 
شده است، برای اجرای اصل ۲7 قانون اساسی نیز 

باید قانون بنویسیم«.

اصل 27، یکی از اصول بحث برانگیز مجلس 
بررسی نهایی قانون اساسی

این  ادامـــه  در  بهادری جهرمی  محمد  دکــتــر 
نشست به بررسی پیشینه تاریخی اصل ۲7 قانون 
اساسی پرداختند و ادامه دادند: »پیشینه تاریخی 
این اصل به مشروطه برمی گردد. در اصل ۲1 متمم 
قانون اساسی اصل مشابه اصل ۲7 قانون اساسی 
»تشکیل  عبارتش  و  متمم  در  که  داشتیم  را  فعلی 
و  دیــنــی  فتنه  مــولــد  کــه  اجتماعاتی  و  انجمن ها 
مملکت  تمام  در  نباشند،  نظم  مخل  و  دنــیــوی 
اسلحه  خــود  با  نباید  مجتمعین  ولــی  اســت،  آزاد 
این  در  قانون  که  را  ترتیباتی  باید  و  باشند  داشته 
خصوص مقرر می کند متابعت نمایند و اجتماعات 
قوانین  تابع  هم  عمومی  میدان های  و  ع  شــوار در 
قدیمی تر  تاریخی  ریشه  یک  ایــن  باشد.«  نظمیه 

به  و  دارد  اســامــی  جــمــهــوری  اســاســی  ــون  ــان ق از 
کثر قوانین اساسی  مشروطه برمی گردد و البته در ا

دنیا هم حضور دارد«.
مــدرس  تربیت  دانــشــگــاه  هیئت علمی  عضو 
قانون  نهایی  بررسی  مجلس  در  اصل  »این  گفت: 
را  رفت وبرگشت ها  و  تغییرات  بیشترین  اســاســی 
کل  داشت. شاید مثل این یکی، دو مورد بیشتر در 
که سال 58 تصویب شد، نداشتیم.  این 175 اصل 
گرفت  چهار جلسه پیرامون این اصل بحث صورت 
و تصویب نمی شد تا در نهایت این عبارت فعلی در 
تصویب  آخر  به  مانده  جلسه  دو  یعنی   65 جلسه 
این  تأسیس  ابــتــدای  از  می دهد  نشان  ایــن  شــد. 
اما  اســت؛  داشته  وجــود  مختلف  نگاه های  اصــل 
گرفته است  ظاهرًا بیش از 60 ساعت بحث صورت 
ح  و اینکه چه نظراتی ابراز و چه پیشنهاد هایی مطر
 شده است، در دسترس نیست، ولی چهار جلسه  
مباحث  و  اســت  مــوجــود  علنی  صحن  در  بــررســی 

گرفته است«. زیادی نیز در این رابطه صورت 
با  ــه  ــط راب در  بــهــادری جــهــرمــی  محمد  دکــتــر 
قانون  خــبــرگــان  اعــضــای  مــیــان  در  کــه  نگاه هایی 
اساسی وجود داشته است، یادآور شد: »دو طیف 
با نظر به  که صحبت می کنند، یک طیف  هستند 
اسامی  انقاب  فرایند  و  اسامی  جمهوری  خــود 
بــه شناسایی  انــقــاب منجر شــد،  پــیــروزی  بــه  کــه 
قائل اند  اساسی  قانون  در  آزادی  ایــن  کثری  حدا
شرطی  و  قید  هیچ  کــه  می کنند  تصویب  حتی  و 
گروه دیگری  گذاشت.  آزادی تجمعات نباید  برای 
معتقدند  و  دارنــد  دولت محور  نگاه  بیشتر  آن ها  از 
حفظ  و  جامعه  مدیریت  بــرای  را  دولــت  نباید  که 
را  متعددی  قیود  و  کنیم  مــحــدود  عمومی  نظم 
پیشنهاد  اصــل  ایــن  کـــردن  مــحــدود  راســتــای  در 
پــیــش نــویــس  ایـــن چــهــار  مــنــفــی  آرای  مــی کــنــنــد. 
کل نسبت به  مختلف نشان می دهد بعضی ها در 
حداقل  یا  داشته اند.  متفاوتی  نگاه های  اصلش 
ح  قیود و شروط متعددی را به عنوان پیشنهاد مطر

می کنند«.
در  نگهبان  شـــورای  پــژوهــشــکــده  قــائــم مــقــام 
قانون  خبرگان  کــرات  مــذا مشروح  بررسی  انتهای 
با  نگاه  دو  صــورت  هر  »در  داشــت:  اظهار  اساسی 
کامل  که موافق  هم جمع شده است، یکی نگاهی 
کــه بــه دنبال  ــن مــوضــوع بـــوده و نــگــاه دیــگــری  ای
بــوده  ــا  آن هـ حــذف  گــاه  و  تجمعات  کـــردن  مقید 
این  از  ما  درســت  تحلیل  می کنم  فکر  پس  اســت. 

این  به  ناظر  باید  عادی  قانون گذاری های  و  اصل 
آزادی این اصل علی رغم  که هم  دو رهیافت شود 
ــه تــصــویــب قــانــون گــذار  مــخــالــفــت صــریــح بــرخــی ب
اینکه  و هم  و متعاقبًا تصویب ملت رسید  اساسی 
که این  نباید اجرای ما و تفسیرها به گونه ای باشد 

کند«. آزادی را در عمل نفی 

مصوبه تعیین محل خاص برای اجتماعات 
می توانست بهتر باشد.

با  نشست  ایــن  ادامـــه  در  عباسی  بیژن  دکتر 
تجمعات  آزادی  به  مربوط  قوانین  بررسی  هــدف 
که چندان تمایلی به اجرای  گفت: »به نظر می رسد 
کشور وجود ندارد و به همین دلیل در  این اصل در 
ح یا الیحه ای در این مورد ارائه  گذشته طر 41 سال 
نشده است. دولت هم در سال 98 یا 97 مصوبه ای 
بخش هایی  و  وضع  اجتماعات  محل  تعیین  برای 
ایراد  با  آن هم  که  کرد  تعیین  موضوع  این  برای  را 
از سوی دیوان عدالت اداری مواجه و ابطال شد؛ 
اجرای  برای  اراده  که  است  این  موضوع  بنابراین 
این  در  قانون  تصویب  و  اساسی  قانون   ۲7 اصــل 
در  را  آیین نامه هایی  هرچند  ــدارد.  ن وجــود  زمینه 

این زمینه داریم«.
بررسی  با  تهران  دانشگاه  هیئت  علمی  عضو 
کشور  که در نظام حقوقی  قوانین و آیین نامه هایی 
در رابــطــه بــا اصــل ۲7 قــانــون اســاســی وضــع شده 
برنامه ریزی  ضمن  مجلس  »باید  افزودند:  است، 
که با توجه به اصول مختلف  کند  مصوبه ای وضع 
اجتماعات   ۲7 اصل  همین طور  و  اساسی  قانون 
و  جزئیات  کند.  ســامــان دهــی  را  راهپیمایی ها  و 
قانون   ۲7 اصــل  با  رابطه  در  که  بسیاری  ســؤاالت 

ح می شود نیز پاسخ داده شود«. اساسی مطر

قانون  پیش نویس  به  نگهبان  شــورای  ایــراد 
سال 1360

نگاهی  ضمن  بهادری جهرمی  محمد  دکتر 
تطبیقی به قوانین مربوط به برگزاری تجمعات در 
رویکردهای  مــورد  »در  گفت:  مختلف  کشورهای 
نیست  این طور  دنیا  جای  همه  اجتماعات  آزادی 
که مردم پس از اطاع دادن به نهاد مسئول امکان 
کشورها  از  بعضی  باشند.  داشته  تجمع  بــرگــزاری 
مثل ایتالیا فقط محل و موضوع را اطاع می دهند 
آلمان  و  آمریکا  مثل  کشورها  از  دیگر  بعضی  در  و 
این  از  حتی اطاع هم نمی خواهد. در یک درجه 


