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هم آزادی اجتماعات پررنگ تر فرض شده است و 
یعنی هرکسی می تواند  تعقیبی است؛  رویکردشان 
در  گر  ا منتها  کند،  سازمان دهی  را  تجمعات  این 
طــراحــی  تجمعاتشان  ــرای  بـ کــه  چــارچــوب هــایــی 
و  شهری  نظم  و  ــرور  م و  عبور  حیث  از  چــه  ــده،  ش
خ دهد،  چه مسائل امنیتی و سایر موارد تخلفی ر
کسب  رویــکــرد  کشورها  برخی  می کنند.  پیگیری 
به  هم  ما  فعلی  قانون  در  که  دارنــد  را  قبلی  مجوز 

این شکل است«.
ــزاب مــصــوب ســال  ــررســی قــانــون احــ ــا ب وی ب
در  که  است  این  من  »استنباط  داد:  ادامــه   1360
اسامی  جمهوری  سیاسی  تــاریــخ  از  برهه هایی 
کمیت با رویکرد هماهنگ  ایران بخش هایی از حا
با ظاهر اصل همراهی داشتند. از جمله در همان 
قسمت  دو  را  تجمعات  قانون گذار   60 سال  قانون 
کرده بود، در یک قسمت رویکرد اطاع قبلی را الزم 
کسب مجوز، عبارتش این  دانسته بود و در قسمتی 
کسب مجوز  که تشکیل اجتماعات را منوط به  بود 
به شرط  را  راهپیمایی ها  برگزاری  اینکه  و  بود  کرده 

اعام  آزاد  کشور  وزارت  اطاع  با  ساح  حمل  عدم 
کرده بود.  شورای نگهبان به این قسمت اخیر ایراد 

کرد«. گرفت و  آن را مغایر با اصل ۲7 تلقی 
بررسی  ضمن  بهادری جهرمی  محمد  دکتر 
قانون   ۲7 اصــل  با  رابطه  در  نگهبان  شــورای  نظر 
از  افــزود: »شــورای نگهبان در سال 1360  اساسی، 
اساس  بر  اســت.  کــرده  حمایت  تجمعات  برگزاری 
ماده   ۲ تبصره  از  قسمت  آن  نگهبان  شــورای  نظر 
به  مــنــوط  را  عمومی  معابر  در  راهپیمایی  کــه   6
کشور دانسته، با توجه  کسب اجازه قبلی از وزارت 
عمومی  غیرمعابر  در  راهپیمایی  ــواًل  اص اینکه  به 
اساسی  قــانــون   ۲7 ــل  اص طبق  و  ــدارد  نـ مــصــداق 
صورتی  در  ساح  حمل  بدون  راهپیمایی  تشکیل 
دیگری  قید  بــدون  نباشد،  اســام  مبانی  مخل   که 
شــورای  ــت«.  اس اساسی  قانون  مغایر  اســت،  آزاد 
با  که  کــرده  صریحی  نظر  اعــام  و  رویــکــرد  نگهبان 
از  بخشی  ــاال  ح دارد.  تــفــاوت  بسیار  ــل  اص ظــاهــر 
سیستم  بر  سیاسی،  قــدرت  از  بخشی  کمیت،  حا
که  مجوز قبلی اصرار می کرد و بخش دیگر می ماند 
این طور صریحًا نظر داده و به عنوان اسناد رسمی 

ثبت شده است«.

گروه های  اجرای اصل 27 تابع قدرت طلبی 
سیاسی

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره 
روند  با  رابطه  در  خود  صحبت های  اول  بخش  به 
افــزود:  اساسی،  قانون   ۲7 اصــل  تصویب  تاریخی 
که در قانون اساسی این دو رویکرد بود  »همان طور 
کان را نسبت  فکر می کنم در اجرا هم این دو نگاه 

به اصل ۲7 قانون اساسی وجود داشته باشد. الزم 
که فکر می کنیم منطبق تر است با  است رویکردی را 
کنیم. متأسفانه  مبانی جمهوری اسامی، تقویت 
و   ۲7 اصــل  مثل  مــواردی  خصوص  در  تصمیم گیر 
سیاسی  نحله های  بازیچه  عمومًا  مشابه  مـــوارد 
که  گروه های سیاسی زمانی  کشور شده است. این 
مطالبه  را  موضوع  این  ندارند  قرار  قدرت  رأس  در 
که  می کنند؛ اما وقتی به قدرت می رسند مواردی را 
فکر می کنند زمینه نقد آن ها را میان مردم فراهم و 

آنان را محدود می کند، پیگیری نمی کنند«.
مبانی  چــارچــوب  در  »بــایــد  داد:  ادامـــه  وی 
بررسی  را  تجمعات  آزادی  موضوع  اساسی  قانون 
اسامی  جمهوری  اساسی  قانون  مبانی  گر  ا کنیم. 
 ۲7 اصــل  تکلیف  کنیم  نــگــاه  مختلف  ابــعــاد  از  را 
نهی  و  به  معروف  امر  بپذیریم  گر  ا روشن می شود. 
از وظایف  و  از وظایف ملت  بلکه  از حقوق  از منکر 
که در این سرزمین زندگی می کنند،  جمعیتی است 
این  اجــرای  بسترهای  مهم ترین  از  یکی   ۲7 اصل 
نصیحه  بحث  گــر  ا اســت.  همگانی  تکلیف  یا  حق 
و  ابزارها  از  یکی  باز  بپذیریم،  را  المسلمین  األئمه 
بحث  گــر  ا بــاشــد.   ۲7 اصــل  می تواند  بسترهایش 
نصح عمومی و بحث دعوت به خیر را بپذیریم باز 
گر بحث  ا از مصادیق آن باشد.  این می تواند یکی 
کمیت  حا هــدایــت  و  کمیت  حا بــر  مـــردم  نــظــارت 
سیاسی  نــظــام  آرمـــان هـــای  و  اهــــداف  جــهــت  در 
بــپــذیــریــم، اصـــل ۲7 قــانــون اســاســی مــی تــوانــد  را 
قانون  مبانی  بنابراین  باشد؛  آن  به  کمک کننده 
اساسی، ما را به سمت اجرای اصل ۲7 و خوانش 

صحیحی از این اصل هدایت می کند«.

آزادی  رویــــکــــردهــــای  مــــــورد  در    
اجــتــمــاعــات هــمــه جـــای دنــیــا ایــن طــور 
ــاع دادن  ــ اط از  پـــس  ــردم  ــ م کـــه  نــیــســت 
تجمع  بــرگــزاری  امکان  مسئول  نهاد  به 
مثل  کشورها  از  بعضی  باشند.  داشته 
اطــاع  را  ع  مــوضــو و  محل  فقط  ایتالیا 
کشورها  از  دیگر  بعضی  در  و  می دهند 
ــمــان حــتــی اطـــاع هم  مــثــل آمــریــکــا و آل

نمی خواهد. 


