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قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در مورد 
مبانی حقوق  و  اســاســی  قــانــون  اصــل ۲7  ارتــبــاط 
تکلیف  اینکه  »بـــرای  گــفــت:  مــوضــوع  ایــن  بــشــری 
کشور  خود را با اصل ۲7 در نظام حقوقی و سیاسی 
بشری  حقوق  مسائل  به  نوبت  اصــًا  کنیم  روشــن 
در این زمینه نمی رسد و جای احتجاج نمی ماند. 
ــم  ــن را داری کــافــی مــؤیــدات ای خــودمــان بـــه انـــدازه 
توصیه های  و  اهــداف  پتانسیل ها  ایــن  از  باید  که 
کنیم. چالش اصلی تزاحم  قانون اساسی استفاده 
بالفعل قدرت را در دست دارند و  که  کسانی  نگاه 
با  کنند،  تثبیت  را  خودشان  جایگاه  می خواهند 
قانون  اهداف  و  با مبانی  که منطبق  نگاهی است 
اساسی است و به دنبال اجرای آن است. باید به 
که با چه راهکارهای حقوقی  کنیم  این موضوع فکر 
کشور  در  دوم  نگاه  غلبه  به  می توانیم  سیاسی  یا 

کنیم«. کمک 

پیگیری آزادی ها از طرق زیرزمینی
بـــررســـی تبعات  ــیــژن عــبــاســی ضــمــن  ب ــر  ــت دک
و  راهپیمایی ها  و  تجمعات  موضوع  به  بی توجهی 
کشور، اظهار داشت:  اشاره به اعتراضات بنزینی در 
راهپیمایی ها  و  اجتماعات  مــورد  در  شما  »وقتی 
ــانـــون گـــذاری شما  ــانـــون گـــذاری نــمــی کــنــیــد یــا قـ قـ
مــی شــود  بــاعــث  همین ها  ــت،  اسـ مــحــدودکــنــنــده 
و  دهــد  خ  ر زیرزمینی  بــه صــورت  فعالیت هایی  که 
زیرزمینی  به صورت  اجتماعات  و  گروه ها  احــزاب، 
قوانین  باید  داد.  خواهند  انجام  را  خــود  فعالیت 
و  شرایط  با  متناسب  که  کنیم  وضــع  نحوی  به  را 
را  آن  اجــرای  آن  از  پس  و  باشد  جامعه  مقتضیات 

خیلی جدی بگیریم«.
کرد، در  کشور را اداره  فقظ با قانون نمی شود 
توانمندسازی  فرهنگ سازی،  آموزش،  قانون  کنار 
در  بتوانند  که  اســت  الزم  نیز  مــردم  مالی  و  فکری 
کنند.  مــشــارکــت  و  باشند  داشــتــه  حــضــور  صحنه 
به  فقط  کشور  امــور  اداره  در  مــردم  مشارکت  البته 
یعنی  نشود؛  خاصه  هم  انتخابات  در  دادن  رأی 
همراه رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای 
کنند. باید این ها  شوراهای محلی باشند و انتقاد 
گر قوانین و مقررات نداریم،  کنیم یعنی ا را تقویت 
کنیم، یا هیچ  گر اشکال دارد، اصاح  بنویسیم؛ یا ا
کنیم در رسانه ها و  مشکلی نیست، این را تشویق 
که در حوزه  کسی  کنیم،  از نظرات مردم استفاده 

عمومی اظهارنظر می کند، دلسوز است«.

به  با نگاه مصلحت انگارانه برخی  اصل 27 
مسلخ رفته است

مــدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت   عضو 
سوی  از  کــه  مصلحت اندیشی های  بــا  رابــطــه  در 
 ۲7 اصـــل  ــرای  ــ اج ــا  ب ــطــه  راب در  مسئولین  بــرخــی 
گفت: »مــن فکر  قــانــون اســاســی انــجــام مــی شــود، 
اساسی  قــانــون گــذار  را  مصلحت اندیشی  می کنم 
امروز  مصالح  گر  ا حقوق  عالم  در  اســت.   کــرده  ذکر 
را تغییریافته تلقی می کنیم، سازوکارهای مختلفی 
دیگری  و  اساسی  قانون  اصــاح  یکی  دارد.  وجــود 
ــــت، حــتــی بحث  ــلــی اسـ ک ــای  ــت ه ــاس ــی بــحــث س
به  می توانیم  که  هست  هم  عــادی  قــانــون گــذاری 
دهیم؛  جهت  اساسی  قانون  بــردار  تفسیر  اصــول 
جهت  از  بــاشــد  مــرجــوح  کــه  تفسیرهایی  هرچند 
تفسیر  دارد،  تفسیر  تــاب  که  جایی  یعنی  لغوی؛ 
دورتر به لفظ را انتخاب می کنیم. برای همین من 
قانون  اجــرای  در  معنا  ایــن  به  مصلحت سنجی  با 
قــانــون گــذار  را  مصلحت سنجی  هستم.  مخالف 
این  سیاسی  نظام  جمع بندی  گر  ا کــرده،   اساسی 
کردیم این حق را دادیم، به صورت  که اشتباه  است 
و  عــرف  بــا  می توانیم  کنیم.  اعـــام  را  ایــن  رســمــی 
قانون  در  نرمی  تغییرات  اجــرا،  با  یا  قــانــون گــذاری 
کنیم. منتها »شترسواری دوال دوال  ایجاد  اساسی 
ولی  اســت،  درســت  این  بگوییم  اینکه  نمی شود« 

کار درستی نیست«. اجرا نکنیم، 
اشـــاره  بــهــادری جــهــرمــی ضــمــن  دکــتــر محمد 
به  رابطه  ایــن  در   1395 ســال  در  که  الیــحــه ای  به 
درخواست  »بــدون  داد:  ادامــه  شد،  تبدیل  قانون 
قانون  به  قبلی  دولت  الیحه  دولت  تغییر  با  دولت 
کًا این مصلحت اندیشی های  تبدیل نخواهد شد. 
اجــرایــی  دســتــگــاه هــای  کــمــان  حــا در  کــه  سیاسی 
ــت. الــبــتــه  ــ ــوده اسـ ــ ــا بــه خــصــوص بـ و تــقــنــیــنــی مـ
آنچه  ولی  بــوده،  کم وبیش  هم  دیگر  قسمت های 
بـــرای مــا اهمیت  اجـــرا  ــذاری و  ــون گ ــان ق در عــرصــه 
و  حفظ  به  میل  بحث  اســت؛  قــوه  دو  همین  دارد 
توسعه قدرت خاص یک جریان سیاسی نبود. چه 
که  جریاناتی  چه  است،  ح  مطر امروز  که  جریاناتی 
دوره ای  در  همیشه  بودند،  ح  مطر انقاب  اوایــل 
استثنائات  )البته،  داشتند،   دست  در  را  دولت  که 
اشخاص  یا  کــرد  شناسایی  می شود  را  مــحــدودی 
استقرار  به  میل  کــرد،(  مستثنا  می شود  را  خاصی 
در  را  این  می شود  داشتند،  خود  قــدرت  توسعه  و 
زمینه  ایــن  در  چــون  کــرد  ح  مطر مجزایی  نشست 

را  تقنینی  سوابق  و  اسناد  وقــت  هر  داشتم  عاقه 
نگاه می کنم دسته بندی می کنم، می توانم از همه 
که  بگویم  را  مصادیقی  مجلس ها  همه  و  دولت ها 
چطور  خودشان  اختیارات  به  توسعه محور  نگاه  با 
قانون اساسی را در مصادیق خیلی اجلی محدود 

کردند«.

تدوین الیحه با هماهنگی دولت و مجلس
تغییر  راهکارهای  ادامه  در  عباسی  بیژن  دکتر 
را  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  و  موجود  وضعیت 
راهکار  کرد: »یک  یــادآوری  و  قرار داد  ارزیابی  مورد 
که  داریم  سیاسی  اجتماعی  راهکار  یک  و  حقوقی 
 ۲7 اصل  اینکه  برای  است،  عزمی  و  اراده  نیازمند 
کنیم؛ دولت و مجلس باید  قانون اساسی را اجرایی 
از نظر  و  باشند  کثریت مردم توجه داشته  ا نظر  به 
این اصل  نیازمند قانون در اجرای  راهکار حقوقی 
حتمًا  که  است  این  من  صریح  پیشنهاد  هستیم. 
یک الیحه ارائه شود و با هدف تسهیل اجرای این 
حق دولت و مجلس همکاری و هماهنگی  داشته 

باشند«.
بهادری جهرمی  دکتر  نشست  این  انتهای  در 
درباره راهکار مدنظر خود برای اجرای هرچه بهتر 
کمیت  اصل ۲7 قانون اساسی، پیشنهاد داد: »حا
دغدغه مندان  و  کارشناسان  و  ذی نفعان  نظرات 
مخالفین،  نظر  یعنی  کند؛  استماع  را  حــوزه  ایــن 
و  را بشنود  قــانــون  اتــبــاع  مــوافــقــیــن، ذی نــفــعــان، 
را  راهپیمایی ها  و  اجتماعات  آزادی  جامع  قانون 
ضروری  محدودیت های  و  آن  مختلف  شقوق  در 
حقوقی  نظام  چارچوب  با  هماهنگ  و  منطقی  و 

کند«. کشور تدوین 
قــائــم مــقــام پــژوهــشــکــده شـــــورای نــگــهــبــان 
کرد: »مجلس را نهاد  کید  همچنین بر این نکته تأ
در  خوبی  پیش نویس  بتواند  اینکه  ــرای  ب خوبی 
این  در  کند  تهیه  اساسی  قانون   ۲7 اصل  اجــرای 
که باید  قبیل موارد نمی بینم. این ها مواردی است 
اختیار  مجلس  به  اینکه  ولو  شود؛  شروع  دولت  از 
که  کردن قانون را بدهد. این طور موارد  باال پایین 
امنیتی،  سیاسی،  اجتماعی،  مختلف  جنبه های 
دقیقی  مباحث  و  دارد  مختلفی  شئون  و  فرهنگی 
گسترده ای  کارشناسی  که  است، نیازمند این است 
نــدارد. من  را  توان  این  باشد؛ ولی مجلس  داشته 
به خصوص،  فنی  قوانین  در  مجلس  می کنم  فکر 

توان تغییر زیادی ندارد«.


