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شکســت تالش هــای ســه نهاد 
مختلف برای اصــالح قانون برگزاری 
تجمعات اعتراضی در کشــور، منجر 
به تهیه و بررســی طرحی در مجلس 
شــده تا شــاید این بار طلسم اصالح 
بند 27 قانون اساســی بعــد از چهار 
دهه شکسته شود. برگزاری تجمعات 
اخیر بویژه تجمعــات فرهنگیان که 
بصورت گسترده در شهرهای مختلف 
کشور برگزار شد، یکبار دیگر توجهات 
را بــه نحــوه برگــزاری تجمعات و 
راهپیمایی های آزادانه که نیاز به کسب 
مجوز نداشته باشــد، اما به رسمیت 

شناخته شود، جلب کرده است. 
طرحی بــا عنوان نحوه تشــکیل 
تجمعات و برگزاری راهپیمایی ها در 
مجلس تهیه و در حال بررسی است که 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در تشریح آخرین وضعیت آن 
گفته است: این طرح اکنون در کارگروه 
مربوطه ذیل کمیســیون و با حضور 
دستگاه های نظارتی و مرتبط در حال 
بررسی اســت و کار کارشناسی انجام 
می شود و بعد از آن به صحن کمیسیون 
خواهد آمد. از اعالم جزئیات این طرح 
اما خودداری شده و مشخص نیست با 
توجه به رویکرد سیاسی مجلس یازدهم 
طراحان بدنبال چه خروجی برای این 
طرح هســتند اما آنچه مشخص است 
طرح با هماهنگی وزارت کشور در حال 

بررسی است.
پیش از این احمد مازنی، نماینده 
تهران در مجلس قبل در اســفندماه 
ســال ۱۳۹۶ در خصــوص ضرورت 

تدوین قانونی درباره تجمعات سخن 
گفته بود اما به نتیجه نرسید.

در ســال های اخیر دولت، شورای 
شهر تهران و مجلس هریک جداگانه 
تالش هایی برای اصالح قانون برگزاری 
راهپیمایی و اختصــاص مکانی برای 
برگزاری آزادنه  تجمعات داشــته اند، 
اما به دالیل مختلف ایــن طرح ها به 

سرانجام نرسیده است.
فعاالن سیاسی و برخی نمایندگان 
مجلس و حتی اعضای شــورای شهر 
در دوره گذشــته معتقد بودند قانون 
برگزاری تجمعات در ایران، خأل قانونی 
دارد. اصل 27 قانون اساسی می گوید: 
تشــکیل  اجتماعات  و راه پیمایی  ها، 
بدون  حمل  سالح ، به  شرط آن  که  مخل  

به  مبانی  اسالم  نباشد آزاد است .
اما تبصــره 2 ماده شــش قانون 
احزاب در ایران می گویــد: برگزاری 
راهپیمایی ها با اطالع وزارت کشــور 
بدون حمل ســالح در صورتی که به 
تشخیص کمیســیون ماده ۱۰ مخل 
به مبانی اسالم نباشــد  و نیز تشکیل 
اجتماعات در میادیــن و پارک های 
عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور 
آزاد است. اختالفات بر سر تفسیر این دو 
بند است. وزارت کشور اما در دوره های 
مختلف با اســتناد به مقررات موجود، 
بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع 
سراســری را به اعالم درخواست یک 
هفته پیــش از برگــزاری، به صورت 
حضوری و با ســپردن تعهداتی منوط 

کرده است.
منتقدان قانون فعلــی اما معتقد 
هســتند: تنها اطالع دادن برگزاری 
تجمعات و راهپیمایی هــا به وزارت 

کشور و نهادهای مربوطه کافی است 
و نیازی به کسب مجوز ندارد.

 طرحی برای تجمعات
 بدون اعالم جزئیات

با این حال به نظر می رسد در طرحی 
که در مجلس با عنوان نحوه تشــکیل 
تجمعات و برگزاری راهپیمایی هادر 
حال بررسی کارشناسانه است ،بر اخذ 
مجوز از وزارت کشــور برای تجمعات 
تاکید شده است. محمدصالح جوکار، 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس در پاسخ به این سوال 
که آیا در طرح مجلس محدودیتی برای 
برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده 
است به این معنی که در برخی موارد 
اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات 
داده نشود؟ گفت: چنین چیزی در این 
طرح مطرح نشــده و مردم می توانند 
در خصوص هــر موضوعی که مطابق 
با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و 

اعتراضات مجوز دریافت کنند.
آنگونه که دبیر کمیســیون ماده 
۱۰ احــزاب اما گفته مجلــس درباره 
تجمعات، قانون جامعی را در دســتور 
کار دارد.  اســالمی دربــاره تجمعات 

معلمان مقابل مجلس شورای اسالمی 
و عدم اختصاص مکانــی برای برپایی 
تجمعات و برنامــه در این زمینه گفته 
بود تعاملی بین وزارت کشور و مجلس 
درخصوص تجمعات در جریان است 
که هنوز نهایی نشــده است و منتظر 
نظرات کارشناســی مجلــس درباره 
تجمعات هســتیم تا بتوانیــم در این 
زمینه اطالع رســانی الزم را داشــته 

باشیم
هنوز اطالع دقیقی از بندها و تبصره 
های این طرح در دســت نیســت و 
مشخص نیست نماینده گان مجلس 
در تهیــه این طــرح بر چــه نکته ای 
تاکیــد دارند اما لطف اهلل ســیاهکلی 
نماینده قزوین درخصوص طرحی که 
کمیسیون امور داخلی در حال تهیه آن 
برای تســهیل تجمعات است و میزان 
اهمیت آن، گفته استســازمان های 
مســئول در جریان تجمعات با سعه 

صدر و مدیریت دینی عمل کنند.
به دنبال بازداشت برخی از معلمان 
در جریان اعتراضات فرهنگیان بحث 
بر سر مجوز برگزاری آزادانه تجمعات 
یکبار دیگر باال گرفت. برخی از فعاالن 
سیاســی به برخورد بــا این تجمعات 
و بازداشــت ها انتقــاد کردند.اما در 
مقابل برخی رسانه های تندرو منتقد 
برگزاری این تجمعات شده و نسبت به 

آن هشدار دادند.
روزنامه کیهان در این رابطه نوشت: 
اینکه معلمان، بازنشستگان، کارگران، 
کشــاورزان و گروه هــای اجتماعی 
مشابه، با مشــکالت اقتصادی دست 
به  گریبانند، بر کسی پوشیده نیست. 
عیبی هم ندارد، بلکــه بجا و مبتنی بر 

حق هم هست که دغدغه ها و مشکالت 
خود را به گوش مســئوالن برسانند 
و انتظــار تدبیــر و چاره جویی در حد 
مقدورات را داشــته باشــند... اما آیا 
تنها راه طرح مطالبات و مشــکالت، 
تجمعات بی در و پیکر خیابانی اســت 
که هیچ کس مســئولیت راه اندازی و 
اتفاقات متن و حاشــیه آن را به عهده 
نمی گیرد، یــا روش هــای مدنی تر، 
مفیدتر و کم هزینه تر هم وجود دارد؟ 
مســئولیت انحراف ایــن تجمعات و 
موج سواری دشمنان کلیت ملت ایران 
با کیست؟ آیا هزینه های هنگفت این 
موج ســواری، جز از جیب ملت ایران 

پرداخت می شود؟
تالش های بی سرانجام برای 
اصالح ماده 27 قانون اساسی

2۰خرداد سال۹7 دولت روحانی 
مصوبه ای را بــرای تعریف مکان هایی 
که مردم بتوانند در آنجا اعتراض های 
خود را مطرح کنند، به تصویب رساند، 
اما حدود یک سال بعد، در 2۶ شهریور 
۱۳۹۸، دیوان عدالــت اداری مصوبه 
دولت را ابطال کرد. لعیا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس جمهور، در همان مقطع 
به خبرگــزاری پانا گفتــه بود:هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری در حالی 
اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین 
محل هایی برای برگــزاری تجمعات 
مردمی کرده اســت که بارهــا و بارها 
شاهد بوده ایم که به بهانه های مختلف 
ازجمله مســائل امنیتی و ترافیکی، 
اجازه برگزاری تجمع بــه مردم داده 
نشده است. در برخی موارد نیز شاهد 
بازداشت هایی از میان تجمع کنندگان 
بوده ایم و گفته اند که تجمع برگزارشده 
در محل نامناســبی بوده است. بعضا 
می گویند این تجمع در محل حساسی 
برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکالت 
ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد 
کرده اســتعلی مطهری همان زمان 
در انتقاد به این اقــدام دیوان عدالت 
اداری گفته بود: دیــوان عدالت اداری 
با ابطــال مصوبه دولــت می خواهد 

اساســا تجمعی نباشــد و این حکم 
مخالف اصل 27 قانون اساسی است. 
دی ماه سال ۹۶ هم شورای تازه نفس 
تهران با پیشنهاد احمد مسجد جامعی 
موضوع اختصاص محلی برای تجمعات 
اعتراضی را مورد بررســی قــرار داد. 
مسجدجامعی همان روز برای دفاع از 
پیشنهاد خود گفته بود: ما این طرح را 
برای اعتراض های قانونی پیش بینی 
کرده ایم و امیدواریم سازو کار حمایت 
قانونــی از آن فراهم شــود. پیام این 
مصوبــه به رسمیت شــناختن حق 
اعتراض در عمل است. امیدوارم بتواند 
هماهنگی الزم را با استانداری، وزارت 
کشور و دســتگاه های امنیتی ایجاد 
کند. این طرح با عنوان الزام شهرداری 
تهران به تعیین مکان مناســب برای 
تشــکیل اجتماعــات اعتراضی، در 
شورای شهر تصویب شــد؛ اما هیئت 
تطبیق فرمانداری آن را مغایر با قانون 
اعالم کرد تا پرونده آن در اسفند همان 
سال بسته و مصوبه شورای شهر هم به 
سرنوشت مصوبه دولت دچار شود. طرح 
دو فوریتی احمد مازنی، نیزبا اینکه در 
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما 
درصحن مجلس دهم به تصمیم گیری 
نهایی نرسید. کلیات این طرح آذر ماه 
ســال ۱۳۹7 در صحن علنی تصویب 
شده بود.اکنونی طرحی در دستور کار 
کمیسیون شوراهای مجلس در مرحله 
کارشناسی قرار دارد که فاصله زیادی 
با دیدگاه سیاسی طراحان پیشین آن 
دارد به همین دلیــل نمی توان درباره 
خروجی آن و اینکه ایــن طرح در چه 
زمانی در دستور کار قرار گیرد و اینکه 
آیا اصــوال از نظر طراحــان فوریت و 
ضرورتی برای بررسی ان وجود دارد یا 

خیر؟ متصور بود.
آنچه که مشــخص است مطالبات 
برآورده نشده و شرایط سخت اقتصادی 
است که هراز گاهی منجر به تجمعات 
اعتراضی در گوشــه و کنار کشور می 
شــود.تجمعاتی که گاهــی همچون 
تجمع آبان ۹۸ در اعتــراض به گرانی 
بنزین بــه فاجعه  تبدیل می شــود و 
کشته بر جا می گذارد و گاهی همچون 
تجمعات فرهنگیان خبر از ضرب و جرح 
و بازداشــت معلمان منتشر می شود. 
آنچه ضروری به نظر می رســد اتخاذ 
روشــی برای برگزاری مسالمت آمیز 
و آزادانه راهپیمایــی و تجمعات برای 
مردم و گروه های مختلف اســت که 
ضمن رعایــت چارچوب هــا بتوانند 
نظرات و خواســته خواسته هایشان را 
بیان کنند، اما این مهم نیــاز به مدارا 
و تحمل نهادهــای امنیتی و حاکمان 

دارد.

تالش های نافرجام برای اصالح اصل 27 قانون اساسی ادامه دارد؛
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خبر

جمعی از خانواده های قربانیان پرواز 7۵2 اوکراین که 
توسط موشک های پدافند هوایی سپاه سرنگون شد دیروز 
در دومین سالگرد این حادثه در محل سقوط این هواپیما 
در شاهد شهر و همچنین فرودگاه بین المللی امام خمینی 
تجمع کرده و ضمن گرامیداشــت یاد قربانیان خواستار 

دادخواهی و محاکمه عامالن این حادثه شدند.
شــرکت کنندگان در این تجمع با در دســت گرفتن 
عکس های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در فرودگاه 
بین المللی »امام خمینی« حضور یافتند. این خانواده ها 
تأکید کردند که »عدالت قابل مبادله نیست« و با سردادن 
شعار »دادخواهی! دادخواهی!« خواستار محاکمه عادالنه 
کسانی شدند که در این واقعه دســت داشتند.در همین 
حال به گزارش صداوسیما دیروز محل سقوط هواپیمای 
اوکراینی در دومین سالگرد وقوع این سانحه به همت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران گلباران شــد که به گفته شاهدان 
مورد اعتراض خانواده ها قرار گرفت و تجمع کنندگان شعار 
»حقیقت! عدالت« سر دادند.در همین زمینه وکیل برخی 
خانواده های جان باختگان ســانحه هواپیمای اوکراینی 
اعالم کرد که منتظر ابالغ گزارش هیئت کارشناسی حادثه 

از سوی دادسرا هستیم.

به گزارش اختبار، سید محمود علیزاده طباطبایی، در 
پاسخ به آخرین وضعیت این پرونده عنوان کرد: پرونده با 
اعتراض وکال برای ابالغ نظر هیئت کارشناسی به دادسرا 
اعاده شد. وی با اشاره به اینکه بیش از یک ماه از درخواست 
گذشته است، ادامه داد: ما به طور مرتب به دادسرا مراجعه 
می کردیم اما دادسرا به این جمع بندی نرسید که نظریه را به 
ما ابالغ کند و رسماً هم پاسخی نمی داد. دادسرا مدعی شده 
بود به دلیل طرح مسائل طبقه بندی شده در گزارش، امکان 
ابالغ آن وجود ندارد. ما صرفاً کیفرخواست را خوانده ایم و 

پرونده در اختیارمان نبوده است.
علیــزاده طباطبایــی عنــوان کرد: گــزارش هیئت 
کارشناسی چندین جلد پرونده است و هیئت های مختلف 
کارشناسی ســانحه را از ابعاد مختلف بررسی کرده اند. در 
حال حاضر دادسرا در حال رایزنی با دادگاه است تا گزارش 
به سه صورت ابالغ شــود زیرا قانونا این گزارش بایستی به 
شاکیان ابالغ شود و شــاکیان نیز حق اعتراض دارند.این 
وکیل با اشــاره به طرح چند ایراد برای اعــاده پرونده به 
دادسرا افزود: عمده ایراد ما ابالغ گزارش هیئت کارشناسی 
است که مبنای کیفرخواست بوده است تا اگر نسبت به آن 
اعتراضی داشتیم درخواست ارجاع به هیئت باالتر بدهیم. 

ایراد دیگر ایــن بود که ما معتقدیم قتل عمــد رخ داده اما 
در کیفرخواســت قتل غیر عمد مطرح شده است که این 
موضوع در دادگاه رسیدگی خواهد شــد. ایراد دیگر این 
بود که در این گونه پرونده ها، یک کارشناس بی طرف باید 
نظر بدهد و کارشناسی که خودش کارمند نیروهای مسلح 
باشد نمی تواند در این رابطه نظر بدهد. ما هنوز نمی دانیم 

کارشناسان از نیروهای مسلح و یا بی طرف بوده اند.وکیل 
برخــی از خانواده های جان باختگان ســانحه هواپیمای 
اوکراینی در پاسخ به زمان سیدگی پرونده در دادگاه عنوان 
کرد: تا زمانی که گزارش کارشناسی ابالغ و تکمیل نشود، 
امکان ارجاع پرونده به دادگاه وجود نــدارد.وی در پایان 
گفت: همواره اعالم کرده ام که این پرونده یک پرونده ملی 
است؛ نگاه دنیا به دستگاه قضایی ایران است. از نظر حقوقی 
صالح ترین مرجع برای رسیدگی به این پرونده دادگاه ایران 
است اما اگر دادگاه ایران موضوع را بر اساس استانداردهای 
پذیرفته بین المللی بررســی نکند، کارشناسی درستی 
انجام نگیرد و حضور وکیل درســت نباشد که بتواند ایراد 
بگیرد، پرونده از دســت ایران خارج می شود و امنیت ملی 
کشور درگیر خواهد شد.علیزاده طباطبایی توصیه کرد: 
متأسفانه در مرحله دادسرا به حرف های ما توجه نشد و با 
صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، به وکال اجازه حضور 
در تحقیقات داده نشد. توصیه می کنم دستگاه قضا اجازه 
بدهد فرماندهان عالی تر که همیشه جان خود را برای کشور 
گذاشــته اند، این بار هم ایثار کنند و مسئولیت را بپذیرند 
)همان طور که پذیرفتند( و پاسخگو باشند و نگذارند پرونده 
در مراجع قضایی خارج از کشــور بررسی شود.با توجه به 
اینکه ناظــران داخلی و بین المللی به دنبــال این پرونده 
هستند، بایستی به طور منصفانه رسیدگی شود. خانواده ها 
به دنبال غرامت نیســتند و تنها می خواهند علت حادثه 

مشخص شود.

در فرودگاه بین المللی امام خمینی و شاهد شهر انجام شد؛

 تجمع خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در تهران

 لطف اهلل سیاهکلی، 
نماینده قزوین درخصوص 
طرحی که کمیسیون امور 

داخلی در حال تهیه آن 
برای تسهیل تجمعات است 

و میزان اهمیت آن، گفته 
استسازمان های مسئول 
در جریان تجمعات با سعه 

صدر و مدیریت دینی عمل 
کنند

در طرحی که در مجلس 
با عنوان نحوه تشکیل 

تجمعات و برگزاری 
راهپیمایی هادر حال 
بررسی است، بر اخذ 

مجوز از وزارت کشور برای 
برگزاری تجمعات تاکید 

شده است

اعظم ویسمه

بکتاش آبتین درگذشت
بکتاش آبتین)مهدی کاظمی( شاعر، فیلمساز 
و هنرمند زندانی و عضو کانون نویســندگان ایران 
بر اثر کرونا در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. 
به گزارش فرارو، کانون نویسندگان ایران با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد که بکتاش آبتین، شــاعر و 
فیملســاز و از اعضای این کانون کــه از پنجم مهر 
۱۳۹۹ در حال گذراندن حکم شش سال زندان بود، 

درگذشته است.
در روزهای اخیر، خبرهایی از وخامت حال وی 
منتشر شده بود. در بیانیه پیشین کانون نویسندگان 
هم تاکید شده بود که او در کمای مصنوعی به سر 

می برد.
به دنبال درگذشــت آبتین، سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اطالعیه ای صادر 
کرد و با اشــاره به این که به وضعیت وی رسیدگی 
شــده اســت، اعالم کرد: در روزهای ۱۵ و۱۶ آذر 
تســت کرونای آبتین منفی اعالم شده اما به دلیل 
بروز برخی عالئم بعدی، به تشــخیص پزشــک 
بیمارســتان بازداشــتگاه، جهت اقدامات بیشتر 
درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده 
به بیمارستان طالقانی اعزام شــد.با این حال پس 
از دو روز بســتری در بیمارســتان، با اخذ و تمدید 
مرخصی نامبرده، وی به تشخیص خانواده اش به 
یکی از بیمارستان های خصوصی منتقل می گردد 
که متاسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با 

وجود تالش پزشکان نامبرده فوت می کند. 
    

 برگزاری جلسه کارگروه
 لغو تحریم ها در وین

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
از برگزاری جلسه کارگروه لغو تحریم ها خبر داد.به 
گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش 
نوشت: کارگروه لغو تحریم ها روز شنبه در جریان 
مذاکرات وین جلســه ای برگزار کرد تا وضع فعلی 
امور در این زمینه را بررسی کند.دور هشتم مذاکرات 
وین از چند روز قبل آغاز شده است که پس از جلسه 
کمیسیون مشــترک برجام، دیدارهای رسمی و 
غیررسمی نمایندگان کشــورهای عضو برجام و 
کارشناســان آن ها در روزهــا و در چارچوب های 

مختلف در حال برگزاری بوده است.
    

 نقل قول تأسف برانگیز مطهری
 از همسر خلبان اوکراینی

علی مطهری در توئیتی  نوشت : درباره سقوط 
هواپیمای اوکراینی سؤاالت متعددی مطرح است، 
ازجمله اینکه چرا اجازه پرواز داده شد و چرا از کاربر 
غیرماهر در سامانه دفاع هوایی استفاده شد؟ اما وقتی 
اتفاق افتاد، نحوه رفتار ما مهم است.همسر خلبان 
اوکراینی گفته بود حتی یک نامه عذرخواهی از طرف 

دولت ایران برای من نیامد!
    

 سفر وزیر خارجه طالبان
 به ایران 

سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان اعالم کرد 
که امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان در 
رأس یک هیئت بلندپایه کابــل را به مقصد تهران 
ترک کرد.به گزارش ایرنــا، عبدالقهار بلخی دیروز 
در توئیتی نوشت که امیرخان متقی در این سفر با 
مقامات ایرانی درباره مســائل سیاسی، اقتصادی، 
ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اســالمی 
ایران بحث و تبادل نظــر خواهد کرد.بلخی افزوده 
است که هیئت اعزامی پیش از سفر خود به تهران در 
کابل طی نشستی موضوعات مهم را در دستور کار 

خود قرار داده است.
    

 عقب نشینی اولیانوف
 پس از توهین به ظریف

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین پیام تبریکی به مناسبت زادروز ظریف منتشر 
کرد. او روز پنجشنبه پیامی منتشر کرده بود که در 

آن توهین به ظریف مشهود بود.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف در صفحه 
توییترش نوشــت: مایلم تولد آقای ظریف را به او 
تبریک بگویم. بــا آرزوی بهترین هــا! در چندین 
نشست با حضور او شرکت کرده ام و برای آن احترام 
قائلم. ما نمونه های متعدد همکاری موفقیت آمیز 
میان روســیه و ایران در زمینه برجــام را فراموش 

نخواهیم کرد.
انتشار این پیام توسط اولیانوف در حالی است 
که روز پنجشــنبه پس از آنکه یک کاربر ایرانی در 
توییتر خطاب به مذاکره کننده روسیه در مذاکرات 
برجامی نوشت، »محمد جواد ظریف درباره نقش 
منفی روســیه در مذاکرات حق داشت«، اولیانوف 
در صفحه توییتر خود نوشت: شما آزاد هستید که بر 
اساس نظرات شخص دیگری تحت تأثیر دندان درد، 

سردرد یا موارد دیگر، خود را گمراه کنید!«

روی موج کوتاه


