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های حق بر آزادی تجمع در افزایی: واکاوی تاثیر کارویژهگری و مشارکتصیانت
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 چکیده
هایفردیاستکهبهشکلگروهیقابلیتاعمالتجمعازجملهآزادیحقبرآزادیِ

 دارد. واین گوناگون تاریخی مقاطع در دیرباز از بشری حقوق از یکی عنوان به حق
هایاخیردرسلسلهتجمعاتاعتراضیمختلفنقشیجدیازخودخصوصادرطولسال

ونشانداده ازهمینرو، میاست. تواندپراهمیتجلوهاکاویکارکردهایحقیادشده
می نظر به کارویژهکند. میرسد را حق این صیانتهای در حقتوان دیگر از وهاگری

مشارکتآزادی و ها ارزیابی شهروندان کردافزایی . میاین مبنایپژوهشنشان در دهد
گرازایگروهی،ایفاگرنقشصیانتهگر،حقیادشدهبهمانندسایرانواعآزادیصیانت

افزا،بههایگروهیاست.ازسویدیگر،اینحقدرمبنایمشارکتحقوقفردیوآزادی
زمینه و سرنوشت تعیین در مشارکت برای روشی گسترشعنوان و سیاسی توسعه ساز

حسابمی دولتودموکراسیبه مناسباتمیان در شده یاد کارکرد طریقدو از و آید
شهروندانموثراست.
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 مقدمه
های،درراستایآزادی2هایگروهیترینمعنا،بهعنوانیکیازآزادی،درعام6آزادیتجمع

است. آن مالزم واژه9فردیو در معنایماما در آزادیتجمع، درشناسیحقوقی، کلمه، وسع
هایگروهیبهنوعیوتمامیانواعآزادی4گیردهایاحقوقفردیقرارمیگروهیجدایازآزادی

هایهایگروهی،اعمازآزادییابند.ازاینمنظر،هریکازآزادیووثیقمیباآنارتباطیمستقیم
آزادیتجمعدرمعنایاخص،یاآزادیسندیکاییتا هایگردهمایینهادیپیوندی،آزادیسازمان

آزادی حدود رفتناز فراتر گردهمبا یا متضمنآزادیتجمع خود در نیزهایفرد، افراد آمدن
(.بدینترتیب6936:22هایمجازتجمعاست)دوفار،هستند.بهعبارتبهترریشههمهگردهمایی

اعمازتشکیلیابیآنبصسازماندهیوسازمان5کهاگرتجمعمحترمشمردهنشود ورتنهادی،
امکان سندیکا، نمیحزبیا معنایاخصپذیر در گردهم،باشد. عبارتاز آمدنآزادیتجمع

ارادیوهدفمندعده امریامضاریعمومی،موقتی، ایبهمنظوردفاعازامریامنفعتییامقابلهبا
گیرد.می...رانیزدربرایعامتجمعاتاعتراضیوکهدرگستره1است

حقوق،هایکالسیکبندیشناختیاینحقنیزحائزاهمیتاست.درتقسیمواکاویجایگاه
هایعمومی،کهیکیازموضوعاتموردمطالعهومحوریحقوقاساسیوازعناصروآزادی

6922بنیادینمطالعاتحقوقی)گرجیازندریانی، اینحقوقبهچهاردستهعمده25: است، )
هایاقتصادیووآزادی3بندی،آزادیگروه2،آزادیاندیشه1ایمربوطبهاعمالفردیهآزادی

بندیازاینمقسم،حقبرآزادیتجمعدردستهآزادیگروه .66شودبندیمیتقسیم60اجتماعی
                                                                                                                                                                                                        
1.Freedom of Assembly. 
2.Collective Rights. 

ارشدیکارشناسنامهانیپاران،یایاسالمیجمهوریحقوقنظامدرتجمعیآزادبرحق،(6932)،نیآری،قاسم:ریدبهبنگ.9
 .یمرکزتهرانواحدیاسالمآزاددانشگاه،یعمومحقوق

نیانیمبشود،یمدهیدیاساسحقوقمتوندریگروهیهایآزادویفردوقحقخصوصدرکهییهایبنددستهبهتوجه.4
یآزاد،یفرداعمالبهمربوطیهایآزاددستهچهاربهکیکالسیبندمیتقسمطابقیعمومیهایآزادوحقوقکهاستنکته
.شوندیممیتقسیاجتماعویاقتصادیهایآزادویگروهیهایآزادشه،یاند
5 یآزادشمردنمحترم»واژگانانتخابدرموضوعهحقوقمقابلدریعیطبحقوقبهشیگرادریفکرسنتبهتوجهبا.

بهبشریابنایبرایذاتحقوقگریدمانندحقنیاکهرایزاستشدهدیتاکتجمعیآزادییشناسایجابهومقابلدر«تجمع
.استموجودبودنبشرحکم

.استطرحسابقهفاقدومتشکلهعناصربهمعطوفیفیتعرنیچن.1
.آمدورفتیآزادمکاتبات،یریناپذتعرضمسکن،تیمصونویآزادت،یامنشامل.1
.شینمایآزاداطالعات،واخباریآزادپرورش،وآموزشیآزادن،یآئودهیعقیآزادشامل.2
ی.وندیپسازمانیآزادوتجمعیآزادشامل.3
یی.کایسندیوآزادکاریآزاد،یصنعتویزرگانبایآزادت،یمالکشامل.60
به551صزان،یمانتشارات:تهرانازدهم،یچاپ،یاسیسینهادهاویاساسحقوق،(6929)،ابوالفضل،یقاض:ریدبهبنگ.66
.بعد
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قرارگرفته،بهاعتبارموقتییادائمیبودندرزیرشاخهموقتیایندستهقراردارد.

هادردودستهفردیوها،آزادیافتگی،بهمعنایفردییاجمعیبودناعمالآنیازمنظرقوام

وبعضادومحقوقبشرهستند6ایازنسلاولهایگروهی،دستهاند.آزادیگروهیقابلشناسایی

یابند.ها،ماهیتیچندجانبهمیروندودرراستاوامتدادآنهایفردیفراترمیکهازماهیتحق

حقدرجامعهاعمالمالحقوقیادشده،زمانیقابلتصوراستکهازسویجمعیازافرادذیاع

(.حق6923:911پذیراست)عباسی،هاصرفابهطورجمعیامکانگردندیابهتعبیریاعمالآن

آزادی درزمره اینمنظر داشتهبرآزادیتجمعاز کنندگانازتکثراعمالوهایگروهیقرار

2اصربنیادینآناست.عن

درواکاوشمبتنیبرضرورتبرآمدهازاتفاقاتنیزحقبرآزادیتجمعدرمقاطعتاریخی

هایگوناگوناینتجلی،ازسالیان(.نمونهRohde, 2005)استمتعددیاهمیتخودرانشانداده

سال تحوالت تا ازدور است. ردیابی قابل قفقاز و خاورمیانه در اخیر سلسلههای وقوع دیاد

استکهحقبرآزادیزاییاینامرشدهتجمعاتاعتراضیدرکشورهایمختلف،منجربهمساله

وجایگاهیدرسامانهحقوقی بویژهکارویژه-تجمعچهمبنا هایآندرمناسباتسیاسیدارد.

بلتحلیلاست.دولتوملتچهتاثیریدارد.نوآورانهبودنموضوعتحقیقنیزازهمینمنظرقا

تجمع آزادی بر حق از سخن مبانیجنبه،اگرچه همچون گوناگونی اسناد9های در تضمین ،

منطقهبین محدودیت4ایالمللیو حقوق5هاهایآن، بنیادین مفاهیم دیگر با رابطه در ویژه به

محورکارویژهگیرد،اماهمراستاباتحدیدموضوع،فقدانسابقهپژوهشو...رادربرمی1عمومی

حقوقی هادرسیاسیوبررسیتاثیرگذاریآن-درحوزهحقبرآزادیتجمعدرادبیاتعلمیِ

نوگراییاینپژوهشرانسبتبهادبیاتپیشینکهبهتوصیفوتحلیل،روابطمیاندولتوملت

                                                                                                                                                                                                        

زان،یماراتانتش:تهراندوم،چاپ،یطرازکوهیفیشرنیحسترجمه،بشرحقوق،(6936)،انیستیکرتاموشات،:ریدبهبنگ.6
.بعدبهسومفصل

ارشدیکارشناسنامهانیپاران،یایاسالمیجمهوریحقوقنظامدرتجمعیآزادبرحق،(6932)،نیآری،قاسم:ریدبهبنگ.2
.یمرکزتهرانواحدیاسالمآزاددانشگاه،یعمومحقوق

9 بهبنگ. رید 6934)،یمحمدمهدوند،کمالورضا،یاسالم: ستمیسوبشرحقوقیالمللنیبنظامدرماعاتاجتیآزاد(،
 .مجدانتشارات:تهراناول،چاپ،رانیایحقوق

.دادگسترنشر:تهراندوم،چاپ،نیادیبنیهایآزادوبشرحقوق،(6935)،ژنیب،یعباس.4
5 کنفرانسنیاول،«زیآممسالمتتجمعاتیبرگزاریهاتیمحدودبریلیتحل»،(6934)،سجاد،یامجدوالدیم،یمنصور.

.توسعهوتیریمداقتصادیاجتماععلومیانسانعلومدررعاملیغپدافند
 .سومشمارهدوم،سال،یاساسحقوقهینشر،«تشکلوتجمعیآزادویعمومنظم»،(6929)،دیفر،یخلخال.1
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جهبهایناست.افزونبرآن،بدونتواند،موجبگردیدههایحقیادشدهپرداختهدیگرسویه

تواندبهتعطیلاینحقکنندهبرحقبرآزادیتجمعمیها،وضعشروطمحدودیاسلبکارویژه

وبرضرورتآندرنشانداده.اینامراهمیتپژوهشراشودبهعنوانیکیازحقوقبشرمنجر

قاست.دراینهایتحقیهاوفرضیهدهندهپرسشزایفوقتکوینافزاید.مسالهاینبرههزمانیمی

پرسشاصلی است؟کارویژه"عبارتاست:نوشتارراستا، آزادیتجمعکدام و"هایحقبر

توانددرمناسباتمیانهایحقبرآزادیتجمعچگونهمیکارویژه"پرسشفرعیآناستکه

هایحقبرکارویژه"فرضیهاساسیتحقیقعبارتازایناستکه"دولتوملتموثرواقعشود؟

آزادی و فردی حقوق حمایتاز در تجمع )صیانتآزادی زمینههایگروهی و سازیگری(

وفرضیهفرعیعبارتستازآنکهحقاخیر"افزایی(تجلیداردمشارکتشهروندان)مشارکت

تواندبرمناسباتدولتوبهمثابهابزاروسازوکاریبرایکنشیاواکنشدرعرصهاجتماعیمی"

تاثیرگ باشدملت پرسش".ذار به فرضیهپاسخ اثبات ا رد و روشها پژوهشبه با اخیر های

ساماندهیدوبخشیصورت-ایتوصیفیوشیوهگردآوریمنابعکتابخانه-تحلیلی اینترنتیبا

شودواثرآندرمناسبات(پرداختهمی6)گریدربخشنخستبهکارویژهصیانتاست.پذیرفته

(رامورد2افزایی)گیرد.بخشدومکارویژهمشارکتموردواکاویقرارمیمیاندولتوملت

نماید.دهدونقشآنردمناسباتیادشدهرابررسیمیارزیابیقرارمی


 یگرانتیص .1
هاوهایگروهیوبهطورخاصحقبرآزادیتجمع،سببصیانتازحقبهطورعامآزادی

میآزادی فردی عباهای به آزادیشوند. بهتر رت فردی هستههای عنوان کهبه هستند ای

هابهعنوانپوستهقراردارند.ازسویدیگر،هریکازهایگروهیدرمقامحفاظتازآنآزادی

آزادیآزادی خاصحقبر بطور متقابلدارند. تاثیر یکدیگر در مستقیم طور هایگروهیبه

حقبرآزادی»اندکهحدیکهبرخیازاینسخنگفتهکند.تاتجمعنیزازهمینمنطقپیرویمی

گذارتحققدایرهوسیعیتجمعوحقافرادخصوصیدرحضوروورودبهتجمعاتاعتراضیپایه

بنابرایننخستین6«شودفرهنگیمی-اقتصادی-سیاسیباشدیااجتماعی-ازحقوقخواهمدنی .

بایددرصیانت حمایتازوهادربُعدفردیهاوآزادیازحقکارویژهحقبرآزادیتجمعرا

                                                                                                                                                                                                        
1. Conference Report: Peaceful Protest: Cornerstone of Democracy, available at: https:// 
www. wiltonpark. org.uk/ conference/wp1154/. 
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هایگروهیدانست.آزادی
 

 یفرد بُعد .1-1

هایهاوآزادیگرحقبرآزادیتجمعدربعدفردیخودرادرصیانتازحقجلوهصیانت

دهد.نشانمیفردیبهویژهآزادیبیان


 یفرد یهایها و آزادحق .1-1-1

«دن)بهحفظحقوق(وعملبهآندوچیزمتفاوتاستقولدا»گذارانآمریکابهتعبیربنیان

(Rohde, 2005: 15توجهبهفرآیندوتجربیاتتاریخیبشردرمواجههبادولت.)ها،مبینضرورت

-است.ازاینروبهمرورجنبه هابهطورعامگردیدهایجادسازوکارهایتضمینیحقوقوآزادی

اینمعناکههمخصلتهنجاریوارزشفینفسهدارندوبه-سازوکارهایحقوقی-ایازهنجار

،اندهایگروهیشهرتیافتهکهبهآزادی-هایدیگرهمخصلتسازوکاریبرایتامینآزادی

کرده اهمیتفراوانیپیدا که چرا فردیمقابلهکننداگردولت»اند. اراده بهراحتیبتوانندبا ها

6936)دوفار،«شوارتراستسرکوبارادهجمعیبرایآنانبسید نهاد66: بر نظارتمداوم .)

ازارادهجمعیکهمیدولتوبهره توانبهکمکآنبهمندیازصدفیمحکموساختهشده

وآزادیبهایحقصیانتازگوهرگران اینها به احترام به دولتمردانرا هایفردیپرداخت،

بهتعبیری -نندگانتحتهیچنظارتیازطرفانتخابکاگرحکومت»حقوقواخواهدداشت.

شاننباشندخودِانگارهآزادیهمازدستخواهدرفتوقدرتانتخابنمایندهچیزیکنندگان

ایبرایخودشانوبقیهنخواهدبودمگرقدرتموجوددریکعدهکهدرفواصلمعینیعده

اجتنابازچنیناتفاقیاستکه(.ازاینروبرای6922:59)پتی،«جماعتاربابانتخابکنند

6هایفردیصیانتنمود.بایدازآزادی

-یابیبهغایتصیانتازحقسازوکارهایدست-ترینهنجارهایگروهیازجملهمهمآزادی

هایگروهی،بافرارَویازسطحخود،واردهایفردیهستند.ازاینمنظراهمیتآزادیهاوآزادی

بااین»شوند.هاتلقیمیآنهایفردیعملبهمثابهابزاریبرایصیانتازادیهاوآزحمایتازحق

هایتواندبدونتضمینآزادیساالرنمیشودکه)حتییک(جامعهمردمتحلیلایننکتهروشنمی

                                                                                                                                                                                                        

باشدشتریبمردمیاسیسیهایآزادهرچه:استییکایآمرانهیگرایآزادشهیاندسنتازیناشکهسیپراچاردیرریتعببه.6
.استترمحفوظآنهایمدنیآزاد
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بهمعنایواقعیکلمهوبهصورتفراگیرتضمیننماید آزادیفردیرا :6936)دوفار،«گروهی،

تاحدزیادیوسعتو»رآزادیتجمعبهطورمستقیمباحقوقفردیدرارتباطاستو(.حقب60

توسعهآزادیاندیشهوآزادیوجدان،مذهبوانجامعلنیمناسکمذهبییااعتقادیدرجامعهبا

نشانمی وبهنحویبر(Gomien, 2005: 178 178)«دهددیگرانبهطورعمومییاخصوصیرا

گذاراست.هاتاثیرعومنعتضییقهریکازحقوقوآزادیتضمینِتوسی

البتهدراینراستابایدتوجهداشتکهایفایچنینکارکردیمتاثرازدوامرپراهمیتاست.

تضمین تحققانتظار یکسو، آگاهیاز منوطبه آزادیتجمع، حقبر گریحقوقفردیاز

سیاسی بسترزیستِ بهطورخاصدرشکلاجتماعیا-شهرونداندر گیریوزمانوستکه

نشانمیمکان ازسویدیگر،کارآمدیحداکثریاستفادهازیابیبرگزاریتجمعخودرا دهد.

شهروندانازمطالباتتجمعیآمیزدرگروارتقاابزارتجمعاتمسالمت کنندگانتوسطنخبگانِ

ایندوامر،در6ارشناسیشدهقراردارد.هایکهایعوامانهواولیهبهسویخواستهسطحخواسته

آگاهی و ضرورتاستمرار تجمعکنار میان مضاعفدر بهرهبخشی و ابزارکنندگان از گیری

برحمایتمطلوبرسانه گریحقبرآزادیتجمعازحقوقفردیخواهدهایآزادومستقل،

موثرخواهدبود.


 انیب ی. مورد خاص آزاد2-1-1

آمیزبهویژهباحقبرآزادیبیاندرپیوندیناگسستنیقرارداردومعمسالمتحقبرآزادیتج

هایایازآزادیپردازد.آزادیبیان،گونههایفردیمیخاصهبهصیانتازآنافزونبردیگرحق

المللی،بهعنوانحقیچندوجهیکهشاملبیشازتقریباازطریقتمامیاسنادبین»فکریاستکه

است.اینحقشاملشودشناساییشدههامیآزادیبیانیامنتشرکردناطالعاتیااندیشهصرف

 Commonwealth )«هاسهانتظارحقبردنبالکردن،بهدستآوردنورسانیدناطالعاتوایده

Secretariat, 2003: 9هایهایمدنیوسیاسیدردموکراسیترینحق(است.اینحقاززمرهمهم

قالبمروزینتلقیمیا معنیآزادیارتباطدر آزادیبیانبه بیانیکلی، به هایشفاهیوشود.

دهدومفهوممکتوبمیانشهرونداناستکهبنیانجامعهمدنیوحوزهعمومیآزادراتشکیلمی

ازهمینرو،برخیبرآنند6913:64شهروندیبدونآنناممکناست)تشکلاسالمیدانشجو .)
                                                                                                                                                                                                        

نقضیطوالنسابقهعلتبهکهآنگاهمشروطهنهضتآغازدرد،یانماثباتراامرنیاتواندیمرانیاخیتارازیمثالذکر.6
سطحیشناسفرصتبانخبگانخواستند،یم«عدالتخانه»گر،یدمیمفاهیبرخکناردرنیمتحصنران،یادریشهروندحقوق

.بردندباالییگرایاساسقانونویخواهمشروطهبهعدالتخانهصرفازرامطالبات
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66(.آنچنانکهدرمادهSachar, 2004: 210مقومومبنایدولتوملتیآزاداست)،آزادیبیانکه

ترینحقبشرآزادیبیانافکاروعقایدگرامی»:آمدهاست6اعالمیهحقوقبشروشهروندفرانسه

یفموسعدریکتعر»شود،امااگرچه،معموالازآزادیبیان،تعبیربهآزادیدرسخنمی«.است

ایاستباشدوعبارتازطریقهبیانازعمومیتنسبتازیادیدرمقایسهباسخنگفتنبرخوردارمی

بهوسیلهآندیدگاهکهانسان بهدیگرانمنتقلمیها بهعبارتدیگراندیشهخودرا «کنندهاویا

یعملیازطریقبرگزاریا(.اینانتقالاندیشه،گاهدرجلوه92-6922:6خواه،)زارعیونجابت

...یکماهپیشازاحیایآزادیآزادیتجمعدرفرانسه»پذیرد:آمیزصورتمیتجمعاتمسالمت

بهایندلیلمطبوعات بکاربردیمکهحق،...دوبارهبهرسمیتشناختهشد. اصطالحبازسازیرا

بود...هبهرسمیتشناختهشدهگانتردرقوانیناساسیسهآمیزپیششهروندانبرایتجمعمسالمت

تجمعیکیازاشکال تقارنزمانیمیانبازشناسیآزادیتجمعوآزادیمطبوعاتاتفاقینیست.

(.6930:23)دوفار،«جمعیبیاناست

رویکردشناختحقبرآزادیتجمعبهعنوانیکیازاشکالعملیوجمعیاعمالحقبر

نیزدارایپیشینهاست.کنارهمقراردادنحقبرالکامنقآزادیبیاندرسامانهآمریکاییحقو

اولقانوناساسیامریکا دراصالحیه مطبوعاتو... کنارحقبرآزادیبیان، آزادیتجمعدر

عالیفدرالآمریکاهایموردرسیدگیدیوانست.تعددپروندهاهاگرعمقارتباطمیانآننشان

خصوصمواردمختلفرابایدمویداینامردانست.اینکثرتدرموردآزادیبیانوتجمعدر

بیشترینمصادیقموردرسیدگیتوسطدیوانیادشدهرا؛هایمرتبطبابرابریکهدرکنارپرونده

هاییدرگیرد.ازپروندهدارند،مصادیقمتعدددرگیردرمالزمهآزادیتجمعوبیانرادربرمی

 و تجمع بیان، آزادی سمبلیکمورد 2بیان پرونده UNITED STATES vs. O’BRIEN)مثل

Rotunda, 1997: 977-980آزادیبیانوتجمعدرمدارس تا )   .Bethel school vs)مثلپرونده

Fraser Rotunda, 1997: 404- 406 1111-1113)(وحتیمذهبوآزادیبیانوتجمع:Rotunda, 

گرمالزمهمستقیممیاناییقرارگرفتهاستکهنشانگیریقض(نیزموردبررسیوتصمیم1997

دوحقاخیراست.

آمیز،درتوانمندسازیحقبرآزادیبیانگفته،آزادیتجمعاتمسالمتباوجودتالزمپیش

بهعالوه،درصورتعسرتآزادیبیان.هایمستقلوآزادموثراستخصوصادرفقدانرسانه

                                                                                                                                                                                                        

.6123اوت6.1
.استکیسمبلانیبنشانهیسازمانایمجموعهنمادایکشورپرچمزدنآتشمثالیبرا.2
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تواندزمینهعیوعملیبیانازطریقاعمالحقبرآزادیتجمعمیگیریازامکانجمفردی،بهره

صیانتازحقافرادرافراهمآورد.


 یگروه یهایآزاد از تی. حما2-1

گریحقبرآزادیتجمع،هایفردی،صورتدیگرصیانتعالوهبرحمایتازفردوآزادی

دردودهایگروهیاستکهمیحمایتازآزادی غیرسیاسیتوانآنرا سیاسیو موردسته

بررسیقرارداد.


 هاگروه و احزاب تیفعال یبرا ریناپذاجتناب: یاسی. در عرصه س1-2-1

توانازهایگروهیهمگیدارایجنبهسیاسیهستندوبهنحویمیاگرچهدیگرانواعآزادی

هی،حقبرتحزبهایگرومصداقعمیقاسیاسیآزادیهایسیاسییادکرد،اجلیهابهحقآن

تحزبمی تعاریفحزبو در مداقه واست. آزادیتجمع حقبر خوبیمبینرابطه به تواند

اهدافاحزابباشد.

اجتماع»ایازپیکرپیکارسیاسیگفتهشدهکهحزبعبارتازدرتعریفحزببهعنوانپاره

تریکهازگروهبزرگشانآنانراگروهیازشهرونداناستکهآرمانمشترکومنافعویژه

کوشندکهسازدوباداشتنتشکیالتوبرنامهمنظمویاریمردممیجامعهملیاستمشخصمی

هم قدرت این با اینکه یا گیرند دست به کشور در را دولتی وقدرت برنامه گردند. بازی

-زارهایقانونییاریمیهایشانرابهتحققبرسانندودراینراهازهمهتواناییبویژهازابآرمان

ماکس(.درتعریفیدیگر،6912:625)دفترمطالعاتوتحقیقاتسیاسیوزارتکشور،«گیرند
موسسه»6وبر زمانانتخاباتبهکسبقدرتوجلبآرایایانتفاعیمیحزبرا در داندکه

تومترصدکسبیافتهمبتنیبرقدرکندوآنرایکدستگاهیابنگاهسازمانعمومیاقداممی

می سلطهقدرت اساس بر که شدهداند تشکیل دارد را آن اعمال ادعاهای که «استای

6930)بادامچیان، :21 برآنالمعارفسرپرستدایرهپستیلنیمارتموریس(. دموکراسی نویسان

هایموردنظرشراباکوشدنامزدحزبسیاسیعبارتستازگروهیاسازمانیکهمی»استکه

(.دیدگاهیدیگرحزبرا6929:102)مارتینلیپست،«وانوهویتخاصیبهقدرتبرساندعن

می مردمی گردهمایی عام مفهومی در درباره که وداند دارند مشترک نظر مسائل برخی
                                                                                                                                                                                                        
1. Max Weber. 
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(کهدارای6921:949هایمشترکباهمکارکنند)عالم،خواهندبرایدستیافتنبههدفمی

گزینش-الفاست:پنجکارویژهبرایاحزابمعینکردهامیمر»یزهستند.هایخاصینکارویژه

انتخاباتی سیاست-ب؛نامزدهای عمومیتدوین حکومت-پ؛های از آموزش-ت؛انتقاد

هااشارهکرده،نیزبههمیننوعکارویژهمونروحکومت.-جواسطهبودنمیانافراد-؛ثسیاسی

:6921)عالم،«نمسئولیتسیاسیجمعیومستمرهمنامبردهاستافزونبرآنهاازبرقرارکرد

سازد:نخستهامتمایزمیمعموالچهارویژگیاحزابراازسایرگروه»شودکه(.گفتهمی943

قدرتحکومتیمی اعمال خاللکسبقدرتخواهان احزاباز که آنکه؛... باشندآن دوم

جنبهایهستنیافتهاحزابنهادهایسازمان سومآنکه؛ایرسمی)دارد(...دکهعضویتدرآنها

کاریگسترده برنامه میاحزابنوعا قرار خود کار سرلوحه هریکازایرا به ناظر دهندکه

چهارمآنکهعموماولیبهمیزانمتفاوتعالئقو؛مسائلمربوطبهخطمشیحکومتاست...

 از عام مسلکی هویت و مشترک سیاسی استترجیحات احزاب درونی وحدت «عوامل

(.6921:224)هیوود،

بندیسیاسیرابایدکسبقدرتسیاسی،تغییردرمنظورازتشکیلاحزابوامکانگروه

بندیقدرتواقداماتمشابهتاثیرگذاربرسازوکارهایسیاسیحاکمبرجامعهدانست.صورت

این مالزمهاز آرو، و تحزب آزادی میان ناگسستنی اززادای که چرا دارد. وجود بیان ی

هایاحزاباظهارنظر،انتقادویااعتراضنسبتبهنحوهادارهامورجامعهاستترینفعالیتمهم

باتالزمآزادیتجمعباآزادی کهاینمواردخودمستلزمبیانواظهارعقایدونظراتاست.

ارتباطحقبرتشکیلوفعالیتحزبی)حقبرتحزب( باحقبرآزادیتجمعنیزبرقراربیان،

گردد.می

گریآننیزرابطهحقبرتحزبوافزونبرآن،مداقهدرعملکردحزبیوسازوکارهایکنش

می نشان را مبینوجودآزادیتجمع تعاریفاحزاب، از استخراج قابل عناصر به توجه دهد.

هاوتمامیظرفیت"باستفادهازتواندسبمیاناعضااستکهمی"هاواهدافمشترکآرمان"

سازمانیابیبهآنازجملهحقبرآزادیتجمعبرایدست"راهکارهایقانونی شود. یافتگیها

آن عمده عناصر از یکی بهرهاحزاببعنوان افزایشامکان زمینه ایجادگر نیز اینها از گیری

عنصر"مدنظردرراستایظرفیت،درجهتراهبریاعضاوهدایتعموممردمبهسویتجمع

"انگیزشی
بنابراینبهرهتجمعمی6 گیریازحقبرآزادیتجمعازسویاحزاببرعمقگردد.

                                                                                                                                                                                                        

نامهانیپاران،یایاسالمیجمهوریحقوقنظامدرتجمعیآزادبرحق،(6932)،نیآر،یقاسم:بنگمفهومنیابارابطهدر.6
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تر،ازهاموثروبهعبارتیدقیقتاثیرعملکردایننهادهاافزودهوحتیدردفاعازموجودیتآن

هااست.گریآنجملهلوازمکنش

-هایسیاسیغیرسازمانتجمع،دردستیابیبهاهدافگروهعالوهبراحزاب،حقبرآزادی

حقبرآزادیتجمع،ابزارسیاسیمهمی»یافته،دراقلیتیافاقدشخصیتحقوقینیزموثراست.

هایآنانبوسیلهحکومتموردتوجهجدیقرارکنندخواستهبرایکسانیاستکهاحساسمی

-هایمجزایابهاصطالحگروهتجمعتوسطاقلیتتر،آزادینگرفتهاست.دریکمقیاسبزرگ

سازمان امکان نگرانیهایغیرمتشکلیکه ارائه بردهیگروهیو مشعر یا محدوده هایشاندر

گیرد.حقبرآزادیتجمعبرایاینافراددموکراسیراسیاستراندارندنیزمورداستفادهقرارمی

(.Woolman, 2001:1«)کندن،ملموسومشروعمییاوریومنفعلشدافزونبرمقابلهبابی


 یوندیپسازمان یهای: الزمه آزادیاسیس ری. در عرصه غ2-2-1

 افزون آزادبر بر حق احزاب، حوزه در سیاسی درعرصه اجتماعی عرصه در تجمع ی

سازمانآزادی سطحهای در گستره، این در است. موثر نیز وصفغیرسیاسی واجد پیوندی

استفادهازحقبرآزادیتجمعمیهایمردمهایاجتماعیوسازمانانجمن توانددرتحققنهاد،

جلبافکارعمومیموثرمطالباتآن اجتماعیخصوصا درعرصه تاثیرگذاریایننهادها و ها

یافتهاجتماعیدربرگزاریتجمعراهایسازمانواقعشود.دادگاهاروپاییحقوقبشر،حقتشکل

تاریخایاالتمتحدهآمریکانیزدرچندبرههزمانیتحتتاثیرتجمعات6است.تشناختهبهرسمی

نهادهایاجتماعیقرارگرفته که]میالدی[هاینزدیکبهقرنهجدهمدرسال]نخست[»است.

درجوامعجمهوی]حقبرآزادیتجمع[ دموکراتیکپسداد.-خواهنخستینامتحانخودرا

نا[ ]شیازدومینمورد جنگ، دورانپیشاز درخصوصایجاد[تجمعاتدر ]سومینمورد،

سال در تجمعات از ایالتی و فدرال جنگداخلی،درک از پس در [های مورد، چهارمین

]خصوص رای اعطا هواداران توسط تجمع، بر حق زنان[ادعای و]به مدنی حقوق فعاالن

هادردورهمیاندوجنگگیریبحثاوج]رددروپنجمینمو [هایکاردردورهپیشرفتسازمان

(.رسیدگیبهدعاویمتعدددرنظامحقوقیآمریکادرموردحقبرInazu, 2012: 20«)جهانی

جنبش زمان در تجمع نشانآزادی مدنی کنشهای بر حق این تاثیرگذاری شدت گریگر

                                                                                                                                                                                                        

.26ص،یمرکزتهرانحدوا،یاسالمآزاددانشگاه،یعمومحقوقارشدیکارشناس
1. Case of Djavit An v. Turkey, 2003 See: Gomien, Dona, Ibid,p.176. 
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عاویدرنظامحقوقیادشدههایمتعددایندنهادهایاجتماعیدرعرصهعمومیاست.نمونه

 امرآموزشدرسالBROWN v. BOARDازدعوای»قابلمشاهدهاست. داستان6354در تا

،ازFreedom Ridersدرشمالکالیفرنیاتانزبرویگر،ازتظاهراتدرRose Parkکنگرهدرمورد

.6«اقدامکنگرهدربرابرینژادیتامدارسآزاد

-تواندبهمثابهابزاریبرایچانهیجامعهمدنی،حقبرآزادیتجمعمیافزونبردیگرنهادها

هایاجتماعی،درایخاصازتشکلهایکارگریبهعنوانگونهزنیجمعیوفشارآوریتشکل

حقبرتهمیدمقدماتیکتجمععمومیاز»ترتیب،.بدینشودیابیبهمطالباتصنفیتلقیدست

هایاقتصادیواجتماعیدرحمایتازخواسته2عاتروزیکممیجملهبرایاعتراضاتیاتجم

مهمپایه یکیاز )هایصنفیاستهایاتحادیهترینجلوهگذار »International Labor Office, 

در4یابیوافزونبرآن،امکانتجمعکارگرانبرتشکل9المللیکاربین(.تاکیدسازمان18 :1991

اینرابطهازسویایننهادوتدویناستانداردهایبینیابیبهحقوقصنفیدست و5المللیدر

.1توصیهآنبهکشورهایعضومویدهمینامراست

می تجمع آزادی بر حق دستبنابراین، در کارآمد ابزاری عنوان به مطالباتتواند به یابی
                                                                                                                                                                                                        
1.Rohde, Stephen F, (2005), Freedom of Assembly, InfoBase Publishing, United States of 
America,Introduction. 

.کارگریجهانروز.2
3. International Labor Organization.  
4. Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 1948,No 
87: Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to 
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اینرودرهم از کند. مدنینقشایفا گسترشنهادهایافزاییمتقابلانهادهایجامعه یندو،

-هادرنظامحقوقیتوانددرتعمیقآزادیجامعهمدنیوتسهیلاعمالحقبرآزادیتجمعمی

.6سیاسیتاثیرگذارباشد



 یاجتماع یاسیس یزندگ در مشارکت عیتوس: ییافزا. مشارکت2
مبنایصیانت بر زمینهافزون در باید را آزادیتجمع بر حق دیگر کارویژه سازیوگری،

 اجتماعیجستجو سیاسیو زندگی در مشارکتشهروندان برکردتوسیع حق راستا این در .

ازسویدیگردرآزادیتجمعازیکسوازروش تعیینسرنوشتاستو هایمشارکتدر

.توسعهسیاسیوگسترشدموکراسیتاثیرگذاراست


 سرنوشت نییمشارکت در تع یبرا یروش .1-2

عنوانسازوکاریایجابیبرایمشارکتشهرونداندرتعیینسرنوشتحقبرآزادیتجمعبه

رود.وابزاریبرایمشارکتواکنشیآناندرمواجههباقدرتدولتبکارمی


 ی. سرنوشت اجتماع1-1-2

گراومبتنیبراحترامبهحقدرنگرشمدرنحقوقیوسیاسیدراثرمحوریترویکردانسان

قدرت،غیرشخصیودراصالتمتعلقبهتمامی-نوانیکحقبنیادینبهع-برتعیینسرنوشت

شهرونداناست.اعمالاینحقدردوگونهاعمالحاکمیتملیومردمیدونوعراهکارمتفاوت

رادرپیشگرفتهاست.ازیکسوبراساسنظریهحاکمیتملی،حقبرتعیینسرنوشت،ازطریق

نمایندگاندرانواعانتخاباتایانتخابکهسازوکاردورهدشودموکراسینمایندگیاعمالمی

سیاسیومحلینمودسنتیآناست.ازسویدیگر،براساسنظریهحاکمیتمردمی،اعمالآناز

پذیرد.اصالتتعلققدرتسیاسیبهشهروندان،ناشیطریقدخالتمستقیمشهروندانصورتمی

اع استکه مبینآن بنیادین، حق این ضرورتنقشاز و امکان نافی آفرینیطاینمایندگی،

گریفعاالنهمستقیمشهرونداندرنظامحقوقینیست.مشارکتدرتعیینسرنوشتنیازمندکنش

بیان،فیلسوفسیاسی،والسترکلیمادرواکاویافکارپستیلشهرونداندرعرصهحکومتاست:
                                                                                                                                                                                                        

درممردحقمجموعهدرمندرج،ایدنکارانیپابرابردریسنگریردولتیغیهاسازمان،(6925)،ژاک،یآتال:ریدبهبنگ.6
.بعدبه655صآگه،نشر:تهراناول،چاپان،یکالنتریمرتضترجمهویگردآورخود،سرنوشتنییتع
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)لیبرالیسم(دومفهومازشهروندیخواهیدیدرنظریهمبتنیبرآزا»داردکهاومعتقداستمی

-فیلسوفسدههفدهمانگلستانناشیمیجانالکاهمیتدارند:یکیازایندومفهومازافکار

درسدهژانژاکروسوتوانازارسطوتاسدهچهارمپیشازمیالدوتاشودومفهومدیگررامی

 کرد. ردیابی ارسطوهجدهم شهرمیروسوو درگفتند فعال شرکت صورت در تنها وندان

(.6929:61)مارتینلیپست،«توانندتوانانسانیومدنیخویشرابهنمایشبگذارندحکومتمی

ادارهامورهرجامعهدربرگیرندهتمامیافرادآنجامعهوایجادحقوتکلیفبرایهمه»چراکه

می استقرارآنها را جامعه اگرهدفاصلیاداره تامینعدالتبرایهمهباشد. امنیتو نظمو

رسدکهایننفععمومیمبیناشتغالفکریوبهنظرمی،کنندافرادیبدانیمکهدرآنزندگیمی

(.6924:490)هاشمی،«باشدمستلزممشارکتومسئولیتهمگاندرزندگیمشترکوجمعیمی

س ایجابیو جنبه دو حکمرانیدر امر در مشارکتلبیرخمیمشارکتشهروندان نماید.

قانون قالبسازوکارهایرسمینظیر در تصمیم6گذاریمستقیمایجابی، گیریمشارکتیدریا

امکانرایزنی2امورعمومی،درکشورهایینظیرایاالتمتحدهامریکاکهبراساسقوانیناداری

آنازطریقمشارکتدرجمعیبرایپیشنهادیاجلوگیریازاتخاذتصمیماداریوحتیفراتراز

اداریگیریتصمیم مقررات9های باالتر، می4گذاریو انجام دارد، مقابل،وجود در گردد.

هاونقصانناشیازدموکراسیمشارکتسلبییاواکنشی،بهمثابهابزاریبرایمقابلهباشکست

صورتمی آن بروندادهای قبال در جامعه واکنشسریع طریق از ونمایندگی، نقصان گیرد.

انتخاب مطالبات از آن انحراف امکان و نمایندگی دموکراسی از ناشی بهشکست کنندگان

بوده توجه مورد دیرباز از که همانطور دغدغهمطالباتنمایندگان، نیز امروز ازاست، ناشی

مهایحاکباطرحموضوعارزش»لیدوتوکویالکسگونهکههاست.همانگونهدموکراسیاین
                                                                                                                                                                                                        

.رانیایاسالمیجمهوریاساسقانون53اصلرینظ.6
:ریدبهبنگرابطهنیادرکشورآنیادارجامعهقانونAPAرینظ.2

کهرسدیمنظربه.بعدبه233صسمت،انتشارات:تهراناول،پچااول،جلد،یقیتطبیادارحقوق،(6923)ی،مهدهداوند،
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.20ص،9شماره،یعمومحقوقهینشر،«رانیایادارحقوقعامقانون

سمت،انتشارات:تهرانشانزدهم،چاپ،یادارحقوق،(6930)،منوچهر،یموتمنییطباطبا:ریدبهبنگمفهومنیابارابطهدر.9
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،یزارعزینو19-42صص،2شماره،یعمومحقوقهینشر،«یاجتماعیگذارمقرراتبریدرآمد»،(6925)ی،مهدهداوند،زین

نیمحمدحس تهراناول،چاپ،یقانونگذارمجالسیقیتطبمطالعه،(6924)، ،یاسالمیشوراجلسمیهاپژوهشمرکز:
.بعدبه662ص
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تانشاندهداگرگروهخاصیبرجامعهحاکمشوندهرچندبارایمردمو]داشت[سعیبرآن

 درنهایتاینارزش]باشند[قبولآنانبرسرکارآمده هایخاصآناناستکهبرجامعهاما

عنوانیکمعیاراخالقیمالکنظرقرارمی]و[شودحاکممی گیردبه 6922)لبیبی،« :612،)

ایزکردیفر بیاناینکه با امریکاداردومیهنگامیکهیکسیاستمدارسوالی»نیز مردم گوید:

درواقعآنسیاستمی خواهدمداراستکهمیمدارواحتماالفقطآنسیاستخواهندبدانند،

بداند 6925)زکریا،« مشارکتواکنشیبه29: است. ایننقصان دادن تالشبراینشان در ،)

دردموکراسینمایندگی،ازطریقسازوکارهایموجوددرنظامحقوقیازجملهحقبرانحراف

امکان تجمع اجتماعیآزادی یکجنبش ایجاد طریق از همسو نیروهای تجمیع است. پذیر

هایچنینمشارکتتوانازنمونهگیریازظرفیتایجادتجمعرامیتعریضییااعتراضیوبهره

هایاجتماعی،آزادیتجمعبهمثابههایاولودومجنبشباگذرازنسل.کردواکنشیارزیابی

جنبش دست در نقشابزاری سوم نسل اجتماعی میهای آفرینی کهونماید هنگامی در

برای» الزم شرط عنوان به انتخاباتی و حزبی نظام مانند دموکراتیکپارلمانی سازوکارهای

:6924)رستگار،«شرطکافی]نقش[شودولیرضمیتغییراتومشارکتسیاسیواجتماعیف

نمی69 ایفا را مشار( در شهروندان دخالت راهکار فراهمکند، را اجتماعی زندگی در کت

اینامرمی نشانمی[هایبابنیانسستبهخصوصدردموکراسی»آورد. اینخودرا دهدزیرا

دوره]هادستدموکراسی حضور بیشاز مردم»ایبه آزادید« انتخاباتنیازمندندوحقبر ر

اینمیانبازیکندتجمعمی اینحقزمینهحرکتبهسوی6.«تواندنقشمهمیدر بهعالوه،

آن در که را مشارکتی دموکراسی »ها مقایسه در دموکراسیشهروندان نقشبا معمولی های

شود.(،موجبمی6922:926)لبیبی،«کنندتریدرفرآیندتصمیمگیریخودایفامیفعال


 . مقابله با قدرت دولت2-1-2

قدرت برابر ابزاریواکنشیبرایمقاومتدر مثابه به آزادیتجمع حقبر ازسویدیگر،

درنگرشمبتنیبرحقوقطبیعی،دولتنیزبکارمی درروابطبینافرادودولت،اصول»رود.

م مقاومتدر ابزار عنوان به استقابلدولتتلقیشدهحقوقطبیعیهمواره :6924)هاشمی،«

اسنادحقوق626 بسیاریاز غیرمستقیمدر طورمستقیمیا به قدرتدولت، برابر مقاومتدر .)

قرارگرفته اعالمیهحقوقبشروشهروندبشرینیزمورداشاره درمیاناسنادکالسیک، است.
                                                                                                                                                                                                        
1. Conference Report: Peaceful Protest: Cornerstone of Democracy, available at: https:// 
www. wiltonpark. org.uk/ conference/wp1154/. 
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حفظحق6فرانسه اجتماعسیاسیرا هدفهر دو، ماده در ازجمله، بشر فناناپذیر وقطبیعیو

24اساسیداند.درراستایهمینسنتناشیازانقالبفرانسه،قانونمقاومتدربرابرتعدیمی

هااست.براساسنتیجهسایرحقوقانسان،داشت،حقمقاومتدربرابرستممقررمی6139ژوئن

دهدشورشبرایمردمدتجاوزقرارمیهنگامیکهحکومتحقمردمرامور»آنقانون،95ماده

شمولِدرمیاناسنادجهان«.ترینتکالیفاستترینحقوقوواجبیاهربخشیازآنانازمقدس

حقوق»ناشیازنهضتجهانیحقوقبشر،دیباچهاعالمیهجهانیحقوقبشر،باتاکیدبرآنکه،

عنوانآخرینعالجبهقیامبرضدظلموفشارانسانیرابایدبااجرایقانونحمایتکردتابشربه

نشود «مجبور ضمنی، بطور بی»، برابر در فرد مقاومت وحق ذاتی حقی عنوان به را عدالتی

(.بهتبعاعالمیهجهانیحقوقبشر،6925:261،)کیوانفر«استفراقانونیموردشناساییقرارداده

در فرهنگی، اجتماعیو اقتصادی، میثاقحقوق محدودیت4ماده در، را قوانین از هایناشی

بینیشدهدرمیثاقسازگارباشدو...منحصرابهمنظوراساسیپیشباماهیتحقوق»حدودیکه

داند.نتیجهرویکردمی«توسعهرفاهعامهدریکجامعهدموکراتیکوضعشدهباشندقابلپذیرش

ضاکنندگاناینمیثاقنیز،مطلققانونصرفنظرازازنظرام»اخیردرمیثاقیادشده،آناستکه

آشکاراقوانین»(.میثاقحقوقمدنیوسیاسینیز6925:262)کیوانفر،«محتوایآنمحترمنیست

نمی محترم جوامعغیردموکراتیکرا در شماردموضوعه 6925)کیوانفر،« بنابراینحق263: .)

بهعنوانرویدیگ برایشهروندانمورداذعانمقاومتدربرابرقانون، رسکهحاکمیتقانون،

است.قرارگرفته

سامانه در سازوکارهایی سلسله حق، این اعمال برای لحاظ حقوق اگرشدههای تا است

دولتبرایاجراینیاتخودنیرویپلیس،سالح،قواینظامیو...دراختیاردارددربرابر،مردم»

بنیزقدرتیداشته نشاندهندباشندتا تواننددرصورتلزوماعتراضخودرا :6941)رحیمی،«

کرد...خاطرنشانمیدربیانآزادیتجمع]انگلستان[رئیسدیواناستینافنگیلرددن(.»249

خواهندگفتاگرمردممی]می[هایقرنبیستماست.اوترینآزادییکیازارزنده«حق»کهاین

بروتضییقغالمیرابگسلندبایدآزادباشندکهیکدیگررامالقاتقادرباشندکهزنجیرهایج

برایساماندادنبهکنندنارضایتی وعملرا اقدام نقشه مشترکا بررسینمایندو را هایخود

نمایند طرح کارهایخود )متین« 6942دفتری، در642: تجمع، آزادی بر حق همینرو، از .)

                                                                                                                                                                                                        

.6123اوت6.21
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دربرابرقدرتدولت،برایتمامیشهروندانموثر6عیوتعرضیهایمقاومتدفامجراینظریه

هایاقلیتبرایدردستگروه9حقیادشده،خصوصا،بهمثابهابزاریایجابی2شود.گرمیجلوه

(درمقابلقانونخالفوجدانعمومی،حتیدر6925:245مقاومتعاریازخشونت)کیوانفر،

درجاییکهدموکراسیوجودداردبازهمصیانتافرادو»کههایدموکراتیکدانست.چرانظام

(.6912:696اهللمقدم،)خلیل«اقلیتهادرمقابلزورضروریاست


 یدموکراس گسترش و یاسیتوسعه س یسازنهی. زم2-2

سازتوسعهسیاسیوگسترشدموکراسیباشد.تواندزمینهحقبرآزادیتجمعمی


 یاسی. توسعه س1-2-2

هاوالگوهایمتفاوتیاستکهبویژهبعدازجنگجهانیوسعهسیاسیدربرگیرندهرهیافتت»

ماندگیکشورهایغالباجهاندوموعمومابهوسیلهمحققانغربیواروپاییبرایجبرانعقب

شده طراحی استسومی وزارتکشور،« تحقیقاتسیاسی مطالعاتو 6912)دفتر این3: .)

هایحکومتیوازفرآیندروبهافزایشظرفیتنهادهایسیاسیاعمازسازمان»ستمفهوم،عبارت

پاسخسازمان منظور به درونهایسیاسیغیرحکومتی به تامیندادهگویی سیاسیکه هاینظام

)دفترمطالعاتو«گیردتقاضاهایجدیدومشارکتگستردهمردمرادرفرایندسیاستدربرمی

(.باگسترشمفهومتوسعهسیاسی،وقوعاختالفدر6912:29وزارتکشور،تحقیقاتسیاسی

است.ازجملهانتظارتیادموردتعریفآنمنجربهایجادانتظاراتمتفاوتازاینمفهومگردیده

(.29-6921:22شده،بایدبهتحققدموکراسیاشارهنمود)بدیع،

کمیترب خالفنظریات توسعه، شگرای دولتلزیادوارد استتمام حالمعتقد در های

طلبیاست.درپیشرفتهدفمشترکیدارندوآنمتجددشدنیاپویایی،دموکراسیومساوات

نهادهاینمایندگیواعمالبدونمحدودیتدولت عملکرد تفوققوانینمدنی، هاییادشده،

                                                                                                                                                                                                        

زینو622صزان،یمانتشارات:تهراننخست،پچا،یاساسیهایآزادوبشرحقوق،(6924)،محمددیس،یهاشم:بنگ.6
-21صصتهران،دانشگاهانتشارات:تهرانسوم،چاپ،بشرحقوقویعمومیهایآزاد،(6922)،منوچهر،یموتمنییطباطبا
21.
رالتدوتجاوزبرابردرمقاومتلهیوسکهییهایآزادعنوانبهیگروهیهایآزادازکتبازیبرخدراستشدهدهید.2

استشدهریتعبآورندیمفراهم بنگ. تهرانک،یدموکراتاصولورانیایاساسقانون،(6941)یمصطف،یمیرح: نا،یسابن:
.292ص
.هاآنپرداختدرریتاخایاتیمالقبوض،پرداختعدممانندیسلبیراهکارهامقابلدر.9
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گرفتهآزادی قرار توجه مورد یکاصل عنوان به سیاسی )بهای است 6921دیع، :42-43.)

اگروقوعتغییراتبا»آمیزاست.بنابراین،حصولبهتوسعهسیاسی،فرآیندیتدرجیومسالمت

(.توسعهسیاسی،6912:60)خاکیفیروز،«خشونتوانقالبهمراهباشدتوسعهسیاسینامندارد

ا و دموکراسی تحقق تالشبرای سیاسی، امر در مردم مشارکتگسترده بدونمتضمن عمال

آمیزاست.هایسیاسی،ازطریقفرآیندهایمسالمتمحدودیتآزادی

چنانکهدربندهایقبلبیانشد،حقبرآزادیتجمع،بهعنوانیکیازابزارهایمشارکتآن

یکیازگرمیسیاسیشهروندانجلوه که آنجا بدینترتیباز و سیاسینیز»شود توسعه ابعاد

تواندبهفرآیندتوسعهسیاسیکمک(،می6922:90)عبداللهیوراد،«شدمشارکتسیاسیمیبا

سیاسیشدنیامشارکتبیشتروبیشتر»هایمثبتتوسعهسیاسی،نماید.خصوصا،یکیشاخصه

روندهایسیاسی در هیات»و«مردم در گیریهایتصمیممشارکتمردم » 6921)عالم، :621)

سازنیلبهاینشاخصهباشد.مینهتواندزاستکهحقیادشدهمی

(بهعنوانیکی6916:46)حجاریان،«دموکراسیباتماملوازمآن»بهعالوه،باتلقیگسترش

دستجنبش در ابزاری تجمع آزادی بر حق اثباتآنکه با سیاسی، توسعه معیارهای هایاز

هادرگرتاثیراینجنبشهایاجتماعی،نشاناجتماعیاست،توجهبهتطورتاریخیاقدامجنبش

است.درتحققدموکراسیاست.نمونهتاریخیاینامر،دراروپایغربیوامریکاقابلمشاهده

اندوبعدهاهاینویندرابتدابهشکلجنبشاجتماعیزمینهیافتهاینقلمروجغرافیایی،دموکراسی

در6اند.موکراسی،ایفاینقشنمودههایایندههنیزدرنیلبهسویدمیالدیجنبش10دردهه

موردیدیگر،درمصرحقبرآزادیتجمعبهعنوانابزاریدردستجنبشاجتماعیاعتراضی

بهشکستانسداددیرپاینظامسیاسی اساسیبهسویتوسعهوتغییرقانون2شهروندانمصری،

.شدسیاسیمنجر


 ی. گسترش دموکراس2-2-2

هاوآمالغاییانسانکهندرتادریکجایناستکههمهآرمانامروزفرضعمومیبرا»

ازجملهنظموامنیت،حکومتقانون،آزادی،برابری،رعایتحقوقفردی،میهمردگِ آیند،
                                                                                                                                                                                                        

وزارتانتشارات:تهراننخست،چاپدوم،جلد،یدموکراسالمعارفرهیدا،(6929)(نظرریز)،نیمارتموریسپست،یل:بنگ.6
.541صخارجه،امور
ویجدبیرقحضوربدونانتخاباتدریمتماددورهچهاریط2066هیفور66تیلغا6326اکتبر64ازمبارکیحسن.2

 .بودمصرجمهورسیرئیواقع
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پراکندگیقدرت شادی،رفاه، درپاسداریازمصلحتعمومی،عدالت، درحدامکانتنها ...

نظام مردمسایه پذیهای تحقق رندساالر 6921)بشیریه،« :69 و(. حقوق تامین میان، این در

مهمآزادی باید را برابری همچنین و بنیانها نظامترین دموکراتیکدانستکههای واقعا های

آن آزادیتضمین و حقوق خصوصا نظامها اشکال دیگر در شهروندان، باهای سیاسی های

هایفردیراتامینومتاستکهآزادیدموکراسیتنهاشکلحک»صعوبتجدیمواجهاست.

میو تضمین را شهروندان حقوق ... مکند. استوارت دموکراسیلیجان از پایه همین بر ،

کرد میجانبداری ارزشمند را فرد دموکراسی، می... مطمئن را او و فرصتشناسد که کند

(.6921:906)عالم،«مشارکتدررشدجامعهراخواهدداشت

هایدموکراتیکتاحدیاستکههایشهرونداندرنظامحوریحقوقوآزادیجایگاهم

می بود، قائل مجموعه»توان شناسایی بر مبتنی اساسا برایدموکراسی، مدنی حقوق از ای

است دانشجو،«شهروندان اسالمی 6913)تشکل نظام3: در شهروندان حقوق جمله از های(.

ها،اجتماعات،دستجاتوتظاهرات،بهتشکیلانجمن»ند.هایگروهیهستدموکراتیک،آزادی

منظوراعمالفشاربرحکومتبرایرسیدگیبهشکایاتواعتراضات،یابهمنظوراعالممخالفت

هابهشمارمیهایمدنیاساسیدردموکراسیهایحکومتیکیازحقوقوآزادیباسیاست

(.6913:3)تشکلاسالمیدانشجو،«رود

 حق یکسو، از تجمع، آزادی یکجامعه»بر معیارهای بوسیله شده توجیه یا با مرتبط

مظاهربارزدموکراسیاست،کهمردمبهوسیلهآنبا»(وازGomien, 2005: 117)«دموکراتیک

«دهندتاثیربیانتوقعاتجمعیقرارمیحضورمستقیمخوددرصحنه،ادارهامورجامعهراتحت

شدگیحقبرآزادیتجمعوتسهیلاعمالآنارتباط(.خصوصا،تضمین6924:420)هاشمی،

هایترینویژگیمستقیمیبامیزانتساهلوتسامحوچندگانگیسیاسیبهعنوانیکیازمبنایی

هاییکسیستمتوانددرماننقصتجمعاعتراضیمی»هاینویندارد.ازسویدیگر؛دموکراسی

.6«باشد]هم[دموکراسی

ارمهیگ است، توده»معتقد که فعال مردمی قدرت یک براستی جهان جای هیچ در

ندارد باشندوجود دستداشته در مستقیما و روزانه دموکراسیچهرهشهروندانقدرترا ...

شودوفرضساختارینمادینیگرفتهکهالبتهحاکمیتیانتزاعیدرمجموعبهمردمنسبتدادهمی

                                                                                                                                                                                                        
1. Conference report: Peaceful protest: Cornerstone of Democracy available at: https:// 
www. wiltonpark. org. uk/ conference/wp1154/. 
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گردد،امااعمالقدرتواقعیومشخصدرهااعمالمیرتبهناموسودآنبرایناستکهقد

(.نقصاندموکراسی6924:63منش،وحیدی)بهنقلاز«انداختیارفرمانرواییاستکهبرگزیده

دموکراسی نوع این انحرافدر زمینه تامیننمایندگی، سرنوشتو تعیین بر حق اعمال از ها

است.بهتعبیریصرفگزینشگریحکمراناندرانتخاباترافراهمآوردهمطالباتشهروندانبه

هایمدرن،دموکراسیدرنگاهنخست،اغلببهعنوانفرصتیبرایدرلیبرالدموکراسی»دیگر،

شهروندانبهمنظورانتخاباتآزادانهحاکماندرمقاطعگوناگونونهاتخاذتصمیماتحکومتی

حساب به )وحیدی«آیدمیبرایشهروندان 6924منش، سبب46: چنینانحرافی، به(. نیاز ساز

برایبازتعریف گردیده"هایمطلوب"تعریفسازوکارهایحقوقیالزم ازشهروندان است.

می را سازوکارهایی چنین آزادیجمله در تجمعتوان آزادی بر حق خصوصا گروهی های

رآزادیتجمعوآزادیبیانوحقشهرونداندرارتباطمسقیمیبینحقب»رو،دانست.ازهمین

هایشانوجوددارد.حقبراعتراضسیاسیداراییکدیگرباهدفبیانایده]شانبا[جمعشدن

ترینراهیراکهترینومستقیمفوری]اینحق[اهمیتبسیاریدریکفراینددموکراتیکاست.

می نگرانیمردم بتوانند کنند، بیان را ازBranet, 2010: 175)«دهدمی6ازارائههایشان استفاده .)

برایشهروندانامکانفعالیتسیاسیدرسطحی»راهکاردردسترسومستقیمیادشده نهتنها

آورد،بلکهاگربخواهندموثرعملکنندبایداینبسیارباالترازسطححداقلیرایدادنفراهممی

دهند انجام را 6923)بیتام،«کار :15 ترتیببا بدین و عملی"( "بیان "مستقیم"، "جمعی"و

فراهم"تعمیقدموکراسی"مطلوباتشانزمینهاصالحدردموکراسینمایندگیوبهعبارتدیگر

آید.

 بر "تعمیقدموکراسی"عالوه در تجمع آزاد حقبر دموکراسی"، نقش"توسعه آفریننیز

دررژیمحاکم،درفاصله]ات[ایتغییرمجموعهدهدکهتوسعهدموکراسیزمانیرخمی»است.

گروهیکشورهایمحدوده در و :6929)مارتینلیپست،«ایجغرافیاییرخدهدزمانیکوتاه

می501 متعددی عوامل سیاسی توسعه وقوع در اقتصادی،(. عامل سه که باشند موثر توانند

برایمثال،عاملاقتصادی،درتمامیسیاسیودینیتاثیرگذارترینجایگاهرادارند.-اجتماعی

هایاست.اینتاثیرگذاری،ازدیرباز،دردموکراسیادوارتاریخی،تاثیرگذاریخودرانشانداده

اقتصادی، جایگاه از اطمینانخاطر متوسطشهریبا طبقه ادواریکه قدیمیاروپایشمالیتا

ز واسطاجتماعی نهادهای و مدنی جامعه ایجاد مشاهدهدستبه قابل خودبسندگید، است.
                                                                                                                                                                                                        
1. Represent. 
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بهمحدودسازیقدرت منجر تاریخی، جامعهمدنیدرآنبرهه ایجاد اقتصادیطبقهمتوسطو

دولتدولت گرایش در محدودسازی این شد. ها رعایت سوی به آزادی"ها و هایحقوق

"عمومی قانون"و کمکنمودند"حاکمیت دموکراسی اساسی مفهوم دو ، :6929)لیپسیت،

مقدمه(.باوجودتاثیرگذاریجدیعواملیادشده،نقشعواملفرهنگیدرترویجدموکراسیرا

فرهنگدموکراتیکبهمثابهزیرساختتوسعهدموکراسی،تالزمبایبایدمحوریدانست.ارتقا

افزایشآگاهیعمومی،مدارا،تحملوروامداریدارد.احتراممتقابلدولتوشهرونداننسبت

هبروندادهایاقداماتوآگاهیازنهادهانیزدراینفرآیندموثراست.ب

می تجمع، آزادی بر حق به گذار در پرتاثیر عوامل تمامی در نحوی به توسعه"تواند

ایفاینقشکند.درعاملسیاسی،حقیادشده،زمینهتوسعهومشارکتسیاسیرا"دموکراسی

منجرشود."شهروندانافزایشآگاهی"تواندبهاینحقمیآورد.درعاملفرهنگی،فراهممی

پذیرد.حوزهنخست،آگاهیشهروندانازسازوکارها،چنینافزایشی،درسهحوزهصورتمی

اهرم یا نهادها براینیلبهمقاصدعمومیاست. فعال»هایقدرتموجوددرجامعه شهروندیِ

«...نیازدارد»ارادهومهارتبلبهاندکیشناختازنهادهاکهموثروکاراباشدنهتنهابهبرایآن

اهرم کدام اینکه داردشناختیعملیاز نیاز خاصمناسبتدارند مقاصد کدام «هایقدرتبا

6921کریک،) تجمع653: افزایشآگاهی به تجمعاتاعتراضی، بروز بعالوه، از(. کنندگان

ازسویدیگر،وقوعتجمع،شوهادرتجمعمنجرمیطریقتبادلداده "هایمشترکدغدغه"د.

دهد.افزونبرآنرادرمعرضدیدوآگاهیدیگرشهروندانقرارمی"موجب"کنندگانوتجمع

-آن،اینحق،بهافزایشروحیهدموکراتیکوتعمیقروامداریوتساهل،بهعنوانیکیازبنیان

نماید.هایجوامعدموکراتیکنیزکمکمی

هایاخیردرکشورهایحوزهخاورمیانهوشمالآفریقا،الحقبرآزادیتجمع،درسالاعم

نظام تحولدر به منجر از است.گردیده"هایظاهریدموکراسی"هایسیاسیحاکموگذار

تجمعاتاعتراضیدرتونس،مصر،لیبی،یمنوبسیاریدیگرکشورهایاینحوزهزمینهنیلبه

خاصرافراهم"کشورهایمنطقهجغرافیایی"در"دورهزمانیکوتاهی"در"توسعهدموکراسی"

است.آورده


 یریگجهینت
تراست.ازهاآسانسرکوبیارادهفردینسبتبهارادهجمعیشهروندانبهمراتببرایدولت
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اندایازسازوکارهایجمعیشکلگرفتههمینرودرتطورتاریخیمواجهایندو،بهمروردسته

هاامکانصیانتازحقوقشهروندانرافراهمتاازطریقاعمالارادهجمعیبافشارآوریبهدولت

چنینهنجارمی بهآزادیسازوکارهاییکهازآن-آورند. بطورهایگروهیتعبیرمیها گردد،

خا طور به آزادیتجمع بر یعنیحق آن انواع از یکی و میعام سببصیانتاص، زتوانند

هایگروهیوحقوقفردیشوند.آزادی

گریحقبرآزادیتجمعازتمامیانواعحقوقفردی،تابعمنطقاخیراست.حقیادصیانت

هایبنیادینفردیکهمبناییکدولتوشده،بطورخاصبرآزادیبیانبهعنوانیکیازآزادی

تاثیربسزاییدارد.ملتآزادوگرامی است، اشکالترینحقبشر عنوانیکیاز به حقاخیر

"جمعی" تواندزمینهگسترشوبیان،درزمانعسرتدیگراشکالآزادیبیانمی"عملی"و

امکاناعمالآنرارافراهمآورد.

هایگروهینیزموثراست.افزونبرحقوقفردی،حقبرآزادیتجمعدرصیانتازآزادی

هایگروهینهادیسیاسییعنیفعالیتاحزابخودرانشاناینتاثیرگذاریهمدرعرصهآزادی

تواندهایاجتماعیآن،مجالتاثیردارد.ازاینروحقیادشدهمیدهدوهمدرموردگونهمی

 بهتربهره"ابزاریبرای "مندی آزادی"کاراییبیشتر"و عرصه پیوندیهایسازمانفعالیتدر

ها)اعمازسیاسیهانیزموردصیانتقرارگیرند.استفادهتشکلادیباشدتاازاینطریقاینگونهآز

زنیسازافزایشتوانچانهوغیرسیاسی(ازحقبرآزادیتجمعدرنیلبهاهدافموردنظر،زمینه

گردد.سازیاجتماعباخودرامیهاوهمراهاینگونهنهادهایجامعهمدنیبادولت

 حق مبنای نخستین بنابراین در تجمع، آزادی و"محوریانتصی"بر فردی حقوق از

هایگروهیقابلارزیابیاست.آزادی

حقبرآزادیتجمعدرمشارکتشهرونداندرعرصهزندگیسیاسیواجتماعینیزموثر

راه یکیاز ازیکسو، ابزاریبرایتوسعهاست. هایتعیینسرنوشتاستوازسویدیگر،

دموکرا گسترش و میسیاسی حساب به زمینهسی سویه در تعیینآید. در مشارکت سازی

سرنوشت،حقیادشده،موجدامکانتعیینسرنوشتاجتماعیومقابلهباقدرتدولتاست.این

نقش ساز زمینه شکلواکنشی، به تعیینسرنوشتاجتماعی، امکان ایجاد بعد در آفرینیحق،

ام"غیرادواری"شهروندانبصورت ایفاگرنقشدرعرصه چنینکارکردی، ورعمومیاست.

تکامل مطالبات از انحراف با مواجهه موجب و نمایندگی دموکراسی توسط"اصیل"بخش

گردد.عالوهبراین،حقبرآزادیتجمع،درمقابلهباقدرتدولتنیزابزاریکارآمی"نماینده"
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بلهباخواستوارادهمغایرباوجدانوگیریازچنینسازوکاریامکانمقاآید.بهرهبهحسابمی

آورد.مطالبهاجتماعیقدرتدولترافراهممی

درسپهرمشارکتدرزندگیسیاسیواجتماعی،عالوهبرمشارکتواکنشی،حقبرآزادی

تجمعبهشکلکنشیدرتوسعهسیاسیوگسترشدموکراسینیزموثراست.درمنظومهفکری

سویگسترشمشارکتمردموتحققدموکراسی،ازمعیارهایبنیادینبهتوسعهسیاسی،نیلبه

می زمینهحساب واکنشی و کنشی مشارکت در تجمع آزادی بر حق تاثیرگذاری سازآیند.

آید.اینحق،باتاثیرگذاریدرصیانتازگسترشمشارکتمردمدرنظامسیاسیبهحسابمی

آزادی مطمح دیگر معیار شهروندان، محدودیتهای بدون اعمال یعنی سیاسی، توسعه نظر

نماید.هارانیزتامینمیآزادی

نقش گسترشدموکراسی در تجمع آزادی بر حق مشارکتکنشی، دیگر جنبه آفریندر

است.چنینایفاینقشیازحقیادشدههمدرتعمیقدموکراسیوهمدرتوسعهآنقابلردیابی

هایشهروندان،جبرانخالهایناشیازتضمینحقوقوآزادیاست.حقیادشده،باتامینو

هایدموکراسینمایندگی،افزایشمداراگراییوترویجروامداریدرتعمیقدموکراسیدرنظام

محسوبمی-حقوقی تاثیرگذاریبرسیاسیموثر با آزادیتجمع، حقبر آن، بر افزون شود.

تواندبرتوسعهدموکراسیزمانیوجغرافیاییمعینمیهایتوسعهسیاسی،دربرههتمامیمولفه

هایغیردموکراتیکدربیافزاید.کارکرداخیردرسلسلهتجمعاتاعتراضیمنجربهسقوطنظام

جریانبهارعربیدرخاورمیانهوشمالافریقاقابلمشاهدهاست.

رکردهایحقبرآزادیهاوکاتغییرتوازنقدرتبهسویبسطیدشهروندانازتمامیبنیان

هاقابلردیابیاست.ثمرهچنینامریامکانتاثیرگذاریحقیادشدهتجمعدرمواجههبادولت

آزادی بدینترتیبحقبر سیاسیاست. جامعه بستر شهرونداندر مناسباتمیاندولتو در

ثراست.بنابراین)اجتماعی(برحاکمیتدرمناسباتمیانایندوموتجمع،ازطریقاعمالفشار

بنیان مغایر که نحوی به شده یاد حق بر غیردموکراتیک محدودیت هرگونه واعمال ها

شاناست.کارکردهایآنباشدمحرومساختنشهروندانازیکیازحقوق
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