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صیانتگری و مشارکتافزایی :واکاوی تاثیر کارویژههای حق بر آزادی تجمع در
مناسبات دولت و ملت
آرین قاسمی - 1علی اکبر گرجی ازندریانی - 2سید محمد صادق احمدی
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دریافت -1331/1/22 :پذیرش1331/2/22 :

چکیده

حقبرآزادیِ تجمعازجملهآزادیهایفردیاستکهبهشکلگروهیقابلیتاعمال
دارد .این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و
خصوصادرطولسالهایاخیردرسلسلهتجمعاتاعتراضیمختلفنقشیجدیازخود
نشانداده است.ازهمینرو،واکاویکارکردهایحقیادشدهمیتواندپراهمیتجلوه
کند .به نظر میرسد کارویژههای این حق را میتوان در صیانتگری از دیگر حقها و
آزادیها و مشارکتافزایی شهروندان ارزیابی کرد .این پژوهش نشان میدهد در مبنای
صیانتگر،حقیادشدهبهمانندسایرانواعآزادیهایگروهی،ایفاگرنقشصیانتگراز
حقوقفردیوآزادیهایگروهیاست.ازسویدیگر،اینحقدرمبنایمشارکتافزا،به
عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینهساز توسعه سیاسی و گسترش
دموکراسی به حساب میآید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و
شهروندانموثراست.


واژگان کلیدی:حقبرآزادیتجمع،کارویژهها،صیانتگری،مشارکتافزایی،دولت
.6دانشجویدکتریحقوقعمومی،دانشگاهآزاداسالمی،واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران
a_ghassemi@hotmail.com
.2دانشیارحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول)gorji110@yahoo.fr
.9استادیارحقوقعمومیدانشگاهآزاداسالمی،واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران
sms_ahmadi@khuisf.ac.ir
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مقدمه
آزادیتجمع ،درعامترینمعنا،بهعنوانیکیازآزادیهایگروهی ،درراستایآزادیهای
6

2

فردی و مالزم آن است 9.اما در واژهشناسی حقوقی ،آزادی تجمع ،در معنای موسع کلمه ،در
گروهیجدایازآزادیهایاحقوقفردیقرارمیگیرد4وتمامیانواعآزادیهایگروهیبهنوعی
باآنارتباطیمستقیمووثیقمییابند.ازاینمنظر،هریکازآزادیهایگروهی،اعمازآزادیهای
سازمانپیوندی،آزادیهایگردهمایینهادی یاآزادیسندیکاییتاآزادیتجمعدرمعنایاخص،
با فراتر رفتن از حدود آزادیهای فرد ،در خود متضمن آزادی تجمع یا گردهمآمدن افراد نیز
هستند.بهعبارتبهترریشههمهگردهماییهایمجازتجمعاست(دوفار.)22:6936،بدینترتیب
کهاگرتجمعمحترمشمردهنشود 5سازماندهیوسازمانیابیآنبصورتنهادی،اعمازتشکیل
حزب یا سندیکا ،امکانپذیر نمیباشد .در معنای اخص ،آزادی تجمع عبارت از گردهم آمدن
عمومی،موقتی،ارادیوهدفمندعدهایبهمنظوردفاعازامریامنفعتییامقابلهباامریامضاری
است1کهدرگسترهایعامتجمعاتاعتراضیو...رانیزدربرمیگیرد.
واکاویجایگاهشناختیاینحقنیزحائزاهمیتاست.درتقسیمبندیهایکالسیک ،حقوق
وآزادیهایعمومی،کهیکیازموضوعاتموردمطالعهومحوریحقوقاساسیوازعناصر
بنیادینمطالعاتحقوقی(گرجیازندریانی)25:6922 ،است،اینحقوقبهچهاردستهعمده
آزادیهایمربوطبهاعمالفردی،1آزادیاندیشه،2آزادیگروهبندی3وآزادیهایاقتصادیو
اجتماعی 60تقسیمبندیمیشود .66ازاینمقسم،حقبرآزادیتجمعدردستهآزادیگروهبندی
1.Freedom of Assembly.
2.Collective Rights.
.9بنگریدبه:قاسمی،آرین،)6932(،حقبرآزادی تجمعدرنظامحقوقیجمهوریاسالمیایران،پایاننامهکارشناسیارشد
حقوقعمومی،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی.
.4توجه بهدستهبندیهاییکهدرخصوص حقوق فردیوآزادیهایگروهیدرمتونحقوقاساسیدیدهمیشود،مبیناین
نکتهاستکهحقوقوآزادیهایعمومیمطابقتقسیمبندیکالسیکبهچهاردستهآزادیهایمربوطبهاعمالفردی،آزادی
اندیشه،آزادیهایگروهیوآزادیهایاقتصادیواجتماعیتقسیممیشوند.
.5با توجه به سنت فکری در گرایش به حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه در انتخاب واژگان «محترم شمردن آزادی
تجمع» در مقابل و به جای شناسایی آزادی تجمع تاکید شده است زیرا که این حق مانند دیگر حقوق ذاتی برای ابنای بشر به
حکمبشربودنموجوداست.
.1چنینتعریفیمعطوفبهعناصرمتشکلهوفاقدسابقهطرحاست.
.1شاملامنیت،آزادیومصونیتمسکن،تعرضناپذیریمکاتبات،آزادیرفتوآمد.
.2شاملآزادیعقیدهوآئین،آزادیآموزشوپرورش،آزادیاخبارواطالعات،آزادینمایش.
.3شاملآزادیتجمعوآزادیسازمانپیوندی.
.60شاملمالکیت،آزادیبازرگانیوصنعتی،آزادیکاروآزادیسندیکایی.
.66بنگریدبه:قاضی ،ابوالفضل ،)6929(،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات میزان ،ص  551به
بعد.
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قرارگرفته،بهاعتبارموقتییادائمیبودندرزیرشاخهموقتیایندستهقراردارد.
ازمنظرقوامیافتگی،بهمعنایفردییاجمعیبودناعمالآنها،آزادیهادردودستهفردیو
گروهیقابلشناساییاند.آزادیهایگروهی،دستهایازنسلاول6وبعضادومحقوقبشرهستند
کهازماهیتحقهایفردیفراترمیروندودرراستاوامتدادآنها،ماهیتیچندجانبهمییابند.
اعمالحقوقیادشده،زمانیقابلتصوراستکهازسویجمعیازافرادذیحقدرجامعهاعمال
گردندیابهتعبیریاعمالآنهاصرفابهطورجمعیامکانپذیراست(عباسی.)911:6923 ،حق
برآزادیتجمعازاینمنظردرزمرهآزادیهایگروهیقرارداشته و تکثراعمالکنندگاناز
عناصربنیادینآناست2.
درواکاوشمبتنیبرضرورتبرآمدهازاتفاقاتنیزحقبرآزادیتجمعدرمقاطعتاریخی
متعددیاهمیتخودرانشاندادهاست(.)Rohde, 2005نمونههایگوناگوناینتجلی،ازسالیان
دور تا تحوالت سالهای اخیر در خاورمیانه و قفقاز قابل ردیابی است .ازدیاد وقوع سلسله
تجمعاتاعتراضیدرکشورهایمختلف،منجربهمسالهزاییاینامرشدهاستکهحقبرآزادی
تجمعچهمبناوجایگاهیدرسامانهحقوقی -سیاسیدارد.بویژهکارویژههایآندرمناسبات
دولتوملتچهتاثیریدارد.نوآورانهبودنموضوعتحقیقنیزازهمینمنظرقابلتحلیلاست.
اگرچه سخن از حق بر آزادی تجمع ،جنبههای گوناگونی همچون مبانی ،9تضمین در اسناد
بینالمللی و منطقهای ،4محدودیتهای آنها 5به ویژه در رابطه با دیگر مفاهیم بنیادین حقوق

عمومی1و...رادربرمیگیرد،اماهمراستاباتحدیدموضوع،فقدانسابقهپژوهشکارویژهمحور
درحوزهحقبرآزادیتجمعدرادبیاتعلمیِحقوقی -سیاسیوبررسیتاثیرگذاریآنهادر
روابطمیاندولتوملت،نوگراییاینپژوهشرانسبتبهادبیاتپیشینکهبهتوصیفوتحلیل
.6بنگریدبه:تاموشات ،کریستیان ،)6936(،حقوق بشر ،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات میزان،
فصلسومبهبعد.
اننامه کارشناسی ارشد
 .2بنگریدبه:قاسمی ،آرین ،)6932(،حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،پای 
حقوقعمومی،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی.
 .9بنگرید به :اسالمی ،رضا و کمالوند ،محمدمهدی ،)6934 ( ،آزادی اجتماعات در نظام بینالمللی حقوق بشر و سیستم
حقوقیایران،چاپاول،تهران:انتشاراتمجد.
.4عباسی،بیژن،)6935(،حقوقبشروآزادیهایبنیادین،چاپدوم،تهران:نشردادگستر.
.5منصوری ،میالد و امجدی ،سجاد« ،)6934(،تحلیلی بر محدودیتهای برگزاری تجمعات مسالمتآمیز» ،اولین کنفرانس
پدافندغیرعاملدرعلومانسانیعلوماجتماعیاقتصادمدیریتوتوسعه.
.1خلخالی،فرید«،)6929(،نظمعمومیوآزادیتجمعوتشکل»،نشریهحقوقاساسی،سالدوم،شمارهسوم.
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دیگرسویههایحقیادشدهپرداختهاند،موجبگردیده است.افزونبرآن،بدونتوجهبهاین
کارویژهها،وضعشروطمحدودیاسلبکنندهبرحقبرآزادیتجمعمیتواندبهتعطیلاینحق
بهعنوانیکیازحقوقبشرمنجرشود.اینامراهمیتپژوهشرانشاندادهوبرضرورتآندر
اینبرههزمانیمیافزاید.مسالهزایفوقتکویندهندهپرسشهاوفرضیههایتحقیقاست.دراین
راستا ،پرسش اصلی نوشتار عبارت است" :کارویژههای حق بر آزادی تجمع کدام است؟" و
پرسشفرعیآناستکه"کارویژههایحقبرآزادیتجمعچگونهمیتوانددرمناسباتمیان
دولتوملتموثرواقعشود؟"فرضیهاساسیتحقیقعبارتازایناستکه"کارویژههایحقبر
آزادی تجمع در حمایت از حقوق فردی و آزادیهای گروهی (صیانتگری) و زمینهسازی
مشارکتشهروندان(مشارکتافزایی)تجلیدارد" وفرضیهفرعیعبارتستازآنکهحقاخیر
"بهمثابهابزاروسازوکاریبرایکنشیاواکنشدرعرصهاجتماعیمیتواندبرمناسباتدولتو
ملت تاثیرگذار باشد ".پاسخ به پرسشها و رد ا اثبات فرضیههای اخیر با پژوهش به روش
تحلیلی -توصیفیوشیوهگردآوریمنابعکتابخانهای -اینترنتیباساماندهیدوبخشیصورت
پذیرفتهاست.دربخشنخستبهکارویژهصیانتگری()6پرداختهمیشودواثرآندرمناسبات
میاندولتوملتموردواکاویقرارمیگیرد.بخشدومکارویژهمشارکتافزایی()2رامورد
ارزیابیقرارمیدهدونقشآنردمناسباتیادشدهرابررسیمینماید.


 .1صیانتگری
بهطورعامآزادیهایگروهیوبهطورخاصحقبرآزادیتجمع،سببصیانتازحقهاو
آزادیهای فردی میشوند .به عبارت بهتر آزادیهای فردی به عنوان هستهای هستند که
آزادیهایگروهیدرمقامحفاظتازآنهابهعنوانپوستهقراردارند.ازسویدیگر،هریکاز
آزادیهای گروهی به طور مستقیم در یکدیگر تاثیر متقابل دارند .بطور خاص حق بر آزادی
تجمعنیزازهمینمنطقپیرویمیکند.تاحدیکهبرخیازاینسخنگفتهاندکه«حقبرآزادی
تجمعوحقافرادخصوصیدرحضوروورودبهتجمعاتاعتراضیپایهگذارتحققدایرهوسیعی
ازحقوقخواهمدنی -سیاسیباشدیااجتماعی -اقتصادی -فرهنگیمیشود».6بنابرایننخستین
کارویژهحقبرآزادیتجمعرابایددرصیانتازحقهاوآزادیهادربُعدفردیوحمایتاز
1. Conference Report: Peaceful Protest: Cornerstone of Democracy, available at: https://
www. wiltonpark. org.uk/ conference/wp1154/.
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آزادیهایگروهیدانست.
 .1-1بُعد فردی

جلوهصیانتگرحقبرآزادیتجمعدربعدفردیخودرادرصیانتازحقهاوآزادیهای
نشانمیدهد.

فردیبهویژهآزادیبیان


 .1-1-1حقها و آزادیهای فردی

بهتعبیربنیانگذارانآمریکا«قولدادن(بهحفظحقوق)وعملبهآندوچیزمتفاوتاست»
(.)Rohde, 2005: 15توجهبهفرآیندوتجربیاتتاریخیبشردرمواجههبادولتها،مبینضرورت
ایجادسازوکارهایتضمینیحقوقوآزادیهابهطورعامگردیده است.ازاینروبهمرورجنبه-
ایازهنجار-سازوکارهایحقوقی-بهاینمعناکههمخصلتهنجاریوارزشفینفسهدارندو
همخصلتسازوکاریبرایتامینآزادیهایدیگر-کهبهآزادیهایگروهیشهرتیافتهاند،
اهمیتفراوانیپیداکردهاند.چراکه«اگردولتهابهراحتیبتوانندباارادهفردیمقابلهکنند

سرکوبارادهجمعیبرایآنانبسیدشوارتراست» (دوفار.)66:6936،نظارتمداومبرنهاد
دولتوبهرهمندیازصدفیمحکموساختهشدهازارادهجمعیکهمیتوانبهکمکآنبه
صیانتازگوهرگرانبهایحقهاوآزادیهایفردیپرداخت،دولتمردانرابهاحترامبهاین
حقوقواخواهدداشت.بهتعبیری«اگرحکومتکنندگانتحتهیچنظارتیازطرفانتخاب-
کنندگانشاننباشندخودِانگارهآزادیهمازدستخواهدرفتوقدرتانتخابنمایندهچیزی
نخواهدبودمگرقدرتموجوددریکعدهکهدرفواصلمعینیعدهایبرایخودشانوبقیه
جماعتاربابانتخابکنند»(پتی.)59:6922 ،ازاینروبرای اجتنابازچنیناتفاقیاستکه
بایدازآزادیهایفردیصیانتنمود6.
آزادیهایگروهیازجملهمهمترینهنجار-سازوکارهایدستیابیبهغایتصیانتازحق-
هاوآزادیهایفردیهستند.ازاینمنظراهمیتآزادیهایگروهی،بافرارَویازسطحخود،وارد
حمایتازحقهاوآزادیهایفردیعملبهمثابهابزاریبرایصیانتازآنهاتلقیمیشوند«.بااین
تحلیلایننکتهروشنمیشودکه(حتییک)جامعهمردمساالرنمیتواندبدونتضمینآزادیهای
.6به تعبیر ریچارد پرایس که ناشی از سنت اندیشه آزادیگرایانه آمریکایی است:هرچه آزادیهای سیاسی مردم بیشتر باشد
آزادیمدنیآنهامحفوظتراست.
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گروهی،آزادیفردیرابهمعنایواقعیکلمهوبهصورتفراگیرتضمیننماید»(دوفار:6936،
.)60حقبرآزادیتجمعبهطورمستقیمباحقوقفردیدرارتباطاستو«تاحدزیادیوسعتو
توسعهآزادیاندیشهوآزادیوجدان،مذهبوانجامعلنیمناسکمذهبییااعتقادیدرجامعهبا
دیگرانبهطورعمومییاخصوصیرانشانمیدهد» ) (178 Gomien, 2005: 178وبهنحویبر
تضمینِتوسیعومنعتضییقهریکازحقوقوآزادیهاتاثیرگذاراست.
البتهدراینراستابایدتوجهداشتکهایفایچنینکارکردیمتاثرازدوامرپراهمیتاست.
از یک سو ،تحقق انتظار تضمینگری حقوق فردی از حق بر آزادی تجمع ،منوط به آگاهی
شهرونداندربسترزیستِسیاسی -اجتماعیاستکهبهطورخاصدرشکلگیریوزمانو
مکانیابیبرگزاریتجمعخودرانشانمیدهد.ازسویدیگر،کارآمدیحداکثریاستفادهاز
ابزارتجمعاتمسالمتآمیزدرگروارتقای مطالباتتجمعکنندگانتوسطنخبگانِشهرونداناز
سطحخواستههایعوامانهواولیهبهسویخواستههایکارشناسیشدهقراردارد6.ایندوامر،در
کنار ضرورت استمرار و آگاهیبخشی مضاعف در میان تجمعکنندگان و بهرهگیری از ابزار
مطلوبرسانههایآزادومستقل،برحمایتگریحقبرآزادیتجمعازحقوقفردیخواهد
موثرخواهدبود.


 .1-1-2مورد خاص آزادی بیان

حقبرآزادیتجمعمسالمتآمیزبهویژهباحقبرآزادیبیاندرپیوندیناگسستنیقرارداردو
خاصهبهصیانتازآنافزونبردیگرحقهایفردیمیپردازد.آزادیبیان،گونهایازآزادیهای
فکریاستکه«تقریباازطریقتمامیاسنادبینالمللی،بهعنوانحقیچندوجهیکهشاملبیشاز
صرفآزادیبیانیامنتشرکردناطالعاتیااندیشههامیشودشناساییشدهاست.اینحقشامل
سهانتظارحقبردنبالکردن،بهدستآوردنورسانیدناطالعاتوایدهها» (

Commonwealth

)Secretariat, 2003: 9است.اینحقاززمرهمهمترینحقهایمدنیوسیاسیدردموکراسیهای
امروزین تلقیمیشود.به بیانی کلی،آزادیبیانبهمعنی آزادی ارتباطدرقالبهای شفاهی و
مکتوبمیانشهرونداناستکهبنیانجامعهمدنیوحوزهعمومیآزادراتشکیلمیدهدومفهوم
شهروندیبدونآنناممکناست(تشکلاسالمیدانشجو.)64:6913ازهمینرو،برخیبرآنند
.6ذکر مثالی از تاریخ ایران میتواند این امر را اثبات نماید ،در آغاز نهضت مشروطه آنگاه که به علت سابقه طوالنی نقض
حقوق شهروندی در ایران ،متحصنین در کنار برخی مفاهیم دیگر« ،عدالتخانه» میخواستند ،نخبگان با فرصتشناسی سطح
مطالباتراازصرفعدالتخانهبهمشروطهخواهیوقانوناساسیگراییباالبردند.
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کهآزادیبیان،مقومومبنایدولتوملتیآزاداست(.)Sachar, 2004: 210آنچنانکهدرماده66
اعالمیهحقوقبشروشهروندفرانسه 6آمدهاست« :آزادیبیانافکاروعقایدگرامیترینحقبشر
است».اگرچه،معموالازآزادیبیان،تعبیربهآزادیدرسخنمیشود،اما«دریکتعریفموسع
بیانازعمومیتنسبتازیادیدرمقایسهباسخنگفتنبرخوردارمیباشدوعبارتازطریقهایاست
کهانسانهابهوسیلهآندیدگاههاویابهعبارتدیگراندیشهخودرابهدیگرانمنتقلمیکنند»
(زارعیونجابتخواه.)92-6:6922،اینانتقالاندیشه،گاهدرجلوهایعملیازطریقبرگزاری
تجمعاتمسالمتآمیزصورتمیپذیرد«:آزادیتجمعدرفرانسه...یکماهپیشازاحیایآزادی
مطبوعات ...دوبارهبهرسمیتشناختهشد.بهایندلیل ،اصطالحبازسازیرابکاربردیمکهحق
شهروندانبرایتجمعمسالمتآمیزپیشتردرقوانیناساسیسهگانهبهرسمیتشناختهشده بود...
تقارنزمانیمیانبازشناسیآزادیتجمعوآزادیمطبوعاتاتفاقینیست.تجمعیکیازاشکال
جمعیبیاناست»(دوفار.)23:6930،
رویکردشناختحقبرآزادیتجمعبهعنوانیکیازاشکالعملیوجمعیاعمالحقبر
آزادیبیاندرسامانهآمریکاییحقوقکامنال نیزدارایپیشینهاست.کنارهمقراردادنحقبر
آزادیتجمعدرکنارحقبرآزادیبیان،مطبوعاتو...دراصالحیهاولقانوناساسیامریکا
نشانگرعمقارتباطمیانآنهااست.تعددپروندههایموردرسیدگیدیوانعالیفدرالآمریکا
درموردآزادیبیانوتجمعدرخصوصمواردمختلفرابایدمویداینامردانست.اینکثرت
کهدرکنارپروندههایمرتبطبابرابری؛بیشترینمصادیقموردرسیدگیتوسطدیوانیادشدهرا
دارند،مصادیقمتعدددرگیردرمالزمهآزادیتجمعوبیانرادربرمیگیرد.ازپروندههاییدر

مورد آزادی بیان ،تجمع و بیان سمبلیک

2

مثل پرونده STATES vs. O’BRIEN

)Rotunda, 1997: 977-980تاآزادیبیانوتجمعدرمدارس مثلپرونده

(UNITED

(Bethel school vs.

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

)1997نیزموردبررسیوتصمیمگیریقضاییقرارگرفتهاستکهنشانگرمالزمهمستقیممیان
دوحقاخیراست.
باوجودتالزمپیشگفته،آزادیتجمعاتمسالمتآمیز،درتوانمندسازیحقبرآزادیبیان
خصوصادرفقدانرسانههایمستقلوآزادموثراست.بهعالوه،درصورتعسرتآزادیبیان
1.6اوت.6123
.2برایمثالآتشزدنپرچمکشوریانمادمجموعهیاسازمانینشانهبیانسمبلیکاست.
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فردی،بهرهگیریازامکانجمعیوعملیبیانازطریقاعمالحقبرآزادیتجمعمیتواندزمینه
صیانتازحقافرادرافراهمآورد.


 .1-2حمایت از آزادیهای گروهی

عالوهبرحمایتازفردوآزادیهایفردی،صورتدیگرصیانتگریحقبرآزادیتجمع،
حمایتازآزادیهایگروهیاستکهمیتوانآنرادردودستهسیاسیوغیرسیاسی مورد
بررسیقرارداد.


 .1-2-1در عرصه سیاسی :اجتنابناپذیر برای فعالیت احزاب و گروهها

اگرچهدیگرانواعآزادیهایگروهیهمگیدارایجنبهسیاسیهستندوبهنحویمیتواناز
آنهابهحقهایسیاسییادکرد،اجلیمصداقعمیقاسیاسیآزادیهایگروهی،حقبرتحزب
است .مداقه در تعاریف حزب و تحزب میتواند به خوبی مبین رابطه حق بر آزادی تجمع و
اهدافاحزابباشد.
درتعریفحزببهعنوانپارهایازپیکرپیکارسیاسیگفتهشدهکهحزبعبارتاز«اجتماع
گروهیازشهرونداناستکهآرمانمشترکومنافعویژهشانآنانرا ازگروهبزرگتریکه
جامعهملیاستمشخصمیسازدوباداشتنتشکیالتوبرنامهمنظمویاریمردممیکوشندکه
قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همبازی گردند .برنامه و
آرمانهایشانرابهتحققبرسانندودراینراهازهمهتواناییبویژهازابزارهایقانونییاریمی-


گیرند»(دفترمطالعاتوتحقیقاتسیاسیوزارتکشور.)625:6912،درتعریفیدیگر،ماکس
وبر« 6حزبراموسسهایانتفاعیمیداندکهدرزمانانتخاباتبهکسبقدرتوجلبآرای
عمومیاقداممیکندوآنرایکدستگاهیابنگاهسازمانیافتهمبتنیبرقدرتومترصدکسب
قدرت میداند که بر اساس سلطهای که ادعاهای اعمال آن را دارد تشکیل شدهاست»
(بادامچیان .)21 :6930،سیمور مارتین لیپست سرپرست دایرهالمعارفنویسان دموکراسی برآن
استکه«حزبسیاسیعبارتستازگروهیاسازمانیکهمیکوشدنامزدهایموردنظرشرابا
عنوانوهویتخاصیبهقدرتبرساند»(مارتینلیپست.)102:6929،دیدگاهیدیگرحزبرا
در مفهومی عام گردهمایی مردمی میداند که درباره برخی مسائل نظر مشترک دارند و
1. Max Weber.
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میخواهندبرایدستیافتنبههدفهایمشترکباهمکارکنند(عالم)949:6921،کهدارای

کارویژههایخاصینیزهستند«.مریامپنجکارویژهبرایاحزابمعینکردهاست:الف-گزینش
نامزدهای انتخاباتی؛ ب -تدوین سیاستهای عمومی؛ پ -انتقاد از حکومت؛ ت -آموزش
سیاسی؛ث-واسطهبودنمیانافرادج-حکومت.مونرونیزبههمیننوعکارویژههااشارهکرده،
افزونبرآنهاازبرقرارکردنمسئولیتسیاسیجمعیومستمرهمنامبردهاست»(عالم:6921 ،
.)943گفتهمیشودکه«معموالچهارویژگیاحزابراازسایرگروههامتمایزمیسازد:نخست
آن که احزاب از خالل کسب قدرت خواهان اعمال قدرت حکومتی میباشند ...؛ دوم آنکه
احزابنهادهایسازمانیافتهایهستندکهعضویتدرآنهاجنبهایرسمی(دارد)...؛ سومآنکه
احزاب نوعا برنامه کاری گستردهای را سرلوحه کار خود قرار میدهند که ناظر به هریک از
مسائلمربوطبهخطمشیحکومتاست...؛ چهارمآنکهعموماولیبهمیزانمتفاوتعالئقو
ترجیحات سیاسی مشترک و هویت مسلکی عام از عوامل وحدت درونی احزاب است»
(هیوود.)224:6921،
منظورازتشکیلاحزابوامکانگروهبندیسیاسیرابایدکسبقدرتسیاسی،تغییردر
صورت بندیقدرتواقداماتمشابهتاثیرگذاربرسازوکارهایسیاسیحاکمبرجامعهدانست.
از اینرو ،مالزمهای ناگسستنی میان آزادی تحزب و آزادی بیان وجود دارد .چرا که از
مهمترینفعالیتهایاحزاباظهارنظر،انتقادویااعتراضنسبتبهنحوهادارهامورجامعهاست

کهاینمواردخودمستلزمبیانواظهارعقایدونظراتاست.باتالزمآزادیتجمعباآزادی
بیان،ارتباطحقبرتشکیلوفعالیتحزبی(حقبرتحزب) باحقبرآزادیتجمعنیزبرقرار
میگردد.
افزونبرآن،مداقهدرعملکردحزبیوسازوکارهایکنشگریآننیزرابطهحقبرتحزبو
آزادی تجمع را نشان میدهد .توجه به عناصر قابل استخراج از تعاریف احزاب ،مبین وجود
"آرمانهاواهدافمشترک" میاناعضااستکهمیتواندسبباستفادهاز"تمامیظرفیتهاو
راهکارهایقانونی" ازجملهحقبرآزادیتجمعبرایدستیابیبهآنهاشود.سازمانیافتگی
احزاب بعنوان یکی از عناصر عمده آنها نیز ایجادگر زمینه افزایش امکان بهرهگیری از این
ظرفیت،درجهتراهبریاعضاوهدایتعموممردمبهسویتجمع مدنظردرراستای"عنصر
انگیزشی" 6تجمعمیگردد.بنابراینبهرهگیریازحقبرآزادیتجمعازسویاحزاببرعمق
.6دررابطهبااینمفهومبنگ:قاسمی،آرین،)6932(،حقبرآزادیتجمعدرنظامحقوقیجمهوریاسالمیایران،پایاننامه
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تاثیرعملکردایننهادهاافزودهوحتیدردفاعازموجودیتآنهاموثروبهعبارتیدقیقتر،از
جملهلوازمکنشگریآنهااست.
عالوهبراحزاب،حقبرآزادیتجمع،دردستیابیبهاهدافگروههایسیاسیغیرسازمان-
یافته،دراقلیتیافاقدشخصیتحقوقینیزموثراست«.حقبرآزادیتجمع،ابزارسیاسیمهمی
برایکسانیاستکهاحساسمیکنندخواستههایآنانبوسیلهحکومتموردتوجهجدیقرار
نگرفتهاست.دریکمقیاسبزرگتر،آزادیتجمعتوسطاقلیتهایمجزایابهاصطالحگروه-
های غیرمتشکلی که امکان سازماندهی گروهی و ارائه نگرانیهایشان در محدوده یا مشعر بر
سیاستراندارندنیزمورداستفادهقرارمیگیرد.حقبرآزادیتجمعبرایاینافراددموکراسیرا
افزونبرمقابلهبابییاوریومنفعلشدن،ملموسومشروعمیکند»(.)Woolman, 2001:1

 .1-2-2در عرصه غیر سیاسی :الزمه آزادیهای سازمانپیوندی

افزون بر عرصه سیاسی در حوزه احزاب ،حق بر آزادی تجمع در عرصه اجتماعی در
آزادیهای سازمانپیوندی واجد وصف غیرسیاسی نیز موثر است .در این گستره ،در سطح
انجمنهایاجتماعیوسازمانهایمردمنهاد،استفادهازحقبرآزادیتجمعمیتوانددرتحقق
مطالباتآنهاوتاثیرگذاریایننهادهادرعرصهاجتماعیخصوصاجلبافکارعمومیموثر
واقعشود.دادگاهاروپاییحقوقبشر،حقتشکلهایسازمانیافتهاجتماعیدربرگزاریتجمعرا
بهرسمیتشناختهاست6.تاریخایاالتمتحدهآمریکانیزدرچندبرههزمانیتحتتاثیرتجمعات
نهادهایاجتماعیقرارگرفتهاست]«.نخست[ درسالهاینزدیکبهقرنهجدهم ]میالدی[ که
نخستینامتحانخودرادرجوامعجمهویخواه -دموکراتیکپسداد.

]حقبرآزادیتجمع[ 
]دومینمورد ناشی از[ تجمعاتدردورانپیشاز جنگ] ،سومینمورد،درخصوص ایجاد[
درک فدرال و ایالتی از تجمعات در سالهای پس از جنگ داخلی] ،چهارمین مورد ،در
خصوص[ ادعای حق بر تجمع ،توسط هواداران اعطا رای ]به زنان[ فعاالن حقوق مدنی و
سازمانهایکاردردورهپیشرفت ]وپنجمینمورددر[اوجگیریبحثهادردورهمیاندوجنگ
جهانی»(.)Inazu, 2012: 20رسیدگیبهدعاویمتعدددرنظامحقوقیآمریکادرموردحقبر
آزادی تجمع در زمان جنبشهای مدنی نشانگر شدت تاثیرگذاری این حق بر کنشگری
کارشناسیارشدحقوقعمومی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکزی،ص.26
1. Case of Djavit An v. Turkey, 2003 See: Gomien, Dona, Ibid,p.176.
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نهادهایاجتماعیدرعرصهعمومیاست.نمونههایمتعددایندعاویدرنظامحقوقیادشده
قابلمشاهدهاست«.ازدعوای BROWN v. BOARDدرامرآموزشدرسال 6354تاداستان
کنگرهدرمورد،Rose Parkازتظاهراتدرگرینزبرو درشمالکالیفرنیاتا،Freedom Ridersاز
اقدامکنگرهدربرابرینژادیتامدارسآزاد».6
افزونبردیگرنهادهایجامعهمدنی،حقبرآزادیتجمعمیتواندبهمثابهابزاریبرایچانه-
زنیجمعیوفشارآوریتشکلهایکارگریبهعنوانگونهایخاصازتشکلهایاجتماعی،در
دستیابیبهمطالباتصنفیتلقیشود.بدینترتیب«،حقبرتهمیدمقدماتیکتجمععمومیاز
جملهبرایاعتراضاتیاتجمعاتروزیکممی 2درحمایتازخواستههایاقتصادیواجتماعی
پایهگذار یکی از مهمترین جلوههای اتحادیههای صنفی است» (

International Labor Office,

.)1991: 18تاکیدسازمانبینالمللیکار9برتشکلیابیوافزونبرآن،امکانتجمعکارگران4در
وتدویناستانداردهایبینالمللیدراینرابطهازسویایننهاد 5و

دستیابیبهحقوقصنفی 
توصیهآنبهکشورهایعضومویدهمینامراست.1
بنابراین ،حق بر آزادی تجمع میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در دستیابی به مطالبات
1.Rohde, Stephen F, (2005), Freedom of Assembly, InfoBase Publishing, United States of
America,Introduction.
.2روزجهانیکارگر.
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
Organize (Entry into force: 04 Jul 1950)Adoption: San Francisco, 31st ILC session (09 Jul
)1948
Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) :Convention
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively (Entry into force: 18 Jul 1951) Adoption: Geneva, 32nd ILC session (01 Jul
)1949
Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135): Convention concerning Protection
and Facilities to be Afforded to Workers' Representatives in the Undertaking (Entry into
(force: 30 Jun 1973) Adoption: Geneva, 56th ILC session (23 Jun 1971
بهنقلازسایتسازمانبینالمللیکاربهآدرس:
http://www.ilo.org/.
5. See: Tajgman, David and Curtis, Karen, (2000), Freedom of association: A user’s guide,
Publication of International Labor Office: Geneva.
کانونهای مربوط»

.1مطابق ماده « 22آییننامه چگونگی تشکیل و حدود اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و 
مصوب  6916/60/1هیات وزیران یکی از وظایف کانونهای استانی عبارتست از همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع
تشکلهای کارگری از راههای مختلف از جمله برگزاری

ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به 
ییهای مربوط ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تجمع کارگری در این سامانه حقوقی مورد توجه و شناسایی قرار
گردهما 
نالمللی و کشورهای آزاد جهان معمول است ،فاصله فراوان
گرفته است اگرچه اهداف و سازوکارهای آن با آنچه در نظام بی 
یتوان برشمرد از جمله بنگریدبه:طاهری ،محمد سلمان،)6922( ،قانون کار در
نمونههای متعددی از این تفاوتها را م 
دارد  ،
نظمحقوقکنونی،تهران:نشرمیزان،چ،262:6922،2ذیلماده.690
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نهادهای جامعهمدنینقشایفا کند.ازاین رودرهمافزاییمتقابلایندو،گسترش نهادهای
جامعهمدنیوتسهیلاعمالحقبرآزادیتجمعمیتوانددرتعمیقآزادیهادرنظامحقوقی-
سیاسیتاثیرگذارباشد.6


 .2مشارکتافزایی :توسیع مشارکت در زندگی سیاسی اجتماعی
افزون بر مبنای صیانتگری ،کارویژه دیگر حق بر آزادی تجمع را باید در زمینهسازی و
توسیع مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی جستجو کرد .در این راستا حق بر
آزادیتجمعازیکسوازروشهایمشارکتدرتعیینسرنوشتاستوازسویدیگردر
توسعهسیاسیوگسترشدموکراسیتاثیرگذاراست.


 .2-1روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت

حقبرآزادیتجمعبهعنوانسازوکاریایجابیبرایمشارکتشهرونداندرتعیینسرنوشت
وابزاریبرایمشارکتواکنشیآناندرمواجههباقدرتدولتبکارمیرود.


 .2-1-1سرنوشت اجتماعی

درنگرشمدرنحقوقیوسیاسیدراثرمحوریترویکردانسانگراومبتنیبراحترامبهحق
برتعیینسرنوشت-بهعنوانیکحقبنیادین-قدرت،غیرشخصیودراصالتمتعلقبهتمامی
شهرونداناست.اعمالاینحقدردوگونهاعمالحاکمیتملیومردمیدونوعراهکارمتفاوت
رادرپیشگرفتهاست.ازیکسوبراساسنظریهحاکمیتملی،حقبرتعیینسرنوشت،ازطریق
دموکراسینمایندگیاعمالمیشودکهسازوکاردورهایانتخاب نمایندگاندرانواعانتخابات
سیاسیومحلینمودسنتیآناست.ازسویدیگر،براساسنظریهحاکمیتمردمی،اعمالآناز
طریقدخالتمستقیمشهروندانصورتمیپذیرد.اصالتتعلققدرتسیاسیبهشهروندان،ناشی
از این حق بنیادین ،مبین آن است که اعطای نمایندگی ،نافی امکان و ضرورت نقشآفرینی
مستقیمشهرونداندرنظامحقوقینیست.مشارکتدرتعیینسرنوشتنیازمندکنشگریفعاالنه
شهرونداندرعرصهحکومتاست:لیپستدرواکاویافکارمایکلوالستر،فیلسوفسیاسی،بیان
.6بنگریدبه :آتالی ،ژاک ،)6925(،سازمانهای غیردولتی سنگری در برابر پایان کار دنیا ،مندرج در مجموعه حق مردم در
تعیینسرنوشتخود،گردآوریوترجمهمرتضیکالنتریان،چاپاول،تهران:نشرآگه،ص655بهبعد.

صیانتگریومشارکتافزایی111 ...

میداردکهاومعتقداست«درنظریهمبتنیبرآزادیخواهی (لیبرالیسم)دومفهومازشهروندی
اهمیتدارند:یکیازایندومفهومازافکارجانالکفیلسوفسدههفدهمانگلستانناشیمی-
شودومفهومدیگررامیتوانازارسطوتاسدهچهارمپیشازمیالدوتاژانژاکروسودرسده
هجدهم ردیابی کرد .ارسطو و روسو میگفتند شهروندان تنها در صورت شرکت فعال در
حکومتمیتوانندتوانانسانیومدنیخویشرابهنمایشبگذارند»(مارتینلیپست.)61:6929،
چراکه«ادارهامورهرجامعهدربرگیرندهتمامیافرادآنجامعهوایجادحقوتکلیفبرایهمه
آنهامیباشد.اگرهدفاصلیاداره جامعه رااستقرار نظم وامنیت وتامینعدالتبرایهمه
افرادیبدانیمکهدرآنزندگیمیکنند،بهنظرمیرسدکهایننفععمومیمبیناشتغالفکریو
مستلزممشارکتومسئولیتهمگاندرزندگیمشترکوجمعیمیباشد»(هاشمی.)490:6924،

مشارکت شهروندان در امر حکمرانی در دو جنبه ایجابی و سلبی رخ مینماید .مشارکت
ایجابی،درقالب سازوکارهای رسمینظیرقانونگذاریمستقیم 6یا تصمیمگیریمشارکتیدر
امورعمومی،درکشورهایینظیرایاالتمتحدهامریکاکهبراساسقوانیناداری 2امکانرایزنی
جمعیبرایپیشنهادیاجلوگیریازاتخاذتصمیماداریوحتیفراترازآنازطریقمشارکتدر
تصمیمگیریهای اداری 9و باالتر ،مقرراتگذاری 4وجود دارد ،انجام میگردد .در مقابل،

مشارکتسلبییاواکنشی،بهمثابهابزاریبرایمقابلهباشکستهاونقصانناشیازدموکراسی
نمایندگی ،از طریق واکنش سریع جامعه در قبال بروندادهای آن صورت میگیرد .نقصان و
شکست ناشی از دموکراسی نمایندگی و امکان انحراف آن از مطالبات انتخابکنندگان به
مطالبات نمایندگان ،همانطور که از دیرباز مورد توجه بوده است ،امروز نیز دغدغه ناشی از
اینگونهدموکراسیهاست.همانگونهکهالکسی دوتوکویل «باطرحموضوعارزشهایحاکم

.6نظیراصل53قانوناساسیجمهوریاسالمیایران.
.2نظیرAPAقانونجامعهاداریآنکشوردراینرابطهبنگریدبه:
یرسدکه
هداوند،مهدی،)6923(،حقوقاداریتطبیقی،جلداول،چاپاول،تهران:انتشاراتسمت،ص233بهبعد.بهنظرم 
فقدانقانونجامعهاداریدرایراننقصانبزرگنظاماداریوحقوقاداریاست،بنگریدبه:احمدوند،یاسر،)6930(،عدالت
اداری در حقوق ایران ،چاپ اول ،تهران:انتشارات جنگل ،ص 642به بعد و نیز هداوند ،مهدی« ،)6921( ،ایده پیشنهاد تدوین
قانونعامحقوقاداریایران»،نشریهحقوقعمومی،شماره،9ص.20
.9دررابطهبااینمفهومبنگریدبه:طباطباییموتمنی،منوچهر،)6930(،حقوقاداری،چاپشانزدهم،تهران:انتشاراتسمت،
ص502بهبعد.
مقرراتگذاری اقتصادی» ،مجلس و پژوهش ،شماره  ،51صص  14-42و

.4بنگریدبه:هداوند ،مهدی« ،)6921(،درآمدی بر 
مقرراتگذاریاجتماعی»،نشریهحقوقعمومی،شماره،2صص19-42ونیززارعی،

نیزهداوند،مهدی«،)6925(،درآمدیبر
محمدحسین ،)6924( ،مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ،چاپ اول ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
ص662بهبعد.
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سعیبرآن]داشت[ تانشاندهداگرگروهخاصیبرجامعهحاکمشوندهرچندبارایمردمو
قبولآنانبرسرکارآمده]باشند[ امادرنهایتاینارزشهایخاصآناناستکهبرجامعه
حاکممیشود]و[ بهعنوانیکمعیاراخالقیمالکنظرقرارمیگیرد»(لبیبی،)612:6922 ،
فرید زکریا نیزبابیاناینکه«هنگامیکهیکسیاستمدارسوالی داردومیگوید:مردمامریکا
میخواهندبدانند،درواقعآنسیاستمدارواحتماالفقطآنسیاستمداراستکهمیخواهد

بداند» (زکریا ،)29 :6925 ،در تالش برای نشان دادن این نقصان است .مشارکت واکنشی به
انحرافدردموکراسینمایندگی،ازطریقسازوکارهایموجوددرنظامحقوقیازجملهحقبر
آزادی تجمع امکانپذیر است .تجمیع نیروهای همسو از طریق ایجاد یک جنبش اجتماعی
تعریضییااعتراضیوبهرهگیریازظرفیتایجادتجمعرامیتوانازنمونههایچنینمشارکت
واکنشیارزیابیکرد .باگذرازنسلهایاولودومجنبشهایاجتماعی،آزادیتجمعبهمثابه
ابزاری در دست جنبشهای اجتماعی نسل سوم نقشآفرینی مینماید و در هنگامی که
«سازوکارهای دموکراتیک پارلمانی مانند نظام حزبی و انتخاباتی به عنوان شرط الزم برای
تغییراتومشارکتسیاسیواجتماعیفرضمیشودولی]نقش[ شرطکافی»(رستگار:6924 ،
 )69را ایفا نمیکند ،راهکار دخالت شهروندان در مشارکت در زندگی اجتماعی را فراهم
میآورد.اینامر«بهخصوصدردموکراسیهایبابنیانسست ]خودرانشانمیدهدزیرااین

دستدموکراسیها[ به بیشاز حضور دورهای«مردم» درانتخابات نیازمندندوحقبرآزادی
تجمعمیتواندنقشمهمیدراینمیانبازیکند» 6.بهعالوه،اینحقزمینهحرکتبهسوی
دموکراسی مشارکتی را که در آنها «شهروندان در مقایسه با دموکراسیهای معمولی نقش
فعالتریدرفرآیندتصمیمگیریخودایفامیکنند»(لبیبی،)926:6922،موجبمیشود.


 .2-1-2مقابله با قدرت دولت

ازسویدیگر،حقبرآزادیتجمعبهمثابهابزاریواکنشیبرایمقاومت دربرابرقدرت
دولتنیزبکارمیرود.درنگرشمبتنیبرحقوقطبیعی«،درروابطبینافرادودولت،اصول
حقوق طبیعی همواره به عنوان ابزار مقاومت در مقابل دولت تلقی شدهاست» (هاشمی:6924،
.)626مقاومتدربرابرقدرتدولت،بهطورمستقیمیاغیرمستقیمدربسیاریازاسنادحقوق
بشرینیزمورداشارهقرارگرفته است.درمیاناسنادکالسیک،اعالمیهحقوقبشروشهروند
1. Conference Report: Peaceful Protest: Cornerstone of Democracy, available at: https://
www. wiltonpark. org.uk/ conference/wp1154/.
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فرانسه،6درمادهدو،هدف هر اجتماع سیاسی راحفظ حقوق طبیعی وفناناپذیربشر ازجمله
مقاومتدربرابرتعدیمیداند.درراستایهمینسنتناشیازانقالبفرانسه،قانون اساسی24
ژوئن6139مقررمیداشت،حقمقاومتدربرابرستم،نتیجهسایرحقوقانسانهااست.براساس
ماده95آنقانون«،هنگامیکهحکومتحقمردمراموردتجاوزقرارمیدهدشورشبرایمردم
یاهربخشیازآنانازمقدسترینحقوقوواجبترینتکالیفاست».درمیاناسنادجهانشمولِ
ناشیازنهضتجهانیحقوقبشر،دیباچهاعالمیهجهانیحقوقبشر،باتاکیدبرآنکه«،حقوق
انسانیرابایدبااجرایقانونحمایتکردتابشربهعنوانآخرینعالجبهقیامبرضدظلموفشار
مجبور نشود» ،بطور ضمنی« ،حق مقاومت فرد در برابر بیعدالتی را به عنوان حقی ذاتی و
فراقانونیموردشناساییقراردادهاست»(کیوانفر.)261:6925،بهتبعاعالمیهجهانیحقوقبشر،
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،در ماده  ،4محدودیتهای ناشی از قوانین را در
حدودیکه«باماهیتحقوقاساسیپیشبینیشدهدرمیثاقسازگارباشدو...منحصرابهمنظور
توسعهرفاهعامهدریکجامعهدموکراتیکوضعشدهباشندقابلپذیرش»میداند.نتیجهرویکرد
اخیردرمیثاقیادشده،آناستکه«ازنظرامضاکنندگاناینمیثاقنیز،مطلققانونصرفنظراز
محتوایآنمحترمنیست»(کیوانفر.)262:6925،میثاقحقوقمدنیوسیاسینیز«آشکاراقوانین
موضوعه در جوامع غیردموکراتیک را محترم نمیشمارد» (کیوانفر .)263 :6925 ،بنابراین حق
مقاومتدربرابرقانون،بهعنوانرویدیگرسکهحاکمیتقانون،برایشهروندانمورداذعان
قرارگرفتهاست.
برای اعمال این حق ،سلسله سازوکارهایی در سامانههای حقوق لحاظ شده است تا اگر
«دولتبرایاجراینیاتخودنیرویپلیس،سالح،قواینظامیو...دراختیاردارددربرابر،مردم
نیزقدرتیداشته باشندتابتواننددرصورتلزوماعتراضخودرانشاندهند»(رحیمی:6941 ،
«.)249لرددنینگ رئیسدیواناستیناف]انگلستان[ دربیانآزادیتجمع ...خاطرنشانمیکرد
کهاین«حق»یکیازارزندهترینآزادیهایقرنبیستماست.او]می[گفتاگرمردممیخواهند
قادرباشندکهزنجیرهایجبروتضییقغالمیرابگسلندبایدآزادباشندکهیکدیگررامالقات
کنندنارضایتیهای خودرابررسینمایند ومشترکا نقشهاقداموعمل رابرای سامان دادنبه
کارهای خود طرح نمایند» (متیندفتری .)642 :6942 ،از همین رو ،حق بر آزادی تجمع ،در

21.6اوت.6123
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مجراینظریههایمقاومتدفاعیوتعرضی6دربرابرقدرتدولت،برایتمامیشهروندانموثر
جلوهگرمیشود2.حقیادشده،خصوصا،بهمثابهابزاریایجابی9دردستگروههایاقلیتبرای
مقاومتعاریازخشونت(کیوانفر)245:6925،درمقابلقانونخالفوجدانعمومی،حتیدر
نظامهایدموکراتیکدانست.چراکه«درجاییکهدموکراسیوجودداردبازهمصیانتافرادو
اقلیتهادرمقابلزورضروریاست»(خلیلاهللمقدم.)696:6912،

 .2-2زمینهسازی توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی

حقبرآزادیتجمعمیتواندزمینهسازتوسعهسیاسیوگسترشدموکراسیباشد.

 .2-2-1توسعه سیاسی

«توسعهسیاسیدربرگیرندهرهیافتهاوالگوهایمتفاوتیاستکهبویژهبعدازجنگجهانی
دوموعمومابهوسیلهمحققانغربیواروپاییبرایجبرانعقبماندگیکشورهایغالباجهان

سومی طراحی شده است» (دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور .)3 :6912 ،این
مفهوم،عبارتست«ازفرآیندروبهافزایشظرفیتنهادهایسیاسیاعمازسازمانهایحکومتیو
سازمانهای سیاسی غیرحکومتی به منظور پاسخگویی به دروندادههای نظام سیاسی که تامین
تقاضاهایجدیدومشارکتگستردهمردمرادرفرایندسیاستدربرمیگیرد»(دفترمطالعاتو
تحقیقاتسیاسیوزارتکشور.)29:6912،باگسترشمفهومتوسعهسیاسی،وقوعاختالفدر
موردتعریفآنمنجربهایجادانتظاراتمتفاوتازاینمفهومگردیدهاست.ازجملهانتظارتیاد
شده،بایدبهتحققدموکراسیاشارهنمود(بدیع.)29-22:6921،
بر خالف نظریات کمیتگرای توسعه ،ادوارد شیلز معتقد است تمام دولتهای در حال
پیشرفتهدفمشترکیدارندوآنمتجددشدنیاپویایی،دموکراسیومساواتطلبیاست.در
دولتهاییادشده،تفوققوانینمدنی،عملکردنهادهاینمایندگیواعمالبدونمحدودیت
 .6بنگ:هاشمی ،سید محمد ،)6924(،حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،چاپ نخست ،تهران:انتشارات میزان ،ص  622و نیز
طباطبایی موتمنی ،منوچهر ،)6922(،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،چاپ سوم ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران ،صص-21
.21
.2دیده شده است در برخی از کتب از آزادیهای گروهی به عنوان آزادیهایی که وسیله مقاومت در برابر تجاوز دولت را
فراهم می آورند تعبیر شده است.بنگ:رحیمی ،مصطفی( ،)6941قانون اساسی ایران و اصول دموکراتیک ،تهران:ابن سینا،
ص.292
.9درمقابلراهکارهایسلبیمانندعدمپرداختقبوض،مالیاتیاتاخیردرپرداختآنها.
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آزادیهای سیاسی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است (بدیع.)43-42 :6921 ،
حصولبهتوسعهسیاسی،فرآیندیتدرجیومسالمتآمیزاست.بنابراین«،اگروقوعتغییراتبا
خشونتوانقالبهمراهباشدتوسعهسیاسینامندارد»(خاکیفیروز.)60:6912،توسعهسیاسی،
متضمن مشارکت گسترده مردم در امر سیاسی ،تالش برای تحقق دموکراسی و اعمال بدون
محدودیتآزادیهایسیاسی،ازطریقفرآیندهایمسالمتآمیزاست.
آنچنانکهدربندهایقبلبیانشد،حقبرآزادیتجمع،بهعنوانیکیازابزارهایمشارکت
سیاسی شهروندان جلوهگر میشودوبدینترتیبازآنجا که یکی از«ابعاد توسعهسیاسی نیز
مشارکتسیاسیمیباشد»(عبداللهیوراد،)90:6922،میتواندبهفرآیندتوسعهسیاسیکمک
نماید.خصوصا،یکیشاخصههایمثبتتوسعهسیاسی«،سیاسیشدنیامشارکتبیشتروبیشتر
مردمدرروندهایسیاسی» و «مشارکتمردمدر هیاتهایتصمیمگیری» (عالم)621 :6921،
استکهحقیادشدهمیتواندزمینهسازنیلبهاینشاخصهباشد.
بهعالوه،باتلقیگسترش«دموکراسیباتماملوازمآن»(حجاریان)46:6916،بهعنوانیکی
از معیارهای توسعه سیاسی ،با اثبات آنکه حق بر آزادی تجمع ابزاری در دست جنبشهای
اجتماعیاست،توجهبهتطورتاریخیاقدامجنبشهایاجتماعی،نشانگرتاثیراینجنبشهادر
تحققدموکراسیاست.نمونهتاریخیاینامر،دراروپایغربیوامریکاقابلمشاهده است.در
اینقلمروجغرافیایی،دموکراسیهاینویندرابتدابهشکلجنبشاجتماعیزمینهیافتهاندوبعدها
دردهه10میالدیجنبشهایایندههنیزدرنیلبهسویدموکراسی،ایفاینقشنمودهاند6.در
موردیدیگر،درمصرحقبرآزادیتجمعبهعنوانابزاریدردستجنبشاجتماعیاعتراضی
شهروندانمصری،بهشکستانسداددیرپاینظامسیاسی 2وتغییرقانون اساسیبهسویتوسعه
سیاسیمنجرشد.

 .2-2-2گسترش دموکراسی

«امروزفرضعمومیبرایناستکههمهآرمانهاوآمالغاییانسانکهندرتادریکجا
گِرد هم میآیند،ازجملهنظموامنیت،حکومتقانون،آزادی،برابری،رعایتحقوقفردی،
.6بنگ:لیپست،سیمورمارتین(،زیرنظر)(،)6929دایرهالمعارفدموکراسی،جلددوم،چاپنخست،تهران:انتشاراتوزارت
امورخارجه،ص.541
.2حسنی مبارک از  64اکتبر  6326لغایت  66فوریه  2066طی چهار دوره متمادی در انتخابات بدون حضور رقیب جدی و
واقعیرئیسجمهورمصربود.
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پاسداریازمصلحتعمومی،عدالت،شادی،رفاه،پراکندگیقدرت ...درحدامکانتنهادر
سایه نظامهای مردمساالر تحقق پذیرند» (بشیریه .)69 :6921 ،در این میان ،تامین حقوق و
آزادیها و همچنین برابری را باید مهمترین بنیانهای نظامهای واقعا دموکراتیک دانست که
تضمین آنها خصوصا حقوق و آزادیهای شهروندان ،در دیگر اشکال نظامهای سیاسی با
صعوبتجدیمواجهاست«.دموکراسیتنهاشکلحکومتاستکهآزادیهایفردیراتامین
و  ...حقوق شهروندان را تضمین میکند .جان استوارت میل ،بر همین پایه از دموکراسی
جانبداری کرد  ...دموکراسی ،فرد را ارزشمند میشناسد و او را مطمئن میکند که فرصت
مشارکتدررشدجامعهراخواهدداشت»(عالم.)906:6921،
جایگاهمحوریحقوقوآزادیهایشهرونداندرنظامهایدموکراتیکتاحدیاستکه
میتوان قائل بود« ،دموکراسی ،اساسا مبتنی بر شناسایی مجموعهای از حقوق مدنی برای
شهروندان است» (تشکل اسالمی دانشجو .)3 :6913 ،از جمله حقوق شهروندان در نظامهای
دموکراتیک،آزادیهایگروهیهستند«.تشکیلانجمنها،اجتماعات،دستجاتوتظاهرات،به
منظوراعمالفشاربرحکومتبرایرسیدگیبهشکایاتواعتراضات،یابهمنظوراعالممخالفت
باسیاستهایحکومتیکیازحقوقوآزادیهایمدنیاساسیدردموکراسیهابهشمارمی
رود»(تشکلاسالمیدانشجو.)3:6913،
حق بر آزادی تجمع ،از یک سو« ،مرتبط با یا توجیه شده بوسیله معیارهای یک جامعه
دموکراتیک» ()Gomien, 2005: 117واز«مظاهربارزدموکراسیاست،کهمردمبهوسیلهآنبا
تاثیربیانتوقعاتجمعیقرارمیدهند»

حضورمستقیمخوددرصحنه،ادارهامورجامعهراتحت
(هاشمی.)420 :6924،خصوصا،تضمینشدگیحقبرآزادیتجمعوتسهیلاعمالآنارتباط
مستقیمیبامیزانتساهلوتسامحوچندگانگیسیاسیبهعنوانیکیازمبناییترینویژگیهای
دموکراسیهاینویندارد.ازسویدیگر؛«تجمعاعتراضیمیتوانددرماننقصهاییکسیستم
دموکراسی]هم[باشد».6
گی ارمه معتقد است« ،در هیچ جای جهان براستی یک قدرت مردمی فعال که توده
شهروندان قدرت را روزانه و مستقیما در دست داشته باشند وجود ندارد  ...دموکراسی چهره
ساختارینمادینیگرفتهکهالبتهحاکمیتیانتزاعیدرمجموعبهمردمنسبتدادهمیشودوفرض
1. Conference report: Peaceful protest: Cornerstone of Democracy available at: https://
www. wiltonpark. org. uk/ conference/wp1154/.
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برایناستکهقدرتبهناموسودآنهااعمالمیگردد،امااعمالقدرتواقعیومشخصدر
اختیارفرمانرواییاستکهبرگزیدهاند» (بهنقلازوحیدیمنش.)63:6924 ،نقصاندموکراسی
نمایندگی ،زمینه انحراف در این نوع دموکراسیها از اعمال حق بر تعیین سرنوشت و تامین
مطالباتشهروندانبهصرفگزینشگریحکمراناندرانتخاباترافراهمآورده است.بهتعبیری
دیگر«،درلیبرالدموکراسیهایمدرن،دموکراسیدرنگاهنخست،اغلببهعنوانفرصتیبرای
شهروندانبهمنظورانتخاباتآزادانهحاکماندرمقاطعگوناگونونهاتخاذتصمیماتحکومتی
برای شهروندان به حساب میآید» (وحیدیمنش .)46 :6924 ،چنین انحرافی ،سببساز نیاز به
تعریف سازوکارهای حقوقی الزم برای بازتعریف "مطلوبهای" شهروندان گردیده است .از
جمله چنین سازوکارهایی را میتوان در آزادیهای گروهی خصوصا حق بر آزادی تجمع
دانست.ازهمینرو«،ارتباطمسقیمیبینحقبرآزادیتجمعوآزادیبیانوحقشهرونداندر
جمعشدن]شانبا[ یکدیگرباهدفبیانایدههایشانوجوددارد.حقبراعتراضسیاسیدارای
اهمیتبسیاریدریکفراینددموکراتیکاست].اینحق[فوریترینومستقیمترینراهیراکه
مردم میتوانند نگرانیهایشان را بیان کنند ،بازارائه

6

میدهد» (2010: 175

 .)Branet,استفاده از

راهکاردردسترسومستقیمیادشده«نهتنهابرایشهروندانامکانفعالیتسیاسیدرسطحی
بسیارباالترازسطححداقلیرایدادنفراهممیآورد،بلکهاگربخواهندموثرعملکنندبایداین

کار را انجام دهند» (بیتام )15 :6923 ،و بدین ترتیب با "بیان عملی"" ،مستقیم" و "جمعی"
مطلوباتشانزمینهاصالحدردموکراسینمایندگیوبهعبارتدیگر"تعمیقدموکراسی" فراهم
آید.
عالوه بر "تعمیق دموکراسی" ،حق بر آزاد تجمع در "توسعه دموکراسی" نیز نقشآفرین
است«.توسعهدموکراسیزمانیرخمیدهدکهمجموعهایتغییر]ات[ دررژیمحاکم،درفاصله
زمانی کوتاه و در گروهی کشورهای محدودهای جغرافیایی رخ دهد» (مارتین لیپست:6929 ،
 .)501در وقوع توسعه سیاسی عوامل متعددی میتوانند موثر باشند که سه عامل اقتصادی،
اجتماعی -سیاسیودینیتاثیرگذارترینجایگاهرادارند.برایمثال،عاملاقتصادی،درتمامی
ادوارتاریخی،تاثیرگذاریخودرانشاندادهاست.اینتاثیرگذاری،ازدیرباز،دردموکراسیهای
قدیمیاروپایشمالی تاادواریکه طبقهمتوسطشهریبا اطمینان خاطر از جایگاهاقتصادی،
دست به ایجاد جامعه مدنی و نهادهای واسط اجتماعی زد ،قابل مشاهده است .خودبسندگی
1. Represent.
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اقتصادیطبقهمتوسطوایجادجامعهمدنیدرآنبرههتاریخی،منجربهمحدودسازیقدرت
دولتها شد .این محدودسازی در گرایش دولتها به سوی رعایت "حقوق و آزادیهای
عمومی" و "حاکمیت قانون" ،دو مفهوم اساسی دموکراسی کمک نمودند (لیپسیت:6929 ،
مقدمه).باوجودتاثیرگذاریجدیعواملیادشده،نقشعواملفرهنگیدرترویجدموکراسیرا
بایدمحوریدانست.ارتقای فرهنگدموکراتیکبهمثابهزیرساختتوسعهدموکراسی،تالزمبا
افزایشآگاهیعمومی،مدارا،تحملوروامداریدارد.احتراممتقابلدولتوشهرونداننسبت
بهبروندادهایاقداماتوآگاهیازنهادهانیزدراینفرآیندموثراست.
حق بر آزادی تجمع ،میتواند به نحوی در تمامی عوامل پرتاثیر در گذار به "توسعه
دموکراسی" ایفاینقشکند.درعاملسیاسی،حقیادشده،زمینهتوسعهومشارکتسیاسیرا
فراهممیآورد.درعاملفرهنگی،اینحقمیتواندبه"افزایشآگاهی شهروندان" منجرشود.
چنینافزایشی،درسهحوزهصورتمیپذیرد.حوزهنخست،آگاهیشهروندانازسازوکارها،
نهادهایااهرمهایقدرتموجوددرجامعهبراینیلبهمقاصدعمومیاست«.شهروندیِفعال
برایآنکهموثروکاراباشدنهتنهابهارادهومهارتبلبهاندکیشناختازنهادها«نیازدارد»...
شناختی عملی از اینکه کدام اهرمهای قدرت با کدام مقاصد خاص مناسبت دارند نیاز دارد»
(کریک .)653 :6921 ،بعالوه ،بروز تجمعات اعتراضی ،به افزایش آگاهی تجمعکنندگان از
طریقتبادلدادههادرتجمعمنجرمیشود.ازسویدیگر،وقوعتجمع"،دغدغههایمشترک"
تجمعکنندگانو"موجب"آنرادرمعرضدیدوآگاهیدیگرشهروندانقرارمیدهد.افزونبر
آن،اینحق،بهافزایشروحیهدموکراتیکوتعمیقروامداریوتساهل،بهعنوانیکیازبنیان-
هایجوامعدموکراتیکنیزکمکمینماید.
اعمالحقبرآزادیتجمع،درسالهایاخیردرکشورهایحوزهخاورمیانهوشمالآفریقا،
منجر به تحول درنظامهای سیاسی حاکموگذاراز"دموکراسیهای ظاهری" گردیده است.
تجمعاتاعتراضیدرتونس،مصر،لیبی،یمنوبسیاریدیگرکشورهایاینحوزهزمینهنیلبه
"توسعهدموکراسی"در"دورهزمانیکوتاهی"در"کشورهایمنطقهجغرافیایی"خاصرافراهم
آوردهاست.


نتیجهگیری
سرکوبیارادهفردینسبتبهارادهجمعیشهروندانبهمراتببرایدولتهاآسانتراست.از
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همینرودرتطورتاریخیمواجهایندو،بهمروردستهایازسازوکارهایجمعیشکلگرفتهاند
تاازطریقاعمالارادهجمعیبافشارآوریبهدولتهاامکانصیانتازحقوقشهروندانرافراهم
میآورند.چنینهنجار -سازوکارهاییکهازآنهابهآزادیهایگروهیتعبیرمیگردد،بطور
عام و یکی از انواع آن یعنی حق بر آزادی تجمع به طور خاص ،میتوانند سبب صیانت از
آزادیهایگروهیوحقوقفردیشوند.
صیانتگریحقبرآزادیتجمعازتمامیانواعحقوقفردی،تابعمنطقاخیراست.حقیاد
شده،بطورخاصبرآزادیبیانبهعنوانیکیازآزادیهایبنیادینفردیکهمبناییکدولتو
ملتآزادوگرامیترینحقبشراست،تاثیربسزاییدارد .حقاخیربهعنوانیکیازاشکال
"جمعی" و"عملی" بیان،درزمانعسرتدیگراشکالآزادیبیانمیتواندزمینهگسترشو
امکاناعمالآنرارافراهمآورد.
افزونبرحقوقفردی،حقبرآزادیتجمعدرصیانتازآزادیهایگروهینیزموثراست.
اینتاثیرگذاریهمدرعرصهآزادیهایگروهینهادیسیاسییعنیفعالیتاحزابخودرانشان

هایاجتماعیآن،مجالتاثیردارد.ازاینروحقیادشدهمیتواند

میدهدوهمدرموردگونه

ابزاری برای "بهرهمندی بهتر" و "کارایی بیشتر" فعالیت در عرصه آزادیهای سازمانپیوندی
باشدتاازاینطریقاینگونهآزادیهانیزموردصیانتقرارگیرند.استفادهتشکلها(اعمازسیاسی
وغیرسیاسی)ازحقبرآزادیتجمعدرنیلبهاهدافموردنظر،زمینهسازافزایشتوانچانهزنی
اینگونهنهادهایجامعهمدنیبادولتهاوهمراهسازیاجتماعباخودرامیگردد.
بنابراین نخستین مبنای حق بر آزادی تجمع ،در "صیانتمحوری" از حقوق فردی و
آزادیهایگروهیقابلارزیابیاست.
حقبرآزادیتجمعدرمشارکتشهرونداندرعرصهزندگیسیاسیواجتماعینیزموثر
است.ازیکسو،یکیازراههایتعیینسرنوشتاستوازسویدیگر،ابزاریبرایتوسعه
سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب میآید .در سویه زمینهسازی مشارکت در تعیین
سرنوشت،حقیادشده،موجدامکانتعیینسرنوشتاجتماعیومقابلهباقدرتدولتاست.این
حق ،در بعد ایجاد امکان تعیین سرنوشت اجتماعی ،به شکل واکنشی ،زمینه ساز نقشآفرینی
شهروندانبصورت"غیرادواری" درعرصهامورعمومیاست.چنینکارکردی،ایفاگرنقش
تکاملبخش دموکراسی نمایندگی و موجب مواجهه با انحراف از مطالبات "اصیل" توسط
"نماینده"میگردد.عالوهبراین،حقبرآزادیتجمع،درمقابلهباقدرتدولتنیزابزاریکارآ
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آید.بهرهگیریازچنینسازوکاریامکانمقابلهباخواستوارادهمغایرباوجدانو

بهحسابمی
مطالبهاجتماعیقدرتدولترافراهممیآورد.
درسپهرمشارکتدرزندگیسیاسیواجتماعی،عالوهبرمشارکتواکنشی،حقبرآزادی
تجمعبهشکلکنشیدرتوسعهسیاسیوگسترشدموکراسینیزموثراست.درمنظومهفکری
توسعهسیاسی،نیلبهسویگسترشمشارکتمردموتحققدموکراسی،ازمعیارهایبنیادینبه
حساب میآیند .تاثیرگذاری حق بر آزادی تجمع در مشارکت کنشی و واکنشی زمینهساز
گسترشمشارکتمردمدرنظامسیاسیبهحسابمیآید.اینحق،باتاثیرگذاریدرصیانتاز
آزادیهای شهروندان ،معیار دیگر مطمح نظر توسعه سیاسی ،یعنی اعمال بدون محدودیت
آزادیهارانیزتامینمینماید.
در جنبه دیگر مشارکت کنشی ،حق بر آزادی تجمع در گسترش دموکراسی نقشآفرین
است.چنینایفاینقشیازحقیادشدههمدرتعمیقدموکراسیوهمدرتوسعهآنقابلردیابی
است.حقیادشده،باتامینو تضمینحقوقوآزادیهایشهروندان،جبرانخالهایناشیاز
دموکراسینمایندگی،افزایشمداراگراییوترویجروامداریدرتعمیقدموکراسیدرنظامهای
حقوقی -سیاسی موثر محسوب میشود .افزون بر آن ،حق بر آزادی تجمع ،با تاثیرگذاری بر
تمامیمولفههایتوسعهسیاسی،دربرههزمانیوجغرافیاییمعینمیتواندبرتوسعهدموکراسی
بیافزاید.کارکرداخیردرسلسلهتجمعاتاعتراضیمنجربهسقوطنظامهایغیردموکراتیکدر
جریانبهارعربیدرخاورمیانهوشمالافریقاقابلمشاهدهاست.
تغییرتوازنقدرتبهسویبسطیدشهروندانازتمامیبنیانهاوکارکردهایحقبرآزادی
تجمعدرمواجههبادولتهاقابلردیابیاست.ثمرهچنینامریامکانتاثیرگذاریحقیادشده
در مناسبات میان دولت و شهروندان در بستر جامعه سیاسی است .بدین ترتیب حق بر آزادی
تجمع،ازطریقاعمالفشار (اجتماعی)برحاکمیتدرمناسباتمیانایندوموثراست.بنابراین
اعمال هرگونه محدودیت غیردموکراتیک بر حق یاد شده به نحوی که مغایر بنیانها و
کارکردهایآنباشدمحرومساختنشهروندانازیکیازحقوقشاناست.
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