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چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمتآمیز :تحلیلی بر
دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد
نسیم زرگرینژاد ،1امیرحسین

رنجبریان*2

چکیده
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،بر وجود حق بر تجمع مسالمتآمیز
برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است .با این همه ،تجمع به
هنگامیکه در عرصۀ عمومی برپا میشود و شکل تظاهرات به خود میگیرد ،ممکن است چندان
مطلوب دولت ها نباشد .چراکه با احتمال بروز اختالل در روند عادی امور ،ممکن است برای
دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمتآمیز ابزاری است برای اعتراض به
سیاستهای دولت .ازاینرو ،روشن شدن مبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین
بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حق در وضعیتهای خاص ،به شناساندن و ایفای بهتر
تعهدات بینالمللی در این زمینه کمک می کند .تالش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به
سالها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمیگردد ،درک مشترک از حق آزادی تجمع
شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیتها بیشتر شده است.

واژگان کلیدی
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،تظاهرات ،حق آزادی تجمع ،شورای حقوق بشر ،گزارشگر ویژه،
مسالمتآمیز ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی.

 .1کارشناسیارشد حقوق بینالملل ،دانشگاه تهران ،تهران.
Email: n.zargarinejad@gmail.com

 .2استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران (نویسندۀ مسئول).
Email: aranjbar@ut.ac.ir
تاریخ دریافت ،1931/80/21 :تاریخ پذیرش1931/11/10 :
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«اینک مسائل حقوق بشر یک حالت بین المللی یا ماورای ملی پیدا کرده است .از این نظر دولت
امروزی باید مانند خانۀ شیشهای باشد که هر کس بتواند درون آن را بنگرد و ببیند که چه
میگذرد و آیا جریان امور در داخلِ آن با معیارهای بینالمللی مطابقت دارد یا نه .نمیتوان
گفت که دولتی در سطح بین المللی تعهدات مربوط به حقوق بشر را بپذیرد اما آن را در سطح
ملی نادیده بگیرد .این دو سطح باید با هم مرتبط و همتراز باشند»
محمدعلی موحد ،در هوای حق و عدالت ،نشر کارنامه ،1901 ،ص .101

مقدمه
شاید شورای حقوق بشر به هنگام تصویب قطعنامۀ  21/11در سال  2818و ایجاد مأموریت
موضوعیِ سهساله برای گزارشگر ویژۀ حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل بهواسطۀ آن
( ،)Human Rights Council, 2010, para.5هرگز گمان نمیبرد که تنها چند ماه بعد تظاهرات
و تجمعهایی بزرگ در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل بگیرد و با وجود تلفات بسیار
تظاهرکنندگان بتواند به عمر بسیاری از حکومتهای غیردموکراتیک پایان دهد .قطعنامۀ شورا
نخستین قطعنامۀ جامعی بود که در عرصۀ بینالمللی توانست اندکی از ابهامهای موجود در
زمینۀ حق آزادی تجمع بکاهد .اما نه قطعنامۀ شورا و نه تعیین گزارشگر ویژه به حال معترضان
در کشورهای عربی سودی نداشت و مانع از تضییع حقوقشان نشد .در واقع ،نقض حق آزادی
تجمع با توسل به تفاسیری که دولتها را در سرکوب ،حق به جانب میساخت و پافشاری مردم
بر تغییر حکومتها بعد از سرکوبهای گسترده ،بیش از آنها سابقه داشت که تنها با یک
قطعنامه بتوان مانع از آن شد.
در این میان ،نخستین گزارشِ گزارشگر ویژه که در سال  2812منتشر شد ( Report of
Special Rapporteur of Freedom of Peaceful Assembly and of Association, 2012:

 ،)para 12-81.بیشتر تالش برای تبیین چیستی و چگونگی اعمال حق آزادی تجمع بود و با
وجود نیاز ضروری که برای تبیین حق جهت اصالح عملکرد دولتها احساس میشد ،توانایی
استناد به بسیاری از شاهد مثالهای عینی را که بهترین مدارک نقض حق بودند ،از دست داد.
درحالیکه در همان دوره ،دیگر گزارشگران موضوعی حقوق بشر از رابطۀ میان حقی که موضوع
مأموریتشان بود و بههنگام تظاهرات نقض شده بود ،بهرۀ بیشتری بردند1.
بهطور کلی ،این حق همانند دیگر حقوق بشر ،در سطح بینالمللی مورد شناسایی و حمایت
 .1برای نمونه ن.ک:
Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, 2011:
para.12-23 and, Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, 2011: para.14 and 40.
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قرار گرفته است .در عین حال دولتها حق دارند در حالتهای استثنایی محدودیتهایی را در
اِعمال این حق به اجرا بگذارند .به دیگر سخن ،دولتها براساس حقوق بینالملل به رعایت این
حق متعهدند ،ولی میتوانند بنا به اوضاع خاص ،اِعمال این حق را محدود یا در مواردی معلق
کنند که خود این اعمال محدودیت ،باید با پیروی از ضوابط حقوق بینالملل باشد .پژوهش
حاضر درصدد است تالش جهانی برای تبیین حق آزادی تجمع ،بهویژه تالشهای گزارشگر ویژۀ
ملل متحد را بررسی و تحلیل کند .بدین منظور در گفتار اول ،از مبانی حق گردهمایی
شهروندان که در زبان حقوقی حق تجمع خوانده میشود ،سخن میگوییم .سپس در گفتار دوم،
به اوضاع ویژه که موجب محدودسازی و تعلیق موقت اِعمال این حق میشود ،خواهیم پرداخت.

مبانی حق تجمع و تالش برای تعریف آن
پیشینه
شماری از نویسندگان بر این باورند که نخستین بار قانون اساسی آمریکا از حق بر تجمع یاد
کرده است که تجمع سیاسی مردم آمریکا زمینهساز یادکرد این حق شده است ) & Rosenfeld
 .)Sajo 2012:951حال آنکه برخی دیگر با استناد به فرایند امضای منشور کبیر 1بریتانیا در
سال 1211م توسط پادشاه انگلستان ،نخستین تجمع سیاسی را تجمع بارونها در آن سال
میدانند ( .)Rohde, 2005: 1به هر حال ،نخستین متونی که آشکارا به حق بر تجمع اشاره
کردهاند ،قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا در  21771و با اندک فاصلهای نخستین اصالحیۀ منشور
حقوق آمریکا در سال  91731است (همان) همزمان در اروپا نیز اول دولتی که حق بر تجمع را
شناسایی کرد ،فرانسه بود که در قانون اساسی  1731به بیان حق بر تجمع پرداختThe ( .
1.)Constitution of 1971 National Assembly, Title 1:para.6
بدین ترتیب آنچه از بررسی نخستین قوانین اساسی برمیآید ،حضور بیچونوچرای حق
آزادی تجمع در این قوانین است .در واقع تا پیش از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و حتی مدتها
پس از تدوین آن ،مهمترین استناد شهروندان برای بهرهمندی از حق ،تضمینهای مندرج در
قوانین ما در نظامهای حقوقی بود1.
1. Magna Carta
«مردم حق گردهمایی با یکدیگر دارند2. Pennsylvania Constitution of 1776, article 16. »...
3. First Amendment of United States Constitution

«کنگره نمیتواند هیچ قانونی ...نسبت به محدود کردن حق مردم برای تجمع مسالمتآمیز وضع کند»
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :آرلت هیمن-دوآ.11-11 :1902،
 .1نگاهی به تاریخ معاصر کشورمان مؤید همین ادعاست .فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ،حقوق ملت را
به تفکیک بیان داشته و در اصل بیستویکم به حق آزادی اجتماعات اشاره کرده است .قانون اساسی جمهوری
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در سطح جهانی ،نخستین سند در حمایت از حق شهروندان برای گردهمایی ،اعالمیۀ
جهانی حقوق بشر است که در مادۀ بیستم بر حق آزادانۀ هر کس بر تجمع مسالمتآمیز صحه
میگذارد .مادۀ  21میثاق حقوق مدنی و سیاسی با اندک تفاوت در شیوۀ بیان ،اما کما بیش
متضمن همان مفهوم و همسو با اعالمیه ،1میگوید« :حق تشکیل تجمعهای مسالمتآمیز به
رسمیت شناخته میشود» .واژۀ «شناسایی» و اثر حقوقیای که بهبار میآورد -بهواسطۀ تفاوت
آن با سایر مواد میثاق -موجب شده است تا برخی مفسران گمان برند که این عبارتپردازی
تعهد ضعیفتری را برای دولتها نسبت به تعهدات آنها در سایر مواد ایجاد کرده است
( .)Detrick, 1999:263حال آنکه واژۀ شناسایی در مواد  2و  1میثاق نیز بهکار رفته است و
بهویژه مادۀ  2از تعهد هر دولت نسبت به حقوق شناختهشده در میثاق سخن میگوید .بنابراین
صرف نظر از تفاوت در عبارتپردازی ،دولتها نسبت به تمامی حقوق مندرج در میثاق تعهد
دارند.
دیگر عهدنامههای دربردارندۀ حق آزادی تجمع نیز کمابیش در عبارتپردازی مشابه
میثاقاند .برای مثال ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که یکی از قدیمیترین پیمانهای
بینالمللی متضمن این حق محسوب میشود و در مادۀ  11حق آزادی تجمع را به همین شیوه
مورد حمایت قرار داده است و تنها تفاوت جزئی و قابل چشمپوشیای با مادۀ  21میثاق دارد2.
سایر پیمانها و اسناد حقوق بشری ،9که حق آزادی تجمع را به رسمیت شناختهاند ،تعهدی
اسالمی ایران نیز در فصل حقوق ملت و اصل بیستوهفتم این مهم را شناسایی میکند .مشروح مذاکرات
قانون اساسی بهخوبی نشان میدهد که اگرچه در خصوص مسائل فنی مربوط به حق و انتخاب واژگان بحث
بوده است ،با این همه بر سر اصل وجود حق برای شهروندان هیچ بحثی در نگرفته است .ن.ک :مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.109 :1919 ،
 .1در واقع در تفاوت عبارتپردازی میثاق با اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اهمیت زیادی نهفته است .دولتتهتایی کته
خواهان عبارتپردازی مادۀ  21به شکل فعلی بودند ،تأکید داشتند که حق آزادی تجمع از سوی شهروندان بته
دولتها اعطا نمیشود ،بلکه چنین حق بنیادینی تنها مورد شناسایی قرار میگیرد.
Report of Secretary-General to General Assembly.1955 Para.139.

 .2مادۀ  11کنوانسیون بدین شرح است -1 :هر کس از حق آزادی تشکیل تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکیل
انجمن با دیگران برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیههای کارگری را بهمنظور حفظ منافع
شخص شامل میشود -2 .هیچ محدودیتی در تحقق این حقوق غیر از محدودیتهای مقرر قانونی و
محدودیتهایی که در یک جامعۀ مردم ساالر در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت
ممانعت از ایجاد هرجومرج و ارتکاب جنایت ،جهت حفظ سالمت یا اخالقیات یا بهمنظور حمایت از حقوق و
آزادیهای دیگران الزم و ضروری تشخیص داده میشوند ،نباید اعمال شود .این ماده از تحمیل محدودیت
قانونی بر سر اعمال این محدودیت ها توسط اعضای نیروهای مسلح ،پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت
بهعمل نمیآورد.
 .9در مجموع یازده سند بینالمللی ،حق آزادی تجمع را شناستایی و حمایتت کترده استت .بترای دیتدن فهرستت
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افزون بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی ایجاد نکردهاند .ازاینرو ،در تبیین حق بر همان میثاق
حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان مهمترین مبنای تعهد دولتها تکیه میکنیم.

مفهوم «تجمع»
نخستین شرط الزم برای بهرهمندی از هر حق ،روشن بودن ماهیت و گسترۀ آن است .هر ابهام،
احتمال سوء استفاده از حق -از سوی ذینفع یا ذینفعان -یا تضییع حق از سوی متعهد یا
متعهدان به ادای آن حق را موجب خواهد شد .ابهام در حقوقی چون حقوق مدنی و سیاسی که
یک سوی آن همواره دولتها ایستادهاند ،ممکن است در عمل به نقض همیشگی حق منجر
شود؛ چراکه مصادیق نامطلوب اِعمال حق را با تفسیر از دایرۀ تعهد خود خارج میدانند .حق
آزادی تجمع ،با آنکه همواره از حقوق اساسی عنوان شده ،بهدلیل همین تفسیرهای یکسویه در
عمل بسیار نقض شده است .شاید به همین سبب نخستین مطلبی که گزارشگر ویژۀ ملل متحد
برای حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل به آن توجه میکند ،ارائۀ تعریف از تجمع است .با
این حال ،ادعای آنکه تعریف گزارشگر ویژه بر تالشهای چندین سالۀ نهادهای مختلف تکیۀ
بسیار دارد ،بیراه بهنظر نمیرسد .به همین سبب ناچار از بررسی رویۀ قضایی نهادهای مختلف
که به این حق پرداختهاند ،هستیم .نخ ستین تالش جهانی برای تطبیق یک مصداق عینی بر
مفهوم تجمع ،به تنها رأی کمیتۀ حقوق بشر پیرامون این موضوع برمیگردد.
 .5دریافت کمیتۀ حقوق بشر .کمیتۀ حقوق بشر بهعنوان مرجع شکایات فردی از نقض
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،در تمام دوران فعالیت خود تنها در یک پرونده فرصتی برای
تبیین بیشتر ماهیت حق داشت که یافتههای آن در همان یک رأی نیز مورد انتقاد قرار گرفته
است که به شرح آن خواهیم پرداخت .از سویی دیگر ،با توجه به تحوالت سالهای اخیر بعد از
تجمعهای اعتراضی در دولتهای عربی بهنظر نمیرسد معیارهای موجود در آن پرونده بتواند
راهنمایی برای اکنون باشد .در پروندۀ کیونما علیه فنالند ،1خواهان و چند تن دیگر در میان
جمعیتی که روبهروی کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند ،اقدام به انتشار اعالمیه کردند و
در کنار آن ،بنری را باال بردند که محتوای تمام آنها انتقاد از وضعیت حقوق بشر دولتهایی بود
که در حال برگزاری جلسه بودند .درحالیکه دولت فنالند اقدام آنها را تجمع میخواند ،خواهان
مدعی بود که عمل وی اعمال حق آزادی بیان بوده است 2.کمیته با نظرداشت شرایط خاص
اسنادی که متضمن حق آزادی تجمع و تشکل هستند ،ن.ک:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/InternationalStandards.aspx,
)last visited:(12,December, 2015.
1. AuliKivenmaa

 .2از آنجا که هدف از تجمعهای سیاسی در بسیاری از موارد اظهار نظر سیاسی است ،مرز میان حتق آزادی بیتان و
حق آزادی تجمع در این موارد خیلی روشن نیست .به نظر برخی نویستندگان ،حتق بتر تجمتع سیاستی ،یتک
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پرونده ،عمل آنها را حق آزادی تجمع ندانست ،بدان سبب که گردهمایی افراد در مراسم
استقبال از سران دولتها که فنالند پیش از آن اعالن کرده بود ،نمیتواند مظهر یک تظاهرات
باشد (  .)Human Rights Committee,1990: para.9.1حال آنکه بهنظر میرسد معیاری در
نظر مخالف یکی از اعضا در این پرونده آمده است ،امروزه مناسبتر جلوه میکند .به بیان عضو
مخالف ،ع مل خواهان و همراهانش قابل تمایز از سایر افرادی است که در مراسم حضور
داشتهاند و نی ت آنها از حضور در مراسم صرفاً همان توزیع اعالمیه و برافراشتن بنر بوده است
()Ibid, 2.5-2.7؛ هدفی که از هدف سایر افراد حاضر در مراسم متمایز است .در واقع نیت و
عمل متمایز آنها از هدف و عمل سایر افراد حاضر در یک تجمع که برنامۀ آن از پیش اعالم
شده بود ،میتوانست به عمل آنها وصف تجمعی مستقلی ببخشد.
همانگونهکه پیداست با تنها رأی موجود در آرای کمیته نیز کار زیادی از پیش نمیرود.
حتی ارجاع به آن ،در آرای نهادهای منطقهای با مخالفانی روبهروست ،چراکه استنباط کمیته را
بهواسطۀ بیتوجهی دیگر مراجع ،عمالً کنار گذاشته میپندارند ( European Courts of
.)Human Rights, 2012, para.16
 .2تعریف گزارشگر ویژۀ ملل متحد .در نخستین گزارش گزارشگر ویژه در سال
2812م ،تجمع بدین صورت تعریف شده است:
«یک ت جمع ،گردهمایی موقتی و ارادی در مکان عمومی یا خصوصی بهمنظور یک هدف
مشخص است» (.)Report of Special Rapporteur, op.cit, para. 24.1
از تعریف گزارشگر ویژه چنین استنباط میشود که برای هر تجمع ،نخست یک گردهمایی
الزم است .اما برای آنکه به کنار هم آمدن افراد وصف تجمع گیرد ،شرایط دیگری الزم است که
در واقع همین شرایطِ «موقتی بودن» و «ارادی» وجه تمایز گردهمایی که تحت عنوان حق
آزادی تجمع مورد حمایت قرار میگیرد ،با سایر گردهماییهایی است که حقوقِ دیگر مندرج
در میثاق در پی تضمین آناند .از سوی دیگر ،تعریف گزارشگر ویژه این عقیده را که منظور از
تجمع مذکور در مادۀ  ،21با توجه به سابقۀ تاریخی حمایت از تجمعها ،صرفاً تجمعی است که
درصدد ابراز عقاید سیاسی است ،رد میکند .پیش از گزارشگر ویژه ،مفسر میثاق معتقد بود که
تجمعی مورد حمایت مادۀ  21میثاق است که بهمنظور بحث و اعالم ایدهها باشد2.
آزادی دوارزشی است که هر دو حق را در بردارد .بنابراین بهنظر میرسد در چنین حالتی در صورت پراکندگی
یک تجمع هر دو حق نقض میشوند (قاری سید فاطمی.)128:1900 ،
 .1از این پس ،بهجای نام کامل گزارش گزارشگر ویژه ،به گزارش بسنده میشود.
 .2میان نظر مفسر میثاق حقوق مدنی و سیاسی و یکی از نویسندگان که درصدد تفستیر متادۀ مربتوط در اعالمیتۀ
جهانی حقوق بشر اختالف جزئی دیده میشود .نواک ،مفسر میثاق معتقد نیست که با توجه به خاستتگاه حتق
آزادی تجمع افراد باید بهمنظور بحث یا اعالم ایدههای سیاسی خود جمع شوند تا عنوان تجمع قابل اطالق بتر
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 .5 .2گردهمایی .روشن است که هیچ تجمعی بدون حضور چند فرد میسر نیست .اما توجه
به حداقل افرادی که میتوانند یک تجمع را شکل دهند ،ضروری بهنظر میرسد .در واقع اگرچه
پذیرش این مسئله که دو نفر میتوانند یک تجمع را شکل دهند تا حدی دشوار است ،برداشت
و تفسیر برخی کارشناسان که در یکی از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز نمود یافته ،بیانگر
امکان پذیرش گردهماییهای دونفره است .دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی تاتار و فابر علیه
مجارستان ،با این پرسش روبهرو شد که آویزان کردن لباسهای آلوده در اطراف پارلمان توسط
د و نفر مصداق حق آزادی تجمع است یا حق آزادی بیان؟ دیوان با مدنظر قرار دادن راهنمای
تجمعهای مسالمت آمیز که پیش از آن توسط سازمان همکاری و امنیت اروپا تدوین شده بود
( )Venice Commission, 2010: para.29امکان وقوع تجمع دونفره را منتفی ندانست؛ اما افزود
که با توجه به زمان بسیار کوتاه عمل و تعداد کم آنها تلقی تجمع از این رویداد دشوار است
( European Court of Human Rights, Case of Tatár and Fáber v.
 .)Hungary,2012:para.29اشاره به تعداد در استنباط دیوان حاکی از آن است که هنوز در
مورد اینکه حضور دو تن در یک مکان بتواند اعمال حق آزادی قلمداد شود ،آشناییزدایی نشده
است و تعداد میتواند در آنکه یک رویداد مصداقی از تجمع باشد یا خیر ،مؤثر واقع شود.
 .2 .2موقتی و ارادی بودن تجمع .افرادی که دور هم گرد آمدهاند ،برای بهرهمندی از
حق آزادی تجمع باید نیت و هدف مشترک داشته باشند .چنین شرطی ،مهمترین عامل تمایز
یک تجمع در معنای مادۀ  21میثاق با مواقعی است که افراد بهصورت اتفاقی در یک مکان در
کنار هم حضور یافتهاند  .به دیگر سخن ،گردهمایی باید در راستای بیان یا پیگیری یک هدف
مشترک باشد تا مصداقی از حق آزادی تجمع محسوب شود.
با این حا ل ،شرط مذکور تعریف تجمع را مانع از حضور اَشکالی از گردهمایی که تحت لوای
دیگر حقوق مندرج در میثاق تحت حمایتاند ،نمیکند .در این معنا ،یک سازمان یا یک حزب
سیاسی نیز با این شرط میتواند مصداقی از تجمع باشد ،چراکه افرادی را بهمنظور هدفی
مشترک گرد هم آورده اس ت .حال آنکه حق دیگری به نام حق آزادی تشکل ،قصد حمایت از
چنین گردهماییهایی را دارد .در چنین شرایطی ،عنصر زمان در دو حق آزادی تجمع و تشکل
آنها باشد .بلکه تنها الزم است بحثها از حوزۀ صرفاً خصوصی فراتر رود و عمومی شود .او معتقد است تجمعها
با هدفی غیر از بحث و اعالم ایده ،چون تجمعهای خانوادگی یا مذهبی در چارچوب دیگتر متواد میثتاق قابتل
حمایت است .حال آنکه در تفسیر مادۀ  28میثاق نویسندۀ دیگری معتقد استت تستلط ماهیتت سیاستی حتق
آزادی تجمع نباید سبب شود که رابطۀ عمیق حق بر تجمع با سایر حقوق مدنی و سیاسی بهویژه آن دستته از
حقوق که در فضای خصوصی اعمال میشوند ،نادیده انگاشته شود .تعریف ارائهشده توسط گزارشتگر ویتژه ،بته
نظر دوم نزدیکتر است .در واقع مهم نیست که مردم از گردهمایی خود چه هدفی دارنتد .مهتم آن استت کته
هدفی مشترک را پی گیرند .ن.کScheinin, martin,1999: 417 and Nowak, Manfred.2005:484. :
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مشخصترین وجه تمایز بین دو حق است .درحالیکه تجمعها باید موقتی باشند؛ تشکلها
اغلب دورهمایی های دائمیاند (هاشمی127 :1931 ،؛ قاضی شریعتپناهی.)112 :1903 ،
شرط موقتی بودن از جنبۀ دیگری نیز دارای اهمیت است .در زمان برپایی تظاهرات یا
راهپیمایی ،بهناچار حقوق سایر شهروندان تحت تأثیر اعمال این حق قرار میگیرد .برای مثال،
امکان ندارد تظاهراتی بدون هیچگونه اختالل در حق آمدوشد شهروندان برپا شود .چنانچه قائل
به لزوم موقتی بودن تجمع نباشیم ،دسترسی به معبری عمومی و متعلق به همگان از دیگر
شهروندان ستانده می شود و عمالً اعمال یک حق دستاویزی برای محرومیت دیگران از
حقوقشان قرار میگیرد .با این حال بهنظر میرسد ،شرط مذکور بیابهام نیست .مرزی که از آن
پس ادامۀ تجمع دیگر فاقد وصف موقت خواهد بود ،روشن نیست .اگرچه براساس رویۀ قضایی
دیوان اروپایی حقوق بشر مدت زمان دقیقی تعیین نمیشود ،توجه دیوان به زمان و مکان هر
تظاهرات یا میزان خطر آن برای نظم عمومی ،برای تعیین اینکه مداخلۀ دولت و پراکنده
ساختن تجمع ،نقض حق بوده است یا خیر ،نشان میدهد که زمان کافی برای اعمال حق باید
با دقت به اوضاع و احوال خاص هر پرونده تعیین شود .دیوان گاهی تجمعی چندساعته را برای
اعمال حق کافی دانسته است ) )European Court of Human Right, 2008: para.42و گاهی
مداخله در تجمعی چندماهه را نقض حق تشخیص داده است ( European Court of Human
.)Right, 2002: para.39.
اهمی ت عنصر زمان در تظاهراتی که به تغییر نظام سیاسی یک کشور میانجامد ،بیشتر از
هر جا روی مینماید  .سقوط یا استعفای یک حکومت با تظاهراتی چندساعته ممکن نیست.
گردهمایی مردم و اعتراض به حکومت ،روزها و گاهی ماهها به طول میانجامد .توجه به سایر
عوامل در هر رویداد برای تعیین وصف ضروری در اینگونه تظاهرات اهمیت افزون دارد.
دیگر نکتۀ مهم که مرتبط با فناوریهای جدید قابل طرح است ،امکان گردهمایی در فضای
مجازی است .آیا دایرۀ حق آزادی تجمع میتواند بهحدی افزایش یابد که عضویت در شبکههای
اجتماعی اینترنتی بهمنظور اشتراکگذاری ایدهها و نظرها ،مصداقی از تجمع باشد؟ پاسخ به
چنین پرسشی بسیار دشوار است .رابطۀ حق آزادی تجمع و اینترنت تاکنون بیشتر از منظر
سازماندهی تظاهرات مورد توجه واقع شده است Report of Special Rapporteur, 2013:
) .)paras72-73در واقع یکی از راههای شکل دادن یک تظاهرات اطالعرسانی از طریق اینترنت
است که در وقوع تظاهرات در کشورهای تونس ،مصر ،یمن و بحرین در سال 2811م بسیار
مؤثر واقع شد .هر گونه مسدودسازی یا اختالل در اینترنت در چنین موقعیتهایی نه تنها نقض
حق آزادی دسترسی به اطالعات محسوب شد ،بلکه بهسبب آنکه یکی از مهمترین راههای
اعمال حق را با محدودیت مواجه میکرد ،نقض حق آزادی تجمع بود .با این حال استفاده از
اینترنت در چنین شرایطی تنها بهمنظور برپایی یک تجمع واقعی است ،حال آنکه در فرض
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پیش رو اساساً این پرسش مطرح است که تجمع کاربران اینترنتی در فضای مجازی همانند
تجمع افراد گرداگرد هم در محیط واقعی است؟ متن اسناد مورد ارزیابی ما ،به ظاهر منعی برای
امکان یافتن حق بر چنین تجمعی در برندارد .در واقع شرط حضور در یک محیط واقعی ،شرط
برقراری حق نیست .تجمع همانگونهکه گزارشگر ویژه نیز اشاره میکند ،گونههای متفاوتی را
شامل میشود(Report of Special Rapporteur,2012: para 24).
 .9دشواری تمییز تجمع از سایر وضعیتهای مشابه .یگانه شرطی که هر تجمع باید
داشته باشد تا آن را مستحق احترام و تضمین دولت کند« ،مسالمتآمیز بودن» تجمع است1.
اگرچه منظور از آن نیز روشن نیست ،با تأملی کوتاه میتوان دریافت که منظور از آن حالتی
بیش از صرفِ حمل نکردن سالح است؛ چنانکه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم تنها «حق
آزادی تجمع مسالمتآمیز ،بدون اسلحه» را محترم میشمرد2.
مفسر میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،وصف مسالمتآمیز را با توجه به معنای عرفی آن،
«فقدان خشونت» میداند و جدا از مغایر دانستن حمل سالح با چنین شرطی ،هر گونه حملۀ
فیزیکی به افراد یا ارعاب آنها و تخریب اشیا و به آتش کشاندن خودروها را مثالهایی از کاربرد
خشونت مینامد (  .) Nowak, 2005: 487با این همه ،آنچه از جمع آرای دیوان اروپایی حقوق
بشر و گزارشهای گزارشگر ویژه در خصوص وصف مسالمتآمیز برمیآید ،لزوم تفسیر موسع از
شرط مسالمتآمیز است ( .)Report of Special Rapporteur, op.cit: para.25در واقع نمیتوان
چنان تفسیر مضیقی ارائه داد که براساس آن ،صرف ارتکاب هر خشونت پراکنده و انفرادی
بتواند حق اکثریت جمعیتی را که بهآرامی در حال اعمال حق خود هستند ،تضییع کند .بهویژه
زمانیکه اشخاصی غیر از شرکتکنندگان در تجمع دست به خشونت میزنند و دلیل اقدامشان
نامطلوب بودن محتوای تجمع در نظر آنهاست ،تأکید بر این اصل اهمیت بیشتری نیز مییابد.
بر هم زدن تجمع در چنین حالتی تنها به سود همان آشوبگران و در راستای رسیدن آنها به
مقصود خویش است.
گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ،با عنایت به وظیفۀ خود در راستای تبیین بیشتر حق ،تجمعهای
مسالمتآمیز را دستهای از گردهماییها میداند که خشن نباشند و شرکتکنندگان هم نیت

 .1برخی نویسندگان مسالمتآمیز بودن را در کنار سه شرط دیگر ،موقت بودن ،ستازمانیتافتگی و هدفمنتد بتودن
گذاشتهاند .با این حال بهنظر میرسد همانطورکه پیشتر بیان شد ،سه شرط گفتهشتده عوامتل تشتکیل یتک
تجمعاند و بدون آنها اساساً تجمعی شکل نمیگیرد .درحتالیکته وصتف تمایزکننتدۀ یتک تجمعتی کته متورد
حمایت مادۀ  21میثاق است یا خیر ،تنها همان مسالمتآمیز بتودن یتا نبتودن تجمتع استت (استالمی ،رضتا،
کمالوند ،محمدمهدی 138 :1939 ،و .)139
 .2مادۀ  11کنوانسیون بیان میکند که« :حق آزادی تجمع مسالمتآمیز بتدون ] حمتل[ ستالح محتترم استت»...
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مسالمت آمیز داشته باشند .در خصوص نیت ،روشن است که فرض اولیه بر نیت برگزاری و
شرکت مسالمتآمیز است ( .)Ibidبا این حال ،آنچه گزارشگر ویژه در توضیح چیستی
تجمعهای مسالمتآمیز بیان کرده است ،پیشتر د ر بسیاری از آرای دیوان اروپایی تأیید شده
بود و از این حیث نظر او متکی به رویۀ قضایی است .برای مثال ،نخستین پروندهای که توجه به
ویژگی مسالمتآمیز تجمع را پایهگذاری کرد ،پروندۀ جی در مقابل آلمان در کمیسیون اروپایی
بود .اگرچه عمل شرکتکنندگان در یک تحصن مطابق قانون آلمان غیرقانونی بود ،کمیسیون با
توجه به رفتار غیرخشونتآمیز آنها ،تحصن را مسالمتآمیز خواند ( European Human Rights
 .)Commission, 1989:6در پروندۀ استانکو و سازمان مقدونیه متحد ایلیندین در مقابل
بلغارستان ،دیوان اروپایی حقوق بشر باز هم ابتکار مناسبی به خرج داد .با آنکه بلغارستان با اتکا
به تظاهرات قبلی این سازمان و مدارکی دال بر مسلح بودن برخی از اعضای سازمان تردیدی در
امکان ممنوعیت تظاهرات آنها نداشت ،ارزیابی دیوان این بود که اعضای سازمان هر کدام عقاید
مختلفی دارند و لزوماً اوضاع و احوالی که دولت نشان داده است ،نمایانگر هدف غالب سازمان
نیست .حتی بیانیههای سازمان که به باور دولت بلغارستان لحن توهینآمیز و ضد بلغاری
داشت ،در نزد دیوان دعوت به بحثهای عمومی و فشار سیاسی خوانده شد .بیان واژههایی
چون آزادی ،مبارزه یا مقاومت از نظر دیوان مساوی با تحریک به خشونت و مقاومت مسلحانه و
شورش نبود .در واقع همانطورکه دیوان در آرای دیگر نیز بهدرستی نشان داده است ،محتوای
سخنانی که در یک تظاهرات بیان میشود ،هر اندازه هم که تحریکآمیز جلوه کند ،مادام که به
عمل خشونتآمیز بیرونی منجر نشده است ،نمیتواند نشانی از خشونت باشد ( European
.)Court of Human Rights, 2001: paras 66 &101
در مقابل ،در آرای دیوان مواردی از خشونت عینی که زایلکنندۀ وصف مسالمتآمیز باشد
نیز به چشم میخورد .در پروندۀ پروتوپاپا در مقابل ترکیه ،دیوان مداخلۀ پلیس و سپس
پراکندهسازی تظاهرات را نقض مادۀ  11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندانست .شاکی پرونده
در تظاهرات ضد ترکیه در منطقۀ نیکوزیا که جزء مناطق حائل ملل متحد محسوب میشد،
شرکت کرد و اندکی بعد دستگیر شد .دولت ترکیه علت دستگیری را گذر از منطقۀ حائل و
ورود به منطقۀ تحت کنترل ترکیه-قبرس دانست که با اعمال خشونتآمیزی چون شکستن سد
دفاعی ملل متحد و جایگاه نظارتی نیروهای پاسدار صلح در قبرس بهوقوع پیوسته بود .صدمۀ
شدید به نظم عمومی و تخریب اشیا بیتردید اعمالی بود که با مسالمتآمیز بودن قابل جمع
نبود (.)European Court of Human Rights, 2009: para 109.
براساس آنچه گفته شد ،پارهای اوضاع و احوال یا احتمال بروز خشونت نمیتواند دلیلی برای
محروم ساختن مردم از حقشان به برگزاری تجمع باشد .یکی از بهترین نمونهها ،جایی است که
دو تظاهرات ،خواهان برپایی در کنار یکدیگر در یک مکان و زمان هستند و باور شرکتکنندگان
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دو تظ اهرات نیز در تقابل با یکدیگر است .در چنین حالتی که تظاهرات متقابل 1خوانده شده
است ،احتمال بسیار باالی تنش و درگیری وجود دارد .با وجود این ،نمیتوان حق یکی از دو
تظاهرات را به صرف آنکه احتمال تنش زیاد است ،تضییع کرد.

امکان محدودسازی و تعلیق حق تجمع
حق آزادی تجمع ،اگرچه بارها حقی اساسی خوانده شده است ،براساس میثاق حقوق مدنی و
سیاسی و چند عهدنامۀ دیگر منطقهای امکان وضع محدودیت و تعلیق آن وجود دارد.

امکان وضع محدودیت
مادۀ  21میثاق امکان محدود کردن حق تجمع را همانند برخی دیگر حقوق مندرج در میثاق
در نظر گرفته است .از شیوۀ عبارتپردازی میثاق و هم از تفسیرهای نهادهایی چون شورای
حقوق بشر ،حصری بودن موارد شمردهشده ،روشن میشود .چنانکه شورا در مقدمۀ قطعنامۀ
 11/21که به تأسیس مأموریت برای گزارشگر ویژه انجامید ،بهصراحت میگوید که حق آزادی
تجمع تنها هدف محدودیتهایی واقع میشود که براساس حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشر
وضع شده باشد ( .)Human Rights Council, 2010شورا از دولتها میخواهد هر محدودیتی
برای حق در نظر میگیرند ،مطابق حقوق بینالملل بشر باشد .گزارشگر ویژه نیز در تأیید آن
میافزاید که مفهوم «آزادی» در حق آزادی تجمع باید یک اصل باقی بماند و محدودیتها
همواره استثنا تلقی شوند .سپس با قیاس از تفسیر کلی شمارۀ  27کمیتۀ حقوق بشر میگوید
که محدودیتها نباید به اصل حق صدمه بزنند ( Report of Special Rapporteur, op.cit:
.)para.15
براساس مادۀ  21میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،محدودیتها بر حق آزادی تجمع باید .1
مطابق قانون باشد .2 ،وضع محدودیت برای جامعۀ دموکراتیک ضروری باشد .از مواردی که
برای جامعۀ دموکراتیک ضروری دانسته شده است ،نظم عمومی ،امنیت عمومی ،امنیت ملی،
اخالق و سالمت عمومی و حقوق و آزادیهای دیگران است.
 .5مطابقت با قانون .اگرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق
بشر از عبارت مطابقت با قانون استفاده کردهاند ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیش از
تصویب میثاق تدوین شد ،از عبارت «تصریح توسط قانون» 2استفاده میکند .با این حال با
توجه به تفسیرهای بعدی دیوان اروپایی حقوق بشر از مادۀ  11کنوانسیون این تفاوت چندان
مهم جلوه نمیکند .چه آنکه دیوان از «قانون» تفسیر موسع میکند و آن را شامل هنجارهایی
1. Counter-Demonstration
2. Prescribed by law
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میداند که « با چنان دقت کافی تنظیم شده باشند که شهروندان را قادر سازد نتایج یک عمل
را تا اندازهای که در یک اوضاع و احوال منطقی است ،پیشبینی کنند» ( (European Court of
.Human Rights, 1991:para 45
اصلی که همواره باید دولتها را به وضع قانون متناسب برای اعمال محدودیت رهنمون
کند ،همانا از میان نرفتن جوهرۀ حق در صورت محدودسازی حق است .به سخن رساتر،
دولتها باید رابطۀ میان حق و محدودیت بر آن را که مساوی رابطۀ اصل و استثناست ،رعایت
کنند .ازاینرو ،قانون نباید بهگونهای باشد که اعمال حق در استثنا قرار گیرد ( Human Rights
 .)Committee, 1999: para13همچنانکه مطابق نص مادۀ  21میثاق ،قانون باید تنها در
راستای همان هدف مشروع که این ماده میگوید ،وضع شود .ضمن آنکه در محدودسازی،
تبعیضی هم در کار نباشد .البته مادۀ  21در زمینۀ منع از تبعیضآمیز بودن محدودیت قانونی
سخنی نگفته است .اما اگر پرسیده شود که دولت میتواند در اوضاع یکسان اجازۀ برپایی یک
تجمع را که مخالفتی با محتوای آن ندارد بدهد و تجمعی دیگر را با استناد به قانون محدود
سازد؟ پاسخ روشن خواهد بود .جدا از تصریح به تبعیضآمیز نبودن قانون در اصول سیراکوزا -
که از مهمترین مستندات تفسیر محدودیتهای مُجاز در میثاق است -با استناد به مادۀ 21
میثاق میتوان حکم قضیه را روشن دانست ( Committee On Economic, Social and
 .)Cultural Rights, 1985:para.13مادۀ  21میثاق برخالف دیگر مقررات مرتبط با اصل عدم
تبعیض به تبعیض بر مبنای عقاید سیاسی نیز اشاره دارد .بدین روی دولتها موظفاند در وضع
و اجرای قوانین رفتار مساوی داشته باشند1.
افزونبر آنچه گفت یم ،در خصوص محدودسازی حق تجمع بر مبنای قانون دو نکته بهطور
خاص شایستۀ توجه است :یکی آنکه یکی از رایجترین شیوههای بهظاهر قانونی برای محدود
کردن اعمال آزادانۀ حق تجمع ،شرط کسب مجوز برای برپایی تجمع است .این محدودیت
 .1این نکته با توجه به قوانین دولتها در گزارش سال 2811م بررسی شتده استت .گتزارش نشتان متیدهتد کته
بسیاری از قوانین معمولی که حق آزادی تجمع را محدود میکنند ،تبعتیضآمیزنتد .بته استتناد آن ،برختی از
قوانین به قصد تبعیض تدوین نشدهاند ،اما در رویته تنهتا علیته برختی افتراد اعمتال شتدهانتد یتا آنکته ختود
محدودیتها علیالظاهر تبعیضآمیز نیستند ،اما در عمل تنها حقوق دستهای از افراد و نه همگان با وضع آنهتا
محدود میشود .نمونه ای از این دست از قوانین که در گتزارش هتم بته آن اشتاره شتده  ،عتدم اجتازۀ برپتایی
تظاهراتی است که افراد در آن صورت خود را بهگونهای پوشانده انتد .بتا ایتن توجیته کته پوشتاندن صتورت در
راهپیماییها احتمال وقوع خشونت را تشدید میکند و چون هویتشان نتامعلوم متیمانتد ،مجازاتشتان ممکتن
نیست .حال آنکه با کمی تأمل معلوم میشود که چنین قوانینی میتوانند حق تنهتا برختی گتروههتا را تحتت
تأثیر قرار دهند .برای مثال حق زنانی که در پوشش خود از نقاب استفاده میکنند یا افرادی کته از نقتابهتای
نمادین بهره میجویند تا اعتراضشان را با شتیوۀ پوششتان نشتان دهنتد .بترای مطالعتۀ بیشتتر ر.ک :گتزارش
گزارشگر ویژۀ حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل ،2811 ،بندهای .22-91
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مبنای توجیهپذیری دارد؛ اما در عمل ،به مهمترین دستاویز شماری از دولتها برای ممانعت از
اعمال آزادانۀ حق بر تجمع تبدیل شده است ،چراکه دولتها بهسادگی با عدم صدور مجوز راه
را برای برپایی تجمع میبندند .دو دیگر ،اعالم دولت به ممنوعیت کامل برگزاری یک تجمع
است .امکانپذیری وضع این هر دو محدودیت ،هرچند مطابق قانون ،باز بدان معنا نیست که
دولت میتواند اِعمال حق را بهکلی محدود یا منتفی کند.
 .5 .5شرط اطالع قبلی یا کسب مجوز؟ منطق اطالع یا کسب مجوز قبلی از دولت ،توانا
ساختن مقامات دولتی و آمادگی برای تدبیرهای مناسب بهمنظور حمایت از همان نظم عمومی،
ای منی عمومی ،امنیت ملی ،اخالق و سالمت و حقوق و آزادیهای دیگران است .بنابراین چنین
محدودیتی پیش از آنکه به نفع دولت باشد ،به سود افراد است و محدودیتی مشروع تلقی
میشود .با این همه ،حق تجمع همواره بهسبب سوء استفاده از این شرط نقض میشود.
فرض کلی دولتها بهطور عادی این است که تجمعهای «بدون مجوز» و در نتیجه به
گمان آنها غیرقانونی را تنها بهسبب غیرقانونی بودن میتوان پراکنده کرد .حال آنکه تنها شرط
الزم برای برخورداری از حق بر تجمع -به شرحی که پیشتر گفتیم -احراز وصف مسالمتآمیز
آن است .بهعبارت دیگر ،مداخلۀ نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تجمعی که مسالمتآمیز
اما بدون مجوز است جایی ندارد؛ چراکه چنین مداخلهای نه محدودیتی ضروری بهشمار میآید
و نه متناسب .از همین رو ،از جمله نوآوریهای گزارشگر ویژه در گزارشهای اول انتخاب شرط
«اطالع قبلی» بهجای لزوم کسب مجوز بهعنوان بهترین رویۀ دولتهاست که با هدف این
محدودیت سازگارتر بهنظر میرسد .در واقع کافی است دولتها مطلع شوند که جمعی از
شهروندان قصد برپایی تجمع در مکان و زمان خاصی را دارند ( Report of Special
 .)Rapporteur, opcit: para.28مابقی تکلیف دولتهاست مبنی بر آنکه راههای مناسب را برای
تسهیل فرایند اعمال حق بهکار گیرند 1.گزارشگر ویژه در گزارشهای بعدی از این نظر نیز فراتر
میرود و حتی اطالع قبلی را نیز تنها برای تجمعهای گسترده که احتمال اختالل در آنها
محتمل است ،الزم میبیند .به باور او ،در چنین فرضی هم تنها الزم است سازماندهندۀ
تظاهرات به یک مرجع اصلی اطالع دهد و نباید وی را مجبور کرد که به چند مرجع اعمال حق
خود را اطالعرسانی کند (.)Ibid, 2013:para 52
 .1رویۀ قضایی دیوان نیز مؤید همین مطلب است .در بسیاری از آرا که اوضاع و احوال بتهگونتهای بتوده استت کته
دولتها میتوانستند وقوع تظاهرات را پیشبینی کنند و نیروهای خود را برای آن آماده سازند ،مداخلل دولتت
صرفاً با توجیه عدم اطالع قبلی یا کسب مجوز مورد قبول نیفتاده است .تنها یک نمونته ،متیتتوان بته پرونتدۀ
گولر و انجل در مقابل ترکیه اشاره داشتت کته ویتدئوهای ضتبطشتده از روز تظتاهرات حتاکی از آن بتود کته
نیروهای پلیس و همگی مجهز به کاله ،ماسک ضد گاز پیش از شروع تظاهرات در محل حضور داشتهانتد و در
نتیجه واکنش آنها به تظاهرات بدون تمهیدات قبلتی نبتوده استتEuropean court of Human Rights, .
2011: para.29
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این نکتۀ مهم را باید در نظر داشت که تجمعهای خودجوش و بدون برنامۀ قبلی ،1در هر
حالت استثنایی بر شرط اطالع قبلی است .تجمع بدون برنامۀ قبلی ،تجمعی است که در نتیجۀ
واکنش فوری به یک رویداد ،سخنرانی یا برپایی تجمعی دیگر برپا میشود .در واقع چنین
تجمعی یا اصالً سازمان دهنده ندارد که بخواهد وقوع تظاهرات را از قبل به مراجع صالحیتدار
اطالع دهد یا سازماندهندۀ آن مشخص نیست یا توانایی اطالع قبلی را بهدلیل ماهیت خاص
تجمع ندارد .عقیدۀ گزارشگران ویژۀ حقوق بشر در این زمینه به وجود تعهد دولت در تضمین
این حق است که نه تنها باید اجازۀ برپایی تجمعهای بدون برنامۀ قبلی را بدهد ،بلکه در قوانین
داخلی خود نیز آنها را بهعنوان استثنا در نظر بگیرد ( Ibid, 2012: paras 29-30 & Report of
summary
or
arbitrary
.)execution,2011:para.40

extrajudicial,

on

rapporteur

Special

the

 .2 .5ممنوعیت کامل تجمع .قانون در راستای حفظ تنها چند هدف مشروع (نظم
عمومی ،امنیت عمومی ،امنیت ملی ،اخالق و سالمت عمومی و حقوق و آزادیهای دیگران)،
میتواند اعالم ممنوعیت کامل تجمع کند و بدین سبب از وقوع هر گونه گردهمایی جلوگیری
بهعمل آورد .با این همه اصل تناسب اقتضا میکند که همواره آخرین راهحل ،اعالم ممنوعیت
باشد 2.رویۀ دولتها نشان میدهد دالیلی که تاکنون برای اعالم ممنوعیت بیان شدهاند ،در دو
دسته جای میگیرند؛ نخست ،دولت احتمال بروز خشونت را از سوی تجمعکنندگان در صورت
برگزاری میدهد یا دالیل قوی در دست دارد که تجمع به خشونت کشیده خواهد شد .دوم ،در
صورت برپایی تجمع خطری از سوی مخالفان تجمع برای شرکتکنندگان وجود خواهد داشت.
یک نمونۀ مناسب از حالت نخست ،تظاهرات حمایت از غزه در پاریس در ژوئن  2811است که
در پی نبرد سنگین نیروهای اسرائیلی با فلسطینیها برپا شد .بعد از آنکه یکی از تظاهرات
اعتراضی به خشونت گرایید -خشونتی که دخالت نیروهای پلیس نیز در آن بیتأثیر نبود-
ممن وعیت تظاهرات در حمایت از غزه برقرار شد و حتی مجوز برپایی تظاهرات در شرف برپایی
لغو شد ) .)France 24: 26, January.2014 & 10, February, 2011در چنین حالتی بهنظر
میرسد دولت تنها از وظیفۀ مهم خود مبنی بر حفظ ماهیت مسالمتآمیز تظاهرات بهراحتی
شانه خالی میکند و در واقع احتمال خشونتی که میتواند با بهکارگیری تدابیر صحیح منتفی
شود ،دستاویزی برای محرومیت افراد میشود .دیوان اروپایی حقوق بشر بهخوبی بیان میکند
که «گذر از اقدامات پیشگیرانه به سمت منع حق آزادی تجمع بهغیر از مواردی که تحریک به
1. Spontaneous Assembly

 .2برای مثال یکی از راهکارهایی که میتوان پیش از ممنوعیت اتخاذ کرد ،تغییر زمان یا مکان تجمتع درخواستتی
است .البته چنین تغییری باید با رعایت نیت اصلی تجمعها که همان دیده شتدن و ستخن ختود را بته گتوش
حضار رساندن است ،باشد.
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خشونت یا نادیده گرفت ن اصول دموکراسی وجود ندارد ...به زیان دموکراسی خواهد بود یا حتی
آن را به خطر خواهد انداخت» ( .)European Court of Human Rights, 2001:para.71.حتی
گاهی اثر اعالم ممنوعیت در فرض نخست بهمراتب آثار منفی بیشتری از برپایی آن دارد.
افرادی که از حق خود محروم میشوند ،ممکن است بهکارگیری خشونت را جایگزین نیت
مسالمت آمیز خود کنند یا اگر هم از ابتدا نیت توسل به خشونت داشتهاند ،در راه اعمال آن
مصمم شوند.
با همین توضیح ،تکلیف دولت در حالت دوم یعنی وجود خطر برای تظاهرکنندگان
روشن بهنظر میآید .خنثیسازی تهدیدهای اشخاص ثالث وظیفۀ دولت است .برآورد
صحیح از میزان آشوب احتمالی و در نظر گرفتن راهکار مناسب برای پیشگیری از
آن بهجای ممنوعیت تظاهرات همواره باید پیش از توسل به محرومسازی شهروندان
از حق تجمع صورت گیرد .ممنوعیت تظاهرات در چنین فرضی بهترین نتیجۀ ممکن برای
افرادی است که محتوای تظاهرات به مذاق آنها خوش نیامده و قصد اختالل در
تجمع را داشتهاند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگرچه اعالم ممنوعیت تجمع اقدامی غیرمشروع نیست،
همواره باید پس از در نظر گرفتن تمام جوانب از جمله احتمال بهکارگیری محدودیتهای
خفیفتر قبل از آن و پ س از اطمینان از آن باشد که از پیامدهای منفی برپایی تجمع از هیچ
طریق دیگری نمیتوان پیشگیری کرد .برای مثال ،بهجای آنکه بهصورت کلی گردهمایی ممنوع
شود ،میتوان برپایی آن در مکان یا زمانی را که احتمال درگیری در آن بیشتر است منع کرد و
بهجای آن مکان یا زمان ا من دیگری را پیشنهاد داد .در چنین حالتی اگر مکان یا زمان اهمیت
بسیار برای شرکتکنندگان نداشته باشد ،هر گونه ادعای آنان به نقض حق آزادی تجمع خالی
از مبنا بهحساب خواهد آمد .اما اگر مکان یا زمان برای شرکتکنندگان اهمیت ویژه داشته
باشد ،چنانکه حضور در میدان تحریر قاهره برای تظاهرکنندگان مصری در ژانویۀ  2811چنین
بود ،باید راهحلهای دیگری اندیشید.
 .2اهداف مشروع ضروری برای یک جامعۀ دموکراتیک .چنانکه ذکر شد ،هر گونه
وضع محدودیت منوط به رعایت دو پیششرط است :قانونی بودن و خودسرانه نبودن اقدام
دولت ( .)Joseph, 2013: 103هر محدودیتی ولو مطابق با قانون نمیتواند در خصوص حق
آزادی تجمع مشروع بهنظر برسد .آنچه اهمیت دارد همخوانی قانون با هدف مقرر در بند  2مادۀ
 21میثاق است .بدین ترتیب برای آنکه محدودیت وضعشده خودسرانه نباشد ،باید اقدام دولت
با هدفهای مشروع یادشده در ماده که برای یک جامعۀ دموکراتیک ضروری است ،در تناسب
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باشد 1.بدین روی پیش از بررسی خود اهداف مشروع ،باید دید چه امری برای جامعۀ
دموکراتیک ضروری خواهد بود.
 .5 .2ضرورت برای جامعۀ دموکراتیک .اگرچه در ابتدای امر از واژۀ ضرورت چنین
استنباط میشود که امری باید ناگزیر باشد تا ضروری تلقی شود ،اما تفاسیر ارائهشده از ضرورت
نشان میدهند که این واژه انعطافپذیری زیادی دارد .در واقع میتوان بر این باور بود که
ضرورت حد فاصل میان امری مفید ،معقول و مطلوب از یک سو و امری اجتنابناپذیر از سوی
دیگر است ( .) Gordon ,2013: 69این مسئله نشان میدهد که فهم معنای ضرورت در اینجا
چندان ساده نیست .شورای حقوق بشر و دیوان اروپایی بارها سعی در نشان دادن رابطۀ نزدیک
دموکراسی و جامعۀ دموکراتیک با حق آزادی تجمع کردهاند .میثاق حقوق مدنی و سیاسی
اگرچه در برخی مواد به دموکراسی اشاره کرده ،هرگز جداگانه از آن سخن نگفته است 2.کمیتۀ
حقوق بشر در تفسیر کلی مادۀ  21میثاق (حق مشارکت سیاسی) بیان میکند که مادۀ  21در
مرکز یک حکومت دموکراتیک قرار دارد .حکومت دموکراتیکی که «بر رضایت مردم و منطبق بر
اصول [مندرج در] میثاق بنا شده است» ( .)Human Rights Committee, 1996: para.1مشابه
همین مفهوم را دیوان اروپایی بیان کرده است .به نظر دیوان ،جامعهای دموکراتیک است که
مطابق مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی باشد؛ چراکه کنوانسیون بهمنظور حفظ ارزشها و
آرمانهای یک جامعۀ دموکراتیک ترسیم شده است ( Report of Secretary-General to
 .)General Assembly, 1955: para.143تاریخچۀ تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم
شبیه همین مسئله را نشان میدهد .تفاوت معنای دموکراسی در کشورهای مختلف امری واضح
بر دولتهای مذاکرهکننده بود .اما عبارت جامعۀ دموکراتیک در ماده گنجانده شد و
تدوینکنندگان شناخت آن را از طریق احترام به اصول منشور ملل متحد ،اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر و میثاقهای حقوق بشر ممکن دانستند ( Human Rights Committee, 1996:
 .)para.1بنابراین میتوان دریافت که حداقل از نظر پیمانها و اسناد حقوق بشری جامعهای
دموکراتیک تلقی میشود که به اصول مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی مندرج در آنها احترام
بگذارد.
افزونبر آن ،دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی پروندهها با سخن گفتن از ارکان سهگانۀ
دموکراسی ،معتقد است بدون این هر سه جامعۀ دموکراتیکی وجود نخواهد داشت .تحمل،
 .1فهرست اهداف مشروع بر وفق مادۀ  21میثاق حقوق مدنی و سیاسی عبارتاند از :نظم عمومی ،امنیت عمتومی،
امنیت ملی ،اخالق و سالمت عمومی و حقوق و آزادیهای دیگران.
 .2در مواد  22 ،21و  21میثاق از مفهوم دموکراسی سخن گفته شده است.
در مادۀ  23اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نیز به دموکراسی اشاره شده است ،اما تعریفی از این حتق در نخستتین
سند جهانی مربوط به حقوق بشر نیست.
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کثرتگرایی و آزاداندیشی سه ضلع این مثلتاند ( .)Gordon, op.citآنچه با بحث ما پیوند دارد
اینکه هر سه پایۀ جامعۀ دموکراتیک با حق تجمع دارای ارتباطاند و این اهمیت بسیار دارد .هر
تجمع بیشک در پی اعالن باور و عقیدهای است که مخالفانی دارد .مخالف این عقیده میتواند
دولت و مقامات دولت یا دیگر شهروندان باشند .نمیتوان از دموکراسی طوری استفاده کرد که
اگر تجمعکنندگان گروه اقلیت جامعه را شکل میدادند ،بهدلیل ناخشنودی اکثریت ،حقوقشان
پایمال شود .در واقع جامعهای که بتواند حقوق تمام شهروندان را تا سرحد ممکن حفظ کند و
در پی سرکوب هر عقیدۀ مخالف بر نیاید ،جامعهای دموکراتیک محسوب میشود1.
 .2 .2مشروعیت هدف .پیشتر گفتیم که فهرست حصری مادۀ  21میثاق حقوق مدنی و
سیاسی تغییرناپذیر است .بنابراین دولتها نمیتوانند هدف مشروعی را براساس قوانین داخلی
خود جهت اعمال محدودیت بر حق تجمع بیفزایند .با این حال اندک درنگ در فهرست
هدفهای مشروع ،ابهام در معنای آنها را نشان میدهد و دست دولتها برای توجیه
محدودیتهای غیرمشروع براساس تفسیر خودشان باز میماند.
2
 .5 .2 .2امنیت ملی ،امنیت عمومی .محدودیت بهدلیل امنیت ملی  ،یکی از هدفهای
مشروعی است که قابل تأمل است .تصور آنکه یک تظاهرات بتواند حیات ملت یا یکپارچگی
سرزمینی و استقالل سیاسی را به تمامی به خطر اندازد ( Economic and Social Council,
 ،)op.cit: para.29با در نظر گرفتن شرایطی که برای برخورداری از حق ذکر آن رفت ،سازگار
بهنظر نمیرسد 9.چگونه تظاهراتی که شرکتکنندگان نه تنها دست به خشونت نمیزنند و
مسلح نیستند ،بلکه در اندیشۀ خشونت نیز نیستند ،میتوانند اینگونه خطرآفرین باشند؟
یکپارچگی سرزمینی و استقالل سیاسی اصوالً با روی آوردن به سالح و حالت مخاصمۀ
مسلحانه به خطر میافتند و هر قدر یک تظاهرات را گسترده در نظر بگیریم ،باز هم تظاهرات
مسالمت آمیز برای تهدید چنین موارد مهمی توانمند بهنظر نمیرسد .در مقابل امنیت عمومی1
 .1با پذیرش نظریۀ حاشیۀ صالحدید دولتها ( )margin of appreciationدر چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر ،به آنها اجازه داده شده است تا صالحیت تشخیص ضرورت و تناسب اقدامی را که برای وضتع محتدودیت
بهکار میگیرند ،داشته باشند و دیوان در این زمینه تنها نقش نظارتی داشته باشد .ر.ک :ستادات اختوی ،ستید
علی ،پارسانیا ،نفیسه.197 :1932 ،
2. National Security

 .9در مورد امنیت ملی ،برخی بیان کردهاند که خطری باید تمامی یک ملت را کمین گرفته باشد تا مبنایی مشتروع
برای محدودیت حقوق افراد بهحساب آید .به همین سبب شورش ،آشوب و جنبشهای انقالبی ،که حیات یتک
ملت را بهتمامی در خطر نمیاندازد ،با این قید قابل محدود شدن نیست .همچنین صفت ملی ،موجب میشتود
اقدامات محدودکننده که تنها به نفع حکومت ،رژیم سیاسی یا گروه قدرتمند است ،از دایرۀ شتمول آن استتثنا
شود193 Jayawichrama, 2002 .
4. Public Safety
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نیز در رابطۀ تنگاتنگ با نظم عمومی بهنظر میرسد .تصور آنکه حیات یا اموال افراد در شرایطی
که نظم عمومی برقرار است ،در خطر باشد ،مشکل است ( .)Ibid: para.33با این حال شیوۀ
عبارتپردازی مادۀ  21عمالً موجب شده است تا دولتها مرجع نهایی تفسیر قیود مندرج در
ماده باشند و هیچ مرجع بیطرفی نیز به قضاوت عملکرد آنها ننشیند .این موضوع یکی از
مهمترین دستاوردهای گزارشگر ویژه است .در واقع تالشهای چندین سالۀ او در بررسی
عملکرد دولتها در شرایط عینی نشان میدهد که تا چه اندازه دولتها تفاسیر مطلوب خود را
پیش گرفتهاند که سبب تضییع حقوق شهروندان شده است ( Report of special rapporteur,
.)2015: paras 39-40.
 .2 .2 .2نظم عمومی و حقوق و آزادیهای دیگران .وضع محدودیت بر حق تجمع
بهدلیل نظم عمومی ،استنادی مشهور و پرکاربرد نزد دولتهاست .ارزیابی آنکه آیا دولتها
راهحل درستی را برای هر وضعیت میجویند ،به دو دلیل دشوار است؛ نخست آنکه مفهوم نظم
عمومی و آستانۀ تشخیص برهم خوردن نظم ،حتی در حقوق داخلی هم با ابهام روبهروست1.
دیگر آنکه برپایی هر تظاهرات بیشک تأثیراتی بر نظم عمومی و روند عادی امور خواهد داشت.
به همین دلیل تعیین آنکه در چه شرایطی اختالل در نظم دیگر عادی و مطابق ماهیت حق
آزادی تجمع نیست ،نیازمند تأمل است .راهبندان یا بسته شدن مسیر در مکانی که تظاهرات
روی داده ،گریزناپذیر است و دولت نمیتواند تنها به همین دلیل به خود اجازۀ پراکندن
تظاهرات را بدهد .روی دیگر سکه ،همان حقوق و آزادی دیگران است .در واقع هر اختالل در
نظمی که همۀ شهروندان از آن سود میبرند ،مخدوش کردن حق آنها بهنظر میرسد .هر
راهبندان یا مسدود شدن مسیر حداقل به حق آزادی آمدوشد شهروندانی که خواهان شرکت در
تظاهرات یا تماشای آن نیستند ،لطمه وارد میکند .صفت موقتی بودن تجمع که پیشتر ذکر
شد ،در چنین شرایطی به تعادل در حقوق افراد کمک میکند.
شکل متداول دیگری که میتواند به حقوق و آزادی دیگران لطمه زند ،نقض همان آزادی
تجمع برای گروهی دیگر است .تظاهرات متقابل که اساساً هدف از شکلگیری آن در کنار
تظاهراتی دیگر ،رساندن صدای مخالف خود به مخاطبان است ،در برخی موارد با محدودیت
روبهرو میشود .درصورتیکه برگزاری هر دو تظاهرات در یک زمان و مکان ممکن نباشد ،دولت
با اجازۀ برگزاری یک تظاهرات و پراکنده کردن تظاهرات دیگر حق آنها را با محدودیت مواجه
ساخته است.
 .9 .2 .2سالمت و اخالق عمومی .همسخن با کمیتۀ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
 .1برای نمونه بنگرید به تالش حقوقدانان داخلی جهت ارائۀ تعریف از مفهوم نظم عمومی در :کاتوزیتان :1907 ،ش
99؛ الماسی.102 :1903 ،
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فرهنگی ،میتوان گفت که هدف از امکان وضع محدودیت بر حقوق شهروندان ،حفاظت از
حقوق افراد و نه اعطای مجوز به دولت برای نادیده گرفتن حقوق است 1.سالمت عمومی از
جمله واضحترین مبانی مشروع برای حفظ حقوق افراد است .با این همه باید توجه داشت که
ناتوانی از بهرهمندی از حقوق ،خود بر سالمت افراد خدشه وارد میکند ( Committee On
 )Economic, Social and Cultural Rights,2000: para.3.بنابراین بهعنوان اصلی کلی ،برای
حفظ همان سالمتی ،شهروندان باید بتوانند تا حد ممکن ،آزادانه دور هم جمع شوند.
نگاهی به بیشتر مواردی که حق تجمع بر مبنای تهدید سالمتی محدود شده است ،نشان
میدهد که اغلب سالمتی جسمانی مورد استناد برای محدودیت واقع شده است .حال آنکه
سالمتی واژهای ست که هم شامل جسم و هم روح میشود .یک نمونۀ اخیر در میان ماجراهای
سال 2811م  ،محدودیت بر حق تجمع در کشورهایی بود که ویروس ابوال در آنها شیوع یافت.
گردهمایی افراد در کنار هم به سرایت بیشتر بیماری کمک شایانی میکرد .پس پذیرفتنی است
که برای حفظ امری اهم ،امری مهم موقتاً نادیده انگاشته شود ( Office of UN high
 .)commissioner of human rights,2014: 8همچنین در تنها رأی دیوان اروپایی حقوق بشر
که سالمت عمومی مبنایی مشروع برای پراکنده کردن تجمع پذیرفته شده است ،مربوط به
وضعیتی است که شرکتکنندگان دست به اعتصاب غذا زدند و شرایط بد بهداشتی و خطر
جدی برای سالمتی آنها دلیل قانعکنندهای برای دخالت دولت بیان شد ( (European Court of
 Human Rights,2002: para.10بدین ترتیب ،نه تنها هنوز نمونۀ عینی وجود ندارد که بتواند
اعمال محدودیت بهدلیل خطر سالمت روانی را بهخوبی نشان دهد ،بلکه تهدید سالمت عمومی
نیز نیازمند روشنی بیشتر است .بهنظر میرسد سازمان بهداشت جهانی نخست با ارائۀ تعریف از
سالمت عمومی و سپس با وضع مقررات یکسانی در این زمینه میتواند از قوانین و رویههای
خودسرانۀ ملی بدین بهانه جلوگیری کند (.)Amon,2014:300
در مو رد اخالق هم مشکالت مشابه وجود دارد .هیچ مفهوم قابل اعمال مشترکی در زمینۀ
استانداردهای اخالقی وجود ندارد؛ استانداردها از مکانی به مکان دیگر و زمانی به زمان دیگر

 .1اگرچه محدودیت مدنظر کمیتۀ محدودیت مندرج در مادۀ  1میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگتی استت،
منعی برای استفاده از این منطق در خصوص محدودیتهای مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاستی بتهویتژه
در خصوص سالمت عمومی نیست ،چراکه آشکارا منتفع اصلی پاسداری از سالمت افراد هستند.
مادۀ  1آن میثاق بیان میکند که« :دولتهای این میثاق در نظر دارند که در تمتع از حقوقی کته توستط آنهتا
مطابق این میثاق مقرر شده است ،آنها تنها میتوانند آن حقوق را تابع محدودیتهایی کنند که توستط قتانون
تعیین شده است آن هم تا حدودی که با ماهیت این حقوق ستازگار بتوده و هتدف از آن منحصتراً ارتقتا رفتاه
عمومی در یک جامعه دموکراتیک باشد».
Committee on Economic, Social and Cultural Rights 200: para.28
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متفاوت است 1.حتی تعیین نمونههایی که تجمع بتواند به اخالق عمومی آسیب برساند ،زمانی
دشوارتر میشو د که به خاطر بیاوریم ،از معیارهای دموکراتیک بودن جامعه تحمل عقاید
دیگران است .هر تجمع خواه ناخواه مطالبی را بیان میکند که مخالفان خود را میآزارد و حتی
محتوای عقاید هر تجمع میتواند به عقیدۀ برخی منتقدان غیراخالقی جلوه کند .دولت با کدام
تفسیر از اخالق میتواند برپایی تجمع را با محدودیت مواجه کند؟ آیا اخالق عمومی مساوی با
اخالقی است که مورد پذیرش اکثریت باشد و بدین ترتیب میتوان همواره حقوق اقلیت را
محدود کرد؟2

شرایط الزم برای تعلیق حق
در نگاهی کلی ،حقوق مندرج در میثاق براساس مادۀ  1آن به دو دستۀ تعلیقپذیر و
تعلیقناپذیر تقسیم میشوند .حق آزادی تجمع از جمله حقوقی است که دولتها میتوانند آن
را در شرایطی تعلیق کنند .میثاق تنها با استفاده از عبارت «در شرایط اضطرار عمومی که
حقوق ملت را به خطر انداخته است» بسیاری از وضعیتها را از جنگ و مخاصمۀ مسلحانه
گرفته تا آشوب و شورش در خود جای داده است .با این حال ،کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر
شمارۀ  23توضیح میدهد که هر آشوب یا فاجعهای به آستانۀ اضطرار عمومی نمیرسد
( .)Human Rights Committee: 2011: para.3
درصورتیکه دولت به چنین وضعیتی دچار شود ،میتواند پس از طی سه مرحله حقوق قابل
تعلیق مندرج در میثاق را تعلیق کند .دولت براساس بند  9مادۀ  1میثاق باید ابتدا طی
اعالمیهای که تسلیم دبیرکل میکند ،سایر دولتها را از حقوقی که تعلیق کرده است ،آگاه کند.
دوم ،دالیل تصمیم به تعلیق حقوق را توضیح دهد و سوم ،زمان خاتمۀ آن را هم بیان دارد.
ضرورت رعایت این موارد در متن میثاق نگرانی عمیق دولتها را از امکان سوء استفاده از حق

 .1کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر شمارۀ  22میگوید« :مفهوم اخالق از بسیاری از رسوم مذهبی ،فلسفی و اجتمتاعی
نشأت میگیرد» .بنابراین اعمال محدودیت بر مبنای اخالق عمومی نباید «براساس اصلی باشد که تنها از یتک
سنت ریشته میگیرد» .سپس در تفسیر شتمارۀ  91ضتمن تکترار همتین عبتارت ،متیافزایتد کته هتر گونته
محدودیت باید با توجه به جهانشمولی حقوق بشر و اصل عدم تبعیض درک شود.
Human Rights Committee 1993: para.8.& Human Rights Committee 2011: para.32.

 .2در این میان توضیح اصول سیراکوزا نیز راهی نمیگشاید ،چراکه اخالق عمتومی را مستاوی ارزشهتای بنیتادین
جامعه میداند که منظور از آن روشن نیست .به بیان اصول سیراکوزا اگرچه دولتتی کته بته اختالق بتهعنتوان
مبنایی برای محدود ساختن حق استناد میکنتد ،از حاشتیۀ صتالحدید بهتره متیبترد ،بایتد نشتان دهتد کته
محدودیت برای حفظ احترام ارزشهای بنیادین جامعه است.
Economic and Social Council,op.cit,.para.27.
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تعلیق نشان میدهد .از نظر کمیتۀ حقوق بشر ،اطالعرسانی نه تنها ضروری است تا کمیته
بتواند وظایف خود را در ارزیابی ضرورت توسل به تعلیق نشان دهد ،بلکه به دیگر دولتها امکان
میدهد تا به انطباق اقدامات با میثاق نظارت کنند .افزونبر آن ،اعالم رسمی شهروندان را هم از
حقوق تعلیقشدۀ خویش و زمان و مکان تعلیق آگاه میکند .تفسیر کمیته ،علت اعالم رسمی را
حفاظت از قانونمند بودن جرم و حاکمیت قانون میداند (.)Ibid, para.2.
پس از اعالم رسمی ،دولت ها باید سه شرط را هم رعایت کنند .شرط نخست ،اقدام آنها باید
با شدت وضعیت تناسب داشته باشد .دوم ،اقدام نباید با دیگر تعهداتشان در تناقض باشد و آخر
اینکه اصل عدم تبعیض را رعایت کنند.
 .5رعایت تناسب .وضعیت اضطرار عمومی دامنۀ وسیعی از وضعیتها را شامل میشود .هر
اقدامی که در وضعیت مخاصمۀ مسلحانه مشروع است ،لزوماً نمیتواند در وضعیتی که با اضطرار
کمتری همراه است ،مشروع باشد .شرط اساسی هر گونه اقدام به تعلیق حقوق بهزعم کمیتۀ
حقوق بشر همین رعایت تناسب است .کمیته بیان میکند که اثبات وضعیت اضطراری
بهخودیخود مشروعیت اقدامات صورتگرفته را اثبات نمیکند .کمیته میافزاید حتی زمانیکه
خطری تمام ملت را تهدید میکند ،نمیتوان تمامی حقوق قابل تعلیق را معلق کرد ،بلکه تنها
میتوان هر حقی که تعلیقش ضروری است ،برای مدتی نادیده انگاشت (.)Ibid, para.6.
نتیجهای که میتوان از این تفسیر گرفت آن است که تعلیق یک حق مادامی که تعلیق همان
حق اقتضای شرایط اضطرار عمومی نباشد ،اقدامی متناسب نیست .بنابراین مادام که اعمال حق
آزادی تجمع خود به وخامت اوضاع کمک نکند ،نمیتوان آن را تعلیق کرد .کمیتۀ حقوق بشر
هنگام ارزیابی اعالمیۀ کشور اروگوئه در سال 1373م بیان میکند که چون در اعالمیه مشخص
نشده که کدام مقررات میثاق تعلیق یافته است ،اعالمیه مطابق مادۀ  1میثاق نیست ( Nowak,
 .)opcit:103رویۀ دولتها در اعالمیههایی که تاکنون به دبیرکل نیز تسلیم شده ،مؤید همین
مطلب است .برای مثال اعالمیۀ 1331م کلمبیا از تعلیق حق آزادی تجمع که بهسبب اعالمیۀ
پیش از آن تعلیق کرده بود ،دست میکشد و تعلیق دیگر حقوق را متناسب با شرایط میداند
(.)UN treaty collection: Colombia Declaration
عنصر زمان ،دیگر شرط مهمی است که ممکن است اقدامات دولت را از حالت تناسب خارج
کن د .تعلیق حقوق باید همواره موقتی باشد ،اما مشخص نیست که تا چه زمان تعلیق مجاز
قلمداد میشود 1.در واقع بسیاری از دولتها عمالً از نبود مقررات صریح در این خصوص
 .1شرط موقتی بودن متن عبارت مادۀ  1میثاق که میگوید« :به میزانتی کته وضتعیت حتمتاً ایجتاب متیکنتد» و
استثنایی بودن مجوز تعلیق بر اصل بهرهمندی آزادانه از حقوق برمیآیتد .کمیتتۀ حقتوق بشتر هتم در تفستیر
شمارۀ  23خود طول مدت را از جمله شروط اساسی میداند که باید بتا وضتعیت اضتطراری در تناستب باشتد.
افزونبر تمامی اینها کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در مادۀ  27خود بهصراحت «مدت زمتانی محتدود» را از
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سوءاستفاده میکنند ،برای زمان طوالنی حقوق ملت را به حالت تعلیق در میآورند 1.در این
موارد تنها ر اه مقابله با اقدام آنان نظارت مداوم کمیته و اعالم بالمانع بودن تمدید از سوی آن
نهاد است2.
 .2عدم تناقض .آنچه از واژۀ تعهدات طبق حقوق بینالملل برمیآید ،تمامی منابع حقوق
بینالملل است که دولتها به آن ملزم شدهاند ،بنابراین نمیتوان آن را به تعهدات معینی فرو
کاست .از همین دیدگاه ،میتوان از تعهدات دولتها نسبت به دیگر اسناد حقوق بشری در
سطح منطقهای هم سخن گفت .برای مثال ،چنانچه دولتی که عضو منشور بانجول است اقدام
به تعلیق حق آزادی تجمع بر مبنای مادۀ  1میثاق حقوق مدنی و سیاسی کند ،نه تنها ناقض
منشور بانجول محسوب میشود (بدان سبب که تعلیق حقوق در آن شناسایی نشده است) بلکه
ناقض تعهدات خود براساس میثاق بهسبب همین شرط نیز است ( .)Kretzmer, 2008:14
همچنین ،برخی از حقوق تعلیقناپذیر که توسط کمیتۀ حقوق بشر به فهرست بند  2مادۀ 1
افزوده شدهاند ،بهسادگی در مقابل تجمعکنندگان به کنار گذاشته میشود .کمیته برخی
تضمینهای مرتبط با دادرسی عادالنه چون اصل قانونی بودن جرم و حاکمیت قانون را که در
حقوق بینالملل بشردوستانه به هنگام مخاصمۀ مسلحانه نیز تضمین شده است ،در کنار حقوق
غیرقابل تعلیق قرار میدهد ( .)Human Rights Committee, opcit,para.16حتی به برخی از
اصول دادرسی عادالنه چون اصل برائت ،عنوان اصول بنیادین میدهد ( .)Ibid,para.8اهمیت
چنین نکتهای در مواردی که دولت با استناد به تعلیق حقوق در وضعیت اضطراری اقدام به
دستگیری خودسرانۀ سازماندهندگان تجمع یا شرکتکنندگان آن میکند ،بسیار زیاد است .در
شرایط تعلیق وضعیت میداندGeneral Comment .2001: para 4. .

 .1گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای وضعیتهای اضطراری ،در گتزارش 1337م همتین مستئله را تأییتد متیکنتد .او
وضعیت اضطراری دائمی را که میتواند ناشی از تمدید یا از سرگیری آن باشد ،امری خالف قاعده میدانتد .در
زمان گزارش وی 98 ،دولت ،دولتهای با وضعیت اضطراری دائمتیانتد .او متیافزایتد کته وضتعیت اضتطراری
دائمی به پدیدهای گسترده در خاورمیانه تبدیل شده است و از مهمترین دولتهایی که گزارشتگر ویتژه از آنهتا
نام میبرد ،وضعیت دولت مصر است .شگفتآور آنجاست که با وجود توجه گزارشگر ویژه به برقتراری وضتعیت
اضطراری از سال 1301م ،یکی از نویسندگان معتقد است از زمان فروپاشی امپراتوری عثمتانی و اعتالم اولتین
وضعیت اضطراری در آغاز جنگ جهانی اول ،وضعیت اضطراری بتهطتور متنتاوب در مصتر حتاکم بتوده استت،
بهطوریکه از آن زمان تا سال 2881م مصر رسماً فقط  13سال در این وضتعیت قترار نداشتته استت .از پایتان
حکومت استعماری بریتانیا و خروج نیروهای بریتانیا از مصر در ژوئن  1311مصتر غالبتاً بتهصتورت دائمتی در
وضعیت اضطراری بهسر برده استAllain, Jean. 2004: 204-207 .
 .2چنانکه در خصوص مصر نیز کمیته در ارزیابی نهایی خود در متورد گتزارش ستال  2882مصتر بتا نیمتهدائمتی
خواندن وضعیت اضطراری در مصر از دولت مصر میخواهد که نیاز به ابقای وضعیت اضطراری را بازنگری کند.
Ibid,p.209.
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واقع تنها بدان سبب که حق بر تجمع تعلیق شده است ،نمیتوان دیگر حقوق تجمعکنندگان را
نادیده گرفت .بلکه صرفاً دولت اجازه دارد هر گونه تجمع را به شیوهای صحیح پراکنده سازد.
 .9عدم تبعیض .بند  1مادۀ  1میثاق بیان میکند اقدامات دولت ،نباید صرفاً براساس نژاد،
رنگ ،جنس ،مذهب زبان و پایگاه اجتماعی تبعیضآمیز باشد .این شرط بهحدی اهمیت دارد
که کمیتۀ حقوق بشر در یکی از تفاسیر خود میگوید حتی اگر اصل عدم تبعیض بهعنوان
حقوق تعلیقناشدنی طرح نشده باشد ،عناصر یا دامنهای از حق عدم تبعیض در هیچ شرایطی
امکان تعلیق ندارند ( .)Ibidبهنظر میرسد از واژۀ «صرفاً» که در متن ماده آمده است ،میتوان
دریافت که تبعیض در تعلیق بهخودیخود نامشروع نیست ،بلکه تبعیض بر مبانی بیانشده
نامشروع است .برای مثال ،چنانچه حق آزادی تجمع در منطقهای تنها بهدلیل ساکن بودن
افرادی با نژاد خاص صورت گیرد ،این اقدام دولت بدون تبعیض نیست .با این حال ،آنچه در
خصوص حق آزادی تجمع اهمیت بسیار دارد و در ماده ،تبعیض براساس باور سیاسی است.
چنانچه دولتی در شرایط اضطراری حق آزادی تجمع تنها گروهی را که مخالف سیاستهای
خود هستند ،معلق سازد و در مقابل به گروهی که طرفدار خود هستند اجازۀ تجمع دهد ،آیا با
اصل عدم تبعیض مغایر نیست؟ در مادۀ  21میثاق که به تساوی اشخاص در برابر قانون
میپردازد ،به این نوع تبعیض توجه شده است؛ حال آنکه در مادۀ  1نامی از آن برده نشده است.
برای حل این مشکل میتوان از مادۀ  2میثاق یاری گرفت .براساس بند  1مادۀ  2دولتها
مکلفاند مقررات مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تبعیضی در مورد افراد تحت قلمرو خود به
اجرا درآورند .در آن مصادیق تبعیض که در ماده بیان شده است ،تبعیض براساس عقیدۀ
سیاسی نیز آمده است .کمیتۀ حقوق بشر نیز در تفسیر کلی خود ،بر این عقیده است که واژۀ
تبعیض در میثاق هر نوع تمایز ،محرومیت ،محدودیت یا ترجیح را شامل میشود ( Ibid, 1994:
 .)para.7بدین ترتیب ،با آنکه ذکر صریحی از اینگونه تبعیض در مادۀ  1نیامده است ،دولتها
نمیتوانند حقوق سیاسی قابل تعلیق در میثاق را بهدلیل باور سیاسی شهروندان تعلیق سازند.

نتیجه
تا زمان تصویب نخستین معاهدات حقوق بشری ،متون قانون اساسی تنها اسناد قانونی بودند که
میشد برای احقاق حقوق اولیۀ شهروندان بدان توسل جست .اگرچه قانون اساسی قانون برتر و
عالی هر نظام حقوقی است ،در موارد نادری خود این قانون ضمانت اجرای کافی برای محتوای
خود پیش میکند .ازاینرو ،نمی توان برای حفاظت و حمایت کافی از حریم حقوق اولیۀ انسان
ها ،تنها بر آن تکیه کرد .حق آزادی تجمع مسالمتآمیز نیز بهعنوان حقی بنیادین از این مسئله
مستثنا نیست .با این همه ،آوردن این حق در میان سایر حقوق بشر در بسیاری از عهدنامهها و
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اسناد بینالمللی از میزان ابهام آن در عرصۀ عمل نکاسته است .تا سال  2818که شورای حقوق
بشر ضمن اختصاص یک قطعنامه به این حق و تعیین گزارشگر ویژۀ موضوعی برای آن ،اصول
کلی مرتبط این حق را برمیشمارد ،رویۀ قضایی تنها مرجع مفسر متن اسناد محسوب میشد؛
رویهای که بیشتر مختص به دیوانهای منطقهای بوده و تأثیر چشمگیری بر کار گزارشگر ویژۀ
حقوق بشر گذاشته است.
نگاهی به وقایع چند سال گذشته در کشورهای مختلف ،از تونس ،مصر و بحرین گرفته تا
ترکیه و آمریکا ،بیانگر ضرورت و اهمیت تضمین مؤثرتر این حق برای شهروندان است .ضمن
آنکه این وقایع روشن میکنند اعمال مناسب این حق چه سان بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی
مردمان چهار گوشۀ جهان اثر میگذارد .انتخاب گزارشگر ویژه ،نشان درک عمومی از این
ضرورت و جستن راهی برای رسیدن به وضع مطلوب از نظر رعایت این حق در سطح جهانی
بهنظر میرسد.
از نظرگاه حقوق بین الملل ،امروزه در خصوص حق آزادی تجمع چند اصل کلی پیش روی
دولت ها قرار دارد .بنابراین تفسیر یکسویه و سوء استفاده از ابهام اسناد بینالمللی  -در صدر
آنها مادۀ  21میثاق حقوق مدنی و سیاسی -دیگر قانعکننده نیست .تجمع مسالمتآمیز که هم
میتواند به صورت خصوصی و در مکانی خصوصی شکل گیرد و هم در مکانی عمومی به
تظاهرات یا راهپیمایی تبدیل شود ،حق شهروندان است و فرض اولیه در خصوص آن که تجمع،
وصف مسالمت آمیز دارد یا خیر ،همیشه به نفع آنهاست .از سویی دیگر ،اثر احتمالی هر
ت ظاهرات بر نظم عمومی و مزاحمت در حقوق عادی شهروندان ،مانعی بر سر راه بهرهمندی
کامل از حق بر تجمع نیست .اصل کلی امکان بهرهمندی همگان از حقوق خویش با جمع
حقوق طرفین است .درصورتیکه چنین حالتی میسر نباشد ،تنها محدودیتهای مشروع مندرج
در مادۀ  21میثاق میتوانند دایرۀ بهرهمندی از حق را کوچکتر کنند .دولتها اگرچه صالحیت
تشخیص در این خصوص را دارند ،بار اثبات ضرورت و تناسب اقدام خود را همواره بر دوش
دارند.
همچنین ،راه بر دیگر توانایی بیحدوحصر دولتها در تعلیق حقوق قابل تعلیق ،به صرف
اعالم وضعیت اضطراری ،با تفاسیر جدید کمیتۀ حقوق بشر بسته بهنظر میرسد .اثبات وجود
وضعیت اضطراری بهخودیخود ،دلیل محکمی برای تعلیق حق آزادی تجمع نیست .دولت باید
بتواند اثبات ضرورت تعلیق حق بر تجمع را بهگونهای اثبات کند که همگان متقاعد شوند که راه
دیگری برای کنترل اوضاع نبوده است .کمیتۀ حقوق بشر نهادی است که میتواند اعالم وضعیت
اضطراری برای دولت را بسنجد و تعیین کند که تعلیق حقوق بهعنوان راهی برای تضییع حقوق
بوده یا دولت ناچار به اتخاذ آن بوده است.
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