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مقدمه

آزادی تجمــع و راهپیمایــی یکــی از حقــوق بنیادیــن بشــر اســت کــه در مــاده 20 اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و مــاده 21 

کنوانســیون حقــوق مدنــی – سیاســی و کنوانســیون هــای شــماره 87 و 98 ســازمان بیــن المللــی کار و دیگــر اســناد بیــن 

المللــی و منطقــه ایــی حقــوق بشــر بــرآن تاکیــد شــده اســت.

تجمــع و راهپیمایــی یکــی از نمادهــای دموکراســی و یکــی شــاخص هــای مهــم یــک جامعــه مدنــی پویــا و شــاداب در یــک 

جامعــه دموکراتیــک اســت. ایــن حــق بــه تمامــی شــهروندان و فعــاالن مدنــی قــدرت مــی دهــد کــه آزادانــه بــا برگــزاری 

تجمــع و راهپیمایــی، خواســته هــا و مطالبــات و اعتراضــات شــان را در ســطح جامعــه بیــان کننــد. همچنیــن حــق برگــزاری 

اجتمــاع و راهپیمایــی در پیونــد بــا حــق مــردم در مشــارکت مــردم در اداره امــور جامعــه اســت.

کلیــه شــهروندان و نیروهــای سیاســی – اجتماعــی در یــک جامعــه حــق دارنــد بــا اجتمــاع و تظاهــرات مدنــی مســالمت 

آمیــز، صداهــای خــود را بــه گــوش صاحبــان قــدرت برســانند و آنــان را نســبت بــه اتخــاذ سیاســت هــا، برنامــه و اعمــال 

و رفتارشــان پاســخگو ســازند.

همچنیــن عــالوم بــر پاســخگو ســاختن صاحبــان قــدرت سیاســی و شــفافیت بخشــی در عرصــه سیاســت و اجتمــاع، حــق 

برگــزاری تجمعــات و تظاهــرات در یــک جامعــه مــی توانــد ابــزاری مهــم بــرای شــهروندان بــرای مهــار قــدرت سیاســی 

باشــد تــا آنــان بــه ســمت اســتبداد و دیکتاتــوری حرکــت نکننــد. بــه همیــن دلیــل هــم اســت کــه حکومــت هــای غیــر 

دموکراتیــک و اقتدارگــرا همــواره ســعی مــی کننــد بــه شــیوه هــای مختلــف حــق اجتمــاع و تظاهــرات را محــدود و یــا بطــور 

کلــی آنــرا ازبیــن ببرنــد. در ایــن نوشــتار بــه اهمیــت، اصــول، مبانــی و... حــق آزادی تجمعــات مســالمت آمیــز در تحقــق 

حقــوق مدنــی – سیاســی شــهروندان بویــژه فعــاالن مدنــی – صنفــی مــی پردازیــم.
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بخش یکم: تعاریف و مباین

آزادی برگــزاری اجتماعــات از حقــوق اساســی بشــر و یــک رکــن مهــم در پاســداری از توســعه فرهنــگ و حفــظ هویــت گــروه 

هــای مختلــف جامعــه بــه ویــژه گــروه هــای اقلیــت اســت و بــه عنــوان ســنگ بنــای یــک جامعــه دموکراتیــک مــورد توجــه 

بــوده و حفاظــت از آن عــالوه بــر تامیــن دموکراســی، بــرای ایجــاد جامعــه ای کــه در آن گــروه هــا بــا باورهــا، عملکردهــا، 

سیاســت هــای متفــاوت و احتمــاال متناقــض بتواننــد بــه صــورت مســالمت آمیــز در کنــار یکدیگــر و بــا مــدارا و تســاهل 

فعالیــت کننــد، بســیار مهــم اســت.

ایــن حــق، همــه افــراد و گــروه هــا را از جملــه انجمــن هــا، اشــخاص حقوقــی و نهادهــا را فــارغ از نــژاد، رنــگ، جنــس، 

ــود.  ــی ش ــامل م ــد و ... ش ــی و تول ــی، دارای ــا اجتماع ــی ی ــاء مل ــد، منش ــی و عقای ــای سیاس ــزه ه ــب، انگی ــان، مذه زب

ــرای محدودیــت ایــن حــق باشــد، نقــض حقــوق بشــر تلقــی خواهــد شــد. ــی ب ــاال اگــر دلیل هرکــدام از مــوارد ب

درواقــع مــی تــوان گفــت حــق آزادی تجمعــات از یــک هــدف بــرای بیــان جمعــی، ترویــج، ترغیــب و دفــاع از یــک عالقــه و 

منفعــت مشــترک سرچشــمه مــی گیــرد.

ایــن حــق بــه گــروه هــا و افــراد ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــا راه انــدازی و شــرکت در یــک جمــع در کنــار یکدیگــر و از 

ــه، ارعــاب و  ــد، آزار و حمل ــرس و تهدی ــدون ت ــه مســئوالن ب ــد و اعتراضــات خــود را ب ــک مســیر عمومــی عقای ــق ی طری

بازداشــت اعــالم کننــد. همچنیــن بــه افــراد ایــن قــدرت را مــی دهــد کــه بــه صــورت عمومــی یــا خصوصــی گردهــم آینــد و 

بــه طــور جمعــی منافــع مشــترک خــود را ابــراز نماینــد، ارتقــاء دهنــد یــا آن را پیگیــری کــرده و از آن دفــاع کننــد.

تعریف و انواع تجمعات

یــک تجمــع، نیازمنــد حضــور دســت کــم دو نفــر اســت. بــا ایــن وجــود، یــک معتــرض فــردی کــه از حــق آزادی بیــان خــود 

اســتفاده مــی کنــد، جایــی کــه حضــور فیزیکــی آنهــا بخــش جدایــی ناپذیــر از ایــن بیــان اســت، بایــد از همــان حمایــت 

هایــی برخــوردار باشــد کــه کســانی کــه بــه عنــوان بخشــی از یــک گردهمایــی گــرد هــم مــی آینــد، برخــوردار خواهنــد بــود.

در همــه تعاریــف موجــود در اســناد بیــن المللــی، تجمعــات صلــح آمیــز مراســمی هســتند بــا هــدف انتقــال پیــام در مــورد 

چیــزی بــه فــرد یــا افــرادی. ایــن پیــام مــی توانــد بــه فــرد، گــروه، ســازمان یــا بــه طــور کلــی جامعــه باشــد.

تجمعــات عمومــا در فضــای بــاز و عمومــی تشــکیل مــی شــوند ماننــد خیابــان هــا، میادیــن، پــارک هــا و .... امــا بــه ایــن 

معنــی نیســت کــه تجمعاتــی کــه در ســاختمان هــا و امــالک خصوصــی برگــزار مــی شــوند مشــمول حــق آزادی برگــزاری 

تجمعــات نمــی شــوند، بلکــه آنهــا عمومــا تابــع مقــررات خــاص و متفــاوت هســتند. 

انواع تجمعات:

 تجمعات صلح آمیز درواقع طیف گسترده ای از گردهم آیی ها را پوشش می دهد که شامل:

تجمعــات ثابــت ماننــد نشســت هــا و ســخنرانی هــای سیاســی، تحصــن، گردهــم آیــی، اقدامــات دســته جمعــی،  	

پیکــت1 و فلــش مــوب2.

تجمعات متحرک مانند رژه، راهپیمایی و راهپیمایی جمعی. 	

ترکیبــی از تجمعــات ثابــت و متحــرک. بــه طــور مثــال حیــن یــک تحصــن یــا برگــزاری یــک ســخنرانی سیاســی، برخــی  	

شــرکت کننــدگان در راســتای یــک هــدف مشــترک، اقــدام بــه حرکــت و راه پیمایــی نماینــد.

ــگ  ــه رن ــوگواری ک ــییع و س ــم تش ــی مراس ــد برخ ــود مانن ــز بش ــا نی ــی ه ــم آی ــایر گرده ــامل س ــد ش ــی توان ــن م همچنی

سیاســی بگیــرد و بــه عنــوان تظاهــرات عمومــی تلقــی شــود، مجالــس مذهبــی در فضــای بــاز، مراســم بزرگداشــت یــا 

ــا دوچرخــه ســواری دســته جمعــی. ــد کاروان هــا ی ــه مانن ــراد در وســایل نقلی جشــن در فضــای عمومــی، حرکــت اف

تجمعــات فعالیــت هــای موقــت هســتند امــا تعریــف دقیــق و روشــنی از مفهــوم موقــت وجــود نــدارد و اینکــه مــدت 

زمانــی کــه بتــوان تجمعــی را پایــدار یــا موقــت درنظــر گرفــت، در دســت نیســت. 

Picketing/ Picket   1 : نوعی اعرتاض است که در آن افراد خارج و بیرون از محل کار یا مکانی که در حال برگزاری رویدادی ست تجمع می کنند. غالبا این کار 

به جهت مامنعت از ورود دیگران به محل مورد نظر یا برنامه در حال برگزاری انجام می شود.

Flash mob  2: جمعیت رعد و برق یا بسیج رعد و برق، تجمع گروهی از مردم در یک مکان عمومی برای انجام اقدامات مورد توافق، قبل از پراکنده شدن رسیع 

است. از آنجا که این تجمع معموالً از طریق اینرتنت سازماندهی می شود، اکرث رشکت کنندگان یکدیگر را منی شناسند. ویژگی این پدیده، همگرایی رسیع افراد بدون آشنایی 

یا پیوند قبلی و سپس پراکنده شدن رسیع رشکت کنندگان است.
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ــاه باشــند و بیشــتر تجمعــات بیشــتر از چنــد ســاعت  برخــی تجمعــات ماننــد فــالش مــوب هــا مــی تواننــد بســیار کوت

نخواهــد بــود. برخــی دیگــر مــی تواننــد طوالنــی تــر باشــند. برپایــی کمــپ هــای اعتراضــی ممکــن اســت تــا چنــد روز ادامــه 

پیــدا کنــد.

برخــی از تجمعــات ممکــن اســت بــه صــورت خودجــوش و بــه دلیــل یــک رویــداد خــاص برگــزار شــوند. ایــن تجمعــات 

ــه حفاظــت و امنیــت بیشــتری نیــاز اســت. ــوده و تاحــدودی ب بــدون برنامــه ریــزی قبلــی ب

چارچوب قانونی

ــه  ــد شــامل بیانی ــم بای ــه دســت ک ــرد ک ــرار گی ــون اساســی ق ــت قان ــد تحــت حمای ــز بای آزادی تجمعــات مســالمت آمی

ــه روش هــای  ــون اساســی وجــود داشــته باشــد ک ــک قان ــد ی ــن بای مثبــت حــق و تعهــد حفاظــت از آن باشــد. همچنی

عادالنــه را در تعییــن حقــوق منــدرج در آن تضمیــن کنــد. بــا ایــن حــال، مفــاد قانــون اساســی نمــی توانــد جزئیــات یــا 

رویــه هــای خاصــی را ارائــه دهــد. چــرا کــه مــی تــوان از مقــررات کلــی قانــون اساســی ســوء اســتفاده کــرد و بــه خــودی 

خــود، اختیــارات بیجــا و وســیعی در اختیــار مقامــات دهــد.

ــات  ــا تجمع ــن خاصــی را در رابطــه ب ــون اساســی، قوانی ــای قان ــت ه ــر ضمان ــالوه ب ــه، بســیاری از کشــورها ع در نتیج

عمومــی وضــع کــرده انــد. چنیــن قوانینــی نبایــد مانــع بهــره منــدی از حــق مشــروطه بــرای تجمــع مســالمت آمیــز شــود، 

بلکــه بایــد حفاظــت از آن را تســهیل و تضمیــن کنــد. در ایــن راســتا، بســیار مهــم اســت کــه هــر قانــون خاصــی از ایجــاد 

یــک سیســتم بوروکراتیــک نظارتــی بیــش از حــد جلوگیــری کنــد کــه بــه دنبــال تجویــز همــه امــور اســت و در نتیجــه ممکــن 

اســت حقــوق اساســی را نقــض کنــد. بــا ایــن حــال، قوانیــن خــوب تدویــن شــده مــی توانــد بــه تضمیــن عــدم تنظیــم 

بیــش از حــد آزادی تجمــع کمــک کنــد.

ــا اســناد بیــن المللــی تصویــب شــده توســط آن دولــت مطابقــت داشــته  قوانیــن داخلــی تنظیــم کننــده تجمــع بایــد ب

باشــد و مشــروعیت قوانیــن داخلــی بــر ایــن اســاس مــورد قضــاوت قــرار مــی گیــرد. قوانیــن داخلــی نیــز بایــد مطابــق بــا 

رویــه بیــن المللــی و منطقــه ای مربــوط تفســیر و اجــرا شــوند.

ایــن حــق بــه وســیله ســایر حقــوق و آزادی هــا ماننــد آزادی اجتماعــات، آزادی بیــان، آزادی اندیشــه مذهــب و عقیــده 

کامــل مــی شــود.

حق آزادی تجمعات صلح آمیز در اسناد بین المللی

آزادی تجمعات صلح آمیز به عنوان یکی از آزادی های اساسی بشر در اسناد بین المللی شناخته می شود.

استانداردهای بین المللی و منطقه ای آزادی تجمعات عمدتا از دو سند قانونی برگرفته شده است:

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی3   

کنوانســیون اروپایــی بــرای حمایــت از حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی و پروتــکل هــای اختیــاری4 آن. همچنیــن   

ــژه ای دارد. ــت وی ــز اهمی ــر5 نی ــوق بش ــی حق ــیون آمریکای کنوانس

در مــاده 20 اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر 19486، بــه عنــوان مهــم تریــن ســند بیــن المللــی حقــوق بشــر، بــه ایــن مهــم 

اشــاره شــده: هرکــس حــق آزادی حضــور در گردهــم آیــی و تجمعــات را دارد.

و پس از آن نیز در اسناد بین المللی ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

ــمیت  ــه رس ــد ب ــز بای ــح آمی ــع صل ــق تجم ــاده 21(: ح ــی 1966 )م ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــن الملل ــاق بی میث  

شــناخته شــود. هیچگونــه محدودیتــی بــرای اعمــال ایــن حــق غیــر از مــواردی کــه مطابــق بــا قانــون وضــع شــده انــد و 

در یــک جامعــه دموکراتیــک بــه نفــع امنیــت ملــی یــا امنیــت عمومــی، نظــم عمومــی، حفاظــت از ســالمت عمومــی یــا 

ــود. ــی ش ــال نم ــت، اعم ــروری اس ــران ض ــای دیگ ــوق و آزادی ه ــت از حق ــا حفاظ ــالق ی اخ

International Covenant on Civil and Political Rights  3

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  4

American Convention on Human Rights  5

Universal Declaration of Human Rights  6
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کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی و پروتــکل اختیــاری آن 1950 )مــاده 11(: هرکــس حــق   

حضــور در تجمــع صلــح آمیــز و گردهــم آیــی را دارد. از جملــه حــق تشــکیل و پیوســتن بــه اتحادیــه هــای کارگــری بــرای 

ــود. ــع خ ــت از مناف حمای

ــه  ــک جامع ــت و در ی ــرده اس ــرر ک ــون مق ــه قان ــواردی ک ــر از م ــه غی ــوق ب ــن حق ــال ای ــرای اعم ــی ب ــه محدودیت هیچگون

دموکراتیــک بــه منظــور حفــظ امنیــت ملــی یــا امنیــت عمومــی، بــرای جلوگیــری از بــی نظمــی یــا جنایــت، بــرای حفاظــت 

از ســالمتی یــا بهداشــت اخالقــی یــا بــرای حفــظ حقــوق و آزادی هــای دیگــران ضــروری اســت، اعمــال نمــی شــود. ایــن 

مــاده مانــع از اعمــال محدودیــت هــای قانونــی بــرای اعمــال ایــن حقــوق توســط اعضــای نیروهــای مســلح، پلیــس یــا 

ادارات دولتــی نمــی شــود.

کنوانســیون آمریکایــی حقــوق بشــر: حــق تجمــع مســالمت آمیــز، بــدون اســلحه، بــه رســمیت شــناخته شــده   

اســت. هیچگونــه محدودیتــی بــرای اعمــال ایــن حــق غیــر از مــواردی کــه مطابــق قانــون وضــع شــده و در یــک جامعــه 

دموکراتیــک بــه نفــع امنیــت ملــی، امنیــت عمومــی یــا نظــم عمومــی، یــا حفــظ ســالمت عمومــی یــا اخــالق یــا حقــوق 

ــال نمــی شــود.  ــران الزم اســت، اعم ــای دیگ ــی و آزادی ه ــوق عموم ــا حق ی

کنوانســیون کشــورهای مســتقل همســود7: هرکــس حــق آزادی اجتماعــات مســالمت آمیــز و آزادی اجتماعــات با   

ــود. ــع خ ــظ مناف ــرای حف ــری ب ــای کارگ ــه ه ــه اتحادی ــتن ب ــکیل و پیوس ــق تش ــه ح ــران را دارد، از جمل دیگ

ــرای اعمــال ایــن حقــوق اعمــال نمــی شــود مگــر آنچــه در قانــون مقــرر شــده اســت و در یــک  هیچگونــه محدودیتــی ب

جامعــه دموکراتیــک بــه نفــع امنیــت ملــی یــا امنیــت عمومــی، نظــم عمومــی، بهداشــت عمومــی یــا اخــالق یــا بــرای حفظ 

حقــوق و آزادی هــای دیگــران ضــروری ســت. ایــن مــاده مانــع از اعمــال محدودیــت هــای قانونــی بــرای اعمــال ایــن حقوق 

توســط اعضــای نیروهــای مســلح یــا اعضــای دســتگاه هــای اجــرای قانــون یــا ادارات دولتــی نمــی شــود. 

کنوانســیون ســازمان ملــل در حقــوق کــودکان 1989 )مــاده 15(8: دولــت هــای عضــو، حقــوق کــودک را بــرای آزادی   

ــند. ــی شناس ــمیت م ــه رس ــا را ب ــی ه ــم آی ــات و گرده تجمع

بیانیــه ســازمان ملــل در مــورد حــق و مســئولیت اشــخاص، گــروه هــا و ســازمان هــای جامعــه بــرای ترویــج و   

حمایــت جهانــی از حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی بــه رســمیت شــناخته شــده 1999 )مــاده 5(: بــه منظــور ارتقــاء 

و حمایــت از حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی، هرکــس حــق گردهــم آیــی صلــح آمیــز بــه صــورت جداگانــه و همــراه بــا 

ــی، را دارد. ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــران، در س دیگ

سند کپنهاگ 91990  

هرکــس از حــق تجمــع و تظاهــرات مســالمت آمیــز برخــوردار خواهــد بــود. هرگونــه محدودیتــی کــه ممکــن اســت بــرای 

اعمــال ایــن حقــوق اعمــال شــود، توســط قانــون و مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی تجویــز مــی شــود.

Commonwealth of Independent states  7

Convention of the Right of the Child  8

OSCE Copenhagen Document  9
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بخش دوم: اصول اساسی

اصل یکم: تفسیر موسع10 قانون به نفع برگزاری گردهم آیی و تجمعات

بــه عنــوان یــک حــق اساســی و بنیادیــن، بهــره منــدی از آزادی تجمعــات بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــدون تنظیــم 

ــود و  ــی ش ــرض م ــوز ف ــن دارای مج ــت بنابرای ــده اس ــع نش ــون من ــت در قان ــه صراح ــه ب ــزی ک ــد. هرچی ــررات باش مق

ــد. ــه دریافــت مجــوز ندارن ــازی ب ــزاری تجمعــات هســتند، نی ــه شــرکت و برگ ــل ب کســانیکه مای

درواقــع آزادی بایــد بــه وضــوح و بــه صراحــت در قانــون تعییــن شــود. در بســیاری از حــوزه هــای قضایــی، ایــن امر-تفســیر 

بــه نفــع حقــوق و آزادی هــای اساســی- از طریــق ضمانــت توســط قانــون اساســی محقــق مــی شــود، امــا مــی تــوان آن 

را در قوانیــن مشــخصی کــه بــر تنظیــم تجمعــات حاکــم اســت نیــز بیــان کــرد. چنیــن قوانینــی نبایــد توســط دادگاههــا یــا 

ســایر مقامــات بــه صــورت محــدود و مضیــق11 تفســیر شــود. 

اصل دوم: تعهدات مثبت دولت برای تسهیل و حمایت از تجمع صلح آمیز

ایــن وظیفــه اصلــی دولــت اســت کــه مکانیــزم هــا و رویــه هــای مناســبی را بــرای اطمینــان از اینکــه برگــزاری تجمعــات 

عمــالً از آزادی برخــوردار اســت و مشــمول مقــررات بوروکراتیــک بــی مــورد نیســت، ایجــاد کنــد. بــه طــور خــاص، دولــت 

بایــد همــواره بــه دنبــال تســهیل و محافظــت از تجمعــات عمومــی در محــل مــورد نظــر ســازمان دهنــدگان باشــد.

هزینــه هــای تامیــن امنیــت و ایمنــی کافــی )از جملــه رفــت و آمــد و مدیریــت جمعیــت( بایــد بــه طــور کامــل توســط 

ــرای تأمیــن پلیــس کافــی وضــع کنــد.  مقامــات دولتــی تامیــن شــود. دولــت نبایــد هیــچ گونــه هزینــه پولــی اضافــی ب

عــالوه بــر ایــن، ســازمان دهنــدگان تجمعــات عمومــی غیــر تجــاری نبایــد ملــزم بــه دریافــت بیمــه مســئولیت عمومــی 

بــرای رویــداد خــود شــوند. هزینــه انجــام ایــن کار مــی توانــد بــرای کســانی کــه قصــد برگــزاری تجمــع دارنــد بــه صــورت 

ــر  قابــل توجهــی یــک عامــل بازدارنــده باشــد. همچنیــن، مســئولیت پاکســازی پــس از یــک رویــداد بــه طــور معمــول ب

عهــده مقامــات شــهری اســت. هزینــه هــای پاکســازی نامعقــول یــا منــع کننــده نبایــد بــر گرداننــده تجمــع تحمیــل شــود. 

ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد تجمعــات غیرانتفاعــی مــورد توجــه اســت. بــا ایــن حــال، صــرف حمایــت مالــی تجــاری از یــک 

رویــداد نبایــد توســط مقامــات بهانــه ای بــرای تحمیــل هزینــه هــای نامعقــول پاکســازی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

وظیفــه دولــت بــرای محافظــت از تجمــع مســالمت آمیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت در صورتــی کــه افــرادی کــه 

تجمــع را تشــکیل مــی دهنــد یــا ســعی مــی کننــد آن را برگــزار کننــد از دیدگاهــی نامطلــوب حمایــت مــی کننــد، ممکــن 

ــا ایــن حــال، اختــالل احتمالــی ناشــی از خصومــت علیــه  اســت احتمــال مخالفــت خشــونت آمیــز را افزایــش دهــد. ب

کســانی کــه در یــک مجمــع مســالمت آمیــز شــرکت مــی کننــد، نبایــد بــرای توجیــه اعمــال محدودیــت در تجمــع مســالمت 

آمیــز اســتفاده شــود. عــالوه بــر ایــن، وظیفــه مثبــت دولــت بــرای محافظــت از تجمعــات مســالمت آمیــز بــه تجمعــات 

مخالــف همزمــان )کــه اغلــب بــه عنــوان ضــد تظاهــرات معــروف هســتند( نیــز تعمیــم مــی یابــد. بنابرایــن دولــت بایــد 

منابــع پلیــس کافــی را بــرای تســهیل تظاهــرات و تجمعــات همزمــان درنظــر بگیــرد.

وظیفــه حفاظــت از تجمعــات مســالمت آمیــز همچنیــن بــه ایــن معناســت کــه مقامــات مجــری قانــون بــرای برخــورد بــا 

تجمعــات عمومــی آمــوزش هــای الزم را دیــده باشــند و فرهنــگ نهادهــای مجــری قانــون حفاظــت از حقــوق بشــر را در 

اولویــت قــرار دهنــد.

ــه  ــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا بایــد در تکنیــک هــای مدیریــت جمعیــت کــه خطــر آســیب رســاندن ب ــه تنهــا ب ایــن ن

همــه افــراد را بــه حداقــل مــی رســاند، مهــارت داشــته باشــند، بلکــه بایــد از مســئولیت خــود بــرای تســهیل در برگــزاری 

تجمعــات مســالمت آمیــز تــا حــد امــکان آگاه بــوده و آن را درک کننــد. 

اصل سوم: قانونی بودن

ــا اســتانداردهای بیــن  ــوده و مطابــق ب ــه محدودیتــی کــه اعمــال مــی شــود بایــد دارای مبنــای رســمی قانونــی ب هرگون

المللــی باشــد. بدیــن منظــور، قانــون تدویــن شــده خــوب در چارچــوب اختیــارات الزم بــرای مقامــات ضــروری اســت. 

ــا فــرد  ــه انــدازه کافــی دقیــق باشــد ت ــا اســتانداردهای بیــن المللــی حقــوق بشــر ســازگار باشــد و ب خــود قانــون بایــد ب

ــه و پیامدهــای احتمالــی آن را بدانــد. ــا ن ــد ارزیابــی کنــد کــه رفتــار وی خــالف قانــون اســت ی بتوان

تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آنجا که قابلیت کشش دارد با رعایت عدالت و انصاف توسعه داد. درواقع در این گونه تقسیر تنها پایبندی به   10

الفاظ و عبارات قانونی کافی نیست و باید به مصالح موردنظر قانونگذار نیز توجه کرد.

تفسیر مضیق : تفسیری که از معنای مفاد قانونی تجاوز ننامید و حدود اجرای آن را توسعه ندهند.  11
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در حالــی کــه ایــن الــزام قابــل پیــش بینــی لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه بایــد یــک قانــون منســجم در مــورد آزادی تجمــع 

تصویــب شــود، امــا مســتلزم ســازگاری بیــن قوانیــن مختلفــی اســت کــه ممکــن اســت بــرای تنظیــم آزادی تجمــع مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد. هــر قانونــی کــه آزادی اجتماعــات مســالمت آمیــز را تنظیــم مــی کنــد، نبایــد مقــررات موجــود در 

ســایر قوانیــن را تکــرار کنــد تــا از ثبــات و شــفافیت کلــی چارچــوب قانونــی اطمینــان حاصــل شــود.

زبــان مــورد اســتفاده در قوانیــن نیــز بایــد دقیــق و واضــح باشــد. بــه عنــوان مثــال، مقــررات قانــون اساســی، بــه دلیــل 

ماهیــت کلــی، ممکــن اســت نســبت بــه ســایر قوانیــن از دقــت کمتــری برخــوردار باشــند. مقــررات قانونــی کــه اختیاراتــی 

را بــه مراجــع نظارتــی اعطــا مــی کنــد، بایــد بطــور محــدود تنظیــم شــوند. همچنیــن بایــد دســتورالعملها یــا معیارهــای 

روشــنی بــرای کنتــرل چنیــن اختیاراتــی وضــع شــود و امــکان تفســیر دلخــواه را محــدود کنــد.

بــرای اطمینــان بیشــتر، هرگونــه محدودیــت قبلــی بایــد بــه صــورت کتبــی بــه برگزارکننــده رویــداد اطــالع داده شــود. عــالوه 

بــر ایــن، مقامــات مربوطــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه هرگونــه محدودیتــی کــه در طــول یــک رویــداد اعمــال مــی 

شــود مطابــق بــا قانــون اســت. 

اصل چهارم: تناسب

هرگونه محدودیتی که بر آزادی تجمعات اعمال می شود باید متناسب با شرایط و موقعیت تجمع باشد.

اصــل تناســب ایجــاب مــی کنــد کــه مقامــات بــه طــور معمــول محدودیــت هایــی اعمــال نکننــد کــه اساســاً شــاکله و 

مبنــای رویــداد را تغییــر دهــد، ماننــد نقــل مــکان تجمــع بــه مناطــق کمتــر مرکــزی شــهر.

اصــل تناســب و درواقــع اینکــه آیــا محدودیــت خاصــی در نظــر گرفتــه شــده متناســب بــا شــرایط خواهــد بــود یــا خیــر، 

مســتلزم در نظــر گرفتــن عوامــل متعــددی اســت:

ماهیت حق؛ 	

اهمیت هدف محدودیت؛ 	

ماهیت و میزان محدودیت؛ 	

رابطه بین محدودیت و هدف آن و 	

آیا هیچ وسیله محدود کننده ای برای دستیابی به هدف وجود ندارد؟ 	

اصــل تناســب ایجــاب مــی کنــد کــه ارزیابــی کامــل و عینــی از شــرایط و موقعیتــی کــه بــر برگــزاری یــک تجمــع تأثیــر مــی 

گــذارد، وجــود داشــته باشــد. 

دالیــل ارائــه شــده توســط مقامــات ملــی بــرای حمایــت از هــر گونــه ادعــای تناســب بایــد »مربــوط و کافــی« و بــر اســاس 

»ارزیابــی قابــل قبــول حقایــق مربوطــه« باشــد. فقــط شــبهه یــا پیــش فــرض هــا کافــی نیســت.

درنتیجه اعمال محدودیت کامل برای همه تجمعات در همه زمان ها مطابقتی با اصل تناسب ندارد.

اصل پنجم: بدون تبعیض

ــد  ــات مربوطــه نبای ــع، مقام ــم آزادی تجم ــه یکســان اســت. در تنظی ــرای هم ــز ب ــات مســالمت آمی حــق آزادی اجتماع

ــات  ــرکت در تجمع ــازماندهی و ش ــوند. آزادی س ــل ش ــض قائ ــی تبعی ــا گروه ــرد ی ــچ ف ــه هی ــبت ب ــه نس ــچ وج ــه هی ب

عمومــی بایــد بــرای افــراد، گــروه هــا، انجمــن هــای ثبــت نشــده، اشــخاص حقوقــی و نهادهــای شــرکتی، اعضــای اقلیــت 

ــاع خارجــی،  ــدون تابعیــت، پناهنــدگان، اتب ــاع )شــامل افــراد ب ــر اتب ــاع و غی هــای قومــی، ملــی، جنســی و مذهبــی، اتب

پناهجویــان، مهاجــران و گردشــگران(؛ کــودکان، زنــان و مــردان؛ پرســنل مجــری قانــون؛ افــراد فاقــد اهلیــت قانونــی از 

جملــه افــراد مبتــال بــه بیمــاری هــای روانــی و ... تضمیــن شــود.

نهــاد نظارتــی نبایــد پیــش شــرط هــای ســنگین تــری را بــرای برخــی از افــرادی کــه مایــل بــه تجمــع هســتند، نســبت بــه 

دیگــران بــا شــرایط مشــابه، اعمــال کنــد.

بنابرایــن تبعیــض مســتقیم و غیرمســتقیم ممنــوع اســت. عــالوه بــر ایــن، در صــورت بــروز رفتــار مجرمانــه در طــول تجمــع 

)بــه عنــوان مثــال، شــرکت کننــدگان مــورد حملــه فیزیکــی قــرار مــی گیرنــد(، مقامــات اجرایــی موظفنــد بررســی کننــد کــه 
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آیــا تبعیــض عامــل موثــر بــوده اســت یــا خیــر.

اصل ششم: شیوه اداره مطلوب

مــردم بایــد مطلــع شــوند کــه کــدام نهــاد مســئول تصمیــم گیــری در مــورد تنظیــم آزادی تجمــع اســت و ایــن مهــم بایــد 

بــه وضــوح در قانــون بیــان شــود. ســازمان دهنــدگان تجمعــات عمومــی و کســانی کــه حقــوق و آزادیهــای آنهــا مســتقیماً 

تحــت تأثیــر تجمعــات قــرار مــی گیــرد، بایــد ایــن فرصــت را داشــته باشــند کــه بتواننــد مســتقیماً بــه مقامــات نظارتــی 

بــه صــورت شــفاهی و کتبــی اعــالم نظــر کننــد. 

داشــتن یــک اختیــار تصمیــم گیــری مناســب بســیار مهــم اســت، زیــرا کســانی کــه بایــد تصمیمــات بحــث برانگیــز دربــاره 

تجمعــات را متحمــل شــوند، اغلــب تحــت فشــار شــدید عمــوم قــرار مــی گیرنــد )کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه تصمیماتــی 

مــی شــود کــه اصــول حقــوق بشــر را رعایــت نکــرده یــا منعکــس نمــی کنــد(. 

مقــام نظارتــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه عمــوم مــردم بــه اطالعــات معتبــر مربــوط بــه تجمعــات عمومــی دسترســی 

کافــی دارنــد.

مقامــات نظارتــی بایــد تعهــدات قانونــی خــود را رعایــت کننــد و بایــد در قبــال هرگونــه کوتاهــی - رویــه ای یــا اساســی - در 

ایــن امــر پاســخگو باشــند. مســئولیت بایــد بــر اســاس اصــول مربــوط بــه قوانیــن اداری و بررســی قضایــی در مــورد ســوء 

اســتفاده از قــدرت عمومــی ســنجیده شــود.
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بخش سوم: محدودیت ها

زمینه های قانونی برای محدودیت

حــوزه هــای محدودیــت هــای قانونــی در اســناد بیــن المللــی و منطقــه ای حقــوق بشــر مشــخص شــده اســت و نبایــد 

عــالوه بــر ایــن مــوارد، مــوارد اضافــه دیگــری در قوانیــن داخلــی درنظــر گرفتــه شــود.

مقامــات نظارتــی نبایــد موانعــی را بــرای آزادی تجمــع ایجــاد کننــد مگــر اینکــه دالیــل قانــع کننــده ای بــرای ایــن کار وجــود 

داشــته باشــد. مــوارد مشــروح ذکــر شــده در زیــر مجــوزی بــرای اعمــال محدودیــت نیســت و مســئولیت اثبــات دلیــل 

اعمــال محدودیــت بــه طــور کامــل بــر عهــده مقامــات اســت.

1- نظم عمومی

از این اصطالح نباید برای توجیه ممنوعیت یا پراکندگی تجمعات مسالمت آمیز استفاده کرد.

ــرای ممنوعیــت تجمــع  ــا حضــور تجمــع کننــدگان خشــمگین، مبنــای مشــروعی ب ــی اختــالل عمومــی ی  خطــرات احتمال

مســالمت آمیــز نیســت. اگــر در شــرایطی، محدودیــت هــای قبلــی کــه بــر اســاس احتمــال وقــوع خشــونت هــای جزئــی 

وضــع شــده بــود، احتمــاالً نامتناســب بــوده باشــد، بایــد بــا هــر گونــه رفتــار خشــونت آمیــز افــراد بــه صــورت منفــرد و بــا 

دســتگیری و تعقیــب بعــدی برخــورد شــود و نــه بــا افزایــش محدودیــت قبــل از برگــزاری تجمــع. محدودیــت هــا فقــط 

بایــد بــر اســاس نظــم عمومــی اعمــال شــوند. 

2- امنیت عمومی

بیــن مالحظــات امنیــت عمومــی و مالحظــات مربــوط بــه حفــظ نظــم عمومــی همپوشــانی معنــاداری وجــود دارد. دولــت 

وظیفــه دارد از امنیــت عمومــی محافظــت کنــد و تحــت هیــچ شــرایطی ایــن وظیفــه نبایــد بــه ســازمان دهنــده تجمــع 

محــول یــا بــه او واگــذار شــود. بــا ایــن حــال، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســازمان دهنــده نمــی توانــد در تأمیــن امنیــت 

افــراد عمومــی کمــک کنــد. یــک ســازمان دهنــده تجمــع مــی توانــد بــا هرگونــه ادعایــی مبنــی بــر بــه خطــر انداختــن امنیــت 

عمومــی توســط رویــداد خــود مخالفــت کنــد.

3- پاسداری از سالمت و اخالق

الزم بــه ذکــر اســت کــه حــق ســالمتی بــا احقــاق ســایر حقــوق بشــر از جملــه آزادی هــای اجتماعــات، تجمــع و جنبــش هــا 

ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و بــه آن وابســته اســت.

ــد اصــل آزادی را  ــر آزادی تجمــع اعمــال مــی شــود نبای ــا اخــالق عمومــی ب ــل ب ــه دلیــل تقاب ــه محدودیتــی ب امــا هرگون

تضعیــف کنــد. پایبنــدی بــه اصــول یــک ایدئولــوژی سیاســی یــا مــرام مذهبــی خــاص نمــی توانــد تحمیــل مجــازات هــای 

پیشــگیرانه یــا کیفــری علیــه آزادی تجمــع را توجیــه کنــد. 

هرگونــه محدودیــت بایــد دارای مبنایــی در حقــوق داخلــی باشــد و ایــن امــر بایــد بــه انــدازه کافــی واضــح و دقیــق باشــد 

ــی  ــالق عموم ــود از اخ ــی ش ــا م ــه ادع ــی ک ــد. اقدامات ــی کنن ــش بین ــود را پی ــات خ ــای اقدام ــد پیامده ــراد بتوانن ــا اف ت

حمایــت مــی کنــد بایــد دارای اســتاندارد عینــی باشــد.

4- پاسداری از حقوق و آزادی های دیگران

مرجــع نظارتــی موظــف اســت بیــن آزادی مهــم تجمــع مســالمت آمیــز و حقــوق کســانی کــه در منطقــه ای کــه تحــت 

تجمــع قــرار گرفتــه اســت، زندگــی مــی کننــد، کار مــی کننــد، خریــد مــی کننــد یــا تجــارت مــی کننــد، تعــادل ایجــاد کنــد. 

بنابرایــن اختــالل یــا حتــی مخالفــت بــا یــک تجمــع بــه خــودی خــود دلیلــی بــرای اعمــال محدودیــت هــای قبلــی بــرای آن 

نیســت. 

ــق  ــي، ح ــم خصوص ــظ حري ــق حف ــامل ح ــود ش ــا ش ــع ادع ــه تجم ــبت ب ــراد نس ــط اف ــت توس ــن اس ــه ممك ــي ك حقوق

برخــورداري مســالمت آميــز از امــوال، حــق آزادي و امنيــت شــخصي و حــق آزادي حركــت اســت. همچنیــن ممکــن اســت 

محدودیــت در آزادی تجمــع بــرای حمایــت از حــق دیگــران بــرای نشــان دادن دیــن یــا عقیــده خــود توجیــه شــود، امــا بــرای 

تأییــد چنیــن ادعایــی، بایــد نشــان داد و ثابــت کــرد کــه تجمــع تهدیــد مســتقیم و فــوری بــرای اعمــال اعتقــادات مذهبــی 

دیگــران اســت.

5- امنیت ملی
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امنیــت ملــی مــی توانــد بــرای توجیــه اقدامــات محــدود کننــده برخــی حقــوق تنهــا زمانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه 

بــرای حفاظــت از موجودیــت ملــت یــا تمامیــت ارضــی یــا اســتقالل سیاســی آن در برابــر زور یــا تهدیــد بــه زور اتخــاذ 

شــود. نمــی تــوان از امنیــت ملــی بــه عنــوان دلیلــی بــرای اعمــال محدودیــت بــرای جلوگیــری از تهدیــدات محلــی علیــه 

قانــون و نظــم اســتفاده کــرد. امنیــت ملــی نمــی توانــد بهانــه ای بــرای اعمــال محدودیــت هــای مبهــم یــا خودســرانه 

باشــد و تنهــا زمانــی مــی توانــد مــورد اســتناد قــرار گیــرد کــه ضمانــت هــای مناســب و راهکارهــای موثــر در برابــر ســوء 

اســتفاده وجــود داشــته باشــد.

ضمــن اینکــه نقــض سیســتماتیک حقــوق بشــر، امنیــت واقعــی ملــی را تضعیــف مــی کنــد و ممکــن اســت صلــح و 

امنیــت بیــن المللــی را بــه خطــر بینــدازد. 

نمونه های زیر را نباید به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی در نظر گرفت:

حمايــت از تغييــر سياســت دولــت يــا خــود دولــت، در صورتــي كــه ايــن حمايــت باعــث نقــض فــوري و اساســي  	

قانــون نشــود و يــا تهديــد جــدي و نزديــك ايجــاد نكنــد .

انتقاد یا توهین به ملت، دولت یا نمایندگی های آن، یا مقامات دولتی، یا یک ملت خارجی، سازمان ها . 	

اعتــراض یــا حمایــت از اعتــراض بــه دالیــل مذهبــی، وجــدان یــا اعتقــاد بــه خدمــت ســربازی، درگیــری خــاص، تهدیــد  	

یــا اســتفاده از زور بــرای حــل اختالفــات بیــن المللــی.

انتقــال اطالعاتــی کــه توســط یــا دربــاره ســازمانی کــه دولــت اعــالم کــرده اســت، امنیــت ملــی یــا منافــع مربوطــه را  	

تهدیــد مــی کنــد، یــا بیــان دیــدگاه هــا بــه زبانــی خــاص، بــه ویــژه زبــان اقلیــت ملــی.

درواقــع نگرانــی هــای مربــوط بــه تمامیــت ارضــی بایــد از حــد باالیــی عبــور کنــد تــا محدودیــت هــا را بــر مبنــای امنیــت 

ملــی توجیــه کنــد.

6- فضای عمومی

ــاده، از حــق اســتفاده از فضــای  ــران پی ــه و عاب ــی وســایل نقلی ــا جابجای ــه فعالیــت هــای تجــاری ی ــدازه ک ــه همــان ان ب

عمومــی برخوردارنــد، تجمعــات نیــز ایــن حــق را دارا هســتند. ایــن نکتــه مهــم بایــد در مــواردی کــه اجــرای محدودیــت 

ــه نظــر مــی رســد، درنظــر گرفتــه شــود. ضــروری ب

7- محدودیت های زمانی، مکانی و رفتاری 

ــل  ــع تداخ ــدگان تجم ــط برگزارکنن ــده توس ــالم ش ــوع اع ــا موض ــه ب ــی ک ــای احتمال ــت ه ــترده ای از محدودی ــف گس طی

نداشــته باشــد، در اختیــار مقــام نظارتــی قــرار مــی گیــرد. درصــورت محدودیــت در زمــان، مــکان یــا اجــرای تجمــع، بایــد 

جایگزیــن هــای منطقــی ارائــه شــود.

تجمعــات بــا هــدف انتقــال پیــام بــه فــرد یــا گــروه یــا ســازمان یــا جامعــه برگــزار مــی شــوند. بنابرایــن بــه عنــوان یــک 

قاعــده کلــی، تجمعــات بایــد بتواننــد از تســهیالت الزم جهــت انتقــال پیــام بــه صــورت تصویــر یــا صــوت برخــوردار شــوند.

مقابله با تروریسم و افراطی گرایی

تالشــها بــرای مقابلــه بــا تروریســم یــا »افــراط گرایــی« و افزایــش امنیــت هرگــز نبایــد بــرای اقدامــات خودســرانه ای كــه از 

حقــوق و آزادیهــای اساســی بشــر جلوگیــری مــی كنــد، توجیــه باشــد. بیانیــه برلیــن کمیســیون بیــن المللــی حقوقدانــان در 

حمایــت از حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون در مبــارزه بــا تروریســم تأکیــد مــی کنــد کــه »ماهیــت نفــرت انگیــز اقدامــات 

تروریســتی نمــی توانــد بــه عنــوان مبنایــی یــا بهانــه ای بــرای نادیــده گرفتــن دولــت از تعهــدات بیــن المللــی خــود، بــه 

ویــژه در زمینــه حفاظــت، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

در اجــرای اقدامــات ضــد تروریســم، دولتهــا بایــد حقــوق و آزادیهــای اساســی، از جملــه آزادی بیــان، دیــن، وجــدان یــا 

اعتقــاد، اجتمــاع و تجمــع و پیگیــری مســالمت آمیــز حــق تعییــن سرنوشــت؛ و همچنیــن حــق حفــظ حریــم خصوصــی، را 

در نظــر گرفتــه و همــه محدودیــت هــا بــر حقــوق اساســی افــراد بایــد ضــروری و متناســب باشــد.

معافیت در زمان جنگ یا سایر موارد اضطراری عمومی

در زمــان جنــگ یــا شــرایط اضطــراری عمومــی کــه زندگــی ملــت را تهدیــد مــی کنــد، دولتهــا مــی تواننــد اقداماتــی را اتخــاذ 
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کننــد کــه ممکــن اســت تــا حــدودی برخــالف تعهدشــان بــر حفاظــت از حقــوق و آزادی هــای اساســی باشــد. آنهــا ممکــن 

اســت ایــن کار را فقــط در حــدی انجــام دهنــد کــه بــر اســاس شــرایط خــاص مــورد نیــاز اســت و بــه شــرطی کــه چنیــن 

اقداماتــی بــا ســایر تعهــدات آنهــا بــر اســاس قوانیــن بیــن المللــی مغایــرت نداشــته باشــد.

بحــران یــا شــرایط اضطــراری بایــد »بحرانــی باشــد کــه بــر کل جمعیــت تأثیــر مــی گــذارد و تهدیــدی بــرای زندگــی ســازمان 

یافتــه جامعــه ای اســت کــه دولــت از آن تشــکیل شــده اســت«.
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بخش چهارم: موارد اجرایی

معمــوال مســئوالن نظارتــی بــرای تجمعــات عمومــی یــک درخواســت مکتــوب مــی خواهنــد. ایــن مســاله بــا وظیفــه دولت 

مبنــی بــر فراهــم آوردن هرگونــه مقدمــات بــرای تســهیل ســازی آزادی تجمعــات و پاســداری از نظــم عمومــی، امنیــت 

عمومــی و حقــوق و آزادی دیگــران همخوانــی دارد. 

فراینــد درخواســت برگــزاری تجمــع نبایــد طاقــت فرســا و پیچیــده باشــد چراکــه در غیراینصــورت، اصــل آزادی تجمعــات را 

نادیــده مــی گیــرد و افــرادی را دلســرد مــی ســازد. بــه عــالوه، نبایــد از افــراد تجمــع کننــده درخواســت شــود کــه درخواســت 

کتبــی بــرای شــرکت در تظاهــرات بــه مســئوالن ارائــه کننــد. درجاییکــه یــک تجمــع کننــده از طریــق تظاهرکننــدگان دیگــر 

بــه تجمــع ملحــق شــود، بــا آن تجمــع بایــد بــه عنــوان یــک تجمــع خودجــوش برخــورد شــود.

مدت زمان الزم برای اعالمیه برگزاری تجمع نباید به صورت غیرضروری طوالنی باشد -معموال چند روز-

امــا بایــد زمــان بــه قــدر کافــی وجــود داشــته باشــد تــا مســئوالن دولــت مربوطــه قــادر بــه برنامــه ریــزی و آمادگــی بــرای 

تجمــع )اعــزام افســران پلیــس یــا تجهیــزات و غیــره( باشــند و فرصــت کافــی بــرای تهیــه پاســخ در نزدیــک تریــن زمــان و 

زمــان کافــی بــرای اعتــراض بــه یــک دادگاه یــا مرجــع قضایــی باالتــر را بدهــد.

اطالع، نه کسب اجازه

مقــررات قانونــی مربــوط بــه پیــش از برگــزاری تجمــع بایــد صرفــا بــه اطــالع دادن از هــدف برگــزاری تجمــع محــدود باشــد و 

نــه مقرراتــی بــرای کســب اجــازه و صــدور مجــوز. اگرچــه در مــوارد متعــددی ایــن مســاله قانونــی ســت امــا پیــش شــرط 

ارائــه درخواســت یــا مجــوز بــرای برگــزاری تجمــع نشــان دهنــده بــی ارزش بــودن حــق اساســی آزادی برگــزاری تجمعــات 

و همچنیــن بــی ارزش بــودن ایــن اصــل اساســی ســت کــه هرچیــزی کــه توســط قانــون کنتــرل نمــی شــود و بــرای آن 

منعــی تعییــن نشــده، بایــد قانونــی فــرض شــود مگــر خــالف آن ثابــت گــردد.

هرگونــه سیســتم صادرکننــده مجــوز بایــد مشــخصا در حیطــه قانــون اساســی تعریــف شــود. بــه عــالوه معیارهــای صــدور 

ــا درنظــر گرفتــن مالحظــات زمانــی، مکانــی و رفتــاری تعییــن شــود و نبایــد صرفــا پایــه ای بــرای قوانیــن  مجــوز بایــد ب

محتــوا محــور باشــد.

اگــر مســئوالن بالفاصلــه بــه اطالعیــه دریافتــی پاســخ دهنــد، برگزارکننــدگان تجمــع عمومــی مــی تواننــد بــه ادامــه فعالیت 

خــود بپردازنــد و تجمــع آنــان بایــد اطــالع رســانی شــده و بــدون محدودیــت تلقــی شــود. حتــی در کشــورهایی کــه مجــوز 

برگــزاری الزم اســت )و نــه اطالعیــه( درصورتیکــه پاســخ منفــی از ســوی مســئوالن در مــدت زمــان معقــول داده نشــود، 

مجــوز بایــد صــادر شــده تلقــی گــردد.

تجمعات خودجوش

توانایــی پاســخ دهــی صلــح جویانــه و خودجــوش بــه یــک رویــداد، اتفــاق یــا در واکنــش بــه یــک تجمــع دیگــر و یــا یــک 

ســخنرانی، از عناصــر اولیــه آزادی تجمعــات اســت. رویدادهــای خودجــوش بایــد بــه عنــوان تجلــی قابــل پیــش بینــی )و 

نــه اســتثنایی( یــک دموکراســی ســالم درنظــر گرفتــه شــود. بنابرایــن، مســئوالن بایــد از هــر تجمــع خودجــوش مــادام کــه 

ماهیــت صلــح جویانــه داشــته باشــد محافظــت کــرده و آن را تســهیل نماینــد.

قانــون بایــد بــه طــور مشــخص بــرای مســتثنی کــردن لــزوم ارســال اطالعیــه در مــواردی کــه عملــی نیســت، تصویــب 

گــردد. همچنیــن قانــون بایــد از شــرکت کنندگانــی کــه در یــک تجمــع غیرقانونــی شــرکت کــرده انــد بــی آنکــه از ماهیــت 

غیرقانونــی تجمــع آگاه باشــند، دفــاع نماینــد. بــه عــالوه اگــر زمینــه معقولــی بــرای تبعیــت نکــردن از شــرایط اطــالع رســانی 

وجــود دارد، هیــچ محکومیــت و تنبیهــی نبایــد اعمــال شــود.

ســایر اســتثنائات فراینــد اطــالع رســانی تجمعــات برعهــده قانونگــذار اســت کــه تعییــن کنــد آیــا بایــد اســتثنائاتی بــرای 

فراینــد اطالعیــه درنظــر گرفتــه شــود یــا خیــر. بــه عنــوان مثــال برخــی کشــورها بــرای تجمعــات کوچــک از پیــش اطالعیــه 

نمــی خواهنــد. بــا ایــن حــال، اســتثنائات نبایــد بــه صــورت تبعیــض آمیــز اعمــال شــود.

تجمعات همزمان

تمــام افــراد و گــروه هــا حــق مســاوی دارنــد تــا در فضاهــای عمومــی بــرای ابــراز نظراتشــان حاضــر شــوند. بنابرایــن افــراد 

حــق دارنــد کــه علیــه تظاهرکننــدگان تجمــع کننــد تــا مخالفتشــان را بــا برگــزاری تجمــع دیگــری نشــان دهنــد. در ایــن گونــه 
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مــوارد، بــه جهــت همزمانــی زمــان و مــکان دو تجمــع، احتمــاال پیــام اساســی توســط تجمــع دوم منتقــل خواهــد شــد.

بنابرایــن حــق اعتــراض بــه یــک تجمــع، نبایــد مانــع حــق ابــراز عقیــده گــروه تظاهرکننــده اول شــود. بــه ایــن ترتیــب از آنجــا 

کــه هــر فــرد یــا گروهــی حــق ابــراز عقایــد خــود بــدون مزاحمــت دیگــران را دارد، مخالفــان تجمــع نبایــد فعالیــت کســانی 

کــه نظــر موافــق آنهــا را ندارنــد را قطــع یــا مختــل کننــد. در ایــن جــا تاکیــد بــر وظیفــه دولــت در پیشــگیری از اختــالل در 

روز تجمــع اصلــی در جایــی ســت کــه مخالفــان تجمــع حضــور دارنــد. 

بــه عــالوه بــه ایــن ســوال بایــد مســتند پاســخ داده شــود کــه آیــا هــدف مخالفــان تجمــع نخســت، جلوگیــری از برگــزاری 

ــی حــق  ــع اول از حفاظــت قانون ــان تجم ــران؟ در اینصــورت مخالف ــوق دیگ ــردن حــق و حق ــن ب ــا از بی ــع اســت؟ ی تجم

برگــزاری تجمعــات مســالمت آمیــز برخــوردار نخواهنــد بــود.

وقتــی اطالعیــه بــرای برگــزاری دو یــا چنــد تجمــع در زمــان و مــکان یکســان دریافــت مــی شــود، هریــک بایــد بــه بهتریــن 

نحــو ممکــن تســهیل شــود. منــع برگــزاری یــک تجمــع عمومــی در مــکان و زمانــی مشــابه بــا تجمــع عمومــی دیگــر، احتمــاال 

پاســخ غیرمعقولــی خواهــد بــود. برخــی کشــورها قانــون هرکــس زودتــر درخواســت بدهــد را اعمــال مــی کننــد. ایــن قانــون 

ــرای  ــد یــک مــکان و زمــان دیگــر ب ــی اجرایــی ســت کــه باعــث تبعیــض بیــن گــروه هــای مختلــف نشــود. و بای ــا زمان ت

ــدگان دیگــر تامیــن شــود. مســئولین حتــی مــی  ــا رضایــت برگزارکنن تجمعــات درخواســتی دیگــر درنظــر گرفتــه شــود ت

تواننــد بــرای انتخــاب اینکــه کــدام تجمــع بایــد در یــک مــکان مــورد مناقشــه برگــزار شــود، قرعــه کشــی کننــد.

اعالن عمومی

مســئوالن بایــد تصمیمشــان را بــه صــورت عمومــی اعــالم کننــد. بــه طوریکــه عامــه مــردم بــه اطالعــات موثــق دربــاره 

ــک  ــا در ی ــردن رویداده ــالم ک ــق اع ــال از طری ــد مث ــی توان ــن کار م ــند. ای ــته باش ــی داش ــا دسترس ــات و رویداده تجمع

وبســایت مشــخص انجــام شــود.

اگــر محدودیتــی بــر یــک تجمــع اعمــال مــی شــود، برگزارکننــدگان بایــد بــه یــک راهــکار موثــر ارجــاع داده شــوند. )از طریــق 

ترکیبــی از بازبینــی هــای اداری و قضایــی(. مرجــع بازبینــی کننــده بایــد بــه مدارکــی کــه بــر اســاس آن مســئوالن تصمیــم 

اول را گرفتــه انــد، دسترســی داشــته باشــند. )مثــال گــزارش مرتبــط پلیــس( و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه مــی تواننــد 

ــد  ــد بتوانن ــر عهــده مســئوالن اســت و بای ــا ب ــات مدع ــه اثب ــد. وظیف ــت اعمــال شــرط را بررســی کنن تناســب محدودی

نشــان دهنــد کــه دالیلشــان بــر اســاس شــرایط موجــود معقــول اســت.

 موثــر بــودن بازبینــی اداری و در دســترس بــودن مرجــع اداری تجدیــد نظــر کننــده، مــی توانــد از فراینــد قضایــی و پیگیــری 

ــوم  ــئوالن و عم ــن مس ــازنده بی ــه س ــک رابط ــاخت ی ــه س ــن ب ــد. همچنی ــی بکاه ــع قضای ــا و مراج ــکایت در دادگاه ه ش

مــردم کمــک کنــد. فراینــد بازبینــی اداری بایــد بــه نحــوی موثــر و در زمــان کوتــاه انجــام پذیــرد تــا امــکان بازبینــی قضایــی، 

درصورتیکــه بازبینــی اداری جــواب نــداد، پیــش از برگــزاری تجمــع فراهــم باشــد.

برگزارکنندگان باید بتوانند از تصمیم مسئوالن به یک دادگاه یا دیوان محاکمه شکایت کنند.

ــن  ــد. ای ــح دهن ــی توضی ــن و عموم ــورت روش ــه ص ــات را ب ــزاری تجمع ــری برگ ــم گی ــای تصمی ــد فراینده ــئوالن بای مس

فرایندهــا بایــد تمــام اطالعــات در دســترس را بــه صــورت منصفانــه و عینــی بررســی کنــد تــا بتوانــد معیــن کنــد کــه آیــا 

برگــزار کننــدگان و شــرکت کننــدگان تجمــع اطــالع رســانی شــده مــی تواننــد تجمــع را بــه شــیوه ای صلــح جویانــه برگــزار 

کننــد. همچنیــن اثــرات احتمالــی تجمــع بــر حقــوق و آزادی افــرادی کــه در آن شــرکت نمــی کننــد بایــد مشــخص شــود. 

بــرای انجــام ایــن کار، شــاید برگــزاری جلســه بــا برگزارکننــدگان تجمــع و ســایر طــرف هــای ذینفــع ضــروری باشــد.

مســئوالن بایــد هرگونــه نگرانــی احتمالــی را بــا برگزارکننــدگان تجمــع درمیــان بگذارنــد و بایــد بــه برگزارکننــدگان فرصــت 

داده شــود تــا بــه ایــن نگرانــی هــا پاســخ دهنــد. بــه خصــوص اگــر ایــن نگرانــی هــا در آینــده قــرار اســت بــه عنــوان علــت 

اعمــال محدودیــت بــر تجمــع مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. دادن ایــن اطالعــات بــه برگزارکننــدگان فرصــت مــی دهــد تــا به 

نگرانــی هــای احتمالــی بپردازنــد و بــه ایــن ترتیــب احتمــال بــروز اخــالل کاســته مــی شــود و یــک رابطــه همــکاری متقابــل 

بیــن برگزارکننــدگان و مســئوالن ایجــاد خواهــد شــد.

قانــون بایــد بــه قــدر کافــی منعطــف باشــد تــا بــه برگزارکننــدگان و مســئوالن اجــازه دهــد بتواننــد بــه یــک توافــق مشــترک 

ــال  ــد از اعم ــگیرانه مفی ــزار پیش ــک اب ــه ی ــه مثاب ــرات ب ــن مذاک ــند. ای ــع برس ــزاری تجم ــوه برگ ــکان و نح ــان و م ــر زم ب

ــود. غیرضــروری و مســتبدانه محدودیــت هــا خواهــد ب

هرگونــه محدودیتــی کــه بــر تجمــع اعمــال مــی شــود بایــد بالفاصلــه بــه صــورت کتبــی بــه برگزارکننــدگان اطــالع داده شــود 

همــراه بــا توضیــح مختصــر از علــت اعمــال محدودیــت. ایــن تصمیمــات بایــد ظــرف مــدت زمــان معقولــی بــه اطــالع 
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برگزارکننــدگان برســد. یعنــی زمــان الزم بــرای اعتــراض بــه ایــن تصمیــم درنظــر گرفتــه شــود بــه طوریکــه برگزارکننــدگان 

بتواننــد پیــش از موعــد برگــزاری تجمــع بــه دادگاه شــکایت کننــد. مثــال اگــر زمــان ارســال اطالعیــه برگــزاری تجمــع 5 روز 

پیــش از برگــزاری ســت، مســئوالن بایــد دســت کــم ســه روز قبــل از تاریــخ تجمــع، تصمیــم را اعــالم کننــد.



۱۶

تارمنای داوطلب

بخش پنجم: حقوق و مسئولیت ها

حقوق و مسئولیت های مقامات اجرای قانون

دولــت موظــف اســت اقدامــات منطقــی و مناســبی را بــرای انجــام تظاهــرات قانونــی بــدون شــرکت کننــدگان در تــرس از 

خشــونت فیزیکــی انجــام دهــد. نقــش مقامــات انتظامــی فراتــر از بــه رســمیت شــناختن حقــوق اساســی اســت و شــامل 

حفاظــت مثبــت از ایــن حقــوق مــی شــود.

در اجــرای قوانیــن مربــوط بــه آزادی تجمعــات، بایــد بــه حقــوق، ســالمت و ایمنــی افســران پلیــس نیــز توجــه شــود. عــالوه 

بــر ایــن، بایــد توجــه داشــت کــه ماهیــت شــغل آنهــا ممکــن اســت افســران پلیــس را در شــرایط دشــوار، ســریع در حــال 

تحــول و خطرنــاک قــرار دهــد، در ایــن صــورت آنهــا بایــد قضــاوت هــای ثانیــه ای انجــام دهنــد. بنابرایــن آنچــه اقدامــی 

یــا عکــس العملــی منطقــی تلقــی مــی شــود بایــد بــه ارزیابــی عینــی و زمــان واقعــی کل شــرایط بســتگی داشــته باشــد. 

دفــاع هــای خــاص ماننــد دفــاع شخصی-مشــروط بــه شــرایط مهــم )ماننــد آزمــون معقــول بــودن، و الزامــات واقعــی یــا 

قریــب الوقــوع بــودن حملــه و هیــچ گونــه پاســخ مســالمت آمیــز دیگــری در دســترس نیســت( -بایــد در قوانیــن داخلــی 

موجــود باشــد.

1- آموزش و سازماندهی

دولــت بایــد مطمئــن باشــد کــه نیروهــای اجــرای قانــون -اعــم از نیروهــای کادری و انتظامــی- بــه انــدازه کافــی و بــه طــور 

مناســب بــرای مواجهــه و مدیریــت شــرایط در تجمعــات عمومــی آمــوزش هــای الزم را دریافــت کــرده انــد. آمــوزش هــا 

بایــد در راســتای پیشــگیری از افزایــش و تشــدید خشــونت، کاهــش درگیــری و همچنیــن بــه کارگیــری روش هــای نــرم 

ــا اســتانداردهای  ــط ب ــق و مرتب ــن آمــوزش هــا منطب ــه ای ــره و میانجیگــری باشــد. همچنیــن مهــم اســت ک ــد مذاک مانن

حقــوق بشــر بــوده و موضوعــات کنتــرل و برنامــه ریــزی عملیــات انتظامــی را بــا تاکیــد بــر ضــرورت کاهــش اســتفاده از 

زور تــا بیشــترین حــد امــکان را پوشــش دهنــد.

2- اصول عملکرد مناسب

امنیــت فیزیکــی همــه طرفیــن بایــد تضمیــن شــود. ایــن امــر بــر مســئولیت هــای متقابل طرفهــای درگیــر در ســازماندهی 

و تســهیل تجمعــات مســالمت آمیــز تأکیــد مــی کنــد و مســتلزم ایجــاد وســایل ارتباطــی ســاختار یافتــه در طــول یــک 

تجمــع اســت.

ســاختار فرماندهــی پلیــس بایــد ایجــاد شــود. ســاختارهای فرماندهــی هماهنگــی مناســب بیــن افســران پلیــس و بیــن 

پلیــس و ســازمان دهنــده تجمــع را ممکــن مــی ســازد و همچنیــن مســئولیت پذیــری در مــورد تصمیمــات عملیاتــی را 

تضمیــن مــی کنــد.

ارتباطــات بیــن ســازمانی بایــد تضمیــن شــود. ضــروری اســت کــه نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــای امنیــت عمومــی 

)بــه عنــوان مثــال خدمــات آتــش نشــانی و آمبوالنــس( بتواننــد در شــرایط بحرانــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده و داده 
هــا را مبادلــه کننــد. ایــن بســیار مهــم اســت کــه ســازمان دهنــدگان تجمــع هــر آنچــه در تــوان خــود دارنــد انجــام دهنــد 

ــا رفتارهــای جنایــی کمــک کننــد. برنامــه ریــزی احتمالــی بیــن  ــه مــوارد اضطــراری ی ــه ایــن ســازمانها در واکنــش ب ــا ب ت

ســازمانی کامــل مــی توانــد بــه حفــظ خطــوط ارتباطــی کمــک کنــد.

ــاس  ــه لب ــی ک ــل شناســایی باشــند. مأمــوران پلیــس در حال ــه صــورت فــردی قاب ــه وضــوح و ب ــد ب افســران پلیــس بای

متحدالشــکل دارنــد، بایــد نوعــی شناســنامه )ماننــد پــالک یــا شــماره( را روی لبــاس و/یــا روپــوش خــود بپوشــند یــا نشــان 

دهنــد و ایــن اطالعــات هویتــی را حــذف یــا پنهــان نکننــد.

مقامــات انتظامــی بایــد بیــن شــرکت کننــدگان و غیــر شــرکت کننــدگان تفــاوت قائــل شــوند و نســبت بــه احتمــال حضــور 

غیــر شــرکت کننــدگان )ماننــد تماشــاگران یــا ناظــران( در مجــاورت یــک تجمــع حســاس باشــد.

مقامــات مجــری قانــون بایــد بیــن شــرکت کننــدگان صلــح جــو و افــراد بــا رفتــار غیــر صلــح آمیــز تفــاوت قائــل شــوند. 

خشــونت هــای پراکنــده و اقدامــات خشــونت آمیــز برخــی از شــرکت کننــدگان در جریــان تظاهــرات، نمــی توانــد دلیــل 

کافــی بــرای اعمــال محدودیــت هــای گســترده در یــک تجمــع نســبت بــه ســایر شــرکت کننــدگان کــه رفتــار مســالمت 

آمیــز دارنــد، باشــد.

بــرای نحــوه برخــورد بــا تجمعاتــی کــه بــه خشــونت کشــیده مــی شــوند و نیــز بازداشــت افــراد و متفــرق کــردن جمعیــت 

مــی بایســت مقرراتــی تدویــن شــود تــا از رفتارهــای ســلیقه ای جلوگیــری بــه عمــل آیــد. همچنیــن از دســتگیری هــای 
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جمعــی بایــد اجتنــاب شــود. درواقــع بازداشــت هــا در یــک تجمــع بایــد فقــط در مــورد افــرادی صــورت بگیــرد کــه رفتارهای 

خشــونت آمیــز دارنــد و یــا رفتارشــان آشــکارا باعــث ایجــاد یــک خطــر قریــب الوقــوع خواهــد شــد.

افــراد بازداشــت شــده نبایــد مــورد ضــرب و شــتم قــرار بگیرنــد. اقدامــات اولیــه درخصــوص تهیــه آب و غــذای کافــی، 

فرصــت جهــت مشــورت بــا وکال، جدایــی افــراد زیــر ســن قانونــی از بزرگســاالن، و جدایــی مــردان از زنــان بایــد انجــام 

شــود. خردســاالن بایــد فرصتــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا والدیــن یــا سرپرســتان قانونــی خــود داشــته باشــند. 

بــا بازداشــت شــدگان نبایــد بدرفتــاری شــود. هــرگاه بازداشــتگاه هــا تکمیل شــده باشــد و امکانــات کافی جهت بازداشــت 

افــراد وجــود نداشــته باشــد، مــی بایســت افــراد آزاد شــوند مگــر اینکــه چنیــن اقدامــی تهدیــدی بــرای امنیــت عمومــی 

. باشد

3- عکاسی و فیلمبرداری

عکاســی و فیلمبــرداری توســط پلیــس و شــرکت کننــدگان نبایــد محــدود شــود. امــا حفــظ اطالعــات ممکــن اســت حریــم 

خصوصــی افــراد را نقــض کنــد. در طــول تجمعــات عمومــی، عکاســی یــا فیلمبــرداری از شــرکت کننــدگان توســط پلیــس 

مجــاز اســت. بــا ایــن حــال، در حالــی کــه نظــارت افــراد در یــک مــکان عمومــی بــرای اهــداف شناســایی لزومــاً منجــر بــه 

شکســتن حریــم و زندگــی خصوصــی دیگــران نمیشــود، ثبــت چنیــن داده هــا و پــردازش سیســتماتیک یــا ماهیــت دائمــی 

پرونــده ای کــه نگهــداری مــی شــود ممکــن اســت منجــر بــه نقــض حریــم خصوصــی شــود. عــالوه بــر ایــن، عکاســی یــا 

فیلمبــرداری از تجمعــات بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات، مــی توانــد افــراد را از برخــورداری از آزادی اجتماعات مســالمت 

ــات پلیــس  ــی عملی ــط ویدئوی ــا ضب ــد انجــام شــود. از عکاســی ی ــه طــور معمــول نبای ــن ب ــد و بنابرای ــز منصــرف کن آمی

توســط شــرکت کننــدگان و ســایر اشــخاص ثالــث نبایــد جلوگیــری شــود و هرگونــه الزامــی بــرای تســلیم فیلــم بــه پلیــس 

بایــد تحــت نظــر قضایــی قبلــی باشــد.

4- اطالع رسانی پس از رویداد

 ســازمان دهنــدگان رویــداد بایــد بــرای شــرکت در جلســات اطــالع رســانی کــه توســط مقامــات انتظامــی پــس از یــک 

تجمــع برگــزار مــی شــود، شــرکت کننــد. ارائــه توضیحــات ممکــن اســت بــه طــور مفیــد بــه تعــدادی از مســائل خــاص 

بپــردازد، از جملــه:

مسائل حقوق بشر؛ 	

مالحظات ایمنی و بهداشت؛ 	

مالحظات تأثیر گذار بر جامعه. 	

برنامه ریزی قبل از عملیات و ارزیابی ریسک. 	

ارتباطات؛ 	

فرماندهی مسائل و تصمیم گیری. 	

تاکتیک؛ 	

اقدامات قابل تقدیر؛ 	

ترس ها و نگرانی ها؛ 	

منابع؛ 	

تجهیزات؛ 	

نیازهای آموزشی؛ و 	

رسانه ها. 	

مقامــات مجــری قانــون بایــد بــه خدمــات مشــاوره حرفــه ای دسترســی داشــته باشــند. گاهــی اوقــات، مامــوران اجــرای 

ــج  ــا پــس از ســانحه رن ــی ی ــاری ناشــی از اســترس بحران ــون ممکــن اســت از پیامدهــای احساســی، جســمی و رفت قان

ببرنــد. در چنیــن مــواردی، ســازمان هــای اجــرای قانــون بایــد از متخصصــان ماهــر در زمینــه ســالمت روان بــرای تســهیل 

ارائــه اطالعــات شــخصی محرمانــه اســتفاده کننــد.
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5- تجمعات صلح آمیز غیرقانونی

ــع  ــاختن تجم ــرق س ــه و متف ــرای مداخل ــس ب ــارات پلی ــود اختی ــرد. وج ــتفاده ک ــه اس ــدرت مداخل ــد از ق ــه نبای همیش

غیرقانونــی یــا اســتفاده از زور بــه ایــن معنــا نیســت کــه چنیــن اختیاراتــی بایــد همیشــه اعمــال شــود. در مــواردی کــه 

تجمــع بــا نقــض قوانیــن اجرایــی صــورت گیــرد امــا مســالمت آمیــز باشــد، عــدم مداخلــه ممکــن اســت گاهــی بهتریــن راه 

بــرای اطمینــان از نتیجــه صلــح آمیــز باشــد. در بســیاری از مــوارد، پراکندگــی یــک رویــداد ممکــن اســت مشــکالت اجــرای 

قانــون را بیشــتر کنــد. پیگــرد قانونــی پــس از رویــداد بــه دلیــل نقــض قانــون در برگــزاری تجمــع، مــی توانــد یــک گزینــه 

باشــد. درواقــع پاســخ مجــری قانــون بایــد متناســب بــا شــرایط باشــد. مذاکــره بــا برگزارکننــدگان تجمــع غیرقانونــی صلــح 

آمیــز یــک راه حــل اســت و همیشــه الزم بــه برخــورد خشــن و متفــرق کــردن جمعیــت نیســت.

6- استفاده از زور

اســتفاده نامناســب، بیــش از حــد یــا غیرقانونــی از زور توســط مقامــات مجــری قانــون مــی توانــد آزادی هــای اساســی و 

حقــوق افــراد را نقــض کنــد، روابــط پلیــس و جامعــه را تضعیــف کــرده و باعــث تنــش و ناآرامــی گســترده شــود. بنابرایــن 

اســتفاده از زور بایــد توســط قوانیــن داخلــی تنظیــم شــود. چنیــن مقرراتــی بایــد شــرایطی را بیــان کنــد کــه اســتفاده از 

زور را توجیــه مــی کنــد )از جملــه نیــاز بــه ارائــه هشــدارهای قبلــی کافــی( و همچنیــن ســطح نیرویــی کــه بــرای مقابلــه 

بــا تهدیدهــای مختلــف قابــل قبــول اســت. دولتهــا بایــد طیــف وســیعی از ابزارهــای واکنــش را ایجــاد کــرده و مقامــات 

مجــری قانــون را بــه انــواع مختلــف ســالح و مهمــات مجهــز کننــد تــا امــکان اســتفاده متمایــز از نیــرو فراهــم شــود. اینهــا 

ــر ایــن، مقامــات  ــرای اســتفاده در شــرایط نامناســب باشــد. عــالوه ب بایــد شــامل توســعه ســالح هــای غیــر کشــنده ب

مجــری قانــون بایــد تجهیــزات دفــاع شــخصی ماننــد ســپر، کاله ایمنــی، لبــاس هــای ضــد حریــق، جلیقــه هــای ضــد گلولــه 

و حمــل و نقــل ضــد گلولــه در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد تــا نیــاز بــه اســتفاده از هــر نــوع ســالح را کاهــش دهنــد. 

7- مسئولیت و حسابرسی

ــرایط الزم  ــه ش ــبت ب ــتری نس ــروی بیش ــا نی ــد، ی ــاز نباش ــون مج ــط قان ــع توس ــه تجم ــتفاده علی ــورد اس ــروی م ــر نی اگ

اســتفاده شــود، افســران پلیــس بایــد بــا مســئولیت مدنــی و/یــا کیفــری و همچنیــن مجــازات انضباطــی روبــرو شــوند.

در صــورت دریافــت شــکایت در مــورد رفتــار مقامــات انتظامــی یــا شــخصی کــه در اثــر اقدامــات مأمــوران اجــرای قانــون 

بــه شــدت مجــروح شــده یــا کشــته شــده، بایــد یــک تحقیقــات رســمی موثــر انجــام شــود. هــدف اصلــی هرگونــه تحقیــق 

بایــد حصــول اطمینــان از اجــرای موثــر قوانیــن داخلــی باشــد کــه از حــق حیــات و تمامیــت جســمانی محافظــت مــی کنــد. 

در مــواردی کــه موضــوع شــامل نماینــدگان یــا نهادهــای دولتــی مــی شــود، اطمینــان از پاســخگویی آنهــا در مــورد مــرگ 

یــا صدمــات جســمی کــه تحــت مســئولیت آنهــا رخ مــی دهــد، بســیار مهــم اســت. نــوع خاصــی از تحقیقــات مــورد نیــاز 

بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، ممکــن اســت بــا توجــه بــه شــرایط متفــاوت باشــد.

مسئولیت های سازمان دهنده تجمع

ــات را  ــه تجمع ــانی ک ــد. کس ــع را دارن ــزاری تجم ــی برگ ــئولیت اصل ــه مس ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــرد ی ــده ف ــازمان دهن س

ســازماندهی مــی کننــد بایــد بــا پلیــس همــکاری کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تجمعــات آنهــا بــا قانــون و شــرایط 

ارســال شــده مطابقــت دارنــد. بایــد مشــخص شــود کــه دقیقــاً چــه کســی در ســازماندهی هــر تجمــع دخیــل اســت و 

مــی تــوان فــرض کــرد کــه ســازماندهنده رســمی شــخص یــا افــرادی هســتند کــه اعــالن قبلــی بــه نــام آنهــا ارســال شــده 

اســت. ایــن الزم نیســت یــک شــخص حقوقــی باشــد، و مــی توانــد مثــال یــک کمیتــه از افــراد یــا یــک ســازمان غیررســمی 

باشــد.

1- اطمینان از ماهیت یک تجمع صلح آمیز- اصول عملکرد خوب

اســتفاده از مذاکــره و/یــا میانجیگــری بــرای کمــک بــه حــل و فصــل تجمعــات مــورد اختــالف: اگــر یــک تجمــع پیشــنهادی 

یــا زمــان، مــکان یــا شــیوه آن مــورد اختــالف باشــد و بیــن ســازمان دهنــده، مقــام نظارتــی تعییــن شــده، مقامــات اجــرای 

ــی ایجــاد نشــود،  ــچ راه حل ــرد، هی ــرار بگی ــر ق ــه ممکــن اســت حقــوق آنهــا تحــت تأثی ــی ک ــا ســایر طــرف های ــون ی قان

مذاکــره یــا گفتگــوی واســطه ای مــی توانــد بــه رســیدن بــه یــک توافــق متقابــل بیــن طرفهــای مربوطــه رضایــت بخــش 

تــر از توســل رســمی بــه قانــون باشــد. تســهیل مذاکــرات یــا گفتگــوی واســطه ای را معمــوالً مــی تــوان توســط افــراد یــا 

ســازمانهایی انجــام داد کــه وابســته بــه دولــت یــا ســازمان دهنــده نیســتند. حضــور نماینــدگان قانونــی احــزاب ممکــن 

اســت بــه تســهیل گفتگــو بیــن ســازمان دهنــده مجمــع و مقامــات اجــرای قانــون نیــز کمــک کنــد.

2- برنامه ریزی قبل از رویداد با مقامات اجرای قانون
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 تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، ایــن یــک عمــل خــوب اســت کــه ســازماندهنده )هــا( قبــل از رویــداد بــا مقامــات نیــروی 

انتظامــی، تدابیــر امنیتــی را مــورد توافــق قــرار دهنــد. چنیــن بحــث هایــی مــی توانــد اســتقرار پلیــس و شــرکت کننــدگان 

و نگرانــی هــا دربــاره ماهیــت عملیــات پلیــس را پوشــش دهــد. بعضــي اوقــات، بــراي مثــال، حضــور پليــس در يــك مــكان 

خــاص ممكــن اســت بــه گونــه اي بــي مــورد درگيــري يــا تحريــك كننــده تلقــي شــود و ســازماندهنده ممكــن اســت از 

پليــس بخواهــد كــه حضــورش کمتــر دیــده شــود یــا کمتــر بــه چشــم آیــد.

3- ارزیابی ریسک

 ســازمان دهنــدگان-در همــکاری بــا پلیــس و ســایر نهادهــا )ماننــد خدمــات آتــش نشــانی و آمبوالنــس( - بایــد در نظــر 

ــا ایــن حــال، اعمــال  ــد. ب ــا آنهــا برخــورد مــی کن ــه ب ــد کــه تجمــع آنهــا چــه خطــری دارد و در صــورت تحقــق چگون بگیرن

قانــون ارزیابــی خطــر اجبــاری بــرای همــه تجمعــات عمومــی در فضــای بــاز، یــک رژیــم نظارتــی غیــر ضــروری بوروکراتیــک 

و پیچیــده ایجــاد مــی کنــد و گــروه هــا و افــراد را بــه طــور غیرموجهــی از آزادی تجمــع مســالمت آمیــز بــاز مــی دارد.

مســئولیت اطاعــت از دســتورات قانونــی مقامــات مجــری قانــون: قانــون تجمعــات ممکــن اســت از ســازمان دهنــدگان 

)و همچنیــن شــرکت کننــدگان( بخواهــد کــه از دســتورات قانونــی مقامــات اجــرای قانــون اطاعــت کننــد. امتنــاع از انجــام 
ایــن کار ممکــن اســت مســئولیت ســازمان دهنــدگان را بــه دنبــال داشــته باشــد.

ســازمان دهنــدگان و سرپرســتان موظفنــد تــالش منطقــی بــرای رعایــت الزامــات قانونــی و اطمینــان از صلــح آمیــز بــودن 

تجمعــات خــود انجــام دهنــد. برگزارکننــده نبایــد در قبــال اقدامــات تــک تــک شــرکت کننــدگان، مســئولیتی داشــته باشــد. 

در عــوض، در صــورت ارتــکاب تخلــف یــا عــدم اجــرای دســتورات قانونــی مقامــات اجــرای قانــون، مســئولیت فــردی برای 

هــر مباشــر یــا مشــارکت کننــده ایجــاد مــی شــود. ممکــن اســت ســازمان دهنــده بخواهــد بیمــه مســئولیت عمومــی بــرای 

رویــداد خــود را بگیــرد. بــا ایــن حــال، بیمــه نبایــد شــرط آزادی برگــزاری تجمــع باشــد، زیــرا هرگونــه چنیــن الزامــی مــی تواند 

ــر ایــن، اگــر یــک تجمــع بــه نابســامانی  تأثیــر نامتناســب و بازدارنــده ای در برخــورداری از آزادی داشــته باشــد. عــالوه ب

عمومــی تبدیــل شــود، مســئولیت محــدود کــردن خســارت ناشــی از آن بــه عهــده دولــت اســت، نــه ســازماندهنده یــا 

مأموریــن رویــداد. بــه هیــچ وجــه برگزارکننــده یــک تجمــع قانونــی و مســالمت آمیــز مســئول اختــالل ایجــاد شــده بــرای 

دیگــران نیســت.
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بخش ششم: نظارت

مدافعان حقوق بشر و ناظران

نظــارت بــر تجمعــات مــی توانــد گزارشــی بــی طرفانــه و عینــی از آنچــه رخ مــی دهــد، از جملــه ثبــت واقعــی رفتــار هــم 

 NGO شــرکت کننــدگان و هــم مقامــات اجــرای قانــون را ارائــه دهــد. بــه عنــوان مثــال، نظــارت ممکــن اســت توســط

هــای محلــی انجــام شــود. دفاتــر مدافــع داخلــی و کمیســیون هــای حقــوق بشــر نیــز ممکــن اســت نقــش هــای نظارتــی 

را بــه عنــوان ســازمان هــای غیردولتــی بیــن المللــی حقــوق بشــر )ماننــد دیــده بــان حقــوق بشــر یــا عفــو بیــن الملــل( یــا 

ســازمان هــای بیــن دولتــی )ماننــد شــورای اروپــا یــا ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا( عهــده دار شــوند.

در حالــی کــه مســئولیت اصلــی ترویــج و حمایــت از آزادی تجمــع بــر عهــده دولــت اســت، ســازمان هــای غیردولتــی نقــش 

مهمــی در پیشــبرد حقــوق بشــر ایفــا مــی کننــد. بنابرایــن مدافعــان حقــوق بشــر بایــد مجــاز بــه فعالیــت آزادانــه در زمینــه 

ــند. آزادی تجمع باش

ناظــران بــه عنــوان اشــخاص یــا گــروه هــای ثالــث -و غیــر شــرکت کننــده- در تجمــع تعریــف مــی شــوند کــه هــدف اصلــی 

آنهــا مشــاهده و ثبــت وقایــع اســت.

نظــارت بــر تجمعــات عمومــی کار دشــواری اســت و نقــش دقیــق ناظــران بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــرا و توســط چــه 

کســانی بــه کار گرفتــه شــده انــد. بــه عنــوان مثــال، ناظــران مــی تواننــد وظیفــه نظــارت بــر جنبــه هــای خاصــی از مجموعــه 

را داشــته باشــند، ماننــد:

نظــارت بــر یــک رویــداد )و اینکــه آیــا دولــت تعهــدات مثبــت خــود را بــر اســاس قوانیــن حقــوق بشــر انجــام مــی  	

دهد(؛

آیا طرفین به توافق قبلی درباره نحوه برگزاری تجمع پایبند هستند یا خیر. 	

تعامل بین شرکت کنندگان در تظاهرات و افراد ی که با تضاهرات مخالف اند.  	

رفتار شرکت کنندگان در راهپیمایی که از مکان حساسی عبور می کند. 	

رسانه ها

روزنامــه نــگاران نقــش مهمــی در تأمیــن پوشــش مســتقل تجمعــات عمومــی دارنــد. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا باید از شــرکت 

کننــدگان در رویــداد متمایــز شــوند و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت مقامــات بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــند. بــه منظــور 

اجتنــاب از ســردرگمی و تســهیل چنیــن دسترســی، ممکــن اســت الزم باشــد از روزنامــه نــگاران و ســایر پرســنل رســانه 

هــا خواســته شــود تــا بــه وضــوح قابــل شناســایی باشــند )بــرای مثــال، بــا اســتفاده از حبــاب هــای فلورســنت(.

راه پیمایــی هــا و تجمعــات اغلــب تنهــا راهــکار و ابــزاری اســت کــه کســانی کــه بــه رســانه هــا دسترســی ندارنــد ممکــن 

اســت مجبــور شــوند بــرای آنکــه صدایشــان یــا اعتراضــات یــا نظــرات خــود را بــه اطــالع عمــوم برســانند، از آن اســتفاده 

ــدگان رویدادهــا و مقامــات  ــرای ســازمان دهن ــم هــای رســانه ای همچنیــن عنصــر مهمــی از پاســخگویی را ب ــد. فیل کنن

اجــرای قانــون ارائــه مــی دهــد. بنابرایــن رســانه هــا بــرای ثبــت و مخابــره آنچــه رخ مــی دهــد، بایــد بــه تجمعــات دسترســی 

داشــته باشــند.

سایر ذینفعان

تجمعــات مســالمت آمیــز اغلــب بــر حقــوق افــراد غیــر شــرکت کننــده ماننــد صاحبــان مشــاغل، ســاکنان محلــی، کاربــران 

جــاده هــا و عابــران پیــاده، ناظــران و تماشــاگران تأثیــر مــی گــذارد. امــا صرفــا تاثیــر تجمــع بــر امــور افــراد غیــر و امــکان 

اختــالل موقــت در عبــور و مــرور باعــث ایجــاد محدودیــت یــا ممانعــت از برگــزاری تجمــع نبایــد باشــد. عــالوه بــر ایــن، 

هنــگام تعییــن ضــرورت و تناســب هرگونــه محدودیــت، ایــن واقعیــت کــه آزادی تجمــع، صرفــاً دارای ماهیــت موقتــی 

اســت، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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پیوست ها:

اعالمیه جهانی حقوق بشر

https://iran.un.org/sites/default/files/11-2019/UniversalDeclarationHR_0.pdf

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

https://www.oas.org/dil/access_to_information_American_Convention_on_Human_Rights.pdf

منشور بین المللی حقوق بشر

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf

کنوانسیون حقوق کودک

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf

سند کپنهاگ

https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

کنوانسیون کشورهای مستقل همسود در حقوق بشر و آزادی های اساسی

https://www.refworld.org/docid/49997ae32c.html
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