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از معدود حقوق بشر است  اعتراضات  بر  حق 
و  مــدنــی  حــقــوق  بین المللی  میثاق  دو  هــر  در  کــه 
حقوق  بین المللی  میثاق  و   )22 )مـــاده  سیاسی 
مــورد   )8 )مـــاده  فرهنگی  و  اجتماعی  اقــتــصــادی، 
ــت. آزادی اعــتــراضــات و  گــرفــتــه اسـ ــرار  پــذیــرش قـ
اجتماعات سیاسی را می توان به عنوان یک آزادی 
که از یک سو  دو ارزشی و دو جلوه ای به شمار آورد 
یک  مسالمت آمیز،  تجمع  بر  حق  عنوان  به  خــود 
حق و آزادی مستقل انسانی است و از سویی دیگر 
به عنوان مصداقی از مصادیق آزادی بیان می تواند 

ح باشد. از مفاد اسناد بین المللی ناظر بر حق  مطر
اعمال  بــرای  را  شــرط  چند  مــی تــوان  اعتراضات  بر 
نمود  استنباط  بشر  بین الملل  این حق در حقوق 
اعالن  و  بودن  موقتی  مسالمت آمیز،  از  عبارتند  که 
به مقامات دولتی. برخی از این شروط در قوانین 
ایاالت متحده به ویژه قانون اساسی ایاالت متحده 
و اصالحیه های آن به رسمیت شناخته شده است 
رویه  و  عملکرد  مشاهده  با  عمل  در  که  آنچه  ولی 
پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا مشاهده می گردد، 

رفتاری متعارض با این موازین قانونی است.

نظام در اعتراضات بر حق تقنینی پیشینه
حقوقیایاالتمتحدهآمریکا

ایـــاالت  اســاســی  قــانــون  اصــالحــیــه  نخستین 
قوانینی  وضع  از  را  متحده  ایــاالت  کنگره  متحده، 
بــه اجــتــمــاعــات مــســالــمــت آمــیــز را نقض  کــه حــق 
بر این اساس: »کنگره  نماید، ممنوع می ساخت.1 
که مذهبی  نمی بایستی هیچ قانونی را وضع نماید 
را ایجاد نموده، یا اجرای آزادانه مناسک مذهبی را 
آزادی بیان و آزادی مطبوعات  یا  ممنوع می سازد 
مسالمت آمیز  اعتراضات  بر  حق  یا  کــرده  نقض  را 
اصالحیه  چهاردهمین   .»2 ــبــرد...  ب زیــرســؤال  را 
را  ممنوعیت  ایــن  متحده،  ایــاالت  اساسی  قانون 
نمود3 .  ایالتی  دولت های  به  نسبت  اعمال  قابل 
که  است  نموده  اعالم  متحده  ایاالت  عالی  دیوان 
حق  از  کشور،  این  اساسی  قانون  اصالحیه  اولین 
بر اجتماعات مسالمت آمیز محافظت می نماید. با 

کاوی حق   وا
بر اعتراضات 
در نظام 
حقوقی ایاالت 
کازرونیمتحده آمریکا سیدمصطفی
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