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شماره اول

حقوق بینالملل

تیر و مرداد 1399

این حال ،همان گونه که در قضیه Shuttlesworth

تعریفی از مفهوم موقتی بــودن وجــود نداشته و

به موجب تصمیمات و آرای دیــوان عالی ایاالت

 v. City of Birmingham4آم ــده اس ــت ،حــق بر

ای ــن کــه چــه م ــدت زمــانــی الزم مـیبــاشــد تــا یک

متحده بر مبنای اصالحیه اول قانون اساسی مقرر

اعتراضات مسالمتآمیز در نظام حقوقی ایاالت

اجتماع به طول انجامد؛ مهم نمیباشد .دادگاه

شــده عمل میکنند ،دولــت همچنین میتواند

متحده ،یک حق مطلق نبوده و مقامات دولتی

اروپایی حقوق بشر در قضیهی اوا مولنر در مقابل

مقررات خاص و ویژهای را وضع نماید که التزامات

نمیتوانند به صالحدید خود یک اجتماع عمومی

مجارستان ( )2008تصریح نمود که هشت ساعت

دیگری را بــرای اجتماعاتی که در نزدیکی مرا کز

را مــمــنــوع اع ــام نــمــایــنــد .در هــر صـ ــورت ،دولــت

یک زمان مناسب برای شرکتکنندگان به منظور

عمومی و دولتی عمده برگزار میشوند ،مقرر دارد.

میتواند محدودیتهایی را بر زمان ،مکان و شیوه

بیان اعتراض خود میباشد و تصمیم پلیس برای

اجــتــمــاعــات مسالمتآمیز وضــع نماید مشروط

پرا کنده نمودن جمعیت پس از این مدت زمانی،

بــر ایــنــکــه ال ــزام ــات قــانــون اســاســی رعــایــت شــود.

غیرمعقول خواهد بود .هم چنین در این قضیه،

محدودیتهای زمانی ،مکانی و مرتبط با شیوه

ایــن امــر کــه امــکــان اخــتــال فعالیتهای روزان ــه

اجتماعات ،تــا بــه آنجا مجاز میباشد کــه بــدون

توسط اجتماعات وجود دارد ،به رسمیت شناخته

استناد به سخنرانیهای تنظیم شده باشد و به

شد.

-4ممنوعیت یا محدودیت توسل به زور توسط
نیروهای انتظامی و امنیتی
ش ــرط ممنوعیت یــا مــحــدودیــت تــوســل به
زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی ،یکی از
شــروط اصلی اعــتــراضــات در نظام قــانــونگــذاری
ای ـ ــاالت مــتــحــده مــیب ــاش ــد .در ای ــن خــصــوص،
بــعــد مــســالــمـتآمــیــز اعــتــراضــات هــمــان گــونــه که
در بخش قبلی نیز م ــورد اش ــاره ق ــرار گــرفــت هم
متوجه شرکتکنندگان در اعتراضات و هم متوجه
نیروهای انتظامی و امنیتی است .به عبارت دیگر،
نیروهای انتظامی و امنیتی نیز بایستی از توسل به
زور که موجب به هم خوردن وجه مسالمتآمیز
بودن یک اعتراضات میگردد ،خــودداری ورزند.
قــانــون اســاســی ایــاالت متحده آمریکا شــمــاری از
حقوق را برای مظنونین و محکومین به رسمیت
شناخته اســت کــه از جملهی آنهــا مـیتــوان به
اصل مصون بودن از تفتیش و تعقیب غیرمنطقی،
هشدارهای الزم توسط مأمورین انتظامی پیش
از بازداشت و ...اشاره کرد .همچنین این التزام
در اسناد مختلفی حقوقی داخلی و حتی محلی
ایــاالت متحده آمــده اســت از جمله بــرای نمونه
اداره پلیس فرگوسن از یک سیاست چهار ساله
م ــدون ب ــرخ ــوردار اس ــت کــه تـصــریــح م ـ ـیدارد که
به هیچ وجه از تبعیض نــژادی یا تعقیب افــراد بر
اســاس معیارهای ن ــژادی چشمپوشی نخواهد
نــمــود .در ایــن سیاست تصریح شــده اســت که:
«بـ ــازداشـ ــت اف ـ ــراد ب ــر مــبــنــای تــبــعــیــض نـ ــژادی،
غــیــراخــاقــی و غیرقانونی ب ــوده و گسترش عدم
اعتماد به مأمورین اجرای قانون را در جامعهای
که ما زندگی می کنیم؛ تقویت می نماید.» 6
عالوه بر اسناد حقوقی داخلی ایاالت متحده
در ارتباط با ممنوعیت یا محدودیت توسل به زور
توسط نیروهای پلیس و امنیتی ،اسناد حقوق نرم
بینالمللی ناظر بر نحوه رفتار مأموران انتظامی و
امنیتی با شرکتکنندگان در اعتراضات وجود دارد
از جمله آن میتوان به قواعد رفتاری توسل به زور
مأموران انتظامی که توسط سازمان ملل متحد

قدری بایستی مضیق تفسیر شود که منافع قابل
توجه دولتی را تأمین نموده و راهها و کانالهای
جایگزین متناسبی را برای تبادل اطالعات فراهم
نماید.

واکاوی التزامات حق بر اعتراضات در نظام
حقوقی ایــاالت متحده بر مبنای تعهدات
حقوق بشری ایاالت متحده
-1مسالمتآمیز بودن
ایـ ـ ــن ح ـ ــق ف ــق ــط ن ــس ــب ــت ب ـ ــه تــجــمــعــات
مــســالــم ـتآمــیــز اع ــم ــال مـ ـیش ــود و اع ــت ــراض ــات
خــشــونـتآمــیــز را در بــر نــم ـیگــیــرد .ای ــن ال ــت ــزام از
اصــاحــیــه اول ق ــان ــون اس ــاس ــی ای ـ ــاالت متحده
پیشبینی شــده اســت و مسالمتآمیز بــودن به
مــعــنــای ع ــدم تــهــدیــد نسبت بــه ایــمــنــی عمومی
یــا امــنــیــت مــلــی م ـیبــاشــد .الــبــتــه مسالمتآمیز
فقط بــه معنای آن نیست کــه بــرگــزارکــنــنــدگــان و
شرکتکنندگان در یــک اجــتــمــاعــات ،بایستی از
انجام اقداماتی که با ایمنی عمومی یا امنیت ملی
آمریکا در تعارض باشد ،خودداری نمایند بلکه به
این معنا نیز میباشد که همان گونه که در بخش
مربوط به محدودیت توسل به زور توسط نیروهای
پلیس و امنیتی آمریکا خواهد بود ،این نیروها نیز
بایستی از توسل به زور علیه جمعیت شرکت کننده
در جریان یک اعتراضات مسالمتآمیز خودداری
نمایند که متأسفانه رعایت این بعد دوم از التزام
مسالمتآمیز اعتراضات در رویــه عملی پلیس و
سیاستمداران ایاالت متحده دیده نمیشود.
-2موقتی بودن
اجتماعات فعالیتهای موقتی بوده اما هیچ

-3اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات
در نظام قانونگذاری ایــاالت متحده ،شرط
اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات ذکر نشده
ً
اس ــت و اصـ ــوال تــرتــیـبدهــنــدگــان تــظــاهــرات الزم
نیست تا به لحاظ قانونی اقدام به اخذ مجوز پیش
از برگزاری اجتماعات اقدام نمایند .با این حال ،بر
طبق رویه موجود در ایاالت متحده ،ترتیبدهنده
ً
یک اجتماعات ،معموال پیش از برگزاری اجتماعات
از پلیس محلی یــا ســایــر نــهــادهــای صالحیتدار
دولتی و حا کمیتی اقدام به اخذ مجوز مینمایند
 .5درخواست مجوز برای برگزاری یک اجتماعات
ً
معموال به اطالعاتی در ارتباط با زمان ،تاریخ دقیق
و موقعیت جغرافیایی مکان برگزاری اجتماعات
نیازمند میباشد .فرمانداریهای محلی در ایاالت
متحده میتوانند در چارچوب حدود و ثغوری که

نگـ ــذاری ایـ ــاالت
در نــظ ــام قـ ــانـ ــو 
م ـت ـحــده ،شـ ــرط اخـ ــذ مــج ــوز پ ـیــش از
ب ــرگ ــزاری اجـتـمــاعــات ذک ــر ن ـشــده اســت
ً
و اص ـ ــوال تــرت ـی ـبده ـنــدگــان ت ـظــاهــرات
الزم نیست تــا بــه لـحــاظ قانونی اقــدام
بـ ــه اخ ـ ــذ م ـ ـجـ ــوز پـ ـی ــش از بـ ــرگـ ــزاری
اجتماعات اقــدام نمایند .با ایــن حال،
بر طبق رویه موجود در ایاالت متحده،
ً
ترتیبدهنده یــک اجتماعات ،معموال
پیش از بــرگــزاری اجتماعات از پلیس
محلی یا سایر نهادهای صالحیتدار
دولتی و حاکمیتی اقــدام به اخذ مجوز
مینمایند.

