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شماره اول

حقوق بینالملل

تیر و مرداد 1399

به قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط
بــا گــرانــادا در آمریکای مــرکــزی اش ــاره نمود کــه در
آن ،بــر حــق تمامی کــشــورهــای آمــریــکــای مرکزی
بــرای زندگی صلحآمیز و تصمیمگیری آیندهشان
به صــورت آزادانــه از هر طریق مشروع و قانونی از
جمله اعتراضات تأ کید شده بود 9.بنابراین ،ایاالت
متحده از هرگونه تالش در جهت اختالل در جهت
چنین راهبردی جلوگیری به عمل آورده و از جمله
اعتراضات را در کشور خود با سریعترین وا کنش
ممکن درصدد خاموش نمودن است تا این مؤلفه
راهبردی حقوق بشری از بین نرود.
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سناریوهای حقوقی مدافعان نقض حق بر
اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایاالت
متحده
-1نقض حقوق بنیادین بشری در جریان اعتراضات
نقض اص ــل منع تبعیض نـ ــژادی بــه عنوان
مهمترین اصل حقوق بشری نقض شده در جریان
ناآرامیهای فرگوسن مدنظر میباشد .این نقض
اصل منع تبعیض نژادی به صورت سازمانیافته در
پلیس آمریکا وجود داشته و حتی برای خود اقلیت
سیاهپوست آمریکایی نیز یک امر متداول شده است
به نحوی که یک تحقیق در ســال  2014میالدی
نشان داد که هفتاد درصــد از سیاه پوستهای
آمریکایی معتقدند که مأمورین پلیس این کشور
بــرخــورد بسیار ضعیفی در جهت رعــایــت تساوی
گروههای قومی و نــژادی این کشور با سایر اقشار
جامعه آمریکا دارند 11.بر مبنای نتایج یک تحقیق
دیگر در نیویورک ،مــردان سیاهپوست آمریکایی
احتماال  21بــار بیشتر از همتایان سفیدپوست
خود توسط پلیس مــورد اصابت گلوله قــرار گرفته
و  80درص ــد از آنهــایــی کــه در نــیــویــورک توسط
پلیس متوقف مـیشــونــد ،سیاهپوست هستند.
این عدمرضایت از عملکرد غیرقانونی پلیس آمریکا
عالوه بر افکار عمومی آمریکا در میان خود مأمورین
پلیس آمریکا نیز مشاهده میگردد بــرای نمونه بر
مبنای نتایج تحقیق کمیسیون کریستوفر در لوس
آنجلس 24.5 ،درصــد از  650مأمور پلیس مورد
مطالعه معتقد بودند که« :تبعیض نژادی از سوی
مأمورین نسبت به شهروندان متعلق به اقلیتها
هــم ا کــنــون وجــود داشــتــه و بــه تعامل منفی بین
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پلیس و جامعه کمک میکند».
این عملکرد تبعیضآمیز پلیس آمریکا منجر

به کاهش اعتماد عمومی به پلیس شده است به

احساس خطر و ترس مینمایند.
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گونهای که بر مبنای تحقیق اخیر مؤسسهی ورا
بــرای عدالت ،جوانان آمریکایی حتی در مواقعی
که قربانی یک جرم میشوند تمایل کمتری برای
ارایه گزارش در این مورد به پلیس آمریکا دارند.
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همچنین در همین تحقیق ،تنها  4نفر از  10نفر
شهروند آمریکایی اظــهــار نمودند کــه در صــورت
در خطر افتادن؛ با پلیس تماس میگیرند 14.این
آمار نگرانکننده از پلیس آمریکا نشان دهندهی
ایــن واقعیت اســت کــه شــهــرونــدان آمریکایی نه
تنها دیگر پلیس آمریکا را سدی به منظور مقابله
با انواع جرایم میبینند بلکه از وجود آن به تدریج

-2توسل بیش از حد از زور در جریان اعتراضات
توسل بیش از حد از زور در جریان اعتراضات
از سوی نیروهای پلیس و امنیتی در ایاالت متحده
یکی از اصلیترین دالیــل مدافعان نقض حق بر
اعتراضات در ایاالت متحده میباشد .گفته شد که
اعتراضات مسالمتآمیز که یکی از التزامات حقوق
داخلی و هم تعهدات حقوق بشری ایاالت متحده
است ،دو جنبه دارد که یک بعد آن ،محدودیت یا
ممنوعیت توسل به زور توسط نیروهای امنیتی و
انتظامی است .در این راستا ،به چند مورد عینی

