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مخالفان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی 
است  بدیهی  می باشد.  متحده  ایــاالت  -سیاسی 
ــن اســتــدالل را  کــه بــتــوان ای کــه بــه نظر نــمــی رســد 
حقوق  منظر  از  قانونی  اســتــدالل  یــک  عــنــوان  بــه 
نظم  کــه  چــرا  داد  ــرار  قـ پــذیــرش  مـــورد  بین الملل 
قواعد  اعــمــال  بــر  استثنا  یــک  عــنــوان  بــه  عمومی 
مختلف حقوق بشری از جمله حق بر اعتراضات در 
گرفته  نظام حقوق بشر بین الملل مورد پذیرش قرار 
که در هر مورد نقض حق بر  است و بنابراین، این 
استناد  استثناء  ایــن  به  مسالمت آمیز  اعتراضات 
و  ساخته  ج  خـــار استثنایی  حــالــت  از  را  آن  شــود 
که در حقوق بین الملل بشر  تبدیل به اصل نموده 
به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته است. حق 

که در  بر اعتراضات به عنوان یکی از حقوق بشری 
ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
صورت  به  بایستی  است  گرفته  قــرار  استناد  مــورد 
آمریکا  متحده  ایــاالت  و  نموده  پیدا  تحقق  فــوری 
به عنوان یکی از اعضای این میثاق، نمی تواند به 
امکانات و وسایل خود به منظور توجیه نقض حق 

اعتراضات توسل جوید.

2-رعایتحقوقمرتبطباحقبراعتراضات
که از سوی مخالفان نقض  یکی از استدالالتی 
حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایاالت 
با  مرتبط  حقوق  رعایت  می گردد،  ح  مطر متحده 
ایــن حقوق،  از  اســت. منظور  اعــتــراضــات  بــر  حــق 

حقوق مربوط به خبرنگاران و حق آزادی بیان افراد 
و  دیدگاه ها  ح  طر برای  اعتراضات  در  شرکت کننده 
با  بیان  آزادی  حــق  اســت.  خــودشــان  اعــتــراضــات 
حق  نخستین  آمــریــکــا،  فرگوسن  وقــایــع  بــه  توجه 
که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد  بشری است 
که در ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند 2 
ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشری نیز 
گرفته اند عالوه بر این حق آزادی  مورد حمایت قرار 
بیان و آزادی اجتماعات در اصالحیه شماره ی یک 
کم این  قانون اساسی آمریکا و در رویه قضایی محا
کشور)از جمله در قضیه ی ناسپ در مقابل آالباما 
)1958(( تضمین شده است. این اصالحیه، امروزه 
باالترین سند ملی در حوزه  و  به عنوان مهم ترین 
آزادی  جمله  از  بیان  آزادی  حق  انــواع  از  حمایت 
تظاهرات  قـــراردادن  پوشش  تحت  به  خبرنگاران 
دادگستری  وزارت  که  طــوری  به  می باشد  ح  مطر
اعــالم  پیش تر  گــزارشــی،  انتشار  بــا  متحده  ایـــاالت 
که  کنون یک قاعده مسلم است  نموده بود: »هم ا
که از  اصالحیه شماره یک قانون اساسی از افرادی 
که به فعالیت های پلیسی در مکان های  مأمورانی 
می نمایند،  عــکــس بــرداری  مــی پــردازنــد،  عمومی 
حمایت می کند... محدوده حمایتی اصالحیه اول 
به فراتر از حق جمع آوری اطالعات مهم از مقامات 
ــــرده و هــم چــنــیــن مــقــامــات  ک ــی بــســط پــیــدا  ــت دول
به  مــربــوط  اطــالعــات  انتشار  مــجــازات  از  را  دولــتــی 
سوءرفتار دولت باز می دارد«.20 رویه قضایی ایاالت 
متحده البته استثنائاتی را بر حق آزادی بیان قرار 
عــبــارات  ــان،  ــودک ک فحشای  جمله  از  اســت  داده 
افــراد  سایر  علیه  صریح  تهدیدات  و  منزجرکننده 
اسناد بین المللی منطقه ای، حق آزادی بیان را در 
مرکز توجه خود قرار داده اند از جمله بند یک ماده 
آزادی  به  راجع  بشر  اروپایی حقوق  کنوانسیون   11

بیان و آزادی اجتماعات بوده است.21
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ــوجــه بــه تــحــوالت مــوجــود  مــی تــوانــســت بــا ت
بر  حــق  گــســتــرده  نقض  و  متحده  ایـــاالت  در 
این  وضعیت  ارجاع  مسالمت آمیز،  اعتراضات 
کشور به شورای حقوق بشر ملل متحد باشد. 

ــاالت متحده در  ای ایــن حــال نظر به خــروج  با 
بشر  حــقــوق  ــورای  شــ از  مــیــالدی   2018 ســـال 
ملل متحد، این ظرفیت امروزه باقی نیست و 
بنابراین مناسب ترین راه کار موجود، استفاده 
ایاالت  قانونی  موجود  داخلی  سازوکارهای  از 
کــشــور ایــاالت  متحده بــه ویـــژه دیـــوان عــالــی 
متحده بوده است. این مسأله به ویژه از آن رو 
که مورد  که همان طور  واجد اهمیت می باشد 
رویه  و  قانون گذاری  نظام  گرفت،  قرار  خطاب 
این  داخلی  قوانین  متحده،  ایــاالت  قضایی 
کشور را بر تعهدات بین المللی حقوق بشری آن 
دیوان  چندی  آرای  در  می داند.  مقدم  کشور 
اتباع  بشر  حقوق  نقض  به  آمریکا  کشور  عالی 
از  و  اســت  نموده  اشـــاره  ــت  دول توسط  آمریکا 
رویه موجود در این قضایا می توان برای اثبات 
سازمان های  و  آمریکا  دولت  مدنی  مسئولیت 
نقض  دلیل  به  آمریکا  ایالتی  و  فــدرال  پلیسی 
حـــق بـــر اعـــتـــراضـــات شـــهـــرونـــدان آمــریــکــایــی 
در  حقوقی  اسناد  از  بسیاری  نمود.  استفاده 
شهروندان  اعتراضات  بر  حق  تضمین  زمینه 
نرم محسوب  اسناد حقوق  زمره  از  آمریکایی، 
می شوند، ضمانت اجرای حقوق نرم، به طور 
می باشد.  متحده  ایــاالت  عمومی  افکار  قطع 
ایــاالت  افــکــار عمومی  مــی تــوان،  ایــن منظر  از 
متحده را در مقابل نقض این اسناد حقوق نرم 
به ویژه در ارتباط با نحوه برخورد سازمان های 
پلیسی با اعتراضات مسالمت آمیز قرار داد. به 
به  ایــران  اسالمی  جمهوری  که  می رسد  نظر 
طور عمده بایستی بر این سازوکار نرم در زمینه 
تضمین حق بر اعتراضات شهروندان آمریکایی 

استفاده نماید.
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ــاالت مــتــحــده نــســبــت بـــه حـــق به  ــ ــشــری ایـ ب
همان  نمایانگر  را  کشور  ایــن  در  اعــتــراضــات 
که  ــســت  رویـــکـــرد دوگـــانـــه حــقــوق بــشــری دان
کــشــور در  نــقــض حــق بــه اعــتــراضــات در ایـــن 
پلیس  نــیــروهــای  زور  حــد  از  بیش  تــوســل  ــر  اث
عمومی  نــظــم  حــفــظ  راســتــای  در  امنیتی  و 
که  حالی  در  مــی شــود  توجیه  ملی  امنیت  و 
کشورهای  در  غیرقانونی  اعتراضات  برگزاری 
بشری  حقوق  دوگانه  رویکردهای  این  هدف 
ــران، نقض  ــ ایـ از جــمــلــه جــمــهــوری اســالمــی 
ایرانی  اتباع  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق 

   می توان رویکرد حقوق بشری ایاالت 
مــتــحــده نسبت بــه حــق بــه اعــتــراضــات 
رویکرد  همان  نمایانگر  را  کشور  ایــن  در 
نقض  که  دانست  بشری  حقوق  دوگانه 
اثر  در  کشور  ایــن  در  اعتراضات  به  حق 
پلیس  نیروهای  زور  حد  از  بیش  توسل 
و امنیتی در راستای حفظ نظم عمومی 
حالی  در  می شود  توجیه  ملی  امنیت  و 
در  غیرقانونی  اعــتــراضــات  ــرگــزاری  ب کــه 
کشورهای هدف این رویکردهای دوگانه 
از جــمــلــه جــمــهــوری  بـــشـــری  حـــقـــوق 
ــوق بــشــر و  ــق ــران، نــقــض ح ــ ــ اســـامـــی ای
حقوق شهروندی اتباع ایرانی محسوب 

می گردد. 


