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شماره اول

تیر و مرداد 1399

حقوق بینالملل

مخالفان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی

حقوق مربوط به خبرنگاران و حق آزادی بیان افراد

با ایــن حــال نظر به خــروج ایــاالت متحده در

-سیاسی ایــاالت متحده میباشد .بدیهی است

شرکتکننده در اعتراضات برای طرح دیدگاهها و

س ــال  2018مــیــادی از شـ ــورای حــقــوق بشر

کــه بــه نظر نــمـیرســد کــه بــتــوان ایــن اســتــدالل را

اعــتــراضــات خــودشــان اســت .حــق آزادی بیان با

ملل متحد ،این ظرفیت امروزه باقی نیست و

بــه عــنــوان یــک اســتــدالل قانونی از منظر حقوق

توجه بــه وقــایــع فرگوسن آمــریــکــا ،نخستین حق

بنابراین مناسبترین راهکار موجود ،استفاده

بینالملل م ــورد پــذیــرش ق ــرار داد چــرا کــه نظم

بشری است که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد

از سازوکارهای داخلی موجود قانونی ایاالت

عمومی بــه عــنــوان یــک استثنا بــر اعــمــال قواعد

که در ماده  19اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند 2

متحده بــه وی ــژه دی ــوان عــالــی کــشــور ایــاالت

مختلف حقوق بشری از جمله حق بر اعتراضات در

ماده  19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

متحده بوده است .این مسأله به ویژه از آن رو

نظام حقوق بشر بینالملل مورد پذیرش قرار گرفته

و در اسناد بینالمللی منطقهای حقوق بشری نیز

واجد اهمیت میباشد که همان طور که مورد

است و بنابراین ،این که در هر مورد نقض حق بر

مورد حمایت قرار گرفتهاند عالوه بر این حق آزادی

خطاب قرار گرفت ،نظام قانونگذاری و رویه

اعتراضات مسالمتآمیز به ایــن استثناء استناد

بیان و آزادی اجتماعات در اصالحیه شمارهی یک

قضایی ایــاالت متحده ،قوانین داخلی این

شــود آن را از حــالــت استثنایی خ ــارج ساخته و

قانون اساسی آمریکا و در رویه قضایی محا کم این

کشور را بر تعهدات بینالمللی حقوق بشری آن

تبدیل به اصل نموده که در حقوق بینالملل بشر

کشور(از جمله در قضیهی ناسپ در مقابل آالباما

کشور مقدم میداند .در آرای چندی دیوان

به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته است .حق

( ))1958تضمین شده است .این اصالحیه ،امروزه

عالی کشور آمریکا به نقض حقوق بشر اتباع

به عنوان مهمترین و باالترین سند ملی در حوزه

آمریکا توسط دولــت اش ــاره نموده اســت و از

حمایت از انــواع حق آزادی بیان از جمله آزادی

رویه موجود در این قضایا میتوان برای اثبات

خبرنگاران به تحت پوشش ق ــراردادن تظاهرات

مسئولیت مدنی دولت آمریکا و سازمانهای

مطرح میباشد به طــوری که وزارت دادگستری

پلیسی فــدرال و ایالتی آمریکا به دلیل نقض

ای ــاالت متحده بــا انتشار گــزارشــی ،پیشتر اعــام

ح ــق ب ــر اع ــت ــراض ــات ش ــه ــرون ــدان آمــریــکــایــی

نموده بود« :هم ا کنون یک قاعده مسلم است که

استفاده نمود .بسیاری از اسناد حقوقی در

اصالحیه شماره یک قانون اساسی از افرادی که از

زمینه تضمین حق بر اعتراضات شهروندان

مأمورانی که به فعالیتهای پلیسی در مکانهای

آمریکایی ،از زمره اسناد حقوق نرم محسوب

عمومی م ـیپــردازنــد ،عــک ـسبــرداری مینمایند،

میشوند ،ضمانت اجرای حقوق نرم ،به طور

حمایت میکند ...محدوده حمایتی اصالحیه اول

قطع افکار عمومی ایــاالت متحده میباشد.

به فراتر از حق جمعآوری اطالعات مهم از مقامات

از ایــن منظر م ـیتــوان ،افــکــار عمومی ایــاالت

دولــتــی بــســط پــیــدا کـ ــرده و هـمچــنــیــن مــقــامــات

متحده را در مقابل نقض این اسناد حقوق نرم

دولــتــی را از مــجــازات انتشار اطــاعــات مــربــوط به

به ویژه در ارتباط با نحوه برخورد سازمانهای

سوءرفتار دولت باز میدارد» 20.رویه قضایی ایاالت

پلیسی با اعتراضات مسالمتآمیز قرار داد .به

متحده البته استثنائاتی را بر حق آزادی بیان قرار

نظر میرسد که جمهوری اسالمی ایــران به

داده اســت از جمله فحشای کــودکــان ،عــبــارات

طور عمده بایستی بر این سازوکار نرم در زمینه

منزجرکننده و تهدیدات صریح علیه سایر افــراد

تضمین حق بر اعتراضات شهروندان آمریکایی

بر اعتراضات به عنوان یکی از حقوق بشری که در

اسناد بینالمللی منطقهای ،حق آزادی بیان را در

استفاده نماید.

ماده  21میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

مرکز توجه خود قرار دادهاند از جمله بند یک ماده

 -2از منظر ســیــاســی ،م ـیتــوان رویــکــرد حقوق

مــورد استناد قــرار گرفته است بایستی به صورت

 11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر راجع به آزادی

بــشــری ای ـ ــاالت مــتــحــده نــســبــت ب ــه ح ــق به

فــوری تحقق پیدا نموده و ایــاالت متحده آمریکا

بیان و آزادی اجتماعات بوده است.

میتوان رویکرد حقوق بشری ایاالت
مـتـحــده نسبت بــه حــق بــه اعـتــراضــات
در ایــن کشور را نمایانگر همان رویکرد
دوگانه حقوق بشری دانست که نقض
حق به اعتراضات در ایــن کشور در اثر
توسل بیش از حد زور نیروهای پلیس
و امنیتی در راستای حفظ نظم عمومی
و امنیت ملی توجیه میشود در حالی
کــه بــرگــزاری اعـتــراضــات غیرقانونی در
کشورهای هدف این رویکردهای دوگانه
حـ ـق ــوق بـ ـش ــری از ج ـم ـلــه ج ـم ـهــوری
اس ــام ــی ایـ ـ ــران ،ن ـقــض ح ـقــوق ب ـشــر و
حقوق شهروندی اتباع ایرانی محسوب
میگردد.

21

به عنوان یکی از اعضای این میثاق ،نمیتواند به

اعــتــراضــات در ایــن کشور را نمایانگر همان
روی ــک ــرد دوگ ــان ــه حــقــوق بــشــری دانــســت که

امکانات و وسایل خود به منظور توجیه نقض حق

راهـ ـک ــاره ــای مــحـتـمــل ح ـقــوقــی -سـیــاســی
موجود در مقابل نقض حق بر اعتراضات در
نظام حقوقی -سیاسی ایاالت متحده

و امنیتی در راســتــای حــفــظ نــظــم عمومی

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

 -1از مــنــظــر حــقــوقــی ،مــحــتــم ـلتــریــن ســنــاریــو

و امنیت ملی توجیه مـیشــود در حالی که

م ـیتــوانــســت بــا تــوجــه بــه تــحــوالت مــوجــود

برگزاری اعتراضات غیرقانونی در کشورهای

در ای ــاالت متحده و نقض گــســتــرده حــق بر

هدف این رویکردهای دوگانه حقوق بشری

اعتراضات مسالمتآمیز ،ارجاع وضعیت این

از جــمــلــه جــمــهــوری اســامــی ای ـ ــران ،نقض

کشور به شورای حقوق بشر ملل متحد باشد.

حقوق بشر و حقوق شهروندی اتباع ایرانی

اعتراضات توسل جوید.

نــقــض حــق بــه اعــتــراضــات در ای ــن کــشــور در
اثــر تــوســل بیش از حــد زور نــیــروهــای پلیس

