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ــه نظر  ــا ب ــت مــحــســوب مـــی گـــردد. در ایـــن راس
بایستی  ایــران  اسالمی  جمهوری  که  می رسد 
به منظور شناسایی  نرم خود  از ظرفیت های 

هرچه بیشتر این رویکرد دوگانه بهره ببرد.

نتیجهگیری:
حق بر اعتراضات مسالمت آمیز از نظر سلسله 
حقوق  ترین  اولویت  با  و  باالترین  از  یکی  مراتبی، 
تلقی  متحده  ایــاالت  در  موجود  شهروندی  و  بشر 
مـــی شـــود. عــلــی رغــم ایــنــکــه در قــانــون اســاســی و 
اعتراضات  بــه  حــق  مــوضــوع  بــه  آن  اصالحیه های 
مسالمت آمیز پرداخته شده است و حتی اصالحیه 
اول قانون اساسی ایاالت متحده مقرر نموده است 
که  بــپــردازد  قوانینی  وضــع  به  کنگره  نمی توان  که 
کشور باشد. حق بر  ناقض حق بر اعتراضات در این 
متحده  ایاالت  قوانین  در  مسالمت آمیز  اعتراضات 
به مانند قوانین نظام های حقوقی دیگر، یک حق 
مطلق محسوب نشده بلکه مشروط می باشد و در 
این زمینه نیز التزاماتی مانند مسالمت آمیز بودن، 
اخذ  و  بودن  موقتی  زور،  به  توسل  در  محدودیت 

مجوز قبل از برگزاری اجتماعات الزم می باشد.
فزاینده  حمایت  ایــن  علی رغم  حــال،  ایــن  با 
در  امــا  مسالمت آمیز  اعتراضات  بر  حق  از  قانونی 
که  هستیم  آن  شاهد  رویــه ای  و  رویــکــردی  عرصه 
آن  بــا  مرتبط  حقوق  و  مــزبــور  حــق  گسترده  نقض 
به  می گیرد.  ــورت  ص خبرنگاران  حقوق  جمله  از 
نیروهای  اخیر،  دهــه  یک  در  ویــژه  به  که  گــونــه ای 
ــا افـــزایـــش  ــاالت مــتــحــده بـ ــ ــ امــنــیــتــی و پــلــیــس ای
تأمین  و  خرید  و  خود  اعتراضات  ضد  بودجه های 
مــیــزان  ــات،  ــراضـ ــتـ اعـ ــــن  ای ضـــد  مــخــتــلــف  ادوات 
قابل توجهی از توسل به زور را در عرصه اعتراضات 
که همین  گرفته اند به نحوی  کار  مسالمت آمیز به 
به  مــوجــب  زور،  بــه  ــوســل  ت از حــد  بــیــش  کـــاربـــرد 
کشیده شدن این اعتراضات شده و آن ها  خشونت 

ج ساخته است. را از حالت مسالمت آمیز خار
مــربــوط  ــه تعهد  ک آنــجــا  از  ــه  ک اســـت  بــدیــهــی 
ــالوه بر  بــه احــتــرام و تضمین حــق بــر اعــتــراضــات ع
اسناد  در  متحده  ایـــاالت  داخــلــی  حقوقی  اســنــاد 
بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی 
آن ها  در  ایــاالت متحده  که  آمــده است  و سیاسی 
ح  طر یک  ماده  مبنای  بر  بنابراین  دارد،  عضویت 
به  میالدی،   2001 دولت ها  بین المللی  مسئولیت 
دلیل نقض این تعهد در جریان اعتراضات مختلف 

موجبات  مــتــحــده،  ــاالت  ــ ای ــردم  مـ مسالمت آمیز 
را  متحده  ایـــاالت  دولـــت  بین المللی  مسئولیت 

فراهم می آورد.
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