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ประเทศไทย: ยุตกิ ารกลั่นแกล้ งและการดาเนินคดีกับสมาชิกพรรคฝ่ ายค้ าน
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรียกร้ องให้ ทางการไทยยุติการใช้ กระบวนการทางกฎหมายข่มขูแ่ ละคุกคามพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกพรรค ขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีนดั ฟั งคาวินิจฉัยกรณีที่มีข้อกล่าวหาต่อพรรคในวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึง่ อาจมีผลให้ มีการยุบพรรคและสมาชิกพรรคอาจถูก
ดาเนินคดี การพุง่ เป้าดาเนินคดีจานวนมากกับสมาชิกพรรคถือได้ วา่ เป็ นการโต้ กลับสมาชิกพรรคจากการจัดกิจกรรมซึง่ ถือเป็ นการใช้ สิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม
พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบพรรคในวันที่ 21 มกราคม จากเมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2562 นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็ นผู้ยื่นคาร้ องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ พิจารณาข้ อกล่าวหาว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ าพรรค นายปิ ตยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคฝ่ าฝื นมาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ผ่านการกระทาที่มีเจตนาล้ มล้ างระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ณฐพรยังได้ กล่าวหาเพิ่มเติมว่าพรรคอนาคตใหม่มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ อิลลูมินาติ ซึง่ เป็ นชื่อเรียกของกลุม่ ที่เคยมี
อยู่จริงและที่สมมติขึ ้น โดยอ้ างว่าสัญลักษณ์ของทังสองกลุ
้
ม่ มีความคล้ ายคลึงกัน
แม้ วา่ ทางพรรคจะมีการร้ องขอศาลให้ มีการไต่สวนพยานคดีดงั กล่าว ศาลธรรมนูญได้ มีคาสัง่ ไม่รับคาร้ อง เนื่องจากพิจารณาว่าคดีมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะวินิจฉัยและไม่ต้องไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติม พรรคอนาคตใหม่จึงเผชิญกับการโดนยุบพรรคหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามี
ความผิดจริง ถือเป็ นการละเมิดพันธกรณีของประเทศไทยในด้ านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคมของ
สมาชิกพรรค
นอกจากนี ้ พรรคอนาคตใหม่ยงั เผชิญกับข้ อกล่าวหาในอีกคดีหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตังมี
้ มติยื่นคาร้ องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ ยบุ พรรคเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คาร้ องดังกล่าวระบุวา่ พรรคอนาคตใหม่ฝ่าฝื นมาตรา 62, 66 และ 72 ของพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยพรรคการเมือง จากการรับ
เงินบริจาคมากกว่า 10 ล้ านบาท (ประมาณ 330,000 เหรียญสหรัฐ) ต่อปี และกู้เงินที่ "ได้ มาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย" หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ผิดจริง ผู้บริหารทัง้ 15 คนของพรรคอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนานถึงสิบปี ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบพรรค ทังนี
้ ้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาของข้ อกล่าวหาดังกล่าว

นอกจากทังสองกรณี
้
นี ้แล้ ว ผู้นาและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ยงั เผชิญกับการฟ้องร้ องดาเนินคดีทางการเมืองจานวนมากในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา ล่าสุด
เจ้ าหน้ าที่เรียกผู้นาและสมาชิกพรรคห้ าคนเข้ าพบเพื่อรับฟั งข้ อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัด ‘แฟลชม็อบ’ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นการตอบโต้ ตอ่
คาร้ องของคณะกรรมการการเลือกตัง้ สมาชิกพรรคเผชิญกับข้ อกล่าวหาหลายข้ อ รวมถึงไม่แจ้ งการชุมนุม กีดขวางทางเข้ าออกสถานีรถไฟ ใช้ เครื่อง
ขยายเสียงโดยไม่ได้ รับอนุญาต และจัดการชุมนุมภายในรัศมี 150 เมตรของเขตพระราชวัง นอกจากนี ้ สมาชิกพรรคอีกสามคนยังถูกฟ้องร้ องโดยนาย
สนธิยา สวัสดี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยรวมถึงข้ อกล่าวหายุยงปลุกปั่ นตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีการใช้ ข้อกล่าวหาตาม
มาตรานี ้อย่างกว้ างขวางเพื่อยับยังนั
้ กกิจกรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และทนายที่วจิ ารณ์ภาครัฐอย่างสงบ หากศาลพบว่ามีความผิด
สมาชิกพรรคอาจถูกตัดสินให้ จาคุกนานถึงเจ็ดปี
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พรรคอนาคตใหม่เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านที่พงึ่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2561 และได้ ส.ส.ทังหมด
้
81 ที่นงั่ จากการเลือกตังในเดื
้ อนมีนาคม 2562 นับเป็ นการเลือกตัง้
ครัง้ แรกในประเทศไทยตังแต่
้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาก่อรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ทังในช่
้ วงเวลาก่อนและหลังการ
เลือกตังเจ้
้ าหน้ าที่ได้ พยายามยื่นคาร้ องขอยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ธนาธรจากสมาชิกภาพรัฐสภา
การโจมตีพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็นแนวโน้ มการใช้ กระบวนการยุติธรรมเพื่อกลัน่ แกล้ งบุคคล แนวโน้ มนี ้ดาเนินมาตังแต่
้ ช่วงก่อนการ
เลือกตังทั
้ ว่ ไปในเดือนมีนาคม 2562 เป็ นที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่าการที่สาธารณชนให้ ความสนับสนุนคูแ่ ข่งทางการเมืองมากขึ ้น ถือเป็ นแรงจูงใจให้ รัฐบาล
พยายามประหัตประหารสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และยุบพรรค ก่อนหน้ านี ้ ทางการไทยได้ ใช้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาพุง่ เป้าจัดการคูแ่ ข่ง
ทางการเมือง ดังที่เห็นได้ จากการยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึง่ เชื่อได้ วา่ มีแรงจูงใจทางการเมือง โดยผู้นาพรรคถูกตัดสิทธิ์
ทางการเมืองเป็ นเวลาสิบปี
การโจมตีคแู่ ข่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต้ องถูกพิจารณาในบริบทที่เจ้ าหน้ าที่รัฐจับตาดู ข่มขู่ คุกคาม และดาเนินคดีกบั นักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน นักข่าว และบุคคลทัว่ ไปที่วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลตังแต่
้ รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 การกระทาดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบวงกว้ าง
ทังในรู
้ ปแบบการปิ ดปากคนที่แสดงความเห็นต่าง การทาให้ ประชาชนหวาดกลัวที่จะใช้ สิทธิมนุษยชนของตน และยังเป็ นการข่มขูบ่ คุ คลผ่านการ
โต้ ตอบของภาครัฐ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรียกร้ องให้ ทางการไทยหยุดยังการใช้
้
อานาจตุลาการในทางที่ผิดต่อพรรคฝ่ ายค้ าน สมาชิกพรรค และบุคคลอื่นๆ โดย
ทันที พร้ อมทังเพิ
้ กถอนฟ้องบุคคลที่ถกู ตังข้
้ อหาเพียงเพราะการใช้ สิทธิมนุษยชนอย่างสันติทงหมด
ั้
ในฐานะรัฐภาคีตอ่ สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เจ้ าหน้ าที่จะต้ องยึดมัน่ ต่อสาธารณชนว่า
บุคคลทุกคนสามารถใช้ สิทธิของตนในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรียกร้ องให้ สมาชิกประชาคมระหว่างประเทศต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พร้ อมทังสั
้ งเกตการณ์การ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลอย่างใกล้ ชิด และใช้ เครื่องมือทางการเมืองและการทูตเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปด้ านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดใน
กรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
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