حقوق بینالملل

تیر و مرداد 1399

شماره اول

میداند که در جدول تسلیحات ممنوعهی
این کنوانسیون درج نشده است و میتواند
بــه ســرعــت بــه تــحــریــک احــســاســی یــا نــاتــوان
ساختن تأثیرات فیزیکی انسانها منجر شود
که در ظرف مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن
در معرض آنهــا ،از بین می رود 17.استفاده
از گاز اشکآور در زمان مخاصمات مسلحانه
با ممنوعیت مواجه میباشد امــا در جریان
ناآرامیها و تظاهرات به صراحت از شمول
مقررات کنوانسیونهای بینالمللی حا کم از
جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی
ً
خــارج شــده اســت و دول ـتهــا نیز معموال با
صدور اعالمیههای یک جانبه بر حق خویش
در اســتــفــاده از گــازهــای اشـ ـکآور در جریان
تظاهرات و نــاآرامـیهــا تأ کید م ـیورزنــد 18.از
جمله می توان به حق شرط ایــاالت متحده
آمریکا بر پروتکل  1925ژنو در مــورد گازهای
سمی اش ــاره نــمــود کــه اســتــفــاده از گــازهــای
اشکآور به صورت محدود در وضعیتهایی
از جمله کــنــتــرل آشــوبهــا را مــجــاز شــمــرده
اس ـ ــت 19.ا گ ــرچ ــه ه ــم ا ک ــن ــون ق ــاع ــدهای در
زمــیــن ـهی مــمــنــوعــیــت اســتــفــاده از گــازهــای
اشکآور در مقابله با تظاهرات و آشوبها در
حقوق بینالملل وجــود نــدارد با ایــن حال،
برخی معیارهایی را در این زمینه پیشنهاد
دادهاند از جمله اینکه کاربرد گازهای اشکآور
در جریان تظاهرات و آشوبها تنها باید به
عــنــوان گزینه آخــر و پــس از عــدم تأثیر سایر
روشهـ ــای جایگزین کنترل آش ــوب صــورت
پذیرد .همچنین پیش از استفاده از گازهای
اشکآور بایستی هشدارهای الزم به جمعیت
اشاره شده است:

شده و این واحدها بودهاند که پس از تشدید

معترض داده شود .سازمان عفو بینالملل با

الـ ــف) یــکــی از مـ ــوارد بــحـثبــرانــگــیــزتــر در جــریــان

اوضــاع در چندین اجتماعات اخیر ،کنترل

انتقاد شدید از استفاده گسترده و غیرقابل

عملکرد پلیس آمریکا در برخورد با تظاهرات

وضعیت را به طور انحصاری در دست گرفته

تبعیض پلیس از گازهای اشکآور و گلولههای

مسالمتآمیز ،عــدم اختیار واحــدهــای گارد

و پلیس محلی به حاشیه رانده شده است.

الستیکی ،از پلیس آمریکا خواسته اســت تا

مــلــی پــلــیــس ف ـ ــدرال آمــریــکــا بـ ــرای مــتــوقــف

ب) یــکــی از مـ ــوارد دیــگــر در راس ــت ــای اســتــفــاده

ســاخــتــن خــشــونـتهــا ،تــیــرانــدازی بــه ســوی

غیرضروری از زور ،به کاربرد غیرتفکیکآمیز

تظاهرکنندگان و بازداشت آنهــا بــوده است

گــازهــای اش ـ ـکآور در جــریــان تــظــاهــرات بــاز

زیرا بر مبنای اسناد افشا شده ،این واحدهای

م ـ ـیگـ ــردد .کــنــوانــســیــون مــنــع تــســلــیــحــات

پلیس فــدرال تنها مجاز بودهاند تا به حفظ

شـ ــیـ ــمـ ــیـ ــایـ ــی،گـ ــازهـ ــای اشـ ـ ـ ـ ـ ـکآور را در

نظم عمومی کمک نمایند و نقش آنها یک

زیــرمــجــمــوع ـهی «ع ــوام ــل کــنــتــرل آشـ ــوب»

سناریوهای حقوقی مخالفان نقض حق بر
اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایاالت
متحده

نقش مشارکتی بوده است تا مباشرتی 16.در

مــورد بحث قــرار داده و در بند  7مــاده ی 2

حــالــی کــه در عمل وضعیت متفاوتی دیــده

خویش ،عوامل اخیر را هر نوع ماده شیمیایی

-1حفظ نظم عمومی
حــفــظ نــظــم عــمــومــی یــکــی از اصــل ـیتــریــن

محدودیت بیشتری در استفاده از این نوع
تسلیحات قایل شود.
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