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 چکیده
شود.   هاي نو در فضاي مخاصمات مسلحانه تلقی می حضور فناورينانوفناوري نظامی، یکی از انواع 

اگرچه فلسفه اولیه توسعه نانوفناوري در صنایع نظامی براي استفاده در نبردهاي شهري تنظیم شده بود، 
در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه  هاي علوم و صنایع نظامی، اینک با تأثیر فزاینده آن بر تمامی جنبه

. بدون شک، این توسعه کاربرد نانوفناوري نظامی در سالیان گذشته، موجب تلفات عمده ودر کار می به
المللی بشردوستانه را  اي که رعایت قواعد بین گونه نظامی شده است به غیرنظامیان و اهداف غیر

توان  اینکه چگونه می مطرح است ماننداي  ها و خألهاي عمده حال، چالش . بااینکند ناپذیر می اجتناب
الملل بشردوستانه را با استفاده از نانوفناوري نظامی در صحنه مخاصماتی تطبیق  اصول مسلم حقوق بین

کردن کاربرد نانوفناوري نظامی وجود  الملل، براي محدود اکنون قواعدي در حقوق بین داد؟ یا اینکه آیا هم
المللی در زمینه کاربرد  خاص بیناینک معاهده  صورت است که اگرچه  دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین 

الملل  توان با توسعه اصول حقوق بین سو می نانوفناوري نظامی در عرصه مخاصماتی وجود ندارد، از یک
بشردوستانه، چون اصل عدم تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اصول منع آسیب غیرضروري و 

سازي ارادي، کنترل پیشگیرانه و حقوق نرم  محدودزیست و از سوي دیگر، با اتکا به  منع آسیب به محیط
ها به اصول  به تنظیم کاربرد نانوفناوري نظامی در فضاي مخاصماتی و به تبع آن، احترام بیشتر دولت
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 واژگان کلیدي
آسیب غیرضروري، اصل منع آسیب به الملل بشردوستانه، اصل منع  نانوفناوري نظامی، حقوق بین

  زیست، اصل تفکیک محیط
 

 مقدمه
پزشکی و حصول ، علومی مانند مهندسی کمککه با  است ي نوینها هنانوفناوري یکی از رشت

. ه استشدموجب توسعه پایدار نظام اقتصادي کشورها ، وري بیشتر و صرف انرژي کمتر بهره
نانوفناوري از توان ایجاد تغییر بنیادین ، مهندسی انگلستانطبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی 

پزشکی و مسائل مربوط به ، فناوري اطالعات، ازجمله صنایع نظامی ها هدر بسیاري از زمین
 امریکا که دارد یوري و علم نانو چنان اهمیتاانجام پژوهش در حوزه فن 1.پزشکی برخوردار است

که اي  هگون به، تحقیقاتی هنگفتی را بدان اختصاص داده استي ها هبودج ،هاي مختلف طی سال
سرعت  2.میلیون دالر بود 570حدود  2002بودجه تحقیقاتی حوزه نانوفناوري این کشور در سال 

فناوري از ، فناوري زیستقدري بوده است که امروزه در کنار  به ،ي اخیرها هرشد نانوفناوري در ده
برخی  ،در سالیان گذشته 3.شود می یاد هاي نوظهور فناوري عنوان به ،اطالعاتی و علوم شناختی

آور کاربرد نانوفناوري در  سرعت رشد سرسامنسبت به  المللی چون یونسکو، نهادهاي بین
هوایی و ، گانه دریایی در بین نیروهاي سه 4.اند هشدار داده ها ي نظامی توسط دولتها هعرص

هاي مرتبط با تولید و توسعه ادوات و  نظامی را در فناورينانوفناوري زمینی باید عمده کاربرد 
 . هوایی کشورها دانست ينیاز نیروتجهیزات مورد

بدین معنا  ،داردکاربرد دوگانه ،استفاده از نانوفناوري نظامی در تولید و توسعه تجهیزات نظامی
منظور  یید تسلیحات بهأبازرسی و تهاي امانههاي سگر حستواند براي نمونه در  می که حالی که در

ربط مانند  هاي ذي موجب کنوانسیون ی بهالملل بیناز تعهدات ها  کاهش امکان انحراف دولت
هاي در بهبود عملکرد بدافزار بردکار قابلیت  ،برده شود کار کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی به

ارد و این مقاله نیز بر همین سیسات حساس یک کشور را نیز دأمنظور حمله به ت سایبري به
از . ی بشردوستانه متمرکز خواهد شدالملل بینکاربرد سوء از نانوفناوري نظامی با توجه به قواعد 

فصلنامه نگرش ، »ها و موانع هاي مدرن: ظرفیت نقد و تحلیل کتاب نانوفناوري و جنگ«معاونت پژوهش و تولید علم، . 1
 . 262، ص 1387، فروردین و اردیبهشت 90و  89، شماره راهبردي

نانو در فناوري بررسی سهم کشورهاي جهان از تولید علم در حوزه علوم و «فرشته دیدگاه؛  و امین منش، محمد عرفان. 2
 . 5، ص 1389، زمستان 30، شماره شناسی فصلنامه اطالع، »المللی (پایگاه آي.اس.اي) هاي بین پژوهش

3. Hays, Sean A., Scott Robert, Jason; Miller, Clark A. and Bennett, Ira, Nanotechnology, the Brain, and 
the Future, Springer Science & Business Media, 2012, p. 293. 
4. Maclurcan, Donald and Radywyl, Natalia, Nanotechnology and Global Sustainability, CRC Press, 
2011, p. 72.  
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هاي پسامدرن  ارچوب جنگچ کارگیري نانوفناوري نظامی در صحنه مخاصمات در هب، یک طرف
و از طرف  5شود می انسان استفادهجاي  از ابزار به که عمدتاً شود می بندي مند طبقه یا فضیلت

را به مخاصمات نامتقارن ها  آن ماهیت، استفاده از نانوفناوري نظامی در صحنه مخاصمات، دیگر
ند سوجه با هم سنخیت ندارد و نبود  هیچ که قابلیت طرفین تخاصم بهاي  هگون تبدیل کرده است به

 6،صورت خاص براي اهداف نظامی تنظیم نماید ی که استفاده از نانوفناوري را بهالملل بینآور  الزام
قطع یقین تا  ،کارگیري نانوفناوري نظامی هقانونی در ب در کنار خأل. کند می مشکالت را تشدید

سد محکمی در  ،بشردوستانه الملل بینقواعد ، ی در این حوزهالملل بینمعاهده خاص تدوین 
بحث راجع  که اي هگون به شود می مخاصمات تلقیحد و حصر از این فناوري در عرصه  استفاده بی

را مجرمان بر نانوفناوري  یمبتنهاي  سالح ،که برخییافته هاي اخیر تشدید  چنان در سال ، به آن
کارگیري  هی بشردوستانه در بالملل بینضرورت توجه به رعایت قواعد  7.اند هخوانددوران جدید 

ی دادگستري در نظر مشورتی خود راجع به الملل بینکه دیوان همان گونه  ،نانوفناوري نظامی
الزامات  ،اگر کاربرد فرضی سالحی« نماید که می تصریحاي  ههاي هست تهدید یا توسل به سالح

نیز قابل  8»تهدید به چنین کاربردي نیز مغایر حقوق خواهد بود، مین نکندأحقوق بشردوستانه را ت
اصل ، چون اصل تفکیک ،بشردوستانه الملل بینبحث است چرا که اگر با توسل به اصول حقوق 

بودن کاربرد  ممنوع بتوانزیست  محیطاصل تناسب و اصل منع آسیب به ، منع آسیب غیرضروري
این  .بود تهدید به کاربرد آن نیز غیرقانونی خواهد ،کردتسلیحات برخوردار از فناوري نانو را اثبات 

کارگیري تسلیحات حاوي نانوفناوري بر  هثیرات سوء ناشی از بأبا این اظهارنظر که ت ویژه به ،امر
هایی چون  تواند بر مبناي کنوانسیون نمی هاي سنتی برخالف سالح ،زیستانسان و محیط

 1925هاي متعارف یا پروتکل الهه  زا) کنوانسیون برخی سالح (تسلیحات آتش پروتکل سوم
موقعیت ، کارگیري نانوفناوري نظامی در صحنه مخاصمات هب 9.شود می تشدید ،ممنوع شود

 الملل بیناجراي قواعد  ،داده است که همین امرکاهش رزمندگان را از مباشر به سبب 
موجب شده ها خألو ها  همین چالش مطمئناً. استکرده بشردوستانه را با چالش عمده مواجه 

، بهار 66، شماره فصلنامه سیاست دفاعی، »مدرن پست هاي فراروي حقوق بشردوستانه در جنگ الشچ« ؛نادر ساعد،. 5
 . 54، ص 1388

6. Faunce, Thomas, “Nanotechnology for a Sustainable World: Global Artificial Photosynthesis as 
Nanotechnology's Moral Culmination, Edward Elgar Pub, 2012, p. 147. 
7. Backstrom, Alan, Henderson, Ian, “New Capabilities in Warfare: an Overview of Contemporary 
Technological Developments and the Associated Legal and Engineering Issues in Article 36 Weapons 
Reviews”, International Review of Red Cross, vol. 94 No. 886, Summer 2012, p. 484. 

هاي  المللی دادگستري راجع به تهدید یا توسل به سالح نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین«البرزي ورکی، مسعود؛ . 8
 . 17 ، ص1383، پاییز 31، شماره المللی مجله حقوقی بین، »اي هسته

9. Nasu, Hitoshi, “Nanotechnology and the Law of Armed Conflict”, in New Technologies and the Law 
of Armed Conflict, Springer Publication, 2014, p.147. 
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ازجمله سند مفهوم  ،ی در سالیان اخیرالملل بیندفاعی  اسناد باالدستیاست که در شماري از 
هاي نوین و نوظهور در  استفاده از فناوريبه ، (ناتو) سازمان آتالنتیک شمالی 2010راهبردي سال 

مقاله حاضر  10.هاي حاوي نانوفناوري با دیده تردید نگریسته شود صحنه مخاصمات ازجمله سالح
 نانوفناوري نظامی و قواعد، بندي و کاربرد نانوفناوري نظامی تقسیم، تعریف ،سه بخش در قالب

 بشردوستانه را الملل بینها در زمینه نانوفناوري نظامی در حقوق و خألها  بشردوستانه و چالش
 . کرده استبحث و بررسی 

 
 کاربرد و آثار نانوفناوري نظامی، بندي تقسیم، تعریف. 1

ثیرات شگرفی بر پیشرفت و که تاکنون تأ استفناوري نظامی یکی از انواع علوم نانوفناوري  نانو
شناخت نحوه تطبیق ، بدون شک. در چند دهه اخیر گذاشته است ویژه بهتبدیل علوم نظامی 

. نیست پذیر امکان ،بدون بررسی کامل و جامع کلی آن ،یالملل بیننانوفناوري نظامی با قواعد 
کاربرد و آثار نانوفناوري نظامی در سه ، بندي تقسیم، تعریف تحت عنوان ،در بخش اولبنابراین 

ه پرداخت موضوعبه این  ،زیست محیطبر انسان و  آنکاربرد و آثار ، آنبندي  بخش تعریف و تقسیم
 . شود می

 
 بندي نانوفناوري نظامی تعریف و تقسیم. 1ـ1

تا سپس در پرتو  را تعریف کردباید خود نانوفناوري ، پیش از آغاز بحث راجع به نانوفناوري نظامی
یک از اسناد  در هیچ. دکرتعریف  استي آن ها هکه یکی از زیرشاخ را آن بتوان نانوفناوري نظامی

کمیته است که آن  ،موجود و تنها تعریف رسمی 11تعریفی از نانوفناوري نشده است ،یالملل بین
 ،از موانع اساسی که تاکنون 13.استداده ارائه  12سازي استانداردی الملل بینفنی نانوفناوري سازمان 

تعریف حقوقی عام جهانی از نانوفناوري را با چالش عمده مواجه کرده است گستردگی محدوده 
تعاریف مقبولی از نانوفناوري در دکترین  ،این با وجود 14است.استفاده و سرعت رشد باالي آن 

براي تشکیل ها  برخی نانوفناوري را علم تراتب اتم ،ازجمله ؛استشده ي مختلف بیان ها هرشت

10. The 2010 North Atlantic Treaty Organization New Strategic Concept Paper, p. 11.  
11. Nasu, Hitoshi, op. cit., p. 145.  
12. The International Organization for Standardization (ISO) Technical Committee on Nanotechnology 
(TC229). 
13. Pelley, Jennifer and Saner, Marc, “International Approaches to the Regulatory Governance of 
Nanotechnology”, Carleton University School of Public Policy and Administration, April 2009, p. 2.  
14. Auffan, Mélanie et al., “Towards a Definition of Inorganic Nanoparticles from an Environmental, 
Health and Safety Perspective”, 4 Nature Nanotechnology 2009, p. 634. 
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از علوم که هدف اي  هرا شاخ آنبرخی هم  15.دانند می ساختارهاي مولکولی جدید و ایجاد مواد نو
ي ها هتراش، تا بتوان به کمک آندانند  میاست ها  و مولکولها  تک اتم تککنترل  اش نهایی
همۀ  با وجود 16.تر از ادوات فعلی باشند تولید کرد که هزاران بار کوچکو سایر ادوات را اي  رایانه

ابتکار ملی  تعریف فناوري،ترین تعریف موجود از نانو رسد که جامع می به نظر، این تعاریف
رو گنجانده  در هر تعریف از نانوفناوري باید سه تعریف روبه، باشد که از نظر آن امریکانانوفناوري 

 1مولکولی یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ، فناوري و تحقیقات در سطوح اتمیتوسعه . 1شود: 
خاطر اندازه کوچک یا  هایی که به  سامانهخلق و استفاده از ساختارها و ابزار و . 2؛ نانومتر 100تا 

 17.توانایی کنترل یا دستکاري در سطوح اتمی. 3؛ خواص و عملکرد نوینی دارند، ها حد میانه آن
مکانیک و مهندسی ، فیزیک کاربردي، زدن نظم در علومی مانند شیمی رغم برهم نانوفناوري علی

صورت عمده در سه دسته نانوفناوري  به ه ودشي علوم پایه محسوب ها هازجمله شاخ 18،برق
هاي  یکی از بخش عنوان بهنانوفناوري نظامی نیز  19.شود  میخشک و محاسبه مطالعه ، مرطوب

. شود می صورت عمده به دو بخش نانوفناوري نظامی ساختاري و مولکولی تقسیم بهنانوفناوري 
از  یا نانوفناوريکه خواه از طریق کاربرد فناوري  است ییها هابزار یا شیو ،نانوفناوري نظامی

 20.شودتعبیه یا استفاده  ،زیست محیطمنظور آسیب به انسان یا  طریق اثرات در مقیاس نانو به
منظور  به C41SR21بندي  تحت دسته معموالً ،نظامی در عرصه مدیریت علوم دفاعینانوفناوري 

بسیار وسیع  ،کاربرد نانوفناوري در عرصه نظامی. شود می مطرح خودمختارنمودن ابزار نظامی خود
تا تسلیحات اي  هجمعی مانند امکان ساخت نسل چهارم تسلیحات هست و از تسلیحات کشتاراست 

هاي ملی  در استخراج استراتژي TOWSکارگیري ماتریس  به«نوري؛   سپهر قاضی سید و محمد سلطانی، علی .15
هاي همایش علمی ـ کاربردي نانوتکنولوژي، انقالب صنعتی آینده، جلد اول،  ، در مجموعه مقاله»نانوتکنولوژي در ایران

 ریاست جمهوري،هاي فناوري  دفتر همکاريزیستی،  گذاري، علوم پایه، نانوتیوب، علوم هاي بخش سیاست مجموعه مقاله
 . 1، پژوهه، ص 1380

، المللی مجله حقوقی بین، »درآمدي بر کاربردهاي نظامی فناوري نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح«شجاع، جواد؛  .16
 . 237 ، ص1388، بهار و تابستان 40شماره 

، 1386، بهمن 4، شماره رسانی اطالعیابی و  مجله اطالع، »ها نانوتکنولوژي: کاربردها و چالش« هاشم؛ کنعانی، محمد .17
 . 68 ص
 . 70، ص1387، اردیبهشت 101، شماره مجله کتاب ماه علوم و فنون ،»معرفی: نانوتکنولوژي چیست؟« ؛آشوري، ایران .18
 ن.ك: ،براي اطالعات بیشتر راجع به نانوتکنولوژي مرطوب، خشک و محاسبه .19

20. Nasu, Hitoshi and Faunce, Thomas, “Nanotechnology and the International Law of Weaponry: 
Towards International Regulation of Nano Weapons”, Journal of Law, Information and Science, vol. 20, 
2009/2010, pp. 21-22 

به فرماندهی، کنترل، ارتباطات و  C2 یا کنترل و فرماندهی از تحوالت فرآیند نظامی، علوم فرماندهی مباحث در. 21
ها  ها با خود و با رایانه اکنون به فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه، اطالعات و تعامل میان کاربران رایانه و هم c3Iاطالعات یا 

 دقیقاً به همین معناي اخیر است.  C4 1SRمتحول شده است. در مبحث حاضر نیز استفاده از  C412یا 
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 ها گیرد اما به دلیل پوشیدگی اسرار نظامی دولت می البسه نظامی را در برمتعارف و حتی 
هاي سنتی از تسلیحات  بندي اگرچه در تقسیم. دکرثیر صحبت أتگسترة قین از این یتوان با  نمی

 تنها دو معیار قدرت تخریبی و حجم تلفات و پیامدها را مبنا قرار ،جمعی و متعارف به کشتار
بودن را نیز بر دو  باید ویژگی سري ،حضور فناوري نانو در عرصه ساخت تسلیحاتبا  22،دادند می

 ،این گستردگی کاربرد نظامی فناوري نانو در عرصه تولید تسلیحات 23.الذکر افزود معیار فوق
تسلیحات انقراض « چنان شدید بوده که برخی اصطالح آن ،تسلیحات کشتارجمعی ویژه به

براي تسلیحاتی که در آن از فناوري نانو استفاده  »تسلیحات کشتارجمعی« جاي را به 24»جمعی
 25.اند هاختیار کرد ستا  هشد

 
 اربردهاي عمده نظامی فناوري نانوک. 2ـ1

 هاي با کاربرد دوگانه در عرصه مخاصمات توان در قالب فناوري می فناوري نظامی نانو را
مشروع و غیرمشروع دستۀ توان کاربرد نظامی نانو را در قالب دو  می رو ازاین. دکربندي  تقسیم

 . جاي داد
در کاربردهاي پشتیبانی و لجستیکی این  کاربردهاي مشروع فناوري نظامی نانو عمدتاَ

این کاربردها جنبه آفندي ندارند بلکه بیشتر براي حفاظت از  کهاي  هگون فناوري مشهود است به
پذیري بیشتر وسایل نقلیه نظامی یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر  تحرك، سربازان خودي
به کاربرد نانوفناوري در تولید مواد و عناصر پرتوزا که از  توان می ازجمله. شوند می حرارت استفاده

رانش و انفجار نسبت به مواد و عناصر عادي پرتوزا برخوردارند یا  پیش، قابلیت باالتري در احتراق
اشاره  روند می کار عایق براي تجهیزات نظامی به عنوان بهدر پودرهاي فلزات مانند آلومنییوم که 

یکی دیگر از کاربردهاي مشروع نانوفناوري  ،هاگر حسکاربرد نظامی نانوفناوري در نانو 26.دکر
گرهاي  حس کردن  براي کوچکها  ه همراه با گسترش تمایل دولتشود ک می نظامی محسوب

 27.به وجود آوردنوین به نام میکروتکنولوژي اي  هرشت، موجود در تجهیزات و تسلیحات نظامی
، ها  سیستمرود بر مبناي نانومواد و نانو نمی نانومتر فراتر 100از  شان ازهاند  هها کگر حسنانو

ایجاد کننده از آن  فضاي مخاصماتی براي طرف متخاصم استفاده انقالبی نوین در عرصه امنیت
، میزان، هاي کشتارجمعی الملل سالح حقوق بینحسین رنجبریان؛  امیر و ن.ك: ممتاز، جمشید ،ینه این دو معیاردر زم .22

 .23ـ20، صص1387
23. Altmann, Jürgen and Gubrud, Mark A., “Military, Arms Control, and Security Aspects of 
Nanotechnology”, D. Baird, A. Nordmann & J. Schummer (eds.), in: Discovering the Nanoscale, 
Amsterdam: IOS Press, 2004, p. 4. 
24. “Weapon of Mass Extinction” 
25. Http://www.permanent.com/human-extinction-biotechnology-nano.html, p.1 (last visited 11/9/2014) 
26. Nasu, Hitoshi, op. cit., p. 146.  
27. Krishna, Kant, Computer-Based Industrial Control, 2/e, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010, p. 110.  
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که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را به طرز اي  هگون به اند کرده
در  ها عمدتاًگر حساز نانو 28.آن فراهم ساخته استکارگیرندة  بهمطمئن و سریع براي طرف 

کشف ، قرار دارندها  آن دادن مناطقی که در شعاع عملکرد پوشش«هاي راداري براي بهبود   سامانه
 ،کردن امکان ارتباط در زنجیره ارتباطی فراهم، و رهگیري مواد رادیواکتیو یا شیمیایی

و واحدها براي آتشباري و کمک به کنترل ها  کردن اهداف موردنظر براي سایر یگان مشخص
ترین  از عمده. شود می استفاده 29»مشخصبه سوي مسیري ها  آن با هدایتها  جمعیت

هستند که براي تشخیص  30عملگرا هاي نیمه نانوکریستال، هاي نانو در تجهیزات نظامیگر حس
ی الملل بینترین طرح تحقیقاتی کنونی  مهم 31.شوند می کار برده هاي یک جسم هدف به مولکول

بر مبناي هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه  32نانوسکورطرح ، هاگر حسنانو در زمینه
صورت گسترده به هشدار  هایی که بتوانند به  سامانهتوسعه  منظور اتحادیه اروپایی است که به

در اینجا به چند نمونه  33.طراحی شده است زدایی مواد خطرناك هوایی بپردازد زودرس و سم
غیرمشروع  ،اند در برخی مواردتو می تولید تسلیحات کهعمده کاربرد نانوفناوري نظامی در عرصه 

اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که کاربردهاي غیرمشروع فناوري . شود می پرداخته باشد
الواقع  فی ،در تسلیحات کشتارجمعی باید منعکس باشد عمدتاً ،نظامی نانو در صحنه مخاصمات

را بسیار ها  آن یز بیناتم، کشتارجمعی و متعارف نفوذ فناوري نظامی نانو در هریک از تسلیحات
هاي واجد  تر کرده است چه آنکه دستکاري و طراحی مولکول را به یکدیگر نزدیکها  آن مشکل و

چه متعارف و چه کشتارجمعی  ،منجر به ساخت تسلیحات ،هاي خاص در مواد نظامی ویژگی
 34.دسانبراي  هآسیب و تلفات عمد تواند به غیرنظامیان و حتی نظامیان، میشود که  می

 
 نوفناوري نظامی و تسلیحات متعارفنا الف.
هاي کوچک و سبک  سالح ،از کاربردهاي عمده نانوفناوري نظامی در عرصه تولید و توسعه یکی

پذیري  و قابلیت تحرك این تسلیحات را کاهش که وزن است هاي نانوفیبري شده از ترکیب ساخته

28. Bonča, Janez; Kruchinin, Sergei, Nanotechnology in the Security Systems, Springer, 2015, p. 232. 
فصلنامه ، »ها) بندي نسل بعدي توانمندي پیشرفته (اولویتهاي آینده و فناوري  جنگ«مهدي کامکار؛  و افتخاري، اصغر .29

 . 197، ص 1387، فروردین و اردیبهشت 90و  89، شماره نگرش راهبردي
30. Semiconducting Nano Crystal 
31. Kosal, Margaret, “Applying Nanotechnology to Revolutionary Chemical and Biological Countermeasures”, 
op. cit., p. 29.  
32. Nanosecure 
33. Tenth Nanoforum Report; “Nanotechnology and Civil Security”, June 2007, p. 2. Also available on: 
http://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports/reportpdf/report72.pdf (last visited: 21/12/2014). 
34. Faunce, Thomas, op. cit., p. 145.  
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صورت غیرمستقیم به کاربرد  که بهی یها هنام ترین موافقت یکی از مهم 35.است آن را افزایش داده
با  واسنارنامه  موافقت ،پردازد می عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارفنانوفناوري نظامی در 

 است هاي دوگانه دولت براي کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کاالها و فناوري 41عضویت 
تر در انتقال تسلیحات متعارف و کاالها  به ایجاد شفافیت و مسئولیت گستردهکه از طریق ترغیب 

اي  هسازي اوضاع و ارتقاي صلح و ثبات منطق ثبات هاي دوگانه در صدد پیشگیري از بی و فناوري
 ،هاشتقواعد خاصی راجع به نانوفناوري نظامی ند نامه تاکنون اگرچه این موافقت. ی استالملل بینو 

عنوان  بهافزارهاي جنگی که  و نرمها  فناوري، کاالها »فهرست کنترل« فهرستی موسوم به
بر  دبای  هر دولت عضو. دهد می به دست شود می محسوب »هاي نظامی دوگانه الها و فناوريکا«

از  ،هاي دفاعی و امنیتی ملی خود  نامه واسنار و همچنین سیاست مبناي فهرست کنترل موافقت
نامه  ند که با اهداف و موضوع موافقتکبه روشی استفاده ن ،هاي دوگانه کاالها و فناورياین 

اعضا ، 2006دسامبر  6و  5در دهمین اجالس سالیانه در ، از سوي دیگر .واسنار در تعارض باشد
را  »منظور اجراي انتقال غیرملموس کنترل فناوري بهترین راهکارها به« تصمیم گرفتند که سند

کاربرد فناوري نظامی نانو در   آور بوده و قواعدي راجع به غیرالزام، اگرچه این سند. نندکتصویب 
تواند بر کاربرد فناوري نظامی  می صورت غیرمستقیم رعایت قواعد آن به ،نداردتسلیحات متعارف 

 . ثر باشدؤم ،در تسلیحات متعارف نانو
 

 اي نانوفناوري و تسلیحات هسته. ب
جز در زمینه  به، اي در زمینه تسلیحات هستهنانوفناوري نظامی نتوانسته ، سایر تسلیحات برخالف
هاي قبلی این  ، نسبت به نمونهاي هکردن هست کردن و خنثی مسلح، امنیت، هاي راهنمایی  سامانه
توسعه طرفداران کاربرد نانوفناوري نظامی در تولید و  36.وجود آورد بهتغییرات بنیادین  ها سالح
بر دو معیار قابلیت حمل و انتشار این تسلیحات در صحنه مخاصمات و اي  ههاي هست سالح

ناشی از کاربرد احتمالی تسلیحات  منظور کاهش تلفات غیرنظامی بهها  آن کردن ثرتر عملؤم
 عمده استفاده از، آلتمن بندي توان بر مبناي تقسیم می در ذیل 37.اند هتکیه کرداي  ههست

 دانست:اي  هرا در تولید و توسعه سه وسیله هستاي  هنانوفناوري در صنایع نظامی هست
امنیت ، ایمنی، براي هدایتاي  هامکانات پیچید، اي هاي هسته سالح 38:هاي کمکی  سامانه .1 

مدارهاي الکترونیکی و الکتریکی و ، هاي مکانیکی قفل، هاگر حسشدن دارند که شامل  و ترکیب
35. Lele, Ajey, Strategic Technologies for the Military: Breaking New Frontiers, SAGE Publications India, 
2009, p. 128. 
36. Lele, Ajey, op. cit., pp. 128-29.  
37. Brune, Harald et al, Nanotechnology: Assessment and Perspectives, Springer Science & Business 
Media, 2006, p. 367. 
38. Auxiliary Systems 
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هایی را با عوامل گر حسسازي بیشتر و یکپارچگی بهتر چنین  کوچک، فناوري نانو. شود می غیره
  39.کند می قفل نوري و الکترونیکی تسهیل

، ها هدر عصر حاضر و با توجه به توسعه ابررایان 40:اي هاي هسته سالحاي  هسازي رایان مدل. 2
و فرآیندهاي ها  هاي سالح سازي شبیه ویژه اي به هلف نظامی هستهاي مخت در فرآیند از این ابزار

کارگیري  به معناي بهاي  ههاي هست سالحاي  هسازي رایان مدل. شود می استفادهاي  ههست
سازي استفاده از  منظور شبیه به ـ ي نانو استفاده شده استها هاز تراش  آن که درـ  ها هابررایان
از زمان انبار تا اصابت آن به  41،اي هستهمانند زمستان اي  هخداد هستردر اي  ههاي هست سالح
  42.است هدف
ترین نوع کاربرد نانوفناوري در صنایع نظامی  مخرب 43،بسیار کوچکاي  ههاي هست سالح. 3
هاي بعد به این  در بخش .است کوچکاي  ههاي هست در تولید و توسعه سالح اي ههست

 . بندي بیشتر توجه خواهد شد تقسیم
 

 بیولوژیکفناوري نظامی و تسلیحات نانو. ج
هاي مولد  هاي مولد کوریو مننژیت و اوریون و باکتري مانند ویروس بیولوژیکهاي  سالح

، هاي قارچی مانند کریپتوکوکوز و آمیب مولد اسهال و ماالریا الریه و سل و عفونت ذات، دیفتري
گرفتاري غیرعمدي آنان  وجبمتواند  می افراد غیرنظامی است و ايبر اینکه تهدیدي بر عالوه
و باعث تغییرات پایا و  کند می که منابع و تجهیزات بهداشتی را اشباعدارد چنان شدتی  ،شود

ثیر عوامل پیچیده و أخاطر ت شود و اثرات احتمالی آن به میبینی در محیط انسان  پیش غیرقابل
ارتباط  44.ناشناخته استتا حد زیادي محیطی  زیستفیزیولوژیک و ، متغیر هواشناسی شدیداً

ي مبتنی بر نانوفناوري تحویل ها هشیو ،فناوري در تولید وسایل زیستنانوفناوري نظامی و 
نانوذرات و نانومواد با خاصیت ، جدید مبتنی بر نانوفناوريشیمیایی  بیوهاي  سالح، تسلیحات

 . 243، ص همان شجاع؛ .39
40. Computer Modeling of Nuclear Weapons 

اي است. هواي بسیار سرد و کاهش نور خورشید از پیامدهاي  اي از عواقب اقلیمی احتمالی جنگ هسته زمستان هسته .41
 ،شود اي می منجر به وقوع زمستان هسته ،اي هاي هسته ست. استفاده از سالحااي  شده جنگ هسته بینی محتمل و پیش

 ن.ك: ،مانند یک شهر باشد. براي اطالعات بیشتر سوزي آتش اي قابل منطقه ،اي بخصوص اگر هدف سالح هسته
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter, p. 1 (8/9/2014). 
42. http://www.washingtonpost.com/national/national-security/supercomputers-offer-tools-for-nuclear-testing- 
and-solving-nuclear-mysteries/2011/10/03/gIQAjnngdM_story.html, p.1 (last visited: 13/11/2014). 
43. Very Small Nuclear Weapons 

 . 22، ص 1390میزان،  رنجبریان، امیرحسین :تحقیق و ترجمه ،کشتارجمعی هاي سالح الملل بین حقوق جمشید؛ ممتاز، .44

 

http://www.washingtonpost.com/national/national-security/supercomputers-offer-tools-for-nuclear-testing-
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ترین  اصلی را فناوري زیستنانوتوان  می 45.شود می نحو چشمگیري مالحظه  بودن به سمی
. دست یافته استاي  همالحظ که نانوفناوري نظامی در آن به پیشرفت قابلدانست اي  هحوز
در . مشروع و غیرمشروع بر تجهیزات نظامی اثر گذاشته استعمدة فناوري به دو شکل  زیستنانو

 46امنیتو براي صلح و نبرنامه دانش نا ،ی نظامی موجودالملل بینبارزترین برنامه ، زمینه مشروع
براي تولید و توسعه ابزار نظامی تشخیص و فناوري  نانوزیستاز  ،ارچوب آناست که در چ

 استفاده 48و باسیلوس آنتراسیس 47همچون توالرمیا بیولوژیککننده  زدایی عوامل تهدید سم
صحنه مخاصمات از زیست  محیطسازي آلودگی  براي پاكفناوري  نانوزیستهمچنین از . شود می

 عنوان به بیولوژیکفقدان نظارت بر کنوانسیون منع تسلیحات  49.شود می نانوذرات استفادهطریق 
فناوري  نانوزیستنظامی ازجمله در زمینه  بیولوژیکهاي  عامل اصلی در نظارت بر فعالیت

یا  است مشروع، فناوري نانوزیستاز توسعه ها  که آیا قصد دولت ندکتا مشخص  شود می محسوب
ش بینی شده است که در بخ کارهایی چون دبیرکل ملل متحد پیش و ساز ،این زمینه البته در .نه

ی الملل بینهاي ناشی از کاربرد نظامی فناوري نانو با توجه به قواعد  و چالشها مربوط به خأل
 .دشو میبشردوستانه بررسی 

 
 زیست   نظامی بر بدن انسان و محیط آثار نانوفناوري. 3ـ1

قوق حدر  ویژه به ،یکی از موضوعات مهم، زیست نظامی بر بدن انسان و محیطآثار نانوفناوري 
حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی ، که هدف اصلی قواعد آناست بشردوستانه  الملل بین

به  شود مطرح میشاید بتوان از عرصه مطالعاتی نانوفناوري نظامی که در مدیریت ریسک . است
انواع  51»ةشوند دگرگون« ماهیت ،حال بااین 50.از این فناوري پی برد خطرپذیري عمده استفاده

باره را با مشکل  تحقیقات مستدل و جامع در این ،نظامی در عرصه مخاصماتنانوفناوري وسایل 
با   اما همین تحقیقات اندك که عمده توجهش بر نانوذرات و خطرات تماس 52.استکرده رو  روبه

45. Kosal. E, Margaret, “Anticipating the Biological Proliferation Threat of Nanotechnolgy: Challenges 
for International Arms Control Regimes”, p. 163. 
46. The NATO Science for Peace and Security Science 
47. Francisella Tularensis (Tularemia) 
48. Bacillus Anthracis 
49. Plows, Alexandra and Reinsborugh, Michael, “Nanobiotechnology and Ethics: Converging Civil 
Society Discourses”, 2008, p. 138.  
50. UNESCO’s Report (SHS-2006/WS/10 REV. 2) on “The Ethics and Politics of Nanotechnology”, 
2006, p. 14.  
51. Transformative 
52. Selgelid, Michael J. and Rappert, Brian, On the Dual Uses of Science and Ethics: Principles, 
Practices, and Prospects, ANU Press, 2013, p.16.  
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تواند به بدن انسان و  می کوچک نانو يکه اجزا کند می نیز اثبات 53نظامی است فناوريمواد نانو
بیشترین مطالعه روي ، زیست محیطدر زمینه تهدیدهاي سالمت و  54.رسوخ کندزیست  محیط
امروزه در زمینه آثار مضر  55.انجام شده است، ي کربنی که امروزه کاربرد تجاري دارندها هنانولول

رشته مستقلی به نام ، زیست محیطازجمله فناوري نظامی آن بر انسان و  ،کاربرد فناوري نانو
معرفی  آن را دونالدسون 2004که براي اولین بار در سال  وجود آمده است به  56شناسی سمنانو
شود که در مواد  می به ذراتی مربوط نانوفناوريخطرهاي اصلی ، شناسی از دیدگاه نانوسم 57.کرد

 بردن در مرحله ازبین معموالً ،و این وضعیت اند همحکم جاي نگرفتصورت ثابت و  دیگر به
نانومواد  58.شود می نانوذرات وجود دارد ایجاد،  آن در سوزاندن) کاالهایی که، (بازیافت
تر از  شدن آسانبه دلیل قابلیت آزاد ،و نانوذراتها  شده و غیرارگانیک ازجمله نانوتیوب مهندسی

نانوذرات موجود در تجهیزات . است تر براي طبیعت خطرناك نانوفناوريسایر کاربردهاي نظامی 
آن را نظامیان و غیرنظامیان در عرصه مخاصماتی است  ممکن قابلیت فرسایش داشته و، نظامی

از سد سامانه دفاعی توانند بدون هیچ مانعی  می همچنین این ذرات بسیار ریز 59.دکنناستنشاق 
واکنش آن  هیا ب ي خطرناك در آب یا هوا متصل شدهها هدیگر آالیندو به عبور کرده بدن نیز 

از بین اثبات شده است که  60.تر سازند آسان ،به بدن انسانرا آن  ورود ،نشان داده و درنتیجه
و انسان زیست  محیطاز بقیه براي ها  جمله فولرنشده از نانوذرات مهندسی، نانوذرات نیز

نشان داده شد که تماس با  ،انجام شد 2004ازجمله در تحقیقی که در سال  .تر است خطرناك
هاي خاردار  در نوعی از ماهیها  تواند موجب آسیب گسترده مغزي و تغییر رفتار ژن ها می فولرن

،  این نوع نانوذرات از زمره نانوذرات غیرارگانیک بوده که در ساخت آن ،چرا که اوالً 61،جوان شود
 اکسید) اکسید و آلومنییوم دي تیتانیوم دي، اکسید سیلیکون دي ویژه به( یر اکسیدهااز فلز و سا

هم در صنایع نظامی و هم غیرنظامی از مقبولیت  ،استفاده شده و به دلیل صرفه اقتصادي

53. UNESCO’s Report, op. cit., p. 14.  
54. Altmann, Jürgen, Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive Arms Control, 
Routledge, 2007, p. 4.  

، فصلنامه راهبرد، »زیستی مخاطرات بهداشتی و محیط، نانوتکنولوژي «آباد؛قوام  آزاده غالمی اسدي، مهناز و  مظاهري .55
 . 38، ص 1389، تابستان 55شماره 

56. Nanotoxicology 
57. Monteiro-Riviere, Nancy A.; Lang Tran, C., Nanotoxicology: Characterization, Dosing and Health 
Effects, CRC Press, 2007, p.1. 

، هاي جهان بیمه ماهنامه تازه، »هاي نوظهور پذیري فناوري ها: بیمه ها و ریسک نانوتکنولوژي: فرصت«فشان، بیتا؛  جان .58
 . 50، ص1384، اسفند 93شماره 

59. http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/03/military_uses_o.html, p. 2 (last visited: 21/12/2014). 
 . 44ص ،همان آباد؛ قوام  غالمی و اسدي  مظاهري. 60

61. Theodore, Louis and Kunz, Robert G., Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions, 
John Wiley & Sons, 2005, p. 99.  
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اکسید تیتانیوم در این نوع ذرات باعث  ذرات اکسید روي و دي، ثانیاً 62.بیشتري برخوردار است
 DNAاین آسیب به  .رساند می آسیب DNAهاي آزاد در سلول پوستی شده و به  تولید رادیکال
آورد که ممکن است باعث  می وجود شود و تغییراتی در ساختمان پروتئین به می موجب جهش

جب شده درمورد نانوذرات مو ویژه بهدر سالیان گذشته ها  گونه نگرانی این 63.سرطان و تومور شود
صنعتی بخواهند تا  (ازجمله نظامی) و غیر سسات دولتی و غیردولتی صنعتیؤاز مها  است که دولت

 64.و خطر آن را به حداقل برسانندکرده محیطی نانو را بررسی  موضوع سالمت و ایمنی زیست
شدن تر تر و سبک درمورد کاربرد نانومواد در تولید تسلیحات حاوي نانوفناوري که براي مستحکم

جذب نانوفیبري این مواد از طریق ، رود باید گفت که از لحاظ علمی می کار این تسلیحات به
 به دلیل قابلیت جداشدنزیست  محیطو واردشدن به چرخه غذایی از طریق ورود به  پوست انسان

از دیگر کاربردهاي مضر نانوفناوري . آن به اثبات رسیده استدر کاررفته  از تجهیزات به  آن
(رسپیروسایتز) در  هاي مصنوعی خون از موادي به نام سلول استفاده، زیست نظامی بر محیط

مراتب  آن به برارکعملکرد  ،ساخت تجهیزات حاوي نانوفناوري نظامی است که از طریق آن
 یی دانشگاه سازمان ملل متحد با عنوانامریکایابد که در تحقیقی که شوراي  می افزایش

ي احتمالی نظامی از ها هناشی از استفادزیستی و خطرات سالمتی  آلودگی بالقوه محیط«
. بودن آن صحه گذاشته شدبر مضر، دادانجام  2010تا  2005هاي  در فاصله سال 65»نانوفناوري
 کنند می هاي نانو استفادهگر حسردیابی که از  ي کوچکها هگیرند، بر مبناي این تحقیقهمچنین 

 ،خستگی بدن و درنهایت، ضعفی چون ئکه آثار سو شود میمنجر به سندروم مزمن خستگی 
که بر مبناي کرد توان به نانوذرات کوارتز اشاره  می براي نمونه 66.دارد آن برکار مرگ براي 

شناسی ثابت کرده  تحقیقات سم 67.شود می تصلب بافت ریوي) منجر به 1995( سیتونتحقیق 
و ها  نابودي سلول، تورم ریوي موجب ،مدت در معرض نانوذرات کوارتز گرفتن کوتاه است که قرار

، یکی دیگر از کاربردهاي مضر نانوفناوري در صنایع نظامی 68.شده استها  وجود تومور در موش
طور طبیعی بر کارگران معدن اثبات شده  ثیر این ماده بهأت. استفاده از پنبه نسوز یا آزبست است

62. De la Fuente, Jesus M. and Grazu, V., Nanobiotechnology: Inorganic Nanoparticles v. Organic 
Nanoparticles, Elsevier, 2012, p. 13.  

 . 47و  46، صص همانآباد؛  قوام  اسدي و غالمی  مظاهري. 63
و سالمت انسان در فناوري نانو با محیطی  زیستهاي مختلف ریسک  بندي حوزه رتبه«؛ و دیگران جوانمردي، محمد .64

 . 336 ، ص1392، بهار و تابستان 31، شماره فصلنامه مدیریت شهري، »در محیط فازي AHPو  Topsisاستفاده از روش 
65. “Potential Environmental Pollution and Health Hazards Resulting from Possible Military Uses of 
Nanotechnology”. 
66. http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/03/military_uses_o.html, p. 2 (last visited 21/12/2014). 
67. Hull, Matthew and Bowman, Diana, Nanotechnology Environmental Health and Safety: Risks, 
Regulation, and Management, William Andrew, 2014, p. 93.  
68. Ramachandran, Gurumurthy, Assessing Nanoparticle Risks to Human Health, William Andrew, 
2011, p. 28. 
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 69.شود می هاي ریوي تشدید بیمارياحتمال ابتال به ، که با آزادسازي گاز آناي  هگون است به
 70پذیري نسوز بر انسان به انحالل فیبرهاي پنبهثیرات سوء نانوأگفته شده است که ت، حال بااین

، دتري دار انواعی از نانوفیبرهاي پنبه نسوز که قابلیت انحالل آسان، بنابراین 71.ها بستگی دارد آن
نیز  هایی اسناد و گزارش ،البته در این خصوص 72.دهد می در معرض خطر قراربیشتر انسان را 

 2007 هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعهتوان به سند نهایی  می جملهاز .وجود دارد
زیست  ثیرات سوء نانوفناوري نظامی بر انسان و محیطأاز تدر آن اتحادیه اروپایی اشاره کرد که 

در ساخت تسلیحات نوین نباید مانع ها  از این فناوريابراز نگرانی و بیان شده که استفاده مخفیانه 
در سال  عضو پارلمان اروپا ،جیل اوانسگزارش  73.شود  آن رسانی راجع به آثار سوء از اطالع

تجهیزات برقی و الکترونیکی  کارگیري نانومواد در همورد طرح قانونی براي ممنوعیت بدر 2010
 که بیانکرد اشاره  امنیت غذایی پارلمان اروپا بهداشت بشري و، زیست ي محیطها هبه کمیت

هیچ . ابهامات علمی درمورد امنیت نانومواد بر سالمت و محیط بشري وجود دارد«دارد:  می
کارگیري آن در جامعه  هنحوه ب هاي فنیِ العمل و دستور ی از نانوموادهاالملل بین تعریف مقبول

 کربنی يها نانوتیوپ وجود دارد که برخی از انواعشواهد علمی بسیاري . ی وجود نداردالملل بین
. باشد داشته بر سالمت بشر يثیرات شدیدأده و بنابراین تکرتواند به مانند پنبه نسوز عمل  می

خاکی و ، زمینی هاي ارگانیسمبر  ئیثیرات سوأتداراي نانوسیلور نیز که  این نگرانی درمورد ذرات
کاربرد زنندة  آسیبعمده موارد  ،گونه که مشخص شد بنابراین همان 74.وجود دارد، است آبی

ناشی از  ،تجهیز و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی، در تولیدزیست  محیطفناوري نانو بر انسان و 
 . شده است نانومواد غیرارگانیک و مهندسی

بسیار ی یزا قابلیت آسیب ،و تجهیزات نظامیها  کاربرد نانوذرات ارگانیک در فناوري، مقابل در
 75.داردو چه انسان زیست  محیطچه بر  ،اما هزینه باالتر نسبت به نانوذرات غیرارگانیک ،کمتر

 نانوفناوريو انسانی کاربرد محیطی  زیستهاي  بنابراین باید توجه داشت که عمده خسارت

69. http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/03/military_uses_o.html, p. 2 (last visited: 21/12/2014). 
70. Solubility 
71. Mansoori, G. Ali; George, Thomas F. Assoufid, Lahsen and Zhang, Guoping, Molecular Building 
Blocks for Nanotechnology: From Diamondoids to Nanoscale Materials and Applications, Springer 
Science & Business Media, 2007, p. 212. 
72. Ibid., p. 212.  
73. Allhoff, Fritz and Lin, Patrick, Nanotechnology & Society: Current and Emerging Ethical Issues, 
Springer Science & Business Media, 2008, p. 199.  
74. Evans, J., “Draft Report Amendments 197 - 339: Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in electrical and 
Electronic Equipment (Recast)”, European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and 
Food Safety, 19 March 2010, available at:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? pubRef=-
//EP//NONSGML+COMPARL+PE 439. 897+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN. 
75. De la Fuente, Jesus M. and Grazu, V., op. cit., p. 13.  
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نانومواد نیز ، ها در کنار نانوذرات و نانوتیوب. ناشی از فناوري غیرارگانیک درمورد نانو است ،نظامی
خطرات سالمتی و  ،حال باایناست. مضر  ،به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی براي انسان و طبیعت

در  76.است واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیرـ  بسته به ارتباطات مقدار ، آنمحیطی  زیست
نانوفناوري نظامی جمله زیستی و انسانی نانوفناوري و از آسیب محیط کردن براي کم ،حال حاضر

صدد است  وجود آمده است که در به 77نانوفناوري معکوس نام بهاي  هرشت، در کشورهاي پیشرفته
را   آن استفاده از، ازجمله نظامی ،استفاده از نانوذرات غیرارگانیک در وسایل و ادوات اهشتا با ک

 . ندکی بشردوستانه الملل بینمنطبق با قواعد  ،در فضاي مخاصماتی
 

 حقوق بشردوستانه الملل بینتسلیحات حاوي فناوري نانو و قواعد . 2
بشردوستانه در کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو از دو منظر اهمیت  الملل بیناستناد به قواعد 

به رزمندگان و  رساندن قابلیت آسیب ،نخست ازآنجاکه تسلیحات حاوي فناوري نانو؛ دارد
 ،دیگر عبارت سازي موقت تا حتی مرگ را دارد و به از ناتوان ،غیررزمندگان در عرصه مخاصمات

رساندن این  حداقل صورت سنتی براي به ی بشردوستانه بهالملل بینقواعد  ،ثیرات سوء انسانی داردأت
هاي پیشین که  دوم اینکه با توجه به مطالب مطروحه در بخش. شود می کار گرفته ثیرات سوء بهأت

ی الملل بینسند معاهداتی  نبودحاکم بر کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو با توجه به  درمورد خأل
براي رفع این فضاي مناسبی  تا حدودي تواند می ی بشردوستانهالملل بینقواعد ، شدشاره اخاص 

 . دکنفراهم  خأل
در زمینه توجه به آثار مختلف ناشی از کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو از ها  التزام دولت

، بودن در این راستا یعنی اصل انسانیها  آن سه نوع تعهد بشردوستانه از الملل بینمنظر حقوق 
ها  آن کارگیري هر نوع تسلیحات و روش و شیوه جنگی و همچنین تعهد همحدودیت در ب

بشردوستانه در کلیه  الملل بینبر توجه به قواعد حقوق  اول الحاقی مبنیپروتکل  36موجب ماده  به
یعنی اصل  ،درمورد تعهد اول. شود می کارگیري و تحصیل انواع تسلیحات ناشی هب، مراحل مطالعه

دارد که فرد انسانی  مقرر میکه کرد اشاره  1977به مقدمه پروتکل دوم الحاقی  دبای ،بودن انسانی
االجرا باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی  وجود قواعد الزم در صورت فقدان

ی دادگستري الملل بیني مشورتی صادره دیوان أتوان به ر می همچنین در این زمینه 78.قرار گیرد
به ها  پس از ذکر لزوم توجه دولت د کهکراشاره اي  هتسلیحات هست در قضیه تهدید یا استفاده از

 (ازجمله تسلیحات حاوي فناوري نانو) بیان کارگیري انواع تسلیحات هبودن در زمینه ب اصل انسانی
76. Hull, Matthew and Bowman, Diana, op. cit., p. 93. 
77. Inverse Nanotechnology 

فصلنامه پژوهش ، »از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه المللی ناشی نگرشی بر مسئولیت بین« ؛بیگدلی، محمدرضا. 78
 . 8، ص 1383، زمستان 13، شماره حقوق عمومی
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 دو ناشی از ،کارگیري انواع تسلیحات هبه این اصل در بها  عدم توجه کافی دولت که عمالً کند می
و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه ها  نقیصه عمده یعنی عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش

بودن و اوامر  مجوز تلقی اصول انسانی ،مارتنزشرط «: است غیربودن شرایط مخاصماتیو مت
که  را که معناي دقیق معیاري درحالی ،دهد الملل می بیناصول حقوق  عنوان بهوجدان عمومی را 

کند. این  مشخص شود رها میدر پرتو شرایط متغیر  دبای الملل بینوسیله این اصول حقوق  هب
 یالملل بینو ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه ها  دربردارنده تغییرات در روش شرایط،

 و پیوسته در حال تغییر باشد ، آن اثر عملی ممکن است ثابت خواهد ماند اما ،این اصول. است
آن  ةکنند ممنوع، یک روش جنگی و در زمان دیگرکنندة  توجیه ،ممکن است در یک زمان

و ها  روش، ی صلیب سرخ راجع به تسلیحاتالملل بینکمیته  يمبناي سند راهنمابر  79.»باشد
از طریق اعمال و اجراي قوانین  ،بودن بر اساس اصل انسانی باید ها دولت، ي نوینها هشیو
. نندکبرقرار  ضروريو  کار دائم و سازدو  ،نظارت بر تسلیحات حاوي فناوري نانو ياالجرا الزم

 الملل بینکارگیري تسلیحات حاوي نانوفناوري از منظر حقوق  هدر زمینه بها  دومین الزام دولت
است کارگیري هر نوع تسلیحات و شیوه و روش جنگی  همحدودیت ب به ناشعهدت ،بشردوستانه

. درج شده است 1949 هاي چهارگانه ژنو کنوانسیون 1977پروتکل اول الحاقی  35که در ماده 
ي مشورتی أر گونه که در که همان این نتیجه عملی را نیز به همراه خواهد داشت ،این اصل

قواعد  ،مشهود استاي  ههاي هست دادگستري راجع به تهدید یا توسل به سالح الملل بیندیوان 
چه ، چه تسلیحات گذشته، کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع تسلیحات« بشردوستانه به الملل بین

 الملل بینقواعد  نبود ،رو ازاین. کند می تسري پیدا 80»چه تسلیحات آیندهتسلیحات کنونی و 
که  شود نمی مانع از آن ،توسعه و کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو، بشردوستانه در زمان تولید

چرا که  81اعمال شوند، بشردوستانه بر تسلیحات حاوي فناوري نانو الملل بینقواعد حقوق 
هاي  راجع به تهدید یا توسل به سالح ،ي مشورتی دیوانأدر ر بجاوي برخالف استدالل قاضی

باید گفت که عدم منع  ،»است مجاز ضرورتاً، نوع نشده استمآنچه م« بر آنکه مبنیاي  ههست
تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق  نمی، صریح تسلیحاتی در معاهده یا عرف

پروتکل اول  36موجب ماده  بهها  دولت نهایتاً 82.استکننده قانونی  امل محدودع ،بشردوستانه

79. Meron, Theodor, “The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience”, 
The American Journal of International Law, vol. 94, No. 1, p. 78.  

 . 53ص ،همان ؛ورکی البرزي .80
81. ICRC, “International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts” 
Document prepared by the International Committee of the Red Cross for the 30th International 
Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26–30 November 2007; 
International Review of the Red Cross, vol. 89, No. 867, September 2007. 

 . 16 ص ،همان ؛ورکی البرزي. 82
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ی شده است و دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی الملل بینکه امروزه قاعده عرفی  ـ 1977 الحاقی
کارگیري و تحصیل انواع  هب، متعهدند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعهـ  کند می را نیز ملزم

مکمل این  83.نندکبشردوستانه را مراعات  الملل بینقواعد حقوق ، فناوري نانوتسلیحات حاوي 
الذکر  یک از مراحل فوقردر ه، پروتکل اول الحاقی است که بر مبناي آن 57ماده  2 بند ،تعهد

منظور جلوگیري و  به بایدها  دولت، کارگیري تسلیحات حاوي فناوري نانو هتحصیل و ب، مطالعه
این سه . نندکب را هاي الزم بینی پیش، آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی رساندن حداقل به

بشردوستانه در کلیه  الملل بیناصل محدودیت و اصل رعایت قواعد ، بودن (اصل انسانی نوع تعهد
کارگیري تسلیحات  هبه انواع آثار ب کند که میرا ملزم ها  دولت، مراحل مطالعه یا استفاده سالح)

 الملل بیندر زمینه توجه به قواعد ها  پس از پرداختن به الزام دولت. توجه کنند فناوري نانوحاوي 
از منظر سه اصل  بایداینک  ،کارگیري انواع تسلیحات حاوي فناوري نانو هبشردوستانه در زمینه ب

ب اصل منع آسی، یعنی اصل منع آسیب غیرضروري و زاید ،بشردوستانه الملل بینبنیادین حقوق 
کارگیري تسلیحات  هبه آثار سوء ب ،و اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگانزیست  محیطبه 

در بخش مربوط به آثار فناوري نظامی نانو بر بدن انسان و . پرداختحاوي فناوري نانو نیز 
توجه به همان مطالب به بررسی آثار از  با اکنون .اشاره شد ، به بخشی از این آثارزیست محیط

 . شود پرداخته میبشردوستانه  الملل بینمنظر قواعد 
 

 ري نانو و اصل منع آسیب غیرضروريتسلیحات حاوي فناو. 1ـ2
کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو از منظر اصل منع  ، موضوعدر نخستین بخش این قسمت

قسمت اول به موضوع اصل منع آسیب غیرضروري در . شود میمطرح آسیب غیرضروري و زاید 
کید بر فناوري نظامی نانو پرداخته شده و در قسمت دوم به معیار و نظریات موجود در حقوق أبا ت
 ناشی ازبشردوستانه براي سنجش وضعیت رعایت اصل منع آسیب غیرضروري  الملل بین

 . شود می تسلیحات حاوي فناوري نانو پرداخته
 

 کید بر فناوري نظامی نانوأي با تآسیب غیرضرور اصل منع. الف
ی و الملل بیناصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه  عنوان بهاصل منع آسیب غیرضروري و زاید 
هاي جنگی  شود که استفاده از ابزار و روش می ی تلقیالملل بینداخلی ازجمله اصول عرفی حقوق 

را که از قابلیت آسیب غیرضروري یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته 

83. Lawand, Kathleen, “Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare”, 
International Review of the Red Cross, vol. 88, No. 864, December 2006, p. 925. 
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در ، )22(ماده  الههو  پیترزبورگ سني ها هبر اعالمی عالوه ،این اصل 84.کند می ممنوع ،باشند
دستورالعمل  44قاعده  ) و23ماده  )ث((بند  هاي چهارگانه ژنو پروتکل اول الحاقی کنوانسیون

سالح به جمعیت صرف آسیب ، حال بااین 85.هاي سایبري نیز مقرر شده است راجع به جنگ تالین
ي أگونه که در ر  بلکه همان ،ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده ممنوع موجب ،غیرنظامی

اي  ههست هاي ی دادگستري درمورد استفاده یا تهدید به استفاده سالحالملل بینمشورتی دیوان 
تر از آنچه براي تحقق اهداف مشروع نظامی  آسیب گسترده«، بیان شده است باید سالح مزبور

ی براي یوگسالوي الملل بیندیوان کیفري  در تادیچدر قضیه . ندکوارد  86»ناپذیر باشد اجتناب
تسلیحات  87.توصیف شد ،»انسانیت و وجدان مشترك« اصول، مبناي رعایت اصل مزبور، سابق
اصل منع  ویژه به ،بشردوستانه الملل بیناصول حقوق ، همچون تسلیحات حاوي فناوري نانو ،نوین

منظور مقابله  پیشنهادهاي مختلفی به ،بنابراین. آسیب غیرضروري و زاید را به چالش کشیده است
ازجمله اینکه در بیانیه  ،با این چالش بر مبناي اصل منع آسیب غیرضروري و زاید ارائه شده است

ی در سال الملل بینی صلیب سرخ و هالل احمر الملل بیننشست کمیته وهشتمین  بیستپایانی 
محافظت از غیرنظامیان در منظور  بهدر پرتو تحوالت سریع فناوري تسلیحات و «مقرر شد:  2003

ضروري و  آسیب غیر در برابرجنگجویان آمیز این تسلیحات و نیز  قابل تفکیک برابر آثار غیر
 ازجمله نانوفناوري نظامیـ  هاي جنگی نوین و روش ها هشیو، تمامی تسلیحات، تسلیحات ممنوعه

در این اجالس مقرر شد تا کلیه  همچنین 88.»عدي باشندتابع فرآیند بازرسی سخت و چندب دبای  ـ
هاي نو در  فناورياطالعات راجع به فرآیندها و سازوکارهاي نظارت بر استفاده از ها  دولت

سند نهایی اجالس بازنگري  14در بند مبادله کنند.  را نظامی نانوفناوريازجمله تسلیحات 
بر عالوه . نیز تعهد مشابهی ذکر شد 2006کنوانسیون راجع به برخی تسلیحات متعارف در نوامبر 

قواعد موجود را نیز تسري و توسعه اي  هعد، تشدید بازرسی در زمینه تسلیحات حاوي نانوفناوري

84. ICRC’s Rule 70. “Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering”, p. 1, 
also can be found on: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70. 

، ه استشدبینی  پیش هاي چهارگانه ژنو تنها در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ،گرچه اصل منع آسیب غیرضروري و زاید .85
هم در مخاصمات  ،المللی عرفی بشردوستانه، این اصل راجع به قواعد بین ،المللی صلیب سرخ بر مبناي تحقیق کمیته بین

 ن.ك: ،المللی قابلیت اعمال دارد. براي اطالعات بیشتر مسلحانه داخلی و هم بین
Crowe, Jonathan; Scheuber, Kylie Weston, Principles of International Humanitarian Law, Edward Elgar 
Publishing, 2013, p. 51. 
86. ICJ, Nuclear Weapons Case, Advisory Opinion, para, 238. 
87. ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić Aka, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal 
on Jurisdiction, Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995, Case No. IT-94-1-1-AR72, 
para. 119.   
88. Declaration Agenda for Humanitarian Action Resolutions adopted in 28th International Conference 
of the Red Cross and Red Crescent Geneva, 2-6 December 2003, Final Goal 2. 5. Also can be found 
on the following link: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_1103.pdf (last visited: 
25/12/2014). 
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 .اند هخواستار شد ،بر تسلیحات حاوي نانوفناوري با توجه به اصل منع آسیب غیرضروري و زاید
صورت غیرمستقیم از طریق معاهدات  پیش از این به ،استفاده از نانوفناوري در صحنه مخاصماتی

، ردیابیقطعات غیرقابل ، تسلیحات شیمیایی، چون تسلیحات بیولوژیک یتسلیحات کنترل
بنابراین اگر . محدود شده بوداي  هبقایاي انفجاري جنگی و مهمات خوش، هاي ضدنفر مین

توان  می کار گرفته شود فناوري براي توسعه این تسلیحات به عنوان بهنانوفناوري نظامی 
لیزرهایی را تولید ، توان با استفاده از نانوفناوري نظامی می براي نمونه .دکررا ممنوع  شکاربرد
 الملل، بر اساس اسناد بین همچنین. است شده شناخته ي قبلیِها هتر از نمون که بسیار قدرتمندکرد 

نانوفناوري نظامی ازجمله گونه تسلیحات  چون جنوبگان و کره ماه نیز کاربرد هر ،در برخی از نقاط
از برخی  یا محدودیت استفادهموجب کنوانسیون ناظر بر ممنوعیت  توان به می حتی. است ممنوع
هاي متعارف نانوفناوري در عرصه  کاربرد برخی انواع سالح، 1980هاي متعارف مصوب  سالح

بر  89.کردمنع  ،کند می اصل منع آسیب غیرضروري و زاید را نقض ،نهایت مخاصمات را که بی
 نانوفناوري در استفاده از، اصل منع آسیب غیرضروري و زایداساس بر  و مبناي رویکرد اخیر

 که ماهیت آن صورتی و در تسلیحات متعارف به ،صورت مطلق به بیولوژیکتسلیحات شیمیایی و 
در ، ندکي متعارف ها هزنندگی غیرضروري و زاید آن را افزون بر استفاد که آسیب نحوي را به

هاي حاوي نانوفناوري با اصل منع آسیب  تطبیق سالح. است ممنوع صحنه مخاصمات
هاي حاوي نانوفناوري  چه آنکه اگرچه استفاده از بمب ،است مهمغیرضروري از جهات عینی نیز 

بار و حتی  زیان، آثار ناگهانی، روزه غزه 22چون تنگستن توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 
 ،حال باایننیست. بشردوستانه ممنوع  الملل بینطبق قواعد حقوق  ، بار در محل انفجار دارد مرگ

د کن میایجاد  زائد و رنج غیرضروري هاي زخم ،هایی که مشخص شود که چنین سالح صورتی در
 ،است )1980( هاي متعارف هاي سالح ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون شیا کاربرد

مجاز به استفاده از آن  ،مخاصمهبلکه طرفین ، علیه غیرنظامیان ممنوع است شتنها کاربرد نه
 90.علیه نظامیان نیز نیستند

 
بشردوستانه براي سنجش وضعیت  الملل بینمعیار و نظریات در حقوق . ب

 حاوي فناوري نانورعایت اصل منع آسیب غیرضروري تسلیحات 
به  ؛تناسب است، رود می کار گیري میزان ضروري ایجاد درد و رنج به اصلی که براي اندازه معیار

 . 127، ص 1390، میزان، المللی حقوق بشردوستانه بینطرازکوهی، حسین؛   شریفی .89
، »الملل بشردوستانه روزه غزه از نگاه حقوق بین 22جنگ علیه حقوق جنگ؛ ارزیابی نبرد «د، حوریه؛ اکبرنژا  حسینی .90

 . 110، ص 1388، بهار و تابستان 40، شماره المللی مجله حقوقی بین
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در  91.تناسب داشته باشد، آناین معنا که میزان صدمات و خسارات سالح باید با منفعت نظامی 
نیز یکی دیگر از معیارهاي تبعیت  را ضرورت نظامیالمللی صلیب سرخ،  کمیته بین، کنار تناسب

 اند هگونه که برخی اظهار کرد  همان، حال بااین 92.ده استکر عالمایک نوع خاص از تسلیحات 
گیري نسبت به اینکه آیا  را در تصمیمها  دولت بر این مبنا مبهم بوده و اساساً ،ممنوعیت تسلیحات

، فاقد یا صاحب آن اثر ممنوع است ،بدین سبب که بنا به صالحدید آنان، از سالحی بخصوص
ي ها هدو دسته دیدگا ،المللی صلیب سرخ نظران و کمیته بین  صاحب رو ازاین 93.گذارد می آزاد

تاکنون دو ، از لحاظ نظري. پرداخته خواهد شد آن ه که در ادامه باند  کردهنظري و عملی ارائه 
نظران در زمینه کاربرد تسلیحات جدید در صحنه  دیدگاه عینی و ذهنی از سوي صاحب

تسلیحات با فناوري نانو با توجه به اصل منع آسیب زاید یا غیرضروري مطرح ازجمله  ،مخاصمات
تنظیم تسلیحات جدید باید میزان  رویکرد غالب در تعبیه و عنوان به ،در دیدگاه ذهنی. است شده

(خواه در حین یا پس از آن)  متقابل متخاصم طرف بر  آن کارگیري هکه با باي  هآسیب یا صدم
خاص است متعادل باشد  در موقعیت  آن با ضرورت نظامی که متضمن استفاده از شود می تحمیل

 کارگیري تسلیحات در طول مدت جنگ ایجاد هکه ب یکه در رویکرد عینی باید به آسیب حالی در
با . شود نمی هاي پساجنگی تسلیحات توجهی به آسیب ،بنابراین در این دیدگاه. کردتوجه کند  می

 الملل بینمیان آسیب با صدمه در اسناد حقوق  یاستفاده از همین نکته در اینجا باید تمایز ظریف
مدت به  هاي فیزیکی کوتاه تنها شامل خسارت ،بدین معنا که صدمه ؛بشردوستانه قایل بود

مدت است و آنچه در  متضمن خسارت طوالنی ،که آسیب حالی در ،یا انسان استزیست  محیط
ی بشردوستانه نیز منع شده است آسیب غیرضروري یا زاید است و نه صدمه الملل بینتمامی متون 

 هایی فناوري ،توان پی برد که بسیاري از تسلیحات نوین می با دانستن این نکته. دضروري یا زیا
پس از  ،ثیراتأعمده این ت ،بالعکس ونکرده را محدود به زمان جنگ   آن ثیرات سوءأکه تدارد 

کمیته  ویژه بهبرخی نهادها  از لحاظ عملی نیز، کنار این موضوع در. دهد رخ میپایان جنگ 
بودن  کمیته در باب ارزیابی قانونیاین  اند. کردهمعیارهایی پیشنهاد  ،صلیب سرخی الملل بین

تسلیحات حاوي نانوفناوري با توجه به اصل منع آسیب غیرضروري و ازجمله  ،تسلیحات نوین
بلکه  ،نباید طراحی و خصوصیات یک نوع از تسلیحاتتنها  نهزاید گفته است که طرفین متخاصم 

خصوصیات و شیوه استفاده از ، مجموع طراحی نظر قرار دهند چرا کهشیوه استفاده از آن را مد
از . شود می آسیب غیرضروري یا زاید یا عدم آن در صحنه مخاصمات موجب ،یک نوع تسلیحات

، »المللی بینشده از منظر حقوق بشردوستانه  هاي حاوي اورانیوم ضعیف کاربرد سالح«سیدرضا رفیعی؛  و زمانی، سیدقاسم .91
  .43 ، ص1392، پاییز ـ زمستان 49، شماره المللی مجله حقوقی بین

92. https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter20_rule70, p. 2  (last visited 25/12/2014). 
 . 63 ، ص1388خرسندي،  ،ها حقوق خلع سالح و حاکمیت دولتساعد، نادر؛ . 93
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را در ارزیابی رعایت محیطی  زیستو  یبهداشت، فنی، عوامل نظامیهمه  دطرفین بای، سوي دیگر
خود در تبیین این  ،ی صلیب سرخالملل بینکمیته . اصل آسیب غیرضروري یا زاید در نظر بگیرند

هشت معیار را ، شود می امر که استفاده از چه نوع تسلیحاتی باعث آسیب غیرضروري به انسان
 د:کن می مشخص

علیه هدف اندازه و ابعاد آسیب مورد انتظار از استفاده یک نوع سالح در فضاي مخاصماتی . 1
 ؛ خاص
میزان تلفات احتمالی قربانیان در هنگام استفاده از یک نوع سالح در فضاي مخاصماتی . 2

 ؛ علیه هدف خاص
آسیب یا ناتوانی یا ازکارافتادگی جسمی به  وجبم ،اینکه آیا استفاده از یک نوع تسلیحات. 3

 یا نه؟ شود می ،انسان که خاص آن نوع سالح باشد
بینی استفاده از آن تسلیحات بر  امی شواهد علمی مرتبط با اثرات قابل پیشاینکه آیا تم. 4
 است؟ شدهوري آ جمع ،انسان
 ؟است چگونهکار آسیب مورد انتظار استفاده از آن تسلیحات بر سالمت قربانیان  و ساز. 5
تلفات میدانی مورد ، دشو میدر زمانی که آن نوع تسلیحات در فضاي مخاصماتی استفاده . 6

 باال است؟ حجم آنانتظار به چه میزان است و آیا 
مدتی  بلند بینیِ گونه تغییر قابل پیش هیچ ،آیا استفاده از آن تسلیحات در فضاي مخاصماتی. 7

 است؟کرده بر روان و جسم قربانیان ایجاد 
صان بهداشتی متخصوسیله  هب ،ن تسلیحاتآثیرات سوء ناشی از استفاده از أاینکه آیا ت. 8

مجهز  سیسات پزشکی نسبتاًأدر ت بوده و قابل مدیریت ،تشخیص داده و تحت شرایط میدانی نبرد
 94قابل درمان بوده است؟

 چنین کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو را از منظرتوان  می شده ي مطرحها هدر باب دیدگا
ینده و متعدد ابا توجه به کاربردهاي فزتوان  نمید: کری بشردوستانه ارزیابی الملل بینقواعد 

بر مبناي اصل منع آسیب  راها  آن همه، در تولید و توسعه تجهیزات نظامی نانوفناوري
، و بلکه در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصماتکرد ممنوع  ،غیرضروري و زاید

 نانو پرداخت اما تقریباًفناوري تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات حاوي 
شواهد کافی و مستدل وجود دارد که کاربرد برخی از انواع نانوفناوري در تجهیزات نظامی براي 

توان به نانومواد  می براي نمونه. است انسان با اصل منع آسیب غیرضروري و زاید در تغایر
برخی از به یا  95رساند  میب آسی غیرارگانیک در ساخت فیبرهاي پنبه نسوز که به ریه انسان

94. https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf, pp. 18-19 (last visited: 9/9/2014). 
95. Lin, Patrick, “Nanotechnology Bound: Evaluating the Case for More Regulation”, in NanoEthics, 
Springer Publication, 2007, p. 106. 

 



  277   الملل ... کاربردهاي نظامی فناوري نانو از منظر حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکسید که کاربرد بسیار متنوعی در ساخت تجهیزات و ادوات  تیتانیوم ديازجمله مواد نانو ياجزا
، یا سیلیکاي نانومقیاس 96؛زا دارد ثابت شده است خاصیت سرطان اشاره کرد که نظامی نیز دارد

بر ، 2006در سال  97ریورهـ  مونتیروویتزمن و اکسید فلز و مواد فلزي که بر مبناي تحقیقات 
تشدید  ،در معرض تماس با آن ه و سرطان ریه را در افراداثر سوء گذاشت ،هاي ریوي انسان سلول

اکسید براي انسان در صورت  همچون تیتانیوم دي ،مواداثرات سمی برخی از نانو 98.کرده است
رویکردهاي عملی در زمینه  99.شود می تشدید هم ،آفتاب قرارگرفتن در معرض تابش شدید نور

رژیم  یماو دهاي تانگستن  کاربرد نظامی نانومواد غیرارگانیک در تولید و توسعه و کاربرد بمب
نشانگر آن است ها  که گزارش طوري به ،کننده این ادعا است صهیونیستی در باریکه غزه نیز اثبات

زایش  ،همچنینهاي تنگستن توسط رژیم صهیونیستی و افزایش سرطان و  که بین کاربرد بمب
گزارش  908و  907در بندهاي  100.ارتباط مستقیم وجود دارد ،نوزادان در باریکه غزه نارس

موسوم به گزارش  2009مورد جنگ غزه در سال یاب سازمان ملل متحد در موریت حقیقتأم
در ازجمله  .و تنگستن اشاره شده است یمادهاي  ببمنیز به آثار سوء ناشی از کاربرد  گلدستون
تصریح شده است:  ،هاي تنگستن بر انسان گزارش مزبور درمورد اثرات بمب 907بند  بخشی از

ثیر چنین أت، کلی طور  به. از بین ببرد، کند می تواند هر چیزي را که بدان اصابت می پودر تنگستن«
محدود  هاي بسیار عمیق در شعاع نسبتاً ) باعث ایجاد زخمها هتسلیحاتی (در مقایسه با دیگر پرتاب

تواند بافت نرم  می (تنگستن) قطعات کوچک سنگین فلزي چون .شود می از ناحیه (اصابت) ترکش
ي قربانیان از بدن جدا شده و قطعات آلیاژ ها هممکن است ری، (قربانیان) را پاره کند و استخوان

همین گزارش نیز ضمن ابراز نگرانی  908در بخشی از بند  101.»فرو رود شانتنگستن در بدن
تصریح  ،هاي تنگستن مورد بمبرژیم صهیونیستی در یماهاي د بمبشدید از قربانیان حمالت با 

چنان  آن همچنینهستند و  ییزا مشکوك به سرطان ،قطعات آلیاژ تنگستن«:که شده است
بدن افرادي که در معرض اصابت  102.»خارج شوند ،توانند از بدن بیمار نمی که اند کوچک

96. Lansdown, Alan B. G., The Carcinogenicity of Metals: Human Risk through Occupational and 
Environmental Exposure, Royal Society of Chemistry, 2013, p. 338.  
97. Witzmann and Monteiore-Riviere 
98. Chou, Hsun-Wen, Nanotoxicology: From Nano Titanium Dioxide Particle Size Effect on Ceriodaphnia 
Dubia to Death Mechanism, ProQuest, 2008, p. 39.  
99. Dana, David A., The Nanotechnology Challenge: Creating Legal Institutions for Uncertain Risks, 
Cambridge University Press, 2011, p. 286.  
100. http://www.globalresearch.ca/the-devastating-consequences-of-israeli-weapons-testing/23686, p. 1 
(last visited: 22/1/2015). 
101. United Nations General Assembly’s Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the 
Gaza Conflict (A/HRC/12/48), adopted on 25 September 2009, p. 197, para. 907. Also available on the 
following link: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf. (last 
visited: 19/1/2015). 
102. Ibid., p. 198, para. 908. 
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سیاه شده و  کامالً، بدون آنکه سوخته شده باشد، گیرند می هاي دایم کربنی قرار هاي بمب ترکش
 هاي داخلی در ناحیه شکم هاي عمیق یا پارگی جراحات و بریدگی، شدن اعضاي بدن دچار ذوب

آن قرار بگیرند با موج انفجار شود و کسانی که در معرض  می منتهیها  آن شود که به مرگ می
کاربرد نظامی نانومواد د نشانگر آن است که بایها  مجموع این بحث 103.شوند می تکه شدیدي تکه
رژیم صهیونیستی استفاده  یمادهاي تنگستن و  توسعه و کاربرد بمب، که در تولیدـ  غیرارگانیک

بر   آن در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در کشورها به دالیل اثبات آثار سوء ـ دشو می
نانومواد ارگانیک افزایش یابد تا تلفات  گذاري صنایع نظامی بر به حداقل برسد و سرمایه ،انسان

اصل منع آسیب غیرضروري و زاید در حقوق  ،تبع آنه و ب کاهش یابد غیرنظامی و حتی نظامی
  .بهتر اجرا شود ،بشردوستانه لمللا بین

 
 زیست محیطانو و اصل منع آسیب به تسلیحات حاوي فناوري ن. 2ـ2

که باید در ارزیابی آثار کاربرد  است یکی دیگر از اصولی ،زیست محیطاصل منع آسیب به 
ظرفیت و ، در قرن حاضرفناوري با پیشرفت . دشوتسلیحات حاوي فناوري نانو بررسی 

زیست به  که محیط طوري به ،از جانب بشر افزایش یافته استزیست  محیطهاي تخریب  قابلیت
طبق نوآوري پروتکل اول الحاقی در زمره  ،زیست محیط 104.مبدل شده استها  صحنه درگیري

زیست  محیط اصل منع آسیب به 105.است و از حمایت خاص برخوردارگرفته  اموال غیرنظامی قرار
 به به اجتناب از ایجاد آسیبها  خود از تعهد دولت ،در عرصه مخاصماتزیست  محیط
در  106.گیرد می تأنشزیست  محیطاصل احترام کلی به  و فراتر از مرزهاي خود ،زیست محیط

کما اینکه دیوان دائمی  ،ی نیز به اهمیت این اصل اشاره شده استالملل بینرویه قضایی 
زیست  محیطمنع آسیب به  در رابطه با اصل کورزوفی در قضیه کارخانه الملل بیندادگستري 

فهوم عمومی حقوقی بوده که مو حتی  الملل بینیک اصل حقوق  ،این اصل«: دارد  تصریح
 و تریلر اسملتردر قضایاي  107.»است مستلزم تعهد به جبران خسارت، گونه نقض تعهد آن هر

بدین عنوان که نقضش منجر به مسئولیت زیست  محیطنیز به اصل حفاظت از  کورفوتنگه 

103. http://javanonline.ir/fa/mobile/660163, p. 1 (last visited: 31/12/2014). 
اسالم و حقوق ، در مجموعه مقاالت »زیست در مخاصمات مسلحانه لزوم حمایت از محیط«رضا؛  ثابت، سید  موسوي. 104

 . 776، ص 1392المللی با همکاري نشر میزان،  ، مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق بشردوستانه بینبشردوستانهالملل  بین
 . 149، ص 1392، چاپ دوم، گنج دانش، الملل بشردوستانه حقوق بینرضا؛  ضیایی بیگدلی، محمد .105

106. https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmau.htm, pp. 1-2 (last visited: 22/1/2015) 
107. PCIJ’s Case Concerning the Factory at Chorzow (Claim for Identity) (The Merits) Ser. A. No. 
17(1928). 

 

http://javanonline.ir/fa/mobile/660163,p1(last
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محیطی   تی بشردوستانه زیسالملل بینتعهدات  108.استناد شده است شود می ی دول خاطیالملل بین
 35ماده  3بند  صورت کلی در در عرصه مخاصمات بهزیست  محیطها در راستاي حفاظت از  دولت

دهنده  ممنوعیت استفاده از فنون تغییرکنوانسیون  1ماده ، 1977پروتکل اول الحاقی  55و ماده 
اساسنامه دیوان  8ماده  2براي اهداف نظامی و هر هدف خصمانه دیگر و بند زیست  محیط

گونه تعهدات حفاظت از  این ایراد اساسی، حال بااین 109.ستا  هی درج شدالملل بینکیفري 
ی دادگستري در الملل بیني صادره دیوان أگونه که در ر همان ،زیست در عرصه مخاصمات محیط

عرفی  قاعدههنوز  آن است که مشهود استاي  هقضیه تهدید به استفاده یا استفاده از سالح هست
این معاهدات را ملزم به رعایت قواعد  بنابراین کشورهاي غیرعضوِ 110ست.ا  هی نشدالملل بین
جدا از ایراد عدم تبدیل اصل منع آسیب به . کند نمی بشردوستانه در این زمینه الملل بین

در عرصه زیست  محیطهدف کلی اصل حفاظت از ، یالملل بینبه قاعده عرفی زیست  محیط
زیست  محیطیا پیشگیري از آسیب به کاهش نه  ،بشردوستانه الملل بینمخاصمات در حقوق 

غیرنظامی بوده محل سکونت جمعیت زیست  محیطبلکه بیشتر براي حفاظت از  ،کلی صورت به
مورد اصل منع آسیب غیرضروري و زاید مورد توجه قرار گونه که در همان، حال بااین 111.است

اصل منع آسیب به  ،و به تبع آنزیست  محیطتوسعه اصل حفاظت از دنبال به  دامروزه بای ،گرفت
تهدید یا ی دادگستري راجع به الملل بینگونه که در نظر مشورتی دیوان  همان ؛بودزیست  محیط

با تثبیت اصل انصاف ، سو قابل درك است که دیوان از یکاي  ههاي هست توسل به سالح
را زیست  محیطشدید و جدي به ، مدت هاي طوالنی خسارت، هاي آینده النسلی و حقوق نسل بین

روش ، دانسته است و از سوي دیگرزیست  محیطمنافی اصل منع آسیب به  ،در طول مخاصمات
کاربرد انواع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه را این محیطی  زیستمناسب برخورد با مالحظات 

(نظامی) با اصول  عنصري تلقی شوند که در ارزیابی مطابقت اقدامات عنوان به دانسته است که
اما راجع به آثار سوء بلندمدت  112.اند ضرورت و تناسب قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دخیل

چند مشکل  ،بشردوستانه الملل بیندر حقوق زیست  محیطکارگیري تسلیحات نانوفناوري بر  به
کارگیري  هی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بالملل بینرویه قضایی . 1 عمده وجود دارد:

108. Hildering, Antoinette, International Law, Sustainable Development and Water Management, 
Eburon Uitgeverij B. V., 2004, p. 160. 
109. Montini, Massimiliano; Bogdanovic, Slavko, “Environmental Security in South-Eastern Europe: 
International Agreements and Their Implementation”, Springer Science & Business Media, 2011, p. 119. 

هاي  المللی دادگستري در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سالح بینرأي مشورتی دیوان «شهبیز؛  شافع، میر .110
 . 135، ص 1377، پاییز 41شماره  دانشگاه تهران، فصلنامه حقوق، »اي هسته

111. https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule43, p. 2. (last visited: 21/10/2014). 
المللی  دیوان بین 1996هاي آینده در پرتو رأي مشورتی  و حقوق نسلزیست  محیطحفاظت از « ؛ویس ،ادیت براون .112

 . 856، ص 1380، پاییز 59، شماره فصلنامه سیاست خارجی، »دادگستري
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، صحنه مخاصمات وجود ندارد یا در صورت وجود نانوفناوري نظامی برازجمله تسلیحات 
ی دادگستري در الملل بیني دیوان أکما اینکه در ر ؛ده استکرتوسعه پیدا ن ،صورت مشخص به

 بدین ؛اشاره شده است ، به اصل تناسباي هتسلیحات هست قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد
مالحظات ، در هنگام ارزیابی هدف مشروع نظامی دبای  ها دولت«: دارد می صورت که دیوان مقرر

اما  113.»مدنظر قرار دهنداست که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را محیطی  زیست
را در محیطی  زیستمدت  مالحظات بلند اند ها تا چه میزان ملزم است که دولت مشخص نشده

 شدید و، توجه به آسیب گسترده .2. مالك قرار دهند ـ نانوفناوري نظامیازجمله ـ  حمالت خود
تنها در ارتباط با  ،حاوي نانوفناوري تسلیحاتازجمله زیستی تسلیحات  مدت محیط بلند

موجودیت  عنوان بهخود  ،زیست محیطمجاور جمعیت بشري مدنظر بوده است و زیست  محیط
، زیست محیطقراردادن  هدف ،در این معنا. نیست نظر مورد ،د و مستقل و منفک از انسانحوا

را بسیار  1977پروتکل اول الحاقی  55 ماده 1 موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند
چون هم ،هاي نظامی فناوري نانوبرخی انواع کاربرد ثابت شده که اگرچه .3. کند می محدود

در این زمینه تحقیقات جامع صورت نپذیرفته ، است مضرزیست  محیطبراي  ،نانومواد غیرارگانیک
مدت و گسترده بر  بلند، ثیرات شدیدأت وجودبر  دالیل قاطع علمی  نبودکه در  طوري است به

سخن کارگیري تسلیحات نانوفناوري  هاز ممنوعیت ب ،صورت قاطع توان به نمی، زیست محیط
باید گفت که کاربرد ، ثیر سوء نانوفناوري نظامی بر انسانأالبته در این زمینه نیز مانند ت. گفت

  آن شناسی بر روي سم مربوط به نانوکه بیشترین تحقیقات ـ  شده نانومواد غیرارگانیک و مهندسی
یید أدر ت. را داردزیست  محیطترین قابلیت تخریب  عمده ،در صحنه مخاصمات ،انجام شده است

 هایی به نام نانوتیوپ نشانرازبرخی تحقیقات علمی درمورد اب ،هاي اخیر در سال، نظر اخیر
تواند در دستگاه گوارش  می الکترونیکالعاده و رسانایی  قدرت فوق دلیل دهد که این ابزار به می

با . وارد چرخه حیات طبیعت شود ، آن منجر به خفگی و از طریق ،مرور جمع شده و به ،حیوانات
آب  سازي مواد نانو در به دلیل آزاد، شده این واقعیت راجع به نانومواد غیرارگانیک و مهندسی وجود

براي حل این . این مواد وجود نداردمحیطی  زیستامکان بیان تمامی خطرات بلندمدت ، یا در هوا
کارگیري  هبشردوستانه نسبت به آثار بلندمدت ناشی از ب الملل بینیعنی سکوت قواعد  ،مشکل

 تري از خسارات گسترده که دید 51ماده  5بند  )ب(از شق  توان می تسلیحات حاوي نانوفناوري
  .داستفاده کر کند، فراهم میزیست  محیطنسبت به 
 ،بشردوستانه به دو صورت قواعد کلی و برخی قواعد خاص الملل بیندر قواعد زیست  محیط

ي جنگی ها هکارگیري انواع تسلیحات و شیو هطرفین در ب ،از جهت قواعد کلی. شود میحمایت 
113. Greenwood, Christopher; The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the Contribution of the 
International Court to International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, No. 316, 
1997, p. 65. 
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از  114.ندکنآن حمله به توانند  می شودهدف نظامی  ،زیست محیطکه  آزاد نبوده و تنها درصورتی
باید معیار تناسب رعایت شود که در صورت  ،زیست محیطگیري  گونه هدفدر هر، سوي دیگر

بر مبناي اساسنامه  ،زیست محیطمدت و گسترده به  بلند، خسارت شدید ایرادرعایت آن و عدم 
استفاده  گونه بررسی راجع به تعارض در هر 115.انجامد می کیفري به جنایت جنگی الملل بیندیوان 

به از نظر دیوان باید زیست  محیطهاي حاوي نانوفناوري با اصل منع آسیب به  استفاده از سالح
کمیته ، ی دادگستريالملل بیندیوان بر عالوه . دشوشدت توجه  تناسب و، سه اصل ضرورت

ی صلیب سرخ نیز راجع به معیار شناسایی تسلیحات مغایر با رعایت اصل حفاظت از الملل بین
توان استفاده از یک نوع  می، مشخص کرده است که در فقدان آنپنج معیار را  ،زیست محیط

 تسلیحات را در فضاي مخاصماتی غیرقانونی دانست:
انجام زیست  محیطثیرات استفاده از یک نوع تسلیحات بر أآیا تحقیقات علمی راجع به ت. 1

 است؟ شدهگرفته و ارزیابی 
ناشی از  ،مستقیم و چه غیرمستقیم چه ،زیست محیطمیزان و نوع خسارت مورد انتظار به . 2

 باشد؟ چگونهاستفاده از آن تسلیحات باید 
آیا از نظر اقتصادي و عملی روشی براي  تا چه مدت استمرار دارد؟زیست  محیطخسارت به . 3

دیده به وضعیت اولیه  خسارتزیست  محیطاز طریق بازگرداندن  ،رفع آن خسارت براي نمونه
 وجود دارد؟

استفاده از  بر جمعیت غیرنظامی ناشی اززیست  محیطمستقیم یا غیرمستقیم آسیب تأثیر  .4
 ؟چیستآن نوع تسلیحات 

طبیعی یا تغییرات در زیست  محیطبراي آسیب یا تخریب  اختصاصاً ،آیا آن نوع تسلیحات. 5
  116؟ستا  هآن طراحی و تعبیه شد

تسلیحات حاوي نانوفناوري از منظر اصل منع آسیب به  ،موارد حال با توجه به این
 ،در ابتدا باید گفت که بسیاري از کاربردهاي نظامی فناوري نانو د شد.خواه ، بررسیزیست محیط

باید بین انواع کاربرد  ،ثانیاً 117.داردنزیست  محیطبر  مدت ثیر مستقیم و کوتاهأتدر مخاصمات، 
گونه که   بدین معنا که اگرچه همان ،دکرتفکیک  ،نانوفناوري در عرصه علوم و تجهیزات نظامی

ازجمله  ،شده در انواع تسلیحات رفتهگ کار به برخی انواع کاربرد نانوفناوريِ ،گفته شد تر پیش
خطرات سالمتی و  ،مضر بودهنانومواد غیرارگانیک به دلیل داشتن مواد شیمیایی براي طبیعت 

114. https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmau.htm 
115. https://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment- 
and-warfare.htm, p. 1 (last visited: 12/9/2014). 
116. https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf, pp 19-20 (10/9/2014). 
117. Altmann, Jürgen, op. cit., p. 144.  
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 118.است متغیر ،واکنش و سطح تماس با آن مواد ،بسته به ارتباطات مقدار ، آنمحیطی  زیست
گواه  ،یماهاي تنگستن و د مانند بمب ،کارگیري نانوفناوري در تولید و توسعه تسلیحات نوین هب

 ،گذارد می آثار ناچیزي بر جاي، در ناحیه محل اصابتها  کما اینکه اگرچه این بمب، است این امر
که اي  هگون به ،شود می متري با سرعتی بسیار باال پرتاب 10ي پودرشده آن تا شعاع ها هتک

این مواد ، همچنین 119.تغییر دهد در فضاي گسترده را منطقه جنگیزیست  محیط تواند می
از . شود یمموجب آلودگی آن  ،زیست به چرخه غذایی با ورود به محیط دروغیرارگانیک از طریق و

زیست  محیطتواند براي حفاظت از  می برخی از انواع کاربرد نانومواد در علوم نظامی ،سوي دیگر
کاتالیزور باعث تسریع  عنوان بهنانوذرات آهن « ،براي نمونه .در عرصه مخاصمات مفید باشد

تتراکلیرید ، مانند تري کلرواتان ،ي آلی موجود در محیطها هو آالیندشده فرآیند اکسیداسیون 
یا نانوذرات  ،کند می تر با سمیت کمتر تبدیل را به ترکیبات کربنی ساده. .. وها  اکسین دي، کربن

 هاي زیرزمینی ات آرسنیکی مخلوط شده و باعث حذف ترکیبات آرسنیکی از آببیآهن با ترک
تواند  می زدایی از آب آشامیدنی که ساختارها براي رنگتوان از نانو می همچنین 120.»شود می

رسد در زمینه اصل حفاظت از  می به نظر 121.دکراستفاده  زا باشد در مناطق جنگی سرطان
مورد اصل منع آسیب غیرضروري و در عرصه مخاصمات هم به همان ترتیب که درزیست  محیط

کاربرد نانومواد نظامی غیرارگانیک در تولید و توسعه تسلیحات حاوي فناوري نانو  ،زاید گفته شد
 . باید به حداقل برسد

توان اصل احتیاط  می رازیست  محیطارچوب اصل منع آسیب مباحث در چ یکی دیگر از
به خ ی صلیب سرالملل بینکمیته  44در قاعده محیطی  زیستاصل احتیاط . دانستمحیطی  زیست

فقدان قطعیت علمی نسبت به اثرات عملیات نظامی خاص در «: شده است ذکراین صورت، 
هاي درگیري در اعمال اقدامات احتیاطی نخواهد  رافع مسئولیت هریک از طرف، زیست محیط

و پیشگیري از تخریب زیست  محیطحفاظت از ، محیطی هدف اصلی اصل احتیاط زیست 122.»بود
هایشان بر  زاي فعالیت مداران به درنظرگرفتن آثار آسیب سیاستو آلودگی آن و تشویق 

رغم عدم قطعیت و یقین  علی ،ترین زمان بوده و اتخاذ تدابیر احتیاطی در کوتاه 123زیست محیط

118. Hull, Matthew and Bowman, Diana, op. cit., p. 93. 
119. http://www.mehrnews.com/news/2335400/. p. 1 (last visited: 22/1/2015). 

 . 45 ص ،همان آباد؛ قوام  غالمی و اسدي  مظاهري .120
121. http://elmi.basijasatid.ir/?q=node/741,p1(last visit 22/1/2015). 

 . 150 ص ،همان بیگدلی؛ ضیایی .122
123. Cameron, James; Abouchar, Juli, “The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law 
and Policy for the Protection of the Global Environment”, Boston College International and Comparative 
Law Review, vol. 14, Issue. 1, 1991, p. 2.  
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جایگاه اصل احتیاط  بررسی ،حال بااین 124.استمحیطی  یستقلب اصل احتیاط ز، علمی
نتایج اجراي آن نیز به طرز ، عالوه به 125.است مشکل ،الملل بیندر حقوق  محیطی زیست

با توجه به عدم قطعیت و یقین علمی درمورد محیطی  زیستاصل احتیاط . توجهی متغیر است قابل
کارگیري  هتواند در تنظیم ب می ،نانومواد غیرارگانیک ویژه بهعمده موارد کاربرد نانوفناوري نظامی 

محیطی  زیستنقش اصل احتیاط . دنکتسلیحات حاوي فناوري نظامی نانو نیز نقش اساسی ایفا 
 الملل بینعد در قواعد توان در چند ب می در کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نظامی نانو را

: هاي چهارگانه ژنو کنوانسیون 1977پروتکل اول الحاقی  36در ماده . 1: بشردوستانه دید
در  دبایها  دولت 1977پروتکل اول الحاقی  36بر مبناي ماده  ،تر گفته شد گونه که پیش همان

مراعات  ی رازیست محیطقواعد احتیاطی ، توسعه تسلیحات حاوي نانوفناوري، تمامی مراحل تولید
فناوري: در مرحله کاربرد تسلیحات حاوي  در مرحله کاربرد تسلیحات حاوي نانو .2؛ نمایند

 ،شود می کلی مشاهده صورت اشاراتی به ،المللی حقوق بشردوستانه ننانوفناوري نیز در اسناد بی
هنگام حمله به هدف نظامی باید از روش و ابزاري استفاده شود که با درنظرگرفتن «اینکه ازجمله 

، در هدایت عملیات نظامی«یا  126»دشورا موجب محیطی  زیستکمترین آسیب ، موقعیت نظامی
 تر گفته گونه که پیش همان 127.»به عمل آیدزیست  محیطماندن  مانا باید مراقبت کافی براي در

در تولید و توسعه تجهیزات نظامی در زمینه  ،در زمینه کاربرد نانوفناوريترین دغدغه  اصلی شد،
هاي  استفاده از نانومواد غیرارگانیک در تولید سالح ،براي نمونه. است نانومواد غیرارگانیک

منجر به  عمالً ،باالستزیست  محیطبسیار کوچک که داراي قدرت انفجار و تخریب  ايِ ههست
یا اینکه استفاده از نانوذرات غیرارگانیک در  ؛شود میمحیطی  زیستنقض اصل احتیاط 

زیست و  به محیط اش و راهیابیها  آسانی از این پوشش بهآن  هاي نظامی و جداشدن پوشش
زیست و جانوران آن را به مخاطره  تواند حیات محیط می، عرصه مخاصماتچرخه حیات در 

و زیست  محیطکه از نظر اصل منع آسیب به  است نشانگر آنها  مجموع این بحث 128.بیندازد
ادوات ، استفاده از نانومواد غیرارگانیک در تولید و توسعه تجهیزات، محیطی نیز اصل احتیاط زیست

 . است و تسلیحات جنگی ممنوع

 مراجع تصمیمات و آرا پرتو درمحیطی  زیست احتیاط اصل اجراي تطبیقی بررسی« سین؛حمحمد آبادي، قوام  رمضانی .124
 . 143، ص 1392، سال پانزدهم، پاییز 40، شماره ژوهش حقوق عمومیپ فصلنامه ،»المللی بین

125. O’Riordan, Timothy, Interpreting the Precautionary Principle, Routledge, 2013, p. 282.  
الملل  اسالم و حقوق بین، در مجموعه مقاالت »در مخاصمات مسلحانهزیست  محیطحمایت از «زکی، ناظر؛  حسین. 126

 .616، ص 1392المللی با همکاري نشر میزان، پاییز  ، مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق بشردوستانه بینبشردوستانه
 . 616 ص ؛همان .127

128. American Council for the United Nations University’s Millennium Project, “Environmental 
Pollution and Health Hazards Resulting from Military Uses of Nanotechnolgy”, 2004, p. 2.  
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 نانوفناوري و اصل تفکیک تسلیحات حاوي. 3ـ2
اصل  129.هاي مسلحانه است کننده نحوه استفاده از تسلیحات در درگیري اصل تفکیک نیز تنظیم

 52ماده  2و بند  48 رزمندگان که بر اساس ماده ی تفکیک میان رزمندگان و غیرالملل بینعرفی 
، آن را هم دول عضو و هم غیرعضو پروتکل مزبور 130،صورت مطلق الحاقی به اول پروتکل
 هدف و استفاده از، موقعیت، و اهداف نظامی که ماهیت قراردادن افراد تنها هدف 131،اند پذیرفته

، بردن ازبین وجود آورند و ثري در انجام اقدامات نظامی بهؤباشد که مشارکت ماي  هگون بهها  آن
 مزیت نظامی قاطع تلقی ،شرایط حاکم بر مخاصمات درها  آن سازي جزیی یا کلی اسارت و خنثی

کننده مفهوم  تکمیل، الذکر اصل فوق ،درحقیقت، در این معنا. شده است مجاز شمرده، شود می
، بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی ؛است ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه

به در اجراي این مفهوم باید  ،کند می که مزیت نظامی داشته باشد توجیه را گیري هر هدفی هدف
پروتکل اول  51ماده  2بر مبناي بند ، همچنین. دشواصل تفکیک به معناي مذکور در فوق توجه 

آمیز علیه  بلکه تهدید به فعل خشونت ،تنها فعل نه، پروتکل دوم الحاقی 13ماده  2الحاقی و بند 
که ـ  با توسعه مخاصمات نامتقارناصل تفکیک ، حال بااین. است جمعیت غیرنظامی ممنوع

رغم  علی 132.ه استافتادخطر  بهشدت  بهـ  ستابخشی از آن  ،وريامخاصمات برخوردار از نانوفن
در صحنه آن  طرفداران کاربرد، کارگیري تسلیحات حاوي نانوفناوري هانتقادات عمده از ب

دقت بیشتر  بر یک نکته تصریح دارند که کاربرد تسلیحات حاوي نانوفناوري موجب ،مخاصمات
دو ، که براي نخستین بار در تاریخ صنایع نظامیاي  هگون به ،گیري تسلیحات نظامی شده هدف

گونه که   همان 133.شود می گیري در ساخت تسلیحات رعایت معیار افزایش کمیت و دقت نشانه
هاي حاوي نانوفناوري در  علت اصل نظري توسعه کاربرد سالح ،شد هاي قبلی گفته در بخش

ثیرمحورانه بوده أایجاد نظریه عملیات ت، امریکااز ناحیه ایاالت متحده  ویژه به ،صحنه مخاصمات
این نظریه همراه با توسعه نانوفناوري نظامی در فضاي مخاصماتی با اصل تفکیک نیز . است

سعی در گسترش  ،ثیرمحورانهأدر پرتو نظریه عملیات ت امریکاایاالت متحده  مرتبط است چرا که
هاي سیاسی و اقتصادي سازوکاریعنی  ،کننده جنگ مفهوم اهداف نظامی به اهداف پشتیبانی

 . 45 ص ،1375 آگه، کالنتریان، مرتضی :ترجمه ،الملل بین روابط در زور نقش آنتونیو؛ کاسسه، .129
ده و عملیات کرتفکیک  را از همدر هر زمانی اهداف نظامی و غیرنظامی  دطرفین بای« :پروتکل اول الحاقی 48 ماده .130

 ». خود را تنها متوجه اهداف نظامی سازند
131. Boutruche, Théo, “Current Challenges in the Legal Regulation of the Methods of Warfare”, 
Proceedings of the Bruges Colloquium Technological Challenges for the Humanitarian Legal Framework, 
21-22 October 2010, p. 24.  
132. Heintschel von Heinegg, Wolff, International Humanitarian Law Facing New Challenges, Springer 
Publishing, 1st Edition, 2007, p. 55. 
133. Allhoff, Fritz, Lin, Patrick, Moore, Daniel, What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From 
Science to Ethics, Wiley-Blackwell, 1st ed, 2010, p. 116. 
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تمامی ، ثیرمحورانهأمنظور از نگاه دکترین عملیات ت  بر نظامی آن دارد و بدین عالوه ،دشمن
 ،تواند عرصه استفاده از نانوفناوري نظامی باشد که این امر می فضاي سرزمین مورد تهاجم

 . انگاشتن اصل تفکیک را در پی دارد گسترش بیش از حد فضاي مخاصماتی و نادیده
گفته  گونه که قبالً  درمورد رعایت اصل تفکیک در انواع تسلیحات با فناوري نانو باید همان

. باید تصمیم گرفت ،بلکه بسته به مورد ،دکرتوان حکم کلی صادر  نمی ل به تفکیک شد وئقا ،شد
براي  با استفاده از نانوفناوري نظامیاي  ههاي کمکی هست امانهدرمورد ستوان  می ،براي نمونه

و راهبردهاي مدیریت هدررفت انرژي  از نانوفناوري بهره برد ثرتر چرخه سوخت پایدارؤمین مأت
مین أرا ت اش که بتوان امنیت آن و خدمه طوري به ،اتخاذ کرد هاي نظامی براي زیردریاییاي  ههست
یکی دیگر از  134.کاستاي  ههاي هست دریایی زیردریاییمحیطی  زیستهاي  و از آسیب کرد

 ،است سیسات حساس نظامیأحفاظت از ت، کاربردهاي حساس نانوفناوري نظامی در این بخش
موج الکترومغناطیسی انرژي موسوم به ، اي پس از استفاده از تسلیحات هسته که عموماًاي  هگون به

، جمله نظامی را در وراي منطقه انفجارسیسات حساس ازأتواند ت می شود که می آزاد 135اي هسته
 مبتنی بر نانوفناوري نظامیاي  ههاي هست  سامانهاستفاده از . به آن آسیب برساندیا کند منهدم 

سیسات حساس نظامی به حداقل أرا در تاي  هثیرات مخرب موج الکترومغناطیسی هستأتواند ت می
هاي گر حسهمچنین از نانوفناوري نظامی در  136.دشوبرساند و موجب رعایت اصل تفکیک 

 استفادهاي  هگیري اشعه گاما پس از وقایع و حمالت هست براي اندازه ـ نوعی فلزـ  ژرمانیوم
تر در بخش کاربردهاي عمده نانوفناوري توضیح داده  طور که پیش  همچنین همان 137.شود می
سازي  در زمینه توسعه مدل ،اي هیکی دیگر از کاربردهاي نانوفناوري در صنایع نظامی هست ،شد
اهداف ، سو از یک ،گونه که از نامش پیداست  است که هماناي  ههاي هست سالح ،اي هرایان

 ،و از سوي دیگراي  ههاي هست با اثرات سوء ناشی از سالحآموزشی و آشناکردن نیروهاي خودي 
و تشخیص و ارزیابی مشکالت موجود در اي  ههاي واقعی هست آزمایش تفسیر اطالعات از

ممنوعیت خاصی را از  ،بنابراین توسعه نانوفناوري از این لحاظ 138.استاي  هي هستها هزرادخان
ضعف ، ها سازي توان با استفاده از این شبیه می آنکه ویژه به ،انگیزد نمیلحاظ اصل تفکیک بر

با توجه به رأي  اکنون هم چونه د ککررا در فرآیند تولیدي آنان برطرف اي  ههاي هست سالح
 خألاي،  المللی دادگستري در قضیه استفاده یا تهدید به استفاده از سالح هسته مشورتی دیوان بین

134. Wolf, Edward L., Medikonda, Manasa, Understanding the Nanotechnology Revolution, John Wiley 
& Sons, 2012, p. 7. 
135. Nuclear Electromagnetic Pulse (NEP) 
136. Prasad, S. K., Advanced Nanotechnology, Discovery Publishing House, 2008, 125.  
137. Ngo, Christian, Van de Voorde, Marcel, Nanotechnology in A Nutshell: From Simple to Complex 
Systems, Springer Science & Business Media, 2014, p. 417.  
138. Committee on International Security and Arms Control, National Academy of Sciences, The Future 
of U. S. Nuclear Weapons Policy, National Academies Press, 1997, p. 82. 
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گشا و در  تواند بسیار راه می ،صحنه مخاصمات وجود دارددر استفاده از این تسلیحات در اي  هعمد
حال درمورد استفاده از نانوفناوري براي  بااین. ی بشردوستانه باشدالملل بینراستاي اجراي قواعد 

هاي  سالحه آن، که ب 139دیوي کراکتچون هم ،بسیار کوچکاي  ههاي هست تولید و توسعه سالح
توان نمونه  می را باید نظر دیگر داشت چرا که این تسلیحات ،شود می تاکتیکی نیز گفتهاي  ههست

ازاي هر جرم ماده  که به اي و انرژيد کرواقع کشتارجمعی در عصر حاضر تلقی  به عینی سالحِ
 140.است انفجارات شیمیایی از بیشتر ،میلیون برابر 10شود بیش از  می دار آن آزاد انرژياي  ههست

بسیار کوچک به اي  ههاي هست استفاده از نانوفناوري نظامی در تولید و توسعه سالح ،بنابراین
 141.است ممنوع ،دلیل عدم قابلیت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان در عرصه مخاصمات

 36توان بر مبناي ماده  می که ،کارگیرندگان آن هها براي بگر حسدرمورد نانو ،از سوي دیگر
 ها در تسلیحات نظامیگر حساستفاده از نانو ،صدد بهبود و رفع آن بود الحاقی درپروتکل اول 

 اعتال ببخشد و بدیناي  هالعاد تواند قابلیت تفکیک نظامیان از غیرنظامیان را به طرز فوق می
 الملل بینرعایت اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و سایر اصول حقوق  ،ترتیب 

 اصوالً ،را در صحنه مخاصمات توان کاربرد آن می با این تفسیر .کندن بشردوستانه را تضمی
در زمینه  ویژه بهمواردي از کاربرد تسلیحات حاوي فناوري نانو  اما. مشروع دانست

توان به  می، از بین آن. است شدت ناقض اصل تفکیک فناوري نیز وجود دارد که به زیستنانو
. کردو دایم رژیم صهیونیستی اشاره  تانگستنکاربرد نانوفناوري نظامی در تولید و توسعه دو بمب 

رژیم صهیونیستی علیه ساکنین  هروز 22صورت عملی در جریان جنگ  به نقض اصل تفکیک
هاي  فرستادن بمبهواپیماهاي این رژیم اشغالگر با فرو ،غیرنظامی غزه روي داد که در جریان آن

که از قابلیت تخریب وسیع در فضاي کوچک و ایجاد  142هاي تانگستن بمب انفجاري موسوم به
مرگ صدها ، العاده آن برخوردار است ضروري به غیرنظامیان از طریق سمیت فوق هاي غیر آسیب

که کما این ،یه بشریت را محتمل ساختهنفر از غیرنظامیان غزه و وقوع جنایات جنگی و جنایات عل
نظامی در  نانوفناوريترین مورد استفاده از  تازه 143.است آمدهنیز  ریچارد گلدستوندر گزارش 

 144لبه محافظکشی رژیم صهیونیستی در طول عملیات  ارتکاب جنایت نسل ،فضاي مخاصماتی
که هواپیماهاي این رژیم غاصب با فرود  استدفاع غزه  ي اخیر بر ضد مردم بیها هدر ما

139. Davy Crockett 
140. Altmann, Jürgen, Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive Arms Control, 
Routledge, 2007, p. 100. 
141. Tannenwald, Nina, The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons 
Since 1945, Cambridge University Press, 2007, p. 320. 
142. Tungsten Bombs 
143. See, UN Gaza Report, above n 1, 251–253; Richard Falk, Human Rights Situation in Palestine and 
Other Occupied Arab Territories: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in 
the Palestinian Territories Occupied Since 1967, UN Doc A/HRC/10/20 (11 February 2009). 
144. Operation Protective Edge 
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در مناطق اطراف خود، شوند و  می که در درجه گرماي بسیار باال منفجر 145کربنیهاي دایم  بمب
که حتی اي  هگون به ،خشم جهانیان را برانگیختند، بر فراز غزه 146،کنند می گرماي شدیدي ایجاد

یک گروه تحقیق را براي بررسی جنایات  ،با محکومیت آن شوراي حقوق بشر ملل متحد نیز
کاهش فناوري بر پیش از حمالت نانو ،ثیر ایجاد هشدارأوضعیت ت 147.تشکیل داد یافته ارتکاب

 الملل بینناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق ها  آن کارگیرنده هب ی دولِالملل بینمسئولیت 
با توجه به کاربرد وسیع نانوفناوري نظامی در  در این مورد باید گفت که. است بشردوستانه

حتی صدور  ،تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصمهاي نامتقارن و  جنگ
 ،شود نمی بشردوستانه الملل بینپیش از حمالت نانوفناوري نیز مانع از تخطی اصل حقوق  ،هشدار

ی راجع به حمله الملل بیندانان برجسته  نفر از حقوق 140ر اعالمیه اخیر مشترك که داي  هگون به
صدور هشدار «آمده است:  هل فایرو  یمادهاي  با استفاده از بمب ،به غزهاخیر رژیم صهیونیستی 

پنج دقیقه پیش از  ،زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک بام اصطالح پشت جمله روش بهاز
خانه به  و بدون اثبات ضرورت نظامی، طور عامدانه توان به نمی. کند نمیکم آن جنایت را ، حمله

نین چ، بر این عالوه. کند را نقض می اصل تناسب ،چرا که این امرد کرغیرنظامی حمله 
 عنوان بهو تواند منجر به تلفات بیشتري شود  می حتی بلکه استثر ؤم تنها غیر هشدارهایی نه

مانده در   تصویرکشیدن مردمِ به منظور شده از سوي رژیم صهیونیستی به طراحی دستاویزي از پیش
مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی نانوفناوري و  148.»سپر انسانی باشد عنوان بهیشان ها هخان

که در اماکن نظامی بسیاري از کشورها با توجه به این که استاین پرسش  ،رعایت اصل تفکیک
ثیرات سوء أتواند ت می اصابتصورت   هاي کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در از نانوتیوب
 56ممکن است پرسیده شود که آیا مالك ماده ، و بشریت داشته باشدزیست  محیطسمی بر 

العاده  سیسات واجد قدرت تخریب فوقأگیري ت بر عدم امکان هدف پروتکل اول الحاقی مبنی
 صدقبشردوستانه در این مورد  الملل بیني اصل تفکیک در حقوق ها هیکی از جنب عنوان به
بیانگر این امر است که با  ،نظر نخست .دو نظر عمده مطرح شده است ،خصوص  در این کند؟ یم

منع ، بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی
کنندگی  به دلیل قدرت تخریباي  هي هستها هسیسات عمده سدها و نیروگاأقراردادن دو ت هدف
سیساتی که أسیسات ازجمله تأبنابراین در سایر ت صورت حصري بیان شده است و بهها  آن باالي

145. Dense Inert Metal Explosives (DIME) 
146. http://javanonline.ir/fa/mobile/660163, p. 1 (last visited: 31/12/2014). 
147. http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/835-briefing-note-ii-the-illegality-of-israels-use-of-dime- 
weapons, p. 1 (last visited: 5/7/2014). 

 :ك.ن ،بیشتر اطالعات براي. است شده داده قرار ،پارس الملل بین حقوق مؤسسه پایگاه در اعالمیه این کامل متن. 148
http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=321:2014-08-05-06-14-
42&catid=83&Itemid=560. 
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ل به سکوت و بلکه گاهی تجویز ئقا دبای، در آن از مواد نانوفناوري نظامی استفاده شده است
بودن عبارات سدها و  دیدگاه تمثیلی ،مقابل در 149.تلفات عمده غیرانسانی بود با وجودحمالت 

 اي سامانهحتی  ،سیساتأگونه تقراردادن هر بدین معنا که هدف ؛دوجود داراي  هي هستها هنیروگا
رسد که  می به نظر 150.است کنندگی باالیی بر غیرنظامیان باشد ممنوع که داراي قدرت تخریب

زائدات  فرضاً ،است زیرا اگر وضعیت سومیدرست  اعتقاد داردعد تمثیلی دیدگاه اخیر که به ب
شهر و تخریب  شلرز  ،هدف واقع شود موجب انفجار شدیدگاه مورد مهمات در حومه شهر که هر

 دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه ،دشورفتن غیررزمندگان  ازبین ،آن اماکن مسکونی و به تبع
در ردیف  ،که اوالً کنند می آنجا عبور اشخاصی از ،طی قرونها  براي اینکه متعاقب آن ،شود می

 حقوق اصول ،و ثانیاً دنشو می غیررزمنده قلمداد ،اخص کالم به معناي نبوده و رزمنده
 . شود می نسبت به اطراف متخاصم اعمال ،باالستمرار و نه منقطع ،بشردوستانه

مورد دیگر در ارتباط با اصل تفکیک و نانوفناوري نظامی در استفاده از این نوع فناوري در 
صورت عمده از فناوري نانو در ساخت تسلیحات  اگرچه تاکنون به. ساخت تسلیحات هوشمند است

استفاده  152قابلیت شناسایی خودمختار سامانهو  151قابلیت شناسایی خودکار سامانههوشمند با 
ه کاربرد ترین نگرانی آینده راجع ب توان این امر را نیز انکار کرد که عمده نمی 153،نشده است

  154.معطوف شده استها  تسلیحات هوشمند نانوفناوري و نانوربات هب ،نظامی فناوري نانو
این وسیله است که صورت است که اگرچه   کارگیري فناوري نانو در تسلیحات دسته اول بدین هب

تصمیم نهایی درمورد  ،کند می ایجاب گیري یک شخص یا شیء را ضرورت نظامی هدف
هوایی پاتریوت ناتو  هاي ضد موشک ،نمونه بارز آن .انسان است رهاسازي مهمات، با

از  ابر مبناي نظریه سبب اقو ،در این نوع تسلیحات. شده در مرز ترکیه و سوریه است کارگرفته هب
در تسلیحات ، مقابل در. بشردوستانه بود الملل بینل به حاکمیت قواعد حقوق ئباید قا، مباشر
نشده که تاکنون در فضاي مخاصماتی استفاده ـ  قابلیت شناسایی خودمختارسامانه دار از ربرخو

149. See for example: Vanda, Lamm, “Protection of Civilian Nuclear Installations in Time of Armed 
Conflicts”, https://www.oecd-nea.org/law/nlb/nlb-72/029_038.pdf, p. 3.  
150. See for example the ICRC Commentary Report in 1987 of article 56. also can be found on the 
following link: 
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=3
376730ECD9DF7B1C12563CD0051DD37. 
151. Automatic Target Recognition System 
152. Autonomous Weapons System 
153. Altmann, Jürgen;, op. cit., p. 102.  
154. Roco, Mihail C., Bainbridge, William Sims, Nanotechnology: Societal Implications: I: Maximising 
Benefits for Humanity; II: Individual Perspectives, vol. 2, Springer Science & Business Media, 2007, p. 
136. 
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 شلیکگونه نقشی در  هیچ ،و انسانبا خود دستگاه است  شلیک،براي تصمیم نهایی  ـ 155است
در . وجود دارد ،کارگیري فناوري نانو نیز درمورد همین دسته تسلیحات اخیر همشکالت ب 156.ندارد

، ضروري غیر هاي ایجاد آسیب رغم عدم تسري اصل عدم رسد که علی می این مورد به نظر
 .اجرایی دانست ،توان اصل تفکیک میان رزمندگان با غیررزمندگان را در آن مورد می

 
 نانوفناوريکارگیري  هبشردوستانه در زمینه ب الملل بینهاي حقوق و خألها  چالش. 3

 ا در زمینه حل آنهنظامی و پیشنهاد
و ها  بدیهی است که چالش ،ستباالبسیار  نظامی نانوفناوريسرعت رشد با توجه به آنکه 

. کند می بشردوستانه بروز الملل بینازجمله در زمینه حقوق  هاي گوناگونی در زمینه کاربرد آنخأل
در حقوق  نظامی نانوفناوريها در زمینه کاربرد و خألها  که به چالش است این بخش در پی آن

ها  و خألها  همچنین در کنار این چالش. دبشردوستانه در قالب دو قسمت بپرداز الملل بین
 . داده شده استها  آن ی براي رفعیاهپیشنهاد

 
کید بر رعایت أتهاي نانو نظامی با  در کاربرد فناوري هاو پیشنهادها  چالش. 1ـ3

 قواعد بشردوستانه
هاي  بشردوستانه با پیشرفت الملل بین چالش نحوه تطبیق قواعد موجود. الف

 نانوفناورينظامی 
هاي بشردوستانه را  چالش نحوه تطبیق مقررات کنوانسیون ،تحقیقات سریع نانوفناوري نظامی

آمیز اجراي  شاهد فقدان فاجعه« توان می آسانی سو به گر است چرا که از یک جلوه ،صورت آشکار به
منازعات از نوع که اغلب است تا حدي ناشی از این تلقی «بود که  157»قواعد حقوق بشردوستانه

 ،از سوي دیگر 158.»نماید می وجه لذا اجراي حقوق مزبور بی ،لی کالسیک نیستندالدو منازعات بین
. معنا خواهد بود حمالت نظامی کنونی با اسلحه و نیروي انسانی بی اصوالً، ها سیستمنانو با وجود

شده و  فقط با ارسال باکتري دستکاري توانستخواهند اي  هریزي رایان همراه برنامه بهها  نانوماشین

155. See: Asaro, Peter, “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and 
the Dehumanization of Lethal Decision-Making”, International Review of the Red Cross, No. 886, 2012, 
p. 688. Also available on the following link: http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-886-
asaro.pdf. 
156. Ibid., p. 690 

  حسین شریفی :(قسمت اول)، ترجمه »هاي آینده المللی در جنگ اجراي حقوق بشردوستانه بین«؛ ، لوییسبک، دوسوالد .157
 . 83، ص 1379، پاییز و زمستان 33و 32، شماره مجله سیاست دفاعیکوهی،  طراز

 . 83ص  ؛همان .158
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وجود  تر از بمب شیمیایی به مراتب سهمناك بهاي  هفاجع، معیوب به منطقه مورد استقرار دشمن
با مشکل مواجه ها  ي تکثیر این باکتريا رایانهکنترل  که اگر احتماالًتر آن آورند و نکته خطرناك

  159.باید در انتظار انقراض نسل بشر بود ،شود
 ،گیرد که آن می کاربردهاي غیرمشروع فناوري نظامی در برابر چالش دیگري نیز قرار

 ،است مضرزیست  محیطاکسید براي  اگرچه سیلیکون دي ،براي نمونه .ضرورت نظامی است
ده درصد کمتر مصرف باعث مقاومت بیشتر آنان و  آالت نظامی کاربرد آن در ماشین ،درعوض

تواند براي  می است که با توجه به وجود شرایط محتمل جنگیسوخت در این خودروها شده 
کنند  می ابرازبروون و دیگران گونه که   همان ،این تحوالت. کارگیرنده آن مفید باشد هطرف ب

بلکه معاهدات مرتبط مانند  ،ی بشردوستانهالملل بینتنها در اسناد بنیادین  ضرورت بازنگري نه
فناوري  این تحقیقات سریع نانو 160.ناپذیر ساخته است اجتناب را بیولوژیککنوانسیون تسلیحات 

کارگیري فناوري نظامی نانو  هاي راجع به ابعاد اخالق نظامی به بحث، عد حقوقیجدا از ب ،نظامی
بر آن صحه  161کمیسیون اخالق علمی فناوري کبک کانادا همچنان که ،را در عرصه مخاصمات

هاي نوین مهم علوم نظامی در  که یکی از بحث طوري به ،توسعه بخشیده است 162گذاشته است
  163.بحث اخالق نظامی است، چون نانوفناوري نظامی ،هاي نوین کارگیري فناوري به

 
 ی نانوفناوري نظامیالملل بیني ملی و ها ههاي مختلف در حوز اتخاد سیاست. ب

 معاهده خاص نبوددر سایه 
هنوز حتی در است که ی الملل بینعد داخلی و چه در ب ،ي نرم حقوقیها هنانوفناوري نظامی از حوز

تنها قانون  ،براي نمونه .قانون خاصی وجود ندارد ،سطح داخلی کشورهاي پیشرو در این فناوري
راجع به مواد شیمیایی  قانون کنترل بر مواد سمی است که اساساً، نانوفناوريدر زمینه  امریکا
، نهادي متعارض در زمینه کاربرد نانوفناوري نظامیهاي  اعمال سیاست، عالوه به 165-164.است

 . 142ص  ،1385 تابستان ،25 شماره ،اندیشه و مکاتبه مجله ،»خطرات و منافع نانوتکنولوژي،« جان؛ لیزل، .159
160. Brune, Harald et al, op. cit., p. 367.  
161. Commission de la ethique de la science et de la technologie du Quebec 
162. Houdy, Philippe, Lahmani, Marcel and Marano, Rancelyne, Nanoethics and Nanotoxicology, vol. 
4, Springer Science & Business Media, 2011, p. 556. 
163. Rocci, Luppicini, Handbook of Research on Technoethics, IGI Global, 2008, p. 13.  

ها  . در کنار دولتکردتوان به بریتانیا، هند و سوئد اشاره  میاز دیگر کشورهاي پیشرو در زمینه نانوفناوري نظامی  .164
بخصوص در  ،ریتونو  اینداستریال نانوتک، ب.آ.اي سیستمز، کینتی کیوهاي چندملیتی نظامی مانند  توان به نقش شرکت می

 د. کرگرهاي نظامی اشاره  زمینه حس
165. Lamprou, Anna, “Nanotechnology Regulation: Policies Proposed by Three Organizations for the 
Reform of the Toxic Substances Control Act”, Centre for Contemporary History and Policy, Philadelphia 
(U.S.A), 2010, p. 11.  
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ایاالت متحده  که حالی بدین معنا که در ؛دهکرآمیز را مشکل  ی با موارد تخلفالملل بینبرخورد واحد 
با اتخاذ قوانین نسبی در زمینه نانوفناوري  166،توسل به اصل تشابه اساسی و کانادا با امریکا
اتحادیه ، ی علیه موارد نقض کاربرد آن هستندالملل بینهاي  تحریمدنبال اعمال   تنها به، نظامی

دنبال  به، و با وضع قوانین متعدد در زمینه نانوفناوري نظامی 167احتیاطاروپا با توسل به اصل 
سازي کاربرد  منظور مدون بهها  تالش ،حال بااین 168.است میزآ پیشگیري از کاربرد تخلف
در اتحادیه  169.در سطح اتحادیه اروپا ادامه دارد ویژه بهی الملل بیننانوفناوري نظامی در جامعه 

 ؛آغاز شد 2004فناوري از سال سازي کاربرد نظامی نانو در زمینه مدونها  نخستین تالش، اروپا
به سوي راهبرد اروپایی براي « تحت عنواناي  هکه کمیسیون اروپا با پذیرش ابالغی  زمانی

دول عضو خواست تا در انواع کاربرد نانوفناوري ازجمله در زمینه نظامی از تمامی  170»نانوفناوري
، ر رعایت حقوق بشرب سیس اتحادیه اروپا را مبنیأمعاهده ت 174و 153، 152باید مواد 

 ،همین کمیسیون 2005 در ابالغیه سال. و قواعد بشردوستانه مدنظر قرار دهندزیست  محیط
 ،»2009تا  2005هاي  رنامه اقدام براي اروپا در سالبعلوم نانو و نانوفناوري: «تحت عنوان 

کارگیري انواع  هتولید و ب، توجه به ویژگی امنیت در ساختبه  ،الذکر ي فوقها هلفؤبر م عالوه
چه در زمان صلح و چه حاکمیت عرصه  ،صورت مطلق به وسایل حاوي نانوفناوري ازجمله نظامی

ارچوب دستورالعمل ن همکاري و امنیت اروپا نیز در چسازما. مخاصماتی اشاره شده است
در  ویژه به ،د که بر اساس آنکر تأسیس کارگروهی راجع به نانومواد تولیدشده ،خودزیست  محیط

 دربارهد تا اطالعات شفافی را کردنتوافق ها  بسیاري از دولت، نآ 3چارچوب برنامه شماره 
و ها  بر دولت عالوه. ی قرار دهندالملل بینثیرات سمی نانومواد در اختیار قانونگذاران داخلی و أت

هاي غیردولتی متولی امر در زمینه حقوق بشردوستانه نیز در  سازمان، یالملل بینهاي  سازمان
کمیته  ،براي نمونه .ندا برداشته هایی گام ،سازي نانوفناوري نظامی به مدونها  زمینه ترغیب دولت

و  ها هشیو، سند راهنما راجع به بررسی تسلیحاتیک  2006ی صلیب سرخ در سال الملل بین
 الملل بین چنین دستورالعمل راجع به حقوقو همتهیه و منتشر کرد  171،هاي جنگی نوین روش

166. Substantial Equivalence Principle 
167. Precautionary Principle 

، وزارت علوم و امریکانامه اجرایی با بنیاد ملی دانش  منظور حل این معضل، اتحادیه اروپا تاکنون موافقت البته به .168
مات اتحادیه اروپا اوجه کافی نبوده است. اقد هیچ که البته به منعقد کردهالتین  امریکافناوري چین و چندین کشور آفریقایی و 

زیست) معاهده اتحادیه اروپا در زمینه نانوفناوري  (محیط174و  کنندگان) (مصرف 153زیست)،  (محیط 152بر اساس مواد 
 د.شو توجیه می

169. Breggin, Linda et al., “Securing the Promise of Nanotechnologies: Toward Transatlantic Regulatory 
Cooperation” (2009), pp. 44-47. Also available at: http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/ 
Research/Energy,EnvironmentandDevelopment/r0909_nanotechnologies.pdf. 
170. The Antarctica or Moon Treaties 
171. A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare 
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سازي  از آن در زمینه مدونتوان  می کهتدوین کرد هاي هوایی و موشکی  اجرا بر جنگ قابل
 . کاربرد نانوفناوري نظامی بهره برد

 ،سازي آن معاهده خاص در زمینه کاربرد نانوفناوري نظامی براي مدون نبودبا توجه به 
 ،بر مبناي نظر اول. ارائه شده است الملل بیننظران حقوق  تاکنون سه نظر عمده از سوي صاحب

سازي آن در صحنه  امکان مدون ،شگرف نانوفناوري نظامیهاي سریع و  با توجه به پیشرفت
. را تدوین کردنانوفناوري نظامی  ،مخاصمات وجود ندارد و بنابراین باید از طریق حقوق نرم

حوزه  دبای، الملل بینبندي محتوایی منابع حقوق  از نظر تقسیم ،نظریه چنین بر مبناي اینهم
محتواي هنجاري الزم براي ایجاد  ازکه کرد نرم تلقی  نانوفناوري نظامی را از زمره حوزه حقوق

معتقد به بحث کنترل پیشگیرانه ، نظر دوم 172.برخوردار نیست جرااال حقوق و تعهدات الزم
 ،که بر مبناي آن است نظامینانوفناوري سازي  مبناي مدون عنوان بهتسلیحات حاوي نانوفناوري 

باید در سطح داخلی با تمرکز بر بخش تحقیقات و توسعه نظامی و غیرنظامی نانوفناوري کشورها 
(عادي و اتهامی) و توسعه  ییدأبازرسی و ت کید بر ابزارهایی چونأبا ت ،الملل بینو در سطح 

صدد پیشگیري از  ی درالملل بیندیوان کیفري  ویژه بهی الملل بینصالحیت نهادهاي کیفري 
 ،سازي اراديتحت عنوان محدود ،نظر سوم 173.ت نظامی تسلیحات حاوي نانوفناوري بودحمال

آور  امکان تدوین تعهدات الزام، ینده نانوفناوري نظامیامعتقد است که اگرچه با توجه به رشد فز
هاي بنیادین سازمان ملل متحد براي تغییرات  باید مانند کنوانسیون ،ها وجود نداشته براي دولت

ضمن  175،کنوانسیون بنیادین سازمان بهداشت جهانی براي نظارت بر تنباکو و 174هوایی و آب
 تدوینکنوانسیون بر روند  سیس نهادهایی مانند کنفرانس دول عضوأبا ت، آور ایجاد مفاد غیرالزام

 . دکرثر نانوفناوري نظامی نظارت ؤم
بر  ،که در این نظریهاست آن  در ،حقوق نرمتحت عنوان  ،تفاوت نظر اخیر با نظریه اول

رسد که در  می به نظر. شود می کیدأدر کاربرد نانوفناوري نظامی تها  سازي ارادي دولت محدود
، هر سه بحث محدودسازي اراديالمللی باید  جامعه بین ،سازي نانوفناوري نظامی بحث مدون

 176.دکنال بصورت متوازن دن به را حقوق نرم و کنترل پیشگیرانه تسلیحات نانوفناوري

172. Abbott, Kenneath. W. and Marchant, Gary. E. and Corley, Elizabeth, A Soft Law Oversight 
Mechanisms for Nanotechnology, JuriMetrics, 2012, pp. 280-285.  
173. Altman, Jurgen, NanoTechnology and Preventive Arms Control, Deutsche Stiftung Friedensforschung 
DSF, Universität Dortmund, Germany, 2005, pp. 1-6. 
174. United Nations Framework Convention on Climate Change 
175. The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 

اند که از آن جمله  دهکري نظامی عرضه فناورنانومنظور تدوین  هایی به البته نهادهاي غیردولتی نیز تاکنون طرح .176
 International Dialogue on Responsibleي (فناورالمللی راجع به تحقیق و توسعه پایدار نانو توان به مباحثه بین می

Research and Development of Nanotechnology د. کر)، اشاره 
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 ویژه به ،یالملل بین کارگیري نانوفناوري نظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیر هچالش ب
چرا که  ،استتر  مهمی الملل بیندر زمینه حمایت از غیرنظامیان نسبت به مخاصمات مسلحانه 

قواعد تفصیلی حقوق  ،ژنو و پروتکل دوم الحاقی هاي مشترك کنوانسیون 3 رغم ماده به« ،اوالً
 ،ثانیاً 177.»استشده ی مقرر الملل بینبراي منازعات مسلحانه  عمدتاً، یالملل بینبشردوستانه 

ور بوده آ تنها براي طرفین آن الزام ،هاي چهارگانه ژنو به کنوانسیون 1977پروتکل دوم الحاقی 
البته در . دار نیستربرخوی الملل بینحقوق ژنو از وصف عرفی  الملل بینسایر قواعد  ،و بالعکس

این کمیته دریافت  ،ددای صلیب سرخ انجام الملل بیندنبال تحقیقی که کمیته   به 2005سال 
اصل در  148، یالملل بینعرفی در مخاصمات مسلحانه  الملل بیناصل حقوق  161 که از

اساسنامه ، از سوي دیگر 178.شود می ی و داخلی نیز اعمالالملل بینمخاصمات مسلحانه غیر
هاي  راجع به جنایات جنگی در رابطه با سالح ،آن 8ماده  ویژه بهی و الملل بیندیوان کیفري 

هاي فاحش قوانین و  دیگر نقض«از  ،حاوي نانوفناوري قابل اعمال نیست چرا که این ماده
 ، صحبت»الملل بینشده در حقوق  اجرا در منازعات مسلحانه در چارچوب تعیین هاي قابل عرف

ی در زمینه تدوین کاربرد تسلیحات الملل بینهیچ معاهده یا عرف  ،اکنون که هم حالی در ،کند می
اساسنامه دیوان کیفري  8ماده  2 با درج بند .وجود ندارد الملل بینحاوي نانوفناوري در حقوق 

 ساله بازنگري ي هفتها هبر امکان بررسی واردکردن تسلیحات نوین در دور ی مبنیالملل بین
هاي حاوي  دن سالحکر ماعال قانونی ترین رکن براي غیر توان اساسی می امروزه، اساسنامه

تا اجالس بازنگري بعدي دیوان در  دبنابراین بای. ی دانستالملل بیننانوفناوري را دیوان کیفري 
برخی از انواع آن را در ، هاي حاوي نانوفناوري ساختن خطرات بالقوه سالح با روشن 2017سال 

براي  .در این زمینه رو به افزایش استها  تالش ،حال بااین. هاي ممنوعه قرار داد زمره سالح
 ،د که بر مبناي آنکرگزارشی منتشر  ،هاي گذشته در سال 179بریتانیا انجمن سلطنتی ،نمونه

گونه قانونگذاري جدیدي در عرصه از آنکه دولت این کشور بتواند هرپیشنهاد شد که پیش 
تحقیقات دانشگاهی و صنعت  ،دو تا پنج سال ،ازجمله نانوفناوري نظامی داشته باشد نانوفناوري

  180.درمورد آن انجام شود
 
 

حسین شریفی  :(قسمت دوم)، ترجمههاي آینده المللی در جنگ اجراي حقوق بشردوستانه بین ؛بک، لوییسـ  دوسوالد. 177
 . 126، ص 1380، بهار34، شمارهمجله سیاست دفاعیطرازکوهی، 

178. The Figures are reported in international committee of Red Cross, International Humanitarian Law 
and the Challenge of Contemporary Armed Conflicts 2012, p. 12. 
179. British Royal Society 
180. UNESCO’s Report, op. cit., p. 16. 
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کید بر رعایت أهاي نانو نظامی با ت در کاربرد فناوري هاو پیشنهادها  خأل. 2ـ3
 قواعد بشردوستانه

مبتنی هاي  بشردوستانه با استفاده از سالح الملل بینشکایت در موارد نقض حقوق سامانه  نبود. 1
دسامبر 13در  هاي شیمیایی یا بیولوژیکی: مانند سالح ، در نزد دبیرکل ملل متحد بر نانوفناوري

گونه  هر ،صالح کل اجازه داد تا با تعیین تعدادي کارشناس ذيمجمع عمومی به دبیر، 1982
با استفاده از همین  181.را بررسی کند بیولوژیکشکایت نسبت به کاربرد تسلیحات شیمیایی یا 

کرد که براي بررسی استفاده  تقاضا، 1984شیوه بود که جمهوري اسالمی ایران در ماه مارس 
براي  این در حالی است که. دتشکیل دهیاب  ت حقیقتئهیعراق از تسلیحات شیمیایی، دبیرکل، 

. نظام اختصاصی وجود نداردهاي حاوي نانوفناوري،  ها نسبت به کاربرد سالح شکایت دولت
 . دشو تر این نظام بنیان هرچه سریع شود می بنابراین پیشنهاد

فناوري نانو  آمیز از به استفاده صلحها  منظور هدایت دولت آور به ثر و الزامؤکار م و ساز نبود. 2
ی حقوق الملل بینمیثاق  15ماده  4کید بر بند أباید با ت براي حل این خأل در عرصه نظامی:ازجمله 

محافظت و احترام به منافع ناشی از توسعه ، مدنی و سیاسی که در زمینه تعهد دول عضو به ایفا
دول ، نانوفناوري نظامی استازجمله ي مختلف علوم ها هی در زمینالملل بینهمکاري و مبادالت 

 2001گزارش ویژه سال «این امر در . داري سوق دآمیز نانوفناو هاي صلح عضو را به سمت فعالیت
سازمان آتالنتیک  182»بر کنترل تسلیحات و عدم تکثیرآن  هاي نوظهور و آثار راجع به فناوري

  183.ه استشدکید أت(ناتو) نیز  شمالی
ی میان موارد مختلف کاربرد نانوفناوري الملل بینعدم ترسیم مرز دقیق قانونی ملی و . 3

ها در خدمات غیرنظامی مانند علوم مخابراتی و گر حسخاصه راجع به نانومواد و نانو ،نظامی
ي ها هشدن نانوفناوري نظامی در خدمت گرو دسترس قابلو خدمات نظامی و اي  هرایان

 ،مقابل در. به دلیل کارکردهاي دوگانه نانوفناوري نظامی ویژه ها به ازجمله تروریست ،غیرمسئول
که حداقل درمورد تسلیحات حاوي نانوفناوري  اند هپیشنهاد کرد 184واردهاافرادي مانند 
ه کاربرد کـ  1976 ی مشابه معاهده فضاي ماوراي جوالملل بینیک معاهده  دکشتارجمعی بای

براي د ـ کن تسلیحات نانوفناوري کشتارجمعی ممنوعازجمله گونه تسلیحات کشتارجمعی را هر
جمعی اعم  که کاربرد هرگونه تسلیحات کشتاراي  هگون به دومحیط درون جو زمین نیز منعقد ش

181. UNGA Res 37/98 D ‘Provisional Procedures to Uphold the Authority of the 1925 Geneva Protocol’ 
[13 December 1982], pp. 2-6.  
182. Special Report on Emerging Technologies and Their Impact on Arms Control and Non-Proliferation 

 و داشته نانوفناوري توسعه به کافی توجه دبای  ربط ذي المللی بین هاي سازمان و ها دولت که« بود آمده گزارش این در .183
 ن.ك: ،براي اطالعات بیشتر». آمیز این علوم مشارکت داشته باشند دانشمندان در فرآیند صلح همراه به

http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=677, p. 7 (14/4/2014). 
184. Howard  

 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e264?rskey=sQSsPy&result=52&q&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e264?rskey=sQSsPy&result=52&q&prd=EPIL
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وي . شودبا استفاده از فناوري نانو در محیط داخل جو ممنوع  بیولوژیکشیمیایی و ، اي از هسته
کنوانسیون منع « با عنوان تصویب شود کنوانسیونیکند که  میبر اساس همین مبنا پیشنهاد 

چنین  که هدفش 185»داخل جو مولکولی)ـ  (اتمی کاوش و مهندسی نانوفناوري در فضاي
و  »جمعی ي مبارزه با تسلیحات حاوي نانوفناوري کشتاراایجاد بازار جامع و متعالی بر« باشد:

همه بشریت و  تهدیدي نسبت به«، جمعی کشتار ین این پیام که تسلیحات حاوي نانوفناوريیتب
چنین کنوانسیون احتمالی  طرفین ، واردها  هبر مبناي نظری، همچنین». بوم زمین است زیست

نوع فعالیت تحت  ترویج هر، حمایت، متعهد شوند تا تحت هر شرایطی از هرگونه مداخله« باید
داخل جو  در فضاي با کاوش و مهندسی نانوفناوري شان که شامل یا مرتبط کنترل و صالحیت
سیس سازمانی أت، احتمالی چنین معاهده براي اجراي بهتر همچنینوي  .»باشد اجتناب ورزند

چون  ،به چند دلیل عمدهحال  بااین 187.کند می را پیشنهاد 186سازمان منع نانوفناوريبه موسوم 
وارد ها  همحدودشدن نظری، محیط داخل جو جو و يهاي بسیار میان فضاي ماورا وجود تفاوت

، نانوفناوري ین قواعدي راجع به تسلیحات متعارف حاويیجمعی و عدم تب به تسلیحات کشتار
بلکه به  ،امکان تدوین رژیم جامع وجود نداشته ،گستردگی و پیچیدگی بیش از حد فناوري نانو

ی الملل بینصورت جداگانه به تدوین و توسعه قواعد  رسد در غیر از موارد مطروحه باید به می نظر
به نانوفناوري ی جامع راجع الملل بینعدم امکان تدوین رژیم حقوقی  ،بر همین مبنا. پرداخت
ی الملل بینرا واداشته تا پیشنهاد کنند که تنها راه ایجاد نظام شفاف ساتون برخی مانند ، نظامی

بر مبناي  188نانودیپلماسی دیپلماسی موسوم به یایجاد نوع ،راجع به نانوفناوري نظامی
 و اشخاص باها  صورت که دولت بدین ؛است همگرایی نقاط تالقی مشترك حقوق و اخالق

انتقال و تشریک مساعی اطالعاتی و تدوین مجموعه قواعد رفتاري در زمینه نانوفناوري ، تبادل
، گام مهم نانوفناوريتوانند در راستاي کنترل و نظارت بر روند توسعه و کاربرد  می نظامی

  189.نظامی بردارند
 
 

185. Treaty on the Prohibition of Nanotechnological Exploration and Engineering of Inner (Atomic and 
Molecular) Space 
186. Organization for the Prohibition of Nanotechnology (OPN) 
187. Howard, Sean; “Nanotechnology and Mass Destruction: The Need for an Inner Space Treaty”, 
http://www.acronym.org.uk/dd/dd65/65op1.htm, p. 1 (last visited: 12/11/2014). 
188. Nano Diplomacy  
189. For more information see: Sutton, Victoria, “Military Technologies, Nanotechnology and Law: 
Using Nano-Science Fiction as An Analytical Tool”, (March 1, 2010), ExpressO, 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=victoria_sutton, p. 22. (last visited: 
18/9/2014). 
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 نتیجه
رد نظامی فناوري نانو در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در زمره کاربردهاي دوگانه کارب

کردن پوشش نظامی  در کاربردهاي مشروع چون مقاوم، توان از آن می که هماست نظامی 
 رزمندگان را افزایش هاي نانو که قابلیت تفکیک میان رزمندگان و غیرگر حسرزمندگان یا 

چون استفاده در ساخت تسلیحات  ،کاربردهاي غیرمشروع درو هم د کره استفاد دهند می
در تولید و توسعه  ،ترین عرصه کاربرد نظامی فناوري نانو عمده. بهره برداي  هو هست بیولوژیک

 ،فناوري نانوزیستکه علم نوینی به نام  اي هگون به ،است بیولوژیکتجهیزات و ادوات نظامی 
قابلیت دسترسی انواع وسایل نانوفناوري در  ،هاي اخیر در سال. است ه آنمسئول پرداختن ب

بالقوه نسبت به عمدة خطر  عنوان بهرا  خطرات تهدیدات نانوفناوري نظامی ،خدمت عموم بشریت
حالی است که عدم آموزش کافی و  این در .ی در آینده افزایش داده استالملل بینصلح و امنیت 

شدن انحصار  خارج، کشورها براي مقابله با این تهدیدات ثر بسیاري از نیروهاي نظامیؤم
هاي  ملیتی و ظهور و توسعه گروه هاي چند و انتقال آن به شرکتاز توان دولتی هاي نانو  فناوري

هاي احتمالی ناشی  که تلفات و خسارتشده موجب  ،ی تروریسمالملل بینغیردولتی چون عملکرد 
هاي گذشته  کارگیري نانوفناوري در سال هامکان ب. شودد برابر از استفاده از فناوري مخرب نانو چن

ي نظامی با قدرت تخریب زیاد یا ها هدر قالب نانوذرات سبک براي استفاده در اسلح ویژه به
در بخش نظامی  ویژه بهصنایع دفاعی جهان را ، کارگیري در صنایع هوایی براي بهها  نانوکامپوزیت

گذاري گسترده کشورهاي  با سرمایه ،از طرف دیگر. هوایی با تحوالت شگرف مواجه کرده است
هایی مانند افزایش سرعت و پهناي  مخابرات و افزایش قابلیتنانوفناوري یافته در بخش  توسعه

اي نوین ه اینک جنگ، توسعه در کشورهاي درحال  آن ي مخابراتی و غفلت ازها هباند وسیع شبک
و اي  هبه صنایع هست فلیم و استارکس نتیکی از علل بروز حمالت بدافزار  .دهد رخ میسایبري 

. بوده است فناوريگذاري بر روي نانو همین غفلت از سرمایه، نفتی ایران در سالیان گذشته
را اي  هراهبردي و توسع 190،پدافندي، تواند ابعاد مختلف امنیتی می بنابراین نانوفناوري نظامی

ناپذیري  خسارات وسیع و جبران ،براي یک کشور به همراه داشته باشد که در صورت فقدان آن
 ،هاي نانوفناوري در صحنه مخاصمات راجع به استفاده از سالحها  عمده نگرانی. آید می بار به

از نانومواد استفاده د در این زمینه بای. استزیست  محیطثیرات سوء بر انسان و أقابلیت آن براي ت
اکسید در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات  شده همچون تیتانیوم دي غیرارگانیک و مهندسی

طرف  مخاصمات، صحنه در که است اهمیت واجد چنان آن ،نظامی صنایع در نانو هاي فناوري استفاده از به توجه لزوم .190
گذراي بسیار زیاد در صورت عدم حفاظت  هاي الکترومغناطیسی با عرض کوتاه و توان تواند با تولید پالس متخاصم متقابل می

.ك: ن ،. براي اطالعات بیشتر در این موردشودها  ابزارهاي نظامی در مقابل این حمالت، موجب تخریب دائمی یا موقت آن
 . 2، ص 1386، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، آشنایی با تسلیحات غیرکشنده ؛نژاد ابراهیممحمد 
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 ،استشده آشکار زیست  محیطبراي انسان و ها  آن بودن سمی ،نظامی را که در بسیاري از موارد
عهدات این امر با ت، بدون شک. کردجاي آن بر نانومواد ارگانیک تکیه  به حداقل رساند و به

هاي چهارگانه ژنو نیز تطابق  کنوانسیون 1977 پروتکل اول الحاقی 36موجب ماده  کشورها به
 رشته نوین به نام نانوفناوريِا ت در حال انجام است ییها در این زمینه تالش. بیشتري دارد

شده در تولید و  صدد کاهش استفاده از نانومواد غیرارگانیک و مهندسی که درایجاد شود معکوس 
 ،در زمینه تطابق نانوفناوري نظامی با اصل تفکیک. نظامی استازجمله توسعه تجهیزات مختلف 

صورت مطلق بر مبناي  توان تمامی کاربردهاي نظامی فناوري نانو را به نمی نیز باید گفت که
شود  می هاي نانو باعثگر حسهمچون  ،ي آنها هچرا که برخی استفادکرد اصل تفکیک ممنوع 

که رعایت اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در صحنه مخاصمات با دقت بیشتري انجام 
هاي تنگستن توسط رژیم  چون کاربرد بمب ،که برخی دیگر از انواع کاربرد آن درحالی ،گیرد

 است نتیجه پایانی تحقیق حاضر این. کند می وضوح نقض اصل مزبور را به، غاصب صهیونیستی
 ی حقوق بشردوستانهالملل بینکه در تمامی موارد تطبیق کاربردهاي نظامی فناوري نانو با اصول 

احوال خاص حاکم بر مخاصمات مسلحانه و اصل تناسب  و اوضاع، با توجه به ضرورت نظامی دبای
از صدور حکم ، صورت خاص به بررسی کاربرد نانوفناوري نظامی پرداخت و بدین روي به

ممنوعیت یا مشروعیت مطلق یا کلی نانوفناوري نظامی در صحنه مخاصمات با توجه به اصول 
 . دکربشردوستانه احتراز  الملل بینحقوق 
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 منابع:
 فارسی الف)

 باکت ـ
، مالک اشتر انتشارات دانشگاه صنعتی، با تسلیحات غیرکشنده آشنایی؛ محمد، نژاد مابراهی •

1386 . 
 . 1388، خرسندي، ها سالح و حاکمیت دولت حقوق خلع؛ نادر، ساعد •
 . 1390، میزان ،للیالم حقوق بشردوستانه بین؛ حسین، کوهی طراز  شریفی •
 . 1392، گنج دانشچاپ دوم،  ،الملل بشردوستانه حقوق بین؛ رضامحمد، بیگدلی  ضیایی •
 . 1375، آگه ،مرتضی کالنتریان :ترجمه، الملل نقش زور در روابط بین؛ آنتونیو، کاسسه •
، میزان ،هاي کشتارجمعی الملل سالح حقوق بین؛ رنجبریانحسین  امیر و جمشید، ممتاز •

1387 . 
حسین  امیر :ترجمه و تحقیق، هاي کشتارجمعی سالح الملل حقوق بین؛ جمشید، ممتاز •

 . 1390 ،میزان ،رنجبریان
انتشارات ، ها و تجارب عملی) روش، (مفاهیم تبدیل صنایع نظامی؛ سعید میر، مهاجرانی •

 . 1381 ،دانشگاه امام حسین(ع)
 
  همقال ـ
المللی دادگستري راجع به  نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین«؛ مسعود، البرزي ورکی •

 .1383، 31شماره ، المللی مجله حقوقی بین، »اي هاي هسته تهدید یا توسل به سالح
، 101شماره ، مجله کتاب ماه علوم و فنون »چیست؟ نانوفناوري معرفی:، ایران«، آشوري •

1387. 
بندي نسل  (اولویت هاي آینده و فناوري پیشرفته جنگ«؛ کامکارو مهدي  اصغر، افتخاري •

 .1387، 90و  89شماره ، فصلنامه نگرش راهبردي، »ها) بعدي توانمندي
ي مشورتی آینده در پرتو رأهاي  زیست و حقوق نسل حفاظت از محیط« ؛ویس براون ،ادیت •

 .1380، 59شماره ، فصلنامه سیاست خارجی، »المللی دادگستري دیوان بین 1996
ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق المللی  نگرشی بر مسئولیت بین«؛ محمدرضا، بیگدلی •

 . 1383زمستان ، 13شماره ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، »دوستانهبشر
در مجموعه مقاالت ، »در مخاصمات مسلحانهزیست  محیطحمایت از «؛ ناظر، زکی حسین •

مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق ، الملل بشردوستانه کتاب اسالم و حقوق بین
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 . 1392، المللی با همکاري نشر میزان بشردوستانه بین
روزه غزه از نگاه حقوق  22ارزیابی نبرد ؛ جنگ علیه حقوق جنگ«؛ حوریه، اکبرنژاد  حسینی •

 .1388، 40شماره ، المللی مجله حقوقی بین، »بشردوستانه الملل بین
، »هاي نوظهور پذیري فناوري بیمه ها: ها و ریسک فرصت نانوتکنولوژي:«؛ بیتا، فشان جان •

 .1384، 93شماره ، هاي جهان بیمه ماهنامه تازه
و سالمت محیطی  زیستهاي مختلف ریسک  بندي حوزه رتبه« ودیگران؛ محمد، جوانمردي •

فصلنامه ، »در محیط فازي AHPو  Topsisانسان در فناوري نانو با استفاده از روش 
 .1392، 31شماره ، مدیریت شهري

، »(قسمت اول) هاي آینده المللی در جنگ اجراي حقوق بشردوستانه بین«؛ بکـ  دوسوالد •
 . 1379 ،33و  32شماره ، مجله سیاست دفاعی، کوهی طراز  حسین شریفی :ترجمه

(قسمت  هاي آینده المللی در جنگ اجراي حقوق بشردوستانه بین« ؛لوییس، بکـ  دوسوالد •
 . 1380، 34 شماره، مجله سیاست دفاعی، حسین شریفی طرازکوهی :ترجمه، »دوم)

در پرتو محیطی  زیستبررسی تطبیقی اجراي اصل احتیاط «؛ حسین محمد، آبادي قوام  رمضانی •
شماره ، سال پانزدهم، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، »المللی آرا و تصمیمات مراجع بین

40 ،1392 . 
شده از منظر  هاي حاوي اورانیوم ضعیف کاربرد سالح«؛ رفیعیو سیدرضا  قاسم سید، زمانی •
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