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 چکیده

. پردازدمی جدید مربوط به تسلیحات هایمعیار یتوسعهمدنی در  یجامعه هاینقشاین مقاله به بررسی 
نسبتاً  بازنگری هایسازوکارمدنی بر عهده گرفته است با  یجامعهکه  ده اما غیر رسمیگستر هایینقش

 هایسازوکارهم چنین . در تعارض است برندمیبه کار  خود برای تحقق تکالیف حقوقی هادولتمحدودی که 
به  هاآن هگذرر از جامعه که گیرندمی قرار نظر مد فرآیندهایی مورد در سیاق گسترده تر اندیشهدر  مذکور
های سازوکارکه  گیردمیاین مقاله نتیجه  .شوندمی اتخاذ عمومی حوزه در که نگردمی نو هاییفناوری

( به 1977پروتکل الحاقی اول ) 36ماده مذکور در هایی که در شرایط سازوکار، مانند رسمیبازنگری 
عه مدنی بر حقوق خودشان به عنوان جامه توجتمرکز  ینقطه، باید روندمیبه کار  ژنو 1949 هایکنوانسیون
 باشد. شودمینظامی نوظهور  هایفناوریکه به منظور تقویت تعیین معیار در رابطه با  هاییکوششبخشی از 

 ، جامعه مدنی، فناوری نوین.36بازبینی سالح، ماده واژگان کلیدی: 

نه و اخالقی باید انتخاب ابزارهایی را که مالحظات بشردوستادر سطح گسترده ای پذیرفته شده است این امر 

. حقوق بین الملل بشردوستانه به محدود نماید ،یکدیگر را کشته یا زخمی کنند هاآنبا  توانندمیکه مردم 

این باور را  ،انسانیتبرای  دوموج هاینگرانیضرورت نظامی و  وجود ن لزومنیاز به برقراری تعادل میا دلیل

                                                           
 برگردان به فارسی: مرجان قنبری  1
 در چگونه” وی کتاب آخرین. است فلسفه و شناسی جامعه گروه در عمومی روابط و فناوری علوم، استاد تراکس دانشگاه در رپرت برایان 2

 یرویه در جهل، و دانش همراه به شفافیت، و محرمانگی چگونه که پردازدمی امر این ارزیابی به ،‟ آییم نظر به خوب جنگ یک

 .یابندمی امتزاج و ترکیب یکدیگر با کشورداری

 .است تراکس دانشگاه افتخاری عضو و 36 ماده بریتانیی دولتی غیر سازمان مدیریتی شریک مویس ریچارد 3

 و نیوزیلند دولت وکیل عنوان به قبالً او. است رسانده پایان به هاروارد دانشگاه در را خویش ارشد کارشناسی مقطع تازگی به کرو آنا 4

 .است داشته فعالیت نیوزیلند دادگستری رئیس کارمندان از یکی عنوان به آن از پیش

 بین کمپین – است ای خوشه مهمات ائتالف یکننده هماهنگ وی. است 36 ماده ییبریتانیا غیردولتی سازمان مدیر ناش توماس 5

 .شد 2008 ای خوشه مهمات ممنوعیت کنوانسیون تصویب به منجر که المللی



این ضرورت  7.کندمیمدون  -6در قالب معاهدات و حقوق بین الملل عرفی-مسلحانه  یمخاصمهدر ارتباط با 

و رنج غیر  بیش از حد خسارتمانند قواعد مربوط به  ،برقراری تعادل در شماری از قواعد خاص حقوقی

اگرچه، این پرسش که آیا این چارچوب برای  8بدون تفکیک و تناسب، بیان شده است.، حمالت ضروری

 است. ی قابل بحثایجاد شده توسط تسلیحات کافی است، پرسش هایآسیبساختن مؤثر محدود 

 ،متعدد است هایدشواریو  هاچالشتسلیحاتی معرّف  هایفناوریعدم پذیرش تعیین پذیرش یا این امر که 

و  هاابزاراصلی این است که تعریف امر غیر مشروع مستلزم تعیین  یمسئله .آغاز این مقاله است ینقطه

 هایفناوریمشروع کشتن و آسیب رساندن است. در نتیجه، تالش برای محدود ساختن برخی  هایروش

 یاعالم پذیرش ضمنی الگوهایسایر اشکال خشونت یا حتی  یمغرضانهخاص ممکن است تحریم غیر 

 ن امر کهای به سادگی کنار گذاشت. تواننمیچنین خطراتی را  9مخاصمات محسوب شود.برای  گسترده تر

 و عملگرایی، اخالق، به پایبندی با بایستی چگونه دقیقاً تخصصی فنی تحلیل مشروعیت، حدود تعریف در

 .ندارد آسان یحل راه شود، ترکیب سیاسی قدرت

چگونگی برقراری تعادل میان  یدربارهکه ممکن است  یکی از مشکالتی که در عمل وجود دارد این است

حوادثی که در طول مخاصمات  یپیوستهسطح ر گذشته تردیدهایی ایجاد شود. انسانیت و ضرورت نظامی د

حقوق بین الملل بشردوستانه  هایمحدودیتشاهدی بر  شودمیمسلحانه و پس از آن بر غیر نظامیان بار 

 ، وضعو در سطح وسیع استقرار یافته است که انواع تسلیحات ایجاد در جاییمتعاقباً به لحاظ تاریخی،  است.

سطح باال  هایبیانیهبا وجود است، و در برخی موارد  بوده ی قابل توجهمستلزم تالش هاییمحدودیتچنین 

 10نشده است.اتخاذ  یتدبیر مبنی بر ضرورت کنترل،
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 ‟آیا تهدید به کاربرد یا استفاده از سالح هسته ای در هر شرایطی بر اساس حقوق بین الملل مجاز است؟ ”



جنگی با مشکالت زیادی که  هایروشفرآیند ایجاد معیارهای اخالقی به منظور محدود ساختن ابزارها و 

باال و برگشت  هایهزینه .شودمیمواجه  شودمیفناوری  یدربارهمیم گیری موجب تداخل بیش تر در تص

عملی، و اختالف بالقوه میان زمان  هایوضعیتو محیط زیست، پیچیدگی  هاانسانوارده به  هایآسیبناپذیر 

را که برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی  هاییکوششهمگی  ،ورود خسارت و تالش برای اصالح آن

نویسندگانی چون مورون و وودهَوس چند پیشنهاد برای مقابله با  11.کشندمیبه چالش  شوندمینجام ا

)مانند کاربرد  13این پیشنهادات وضع اقدامات احتیاطی 12.اندکردهمشکالت فناوری به طور کلی ارائه 

در انعطاف )از طریق  آزمایشی( و ساختن هاینگرانیابتدایی، حمایت در برابر خطرات شدید،  یمحدودکننده

تسلیحاتی، هم  هایفناوریدر رابطه با  .گیردمیرا در بر کاهش تردیدهای اصلی و درس گرفتن از تجارب( 

و یا راهبردهای مؤسسات، اغلب برای آنکه در قالب مشاغل افراد،  هاییتالش، چنین چون موارد دیگر

. تمایل گیرندمی شکلال فناوری مورد سؤ یدربارها و باوره اندبودهسازمانی انجام شوند دشوار ساختارهای 

 انعطاف برخالفدر رسیدن به سود تجاری، همگی  هاشرکتبه دستیابی به مزیت نظامی و گرایش  هادولت

 و شفافیت هستند. پذیری

 جدید، هایسالحیابی کاربرد ز، که ناشی از تحوالت فناوری است، نیز ارتسلیحات یتوسعهسرعت استقرار و 

های سازوکاربا ظهور  .کشدمیخشونت را به عنوان موضوع سیاست عمومی به چالش  هایروشابزارها یا 

 انداختناز کار قادر به که ی ی، نرم افزارهانظامیهوشمند  هایرباتچه در قالب  –جدید به کارگیری زور 

های سازوکارنیست که آیا  معلوم -انرژی هدایت شده ، یا تسلیحاتهستند مورد اتکای جامعه هایزیرساخت

صحیح یا غلط  یگستردهپذیرفته شده با مفاهیم  هایفناوریرسمی یا غیر رسمی به منظور تضمین انطباق 

ده و در نتیجه شناسایی رخ دا ی فزایندهاین امر درجایی که تحوالت فناوری به نحویا خیر.  اندیافتهاستقرار 

 هاینگرانیممکن است پیچیده تر باشد. چنانچه  ،نمایندمیارتر طبقه بندی شده را دشو «مرزهای»یا ایجاد 

                                                                                                                                                                                     
با رأی دوم رییس  و انجام گردید هفت رأی در برابر هفت رأیهسته ای، با  یهاسالحاصلی یعنی جواز  یمسئله یدربارهتصمیم گیری در 

تهدید به کاربرد یا استفاده از تسلیحات هسته ای به طور کلی با قواعد حقوق بین المللی که در ”دادگاه اتحاذ شد، قضات بیان کردند که: 

، در تعارض است. اگرچه با توجه به وضعیت فعلی ، و به ویژه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانههستندمخاصمات مسلحانه قابل اعمال 

به طور قطع نتیجه گیری کند که ایا تهدید به  تواندینمحقوق بین الملل، و عناصری که از حقایق موجود در اختیار آن است، دیوان 

 مجاز یا غیرمجازطره است، کاربرد یا استفاده از تسلیحات هسته ای در شرایط جدی دفاع مشروع، که در آن موجودیت یک دولت در مخا

، شدیمبه طور کلی خالف حقوق بین الملل تلقی  بایستیماست. بنابراین در حالی که تهدید به کاربرد یا استفاده از تسلیحات هسته ای 

وجودیت م»عنصر  یدهندهتشکیل  یقاًدققضات نتوانستند بگویند که این امر همواره خالف حقوق بین الملل خواهد بود. آن چه که 

ار و برای همیشه ببه عنوان تصمیمی تلقی شود که حداقل یک  تواندیمتعریف نشد. از جهات بسیاری، این تصمیم  شدیمتلقی « دولت

 نگاه کنید به:. ‟مشروعیت تکلیف را مشخص کند یدربارهنتوانست 
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 حقوق بین الملل بشردوستانه باشد.



نوین در گفتمان عمومی با اصطکاک مواجه شود، برای تضمین این امر که الزم نیست  هایفناوری راجع به

و لزوم  روندمیکه هم اینک به کار  جنگی هایروشبرای عادی سازی ابزارها و ، هم زمان، هانگرانیاین 

 صورت گیرد. هاییتالش، باید نیز مطرح باشدوجود دارد  هاآنی کنترل فور

مدنی، به عنوان رکنی متفاوت از بازیگران غیر دولتی  یجامعههدف از این مقاله ارزیابی مشارکت احتمالی 

به  نوین جنگی هایفناوریاستانداردهای هنجاری راجع به تسلیحات و  یتوسعهبین المللی و ملی، در 

به بررسی بخش نخست،  است. هادولتدرمورد این نقش در قالب تکالیف و وظایف  هاییپرسش منظور طرح

. این بخش با پردازدمیتحقق یابند  مدنی یجامعه هایسازمانممکن است توسط که  کارکردهای مهمی

ی، مدن یجامعهمربوط به تسلیحات خاص، نیاز به مشارکت  یآیندهگذشته و از تعارضات  افکنیپرده 

یک حوزه را به تفصیل  ،. سپس بخش دومنمایدمیآن را بیان  یمداخله هایچالشآن و  یبالقوهمشارکت 

پروتکل الحاقی اول به  36در سطح ملی بر اساس ماده  هاسالح: لزوم بازبینی رسمی کندمیبررسی 

 تفکرات و نظرات پایانی است. یبرگیرنده. بخش آخر در 1949ژنو  هایکنوانسیون

 مدنی یجامعه هاینقش

سؤال بر انگیز است. جنگی امری دشوار و  هایفناوریتسلیحات و سایر  یدربارهتعیین استانداردهایی 

 مقامات دولتی، نظامی و تجاری به محافل کوچک چنین استانداردهایی یدربارهمحدود کردن تصمیم گیری 

 یرویه ،کنندمیشی ای فراهم بوده است شرکت که در مباحثات گسترده تر بین المللی که چنین هم اندی

، احتمال دارد که به طور است. در حالی که این رویکرد به نفع محرمانگی نظامی و تجاری است هادولتکلی 

 هایسال، در این د. با وجودکی از سیاست گذاری را محدود نمایحا هایدغدغهو  هاتوانایی، هاظرفیتجدی 

 یتوسعهخویش در  یعقیدهبین المللی هم  هایسازمانو  هادولتتعامل با  مدنی در یجامعهاخیر، 

این امر در افزایش  14داشته است. ی برجستهنقش هاسالححقوقی قوی تر بر انواع خاصی از  هایکنترل

بیش تر قابل  16(2008و مهمات خوشه ای ) 15(1997ضد نفر ) هایمینود نسبت به موج هایممنوعیت

و مدنی در رابطه با تسلیحات  یجامعهاین دستاوردها بروز رسمی فعالیت گسترده تر  است.مالحظه بوده 

به سوی عملکردی مؤثر مستلزم  هانگرانیشناسایی  یمرحلهخشونت است. با این وصف، قاعدتاً گذار از 

 یجامعهدر  هاسازمانغیر بین المللی و سایر  هایسازماناما  و انرژی است. سرمایه گذاری اساسی در وقت

محدود انسانی و مالی هستند، و حتی در کشورهای کم در آمد نیز این  هایظرفیتمدنی اغلب دارای 

 یر رسمی از نظام بین المللیمدنی به عنوان بخشی غ یجامعهدر حالی که  محدودیت بیش تر است.

مدنی نیازمند ایفای این  یجامعهخاص عمل کرده است، این واقعیت که  هایسالحبرای  گذاریاستاندارد

                                                           
غیر بین  هایسازمانرا به تفصیل تحلیل نخواهد کرد، بلکه ما ابتدائاً این عبارت را برای ارجاع به  ‟یمدن یجامعه”این مقاله مفهوم  14

فعالیت دارند  هاائتالفاز طریق اصالح عملکرد، سیاست یا حقوق با هم دیگر یا در قالب  هاآسیبالمللی که به منظور ارتقای سطح کاهش 

 .بریممیبه کار 
 .1997سپتامبر  18، هاآنضد نفر و انهدام  هایمینبه کارگیری، انباشت، تولید و نقل و انتقال کنوانسیون ممنوعیت  15
 .2008 می 30کنوانسیون مهمات خوشه ای،  16



و سایرین تکالیف خویش را به منظور جلوگیری  هادولتاین امر که چگونه  یدربارهرا  هاییپرسشنقش بود 

 .انگیزدمیبر  کنندمیاز درگیری و خشونت اجرا 

خاص یک شکل نیست. در مورد  هایسالحاستانداردهای حاکم بر  یتوسعهمدنی در  یجامعه یمداخله

غیر  هایسازمان یگستردهجامعه مدنی با شرکت ائتالف  یمداخلهضد نفر و مهمات خوشه ای،  هایمین

 یتوسعهسایر تسلیحات، مانند  در مورد 17دولتی هماهنگ شریک از کشورهای مختلف مشخص شد.

د تر مدنی محدو یجامعه یمداخلهانفجاری جنگ،  هایخمپارهحقوقی به لیزرهای کورکننده و  هایپاسخ

سیاست تخصصی در مجامع ایجاد شده برای مباحثات  یمداخله. ابتدائاً به این موارد از طریق ه استبود

 هایروشمدنی به  یجامعه یگسترده یمداخله در مقایسه، در خلع سالح هسته ای،حقوقی پرداخته شد. 

وافقی بین المللی برای ممنوع مختلف و در مجامع گوناگون وجود داشت، اما این مداخالت هنوز منجر به ت

 یجامعهست که ا هسته ای نشده است. بنابراین، در حالی که کنترل تسلیحات حوزه ای هایسالحکردن 

و به نتایج مختلفی دست  له اشکال مختلفی به خود گرفتهدر آن ایفا کرده است، مداخ ی مهممدنی نقش

 یافته است.

، مشتمل بر نظراتی راجع به متفاوت هاییمنشدنی رویکرد و م یجامعهمختلف  هایسازماندر حالی که 

، این مقاله بر پنج نقش مهم مرتبط و گسترده ای که اعضای خواهند داشت مدنی یجامعهنقش صحیح 

 تمرکز خواهد کرد: اندکردهمعیارهای بشردوستانه ایفا  یتوسعهطه با ابمدنی در ر یجامعه

 گردآوری اطالعات •

 تحلیل •

 اریچارچوب گذ •

 باز تعریف •

 آگاه سازی و معرفی •

دورنمایی است که  یمنتقدانهچنین کارکردهایی نیست، بلکه ارزیابی محاسن هدف این بخش تنها تجلیل از 

. عواملی فراتر از آن چه در بخش مقدمه مطرح شدند وجود دارد که نمایدمیمدنی ترسیم  یجامعه

 معنادار شوند. یمداخلهمانع  توانندمی

 وری اطالعاتجمع آ

راجع به مشروعیت یا تناسب گسترده تر تسلیحات، اطالعات راجع به انسان و پیامدهای  هایبحثاغلب در 

از طریق درخواست  توانندمیمدنی  یجامعهموجود در  هایگروه زیست محیطی اهمیت زیادی دارند.

                                                           
17 During the process to develop the treaty banning cluster munitions, the Cluster Munition Coalition, 

for example, was made up of around 400 member organizations in some 100 countries. For a 

discussion on the role of civil society in this process, see Matthew Bolton and Thomas Nash, ‘The 

role of middle power NGO coalitions in global policy: the case of the cluster munitions ban’, in 

Global Policy, Vol. 1, Issue 2, May 2010. 



اطالعات تخصصی توسط  یا از طریق گردآوری شودمیدسترسی به اطالعاتی که نزد دولت نگهداری 

خودشان مشکالتی را که تا به حال مورد اغفال واقع شده بودند شناسایی کرده و یا نسبت به مشکالتی که 

به دست آورند. بنابراین، جمع آوری اطالعات ممکن است برای آغاز  ترعمیقی درک اندشدهشناسایی  قبالً

 ایجاد شده ضروری باشد. قبالًامری که  یدرباره هااستدالل یتوسعهتوجه به یک موضوع خاص یا برای 

اشکال اطالعات مربوط به آثار تسلیحات ممکن است چالش پذیر و مشکل آفرین باشد.  ترینابتداییحتی 

مدنی و عملکرد  یجامعهخشونت مسلحانه اهمیت جمع آوری اطالعات توسط اعضای  تلفات ناشی ازموضوع 

 یعمدهیکی از موضوعات  عراق 2003. برای مثال قربانیان جنگ نمایدیمروشن  را هادولتنسبتاً ضعیف 

و  امل ایاالت متحده، بریتانیادر شرایطی که طرفین مخاصمه، ش .اندبودهعمومی بین المللی  هاینگرانی

واقع تالش بالفعلی  درو ) دادندنمیمشخص نمودن تعداد غیر نظامیان کشته شده انجام سایرین تالشی برای 

مدنی قرار  یجامعه یعهدهبر  تعیین تعداد کشته شدگان (18نسبت به این امر داشتند رای تداوم غفلتب

 هایحساب ییافتهسازمان  یادلهعمدتاً بر مبنای  19گرفته بود. سازمان مردم نهاد شمارش اجساد عراق

له تهیه کرد، بلکه توانست قابل دسترسی از غیر نظامیان کشته شده از زمان مداخ یرسانه ای نه تنها فهرست

هنگامی که ناتو  2011در سال  20.را نیز مشخص کند هاآنجزییات  هاآن هاسالحاز طریق مرتکبین و نوع 

تکرار  مسئولیت محرک هاینیروین بسیاری از ا کمپین هوایی خود در لیبی را انکار کرد، قربانیانابتدائاً 

که  هاییمحدودیتعلی رغم  کردندمیرسانه ای نظارت  ایهگزارشمردم نهادی که بر  هایسازمان 21.شد

آماری ارائه  ،وجود داشت، توانستند از شمار مصدومین مربوط به نوع تسلیحات هاآندر منابع در دسترس 

 22دهند.

چنین اطالعاتی ممکن است برای اظهارات فراتر حول نقشی که برخی تسلیحات در ایراد آسیب به غیر 

 یارائهمبنی بر  هادولتبسیار ارزشمند بوده و اغلب در مقابل توانایی یا تمایل خود  کنندمینظامیان ایفا 

به همات خوشه ای، و اطمینان مداوم م یدربارهعمومی  هاینگرانیچنین آماری قرار گیرد. علی رغم وجود 

بل پذیرش است، رات غیر نظامی قانظامی و خطاین که این نوع سالح به دلیل قابلیت سنجش دقیق مزیت 

                                                           
18 Brian Rappert, ‘States of ignorance: the unmaking and remaking of death tolls’, in Economy and 

Society, Vol. 41, No. 1, 2012, pp. 42–63. 
19 Iraq Body Count 
20 Madelyn Hsiao-Rei Hicks, et al., ‘Violent deaths of Iraqi civilians, 2003–2008: analysis by 

perpetrator, weapon, time, and location’, in PLoS Medicine, Vol. 8, No. 2, 2011, pp. 1–15. 
21 C. J. Chivers and Eric Schmitt, ‘In strikes on Libya by NATO, an unspoken civilian toll’, in New 

York Times, 17 December 2011, p. A1. 
22 Action On Armed Violence, Explosive Violence Update: Libya, AOAV, London, 23 June 2011. 

Madelyn Hsiao-Rei Hicks, Hamit Dardagan, et al., ‘The weapons that kill civilians–deaths of children 

and noncombatants in Iraq, 2003–2008’, in The New England Journal of Medicine, 2009, No. 360, 

pp. 1585–1588. 



گرد آورده  هاآن یبشردوستانهتأثیرات  یبارهکه در  هاییدادهنتوانست به هیچ یک از  2005در سال بریتانیا 

 23بود اشاره کند.

مردم نهاد منشوری برای  هایسازمانموجب شد که گروهی از  هادولتوجود چنین ضعفی در عملکرد 

را بنا نهند که از  24‟کمپین هر صدمه”و  یید کننده را تأناشی از خشونت مسلحان یصدمهشناسایی هر 

صدمات ناشی از  ییهکلرا نسبت به ضبط، شناسایی و شناخت  هاآنکه مسئولیت  خواستیم هادولت

کنترل بر  یتوسعهاین ابتکار عمل مبتنی بر شناسایی این امر بود که  25مخاصمات به رسمیت بشناسند.

صدمات وارده است، اما طرفینی که هم  یدرباره ییهادادهوجود مستلزم  الًاحتما تسلیحات به کار رفته

را تولید  هادادههستند، به ندرت این  ییهاکنترلو هم مسئول ایجاد چنین  هاسالحمسئول استفاده از 

 .کنندیم

ی از یک ‟اطالعات در چه مورد؟”. شودیمزیادی  یهاپرسشدر هر حال، جمع آوری اطالعات موجب طرح 

 یباید شمرده شوند اهمیت نظامیان، این پرسش که کدام قربانیان. در مورد آسیب به غیر است هاپرسشاین 

یا این  شودیممستقیم خشونت کشته شدند  ییجهنتآیا این شمارش فقط شامل افرادی که در  فراوان دارد.

عمومی و دسترسی به امکانات  ایهیرساختزغیر مستقیم ناشی از فقدان  تعداد هم چنین شامل قربانیان

مباحثات عمومی  یعمدهبخش  26یک عنصر اصلی آسیب کلی تلقی شود؟ تواندیمکه  شودیمپزشکی 

چیزی است که  یدربارهجایگزین  هاییهفرض، ناشی از غیرنظامی جنگ عراق واقعی قربانیان تعداد یدرباره

تصمیمات راجع به این امر که چه  27.است شدهآن چه شمرده  یدربارهتفاهم  شود و سوء باید شمارش

اطالعاتی باید جمع آوری شود به میزان زیادی تحت تأثیر چگونگی بیان مسئله است، و آن تصمیمات هم 

تسلیحاتی نوین، در مراحل  هاییفناوربعدی را شکل دهند. برای  یهااستدالل یشاکله توانندیمچنین 

 الزم باشند. هادادهاز  ی گوناگوننواعیک سالح ممکن است ا یتوسعهمختلف 

 که چه طور تعریف مشکالت کندیمزگو پرسشی دیگر است. روژ با ‟اطالعات با چه اطمینانی؟”

مانند ادعای برجسته ای که قبالً مبنی بر وجود –مربوط به کنترل تسلیحات و خلع سالح  یبشردوستانه

                                                           
23 Brian Rappert, Out of Balance: The UK Government’s Efforts to Understand Cluster Munitions and 

International Humanitarian Law, Landmine Action, November 2005, available at: 

http://www.landmineaction.org/resources/Out%20of%20Balance.pdf (last visited 24 April 2012). 
24 Every Casualty Campaign 

 (.2012مه  21)آخرین بازدید  www.oxfordresearchgroup.org.uk/rcacبرای مثال، نگاه کنید به: 25
مانند  ر کشته شدگان غیرمستقیم مخاصمات،در مورد بار جهانی خشونت مسلحانه اشاره کرد که شما 2008برای مثال گزارش سال  26

که به راحتی قابل پیشگیری هستند بسیار بیش تر  هایییماریبنامناسب، اسهال خونی، یا سایر  ییهتغذکشته شدگان در اثر سطح باالی 

 . نگاه کنید به:هستنداز کشته شدگان مخاصماتی است که مستقیماً منتسب به خشونت 
Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence, 2008, Geneva, executive 

summary, available at: http://www. genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV/GBAV2008-Ex-

Summary-English.pdf (last visited 1 May 2012). 
27 Brian Rappert, How to Look Good in a War, Pluto Press, London, 2012, Chapter 5. 



در  28.که به حقیقت تعمیم داده شده بوددودی بود مح یهادادهناشی از  -وجود داشت میلیون مین 110

برخی تسلیحات به چالش کشیدن روش  یشدهجای دیگر، در ادعاهای راجع به قابلیت پذیرش درک 

در حالی که خودشان هیچ داده  هادولتمردم نهاد توسط  یهاسازمانارائه شده توسط  یهادادهشناسی و 

احثاتی را عملکردها و مب یشاکله توانندیمناختی و سخت گیری مسائل روش ش 29عجیب نبود. ،ای نداشتند

 ایجاد نمایند. شودیمکه در آینده مطرح 

تسلیحات نوین است. تا آن  هایفناوریپرسشی دیگر با اهمیتی خاص برای ارزیابی  ‟اطالعات در چه وقت؟”

آثار بشردوستانه  یدربارهده ضد نفر و مهمات خوشه ای از اطالعات جمع آوری ش هایمینجا که ممنوعیت 

ای این تسلیحات ناشی شده باشد، الزم به ذکر است که این اطالعات تنها پس از استفاده از این تسلیحات 

در رابطه با  مؤثر خواهند بود. آن ینتیجهسطح باالی آسیب به غیرنظامیان در وقوع در سطح بین المللی و 

 ی دیگرمون آسیب رسانی در دسترس نخواهد بود و بدین ترتیب انواعای پیرادر حال ظهور، داده  هایفناوری

غیرنظامی  هایآسیب یدرباره اندک هاییدادهبرای مثال، در حالی که  از اطالعات مورد نیاز خواهند بود.

مردم نهادی چون  هایسازمانموجود است، فیوز  حسگر به مجهز تسلیحات هایسیستمایجاد شده توسط 

)که اکنون  Austcare، 30خشونت مسلحانه است( یدرباره زمینی )که اکنون نام آن فعالیتت مین عملیا

رک بهتر خطرات غیر نظامی، به منظور د 31نقص بین المللیعملی استرالیا است(، و  یهاکمکنام آن 

بر در سوی دیگر این فرآیند، به منظور نظارت  32.اندشدهات فنی پیرامون این تسلیحات اطالعخواستار 

مدنی هم  یجامعه هایسازمان اندشدهاجرای موافقتنامه هایی که برای کنترل برخی تسلیحات پذیرفته 

 33.گیرندمیچنین امر جمع آوری اطالعات ماهوی را بر عهده 

 فنی هایویژگی. این امر که آیا آثار و کندنمیدر پایان باید دانست که اطالعات به خودی خود ایجاد معنا 

موجد آسیب نامتناسب است یا به شیوه ای غیرقابل  که سالحی دهندمینشان  شوندمیسازی  که مستند

قابل حل نیست.  هاداده یمقایسه، پرسشی است که به سادگی با نمایدمییا ایراد جراحت  کشدمیقبول 

                                                           
28 Christian H. Ruge, ‘Mitigating the effects of armed violence through disarmament: counting the 

human cost’, in J. Borrie and V. Randin (eds), Disarmament as Humanitarian Action, UNIDIR, 

Geneva, 2006, pp. 23–50. 
29 B. Rappert, above note 23. 
30 Landmine Action (now Action on Armed Violence) 
31 Handicap International 
32 Richard Moyes, ‘A sensor fuzed solution?’, in Landmine Action, Campaign Newsletter, issue 13, 

Autumn 2007. Austcare and Handicap International, ‘Sensor-fuzing and SMArt submunitions: An 

unproven technology?’, February 2008, available at: http://www.handicap-international.fr/uploads/ 

tx_basm08experts/Sensor_fuzed_and_SMArt_submunitions_an_unproven_technology_1_.doc (last 

visited 20 May 2012). 
33 See, Landmine Monitor and Cluster Munition Monitor, available at: http://www.the-monitor.org/ 

(last visited 9 May2012). 
 زمینی، نگاه کنید به: هایینمزمینی در تقویت استاندارد بین المللی علیه  هایینمبحثی پیرامون نقش نظارت بر  یمشاهدهبرای 

Mary Wareham, ‘Evidence-based advocacy: civil society monitoring of the Mine Ban Treaty’, in Jody 

Williams, Stephen D. Goose and Mary Wareham (eds), Banning Landmines: Disarmament, Citizen 

Diplomacy, and Human Security, Rowman & Littlefield, Lanham M.D., 2008. 



، مانند ده بودبه عمل آم که قبالً برای تقویت رژیم بین المللی کنترل تسلیحات جدید هاییکوششبرخی از 

قابل بحث با  یبه نحو ،34بین المللی صلیب سرخ یکمیتهغیرالزم  رنج یا حد از بیش رسانی آسیب یپروژه

 35در تعارض است. هادادهتأکید بر قدرت تصمیم گیری 

 تحلیل

فته و در فراتر ر هاداده یارائهمدنی معموالً از صرف  یجامعه هایسازمانفوق الذکر،  ینکتهبر اساس آخرین 

مقیاس و ماهیت مشکالت مستند شده، روابط میان آن مشکالت  یدربارهانجام شده  هایارزیابیصدد ارسال 

اگرچه، نقش تحلیل در  36، و آن چه که باید در مقابل انجام شود هستند.هاسالحو فناوری انواع خاص 

 رو به رو است. هاییمحدودیتاستانداردهای جدید با  یتوسعه

، باید هافناوریمربوط به پذیرش و استقرار تسلیحات، هم چون سایر  هایگزینهتصور کرد که  توانمی فرضاً،

 هایگزینه، یابندمینخست اهداف عملی استقرار  یمرحلهدر  از مراحل را دنبال کند. ی منطقیسیر

( به تفصیل بررسی اهآن یبشردوستانهجایگزین برای نیل به آن اهداف )از جمله در ارتباط با فحوای 

؛ شودمیبه صورت سازمان یافته ارزیابی و بر آن نظارت  هاآنخواهند شد؛ تسلیحات، استقرار یافته و عملکرد 

منعکس خواهد شد. اگرچه، نظریه  و عملکرد هاگزینهاز اهداف آزمایشی،  تازه ایچرخهو این تجربه در 

این پرسش را  هامدت کنندمیفناوری را بررسی  یارهدرب هاگزینهکه چگونگی شکل گیری پردازان سیاسی 

یک  37دقیق و مطلوب هستند. ،ایده آل هاییمدلمنطقی به عنوان  هایمدلکه آیا این  کردندمیمطرح 

و به میزان کافی ابهام اطالعات یا تولید  کنندمیبار زیادی بر تحلیل حمل  هاآنمشکل اصلی این است که 

را  شویممیمختلف به آن نزدیک  هایانگیزهیا  هامفهومرا هنگامی که با پیش توسط آن نظرات مختلف 

 .شناسندنمی

 یمخاصمه، چارچوب حقوقی حاکم بر باشند تا حدی مسلممربوط به تأثیرات تسلیحات  هایدادهحتی اگر 

معنای اصول و . کندمیاز یکدیگر فراهم  هاتحلیلبرای دورشدن  را زیادی هایفرصتبه تنهایی  مسلحانه

مرگ ”هستند. عباراتی مانند  اختالفنامشخص و مورد  ی مهمقواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در موارد

کامالً  ی، برای نمونه، موضوع تفاسیر‟مزیت کلی نظامی مستقیم و قطعی”و  ‟یا جراحات اتفاقی غیرنظامیان

                                                           
34 ICRC’s SIrUS project 
35 See ICRC, The SIrUS Project: Towards a Determination of Which Weapons Cause ‘Superfluous 

Injury or Unnecessary Suffering’, Geneva, 1997; for an example of the criticism directed at the SIrUS 

project, see Major Donna Marie Verchio, ‘Just say no! The SIrUS project: well-intentioned, but 

unnecessary and superfluous’, in The Air Force Law Review, Vol. 51, 2001, pp. 183–228. 
36 As advocated in Robin Coupland, ‘The effects of weapons and the Solferino cycle’, in British 

Medical Journal, Vol. 319, No. 7214, 1999, pp. 864–865. 
37 See Charles Lindblom, ‘Still muddling, not yet through’, in Public Administration Review, Vol. 39, 

1979, pp. 517–526; and Arie Rip, Thomas Misa and Johan Schot, Managing Technology in Society, 

Routledge, London, 1995. 



، این مفهوم که تحلیل به هاتفاوتبیان این با  38متفاوت توسط مقامات دولتی و پژوهشگران حقوقی هستند.

 یدربارهگستره تر  یهاپرسشصرف نظر از – را حل کند مربوط به مشروعیت اختالفات تواندیمتنهایی 

 برانگیز است. سؤال -قابلیت پذیرش

 ایهیبآساست از طریق یک فرآیند کامل تحلیل  اهیم بشردوستانه که نیازمند اصالحبه عالوه، شناسایی مف

، انجام نشده است. مقامات رسمی ،تسلیحات و سپس توافق بر موضوعات مهم برای عمل ییهکلعینی 

. برای مثال، کنندیمبا فرض این که کدام مفاهیم اهمیت دارند فعالیت  مردم نهاد و دیگران یهاسازمان

زا  ، اصوالً مشکلکندیمگوشت تن قربانی او را کشته یا مجروح  سالحی که از طریق جدا کردن ییشهاند

گوشت مردم در مخاصمات مسلحانه به عنوان پدیده ای عادی  یهاتکه ، زیرا به جدا شدنشودینمتلقی 

. در مقابل، جراحات وحشتناک ناشی از نوع غیر عادی فناوری تسلیحاتی )برای نمونه، شودیمنگریسته 

لب خواهد کرد حتی اگر الگوهای مرگ و شیمیایی یا فسفر سفید( توجه بسیار بیش تری را ج یهاسالح

 ،شودیماجتناب ناپذیر دیده  هاآنیا کاربرد  اندشدهکه عادی تلقی  هایییفناورجراحت غیرنظامیانی که با 

 39بسیار بیش تر باشد.

آن نیستند که بگویند تحلیل در تعیین استانداردها هیچ نقشی نداشته یا نقش  پیشین در پی یهاپاراگراف

این است که نشان دهند که هنگامی که تحلیل به فرآیندها و  هاآنار محدود است. بلکه هدف آن بسی

 «چارچوب گذاری» خواهد بود. در چنین شرایطی، به احتمال زیاد معنادار نمایدیممکالمات سیاسی کمک 

بحث محدود  شروط بنیادین یدربارهمطروحه شاید به قدر کافی برای محدود ساختن تنوع نظرات  یمسئله

ام.  کمک مردم نروژ در همکاری با قرارگاه دفاعی نروژ در مورد اطمینان از مهمات 2007شود. گزارش سال 

85 (85-M) .با به چالش کشاندن مستقیم یکی از پیشنهاداتی که در آن زمان در  40یک مثال خوب است

خود نابودی سازوکاری ی که دارااتبه نام مهم –راجع به مهمات خوشه ای مورد بحث بود  41فرآیند اسلو

این گزارش به سیاست  -را مورد توجه قرار دهد بشردوستانه یهادغدغهیزان کافی به م توانستیمبودند 

 42بود حل کنند. هاآنگذاران کمک کرد که انتخابی را که در حال تحمیل بر 

 گذاری چارچوب

 مسائل یزمره در نیز کرد چه هاآن با یدبا که این و تسلیحات با مرتبط مسائل علل به مربوط دعاوی

 به نسبت ما احساس گیری شکل اصلی مبانی را هاچارچوبمدیگلیانی  و . گمسونهستند گذاری چارچوب

                                                           
38 See J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, above note 6, Chapter 4; and B. Rappert, above note 

23. 
 در ذیل نگاه کنید. «چارچوب گذاری»به بخش  39

40 Collin King, Ove Dullum and Grethe Østern, M85: An Analysis of Reliability, Norwegian People’s 

Aid, Oslo, 2007. 
41 Oslo Process 
42 See John Borrie, Unacceptable Harm, United Nations, Geneva, 2009. 



 که این آن، چرایی است، جریان در آنچه از ما درک هاچارچوب 43.دانندمی مطروحه مسائل و رخدادها

 مهم این. دهندمی شکل را دهد انجام را آن باید کسی چه که ینا و شود، انجام باید کاری چه( عنداللزوم)

 نیز و باشد؛ تعهدات سایر یا و موجود قوانین با ارتباط در مثالً مباحثات، شرایط تدوین متضمن تواندمی

 مورد بدون. ترند مناسب همه از منظور این برای مجامع کدام که باشد آن به تصریح مستلزم تواندمی

 چارچوب که آن با لذا،. نشوند حل هرگز اما شوند گر جلوه مشکل حالت به است ممکن مسائل اخیرالذکر،

 ادامه در که استای  ارتباطی شرایط تدوین یندفرآ ساکن به ابتدااین امر  است، ارتباط مستلزم خود گذاری

 .گردید خواهد ایجاد

 تسلیحاتی هایفناوری به نسبت هاآن مبنای بر گذشته در سایرین و مدنی جامعه که مختلفی هایزمینه

 هاییظرافت با مختلف هایسیاق در هانگرانی گیری شکل. است توجه درخور اندنموده نگرانی ابراز خاص

 خالصه طور به خاص تسلیحات کنترل برای درخواست هایزمینه از برخی معذلک،. است بوده همراه مختلف

 :از اندعبارت

 تسلیحات مانند) نمایندمی مجروح یا کشته را هدف غیر افراد عملکردشان ماهیت خاطر به تسلیحات، •

 (.زا آتش تسلیحات نفر، ضد هایمین ای، خوشه مهمات ای، هسته شیمیایی، بیولوژیکی،

 هایمین مانند) نمایندمی تبعیت هدف غیر افراد نمودن مجروح و کشتار تاریخی الگوی یک از تسلیحات •

 (.ای خوشه مهمات نفر، ضد

 نمایندمی مجروح یا کشته نادرست شیوه به را هدف افراد حتی عملکردشان، ماهیت خاطر به تسلیحات، •

 تسلیحات نفر، ضد هایمین ،(dum-dumمرمی های انفجاری ) لیزری، کننده کور هایسالح مانند)

 .(1970 دهه در ای خوشه مهمات زا، آتش و شیمیایی بیولوژیکی،

 بر غیره و اقتصادی حیات، هازیرساخت زیست، محیط بر تری گسترده منفی رآثا توانندمی تسلیحات •

 ،ایهسته و بیولوژیکی شیمیایی، تسلیحات مانند) ماندمی باقی مخاصمه از پس هامدت تا که نهند جای

 .(نشده منفجر مهمات و زمینی هایمین اورانیوم، به مجهز هایسالح

 و «دوگانه کاربرد» دارای هایفناوری انتقال با رابطه در مثالً) نادرست افراد دست در تسلیحات افتادن •

 (.سبک تسلیحات

 برخی. دارند موجود قوانین به نسبت متفاوت هاییگرایش مباحثات این انجام در مختلف، هایسازمان و افراد

 تفکیک، عدم لیلد به نظر مورد تسلیحات فوق، استدالل چند یا یک پرتو در که نمایندمی اذعان هاگروه از

 قوانین اگرچه بگویند است ممکن سایرین. هستند موجود قوانین ناقض غیره و ضروری غیر رنج و درد ایجاد

 تدوین یزمینه فوق استدالالت از استدالل چند یا یک اما ،اندنساخته برقرار ممنوعیتی مستقیماً موجود

 این در هاارزیابی موازات به حقوقی غیر و وقیفراحق حقوقی، هایبحث. نمایندمی ایجاد را نوین قواعد

 زدایی مشروعیت آیا که این و خیر، یا هستند نیاز مورد جدید رسمی هایمحدودیت و قواعد آیا که خصوص

 در ،خیر یا دهد قرار هدف را شده شناخته مسائل تواندمی المللی بین جامعه در تسلیحات سازی بدنام و
                                                           
43 William A. Gamson and André Modigliani, ‘Media discourse and public opinion on nuclear power: 

a constructionist approach’, in American Journal of Sociology, Vol. 95, No. 1, 1989, pp. 1–37. 



 مدنی، جوامع هایائتالف در و ندارند قرار یکدیگر برابر در لزوماً مختلفی هایشگرای چنین. باشندمی جریان

 44.باشند داشته ای سازنده همکاری یکدیگر با است ممکن متفاوت هایگرایش با افراد

 جامعه واکنش مهم عناصر از یکیمشخص  هایچارچوب در خاص فناوری یک با مرتبط هاینگرانی تنظیم

 عنوان به سالح یک نمودن مطرح چگونگی داشت توجه باید. است جدید تسلیحاتی ایهفناوری به مدنی

 دیپلماتیک پیشنهادات گردید، بیان فوق فهرست در که طوری به. یابد تغییر زمان مرور به تواندمی مشکل

 و ضروری غیر رنج و درد پیرامون هانگرانی محور حول ای خوشه مهمات کنترل منظور به 1970 دهه در

 «لهمسأ» این معذلک 45گرفتند، شکل( ای خوشه مهمات شونده پخش ماهیت دلیل به) خسارت بیش از حد

 هنوز 46.ایفای نقش کرد 2008 سال در ای خوشه مهمات المللی بین ممنوعیت گیری شکل در دشواری به

 ،ستنده ظهور حال در که جدید تسلیحاتی هایفناوری خصوص در هاگذاری چارچوب کدام نیست مشخص

 :دارند ملتأ جای احتمال مقام در ذیل موارد اما بود، خواهند حکمفرما

 تواندمی( عمومی هایزیرساخت همچون) گیردمی قرار حمله مورد که هدفی نوع دلیل به: سایبری جنگ •

 ممکن و شود؛ بینی پیش قابل غیر مدت بلند هایآسیب سبب تواندمی بزند؛ آسیب هدف غیر افراد به

 .دگیر قرار نادرست افراد دست در است

 مستعد( الگوریتم/حسگر طریق از حمله به تصمیم مانند) عملکردشان ماهیت دلیل به: مستقل تسلیحات •

 توانندمی و نیستند؛ برخوردار انسانی کافی پاسخگویی از هستند؛ هدف غیر افراد نمودن مجروح و کشتن

 .ایندنم تخظی مرگبار تصمیمات بر انسانی کنترل فرض از

 تر مدت بلند اثرات ،هاریزموج بودن نامرئی مثالً) عملکردشان نوع دلیل به: شده هدایت انرژی تسلیحات •

 نظر، مورد اهداف به نسبت جمله از نادرست، یشیوه به را آسیب و مرگ ،(قربانیان درک عدم و ناشناخته

 .آورندمی بار به

 یرابطه بلکه ،تسلیحات به انتساب قابل بنیادین اخالق یمسأله تنها نه ،هاگذاری چارچوب این تمام در

 در قبولی قابل غیر نتیجه که است این لهمسأ آیا. گیرند قرار مورد توجه باید آسیب و فناوری میان سببی

 که دارد وجود امکان این عالوهه ب داد؟ خواهد رخ غیره یا شرایط برخی شرایط، اغلب شرایط، تمام

 قرار استفاده مورد تسلیحات برای قبالً که نمایند مطرح را مسایلی گذاری چوبچار جدید هایفناوری

گونه ای از  عنوان به تسلیحاتاینکه به  تا شوندمی مربوط جنگی هایروش بر کنترل بهبیش تر  یا اندنگرفته

 هاییسیستم چنین با حمالت بابت پاسخگویی عدم خصوص در را هایینگرانی پهپادها مثال، طور به. فناوری

                                                           
از اعضای  که ائتالف مهمات خوشه ای علی رغم رویکردهای متفاوت برخی هاییروشای راجع به برخی از  مباحثه یمشاهدهبرای  44

 درمورد آن با یکدیگر کار کردند نگاه کنید به: مردم نهاد هایسازمان
Thomas Nash, ‘Civil society and cluster munitions: building blocks of a global campaign’, in M. 
Kaldor, S. Selchowand H. L. Moore (eds), Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical 

Reflection, Palgrave Macmillan, London, 2012, pp. 124–143. 
45 See Eric Prokosch, The Technology of Killing: A Military and Political History of Anti-Personnel 

Weapons, Zed Books, London, 1995, pp. 149–150. 
46 See J. Borrie, above note 42. 



 فناوری خود قرار داشتن یمسأله ،پهپادها مورد در نه و سایبری جنگ مورد در نه 47.اندنموده ایجاد

 تسهیل توانندمی هافناوری این که حمالتی نوع در بلکه ،شودنمیتعریف  مجاز چارچوب در تسلیحاتی

 گذار تأثیر لهمسأ آن حل راه نوع رب لهمسأ گذاری چارچوب نوع حال، هر در. بود خواهد طرح قابل نمایند

 .بود خواهد

 بازتعریف

 هایسالحانواع  مربوط بهاز این پرسش که چگونه مسائل  ،تحلیل نوعی یارائهیعنی  ،«بازتعریف»اصطالح 

مدنی بین  یجامعهگذشته که به سردمداری  هایتالش. رودمیفراتر  ،شوندمیشخصی چارچوب گذاری 

امنیت »امنیت ملی سنتی به سوی  یشیوهبه  هاسالحت از رویکردهای کنترل المللی برای تغییر جه

 هایبحثبا ربط  48از بازتعریف هستند. هایینمونهف معرّ گرفتمیصورت  «عملیات بشردوستانه»یا  «انسانی

 مربوط به اقدامات صحیح و غلط در هدایت مخاصمات به مفاهیم امنیت انسانی و عملیات بشردوستانه، یکی

چارچوب ”مانند  49.برای مشارکت بود هاییراهگشودن امکانات بدیع برای همکاری و  ،از اهداف بازتعریف

یط فنی، سیاسی یا ادعاهای که در باال مطرح شد، عمل بازتعریف انواع تحلیل در مورد تعیین شرا ‟گذاری

 انجام خواهند شد. هاآنبعداً از طریق  هافعالیتاست که  عمومی

که حول ایجاد  ایمذاکرهبا حرکت از فرآیند  صریح و تصدیق شده باشد. شف ممکن است کم و بیباز تعری

جایز باشد، رپرت و مویس  به وجود آمده است به سوی ادعایی دشوارتر مبنی بر آن چه که باید هامحدودیت

هم مشترکی با شد ابعاد م ایخوشهاسلو که منجر به تصویب کنوانسیون مهمات  کردند که فرآیند ادعا

عنصری  ‟تغییر بار اثبات”که  کندمیبوری اشاره  50رویکردهای احتیاطی خطرات زیست محیطی دارد.

 51است. ایخوشهدر ایجاد این مورد در مقابل مهمات ( شودنمیآن اظهار نظر  یدرباره)اگرچه اغلب کلیدی 

اسایی کردند، بسیاری دیگر این کار را هم چنان، در حالی که در این فرآیند برخی اهمیت این تغییر را شن

                                                           
47 See Philip Alston, ‘The CIA and targeted killings beyond borders’, in Harvard National Security 

Journal, Vol. 2, 2011, pp. 283–446. 
48 J. Borrie and V. Randin (eds), Disarmament as Humanitarian Action, UNIDIR, Geneva, 2006, pp. 

23–50. 
، شانزده دولت به رهبری 2012 یاخیراً چنین رویکردی در مباحثات راجع به تسلیحات هسته ای اهمیت بیش تری یافته است. در م 49

 ارائه نمودند. نگاه کنید به: یاهستهخلع سالح  یبشردوستانهبعد  یدربارهنیه ای بیا هسته ای یاشاعهعدم  یمعاهدهسوئیس در نشست 

Rebecca Johnson, ‘Non-Proliferation Treaty: the ground is shifting’, Open Democracy, 4 May 2012, 

available at: http://www. opendemocracy.net/5050/rebecca-johnson/non-proliferation-treaty-ground-

is-shifting (last visited 10 May 2012). 
50 Brian Rappert and Richard Moyes, ‘The prohibition of cluster munitions: setting international 

precedents for defining inhumanity’, in Non-proliferation Review, Vol. 16, No. 2, 2009, pp. 237–256. 
51 J. Borrie, above note 42. 



از چگونگی  تروسیعیند اسلو ایجاد شد، باز تعریفی احتیاطی که توسط فرآ هایرویهجه، در نتی 52نکردند.

 .کنندمیساختار فرآیندهای مذاکرات آینده ارائه 

 یمسئلهیک  هنی سازی خشونت به عنوانمسلحانه گسترده تر است، ذ یمخاصمهبه عنوان رویکردی که از 

مربوط به امنیت را کامل کرده و به چالش بکشد. نقاط  هایبرنامه تواندمیسالمتی رویکردی است که 

به عنوان دلیل ماهوی و قابل  آغازین مشترک میان رویکردهای سالمتی شامل ذهنی سازی خشونت

ا مخاصمات مسلحانه به رویکردهای سالمت عمومی در رابطه ب 53فیزیکی و روانی است. هایآسیبگیری پیش

مورد نیاز در رابطه  هایتخصص یتوسعه. اندکردهپیشرفت  55کوچک به طور خاص هایسالحو  54طور کلی

نظامی و قواعد حقوقی قرار  هایعملیاتبا چنین باز تعریفی، به ویژه گسترش تخصص فراتر از آن چه در 

 .شودمیمطرح  ،گیردمی

تسلیحات باید طوری بررسی  هایگونهعا شکل گرفته است که برخی از ین اددر راستای تعاریف سالمت، ا

، «ناتوان کننده»با عوامل بیوشیمی که به تسلیحات شوند که گویی دارو هستند. امروزه این امر در رابطه 

در طول  56استفاده از مشتق فنتانیل مشخص است. تربیش اندشدهمعروف  «کمتر کشنده»و « غیر کشنده»

یی تسلیحاتی است، امثال چنین توان ترینمهم)با نتایج تراژیک(  2002تئاتر موسکو در اکتبر  یمحاصره

پذیرفته شود. در پرتو این  هادولتتوسط سایر  ترموسعی که هم چنان ممکن است به نحو ایتوانایی

 هاآنی ایمنی که به قصد معتبرساز هاییرویهرا مانند کفایت  هاگزینه، بسیاری مشروعیت این هاتوسعه

 57.اندبرده سؤالهستند زیر 

 ترگستردهل شیمیایی مستلزم ارزیابی مجادله مبنی بر این که آثار نامشخص و غیرقابل پیش بینی عوام

گاز  هاینارنجکاستفاده از  اثر. دولت انگلستان در گرددمیقبل باز  هایزماناست به  هاآنقابلیت پذیرش 

 یهمهکه در میان  را منصوب کرد هیمسوورث یکمیته، 1960 یدههاخر در اودر ایرلند شمالی  58اشک آور

نتیجه گرفت که این عوامل شیمیایی برای تصدیق عملی، در آینده باید شبیه داروهای پزشکی تلقی  عوامل

نی به یند این چنیت، هر فرآال بر انگیز اسر حالی که معنای خاص این توصیه سؤد 59شوند و نه تسلیحات.
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ستقرار که برای بررسی و نظارت پس از ا است زمایش پیش از استقرار به روشینیازمند آ ی قابل انتقادزطر

. اشاره موارد تردید در تضمین قطعیت استعمومی  تصمیمات استدالل این مبنای. کاربرد عملی الزم است

ر عکس العمل های مخالف ضروری است. با نظارت بامری  ، مانند معیار ارزیابیهاتالشتصمیمات و کفایت 

آثار تسلیحات بر  سخت نظارت بازار هاینظامبرای تضمین انطباق نتایج با انتظارات، نسبت به داروها، 

 .ضروری هستند

را باز تعریف  هافناوریمدنی توانسته است رویکردهای اخیر به این  یجامعهکه  هاییراهبنابراین یکی از 

بخش بعدی  است. هاآنون داروهای پزشکی به قصد ارزیابی و کنترل نماید، برخورد با تسلیحات هم چ

ممکن از طریق چینین تعریفی را  یگستردهو در نتیجه تغییرات  هادولتتفاوت میان این خواسته با عملکرد 

 .کندمیبه روشنی بیان 

 آگاه سازی و معرفی

چارچوب مشکالت به مخاطبان مختلف  و ین اطالعات، تحلیلمدنی نمایاندن و معرفی ا یجامعهنقش پنجم 

، بسیج مشارکت در جلسات، ایرسانه هایداستان، مردم نهاد هایسازمان عمل آگاه سازی در انتشارات است.

اه سازی ممکن این آگ دیده شده است.و مقامات دولتی  هادیپلماتالبی گری مستقیم نمایندگان مجلس و 

ل، تالش برای تصمیم گیری، پشتیبانی از مذاکرات، یا نظارت بر ، تدوین استدالریزیبرنامهاست در قالب 

نسبت به این امر که چگونه صدای مردم آسیب دیده در  تربزرگی اگرچه، پرسش ابزارهای موجود باشد.

در حمایت از نقش آگاه  ،شودمیشنیده  هاسالحمربوط به قابلیت پذیرش و تناسب برخی از  هایگفتمان

 سازی وجود دارد.

که در میان جمعیتی به کار  شوندمیتسلیحات مخاصمات مسلحانه اغلب با این فرض ایجاد و به کار گرفته 

 یرابطه در نتیجه، .شوندنمیخواهند رفت که خارجی هستند و نسبت به جمعیت داخل کشور استفاده 

فی را تجربه نمایند بسیار که معرّف فناوری هستند و کسانی که احتمال دارد آثار من هاییآنمسئولیت میان 

با بیان تجارب آن جمعیت، برای کاهش این نقص در  توانندمیمدنی  یجامعه هایسازمان محدود است.

مردم نهاد زیادی در  هایسازمانمدنی، که  یجامعهجهانی  هایائتالف یتوسعه مسئولیت فعالیت کنند.

و تحقیق و امور حمایتی خود را تحت لوایی مشترک  گذارندمیکشورهای مختلف در آن منابع را به اشتراک 

 اندشدهکه اغلب به حاشیه کشیده  هاییدیدگاهبه افزایش فضا برای استماع  تواندمی، کنندمیهماهنگ 

رفیت در آن حوزه به نحو قابل انتقادی با کمبود مقتضیات الزم برای تقویت بررسی اگرچه ظ 60کمک نماید.

 مربوطه رو به روست. هایفناوری یگسترهدر طول  هاسالحد سیستماتیک آثار و کاربر

مدنی اغلب خود را به عنوان نهادی که به  یجامعهمواجه است.  هاییچالشنقش معرفی کننده هم چنین با 

، اما مبنای این مأموریت اغلب نامشخص است. نجات نمایدمیمعرفی  کندمیصحبت  هاجمعیتنمایندگی از 

                                                           
60 For a discussion on global civil society coalitions, see Richard Moyes and Thomas Nash, Global 

Coalitions: An Introduction to Working in International Civil Society Partnerships, Action on Armed 

Violence, London, 2011, available at: www.globalcoalitions.org (last visited 20 May 2012). 



ات خوشه ای، به عنوان فعالین علیه مهمات هسته ای، نقشی قوی و فعال در فرآیند ممنوع یافتگان از مهم

، اما در این فرآیند خطراتی مبنی بر استفاده از قربانیان به عنوان اشکال معرفی و اندداشته هاسالحکردن این 

آن چه که نیازهای  یربارهدعدم وجود رکنی برای مدیریت مستقیم فرآیند معرفی وجود دارد. بیان اظهاراتی 

آن جوامع  هایاولویتاینکه یک موضوع خاص در کدام بخش از  یدربارهو  ،جوامع را تحت تأثیر قرار داد

 یجامعه هایسازمانمدنی هستند.  یجامعهکسانی است که در برای  هاییدشواریمملو از  ،گیردمیقرار 

 مقاومتکه در بحث سیاسی موجود بگنجد اغلب با  درون مشکلیدر مدنی برای ترکیب تجارب گوناگون 

. اگرچه این امر ممکن است موجب بی اهمیت جلوه دادن یا استثنا کردن برخی از تجارب شوندمیمواجه 

هسته ای تمرکز اصلی بر جمعیت  تسلیحاتافراد در جوامع تأثیر پذیرفته شود. برای مثال، در مورد 

)هنگامی که تأثیر بر پرسنل نظامی  1970 یدههخص از توجهی که در مش یغیرنظامی بود. این امر به طرز

نسبت به  هانگرانیمعطوف شد متفاوت است. علی رغم این  هاسالحدر مرکز توجه قرار داشت( به این 

اساسی  هاینقش، این نقش آگاه سازی و معرفی احتماالً به عنوان یکی از شودمیشخصی که معرفی 

راجع  هایبحثدولت نسبت به وارد کردن جمعیت متأثر در خواهد ماند چرا که تمایل مدنی باقی  یجامعه

 بسیار محدود است. ،به قابلیت پذیرش برخی تسلیحات

 نوین جنگی هایروشتقویت بازبینی تسلیحات، ابزارها و 

مربوط به  استانداردهای یتوسعهخیراً در مدنی ا یجامعهمهمی را که  هاینقشباال برخی از  هایبخش

مدنی در چنین  یجامعهمشاهده کرد که  توانمیمورد توجه قرار دادند.  گیردمیفناوری تسلیحاتی بر عهده 

این نقش تحت فرمان هیچ سند )غیر رسمی است  دارد، این نقش هم چنان کامالًعمده  ینقش فرآیندهایی

دید  توانمیبسیار  ید است. در مواردمدنی در رابطه با این عمل نیز محدو یجامعهظرفیت  خاصی نیست(.

از  اندعبارت هانقش؛ این رودمیاز دولت انتظار  هاآنکه اجرای  کندمیرا ایفا  هایینقشمدنی  یجامعهکه 

و سایر  هادولتتوسط  ی مؤثرکه در حال حاضر به نحو هاییفناوریفرآیندهای ارزیابی قابلیت پذیرش 

باال،  هایبخش. در پرتوی شودنمیانجام  ،هستند هافناوریوسعه و استقرار این بازیگران که ابتدائاً مسئول ت

راجع به مشروعیت چنین  هاینگرانیرا که اصوالً بر  ذیل، وضعیت اخیر فرآیندهای رسمیبه طور خالصه در 

اده استفبرای ارزیابی تسلیحات  هاآناز  هادولت و متمرکز هستند تسلیحاتی بر اساس تکالیف موجود

 .نماییممیبررسی  کنندمی

نوین جنگی چارچوبی ارائه  هایفناوری یتوسعهحقوق بین الملل برای اعمال استانداردهای حقوقی در 

 هایدولتمستلزم آن است که  36. ماده 1949ژنو  هایکنوانسیونپروتکل الحاقی اول به  36: ماده کندمی

 هایشیوهاقی اول و حقوق بین الملل، تسلیحات، ابزارها یا عضو در راستای انطباق بیش تر با پروتکل الح

 بین المللی صلیب سرخ گفته است: یکمیتههمان طور که  61جنگی را ارزیابی نمایند.
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 .1977ژوئن 



پیش از تولید، تحصیل یا  هاآنبودن  مجازاز طریق تعیین  پیش گیری از استفاده از تسلیحات 36هدف ماده 

است که استفاده از این تسلیحات ممکن است موجب نقض حقوق بین  ورود آن به انبار مهمات یک کشور

در کاربرد تسلیحاتی که ممکن است حقوق بین  هاییمحدودیتو نیز تحمیل  ؛الملل در تمام شرایط شوند

 62الملل را در برخی شرایط نقض نماید.

 هایفناوریزبینی حقوقی با اندمکلف هادولتنباید دست کم گرفته شود:  36اهمیت تکلیف مندرج در ماده 

نوین در تمام یا برخی شرایط خالف  هایفناوریجنگی را برعهده بگیرند و باید توجه کنند که آیا کاربرد این 

حقوق بین الملل خواهد بود. عدم انجام این کار دولت را برای نقض تکالیفش دارای مسئولیت بین المللی در 

که عضو پروتکل الحاقی اول نیستند، تکلیف  هاییدولت 63.نمایدیمبرابر سایر اعضای پروتکل اول الحاقی 

 64سایر تکالیف بین المللی، یا برای داشتن بهترین عملکرد برعهده گیرند. یالزمهبازبینی را باید به عنوان 

این ، اما با وجود از دولتی است که عضو پروتکل الحاقی اول نیست قابل ذکر ینمونهآمریکا  یمتحدهایاالت 

. در تالشی برای تقویت اجرای بین المللی این قاعده، نمایدمیبازبینی حقوقی تسلیحات جدید را اجرا 

بازبینی تسلیحات را  نیز اهمیت متعارف هایسالحبرخی  یدربارهکنوانسیون ملل متحد عضو  هایدولت

متعارف بر  هایسالحبرخی نهایی چهارمین کنفرانس بازنگری  یاعالمیه. برای مثال اندکردهشناسایی 

ممنوعیت تسلیحات، ابزارها و  که هنوز برای تعیین هاییدولتعضو در وادار نمودن  هایدولتقاطعیت 

نوین جنگی بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه یا سایر قواعد حقوق بین الملل که نسبت به  هایشیوه

 65تأکید نمود. ،اندندادهبازبینی انجام  ،قابل اجرا هستند هاآن

پی در  هایکنفرانسکرده است.  هاییتالش 36بین المللی صلیب سرخ برای ارتقای انطباق با ماده  یکمیته

ادار نموده است. به طور را به مشارکت در بازبینی حقوقی تسلیحات و هادولتپی صلیب سرخ و هالل احمر 

لیات بشردوستانه تصویب نمود که هدف آن برنامه برای عم یک بیانیه و 2003، کنفرانس سال قابل ذکر

 66:مورد ذیل است شامل
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، هدف نهایی 2003دسامبر  2-6و هالل احمر، ژنو، سوئیس،  نگاه کنید به بیست و هشتمین کنفرانس نهضت بین المللی صلیب سرخ 66

سند نهایی چهارمین کنفرانس  16تسلیحات جدید در بند : پذیرش اعالمیه و برنامه برای فعالیت بشردوستانه. بازبینی 1 ینامه. قطع 2.5

 .2011 نوامبر متعارف نیز آمده است، یهاسالحباز نگری کنوانسیون برخی 



 ینشدهتسلیحاتی و به منظور حمایت از غیرنظامیان از آثار تفکیک  هایفناوریسریع  یتوسعهدر پرتوی 

 هایروشلیحات، ابزارها و ست یکلیهتسلیحات و حمایت از نظامیان از رنج غیرالزم و تسلیحات ممنوعه، 

 اید مورد بازبینی شدید و چندجانبه قرار گیرند.نوین جنگی ب

بازبینی تسلیحات را در قالب  یدرباره ی مهمبین المللی صلیب سرخ راهنمای یکمیتهدر این راستا، 

ارائه «. نوین جنگی هایروشراهنمایی برای بازبینی حقوقی تسلیحات، ابزارها و »خود  2006انتشارات 

تسلیحاتی را که باید مورد بازبینی قرار گیرند، قواعدی که باید نسبت به  این راهنما انواع 67نموده است.

که بازبینی کنندگان باید مورد توجه قرار  هاییدادهنوین جنگی اِعمال شوند و  هایروشتسلیحات، ابزارها و 

عملکرد  این راهنما با تکیه بر .برندمیدهند )از جمله مالحظات مربوط به سالمت و محیط زیست( را نام 

موجود بنا بر وضعیت حقوقی و جایگاه رکن بازبینی کننده در دولت، و ساختار و ترکیب آن، پیشنهاداتی 

و از قواعد و ساختارهای  نمایدمی. هم چنین چگونگی عمل نمودن فرآیند بازبینی را توصیف نمایدمیارائه 

 می زند. هاییمثالممکن برای تصمیم گیری 

 بازبینی هایچالش

مدنی را  یجامعه یمداخله یحوزهو بدین ترتیب –یک ارزیابی ارائه دهیم  36ش از آن که از اجرای ماده پی

که ممکن است بر اساس  اندشدهعجین  هاییبازبینیکه با انواع  هاییدشواریذکر برخی از  -روشن نماییم

ارزشمند است.  ،نظر قرار گیرند به صورت گسترده تر مد هافناوریتحلیل چنین فرآیندهایی در ارتباط با 

را در مراحل  هاکنترلیک معضل اساسی را شناسایی کرد.  در تالش برای مدیریت فناوری 68کلینگریج

در این سطح ابتدایی اغلب  هاآنمعرفی نمود، هم چنان توجیه  توانمینسبتاً آسان  یابتدایی توسعه به نحو

. اگرچه، هنگامی که نیاز به کنترل به دلیل آثار منفی اندنشدهامری دشوار است زیرا آثار منفی هنوز مجسم 

لی مع یرویهدر  هافناوریتثبیت  یشیوهتر خواهد بود. پر دردسرظاهر شود، استقرار آن اغلب گران تر و 

باورها و ساختار مشاغل، و غیره، همگی  یشاکله، اندشدهسرمایه گذاری که قبالً تقبل  هایهزینهسازمان، 

 علیه پذیرش اقدامات کنترلی عمل نمایند. توانندمی

 ‟معضل کنترل”اصلی کلینگریج حفظ انعطاف پذیری در پذیرش یک فناوری است. پاسخ عرفی به  یتوصیه

دارد  هاییمحدودیت. این رویکرد بهتر برای پیش بینی آثار فناوری هاییروشتمرکز بر کشف  از استعبارت 

 یدربارهاست. در مورد تسلیحات، به دلیل میزان عدم یقین و مخالفت  که حاکی از خطا پذیری تحلیل

و طبیعت ماهوی و غیر قابل  (گردندمیو منافعی مشخص  هاهزینهو منافع )از جمله چگونه چنین  هاهزینه

که ممکن است ایجاد شوند، خطا پذیری تحلیل به طور خاصی دقیق است. در این  هاییآسیببرگشت 

به منظور درس گرفتن از تجارب امری ضروری است. این امر بر لزوم آمادگی برای  فرآیندها شرایط، ایجاد

عملی، و به  یاستفادهمرتبط هستند، بازبینی مداوم  یسابقهبررسی، مشارکت افرادی که دارای تخصص و 

 .ورزدمیاشتراک گذاری تجارب تأکید 

                                                           
67 ICRC, Guide, above note 62. 
68 David Collingridge, The Social Control of Technology, St. Martin’s, New York, 1980. 



 عملکرد موجود هایچالش

ر بسیار ناقص تر از نوع رژیم پیشنهاد شده در پاراگراف باال است. در حالی که به ظاه 36اجرای اخیر ماده 

در قصد خویش پیشرو بوده است، در عبارات خود ارتجاعی است، به نحوی که جواز هیچ نوع  36ماده 

. واگذار شده است هادولتدر عوض تعیین فرآیندهای دولتی بدون نظارت بین المللی به  .دهدنمیانطباقی را 

ملزم به رعایت تکلیف بازبینی هستند و اگر هستند این  هادولتمتعاقباً، کسب تصویری کامل از اینکه آیا 

دفاع ملی و منافع امنیتی، کمبود اطالعات در  یحوزهدشوار. در است امری  ،تکلیف تا چه میزان وجود دارد

وجود دارد. همان طور که اندکی پس از  هاآنبازبینی تسلیحات و نتایج  هایبرنامه یدربارهدسترس عموم 

بازبینی تسلیحاتی  هادولتمستلزم آن نیست که  36سسه اشاره کرد، ماده اتصویب پرروتکل الحاقی اول ک

بررسی انطباق با تکلیف مندرج تعاهد امکان مسایر دول ”خویش را در اختیار عموم قرار دهند و در نتیجه، 

مدنی است که  یجامعه هایسازمانخاص برای  هاییچالشحرمانگی معرّف این م 69.‟را ندارند [36ماده در ]

 ارتقای شفافیت هستند. در پی افزایش مسئولیت دولت و

اجرا نیست. علی رغم اختیاری که به ارکان ملی در تعیین نوع -خود 36 یمادهبه عالوه، پر واضح است که 

که دارای  هاییدولتاز تصویب پروتکل اول، شمار  ، بیش از سه دهه پسشودمیاعطا  انطباق با شرایط آن

فرآیند بازبینی رسمی تسلیحات هستند بسیار اندک باقی مانده است. در حالی که تعداد محدودی از دول به 

 هادولت از تریبیششن است که تعداد بسیار متعهد هستند، رو 36ظاهر به صورت بالفعلی به مفاد ماده 

 هایسالحهنگامی که  هادولتکه برخی از  رسدمیهم چنین به نظر  70.دهندنمیام بازبینی تسلیحات را انج

نظامی بزرگ تر متکی هستند و  هایقدرت، بر فرآیندهای بازبینی کنندمیجدیدی تحصیل یا تولید 

 71بر تکلیف مستقل خویش مبنی بر بازنگری پایبند باشند. توانندنمی

تکلیف  هاآنمتفاوت تنظیم کنند، بسیاری از  ید بازبینی خود را به نحوفرآین اندمکلف هادولتدر حالی که 

وش مختلف خود را حداقل در چهار ر تواندمیاین تمایل . کنندمیرا بسیار مضیق تفسیر  36مذکور در ماده 

، انکار یا کوچک شمردن قابلیت اعمال در توسعه هافناوریتمرکز ابتدایی بر تضمین  نشان دهد: نخست،

                                                           
69 Antonio Cassese, ‘Means of warfare: the traditional and the new law’, in A. Cassese (ed.), The New 

Humanitarian Law of Armed Conflict (Vol. 1), Editoriale scientifica, Naples, 1979, p. 179. 
هلند، .: استرالیا، بلژیک، گیردیم ظاهراً هفت دولت دارای فرآیند بازبینی رسمی هستند، که اطالعات تفصیلی آن در دسترس عموم قرار 70

که سه دولت دیگر، دانمارک، فرانسه و آلمان، نیز دارای فرایندهای بازبینی  شودیمامریکا. تصور  یمتحدهو ایاالت  نروژ، سوئد، بریتانیا

که  انددادهدیگر هستند که نشان . سیزه دولت گیردینمرسمی هستند، اما اطالعات مربوط به این فرآیندها به ظاهر در اختیار عموم قرار 

)رسمی: کانادا، جمهوری  اندنکردهدارای فرآیند بازبینی رسمی یا غیر رسمی باشند، اما اطالعات کافی برای تعیین این امر ارائه  توانندیم

ل، و افریقای جنوبی(. نگاه چک، زالندنو، فدراسیون روسیه، سوئیس؛ غیر رسمی: اتریش، برزیل، کرواسی، فنالند، مکزیک، لهستان، پرتغا

 کنید به:
ICRC, Reaffirming and Implementing International Humanitarian Law (Follow-up to Resolution 3 of 

the 30th International Conference), October 2011: 
بین المللی صلیب سرخ از ایجاد هیچ  یتهیکمدادند،  2007در کنفرانس بین المللی سال  هادولتکه برخی  ییهاوعدهعلی رغم »

 «بوده است آگاهی ندارد.سازوکارفرآیندی برای بازبینی مشروعیت تسلیحات جدید در دولتی که فاقد این 
71 ICRC, Follow-up to the 28th International Conference: Report prepared for the 30th International 

Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2007, p. 25. 



موجود از تسلیحاتی که  هایبندی، در طبقه قواعد کلی که برای تفسیر دشوارتر هستنداز  تروسیع یفطی

ممکن است به  ‟جنگی هایروشتسلیحات؛ ابزارها و ”دوم، عبارت  .گیردنمیقرار  اندشدهصراحتاً ممنوع 

اشاره داشته باشد، به  هاآنتفسیر شود که تنها به تسلیحات فیزیکی و کاربرد عادی و مورد نظر  ایگونه

 هایسالحبه میزان ضعیفی درک شده و به مواردی که برخی  ‟جنگی هایروشابزارها و ”نحوی که معنای 

 یکمیتهاز رویکرد چند رشته ای  هادولتسوم، در حالی که برخی از  72تعمیم نیابد؛ روندمیخاص به کار 

مختلف در فرایند سنجش، سایر  هایرشتهصصاتی از ، شامل متخکنندمیبین المللی صلیب سرخ استفاده 

ملزم به رعایت نتایج خارجی که  سپارندمیتعیین این ارزیابی را به وکالی نظامی یا متخصصانی  هادولت

رتو در پ توانندنمی هادولتسیاری از و باالخره، ب 73مشروعیت نیستند؛ یمسئلهبا  هاآنارتباط واضح  رغمعلی

 را بازبینی نمایند. هاآنموجود در میدان نبرد، به طور مداوم  هایفناوریی و آثار واقع کاربردهای

به عالوه. این تحلیل عموماً به صورت محرمانه انجام شده و هیچ اطالعاتی به منظور تسهیل درس گرفتن از 

 .گیردمیعموم قرا دود در اختیار یا اطالعاتی مح شودنمیبه صورت عمومی منتشر  هاحوزهگذشته یا از سایر 

تفاسیر مضیق دارند  یارائه، گرایش به شودمیپیروی  هاآندر نتیجه، چنین فرآیندهایی حتی هنگامی که از 

تسلیحاتی  هاینظاممانعی ماهوی برای استفاده از موجد که بتوانند وجود ندارد احتمال این و در نتیجه 

نسبت به پروتکل الحاقی اول  هادولتخی موارد، در بر .معرّف خطرات ناشناخته است که باشند جدید

تسلیحات از شمول این قواعد هستند.  هایبندیکه در صدد معاف کردن دسته  اندنمودهاعمال  هاییشرط

 اندشدهقواعدی که این گونه معرفی »که  کندمیدولت انگلستان بر پروتکل الحاقی بیان  شرطبرای مثال 

 74«.نمایندنمیرا قاعده مند و یا ممنوع  هاآنهسته ای ندارند و استفاده از  هایسالحهیچ تأثیری بر کاربرد 

 ایجاد فرهنگ بازنگری

جدید جنگی با حقوق  هایفناوریبرای ارزیابی انطباق برخی  شناخته شده،بسیاری از فرآیندهای بازنگری 

جدید به هیچ  هایفناوریی از برخ یتوسعهبی شک تحصیل و  اوالً، به ظاهر نامناسب هستند. ،بین الملل

که واقع خواهد شد  مضیق ی: یا آن فناوری خارج از قلمروی تعریفزیرا وجه مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت

                                                           
کاربرد عادی یا »این که کدام موارد استفاده از تسلیحات باید مد نظر قرار گیرند، با محدود ساختن تحلیل به  یدرباره 36تفسیر ماده  72

ر )و به طور موسع، این راهنما، که تأیید رویکردی محافظه کارانه اتخاذ کرده است. فرای بر این نظر است که این تفسی «پیش بینی شده

 مضیق است. کرده است که به نحو غیر ضروری این رویکرد تفسیر است( در این مورد رویکردی را اتخاذ یکننده
James D. Fry, ‘Contextualized legal reviews for the methods and means of warfare: cave combat and 

international humanitarian law’, in Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 44, 2006, p. 453: 
را بی دلیل مکلف به پیش بینی تمام موارد کاربرد سالح یا روش  هادولت [36مندرج در ماده ] «در برخی یا در تمام شرایط»عبارت 

در برخی یا در تمام ». در واقع، عبارت اندکردهنفعالنه عمل م 36که مفسران در تفسیر ماده  دهدیم. اگرچه، نشان کندینمجنگی 

مد نظر قرار  هاآنتسلیحات را فراتر از کاربردهای عادی  یشدهحقوقی باید کاربردهای پیش بینی  هایینیبازبکه این  گویدیم «شرایط

تضمین انطباق با حقوق بین الملل درخواست تکرار  دهند.... به عالوه، تحوالت مهمی در کاربرد پیش بینی شده یا در نفس استفاده برای

 سالح یا روش جنگی دارد. ییهاولبازنگری مشروعیت سالح را حتی پس از تولید 
73 ICRC, Follow-up to the 28th International Conference, above note 71, p. 25. 
74 UK Government, The Geneva Conventional Act (First Protocol) Order 1998, Schedule (a), 

available at: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1754/schedule (last visited 20 May 2012). 



 هایقابلیت)همان طور که در بسیاری از  رودمیجنگی به کار  هایروشاغلب برای تسلیحات، ابزار و 

و  دهدمین فناوری، خارج از فرآیندهای عادی نظامی رخ آ یتوسعهیا  (75سایبری این گونه خواهد بود

ثانیاً، چنانچه بازنگری رخ  که مسئول انجام بازنگری است. شودنمیواقع ی اسربنابراین مورد توجه نظام بوروک

، از تخصص و صالحیت شودمیجویا  را هاآناشخاصی که نظرات دهد، ممکن است رکن بازنگری کننده، یا 

حاوی درست عملکرد و آثار فناوری برخوردار نباشد. ثالثاً، چارچوب ارزیابی مشروعیت اغلب  کافی برای درک

 یشده بینیپیشرچوب تنها کاربردهای عادی یا مضیق است که در باال شرح داده شد، در این چا یتفاسیر

مورد توجه هستند ( شودمیایجاد  هامولفهخارج از این  هاآن)با مرزی که برای ممنوعیت استفاده از فناوری 

در نهایت، حتی اگر  پس از بازنگری انجام نخواهد شد. بر اساس کاربرد واقعی و آثار حقیقیِ  ایارزیابیو هیچ 

رویکردی موسع اتخاذ شود، ممکن است چنین تفسیر شود که حقوق بین الملل موجود، با شرایط آشکار 

تأثیر بشردوستانه و زیست محیطی آن به فناوری توجهی  یدربارهخود و تمرکز بر تعادالت، علی رغم نگرانی 

 هایدولت: شوند مهمی هاینگرانیموجب بروز  توانندمی. این کمبودها داندنمینداشته یا فناوری را مجاز 

موجب  ی نامتناسبکه ممکن است به نحوتوجیه نمایند نوینی را  هایفناوریاستقرار  اندمکلفدموکراتیک 

حتی اگر  –وارد نمایند گسترده تر هاییآسیباخالقی و حقوقی  یحوزهیا در هر دو  شوندمرگ یا جراحت 

 آن فناوری باشند. یشدهوارد شده بخشی از هدف طراحی  هایآسیببرخی از انواع 

: ناسو و فونس طبق بررسی چارچوب موجود است. هایکاستیمثالی واقعی از  کاربرد نظامی فناوری نانو

مشخص به  یتسلیحات نانو به نحو مندسازیقاعدهول حقوق بین الملل بشردوستانه در ارزش عملی اص

که هنگام اِعمال این قواعد نسبت به یک سالح ی علمی عدم قاطعیت، تفاسیر گوناگون، و تردید یوسیله

 76.گرددمیمتوقف  ،شوندمیخاص جدید آشکار 

ی غلب نسبت به محیط زیست یا سالمت انسان آثارافناوری  هایپیشرفت” متذکر شدند هاآنهمان طور که 

به میدان نبرد چندان آشکار  هاآنورود کامل  یتجربهمضر در پی دارد که ممکن است بالفاصله پس از 

، فشار بر یابدمیک فناوری جدید اختصاص قابل توجه به ی یبه عالوه، در جایی که سرمایه و زمان 77.‟نباشد

حتی اگر تصریح نشده باشد؛ برای  ،مشروعیت آن ممکن است بسیار زیاد باشد وکالی نظامی برای دفاع از

نظامی آن فناوری به کسانی که  یمحرمانهمثال، در غیاب دالیل روشن مبنی بر آثار مضر بلند مدت، مزایای 

ه را به نفع مشروعیت ب اجازه خواهد داد که تعادل میان مالحظات نظامی و آسیب ممکن کنندمیبازنگری 

متفاوت  حفظ تعادل ممکن است کامالً  در چنین موردی معیارهای الزم برای اثبات عناصر مختلف کار برند.

 باشد.

                                                           
 :داندیمبازنگری  یحوزهسایبری را داخل در شمول  هاییتقابلاگرچه نیروی هوایی ایاالت متحده صراحتاً  75

Legal Reviews of Weapons and Cyber Capabilities, Air Force Instruction 51-402, 27 July 2011. 
76 Hitoshi Nasu and Thomas A. Faunce, ‘Nanotechnology and the international law of weaponry: 

towards international regulation of nano-weapons’, in Journal of Law, Information and Technology, 

Vol. 20, 2010, p. 53. 
77 Ibid., p. 47. 



نوین باشد به لحاظ سیاسی  هایفناوریدر حالی که اکنون ایجاد یک رکن بین المللی که مسئول بررسی 

همکاری  78ها الزم است.ازوکارسنامعقول است، برای تقویت ظرفیت و هماهنگی بین المللی ایجاد برخی 

مدنی  یجامعهنقش  نوین، در کنار هایفناوریدر تنظیم استانداردهایی راجع به  هادولترسمی میان 

آن با مشروعیت  یرابطهدقیق هر فناوری نوین و  یمالحظهمسئولیت  از راه حل باشد. ی عمدهبخش تواندمی

، طراحی و ساخت تسلیحات، باید مسئولیتی ن اندیشهترده تر، از جمله در زماو مالحظات انسانی گس

توأم خود را به نحوی که  هایمسئولیت هادولتمشخص نیست که آیا  . اگرچه، از عملکرد فعلیمشترک باشد

بر  ،ناشی شوند تسلیحاتی هایفناوریاز  که ممکن استمشکالت بشردوستانه و اخالقی با سنجش صحیح 

دید که فرآیندهای موجود در سطح ملی بدون شفافیت و تقسیم  توانیم. به دشواری اندگرفتهعهده 

برای  بیشتر در جهت تعیین استانداردهایی یمترقیانه هایتالشمبنایی برای  یدهندهاطالعات بتوانند ارائه 

ی زبینی ملبا سازوکاردر پس از آن که وجود دارد که  هاییسالحاز  انگشت شمار هاییمثالتسلیحات باشند. 

، دولت در جهت ارتقای یک استاندارد بین المللی در مورد آن فناوری خاص به اندشدهمشکل زا تلقی 

 یمشاهدهوجود دارد که در پی  هاییدولتنادر از  هاییمثالاقدامات خویش ادامه داده باشد. همین طور، 

موجود،  هایسالح انسانی و زیست محیطی غیرقابل قبول توسط هایآسیبادله ای مبنی بر ایجاد 

 بازبینی مشروعیت تسلیحات خویش را دوباره مالحظه کرده باشند. هایگزارش

 نتیجه گیری

غیر  هاینقشوسیع از  یمدنی طیف یجامعهتصویری که در این مقاله ترسیم شد، تصویری است که در آن 

بر عهده گرفته است که  سلیحاتتجدید اخالقی و حقوقی راجع به  رسمی را در ارتباط با ایجاد استانداردهای

در  ،اندمبهمتعریف شده و  ی مضیقملی که به صورترسمی موجود در سطح مکانسیم های با  هانقشاین 

خود قرار فرمان  تحتمدنی را به طور کلی  یجامعه هاینقشتا زمانی که یک نهاد رسمی  است. تعارض

شکل گرفته و به صورت موردی و تدریجی  هانقشین ا .غیر رسمی خواهند بود مزبور هاینقشنداده باشد، 

بر اساس همگرایی طیف گسترده ای از عوامل مربوط به مشکالت و شرایط موجود در موارد خاصی به صورت 

بر روی منابع  هاییمحدودیتمدنی با  یجامعهاگرچه در کنار تمام این کارکردها  .یابندمیآنی توسعه 

و از پولی که خرج مستندسازی  شودمی نوین هایفناوریه ای که صرف ایجاد ، با سرمایکندمیموجود کار 

ی . چالشگیردمیپیشی  شودمیو تغییر مالحظات سیاسی مربوط به این مسائل  هاداده، تحلیل هاآسیب

مدنی وجود دارد اولویت بندی منابع برای امور خاص در موضوعی  یجامعهکه در مورد تسلیحات برای  خاص

 این با رابطه در .کنندمیاخالقی و بشردوستانه برای آینده ایجاد  هاینگرانینوین  هایفناوریکه طیف است 

عموم و رسانه  یمداخلهموجب  تواندمیکه -ی نوین هایفناوریتوجه به چنین  که دارد وجود خطری موضوع

د الگوهای آسیب رسانی متمایز تسلیحاتی موجود که موج هایفناوریممکن است تمرکز و منابع را از  -شود

 هایفناوریهایی که سازوکارو شدید انسانی هستند دور نماید. در این زمینه، بذل توجه منتقدانه به 

                                                           
78 See Marie Jacobsson, ‘Modern weaponry and warfare: the application of Article 36 of Additional 

Protocol I by governments’, in Anthony M. Helm (ed.), The Law of War in the 21st Century, 

Weaponry and the Use of Force, Naval War College, Newport R.I., 2006, p. 184. 



 هایفناوریمؤثر برای انتقاد از  یآغاز ینقطهموجد  تواندمی شوندمیسنجیده  هاآنتسلیحاتی جدید توسط 

 نوظهور باشد.

در سطح ملی توسعه یابد، با حضور  تواندمینه در فرآیند بازبینی تسلیحات در حالی که مداخالت منتقدا

تسلیحات بحث شود این امر در ماهیت نیز افزایش خواهد  یدربارهمجمعی بین المللی که در آن به تفصیل 

است که فضا را برای  متعارف هایسالحبرخی از  یدربارهکنوانسیون ملل متحد یافت. هم اکنون تنها 

بخش  سازوکاراین ، نمایدمیتسلیحاتی گوناگون تحت فرمان موجود خویش تجویز  هایفناوری یحظهمال

ضد وسایل حمل و نقل، و  هایمینانفجاری جنگی،  هایخمپارهاخیر را صرف تمرکز بر  یدهه یعمده

ن المللی مهمات خوشه ای )علی رغم این موضوع که مهمات خوشه ای از قبل موضوع ممنوعیت حقوقی بی

 یجامعهبرای متعارف  هایسالحبرخی  یدربارهدر حالی که کنوانسیون ملل متحد ( نموده است. اندبوده

ایجاد کرده است و در گذشته دسترسی نسبتاً خوبی اطالعات و شرکت در مباحثات  یارائهمدنی نسبت به 

زری( توجه نموده است، فرآیند مبتنی بر لی یکورکننده هایسالحفناوری نوین )برای مثال  هایحوزهنیز به 

آن  یدربارهبا شفافیت بیش تر شدیداً  هادولتبرای تعیین برنامه ممکن است در جاهایی که برخی  وفاق عام

هم  وفاق عاممالحظات تسلیحاتی را محدود نماید. همین رویکرد مبتنی بر  ،کنندمیمخالفت  تسلیحات

در آن چارچوب  تواندمیجدید  هایمحدودیتو  هاممنوعیتکه د کند محدوچنین امکان دارد حوزه ای را 

 یجامعه، احتماالً زمینه در مدت کوتاهبه منظور تقویت استاندارد گذاری در این مورد پذیرش قرار گیرد. 

 ،متمرکز شود کنندمیبروز در گفتمان عمومی خاص  برخی تسلیحات یدرباره که هایینگرانیباید بر  مدنی

مباحثات رسمی  خواهد شد که هم اندیشییک  یتوسعهکه این فرآیند در نهایت موجب تسریع  این امیدبه 

 .گردندمیدر آن برگزار 


