
 

1 
 

Regulating the private security industry: a story of regulating 

the last war 

 1پیشینجنگ تنظیم صنعت امنیت خصوصی: داستان تنظیم 

 2سارا پرسی

 

 چکیده

برای تنظیم صنعت نظامی و امنیتی به خاطر  تالشکه  دهدیماین موضوع را مورد بحث قرار  ی حاضرمقاله

به جای برخورد با  ،نمود قبلی نیروی خصوصی یهاچالشیا پاسخ به  «پیشین تنظیم جنگ»به مداوم تمایل 

بایستی به جای  هادولتکه  شودیم در این مقاله بیان .شودیمکنونی آن، با مانع روبرو  یهاچالش

 رویکردی که، با وضوح بیشتری مسیر این صنعت را مشخص کنند. هابحراندر پاسخ به  یگذارمقررات

خصوصی در  یهاشرکتامنیت خصوصی، یعنی استفاده از  یهاشرکتمترقی  یحوزهمقررات را در برابر دو 

 .کندیمبشردوستانه تضعیف و غیرمجهز  یهاکمکدریایی و ارائه و حمایت از برابر دزدی 

 .نظامی خصوصی یهاشرکتامنیتی خصوصی،  یهاشرکت، کلمات کلیدی: مزدوران

 

بزرگ نظامی است.  هاییشهکلیکی از  در حال مبارزه در جنگ قبلی هستند،همیشه  ناین ایده که فرماندها

حقیقت است: در مسائل نظامی، ادارک واقعیات  عصاره ای از، دارای هایشهکلبا این حال، مانند بسیاری از 

خصوصی نظامی و امنیتی و تالش برای  یهاشرکتتکامل  ینده است.آ بینییشپپیشین موثرتر از 

رات سریع این امر است که تا چه حد یافتن پاسخ برای تغیی یدهندهنشان هاآنو تنظیم  یگذارمقررات

و  محرککه صنعت نظامی و امنیتی خصوصی  کندیماین مقاله ادعا  دشوار است. نظامی و تجارت هاییوهش

مقررات در تمام  کنندگانیمتنظدر نتیجه،  .هدیماست و به سرعت به فشارهای متغیر بازار پاسخ  مبتکر

 هاآنمقرارت مورد نظر و این درحالی است که هدف  کنندیمسطوح، اغلب در فرآیند مذاکرات طوالنی گیر 

 گیرندیمه از زور بهره به عبارت دیگر، تالش برای تنظیم بازیگران خصوصی ک. دهدیمبه سرعت تغییر شکل 

                                                           
 ینرگس انصاربرگردان به فارسی:  1

از جمله  ،یخصوص یروهایدر مورد ن یآثار متعدد یسندهیاست. او نو یغرب یایدانشگاه استرال المللنیاستاد روابط ب یسارا پرس 2

)مقاله  یخصوص تیصنعت امن می( و تنظ2007)انتشارات دانشگاه آکسفورد،  المللنیهنجار در رابط ب کی یخچهیمزدوران مسلح: تار
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منجر به تنظیم مقررات برای جنگ پیشین شده و یک رشته از ابزارهای نظارتی ناکافی را پشت سر، باقی 

و  یگذارمقرراتدر عوض، این رشته از مقررات ناکافی این تصور را به همراه خواهند داشت که . گذاردیم

که گامی  شودیمبیش از حد مشکل بوده و منجر به ایجاد انواع مختلفی از مقررات داوطلبانه  ،تنظیم رسمی

این ادعا در سه بخش شکل گرفته است. اول، یک طرح کلی و تعریف از  .آیندیمبه حساب مهم اما ناکافی 

در  .شودیمماهیت صنعت نظامی خصوصی صورت گرفته و در مورد سه موج اصلی توسعه ادعا صحبت 

و سایر بازیگران، در نهایت به  هادولتدوم، این که چگونه در هر یک از این سه موج تحول و تغییر،  یمرحله

این مقاله با  .شوندیمو بعضی از دالیل این اتفاق معرفی  گرددیم، بررسی رسندیم «تنظیم جنگ پیشین»

امنیتی و نظامی خصوصی هستند، به  یهاشرکتتوجه به الزامات نهادهای نظارتی که به دنبال رویارویی با 

آمریکا  یمتحدهو مباحث موجود در ایاالت  المللیینبنظارتی  یهاتالشتمرکز بر روی  .رسدیم گیرییجهنت

و مقر  . آمریکا به علت موقعیت خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ امنیت خصوصیباشدیمو انگلستان 

امنیت خصوصی و  یهاشرکت یخانهبه خاطر نقش خود به عنوان  از این دست و انگلیس ییهاشرکت

 .گیرندیمنظامی خصوصی مورد توجه قرار  یهاشرکت

 صنعت نظامی و امنیتی خصوصی: نمای کلی

 ،با این حال 3امنیتی خصوصی صورت گرفته است؛ یهاشرکتبسیاری برای تعریف و توصیف  یهاتالش

مشخص  یهاچالشیکی از  یکنندهمنعکسآکادمیک نیستند. در عوض  یهاتالش تماماًمباحث تعریفی 

هستند.  یزانگبحثپا افتاده تا موارد  یشپ هاییتفعالاز  یاگستردهنیروی خصوصی هستند که شامل طیف 

 ،نیست با این حال یزبرانگمناقشه یباًتقرپاکسازی مین متخصص هستند که  یینهزم، در هاشرکتبسیاری از 

 واتربلککارکنان  که این خود نیازمند تسلیحات است. کنندیمرا نیز فراهم  حفاظت نزدیکی هاشرکتاین 

هم  ایجسشرکت  بودند. نزدیکاز حفاظت در بازار بغداد آتش گشودند، مشغول  2007که در سپتامبر 

( و هم خدمات امنیتی را در دهندیمبیمه انجام  یهاشرکتکه بسیاری از  چنانآنخدمات تحلیل خطر )

 .دهندیممناطق جنگی ارائه 

ی امنیتخدمات امنیت داخلی )مانند نیروی  یکنندهفراهم  یهاشرکتمرز بین انواع  کهیدرحال

 2008)مانند پشتیبانی جنگی( روشن بوده است، در سال  المللیینبخدمات  تجاری( و یهاساختمان

                                                           
3 See, among others, Deborah Avant, ‘The implications of marketised security’, in Perspectives on Politics, Vol. 

4, No. 3, 2006, pp. 507–528; Peter W. Singer, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, 

Cornell University Press, Ithaca and London, 2003; Christopher Kinsey, Corporate Soldiers and International 

Security: The Rise of Private Security Companies, Routledge, London, 2006; Elke Krahmann, States, Citizens 

and the Privatization of Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; Sarah Percy, Regulating the 

Private Security Industry, Adelphi Paper Vol. 384, Routledge and the International Institute of Strategic Studies, 

London, 2006; Simon Chesterman and Chia Lehnhardt (eds), From Mercenaries to Market: The Rise and 

Regulation of Private Military Companies, Oxford University Press, Oxford, 2007; Molly Dunigan, Victory for 

Hire, Stanford University Press, Stanford, 2011. 
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بود به  المللیینبکه شرکتی را آرمورگروپ )یک شرکت امنیت داخلی آمریکایی(  .اس 4. جیکمپانی 

 یارائهبنابراین،  4تشکیل داد. المللیینبداخلی و  یحوزهمالکیت خود درآورد و واحدی خدماتی در دو 

 دشوار است. یتعریفی که گویای کل این صنعت باشد کار

اصطالحاتی چون  کهیحالدر  .کندیم تریچیدهپتمایل افراد آکادمیک برای بحث در مورد تعاریف، وضعیت را 

شرکت نظامی خصوصی، شرکت امنیت خصوصی و شرکت نظامی و امنیتی خصوصی رواج دارند اما هنگام 

 یهاراهه نظر من یکی از ب وجود دارد. هاآندر محتوای دقیق خود، تنوع قابل توجهی بین  ینچنهمکاربرد و 

متعدد، پیگیری تکامل تاریخی این صنعت و  یهانامواضح برای خروج از سردرگمی ناشی از  نسبتاً

مذکور در این به منظور توضیح تعاریف  .دهندیممورد استفاده قرار  هاشرکتاصطالحاتی است که خود 

که بدین منظور، اکنون، پیش از  شودیمارائه نیروی خصوصی مدرن  ییخچهتارمقاله، ابتدا تصویری کلی از 

 .شودیمچگونگی تعریف، توضیح تاریخی مختصری داده  سؤالپرداختن به 

را  «دستاوردهای اجرایی»، دولت آنگوال یک شرکت متعلق به آفریقای جنوبی به نام 1990 یدههاواسط 

این  5درآورد. شده بود، به استخدامان گرفته نفتی خود که توسط شورشی هاییدانم یریگپسبرای باز 

 عقب، بار دیگر توسط دولت سیرالئون به منظور نامیدیمشرکت که خود را یک شرکت نظامی خصوصی 

که به پایتخت نزدیک شده بودند، به کار گرفته  (RUFمتحد ) یجبهه و خشن راندن نیروهای شورشی

 یزیربرنامهبه همان گونه که یک ارتش ملی دست به  دستاوردهای اجراییدر هر دو مورد، شرکت شدند. 

 یدههنام دارد که در اواخر  سندالینشرکت مشابه دیگر،  پرداخت. یتمأمورو انجام  یزیرطرح، به زندیم

از  رالئون و پاپوآ گینه نو استخدام شدند.یدر س ینچنهمخدمات جنگی پرداخت.  یارائهایجاد و به  1990

و او پاسخ  کندیمپرسیده شد که آیا شرکتش در عملیات نظامی شرکت  سندالینتیم اسپانسر، رییس بعدی 

 6«.دهیمیمالبته که ما این کار را انجام »داد: 

ناشی از تدارک علنی  المللیینببود و از سوی دیگر تنفر  یزبرانگبحثبا این حال، خدمات جنگی بیش از حد 

تیم اسپایسر  7از دور تجارت خارج شوند. سندالینو  دستاورهای اجرایی یهاشرکتجنگ، منجر شد تا 

کرد که به طور خاص، ضمن خودداری از جنگ و مبارزه، سایر  یستأس یجساشرکت جدیدی را با نام 

                                                           
4 Helen Power, ‘Troubled ArmorGroup secures sale to G4S’, in The Telegraph, 21 March 2008, available at: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-secures-sale-to-G4S.html (all 

links in this article last visited November 2012). 
5 P. Singer, above note 1, p. 108. 
6 Tim Spicer, ‘Interview with Lt. Col. Tim Spicer’, in Cambridge Review of International Affairs, Vol. XIII, No. 

1, 1999, p. 168 
7 Sarah Percy, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, Oxford University Press, Oxford, 
2007, Chapter 7. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-secures-sale-to-G4S.html
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از این دست، به منظور جلوگیری از ارتباط با  ییهاشرکتو  ایجس 8.کندیمخدمات امنیتی را فراهم 

 9.اندکردهامنیت خصوصی را انتخاب  یهاشرکتخود، عنوان  یزانگبحثپیشینیان 

امنیت  یهاشرکتعراق و افغانستان، صنعت نوپای  یهاجنگسپتامبر و متعاقب آن،  11پس از حمالت 

منجر شد تا  10سازییخصوصضای کلی به نفع خصوصی رونق گرفت. تعدیل نیرو در ارتش آمریکا همراه با ف

نزدیک مسلح از دولت آمریکا تعداد زیادی از وظایف را، اعم از ترجمه به هنگام بازجویی نظامی و حفاظت 

خدمات جنگی ارائه نداده اصرار داشتند که  هاشرکتاین  به بخش خصوصی محول کند.را  افراد و تاسیسات

رای و اج یزیربرنامهآگاهانه از  هاییمتصم. بدین ترتیب با کنندیماز زور استفاده  11و تنها به صورت تدافعی

کاربرد اصطالحاتی چون  .نمایندیمخودداری  یزانگمناقشهنظامی به نفع سایر خدمات کمتر  هاییاتعمل

، تغییر قابل توجه در این صنعت (PSC) یخصوصامنیت  یهاشرکتو  (PMC) یخصوصنظامی  یهاشرکت

هر دو  (PMSC) یخصوصنظامی و امنیت  یهاشرکت؛ در حالی که اصطالح دهدیمرا به خوبی نشان 

 .گیردیدربرمموجود در این صنعت را  یگونه

خصوصی، دوره زمانی پس از جنگ عراق و افغانستان  ینظامی و امنیت یهاشرکتگام سوم پیشرفت صنعت 

در پاسخ به مشکالت اقتصادی  .اس 4. جیتوسط شرکت  آرمور گروپتصاحب شرکت  .ودشیمرا شامل 

پس از قراردادهای بزرگ و تصور موقعیت طالیی  12پیشین ایجاد شده در اثر زوال قراردادها در عراق بود.

مختلف زدند: امنیت  یحوزهبه آینده خود توجه کرده و دست به تنوع در  هاشرکتعراق و افغانستان، 

بشردوستانه و در برخی موارد تمایل به  یهاکمکدریایی به ویژه در برابر حمالت دزدان دریایی؛ حفاظت از 

بشردوستانه؛ و گسترش خدمات غیرنظامی موجود مانند تجزیه و  یهاکمکورود به این تجارت و تحویل 

 .رندگییممورد بحث قرار  هاحوزهتحلیل خطر. در ادامه این 
                                                           

8 Ibid., p. 228. 
دولت  ، هنوز بازار مساعدت جنگی وجود دارد گرچه زیرزمینی است.2000نکته جالب توجه آن است که بعد از سال  9

در سال  لیسی را که قصد کمک به کشور ساحل عاج را داشت، ساقط کرد.، اقدامات یک شرکت انگ2003بریتانیا در سال 

روهای حافظ صلح در سودان عمل یک گردان به عنوان نی یاندازهبه  تواندمیاعالم کرد  واتربلکشرکت  کههنگامی، 2006

قبول کردن تصور  یاندازهدانشگاهی در مورد این ادعا اظهار داشت که شانس پذیرفتن چنین ادعایی به  یبرجستهمفسر  کند،

با مفهوم بازیگران  هادولتکه حتی در شرایطی که اثبات نیاز است،  دهدمیفرود مریخیان بر روی زمین است. نشان 

 دارند، مشکل دارند.خصوصی که فرماندهی مستقل و کنترل بر نیروهای نظامی گسترده را 
For the Martians remark, see ‘Private firms eye Darfur’, in The Washington Times, 1 October 2006, available 

at: http://www.washingtontimes.com/news/2006/oct/1/20061001-114438-5654r/?page=all 
10 E. Krahmann, above note 1, p. 197; Alison Stanger, One Nation Under Contract, Yale University Press, New 

Haven and London, 2009. 
11 S. Percy, above note 5, p. 226. The offensive/defensive use of force distinction is problematic in practice, as 

force used defensively can still be considerable and result in casualties, as the Blackwater market shooting 

demonstrates 
12 Helen Power, ‘Troubled ArmorGroup secures sale to G4S’, in The Telegraph, 21 March 2008, available at: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-secures-sale-to-G4S.html. 

http://www.washingtontimes.com/news/2006/oct/1/20061001-114438-5654r/?page=all
http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-secures-sale-to-G4S.html
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 یجامعهو  اندداشتهمتفاوت  کامالً در کمتر از بیست سال، صنایع نظامی و امنیتی خصوصی سه برداشت 

. با این انددادهبسیاری را برای تنظیم مقررات برای این حوزه انجام  یهاتالش، هادولت ینچنهمو  المللیینب

ضعیف  ذاتاًو بدتر از آن، گاه مقررات  اندبودهدر تالش برای تنظیم یک هدف در حال حرکت  هادولت ،حال

گوناگون نیروی خصوصی بررسی  یهاجلوهصورت گرفته برای تنظیم  یهاتالشدر گام بعدی،  .اندبوده

حتی م رسیدن زمان عملی شدن مقررات )که در هر مورد، به هنگا گرددیمو به این نکته اشاره  شودیم

 .اندنبودهو به روز  شدهمنقضی گاهی اوقات، پیش از آن(، قوانین 

 تنظیم جنگ پیشین: تحول مقررات امنیت خصوصی

به مشکالت این  ییگوپاسخاست که با ضرورت  تعقیب و گریزتنظیم مقرره برای نیروی خصوصی یک بازی 

نیروی  کنندگانیمتنظاین ایده که  .شودیمصنعت به جای تالش برای تنظیم جهت رشد آن، هدایت 

تحول این صنعت قابل مشاهده  یمرحلهبه وضوح از طریق سه  کنندیمخصوصی، جنگ پیشین را تنظیم 

و  انددادهایجاد شده توسط این صنعت پاسخ  یهابحرانبه مفاسد و  کنندگانیمتنظدر هر سه مورد،  است.

 .شودیمآن صنعت دگرگون  همزمان با؛ فرایندی که اندیدهداغلب خود را در فرایند طوالنی مذاکرات  متعاقباً

مقررات در بدترین حالت، منسوخ و در بهترین حالت  کهیناو آن  شودیمبه سرعت مشخص  اصوالًنتیجه 

این بخش هر مرحله از تحول این صنعت را  جدید نیروی خصوصی خواهند بود. یهاجلوهغیرقابل اجرا بر 

تمایل به این فرض  ینچنهمشتغال ذهنی با حل مشکالت و که ترکیبی از ا دهدیمو نشان  کندیمترسیم 

روند  یآهستهقبلی آن است، همراه با سرعت  ینمونهکه آخرین نمود نیروهای خصوصی همانند 

نظامی  یهاشرکتهنگامی که  خواهد شد. نگریندهآبه جای قواعد  ماندهعقب، منجر به مقررات یگذارقانون

تا از طریق ابزارهایی که برای مزدوران مسلح به  کردندیمهنوز تالش  کنندگانیمتنظخصوصی پدید آمد، 

 یهاشرکتبرخورد کنند. زمانی که  هاشرکت، با این هاآنصرف نظر از کاربردی بودن  ،شدیمکار گرفته 

سرعت خود را کم کردند چرا  کنندگانیمتنظنظامی خصوصی شدند،  یهاشرکتامنیت خصوصی جایگزین 

 در حالی که نظامی خصوصی بود. یهاشرکتهنوز بر روی برخورد با مشکالت ناشی از  هاآنه تمرکز ک

بر  14امنیت خصوصی دهندگانارائهو ضوابط رفتاری حاکم بر  13وئراز طریق فرایند مون المللیینب یجامعه

، این صنعت بار دیگر در حدی متحول شد که این کردیمامنیت خصوصی تمرکز  یهاشرکتروی برخورد با 

هستند  داوطلبانه یهانامهموافقتو و هم ضوابط رفتاری، ئربه عالوه، هم قواعد مون شدند. اثریبضوابط اغلب 

تنظیمی هستند که اغلب به خاطر ناتوانی طرفین مربوطه در -به سمت مقررات خودتغییر  یدهندهنشانو 

 داده است. طراحی مقررات رسمی رخ
                                                           

13 The Montreux Document and the history of the process leading up to it are available at the Swiss Ministry of 

Foreign Affairs’ website, available at: http://www.eda.admin.ch/psc. 
14 To consult the ICoC, its negotiation process and the list of signatory companies, see: http://www.icoc-

psp.org/Home_Page.html. 

http://www.eda.admin.ch/psc
http://www.icoc-psp.org/Home_Page.html
http://www.icoc-psp.org/Home_Page.html
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 خصوصی نظامی یهاشرکتاز مزدوران به 

به قرار گرفت،  المللیینبمیالدی، مورد توجه  90 یدههدر اواخر  دستاوردهای اجراییزمانی که شرکت 

ناکافی و ناکارآمد نسبت به  حاکم بر مزدوران مسلح، ماهیتی المللینبحقوق ، یامالحظهمیزان قابل 

میالدی،  70و  60 یدههدر طول دو  .شناخته داشت سندالینو  اجراییدستاوردهای چون  ییهاشرکت

متمایزی را برای تنظیم مقررات به همراه داشت  المللیینب یهاتالشکاربرد شایع مزدوران مسلح در آفریقا، 

و هم کنوانسیون  15ژنو هاییونکنوانسهم پروتکل الحاقی اول به  گشت. اثریبکه البته منجر به قواعد 

 انددادهتعریفی از مزدوران را ارائه  16مالی و آموزش مزدوران، ینتأممنع استخدام، به کارگیری،  المللینیب

هر مزدوری که »که شاید بتوان گفت،  است شدهکه باعث تضعیف بسیار حقوق و تبدیل آن به جایگاهی 

 17«دو با گلوله کشته شوند!نتواند خود را از این تعریف استثنا کند سزاوار است که خودش و وکیلش هر 

، سرعت بسیار آرام ایجاد کنوانسیون سازمان ملل متحد بود که مباحث مربوط به آن از تریموخ یمسئله

، یعنی 2001کنوانسیون تا سال  به پایان رسید. 1989آغاز و با تصویب کنوانسیون در سال  1980سال 

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  به اجرا در نیامد. تغییر کرده بود، کامالً زمانی که جهان نیروی خصوصی 

، کردندیمتالش  هادولتبرای کودتا و یا تضعیف  ییهاگروهمزدوران که در قالب  هاییتفعالاز میان بردن 

خصوصی  نظامی یهاشرکت، این نوع از مزدوران دیگر شایع نبود و 2001با شروع سال  طراحی شده بود.

 چالش متفاوتی را به همراه داشتند. سندالینو  اجراییدستاوردهای مانند 

طوالنی کنوانسیون سازمان ملل متحد این بود که نیروی خصوصی با  یدوره یناخواستهیکی از پیامدهای 

است این  سازمشکل المللینبتعریف مزدوران در حقوق  کهآن. علت شدیممتحول  المللینبنگاه به حقوق 

در عوض، این  اجازه داده شود.کاربرد قانونی نیروی خصوصی  شودیماست که نقاط ضعفی دارد که موجب 

فرد  یمبارزهدر تالش برای کنترل نوع خاصی از مزدوران یعنی  هادولتآن است که  یدهندهنشانامر 

، مبارزان تعمداًررات موجود، مق .اندبودهدولت،  ثباتییبو تالش برای  18خارجی برای کسب سود مالی

                                                           
15 Article 47, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977 (hereinafter ‘Additional Protocol I’), available at: 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750057. 
16 Article 1, United Nations Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 

(1989), UN Doc. A/RES/44/34 (hereinafter ‘UN Convention’), available at: 

http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm. The UN Convention essentially reproduces the wording 

of Article 47 of Additional Protocol I. A third document from this period exists: the Convention of the OAU for 

the Elimination of Mercenarism in Africa, Libreville, 3 July 1977. It attempts to make state support for 

mercenaries a crime, but its impact has been insignificant. The text is available at: 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/485?OpenDocument. 
17 Originally quoted in Geoffrey Best, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of 

Armed Conflicts, Weidenfeld and Nicolson, London, 1980, p. 375, note 83. 
18 For a discussion of the international legal deliberations see Sarah V. Percy, ‘Mercenaries: strong norm, weak 

law’, in International Organization, Vol. 61, No. 2, 2007, pp. 367–397. 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750057
http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm
http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/485?OpenDocument


 

7 
 

؛ هم شرکت کردندیم، مستثنی شدندیمخصوصی را که در نیروهای مسلح یک دولت به کار گرفته 

 یاگستردهتوافق در نتیجه،  .کردندیم یبرداربهرهاز این خالء قانونی  سندالینو هم  دستاوردهای اجرایی

پروتکل الحاقی اول و نه موضوع کنوانسیون  47امنیت خصوصی نه موضوع ماده  یهاشرکتوجود داشت که 

اجرایی درآمد، یکی از کشورهای  یمرحلهبه عالوه، زمانی که کنوانسیون به  19سازمان ملل متحد هستند.

 را به استخدام خود درآورده بود. دستاوردهایی اجراییامضاکننده یعنی آنگوال، شرکت 

و داخلی جدیدی را  المللیینب یگذارقانونمباحث  المللیینب یصحنهخصوصی در  نظامی یهاشرکتظهور 

پاسخ سازمان ملل متحد این بود  آشنا صورت گرفته است. یهامکاندر  هاآنکه برخی از  اندداشتهبه همراه 

رنالس بالستروس ادامه ، آقای انریکه ب20که کار بر روی این موضوع از طریق دفتر گزارشگر ویژه برای مزدوران

، 2004خدمت در مقام گزارشگر ویژه را دارا بود تا اینکه در سال  یدوره ترینیطوالنبالستروس  پیدا کند.

غرق در  گذارقانونبالستروس شاید یک نمونه از شرط الزم و ضروری یک  21فرد دیگری جایگزین او شد.

هیچ وجه تفاوتی میان مزدورانی که در دوران  جنگ پیشین باشد: او بر این نکته اصرار دارد که به

و  دستاوردهای اجرایینظامی خصوصی مانند  یهاشرکتو  کردندیماستعمارزدایی در آفریقا فعالیت 

 امنیت خصوصی وجود ندارد. یهاشرکتو همچنین  سندالین

نگرانی اصلی بالستروس این بود که نیروی خصوصی )در هر نوعی( دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را که 

پیرامون  یهاجنگمزدوران درگیر در  .کردندیمتهدید استعمارزدایی داشتند،  یدورهدر واقع در طول 

ست بنیاد بودند که برای س ییهاگروهافراد یا  عمدتاًمیالدی،  60 یدههاستعمارزدایی در آفریقا، اوایل 

از طریق برکناری  ینچنهم. مزدوران )مانند کنگو(ایجاد شدند کردن کشورهای تازه استقالل یافته  ثباتیب

ملی )مانند آنگوال  بخشیآزاد یهاگروه)به عنوان مثال در بنین، سیشل و جزایر کومور( یا کمک به  هادولت

سفیدپوست  غالباًدر این موارد، مزدوران که  22.کنندیمو نیجریه/بیافرا( شانس و اقبال خود را جستجو 

                                                           
19 Juan Carlos Zarate, ‘The emergence of a new dog of war: private international security companies, 

international law, and the new world disorder’, in Stanford Journal of International Law, Vol. 34, No. 1, Winter 

1998, pp. 75–162; Garth Abraham, ‘The contemporary legal environment’, in Greg Mills and John Stremlau 

(eds), The Privatization of Security in Africa, South African Institute of International Affairs, Johannesburg, 

1999; Yves Sandoz, ‘Private security and international law’, in Jakkie Cilliers and Peggy Mason (eds), Peace, 

Profit or Plunder? The Privatization of Security in War-torn African Societies, Institute for Security Studies, 

Johannesburg, 1999. The role Executive Outcomes played in Angola is slightly less clear-cut: see Sean Cleary, 

‘Angola: a case study of private military involvement’, in Jakkie Cilliers and Peggy Mason (eds), Peace, Profit 

or Plunder? As time went on, PMCs were careful to avoid the UN Convention definition. 
20 The United Nations Commission on Human Rights created the mandate of the ‘Special Rapporteur on the use 

of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-

determination’ in 1987, by Resolution 1987/16 of the Commission on Human Rights. 
21 Ballesteros served from 1987–2004. He was replaced by Shaista Shameem, and ultimately in 2005 by a UN 

Working Group on Mercenaries, which is still in existence. A description of the mandate of the Working Group 

is available at: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx. 
22 For details, see Anthony Mockler, The Mercenaries, Macdonald, London, 1969, pp. 257–265; S. Percy, above 

note 5, pp. 187–189 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
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تعیین سرنوشت ملی در کشورهای تازه بودند، بدون شک به دنبال سرنگونی و یا در تالش برای برانداختن 

 استقالل یافته بودند.

دارای اشتراک  هایژگیو، در برخی از هاآنو پیشینیان مزدور  ینظامی خصوص یهاشرکتدرحالی که 

جاری در کشورهای جهان  یهاجنگکه در  باشندیمسفیدپوستانی  عمدتاًاین افراد  کهینا مثالًهستند؛ 

به عنوان مزدور  هاآناین دو دسته یکسان نبوده و برخورد با هر دوی  ،اینسوم حضور دارند، با وجود 

 نادرست و مشکل ساز خواهد بود.

به  هاشرکتبه کار گرفته شدند که اغلب به این  ییهادولتتوسط  سندالینو  دستاورهای اجرایی یهارکتش

در سیرالئون، به این علت که  .کردندیمبرای پایان دادن به تحرکات شورشی نگاه  راهکارعنوان آخرین 

و با این روش تا بیست  کردیمقطع  دیدیممتحد انقالبی دست و پای هر کسی که در مسیر خود  یجبهه

مقامات  را استخدام کرد. دستاورهای اجراییکیلومتری شهر فریتاون پیشرفت کرده بود، نیروهای شرکت 

جز به  یاچارهلذا برای بقا هیچ  اندشدهرها  المللیینب یجامعهکه توسط  کردندیمسیرالئون احساس 

این امر که چگونه یک دولت نیروی خصوصی را  یمشاهده 23کارگیری یک شرکت نظامی خصوصی نداشتند.

و منجر به نقض حق تعیین سرنوشت خود  گیردیمشورشی به کار  یهاجنبشبرای دفاع از خودش در برابر 

 ، دشوار است؛ حتی اگر در غیر این صورت مشکل ساز باشد.شودیم

و متفاوت از  که مختص شرایط محل اجرا را یگذارقانوناز مسائل  یامجموعهنظامی خصوصی،  یهاشرکت

در  سندالینو  دستاوردهای اجراییهر دو شرکت  .اندکردهمطرح  ،مباحث ایجاد شده توسط مزدوران هستند

و این بدان معناست که در تئوری، این امکان  اندشدهکشورهای کوچک با ظرفیت محدود نظامی استخدام 

با این حال، در سیرالئون  وجود دارد که دولت میزبان را در حد چشمگیری تضعیف کنند. هاآنبرای 

نیروهای مسلح به شدت فاسد و بسیاری از سربازان شورشی بودند که همین امر منجر به خلق اصطالح 

نظامی خصوصی مکمل نیروهای نظامی منظم  یهاشرکتسخت است که ببینید چگونه  24شد. «سوبل»

 نیستند.

در دو رسوایی  سندالیننیستند. در واقع، شرکت  یزبرانگبحثخصوصی نظامی،  یهاشرکتادعا کرد  توانینم

با  احتماالًبه نقض تحریم تسلیحاتی بر این کشور متهم شد که  سندالینبزرگ نقش داشت: در سیرالئون، 

نو، قرارداد این شرکت پس از این پاپوآ گینه صورت گرفته بود. و در  25همدستی وزارت امور خارجه بریتانیا

                                                           
23 S. Percy, above note 5, p. 219. 
24 William Reno, ‘War, markets and the reconfiguration of West Africa’s weak states’, in Comparative Politics, 

Vol. 29, No. 4, 1997, pp. 493–510. 
25 For details, see C. Kinsey, above note 1, pp. 72–77. This scandal resulted in a government inquiry, which 

produced the Report of the Sierra Leone Arms Investigation, or the ‘Legg Report’, available at: 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/fco.gov.uk/files/kfile/report.pdf. 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/fco.gov.uk/files/kfile/report.pdf
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عالوه  26که نیروهای نظامی پاپوآ گینه نو به جای کار در کنار این شرکت، تهدید به شورش کردند، لغو شد.

 سندالینو  دستاوردهای اجرایی یهاشرکتبه بر این، تعدادی اتهامات در رابطه با جبران خسارت پرداختی 

 دستاوردهای اجرایی، امیتازات منابع طبیعی دراز مدتی به شرکت در آنگوال و سیرالئون مطرح شده است.

امنیتی موقت گرو گذاشته  یهاحلراههر دو کشور را در ازای  ییندهآاعطا شد؛ حرکتی که از نظر منتقدین 

به طور گسترده در  کهآننظامی خصوصی به جای  یهاشرکتوجود داشت که  هاییینگران ینچنهم 27است.

به عالوه  28.پردازندیمیعی به ارائه خدمات سراسر جامعه فعالیت کنند؛ تنها در مناطق دارای منابع طب

که  کندینمبا این حال، این اتهامات ثابت  29به سوءاستفاده در آنگوال متهم شد. دستاوردهای اجراییشرکت 

 .باشندیم سازمشکلبازیگرانی  هاآنگفت  توانیمنظامی خصوصی مانند مزدوران هستند بلکه  یهاشرکت

را به جهت  یگذارمقرراتبودند مباحث مربوط به  هاآننظامی خصوصی درگیر  یهاشرکتکه  هاییییرسوا

امنیت خصوصی  یهاشرکتمشکالت مشخص ایجاد شده توسط  یکنندهمنعکسخاصی هدایت کردند که 

 بودند.

نظامی خصوصی مزدور  یهاشرکتمملو از این ایده است که  1990 یدههگزارش بالستروس از اواخر 

که حتی اگر  کندیمبالستروس بحث  .باشندیمغیرقانونی  کامالً المللینبهستند و مزدوران تحت حقوق 

موجود پر از خالء باشد... استناد به قواعد موجود در مسیری که اعمال مزدوران و  المللینبقواعد حقوق 

خصوصی و چه موارد دیگر( منجر به تضعیف حق سرنوشت  یهاشرکتبه هر طریقی )چه در  هاآناستخدام 

نظامی خصوصی  یهاشرکتچگونه  کهینا یمشاهدهبا این حال،  31اشتباه خواهد بود. 30،شود را توجیه کند

ولی حق تعیین سرنوشت را، به ویژه زمانی که دولت مورد  آیندیمبرای دفاع از یک کشور به استخدام آن در 

 ، دشوار است.کشندیمنظر با تهدیدات متمایزی روبرو است؛ به چالش 

 ییهاچالشاو کمتر به  یهاگزارشبالستروس بیشتر درگیر مشکالت قبلی ایجاد شده توسط مزدوران بود لذا 

ی از باید یک سر کنندگانیمتنظ .پردازدیمصی است، نظامی خصو یهاشرکتناشی از به کارگیری  واقعاًکه 

ضعیف را در برابر مشکالت احتمالی ناشی از شریک نظامی  یهادولترا مد نظر قرار دهند: چگونه  سؤاالت

                                                           
26 For details, see S. Dinnen, ‘Militaristic solutions in a weak state: internal security, private contractors and 

political leadership in Papua New Guinea’, in Contemporary Pacific, Vol. 11, No. 2, 1999; P. Singer, above note 

1, pp. 192–195. 
27 David J. Francis, ‘Mercenary intervention in Sierra Leone: providing national security or international 

exploitation?’, in Third World Quarterly, Vol. 20, No. 2, 1999, p. 222; Alex Vines, ‘Mercenaries and the 

privatisation of force in Africa’, in Greg Mills and John Stremlau (eds), above note 17, p. 62. 
28 D. Francis, above note 25, p. 32. 
29 A. Vines, above note 25, p. 54. 
30 See ‘Report on the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the 

exercise of the right of peoples to self-determination, submitted by Mr. Enrique Bernales Ballesteros, Special 

Rapporteur, pursuant to Commission resolution 1998/6’, UN Doc. E/CN.4/1999/11, 13 January1999, para. 41. 
31 See ‘Report on the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the 

exercise of the right of peoples to self-determination, submitted by the Special Rapporteur of the Commission 

on Human Rights’, UN Doc A/53/338, 4 September 1998, para. 20. 
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خوبی باشد و یا خیر، مورد  ییدهاخصوصی مجهز و آموزش دیده، صرف نظر از اینکه پرداخت منابع طبیعی 

را در خارج از کشور  یزبرانگبحث هاییتفعالمیزبان این  یهادولتو اینکه چگونه  حمایت قرار دهیم.

این دیدگاه کلی که حتی با وجود اینکه قواعد بر این بازیگران قابل اعمال نیست، باید  .کنندیممدیریت 

مشکالت تازه، آن قواعد را اجرا کرد؛ ممکن است از ایجاد مقررات جدید برای پاسخگویی به  هاآننسبت به 

 جلوگیری کند.

به صورت فردی، با چگونگی بهترین نوع برخورد با بازیگران نظامی  هادولتخارج از سازمان ملل نیز 

حرکت به سمت تنظیم مقررات در انگلستان با پاسخ به نیروی مسلح  .کنندیمخصوصی دست و پنجه نرم 

عملکرد وزارت  ییکهجاآناز  در موضوع آفریقا، که منجر به اجبار دولت به تحقیق شد، آغاز گردید. سندالین

این وزارتخانه تبدیل به نهاد دولتی مسئول برای ارتباط با نیروهای  32قرار گرفت، سؤالامور خارجه مورد 

منجر  1998قیق در سال تح را در طول جنگ عراف تا به امروز ادامه داده است. نقشخصوصی شد که این 

 یماًمستقوزارت امور خارجه بریتانیا هرگز خودش  کهیدرحالبه گزارش لگ شد؛ این گزارش نتیجه گرفت، 

انتقال سالح به دولت کاباه را ممنوع نکرده بود اما پرسنل این وزارتخانه، از جمله کمیساریای عالی بریتانیا 

)گرین  سبز خواستار برگ گزارش لگ ینچنهم 33خیل بودند.در سیرالئون، به صورت فردی در این مسئله د

)وایت  سفید خود منجر به برگ ینوبهشد که به نظامی خصوصی  یهاشرکت ( در مورداسناد مشورتی-پیِپر

منتشر شد و در ادامه با دقت بیشتری در  2002کاغذ سبز در فوریه  34بعدی گشت. یگذارقانونپیپر( و 

 مورد آن بحث خواهد شد.

علت به  این فرآیند به سه را در انگلستان آغاز کرد. یاناخواستهطوالنی  یگذارقانونبحث  ،لگگزارش 

متفاوتی که  هاییتاولوحزب کارگر و  یهادولتعملکرد زیاد وزرای امور خارجه در تعویق افتاده بود: اول، 

سپتامبر  11م و پیچیده پس از ؛ دوم، مسائل سیاست خارجی مهدادندیمدر مورد این مسئله قرار  هاآن

 خواهدینماین حس که این مسئله، یک مورد بغرنج سیاسی است که هیچ بخش دولتی ؛ و سوم، 2001

طوالنی مدت بدان معنی بود که بریتانیا هنوز  یگذارقانونروند  35مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده بگیرد.

                                                           
ه بود که این اباجان کیبه رهبر معزول سیرالئون یعنی احمد ت سندالینتسلیحات توسط  یارائهرسوایی مورد نظر مربوط به  32

امور خارجه بریتانیا  یوزارتخانهاصلی این بود که آیا مقامات  سؤالتحریم تسلیحاتی را نقض کرده بود؛  هاینامهموافقتفرد 

 )در چه سطحی( انتقال را ممنوع کرده بودند.
33 See ‘Foreign Office savaged over arms to Africa’, in The Guardian, 9 February 1999, available at: 

http://www.guardian.co.uk/politics/1999/feb/09/foreignpolicy.politicalnews. 
34 Green Papers are consultation documents that usually form the first step in changing or creating law; White 

Papers are the last consultation stage and usually form the substance of bills to go before Parliament. See: 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/ and http://www.parliament.uk/site-

information/glossary/green-paper. This process will be discussed in more detail in the next section. 
35 Interview with FCO official, London, November 2003 

http://www.guardian.co.uk/politics/1999/feb/09/foreignpolicy.politicalnews
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/green-paper
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/green-paper
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. پیامدهای این کردیمبه هنگام آغاز جنگ در عراق دست و پنجه نرم  سندالینچون  ییهاشرکتهم با 

 بحث در ادامه بررسی خواهد شد.

نظامی خصوصی در یک روش به  یهاشرکتقادر به پاسخگویی به استفاده از  هادولتنه سازمان ملل و نه 

نظامی  یهاشرکتر رفتار را بر تغیی یرتأث، فشار بازار بیشترین احتماالًدر نتیجه  موقع مشخص نبودند.

عملیات جنگی از مراحل  یهاجنبه یهمهنظامی خصوصی تا حد زیادی در  یهاشرکتخصوصی داشت. 

بر روی  یرتأثتا حد زیادی قادر به  هاآندر نتیجه،  تاکتیکی، درگیر بودند. یهابخشگرفته تا  راهبردی

 هاآنهستند، لذا تلفات شخصی  هاجنگکه مایل به مبارزه در  جاآنمحلی هستند و البته از  هاییاستس

تجهیز نظامی منجر به حذف آن از صنعت نظامی خصوصی شد:  ییدهااز  المللیینبعدم رضایت  باال است.

هیچ بازاری برای تجهیز خصوصی نیروی تهاجمی وجود نداشت. علت عدم وجود این بازار بخشی به خاطر 

نظامی خصوصی بدون اعطای منابع طبیعی  یهاشرکت یینههزکمی قادر به پرداخت  یهادولتاین بود که 

نظامی خصوصی منصرف شدند.  یهاشرکتخاص  هایییرسوادیگر مشتریان بالقوه نیز به علت  خود بودند.

خدمات امنیتی، توقف کوتاه مبارزه، بحث  یارائهنظامی خصوصی تشخیص دادند که  یهاشرکتخود 

قدرتمند مشتریان قابل اعتمادتری نسبت به  یهادولترا به همراه خواهد داشت و در نتیجه  کمتری

را استخدام کرده بودند،  سندالینو  دستاوردهای اجراییکشورهای در حال توسعه، که زمانی شرکت 

نبال به دمبارزه و جنگیدن نبودند بلکه  سازییخصوصبه  مندعالقهقدرتمند  یهادولتاین  .باشندیم

 36که اهمیت کمتری دارند.بودند ی پشتیبانی و دیگر کارهای سازییخصوص

 جنگ ییانهمخصوصی امنیتی: تغییر جهت در  یهاشرکتخصوصی نظامی تا  یهاشرکتاز 

جدید همچون  یهاشرکت، صنعت امنیت خصوصی را از اساس تغییر داد. 2003شروع جنگ عراق در سال 

در این خصوص قراردادهای عمده نیافتند.  بودندشدهکه برای دوری کردن از جنگ ایجاد  تام اسپایسرز

تصمیم آمریکا در استخدام تعداد زیادی از متعاملین، تفکری طالیی و فوری و همچنین رشدی انفجاری را 

راهکارهای  جدید از مسائل را پیش رو قرار دادند: چه یادسته هاشرکتاین  37در این صنعت به وجود آورد.

 یهاشرکتوجود دارد؟ آیا  شوندیمجنگ مرتکب جرائمی  یصحنهحقوقی برای کنترل متعاملینی که در 

یا  گذارندیمهستند، عمال شکل حساسی از زور خصوصی نظامی تاثیری بر نیروهای ضد شورش که نیازمند اِ

ند. در انگلستان، دولت همچنان را در نظر نگرفت سؤاالتبه صورت فوری این  گذارانقاعدهخیر؟ هرچند 

                                                           
36 Both Executive Outcomes and Sandline were sacked by their clients. After a coup, the new Sierra Leonean 

government did not renew Executive Outcomes’ contract. In Papua New Guinea, the government fired the 

company, a decision that led to extensive international litigation, which Sandline ultimately won. For details, 

see:http://www.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=1534678553&region_id=1510000351&

country_id=450000045&channel_id=210004021&category_id=500004050&refm=vwCat&page_title=Article. 
37 Dominick Donald, ‘After the bubble: British private security companies after Iraq’, Royal United Services 

Institute, Whitehall Papers, London, 2006. 

http://www.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=1534678553&region_id=1510000351&country_id=450000045&channel_id=210004021&category_id=500004050&refm=vwCat&page_title=Article
http://www.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=1534678553&region_id=1510000351&country_id=450000045&channel_id=210004021&category_id=500004050&refm=vwCat&page_title=Article
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پیش از جنگ عراق گره  یدورهو با  صادر شده 2002 ییهفوربود که در  -برگ سبز-درگیر اسناد مشورتی

خصوصی نظامی و  یهاشرکترا برای برخورد با  هاحلراهاز  یادستهخورده بود. این اسناد مشورتی 

 یهاجنگخصوصی را در طول  یهاشرکتاستفاده از  ،الواقعیفبودند ارائه داد؛ اما  موجب هاآنمشکالتی که 

، در شودیمفرماندهی و کنترل به کار گرفته  راهبردی یهاروشبرای حفظ  هاشرکتبزرگ و زمانی که این 

 .بودنگرفتهنظر 

وقی حق یجامعهو نه  هادولتسریعاً این نکته را آشکار ساخت که نه  در میدان جنگمتعاملین  هاییتفعال

ندارند. مستخدمین را سازوکارهای مقرراتی کافی برای برخورد با تجارت صنایع نیروهای مرگبار  المللیینب

، 2007همدست بودند، و در سال  2004خصوصی امنیتی در رسوایی زندان ابوغریب در سال  یهاشرکت

را  هاآند آتش گشوده و غیرنظامی در بازار بغدا 17بر روی حدود  واتربلکمستخدمین شرکت آمریکائی 

در مورد  عدم اطمینانمشکالتی بودند که رخ نمود؛ اعم از مسائلی که ناشی از  ینترمهمکشتند. این وقایع از 

 ییچیدهپدر جهت حمایت از عملیات  هاآناز  یریگبهرهو  38دستورات موجود ییرهزنجنقش متعاملین در 

جنگ نشان داد که هیچ راهکار حقوقی که  یصحنهمشکالت ناشی از متعاملین در  39ضد شورش است.

 را به پیشگاه عدالت بیاورد وجود ندارد. هاآنبتواند 

 پاسخ انگلستان به جنگ در عراق

به وقایع عراق پاسخ دادند. در انگلستان، جنگ در عراق تا حدودی  متفاوت یهاگونهتان و آمریکا به انگلس

. نه تنها جنگ عراق حدود یک کردیمنامناسب مهجور قلمداد  یبندزمانسناد مشورتی را به دلیل فرآیند ا

را پشت سر  یسازآمادهوالنی ط یدورهآغاز شد، عالوه بر آن  -برگ سبز-سال بعد از انتشار اسناد مشورتی

دولتی شد. فرآیند اسناد مشورتی پس از عراق  یهادپارتمانگذاشت که منطقاً باعث اولویت یافتن آن در 

اما هیچ یک منجر به  40در باب اینکه مقررات در شرف وضع هستند بیرون آمد ییهاگزارشمتوقف شد. 

، به دلیل ماهیت یگذارمقرراتبه عنوان مسئول عالی درگیر در  FCOنشد. محتمل است که  اییجهنت

وره، و به ویژه به دلیل تعهدات غیرمنتظره و طوالنی در عراق و سیاست خارجی انگلستان در این د ییچیدهپ

امنیت خصوصی انگلستان همچنان بر  یهاشرکت ییهاتحادصنعتی و  یبدنهافغانستان همچنان درگیر بود. 

یک مشکل جدی است که در عین آنکه اشتیاق و محبوبیتی در  برانگیزیتحساسآن بودند که این موضوع 

                                                           
38 Fred Schreier and Marina Caparini, ‘Privatising security: law, practice and governance of private military and 

security companies’, Occasional Paper No. 6, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 

Geneva, 2005, p. 47; Caroline Holmqvist, ‘Private security companies: the case for regulation’, SIPRI Policy 

Paper No. 9, Stockholm Institute for Peace Research, Stockholm, 2005, p. 26. 
39 Jeffrey S. Thurnher, ‘Drowning in Blackwater: how weak accountability over private security contractors 

significantly undermines counterinsurgency efforts’, in Army Law, Vol. 64, Issue 422, July 2008, p. 64. 
40Clayton Hirst, ‘Dogs of war to face new curbs in Foreign Office crackdown’, in The Independent, 13 March 

2005, available at: http://www.independent.co.uk/news/business/news/dogs-of-war-to-face-new-curbs-

inforeign-office-crackdown-6151383.html. 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/dogs-of-war-to-face-new-curbs-inforeign-office-crackdown-6151383.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/dogs-of-war-to-face-new-curbs-inforeign-office-crackdown-6151383.html
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انتخابی  ییتهکمزمانی که فشارها از سوی  ،نهایتاً 41باشد. هارسانهموضوع تیتر  تواندیمارد مورد آن وجود ند

 FCOافزایش یافت، لرد براون، مسئول  یگذارمقرراتدر  یرتأخمجلس عوام به دلیل علل  یخارجهامور 

بر خالف  42بحث در خصوص آن است. یدورهاینگونه بیان کرد که پیچیدگی موضوع مسئول طوالنی شدن 

نکرد. بسیاری از  یگذارقانون تریجدآمریکا، وقایع پیش آمده انگلستان را مجبور به وارد شدن به مباحث 

که توپ  بودندشدهابتدائاً توسط آمریکا استخدام  هاآن، اما کردندیممقیم انگلستان در عراق کار  یهاشرکت

 .انداختیمآمریکائی  یهادادگاهرا در زمین  یگذارقانون

 پاسخ آمریکا به جنگ در عراق

در مورد آخرین جنگ نبود، بلکه به  یگذارقانونبه معنای  یگذارمقرراتآمریکا، داستان  یمتحدهدر ایاالت 

به  هایکاییآمربود.  هاآنی اندک به تحوالت توجهبذل ا وضع مقرره در خصوص مسائل موجود بمعنای 

 یبالقوهناآماده بودند و احتماالً برای رویارویی با مشکالت  43ابعاد جنگ در عراق یهمهروشنی برای تقریباً 

 بودند. ترناآمادههم  امنیت خصوصی در عراق، از آن یهاشرکتناشی از 

بی آکه با مشکل زیادی مواجه امنیت خصوصی  یهاشرکتاز  1990 یدههدولت آمریکا حداقل از اوایل 

 سال حداقل ازرا حمایتی  یهانقشسایر  سازییخصوصطوالنی در  یسابقها . آمریکبودبردهبهره  شود

نظامی  یهاآموزش MPRIو  Dyncorpخصوصی امنیتی مقیم آمریکا نظیر  یهاشرکت 44.استداشته 1980

برای فعاالن زیادی در خارج فراهم آورده بودند. هرچند که  ،که مورد قبول دولت آمریکا نیز بودرا  یاگسترده

بود که امکان  مؤثردر سطوح وسیع برای دولت آمریکا بدون مشکل و  45این قراردادها بدون حوادث نبود،

از نظر دیپلماتیک  توانستیمچون کرواسی که کمک نظامی رسمی آمریکا  یهامکانمداخله را در 

 .نمودیم باشد، ایجاد یزبرانگچالش

که پیش از آن آمریکا برای  شدیمامنیت خصوصی پیش از عراق با همان روشی اداره  یهاشرکتاستفاده از 

 50000بیش از  کنگره برای فروش ییدتأ، که مطابق با آن بردیمفروش ادوات نظامی در خارج از آن بهره 

و  شدندیمبا مبالغ کمتر از این مبلغ تقسیم  ییهاقسمتقراردادها معموالً به  این دالر مورد نیاز بود. هرچند

                                                           
41See ‘Mercenary firms seek tighter laws’, in BBC, 5 December 2007, available at: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7128046.stm. 
42 See ‘MPs unimpressed by missing mercenary regulation’, in Politics.co.uk, 20 July 2008, available at: 

http://www.politics.co.uk/news/2008/7/20/mps-unimpressed-by-missing-mercenary-regulati. 
43 For detailed accounts of these problems, see Thomas Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, 

Penguin, London, 2006; Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City: Inside Iraq’s Green Zone, 

Bloomsbury, London, 2008. 
44A. Stanger, above note 8, p. 86.  

45 There were claims that the Croatian military, which MPRI trained during the 1990s, had improved beyond all 

recognition. See S. Percy, above note 5, p. 226. Dyncorp was involved in a prostitution ring in Bosnia; see: 

http://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/its-dj-vu-for-dyncorp-all_b_792394.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7128046.stm
http://www.politics.co.uk/news/2008/7/20/mps-unimpressed-by-missing-mercenary-regulati
http://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/its-dj-vu-for-dyncorp-all_b_792394.html
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مالی  یهاشکافمدیران نظارت قراردادها شاهد  1990 یدهه. در اواخر شدیماز این طریق قانون دور زده 

 یهاحوزهکه به آن معنا بود که با وجود به کارگیری متعاملین بیشتر در  46قابل توجهی بودند

 47وجود نداشت. هاآن، هیچ راهی برای نظارت بر یزتربرانگمشکل

برای بدتر کردن موارد، نیروهای نظامی آمریکا در عراق به ابزاری حقوقی تکیه زدند که پیش از این در 

که همراهان پرسنل را، مانند متعاملین، از  (SOFA)مخاصمات قبلی مفهوم داشت: وضعیت توافق نیروها 

برای هیچ  پیمانکارانبا عراق به این معناست که  SOFA یهانامهافقتمو. ساختیمتعقیب محلی ایمن 

محکوم شوند. برخالف شروط مربوط به پرسنل آمریکائی، هیچ شروطی که  توانندینمدر عراق  یاسواستفاده

 48را در آمریکا محاکمه کرد، وجود نداشت.پیمانکاران بتوان 

امنیت خصوصی به شدت تغییر  یهاشرکتآمریکا را مجبور ساخت که قوانینش را در مورد  رخ داده وقایع

، این تا حد زیادی مانند آن بود که در را ببندیم در حالی که گفته استدهد؛ اما، همان طور که یک متفکر 

زیادی به دلیل حس خود را در این موقعیت یافتند و این تا حدود  هایکائیآمر 49.استکندهاسب آن را از جا 

چندانی بر آمریکا نگذاشته بود و  یرتأثخصوصی نظامی  یهاشرکتمربوط به  یمسئلهخوشنودی از خود بود: 

به این معنا بود  1990 یدههامنیت خصوصی در طول  یهاشرکتموفقیت نسبی این کشور در استفاده از 

گذشته خواهد بود و بستن قرارداد خدمات در که آینده نیز همچون  اندیشدیمکه آمریکا در عمل اینگونه 

ابعاد وسیع در طول جنگی که خود آمریکا نیز طرفی از آن است، مانند بستن قراردادهایی در همان ابعاد در 

 زمان صلح است.

جاری از نیروهای خصوصی هستند  یهااستفادهبه اشکال متفاوتی، آمریکا و انگلستان، هر دو چنان درگیر 

اینکه این صنعت چطور ممکن است تطور کند شکست خوردند. در انگلستان این به معنای  ینیبیشپکه در 

و با عمق بیشتری در  کشدیمطول  هاسالاست که تکمیل آن  یگذارمقرراتدرگیر شدن در فرآیند 

روزافزون از  یاستفادهاینکه چطور  بینییشپ. در آمریکا، شکست در شودیمصفحات آتی از آن بحث 

را دچار  سیستم تواندیم، شده استدیگری طراحی  هاییدهپدکه به منظور برخورد با ، نظامی پیمانکاران

 توانستینمو نیروی نظامی شد که  پیمانکارانقابل توجهی از سوی  یهاسواستفادهند، منجر به کچالش 
                                                           

46 Steven L. Schooner, ‘Contractor atrocities at Abu Ghraib: compromised accountability in a streamlined, 

outsourced government’, in Stanford Law and Policy Review, Vol. 16, No. 2, 2005, p. 560. 
47A. Stanger, above note 8, p. 89. 
48The Alien Tort Statute has been used to sue PMSCs in the United States; however, this type of litigation 

results from the clever use of existing law rather than the purposeful creation of new regulations. Atteritano 

argues that its potential scope of application is quite narrow. Andrea Atteritano, ‘Liability in tort of private 

military and security companies: jurisdictional issues and applicable law’, in Francesco Francioni and Natalino 

Ronzitti (eds), War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors, Oxford University 

Press, New York, 2011, p. 481. 
49Frederick A. Stein, ‘Have we closed the barn door yet? A look at the current loopholes in the Military 

Extraterritorial Jurisdiction Act’, in Houston Journal of International Law, Vol. 27, No. 3, 2005. 
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تی که این صنعت به پیش ندارد و سرع بینییشپرا مجازات کند. هیچ دولت و سازمان نظامی توان  هاآن

را برای شکست در  هادولت توانینمرفت و همچنین طول مدت جنگ در عراق، قطعاً غافلگیرکننده بود. 

 نتایج مرتکب اشتباه دانست. بینییشپ

بحث در  گونهیچههرچند، استفاده از نیروهای خصوصی از سوی هر دو دولت، بدون هیچ مانعی و بدون 

باشد،  سازمشکل توانستیمپیش رفت. در حالیکه ابداع مقرراتی از قبل  هاآنری خصوص سیاست به کارگی

مربوط به اینکه چه نوع خدماتی باید خصوصی شوند در همان ابتدا،  هاییاستساما هیچ بحثی در خصوص 

هیچگاه صورت نگرفت. به عنوان مثال بسیاری از فرماندهان نظامی، استثنائات قابل توجهی در خصوص 

 یهاشرکتو بازجویی نظامی در ابوغریب اولین رسوایی  50نظامی داشتند هایییبازجووصی سازی خص

 امنیت خصوصی بود.

پیشین  یهاشکل یگذارمقرراتدر تالش برای  ترییعفجرویکرد سازمان ملل به بخش خصوصی به شکل 

سازمان ملل در مورد سربازان مزدور، در زمان  ییژهوخصوصی نظامی بود. بالستروس، گزارشگر  یهاشرکت

 امنیت خصوصی یهاشرکتکه  کردیممسئول بود. او پیوسته اصرار  2003ابتدای جنگ عراق در سال 

)مانند شرکت امنیت خصوصی که پیش از آن بود( تجسم جدیدی از سربازان مزدور بودند، و هر دو 

که تا پیش از آن بود،  مزدوردر ماجرای سربازان  اییچیدهپو نظامی به نحو  امنیت خصوصی یهاشرکت

تصور  مزدوردر حال گرفتن و استخدام نیروهای  هاآنخصوصی، ممکن است  یهاشرکتدخیل بودند. در آن 

امنیت خصوصی استخدام  یهاشرکتاصرار او بر نگاه به عقب که در تشخیص هر نوع تفاوتی میان  51شوند.

سربازان مزدور پلیسی که در کشورهای آفریقایی بودند، شکست خورد،  یدستهشده توسط آمریکا و 

که مشکالتی که هریک از این دو ایجاد کردند بسیار متفاوت بود. موضع سازمان ملل  الخصوصیعل

 یگذارمقرراتکه طرفدار جدی  ییهاشرکتخصوصی امنیتی را از آنچه هستند منحرف کرد،  یهاشرکت

و همچنان هستند، حتی اگر از فعاالن بدون عیب و نقص بسیار دور باشند. نتیجه آن است که  اندبوده

مانند سند مونترو و  ترییعملشامل اسناد  یگذارمقرراتخصوصی امنیتی مسیرهای دیگری از  یهاشرکت

ICoC  تان را از دور در سازمان ملل و انگلس یگذارمقرراترا دنبال کنند، و از این طریق فرآیند تاخیری

 .پردازدیم یگذارمقرراتدر  هاتالشخارج کنند. این مقاله اکنون به بررسی این 

 نظامی خصوصی یهاشرکت ییندهآ، و ICoCفرآیند مونترو، 

                                                           
50Martha Minow, ‘Outsourcing power: how privatizing military efforts challenges accountability, 

professionalism and democracy’, in Boston College Law Review, Vol. 46, 2005, p. 1014. 
51 See ‘Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of 

peoples to self-determination; report submitted by Mr. Enrique Bernales Ballesteros, Special Rapporteur’, UN 

Doc. E/CN.4/2004/15, 24 December 2003. 
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اولین بازیگرانی بودند که پس از شروع جنگ  یجملهصلیب سرخ و دولت سوییس از  المللیینب ییتهکم

امنیت خصوصی آغاز  یهاشرکتبعدی در رابطه با  هاییگذارقانون، حمایت خود را از 2003عراق در سال 

نظامی و  یهاشرکتدر حالی که صلیب سرخ معتقد بود )و هنوز هم بر این عقیده استوار است( که  کردند.

 یبشردوستانهقواعد حقوق  ییلهوسبه  بازیگران در میدان جنگ،مانند باقی  امنیتی خصوصی باید

برای این صنعت توجه نموده و از کنترل  یگذارمقرراتبه ، صلیب سرخ هد شوند؛ با وجود این، متعالمللیینب

 .کندیمحمایت  هاآنبیشتر بر 

امنیت خصوصی در میدان جنگ بود و به طور مستقیم  یهاشرکتسند مونترو به دنبال افزایش کنترل بر 

مرتبط موجود تحت حقوق بشردوستانه را یادآور شده  المللیینباین سند تعهدات  .رفتیمرا نشانه  هادولت

 ینچنهم؛ دهدیمامنیت خصوصی پیشنهاد  یهاشرکت ییرندهکارگبه یهادولتخوبی را برای  هاییهروو 

اشخاص  یدسته توسط هر دو سوءاستفادهحقوق کیفری مربوطه ممکن است بر  یهامقررهکه  کندیماشاره 

 هاشرکت(، دولت سرزمینی )جایی که اندشدهمستقر  هاشرکتشامل دولت میزبان )جایی که  -هادولتو 

و  هاتدول .باشدیم (، و دولت طرف قرارداد )کشوری که شرکت را به استخدام درآورده است(کنندیمفعالیت 

سند مونترو حقوق  کامل شد، شرکت کردند. 2008آغاز و در سال  2005در مذاکراتی که از سال  هاشرکت

 اییهرواین سند  موجود بود. آورالزام المللینباز حقوق  یادوبارهرسمی را ایجاد نکرد اما بیان  المللیینب

همچون بازیگران معمولی در  هاآنامنیت خصوصی در پیش گرفت و با  یهاشرکترا نسبت به  طرفانهیب

متعدد  هاییتموفقفرایند مونترو  میدان جنگ برخورد کرد؛ رویکردی که مذاکره و توافق را تسهیل نمود.

دیدگاه بالستروس  ییلهوساز طریق سازمان ملل به  مقررهبرای ایجاد  هاتالشچشمگیری را به همراه داشت. 

کارگروه سازمان ملل  کهآنحتی پس از  امنیت خصوصی مزدور هستند، ناکام ماند. یهاشرکتعتقد بود که م

امنیت خصوصی  یهاشرکتبرای  «مزدور»نشین نقش گزارشگر ویژه شد، واژه در مورد مزدوران جا

فرایند  کهیهنگام 52به دنبال فاصله گرفتن از کارگروه بودند. تریعسرهر چه  هاشرکتبود و  سازمشکل

صلح  هاییتفعالامنیت خصوصی و صنایع وابسته مانند انجمن  یهاشرکتغیرقضاوتی مونترو آغاز شد، 

خود را نسبت به آن اعالم  یعالقهامنیت خصوصی حمایت و  یهاشرکتو انجمن بریتانیایی  المللیینب

ز طریق تنظیم مقررات و اصول برای موضوعی پیچیده ا فراهم کردن شفافیتسند مونترو قادر به  کردند.

 .کردیمرا موظف به پیروی  هاآنامنیت خصوصی و کارکنان  یهاشرکتبود که  اییهپا

شکست تحقیرآمیز  .دهدیمممکن را در این سطح ارائه  المللیینبتنها توافق  احتماالًسند مونترو،  ینچنهم

 شد. این پدیده کنترلبرای  المللیینب یهاتالشقانون ضد مزدور منجر به فقدان اعتماد به نفس در 

دارند و عالقه امنیت خصوصی  یهاشرکتقدرتمند مانند بریتانیا و آمریکا به تداوم استفاده از  یهادولت

                                                           
52 Sarah Percy, ‘Morality and regulation’, in S. Chesterman and C. Lehnhardt (eds), above note 1, p. 26. 
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بدین  غیرممکن است. احتماالًکه جنگ بدون پیمانکاران  کندیمتکیه  هاشرکتآمریکا به حدی بر این 

امنیت  یهاشرکتبرای استفاده از  هادولتگسترده ممکن است انعطاف  یگذارمقرراتترتیب، ایجاد مباحث 

که سند  ییجاآناز  .شودیمین ترتیب مطلوبیت سند مونترو بیشتر نمایان خصوصی را محدود کرده و بد

بر  هادولتخواهد بود. الزم نیست که  هادولت، راه حلی کم هزینه برای کندیممونترو قواعد موجود را بیان 

فقط باید آن موارد را در بستری جدید مورد  هاآن، توافق نمایند؛ اندنکردهروی آن توافق  قبالًروی چیزی که 

 .کندینمایجاد  هادولتجدیدی را برای  آورالزامسند مونترو هیچ تعهد  توجه قرار دهند.

ICoC  یریگجهت هادولتنه و  هاشرکتبه دنبال تنظیم یک سری کد رفتاری است که بیشتر به سمت 

یجاد یک کد نظامی و امنیتی خصوصی، فرایند ا یهاشرکتاندکی پس از تکمیل سند مونترو،  کرده باشد.

نظامی و امنیت خصوصی را روشن  یهاشرکترا آغاز کردند که رفتار مناسب  راستاهم المللیینبرفتاری 

همانند مونترو،  به امضا رسید. 2010در نوامبر  ICoC، دارانسهامپس از یک سری از جلسات جمع  .کردیم

سند  .کندیماشاره  هایهرورا تحت حقوق بشردوستانه متذکر شده و به بهترین  هاشرکتاین سند تعهدات 

حداقل  ییهتهرا به  هاشرکتجهانی سازمان ملل است که  یمعاهدهشبیه  هاینهزممذکور در بسیاری از 

 ییهتهخواستار  ICoC 53.کندیممسائل حقوق بشری تشویق  از یادستهابطه با استانداردهای رفتاری در ر

است که در تصویب این کدهای رفتاری و یا تقویت استانداردها قصور  هاشرکتبرای آن گروه از  تنبیهاتی

 اندکردهکه کدها را تصویب  ییهاشرکتنظر بر این است که یک هیئت صنعتی تنها به آن بخش از  .کنندیم

تنها آن  هادولتبدین ترتیب  ، لغو نمایند.اندکردهکه این قواعد را نقض  هاآناجازه عضویت دهد و عضویت 

نظامی و امنیتی خصوصی را که عضو این هیئت صنعتی بوده و کد رفتاری را امضا کرده  یهاشرکتدسته از 

 باشد، به کار خواهند گرفت.

ICoCبه ویژه در بریتانیا و مشکالت ایجاد قواعد یگذارقانونمونترو، با توجه به سرعت پایین  سند ، مانند ،

برای قصور در امضای  وضع تنبیهاین سند برای  یهاتالش .آیدیم، دستاوردی متمایز به حساب المللیینب

 یهاشرکتد نمایانگر این حقیقت است که اغلب خو ICoC کد رفتاری یا برای نقض آن، ستودنی است.

هستند چرا که برخورداری از قواعد روشن  یگذارقانون کنندگانیتهدانظامی و امنیتی خصوصی قویترین 

، یک شوندیمکه موجب بدنامی این صنعت  ییهاشرکتکه در باال بحث شد، تضعیف  چنانآنبرای اجرا، و 

که  گزیندیبرمحقوق بشر راهی را  سؤاالتدر مورد  ICoC بدین ترتیب، .شودیمحس خوب تجاری تلقی 

                                                           
، هاشرکتپذیرفته شده برای  یرویهو برای ایجاد ده اصل اساسی بخشی از  2000جهانی سازمان ملل در سال  یمعاهده 53

 یزمینهسازمان داوطلبانه در  ترینبزرگشکل گرفت )مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، کارگر، و ضد فساد(. این سازمان 

  :p://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.htmlhttFor details, see .باشدمیدر جهان  هاشرکترفتار 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
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در  هاشرکتبه حساب بیاید؛ به عنوان مثال، استانداردهای ضروری برای  آورتعجبو شاید یک مسیر دشوار 

 است. المللیینب یبشردوستانهمورد حقوق بشر، چیزی فراتر از استانداردهای اساسی حقوق 

قوی نیستند  قدرآن کدامیچهاز نبودشان بهتر هستند اما  قطعاًغیررسمی و کدهای داوطلبانه  یهانامهتوافق

 نظامی و امنیتی خصوصی شناخته شوند. یهاشرکتصنعت  یگذارقانون ییلهوسکه به عنوان تنها 

آشکاری که جمعی از  یا حداقلِ  یگذارقانونبه عنوان کمترین مخرج مشترک  توانندیمغیررسمی  یهاتوافق

این امر که آیا حداقل آشکار برای  امکان توافق دارند شناخته شوند. آن و بازیگران بر روی پیمانکاران

 کهیهنگام است. یزبرانگسؤالرا دارد کافی است و یا خیر،  اییژهومرگبار  یقوهیک صنعت که  یگذارقانون

کمترین مخرج  هاآناز قواعد اساسی حقوق بشردوستانه هستند،  ترسخت ICoCقواعد حقوق بشری 

 .کنندیمرا هم منعکس  هاشرکتمشترک نیز هستند که منافع 

کنوانسیون جهانی  خطر کدهای رفتاری داوطلبانه ممکن است اثر کمی بر روی رفتار واقعی داشته باشد.

 هاشرکتایجاد شده توسط  یبالقوهغیرقابل انکار، به ویژه در مشخص نمودن مشکالت  یسازمان ملل موفقیت

اثری بر روی رفتار نداشته باشد چرا که هیچ راه حقیقی برای پیگیری و  مشخصاًته است؛ اما ممکن است داش

 کهیدرحال 54.شودیمدچار چالش ندارد و بنابراین برای تضمین مسئولیت آن ناقض  یهاشرکتیا تحریم 

استفاده از عضویت در یک هیئت صنعتی به عنوان سیاست هویج و چماق برای رفتار مناسب در کنوانسیون 

ظیمی کامل تن-. هیچ صنعت دیگری مجاز به خودهمچنان باقی است سؤاالتجهانی بهبود یافته است، 

بر اعضای صنعت  نیست و ساختارهای انگیزشی در برابر یک گروه تجاری که به عنوان عامل فشار و مجازات

قدرتمند هستند،  یگذارمقررهبه  مندعالقهصنایع کنونی در حالی که  55.شودیم، اجرا کندیمخود عمل 

، به رسمی گذارانمقرراتو یا  هادولتهمیشه ممکن است اینگونه نشود و احتمال دارد که در مقایسه با 

برانگیز آن است که آیا صنعت  سؤالبار دیگر، نکته  جدید پاسخ دهد. هاییشرفتپبه  یترمتفاوت ییوهش

باشد یا  یگذارخودقانونمربوط به فراهم کردن نیروی مرگبار بالقوه بایستی در گام نخست مجاز به تجربه 

 خیر.

به دنبال کنترل  هاآن، هیچ کدام از کهآناول  وجود دارد. ICoCمشکالت دیگری در رابطه با سند مونترو و 

کارگروه سازمان  ، نبودند.2004استوایی در سال  یینهگدرگیر در تالش به کودتای  یزِبرانگبحثمزدوران 

                                                           
54 Oliver F. Williams, ‘The UN Global Compact: the Challenge and the promise’, in Business Ethics Quarterly, 

Vol. 14, No. 4, 2004, pp. 755–774. 
55 Peter W. Singer, The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned and Where to Next?, Geneva 

Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2004. 
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 یهاشرکتبیشتر برای تعامل با  یبرجسته یهاتالشاما اهمیت آن به علت  56ملل در این فرایند باقی ماند

ایالتی اجازه  یهاولتد، به هاقسمتم، سند مونترو، در بیشتر نکته دو امنیت خصوصی کنار گذاشته شد.

کنند.  یریگکنارهامنیت خصوصی  یهاشرکتت داخلی برای سخت تنظیم مقررا یمخمصهکه از  دهدیم

 یهاشرکتمجبور شد تا قواعد داخلی خود را در مورد اینکه چگونه و چه زمانی از  هاییرسواآمریکا به خاطر 

که مانع تعقیب پیمانکاران در عراق را  ییهاشکاف ینچنهمامنیت خصوصی استفاده شود محدودتر کند و 

است و بیشتر تمایل به پذیرش  سازمسئلهکنگره در آمریکا هنوز  ییدتأبا این حال، سیستم  ببندد. ،شدیم

 ا گرفتن قرارداد از دیگر بازیگران خصوصی.تقراردادها از دیگر کشورها است 

 یهاشرکتبرای  به طور کلی دشوار را که چگونه سؤالکه دولت این  دهدیمدر بریتانیا، سند مونترو اجازه 

بالقوه برای  یهاراهتعدادی از  -اسناد مشورتی- برگ سبز مسکوت بگذارد.، امنیت خصوصی مقرره گذاشت

 (یبرداربهره) اعطای مجوزسیستم  شودیم، تصور هاآنرا شناسایی کرده است که از میان  یگذارقانون

رو به جلو حرکت نکرد تا اینکه وزیر خارجه جدید حزب  2009بریتانیا تا سال  یگذارقانون د.موثرتر باش

تا به عنوان یک عنصر الزامی  خواهدیم هاشرکتکارگر، دیوید میلیبند، اعالم کرد که دولت بریتانیا از 

 ییهاشرکتبنابراین دولت تنها باید با آن دسته از  ند.نپیوستن به یک هیئت صنعتی، کد رفتاری را امضا ک

که عضو سازمان صنعتی هستند قرارداد منعقد کند و امکان حذف اعضایی که کد رفتاری را نقض کنند، 

 57وجود دارد.

 غیرممکن است. احتماالًدشوارتر نیز برای اجرا گران تمام خواهد شد و در شرایط مالی کنونی،  یگذارمقررات

ت فرایند داوطلبانه به خوبی ثابت کند که برای بریتانیا، که بسیار خوش شانس بوده است تا از ممکن اس

سند مونترو و  کهآنقرار داد دوری کند، کافی نیست. اما به علت  یرتأثمشکالت مشابهی که آمریکا را تحت 

ICoC  یهاشرکت هاییتفعالمربوط به  یگذارقانون ییچیدهپحرکت رو به عقب را پیش بینی کرده و گره 

 .اندشده هادولت، موجب رضایت اندکردهرا باز  المللیینب یمسلحانهامنیت خصوصی در مخاصمات 

 پیامدها و مشکالت آینده

وجود  «تنظیم آخرین جنگ»درگیر با صنعت امنیت خصوصی برای  گذارانمقرراتسه پیامد اصلی تمایل 

موجب شده است تا دو بخش  یباًتقرو این امر ، وجود دارد مشکالت آینده بینیشیپخالء  قطعاً، اوالًدارد. 

                                                           
غیرممکن است که  احتماالًکه در باال ذکر شد، سازمان ملل تالش دارد تا کارهای زیادی انجام دهد:  چنانآنبا این حال،  56

نمود؛ همانگونه که غیرممکن است که از قانون مشابه برای کنترل فروشندگان دارو و نیروی خصوصی را تنظیم  یگسترهتمام 

 ..S. Percy, above note 1, p. 45در  امدادهانجام  قبالًداروسازی استفاده کرد. بحثی که من  هایشرکت
57 See ‘Government proposes regulation for private security firms’, in Reuters, 24 April 2009, available at: 

http://uk.reuters.com/article/2009/04/24/uk-britain-security-idUKTRE53N59820090424. 

http://uk.reuters.com/article/2009/04/24/uk-britain-security-idUKTRE53N59820090424
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امنیت  یهاشرکتامنیت خصوصی استفاده کنند: کاربرد  یهاشرکتبدون توجه به چارچوب کنونی از 

برای اجرای کارهای  هاشرکتدر برابر دزدان دریایی و استفاده از  هایکشتخصوصی برای دفاع از 

برای  یزهانگباعث ایجاد  یگذارمقررات یآهسته، ترکیب سرعت باالی صنعت و حرکت یاًثان بشردوستانه.

سمت ، تغییر جهت توجه به ثالثاً شده است که در حال حاضر و در این دوره ناکافی است. تنظیمی-خود

از مباحث دشوار اما اساسی نقش نیروی خصوصی  هادولتتا  دهدیماجازه  المللیینبفرایندهای غیر رسمی 

 جلوگیری کنند.

ICoC سند مونترو و رویکردهای داخلی در آمریکا و بریتانیا بر نوع مشترک درگیری در عراق و افغانستان ،

است که در نوع درگیری عراق و افغانستان در کوتاه و یا میان  یزیچآنو این امر برخالف  کنندیمتمرکز 

جنگ  58امنیت خصوصی به پیامدهای پس از حباب یهاشرکت، 2006در اوایل سال  خواهیم دید. ،مدت

امنیت خصوصی، در میان سایر  یهاشرکت به دنبال تجارت بودند. ی فعالعراق توجه کرده و به صورت

، دو مورد اصلی را مورد توجه قرار دادند: افزایش کار تجارتی خود از طریق انعقاد قرارداد با هاینهگز

سند  بشردوستانه. یهاکمکبالقوه  ینتأمخصوصی، به ویژه در بخش امنیت دریایی و حفاظت و  یهاشرکت

به این تنظیم شده است،  ICoCمونترو در مورد این دو موضوع ساکت است و دستورالعملی که در 

آمریکایی به احتمال زیاد اجرایی نخواهد بود  یگذارقانونسیستم  نکرده است. یااشارهمشخص  هاییتموقع

به دنبال تنظیم  مؤثر طرزیکنگره قرار خواهند داشت و بریتانیا نیز به  ییدتأ یآستانهچرا که قراردادها تحت 

 است. ICoCاز طریق سند مونترو و  هابخشاین 

در برابر دزدان دریایی سومالی در  هایکشتنیاز به حمایت از  طرفدار نشان دادنامنیت خصوصی  یهاشرکت

، آماری وجود دارد که چندین بار نقل شده و آن رانییکشت یجامعهدر  .اندشدهخلیج عدن و اقیانوس هند 

ان دریایی قرار دزد یحملهخود نیروی خصوصی داشته مورد  یعرشهکه در  اییکشتاین است که هیچ 

در حالی که ممکن است این نظر درست باشد، برای هر چیزی اولین باری وجود دارد و با توجه  نگرفته است.

به صورت  معموالً)البته  اندکردهدریایی تالش  ییهنقلوسایل  گرفتنگروگانبه این که دزدان دریایی برای 

 رسدینمبه نظر  بوده باشد ناشی از شانس باشد. یزیرامهبرناشتباهی( این نظر ممکن است بیشتر از اینکه با 

به عالوه، قواعد مربوط به استفاده از  نیروی آتش دور شده باشند. ییلهوسموارد به  یهمهدزدان دریایی در 

بازیگران خصوصی در دریا تا حد زیادی تیره و تار است و نیازمند قضاوت بسیار سنجیده  ییلهوسزور به 

 از منابع کمی برخوردار است. احتماالًکه این قضاوت  دهدیموقایع تیراندازی غیرقانونی در عراق نشان  است.

هویت  یمسئلهدر منطقه با آن روبرو هستند،  المللیینبدر نهایت، یک مشکل بزرگ که نیروهای دریایی 

بار  .کشندیمافراد بیگناه را  ماهیگیری شلیک کرده و هاییکشتاشتباه است؛ جایی که نیروهای دریایی به 

                                                           
58 D. Donald, above note 35. Donald is an employee of Aegis. 
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متحول  ییخچهتار، و باشدیمکه این یک مشکل بزرگ است که نیازمند توجه دقیق  شودیمدیگر تاکید 

 .کندینمپیشگویی به خوبی در شلیک خصمانه چگونگی حل این مشکل را  هاشرکت

ق خطرناک با بشردوستانه و کارکنان در مناط یهاکمکامنیت خصوصی در حمایت از  یهاشرکت ینچنهم

به  مندعالقه اییندهفزاغیردولتی به طور  المللیینب یهاسازمان قابل توجه بازار روبرو شدند. یتوسعه

امنیت خصوصی برای تسهیل  یهاشرکتو استفاده از  اندداشتهاختصاص منابع به مناطق بسیار خطرناک 

 یهاسازمان طرفییبکه  کنندیمبعضی بحث  59شده است. یاگستردهاین امر منجر به مباحث و مناقشات 

دیگر بر  یاعدهبا استفاده از نیروهای امنیتی خصوصی مصالحه شده است اما غیردولتی از قبل  المللیینب

با وجود  60اساسی الزم است. یهاکمکبرای توزیع  یاین نظر هستند که این امر به عنوان یک شر ضرور

 هاشرکتحمایتی برای بحث در مورد این موضوع است که  یهاکمکاین تنها یک گام کوچک از سوی  ،این

مشخصی را برای هنجارهای کمک بشردوستانه  یهاچالشظرفیت توزیع کمک را دارا هستند که این خود 

بشردوستانه، بدون خدشه توسط  کامالًرا به روشی  هاکمک تواندیمآیا یک شرکت  کهینا به همراه دارد.

به  تواندیمبشردوستانه نیست  کامالً کمکی که  است. یزانگبحثمالی و تجاری، توزیع نماید بسیار  هاییزهانگ

قواعد حقوق بشردوستانه که اشاره به کمک بشردوستانه  ییلهوساین معنی باشد که شرکت خصوصی به 

تنها این جهت را مورد توجه  هاشرکتبعضی  حالبا این  رسدیمبه نظر  61، پشتیبانی نشده است.کنندیم

 62.دهندیمقرار 

، شودیمو تحت چه شرایطی اجرا  المللیینبدر هیچ کدام از این موارد، روشن نیست که کدام یک از قواعد 

داستان تحول نیروی خصوصی  .شودیمزور، بالقوه صدمات قابل توجهی را موجب  توسل بهدر هر دو مورد و 

مغرور و قانع هستند که  گذارانمقررهو دیگر  هادولتکه  دهدیمنشان  مشخصاًکنترل آن،  یهاتالشو 

فتد که در این حالت دوباره از نو ارا در اختیار دارند البته تا زمانی که مشکلی اتفاق بی یگذارقانون یهاپاسخ

و حرکت سریع تغییرات در جنگ بدین معناست که با گذشت  یگذارمقررات کندماهیت  .کنندیمشروع 

 .شودیمپدیدار  الوقوعیبقربعدی به صورت  یهاچالش؛ کنندیممشکالت جدید را حل  هادولتزمان 
                                                           

59 James Cockayne, Commercial Security in Humanitarian and Post-Conflict Settings: An Exploratory Study, 

International Peace Academy, New York, 2006; Abby Stoddard, Adele Harmer and Victoria DiDomenico, The 

Use of Private Security Providers and Services in Humanitarian Operations, Humanitarian Policy Group Report 

No. 27, Overseas Development Institute, London, 2008; Damian Lilly, Tony Vaux, Chris Seiple, Greg Nakano 

and Koenraad Van Brabant, Humanitarian Action and Private Security Companies: Opening the Debate, 

International Alert, London, May 2002. 
60Christopher Spearin, ‘Private, armed and humanitarian? States, NGOs, International private security 

companies and shifting humanitarianism’, in Security Dialogue, Vol. 39, No. 4, 2008, pp. 363–382. 
61 Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International 

Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 164–165. 
62 Confidential interviews with PMSC officials. The company, Aegis, already provides ‘humanitarian support 

services’ which can be either ‘stand-alone’ or ‘fully-integrated’, presumably indicating that it has the capacity to 

perform these functions independently. See: http://www.aegisworld.com/index.php/humanitarian-support-

services-2. 

http://www.aegisworld.com/index.php/humanitarian-support-services-2
http://www.aegisworld.com/index.php/humanitarian-support-services-2
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منجر به رشد  یگذارقانونامنیت خصوصی همراه با فشار ناشی از  یهاشرکتسرعت باالی تغییر در تجارت 

 .شودیمداوطلبانه  یهاتوافقو  یگذارقانون-خود

گوی بلورینی داشته باشند تا بدین ترتیب قواعدی را  گذارانمقررهیا دیگر  هادولتانتظار داشت که  توانینم

با این حال،  کند. بینییشپرا پوشش دهد، نیروی خصوصی  ییندهآکه به صورت کامل تمامی نمودهای 

امنیت خصوصی هستند به  یهاشرکتکه میزبان  ییهادولت به دنبالش بود آن است که توانیمکه  چهآن

چه چیزی قابل قبول و  نیروی خصوصی را مشخص کنند: یمحدودهصورت جدی بررسی نمایند که چگونه 

آینده باز  هاییتفعالراهنمای  ییهتهراه را برای  یاگونهبه  سؤاالتپاسخ به این  غیرقابل قبول است؟

 .کندیم

باالیی برای تحول و یافتن بازارهای  ییزهانگکه کسب و کارهای تجاری  اندشدهاز این نکته غافل  هادولت

در بسیاری از صنایع جلو افتاده  گذارانمقررات به هنگام بسته شدن یا ناپدیدی بازارهای قدیمی دارند.جدید 

اصلی آن زور است  یثمرهحرکت رو به جلو در صنعت نیروی خصوصی که  یهاچالش .اندکردهو پیشرفت 

به  ینانهبخوشاتکای  را به همراه خواهد داشت. یابالقوه هاییبآسدیگر صنایع،  یهافراوردهنسبت به 

 است. کنندهنگرانداوطلبانه هر دو ناکافی و  یهاتوافقیا  المللیینب یبشردوستانهحقوق 

 نتیجه

ترکیب  مشکل، ادامه دار خواهد بود.این ، به علت ماهیت تمایل به تنظیم آخرین نمود نیروی خصوصی، قطعاً

چه  یگذارمقررات، اوالً دو مسئله مهم، تنظیم مقررات برای صنعت امنیت خصوصی را پیچیده کرده است.

و توافق قابل توجهی در مورد نیاز به مقررات و نوع  اراده، حتی در جایی که المللیینبدر سطح داخلی، چه 

خصوصی، تجارت فرز و چابکی هستند و امنیتی نظامی  یهاشرکت، یاًثان سریع است. ندرتاًآن وجود دارد، 

 .شوندیمکه در برابر فشارهای بازار به سرعت متحول 

امنیت خصوصی مانند هر تجارت موفق دیگر،  یهاشرکتتغییر نظامی هرگز آسان نبوده است، و  بینییشپ

تجارت را  یهاجنبهصنایع نظامی و امنیتی خصوصی بعضی از  .دهندیمبازار پاسخ  یهامشوقبه سرعت به 

مختومه شدن  تعطیل کرده و به کاوش برخی دیگر پرداخته است؛ این اتفاق در پاسخ به تغییرات بازار و

 هاراهعراق و افغانستان و گشایش برخی دیگر از  یهاجنگزیاد نیرو به  نسبتاًبرخی مسیرها مانند اعزام 

نظامی و امنیت خصوصی، طی چندین  یهاشرکت خدمات امنیت دریایی بوده است. یارائهمانند پتانسیل 

. نباید این انتظار وجود انددادهنشان  تریعسر، توانایی خود را برای تحول هر چه 1990 یدههنوبت از اوایل 

 ایستا و ثابت باقی بمانند. هاشرکتداشته باشد که این 
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به صورت مداوم متحول شده و به دنبال  هاشرکتدر واقع، دلیل خوبی وجود دارد که تصور شود این 

امنیت خصوصی در طول  یهاشرکتیکی از پیامدهای ایجاد تعداد زیادی از  هستند. تربزرگ یهافرصت

به دنبال کار جدید برای  فعاالنهدر حال حاضر وجود دارند و  هاشرکتجنگ عراق این است که این 

بیشتری  یهافرصتارتش بدین معنی است که  یسازکوچکتدوام  جلوگیری از خروج از این تجارت هستند.

، با این خبر همراه شد که 2011ش در ارت یمالحظهپدیدار خواهد شد. در بریتانیا، اعالم کاهش قابل 

 63شود. ینتأماز طریق بخش خصوصی  تواندیمپشتیبانی بیشتر 

وجود  یگذارقانون، کند است. طرفین مربوطه باید بر این موارد که نیاز به یتاًماه یگذارقانون، فرایند یاًثان

نظامی و امنیت خصوصی تعداد  یهاشرکتدر رابطه با  دارد و اینکه چگونه این روند آغاز شود، توافق کنند.

 یهاسازمانامنیت،  به نیازمند تجارتغیردولتی،  یهاسازمان، هادولتزیادی از بازیگران مرتبط وجود دارد: 

برون مرزی  عمدتاًمانند بسیاری از صنایع که  خصوصی. ینظامی و امنیت یهاشرکتو خود  المللیینب

یک  هستند. المللیینبخصوصی نیازمند مقررات داخلی و  ینظامی و امنیت یهاشرکت، کنندیمفعالیت 

برای اطمینان از  المللیینباست که نیازمند قواعد داخلی و  کشوریقیاس خوب در این رابطه، هوانوردی 

که  بدین معنا است که دو فرایند وجود دارد یگذارقانون یبالقوهبا این حال، وجود دو مرحله  ایمنی هستند.

تا  اندمشتاق، خود هادولت را دربرنگیرند. آمدهیشپممکن است بسیار کند پاسخ دهند و یا تمام مسائل 

بتوانند مقرراتی نظامی و امنیت خصوصی خواهند بود و  یهاشرکتاز  مؤثراطمینان یابند که قادر به استفاده 

حدودیت که البته این م -سست و آزادنه خیلی سفت و محکم و نه - تنها مناسب باشد را طراحی کنند که

غیردولتی و  یهاسازماندر نهایت، بازیگران دیگر سیستم، به ویژه  .باشدیمبیشتری در تنظیم سریع 

امنیت  یهاشرکتگرچه  امنیت خصوصی دارند. یهاشرکتبا  یاآشفته یرابطه، المللیینب یهاسازمان

را در مورد مفهوم  هاینگراناز اهمیت برخوردارند، این بازیگران  هایاتعملبرای  اییندهفزاخصوصی به طور 

پیچیده،  یرابطهاین  64.اندکردهامنیت خصوصی و مسائل مطرح شده توسط شرکت امنیت خصوصی حفظ 

تنظیم مقررات را که  زمانهمتنظیم مقررات را به علت نیاز به نمایش نارضایتی یا نگرانی آرام کرده است و 

 .کندیم، تسهیل شوندیمامنیت خصوصی  یهاشرکتم استفاده از موجب تداو

 یرتأخبه  این روند را و هم کنندیمنظامی و امنیت خصوصی هر دو به تنظیم مقررات هم کمک  یهاشرکت

 یگذارمقرراتخصوصی از حامیان مشتاق  یاز همان ابتدا، هر دو شرکت نظامی خصوصی و امنیت .اندازندیم

این شور و اشتیاق قابل  گرچه صورت گرفته در این زمینه شرکت داشتند. یهاتالشدر تمام  یباً تقربودند که 

هر دو شرکت نظامی خصوصی و امنیت خصوصی  ستایش است اما نباید به عنوان کاری فداکارانه تلقی شود.
                                                           

63 James Kirkup, ‘British Army forced to rely on foreigners and contractors’, in The Telegraph, 7 June 2012, 

available at: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9315166/British-Army-forced-to-rely-

onforeigners-and-contractors.html. 
64 J. Cockayne, above note 57, pp. 13–14. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9315166/British-Army-forced-to-rely-onforeigners-and-contractors.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9315166/British-Army-forced-to-rely-onforeigners-and-contractors.html
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این امر مشروعیت را به  بودند. هاآنمتناسب با  یگذارقانونبه عنوان مشتریان اصلی خود و  هادولتبه دنبال 

 ان به در کنند.داز می ،قانونی نیستند یهاخواستهکه قادر به رعایت را رقبایی  تواندیمهمراه خواهد داشت و 

روزانه و  هاییاتعملامنیتی آمریکایی و بریتانیایی اغلب مدیرانی دارند که به خوبی چه در حین  یهاشرکت

ارشد  یهاچهرهبازنشسته و دیگر  یهاژنرالاز جمله  تباط هستند؛یئت مدیره با هم در ارچه از طریق ه

امنیت  یهاشرکتتا حد زیادی وابسته به  گذارانمقرراتاین ارتباطات همراه با این واقعیت است که  نظامی.

 که نیاز است گردد. چهآناز  ترسختتا تنظیم قراردادهای برابر  شودیمخصوصی هستند که این امر منجر 

 هاییگذارمقرراتو سرعت پایین این کار،  یگذارقانونجای تعجب نیست که با توجه به نیاز قطعی به 

امنیت  دهندگانارائهفرایند مونترو و ضوابط رفتاری حاکم بر  راه شده است. ینترموفقداوطلبانه و فردی، 

بار دیگر جای تعجب  گرفت.رسمی صورت  هاییتفعالاز اکثر  ترمتقاعدکنندهو  تریعسرخصوصی بسیار 

غیررسمی  یهانامهموافقتو دیگر بازیگران،  هادولتنیست که با توجه به بسیاری از مسائل این حوزه، 

و آزادی قابل  شوندیمبا سرعت باالتری تهیه  هانامهموافقتچرا که این  دهندیمرا ترجیح  آوریرالزامغ

م کردن مشروعیت بدون ایجاد صنعت نیز به علت فراه .کنندیمتوجهی را برای مانور دادن فراهم 

با این حال، در  .کندیمدر حمایت از این نوع تنظیم مقررات ایفا  یاعمدهغیرضروری، سهم  هاییتمحدود

 ماندیمباقی  سؤالاما این  شوندیمحالی که سند مونترو و ضوابط رفتاری بدون شک، یک دستاورد محسوب 

امنیت خصوصی  یهاشرکت یریکارگبهسند مونترو به وضوح بر  ی خواهند بود یا خیر.که آیا این موارد کاف

در برابر دزدان دریایی  هایکشتکه از  ییهاشرکت؛ مانند شودینمخصوصی اعمال  یهاشرکت ییلهوسبه 

برای صنعتی که درگیر نیروی  احتماالًخودتنظیمی از طریق ضوابط رفتاری داوطلبانه نیز  .کنندیممحافظت 

تنظیمی کامل، بدون وجود نیروی مقننه، بسیار نادر است: هر چیزی از -خود .کندینماست کفایت  مرگبار

که ، هر یک هادولتگرفته تا صنایع فراملی فعال میان  هادولتحقوقی در  یهاانجمنپزشکی و  یهاانجمن

فعال شده است، همانند حمل و  المللیینبا مقررات رسمی ی یگذارقانون ییلهوسشان به ای تنظیمی-خود

تصور این امر سخت است  .اندگرفتهنقل هوایی غیرنظامی، اغلب توسط نهادهای ناظر دائمی مورد کمک قرار 

نظارت موجود بر روی حمل و نقل دریایی فراملی نیاز به توجه  یاندازهکه این صنعت خاص، حداقل به 

خودتنظمی به که این مقاله با آن آغاز شد باید گفت:  چهآنبا چارچوبی متفاوت از  گیرییجهنتبرای  ندارد.

و این به تنهایی کافی  به معنای مسئول قرار دادن روباه برای حفاظت از قفس مرغ باشد تواندیمراحتی 

به ایمنی و  یاعالقه)موقعیتی که فردی را مسئول حفاظت از چیزی قرار دهند که در واقع هیچ  نیست.

 محفوظ بودن آن ندارد.(

روندی را ادامه خواهند داد که طی آن آخرین نمود نیروی  گذارانمقررهبه طور قطع،  کهینابا توجه به 

که حداقل شانس همراهی  یگذارقانونانواع از مطمئن شد که بعضی  توانیمخصوصی تنظیم گردد، چگونه 
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نظامی  یهانقشهکه اغلب تخیالت  چنانآن وجود خواهد داشت؟ با صنعت امنیت خصوصی پویا را دارند،

در تمام  یباً تقرساده،  یجنبهبا این حال یک  تغییر نظامی بسیار سخت است. مؤثر بینییشپ، دهدیمنشان 

که تا چه  سؤالدر مورد نیروی خصوصی، جا مانده است: این  المللیینبمباحث داخلی و بسیاری از مباحث 

امنیت  یهاشرکتتصور کرد که  توانیمخوبی است و کدام کارها را  ییدهامیزان نیروی خصوصی، 

به آسانی به خاطر آکادمیک یا دشوار بودن، از دور بحث خارج  تواندیماین مسئله  خصوصی انجام دهند.

امنیت  یهاشرکتبان اصلی میز یهادولتاگر  شود. اما به هر حال بحث بسیار مهم و اساسی است.

، پس گرفتندیم، در نظر خواستندیم هاشرکتی این اکه بر اییندهآبه ویژه بریتانیا، به طور جدی خصوصی، 

که  جاآنبه تحوالت اتفاق افتاده شود، تا  ییگوپاسخمجبور به  کهآنصنعت نیروی خصوصی به جای 

شرکت امنیت  هایییرسوار آمریکا، مقررات گذاران در پاسخ به . دکردیمجهت تحول را دیکته  توانستیم

با این  توجه کنند و در نتیجه قوانین خود را مقیدتر نمایند. سؤاالتتا به بعضی از  اندشدهخصوصی مجبور 

موجود را  یهافرصتهستند  هاشرکتالگو که خواستار حضور این  یهادولتشفاف و مشابه  کامالً حال، نظر 

 .کندیمهدایت 

به میزان زیادی  هادولتاما در حال حاضر،  اندشدهامنیت خصوصی از شیشه خارج  یوهایدکه است درست 

از همان ابتدا  کهآنسپس به جای  ،انجام دهند خواهندیمرا که  چهآنکه  دهندیماجازه  هاشرکتبه این 

ممکن است  .گیرندیمبعدی تنظیماتی را در نظر  یهاگامآنان معین کنند، برای  یتفعالمعیارهایی را برای 

بحث درمورد نقش مناسب نیروی خصوصی مشکل باشد و یا اقدامات داخلی مورد نیاز باشد اما شاید این امر، 

برای یافتن پاسخ برای آن  گذارانقانوناز توان  تریعسرصنعتی باشد که همیشه  یگذارقانونبهترین شانس 

و زاید و  جایبو دیگر طرفین ذینفع باید با جدیت تالش کنند تا از رضایتمندی  هادولت .کندیمحرکت 

این تصور که قواعد موجود برای فعالیت کافی است جلوگیری کنند: صنعت متحول خواهد شد و  ینچنهم

 باشد. آنعقب افتادن از قانون باید یا معیارهایی را برای آن تحول در نظر بگیرد یا پس از وقوع تحول آماده 


