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Article Info Abstract 

Original Article Nanotechnology and weapons made in the framework of this technology, while having 

significant positive and negative consequences, criminals abuse it for anti-social and 

security purposes at the national and international levels. Therefore, this research has 

been carried out with the aim of expanding the jurisdiction of the International 

Criminal Court (ICC) and preventing security measures caused by weapons made with 

nanotechnology. This research aims to identify nanotechnology and its application in 

the manufacture of weapons and assess and evaluate the jurisdiction of the ICC. The 

findings of the research show that in addition to controlling the weapons made with 

nanotechnology and dealing with it with a law and security approach, the ICC can also 

expand its jurisdiction to prosecute the crime of using weapons made with technology 

by including crimes related to nanotechnology in the framework and definition of the 

crime of aggression. Nano should act. Since the crime related to weapons made with 

nanotechnology is not currently under the judicial jurisdiction of the Court, it seems 

that according to Article 5 of the Rome Statute, the crime of using weapons made with 

nanotechnology can be prosecuted as a crime of aggression and the proceedings of the 

ICC. . Therefore, the ICC, using the existing treaties and regulations, has the 

possibility to expand its jurisdiction regarding the crime caused by the use of weapons 

made with nanotechnology and place this crime within the framework of the current 

regulations. 
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 ران یو اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ا یعلوم ادار ۀشناسي، دانشکدحقوق کیفري و جرم استادیار 1
 ران یتهران، ا ن،یام یدانشگاه علوم انتظام  ،یانتظام تیعلوم اطالعات و امن  یمرب 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

 مالحظه، قابل   یمثبت و منف  یامدهایپ  داشتنیضمن درپ   ی،فناور  نیچارچوب ا  در  شدهساخته  یهاسالح   و  ینانوفناور پژوهشی مقالۀ  
 نیا  رو،نیازا.  گیرد قرار می  یالملل نیبو    یح ملودر سط  یت یو امن  یضداجتماع   اهداف  یبرا  مجرمانمورد سوءاستفادۀ  

 یناش  یتیامن  اقدامات  از  یریشگیپ  و  یالمللنیب  یفریک  وانید  تیگسترش قلمرو صالح  یسنجامکانهدف    با  پژوهش
نانو و    یفناور  ییضمن شناسا  است،  درصدد  پژوهش  نی. ااستگرفته    صورت نانو    یبا فناور  شدهساخته  یهاسالح  از

قرار   ی ابی و ارز  سنجش  مورد   آن  قبال  در   را  یالملل نیب  یفریک  وانید  تیقلمرو صالح  حات،یکاربرد آن در ساخت تسل
  کرد ی آن با رو  نانو و مقابله با   یبا فناور  شدهساخته  هایسالح  کنترل  برعالوه   دهدکهیم  نشان  پژوهش  یهاافتهیدهد.  
جرم    فی نانو در چارچوب و تعر  یفناور  درج جرایم مرتبط با با    تواندیم  زین  یالمللنیب  یفریک  وانید  ،ی تیامنیانتظام

 نانو اقدام کند.   یبا فناور  شدهساخته  هایکارگیری سالحجرم به  بیتعق  یبرا  خود  تیصالح  قلمرو  گسترشتجاوز به  
قرار ندارد،    وانی د  قضایی  تینانو در حال حاضر تحت صالح  یبا فناور  شدهساخته  هایسالحجرم مرتبط با    آنجاکهاز
در قالب جرم    توانمی  نانو را  یبا فناور  شدهساخته  هایکارگیری سالحبه جرم    ،رم  اساسنامه   5  ۀماد  وفق  رسدیم  نظربه

با استفاده    ،المللی ی بین فریک  وانید  رونیازا.  داد  قرار  یالملل نیب  یفریک  وانید  یها یدگ ی و رس   ییقضا  بیتجاوز تحت تعق
تا نسبت به گسترش    موجود،  یهااز معاهدات و مقرره  از    یجرم ناش  ۀ دربارخود    تیقلمرو صالحاین امکان را دارد 

 قرار دهد.  یفعل یهاجرم را در چارچوب مقرره  نیو ا دهد یتسرنانو  یبا فناور شدهساخته هایکارگیری سالحبه
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 مقدمه 

  ۀکمتر موجب توسع  یو صرف انرژ  شتریب  یوربهره   باو    ی و پزشک  ی مهندس  نظیر  ی است که با کمک علوم  ینینو  ی هارشتهترکیب  از    یفناور1نانو
در    نی ادیبن  رییتغ  جاد یاز توان ا  ی، نانوفناور2انگلستان  یمهندس  ی سلطنت  ی برآورد دانشگاه صنعت  مطابقکشورها شده است.    ینظام اقتصاد   داریپا

،  1395  ،ی کازرون  و  ی نی تد برخوردار است )  ی و مسائل مربوط به پزشک  ی اطالعات، پزشک  یفناور  ،ی نظام  ع یازجمله صنا  ها نه یاز زم  یاریبس
 (.1387 علم، د یتول   و  پژوهش معاونت  از لنق به 258ص

نانوفناور  ی کروسکوپیدر سطح م  شرفتی پ  ۀدربار  قیتحق از   یاگسترده  ۀمجموع   ینانوفناور  ،جامع   ف ی تعر  نیا  ۀواسطبه است.    یمعرف 
 ، ی جراح  میمفاه  ردادنییتغ  حال  در  کینانوربات  و  نانوذرات  در  حاصل  یهاشرفت یپ .  رد یگی م  دربر  را   اسیمق  نیا  در  موجود  یهایفناور
 . شوند ی م ریفراگ ی جهان یدر فناور  سرعتبه شوندی م  داری پد  نهیزم   نیکه از ا ی . مطالباست وسازساخت و  کردنی نیماش

  و   فعل  انسان   بدن   با . نانوذرات  شودی م  گرفته  دهی ناد  یآسانبه  کند ی م  جاد یا  یکه نانوفناور  یی هاخطر  دوارکننده،یام  ۀنیشیپ  نیا  به   توجه   با
  برابر  نی چند   ریتکث  ی حت  ا ی  د ی جد   یهانانوربات  خلق  یی توانا  از  یزودبه  ها تیبا. امکان دارد نانودهند ی م  سابقه ی ب   و  ی نیبشیپ  رقابلیغ  ی انفعال

 .شوند   برخوردار خودشان
 رقابل ی و غ  یابیرد   در  یدشوار  علتبه    ینانوفناور.  کرد   خواهند   جادیافزار ارا در جنگ  ی بزرگ   رییتغ  شوند،  یحاتیعمدًا تسل  هایفناور  نیا  اگر

  یاحتمال   یی توانا   و   یفناور  یهاسامانه  به   نفوذ  یبرا   بالقوه   ییتوانا  فاحش،  کی ولوژیب  بی آس  کردن وارد   یبرا   ریچشمگ  ی تیظرف   ،بودن آن  ی نیبشیپ
 . باشد  داشته سهم د ی جد  رانگریو حاتیتسل در  تواند ی م  ندهی آ در  خود ریتکث یآن برا 

ها از تعهدات منظور کاهش امکان انحراف دولتبه   حاتیتسل  د یی و تأ  ی بازرس   یهاسامانه  ینمونه در حسگرها  یبرا   شودی م  را   ینانوفناور
 یبدافزارها  عملکرد   بهبود  در  کاربرد   تیقابل  ن،یهمچنکار برد.  به  3یی ایمیش   هایسالح   ونیکنوانس  نظیرربط  یذ  یهاون یموجب کنوانسبه  ی المللنیب

  یامدهایپ  و  هاخطر  ،نانو  یفناور  رشد  با(.  259  ص ،  1395  ،ی کازرون  و   ی ن ی تد )  دارد   زیحساس کشور را ن  ساتیمنظور حمله به تأسبه  ی بریسا
با توجه به  علوم نانو،    یایپو  ۀشدن با رشد و توسعهمگام  یبرا   بر این اساس،  .است  شده  ظاهر  آثار  نیا  با  مبارزه   یبرا   مقررات  ن یهمچن  و  مرتبط

از   قی از طر  ی،راتیتأث  نیچن  ی نیبش یپ به نظارت داشته باشند.   ازین  دائماً   مقرراتممکن است    ،استفاده از آن  ۀ بالقو  هایخطر  ای  ایمزا  مقررات، 
 4(. 2015et al. Tate ,) کند می  پیشگیری در جنگ   ی نانو دفاع یفناور یاجرا  ریناپذ جبران یهابیآس

بازدارندگ   زین  ی المللنیب  ۀجامع   ازمند ی ن  ن،یهمچن.  دارد   از ین  ینانوفناور  کردنی حاتیتسل  یایجو  ی شخص  عوامل  و  هاکارآمد دولت  یبه 
فناور  ی ناش  میبه جرا   ی دگ یو رس   بیتعق  یبرا   نانیاطمقابل  ی نظام آ  نانو  یهایاز  به  بود  خواهد   ندهی در   ی نانوفناور  ۀ بالقو   یهابیآس  ی درست که 
تسخ  ی حاتیتسل به  )  ریرا  درآورد  رس   ب یتعق  رونیازا .  (Zhou, 2003, pp. 481-482خود  سالح به  از   ی ناش  میجرا   به   ی دگ یو    هایکارگیری 

در قلمرو    را   میجرا  ن یا  با  مقابله  و  پردازدی م  بدان   پژوهش  نیا  که  است  ی مسائل  نی ترمهم   از  ی کی  ی المللنی ب  ۀحوز  در  نانوی  فناور با    شدهساخته
  کند   ی بررس   یالمللنیبورود به هر جرم    یدر راستا  د یباوان  ی که د  ی وصف ن  ینخست.  دهد ی م  قرار  مداقه  مورد   ی المللنیب  ی فری ک  وانی د  تیصالح 

مواد  استم  وان ی د  ت یصالح   ی گستردگ  و   قلمرو  و  تیصالح   موضوع  د  ،اساسنامه  53و    15. طبق    یزمان   تنها  ی المللنیب  ی فریک  وانی دادستان 
ت یصالح   یالمللنیب  ی فریوان کی ا دی آ»مقاله آن است که    ن یا  ی ن، پرسش اصلیت باشد. بنابرا یصالح   یوان دارا ی قات شود که دیتواند وارد تحقی م

 ی فناوربا    شدهساخته  یهاکه سالح   استت  یاهم  ین امر از آن جهت دارا یا  ی بررس   « ؟ دارد   را نانو    یفناوربا    شدهساخته  یهاسالح به    ی دگ یرس 

 
 »کوتوله« است. ی»نانس« به معن یونانی ۀشینانو ر .1

2. Royal Institute of Technology, England 

  ۀ ماد  را  ییایمیش  سالح  ونیکنوانستوپ«. البته    ۀك گلول یگنجد؛ مانند بمب  یم   یپرتاب  ۀك سامانیکه در    یسم  یآن عبارت است از »سالح  یك و کل یف کالسیدر تعر  «ییایمیش  سالح»  .3
 .شود منجر بیآس ای مرگ  به که داندیم آن یسازهاشیپ  ای یسم ییایمیش

4. "JOTS v41n1 - Military And National Security Implications Of Nanotechnology", scholar.lib.vt.edu. Retrieved 2019-05-17. 
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ن موضوعات  ی زتریبرانگاز بحث  ی کی  بهراجع وان  ی ت دیصالح   ت دارد تا ظرفیت و قلمرون ضروری. بنابرا است  شیافزا   روبهشتر کشورها  یب  در  نانو
 مورد مداقه قرار گیرد. اساسنامه 
 م یتنظ  ی جابه  وان،ی دارد. د  هایفناور  نیا  کاربرد   از  حاصل  میجرابه    ی دگ یرس   یبرا  هایی مقرره   ی المللنیب  ی فریک  وانی د  حاضر،  حال   در

کند.    مهیرم ضم  ۀاساسنام  ی فعل  یهامقرره   در  را   ی نانوفناور  با  مرتبط میجرا توانست    ،یفناور  کنترل   یبرا   ی نظارت   ارگان  لیو تشک  د ی جد   چارچوب 
  یالمللنیب  ۀاز زبان جامع   یسوءاستفاده از نانوفناور  یآوربر عدم تاب  ی مبن   ی اجماع جهان   یایگو  هامقرره دسته از    نیا  ی ریکارگ بهرسد  نظر می به

 است. 

 شناسی روش 

 ی فریک  وانی د   تیصالح   رامونیپ   دارد و   یاسناد  یکرد یروشده است. پژوهش    انجام  ی لیتحلی  فیتوص   تیماه  باو    یکاربرد   هدف  با  حاضر  پژوهش
 . است گرفته صورت  یالمللنیب اسناد و ی پژوهش مطالعات از استفاده بانانو   یبا فناور شدهساخته یهادر قبال سالح  ی المللنیب

 پژوهش   ۀ ن یش ی پ

  یی کرده است که شناسا  انیب  «،یی ایمیاز سالح ش  یوربهره بزه    ۀنیزم  در  المللنیب  ی فری ک  وانی د  تیبا عنوان »صالح   مقالهدر    ،(1393)  ی کرنگی
  ی هااز راه  ی ک ی  ،ی و نظام  کیپلماتی د  یدارد. فارغ از راهکارها  نهی ری د  یاسابقه  ی الملل عرف نیعنوان بزه در حقوق ببه  یی ایمیاستفاده از بمب ش
  ی دگیکه امروزه تنها مرجع رس   استالملل  نیب  ی فری ک  وانی مجرمان در د  ۀ محاکم  ،یی ایمیاز سالح ش   یورازجمله بهره   ،ی المللنی مقابله با هر جرم ب

  نیدانان احقوق  نیدر ب  وان،ی د  ۀ اساسنام  در  یی ایمیش  بمب  به  حی حال، با توجه به عدم تصرنیاست. باا  ی المللنیب  سطح  در  ی فریک  تیصالح   با
  س ینوشیو استناد به اسناد پ  قیمض  ری. تفسریخ  ا ی  دارد   را  ییایمیش  سالح   از   استفاده  جرم   به   یدگ یرس   تیصالح   وانی د  ن یا  ای آ  که  دارد  وجود  اختالف

  ۀاساسنام در امر نیا حی رغم عدم تصربه ،که کنند ی م ی ریگجهینت تی در نها و است وانی د  نداشتنتیدانان در صالح حقوق ۀعمد  لی دال اساسنامه
 متون   ریتفس  در  اسیق  از  استفاده  و  موسع   ریتفس  منع   ای  قیمض  ریبا تفس  برداشت   نیو ا  استجرم    نیبه ا  ی دگ یرس   تیصالح   یمرجع دارا   نیا  وان،ی د

 .ندارد  ی تعارض  ی فریک حقوق
 میجرا   به  نسبت  ی فریک ی المللنیب وان ی د تیاعمال صالح ی سنجدر امکان  ی تأملعنوان » تحت  مقاله  در ،(1399) همکاران  و  منشینژند 

د  اندکرده  انیب   «، ی طیمحست ی ز اساسنامبه  ی فریک  یالمللنیب  وانی که    ت یچهار جنا  درخصوص   ی مشخص  ی موضوع   تی خود صالح   ۀموجب 
  عنوان   چهار  ن یا  انیم  در   ی طیمحستی ز  میند. جرا ای جهان  ۀجامع  ۀ عمد   یهستند که نگران  یاتیجنا  نی ترمهم   اتیجنا  نیدارد. ا  ی المللنیب  ی اصل

کلبه  ی طیمحست ی ز  می جرا .  ندارد   وجود شرا   ی طور  جنا  ی عموم  طیاز  الزمة  صالح   اتیکه  و  د ی شد   مانند   است،  وانی د  تیتحت  بودن 
  دیام  ،ی فعل  ی المللنیب  ی حقوق   نظم  در  هرچند،.  رند یقرار گ  ی توانند تحت بررس ی م  زین  اساسنامه  قالب  در  رونیبودن، برخوردارند و ازا ی المللنیب

  ت یقدر کفابه  اساسنامه   ی فعل  مقررات  اما   ندارد،  وجود  ی طیمحستی ز  ت یتحت نام جنا  یدی جد   ۀ مجرمان  عنوان  درج  و   اساسنامه  اصالح  به  یچندان
 هیعل  ت یخصوص جنابه  و   ی جنگ  اتیجنا  ،کشی نسل  عنوان  سه   از  کی هر  تحت   ی طیمحستی ز  میجرا   بر  شمول   یبرا   الزم  تی ظرف   و  شیگنجا  از

   .برخوردار است تی بشر
از سالح   ی المللنیب  ی فری ک  وانی د  تیاعمال صالح   ی سنجامکان»  عنوان  با  یامقاله  در  ،(1397)  بذار   و  منشینژند  استفاده  به  نسبت 

کاربستن  به  تی، درج ممنوع شد برگزار    ی المللنیب  ی فریک  وانی د  ۀاساسنام  بیمنظور تصوبه  که  رم  کیپلماتی اند که در کنفرانس دکرده  انیب  «،یاهسته
 ۀ گسترد ها ازجمله کشتار  سالح   نیبار استفاده از ااست که آثار فاجعه  ی در حال  نیمورد توافق قرار نگرفت. ا  وانی د  ۀدر اساسنام  یاهسته  یهاسالح 
  تیدر رابطه با اعمال صالح   ی قانون   طیشرا   ی . برخ ستین  دهیکس پوش چیبشردوستانه بر ه  المللنیبو نقض حقوق    ستی زط یمح  بی تخر  ،ی انسان

  ی دارا   یهادولت  تی ها که اکثرت یواقع  نیا  ن،یوجود دارد. همچن  یاهسته  یهاسالح   از  استفاده  به  مربوط   یایدر قضا  ی المللنیب  ی فریک  وانی د
نپذ   وان ی د  تیصالح   یاسالح هسته اکثررفتهیرا  و  تشکدولت  نیا  را  ملل  سازمان  تیامن  یشورا   دائم  یاعضا  تی اند  نی م   لیها    امکان   ز یدهند 
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  ی ها سالح   از  استفاده  یامدهایها و پی ژگ یبا توجه به و .  کنند ی رنگ تر مرا کم  یاکننده از سالح هستهاستفاده  فرد   اقدامات  به   ی فریک  ی دگ یرس 
 تی بشر  هیعل  میجرا   ،یی زداازجمله نسل  وان ی د  تیتحت صالح   میاز جرا   ی کی  ۀ عنوان رفتار سازند ها بهآن  از  استفاده  تیتوان به ممنوع ی م  یاهسته

 . داد قرار بیتحت تعق ی المللنیب ی فریک وانی ها را در دکننده از آنفرد استفاده قی طر  نیا از و داد حکم ی جنگ میجرا  و
 ینانوفناور  دوستانه«،بشر  المللنیبنانو از منظر حقوق    یفناور  ی نظام   یعنوان »کاربردها  تحت  یامقاله  در  ،(1395)   ی کازرون  و  ی نی تد 

  ینظام  ع یدر صنا  ینانوفناور  ۀتوسع  یۀاول   ۀ. اگرچه فلسفاند کرده   ی مخاصمات مسلحانه تلق  ینو در فضا  یهای از انواع حضور فناور  ی کی  را   ی نظام
  مخاصمات  انواع   ی تمام   در   نکیا  ،ی نظام   ع یعلوم و صنا  ی هاجنبه  یتمام  در آن    ۀند یفزا   ریثأشده بود، با ت  میتنظ  یشهر  یاستفاده در نبردها  یبرا 

  ۀ در عرص   ی نظام   یکاربرد نانوفناور  ۀ نیدر زم  ی المللنیخاص ب  ۀ معاهد   نکیا  اگرچه  که   است  صورت   نیبد   پژوهش   ۀجینت.  رودی م  کار به  مسلحانه
  ررزمندگان ی رزمندگان و غ  انیم  کیبشردوستانه، چون اصل عدم تفک  المللنیاصول حقوق ب  ۀتوسع  با  توانی م   سوکیوجود ندارد، از    ی مخاصمات

به   ،و حقوق نرم   رانهیشگیکنترل پ  ،یاراد  یسازبا اتکا به محدود  گر،ی د  یو از سو  ست،ی زطیبه مح  بیو منع آس  یرضروریغ  ب یصول منع آسو ا
نانوفناور  میتنظ فضا  ی نظام   یکاربرد  به  یمخاصمات  یدر  بو  احترام  آن،    ی فضا  در  بشردوستانه  المللنیب  حقوق  اصول   به   هادولت  شتریتبع 

 .پرداخت ی مخاصمات

   ی نظر   ی مبان 

 نانو ی  فناور   سنجی . مفهوم 1

ها برای ساخت محصوالتی  ها و مولکول کاری دقیق اتم خاص برای دست ۀ»اهداف فناوران  عبارت است از  1نانوفناوری  اولین توصیف گسترده از  
و فراتر    ی مولکول   ی،کارکردن در تراز اتم  یی نانو توانا  یفناور  یتماه  .شودشناخته می   »فناوری نانو مولکولی«   که اکنون به عنوان میکرو«   با ابعاد

ب ابعاد  با هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگ  100تا    1  یناز آن در  از موادمولکول   یاها  اتم   یشآرا   ی نانومتر،  با استفاده  و   یلوسا  و  ها 
 2است.مواد  یشترب یبه بازده یدنساختارها و رس  ینا ییرو با تغ ید د ج هاییی با توانا  هایی یستم س

  ف یتعر  نانومتر  چند   ای  کی   اسیمق  در  هاسازه   یکاردست  بر  مشتمل  ی قیتحقاز پژوهشگران آن را    یانانو مبهم است. عده ی  فناور  فی تعر
  شودی م  داده   نشان  یساختگ  طوربه  که   نظرمورد   اسیمق  یمربوطه به جا  یهانهیزم  را ی ز  است،  رمعمول یغ  یعلم  ۀجنب  از  فی تعر  نیا.  اند کرده

  و  شوندی م  آشکار  نانومتر  اسیمق   در   که  عی بد   خواص  ی بررس :  است  شرح   ن ی بد   ینانوفناور  گری د  فی تعر.  کنند ی م  فی تعر  را   یعلم  یهاشاخه
  ییتوانا  موردپسند،  ی فی تعر  اتیخصوص   از  نظرصرف   ،ینانوفناور.  اسیمق  نیا  در  ها سازه   ی مصنوع   ساخت   و  یکاردست  یی توانا  ی بررس 

 (. Nasu & Faunce, 2009)  کند ی م عرضه معمول  حد  از کارآمدتر و تردهیچیپ یهاسازه  جادیا یبرا  را   اتم هر یکاردست
آن    ، ک گام جلوتر ببرد ی موجود را    یکه فناورش از آنیکننده، بمنقطع   ی ورا. فن4« است تـا »منقطـع کننـده   3«شتر »توانمندسازینانو ب  یفناور

کنند که  ی ـن صـورت اسـتفاده مینانو به ا  یها در حال حاضر از فناورشتر شرکتیشود. اما بی ن آن می گزیو خـود جا  کند ی مرا از صحنه خارج  
مق در  برا یدانش  نانو  روش   یاس  فناوربهبود  و  بـه  یها یها  شـودموجود  گرفتـه  ا  ی برا  .کـار  م یمثال،  بهبود  توسعی ن  در    ی سازوکارها  ۀتواند 

ن، در  یبنابرا .  ک اسـتفاده شـودی شتر محصول در صـنعت السـتیدوام ب  یکه از نانوذرات خاک رس برا نیا ایمار بدن باشـد  یبه نقاط ب  یدارورسان
متخصـصان مراکـز معتبـر    ۀزننده شود. به گفتکننده و برهم متحول ار  یل را دارد کـه بس یـن پتانـسیا  یول   ،نانو توانمندساز است  یحال حاضر فناور

 
 ُبرش«  رقابلی»غ  یمعن به یونانی  زبان در که ،برد کاربه مواد ۀـسازند ذرات  فیتوـص یبرا را اتم ۀ واژ بار نیاول  یبرا ،یونانی لـسوف یف ،توسیدموکر ح،یمـس  الدیاز م شیدر حدود چهارـصد ـسال پ. 1

 .دانست نانو« علوم  و یفناور »پدر را او بتوان دیشا ،رونیازا. است

2. https://fa.wikipedia.org/wiki 

3. enabling 

4. disruptive  
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فناوریتـأث  ۀ، عمـد ی جهـان تا سال    یر  توانمندسازبه  یالد یم  2008نانو  بعـد   یصورت  بـه  آن سـال  از  اما  فناوری جر  ،است؛    یهایـان رشد 
 1توانمندساز آن بوده است. یهایشتر از فناورینانو ب ۀزنند برهم 

 سالح   در ساخت   نانو   فناوری   ی ها کاربرد .  2

 مفید   کاربردهای .  1-2

  ی گری د  ۀرشت  هر  از  شتریب  کیمکان  یمهندس  و  ی پزشک  ی هارشته  از.  است   حدوحصری ب   باً ی تقر  یبه نانوفناور  د یام  ان،یدانشگاه  از  یاریبس  نظر  از
 فی ظر  یهای جراح  و  دارو  لیتحو  یهادستگاه  شامل  ی پزشک  در  یفناور  یکاربردها.  شودی م  برده  نام  یفناور  از  سودبرنده  یهارشته  عنوانبه

 . کند  اثر ی شتریو با سرعت ب ترکامل  دارو  و شوند خون   انی وارد بدن و جر  ی شتریب یی کارا  با تا کنندی م  ی مهندس  را  نانوذراتاست. 
  ی حت .  کند ی م  عرضه  فی ظر  یهای جراح  یبرا   را  یاتازه   یهافرصت  خود   تیهدا   و   ریتکث  به   قادر  ی کروسکوپیم  یهانانوربات  ی دورنما

  که   است  یی نها  فی ظر  یهای جراح  گری د  ۀ وعد   ی ش یباززا   ی پزشک.  دارد   وجود   هاروس یو  قی طر  از   یی هادستگاه  نیچن  لیتحو  امکان   ی نظر  طوربه
  یجراح  که  یحد   تا  و  رند یگرا هدف    دهی دبیآس  بافت  در  ی کروسکوپیم  صینقا  توانند ی م بافت    یو مهندس  یی قادر به باززا   یها نانوربات  آن  ی ط

 .کنند ی م میترم را  بافت تواند ی نم یامروز
 ی پزشک  ینسبت ثبت اختراع نانوفناور  کا،ی آمر  در .  دهد ی م   وعده  هم  را   کیالکترون  و   کیمکان  یمهندس  در  ریچشمگ  یهاشرفت یپ  ینانوفناور

  افته ی  ی ریچشمگ  شیافزا   ی کیالکترون   یدرصد ثبت اختراع نانوفناور  که ی درحال  است،رو به کاهش گذاشته    دهیرس ثبت در تعداد کل اختراعات به
  ی از اتالف انرژ  و   میرا تنظ  هالیتبادل پروتون در پ  اد ی ز  ی ها با بازده که در آن نانوسازه   د ی جد  یسوخت  یهالی از ساخت پ  اند عبارت   کاربردها .  است

  با  که دارد ساخت  صنعت هاده در یفور ی ریتأث است، معروف آن ی و سبک ی سخت علتکه به ،کربن ۀنانولول . کنند ی م یبازدارتبادل  نیاز ا ی ناش
 (. Kostoff et al., 2007) شودی محسوب م ی ریچشمگ یدورنما برکربن،یمانند ف حاضر، یها فرآورده روزافزون  کاربرد  درنظرگرفتن

 . کاربردهای غیرمفید 2-2

از صاحب.  دارد هم    یامالحظهقابل  یخطرها  ، آن  ۀبالقو  یایمزا   یتمام   وجود   با   ،ینانوفناور  قدرت  اذعان می برخی    ۀ حوز  در  اگردارند  نظران 
 ، بشود  ی حاتیقصد و عمد تسل   یاگر از رو   ای.  داشت  خواهد   دنبال  به  ی ت یامن  یهاخسارت نادرست از آن    ۀاستفاد  رد،یگ صورت  غفلت  یفناورنانو
چارچوب  ها،نیا بر. عالوه کند ی م شتریرا ب یسهو  ۀخطر فاجع ی المللنیب ی می. فقدان ساختار و قواعد تنظکندی را وارد م یزیآم فاجعه ذاتاً  بیآس

  یراهبرد  و قانون مقرره،وجود ندارد. فقدان  کنند ی سوءاستفاده م یعمدًا از نانوفناور که ی شخص ای ی مجازات عوامل حکومت یبرا  یاشدهف ی تعر
پ  ینانوفناور  ۀ بالقو  یهایتوانمند   شیافزا   با  مجازات،  یبرا   منسجم اثر  ب  ،ی علم  یهاشرفت یدر  هرچه  مشکالت  بروز   شود ی م  ی شتری باعث 

(Mouttet, 2006, 309- 310 .) 

 نانو   ی با فناور   شده ساخته   ی ها سالح   ی ک ی ولوژ یب   آثار .  3

است  ی سالح   ریتأث با  نانوفناورفکه  از  رژ  ،مثال  یبرا.  باشد  بار فاجعهاست    ممکن  است،  شده  ی بالفعل مهندس   یاده    یاهماد  ی ستیهون یص  می ارتش 
  اد ی ز  اریبس   سرعت  و  دی شد  یگرما   با   را  افشانگلوله  زی ر  اریبس   ذرات  آن   یکه ادوات انفجار  است  برده  کاربهو    ساختهپرچگال    اثری منفجره با فلز ب

  افشانگلوله  یروطراحان سالح    رای ز  ؛ است   کرده  ریپذامکانها را  سالح   ن ینانو هستند ساخت ا  یفناور  یۀاول   ۀماد  که  زی ر  اریبس   ذرات.  کندی م  پخش 
افشان به  گلوله   زی . ذرات ر است  نده ی آ  یهانانو نشانگر خطر سالح   ی پروتون سالح    نیا  جهی دارند و در نت  یکنترل بهتر  کنندی م  پخش   ی ادوات  نیچن  که

  نیا  راتیتأث  ۀدربار  قاتیتحق  شروع  با.  کند  خارج   استسالح قرار گرفته    نی اکه هدف    ی بتواند آن را از بدن کس   ی ست پزشکمحال ا  که  زندی ر  یقدر

 
 . 5پنجم، ص  شیرای، و1384 رماهی، ت1393تـا  1384ران: یا یاسالم ینانو در جمهور یفناور ۀتوسع ۀسالده، راهبرد یاست جمهوریر ینانو یفناور ۀتوسع ۀژیستاد و .1
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است  ،ی ستی ز  یهادستگاه  یرو  نانو   ذرات ب  ۀمنفجر  مواد  طرح   با  یهاسالح   از  فادهاحتمال  که حاو  اثری فلز  باشد    یپرچگال  نانو    اهداف  باذرات 
حتشودی م  شریب  ی تیضدامن  و  ی ستی وتروریب  و  ی ستی ترور برا  یهانانولوله  ی .  که  صلح  یکربن  ذاتًا  جنب  شوندی م  ی طراح  ی صنعت  زیآماهداف    ۀ از 

  اریبس   ۀانداز  و  فردمنحصربه  ساختار  علتبه  بدن  و  شود ی م  نی گزیجا  هی ذرات در ر  نیا  که  دهدی م  نشان  های بررس .  رانگرندیمخرب و و  ی کی ولوژیب
 (.Pinson, 2004, 279- 281)  شوندی م  ی خفگ  باعث  تینها  در  ذرات  نیا.  ستین  هاآن  یۀتجز  به  قادر ذرات  نیا  زی ر

  ی کوانتوم  کیمکان  نیبا قوان  متعاقب،  ی ریپذ انفعال  و   فعل  و   یی ایمیش  ی ریپذ واکنش  ،یفرد   یمهندس  ز،ی ر  اریبس  اسیمق  علت به  نانو،  ذرات
عامل   ،ی سم ۀ ماد قیدق یی شناسابحران  تی ری مد  یبرا  یضرور ی تیامنی انتظام اقدام نیاول . اند متفاوت  باهم داً ی شد  محرکبه  یفرد  واکنشاز نظر 

 .  شوند ی م بحران بروز باعث که است ی کاربرندگان به و  عامالن  ای گری د زوریکاتال ای زا یماریب

   ی ت یامن ی انتظام   کرد ی رو   با  رشونده ی تکث  خود   ی ها دستگاه   کنترل .  4

به نام   ی دانک ی زیف ، 1977. در سال آورد ی م  د ی را هم پد  ی گری خطر د  نانوذرات، ی کی ولوژیب آثار  ۀدربار ی نگران برعالوه  نده، ی آ در یفناورنانو ۀتوسع
ا  هستند،  نانو  اسیمق  در  ربات  ی سینوبرنامه  و  ساخت  به  قادر  دانشمندان  که  کرد   ان یبدرکسلر    کی ار آن  کنار  در  طورنانوربات  نیاما  را    یها 

 پرکاربرد   طوربه  مشابه  یهانیماش  ساخت   به  قادر  ها نانوربات  نیا.  باشند   ندهی آ  یهاباتکه قادر به ساخت و آموزش نانور  کنند ی م  ی سینوبرنامه
.  موجودند   کنند ی م  استفاده  ینانوفناور  یایمزا   از  که  یی هافراورده  اکنونهم  اما.  دارند   فاصله  شدنمحقق  با   هااسمبلرها سال  نی. ااند گرفته   نام  اسمبلر

 .کنند ی م یاریبس یگذارهیو توسعه سرما قیتحق یرو ،ی تیامنی دفاع ع یصنا و یانرژ ،یداروساز ک،ی انفورمات ع یصنادر 
 آموزش   دستورات  از  یرویپ  یبرا ها  نانوربات  تنهانه  ،مثل اسمبلرها  د یجد   ی ساخت نانوربات  ند یفرا   ی است که ط  نیا  هارشوندهیتکث  یۀپا  یۀنظر

  یبا سرعت نجوم  توانندی م  رشوندهیتکث  یهانانوربات  نیا  ،ی نظر  طوربه.  بسازند   را   خود  از  یادی ز  یهانسخه  خوکار  طوربه  توانند ی بلکه م   نند،یبی م
  حال   در  موجود  نانوذرات  ازآنجاکه.  است  ی بشر  ۀجامع  یبرا   ی و خطرناک   یجد   اریبسفکر    رشوندهیتکث  یهاربات  شدنی حاتیمثل کنند. تسل  د یتول 

آبشار  دارند،  ی کنترل   رقابلیغ  ی کیولوژیب  آثار  حاضر دست  هارشونده یتکث  یاثر  به  قادر   است   نی آفرمشکل  قاً یعم  هستند   ینانوفناور  یکارکه 
(Valverde & Linkov, 2011, pp. 25- 26  .) 

 محول   ها ی ها و کمپان کار را به دانشگاه  نیاز ا  ی بلکه بخش  هستند،  جنگ  در  ینانوفناور  یکاربردها  ۀدربار  قیتحق  حال  در  انینظام  تنهانه
  یفناور  تویبا انست  ی در حال همکار  یجنگ  یکاربردها  فیدر سراسر ط  ینانوفناور  یکاربردها  صیتشخ  ۀنیدر زم  کای ارتش آمر  ،مثال   یبرا اند.  کرده

 ( Matsuda & Hunt, 2009, pp. 259- 260ماساچوست است )
فناور   شدهساخته  یهاسالح   و  یاهسته  یهایفناور  نانو  از  زیآمرصلح یغ  ۀ استفاد  ازآنجاکه امن  یبا  بشر  ت ینانو  مخاطره    ی جوامع  به  را 

 یهاتیظرف   از   ی ریگاست که مبادرت به بهره   یی نهادها  و   مراجع   ،ی ت یامنی انتظام  ،ی نظام  کنترل  ی برا   ی اساس  یگذارمقررات  ازمندین  اندازد، ی م
  اهداف  یبرا   ها یفناور  نیا  از  یعمد   ای  یسهو  ندهی آ  در   کهآن  یبرا   یضرور  یاقدام.  کنند ی م  یرنظامیغ  و  زیآمصلح  اهداف  ی برا   هایفناور  نانو

  دیباچگونه    ی حات یتسل  ینانوفناور  ۀکاربرندبه  متفاوت عامالن    ا ی  شخص  ای  کشور  راستا،   ن یا  در دوچندان دارد.    ی ت یاهم  نشود  ی ر یکارگ به  ی تیضدامن
 شوند؟  مجازات
  ی سازاسلحه  از  یریشگی پ  در  یشتریب  مشکالت  بروز  باعث  ینانوفناور   ی فعل  ی پراکندگ نکته توجه کرد که    نیبه ا  دیبا  سؤال،  نیا  به  پاسخ  یبرا

  یقانون   طوربه  ای   است  حکومت  به  وابسته  که  ی شخص  بیتعق  به  نانیاطم عدم   و  کنندی م  ی حات یرا تسل  یکه فناور  دولتی ریعامالن غ  دی تهدو    شودی م
ی  ها سالح   نیا  از  زیآمرصلحیغ  ای  زیآمصلح  ۀاستفاد  رسدی م  نظربه  اول  ۀدرج   در  رو،نیازااست.    ی اساس  تیحائز اهم   کندی م  عمل  متجاهر  عامل  ک ی

با  ساخته   ۀ استفاد  با  مقابله  یبرا  مقررات  و  نیقوان  و  شوداحراز    ی المللنیبو    ی مل   یی قضا  و  دارتیصالح   ینهادها   یسو  از  نانو   یهایفناور شده 
با   جرم،   ارتکاب  از  نانیاطم   صورت   در   تا  شودمشخص    شوندی م  جرم   مرتکب  نه یزم  نیا   در   که   ی حقوق   و   ی ق ی حق  اشخاص  مجازات  و  زیآمرصلحیغ
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 ازمندین  هایفناورنانو   یامدهایمقابله با پ  یبرا  ن،یبنابرا.  کرد   اقدام   آن  مباشران  و  عامالن  مجازات  به  بتوان  ،یی قضا  و   ی نیتقن  یهاتیاستفاده از ظرف 
 .است  ی الملل نیب  یفریک  وانی د  ازجمله   ی المللنیب  یهاسازمان  و  ی داخل  دارتیصالح   ینهادها  از  استفاده

 و شیمیایی   کولوژی ی باکتر های  های سالح ون ی کنوانسدر پرتو   شده ی حات یتسل   ی . نانوفناور 5

  در  ینانوفناور  قراردادن   یبرا   بالقوه   یهافرصت  نیاول   از   یکی  ،اند مرگبار و کشنده  کی ولوژیب  ۀ جنب  از   که   ی عوامل  عنوانبه  ذراتنانو   یمندسازقانون
 ل یدل   کی ولوژیبه عامل ب  ی کیمکان  یمجدد مفهوم عام نانوذرات از فناور  فیاست. تعر  ی المللنیب  ی و جنگ  ی حاتیمعاهدات تسل  ی عموم  ۀطیح

  ، کنند   اعمال  نانوذرات  از   ی ناش  میجرا مرتکبان    یبرارا    ی المللنیمقررات ب  ن ی دتری شد تا    دهدی قرار م  ی المللنیب  یهاگروه   اریرا در اخت   ی مسنجم
  یرو  نظم   جادی ا  ی فعل  تیوضع  از  یاعمده  بخش   رسد ی م   نظربهاست.    ی المللنیب  بی تخر  یبرا   ینانوفناور  ازاستفاده    تیقابل  قیآن تصد   ۀجیکه نت

  ی چارچوب   زی ن  کی ولوژیب  سالح   عنوانبه  ینانوفناور  درنظرگرفتن.  است  شده  متمرکز  تینحسن  با  دشدهیمحصوالت تول   ۀتوسع  در  حادثه  از  ی ر یشگیپ
 .  کند ی ارائه م اند شدهساختهعمد  یکه از رو نانو یهاسالح  مجازات اعمال  یبرا  را 

ا  رو،نیازا  درآوردن  نظم  نانو  نیتحت  و    کا، ی آمر  یکشورها  البتهاست.    زیبرانگچالش  کی ولوژیب  یی هاتیهو  عنوانبه  هارباتنانوذرات 
  ی( و سمیولوژیکب)  یولوژیکباکتر  یهاسالح   یره و ذخ  ید و توسعه و تول   یلمنع تکم  یونکنوانس»  1972در سال    یشورو  ریانگلستان و اتحاد جماه

  و   کنترل   یرا ب  اساسًا،  و  کرده  منع   را  حاتیدر تسل  کیولوژیعوامل ب  ی ریکارگ به  ایتوسعه    ونیکنوانس  ن ی. اکردند   دییتارا    مذکور« یو انهدام سالحها
 یری انباشت و بکارگ   ید،منع گسترش، تول   یونکنوانس».  است  کردهاز خواص آن ممنوع    نظررا صرف   ی سم  ۀهرگونه ماد  ،ینانوفناور  به  ی دهنظم

  کرده  منع  را  هاآن یۀاول  مواد و ی سم یی ایمیش مواد ی ریکارگ به زین 1د یرس   ی قانون  قوت  به 1997 سال لی آور در که  « انهدام آنها و یمیایی ش یهاسالح 
  در   ی نیتکو  طور به  را  ها آن  شودی م   کنند،  لیتحم  انسان  یولوژیزیف  بر  توانندی م  کربن  یها نانولوله  مثل  ی نانوذرات  که   یی امدهایپ  به   توجه  با.  است

 (. Gottschalk & Nowack, 2011قرار داد ) ونیکنوانس نیا چارچوب 
  و   کی ولوژیب  یهاسالح   ی هاونیمندرج در کنوانس  فی تعار  ۀطی ح  در   تواند ی نم  که  دارد  یمتفاوت  راتیتأث  و  کاربردها   یقدر   به  ینانوفناور

راه    دی جد   یها یتا فناور  گرفتند   نظردر  یسم  ۀ ماد  ی برا   را  یمبهم  فی تعر  عمداً   ونیکنوانس  دو   ن یا  سینوشیپ  کنندگان میتنظ.  رد یگ  یجا  یی ایمیش
 ف ی تعر  طی واجد شرا   گری کند که د  دایانحراف پ  یقدر بهاست    ممکن  ینانوفناور  ی تکامل فعل  ریمس  حال،نیباا .  باشند   نداشته  ی ده نظم  از را    یزیگر
بحث    یرا هم منع کرده است. اما جا  زا یماریاز عوامل ب  شدهساختهتر  متعارف   حاتیتسل  یولوژیکباکتر  یها سالح   ونینباشد. کنوانس  ی سم   ۀماد

.  است  ی الزام  دی آی درم  نظم  تحت  که   یتیکم    بودنزنده  را ی ز  دهد؛ ی را هم در پوشش خود قرار م  رشوندهیتکث  یها نانوربات  ونیکنوانس  ن یا  ا ی دارد که آ
رفتار  ی حت  بشر،  ساخت   یهاربات ب  هیشب  یاگر  عوامل  باشند   ی سنت  یزا یماریبه  داشته  ح  ،هم    یهاسالح   ونیکنوانس  تیصالح   ۀ طیدر 
 .  رند یگی قرار نم یولوژیکباکتر

نکنند.   تیکفا  ی جنگ  تیدر موقع  یاز نانوفناور  یعمد   ۀاستفاد هرگونه  با  مقابله  یبرا  یامروز  ی ده نظم   یهاچارچوب   دارد   احتمال  واقع   در
تماگذاشته  سرپشت  را  ی سنت  یفناور  از   بخش  ن ی چند   که   کند   د یتول   را  ییهاسالح   تواند ی م  ینانوفناور و    یها سالح   ن یب  زیاند و وجه  متعارف 

خطرکنند ی م  نامعلوم   و  مبهم  را   ی جمعکشتار  یهاسالح  نوع  ا  ک یصرفًا    کی ولوژیب  یها.  از  پر  نینمونه  ااست  ابهاممرز    ی ها ربات  ۀد ی . 
م   ی نظر  طوربه  رکنندهیتکثخود کوچک    یسالح  که  دهدی اجازه  سا  ع یوس  اریبس  یامنطقهنسبتًا  سازد.  متأثر  استثنا  ،هاسالح   ری را  عوامل   یبه 

  یهااز سالح   را   هانانوربات  ی دائم   بیآس  جادیا  و   ی نی بازآفر  یی توانا  ن یا  تنهانه.  اند نشده  ذکر  استفاده  از  بعد   خود  ریتکث  خاطربه  ،ممنوعه  کی ولوژیب
  یالملل نیب  چارچوب   ی فعل  نی گزی. جاشودی هم محسوب م  یی ایمیو ش  یاهسته  یهاو سالح   هاآن  نیب  یزیبلکه وجه تما  کند،ی م  زیمتما  ی سنت

 
در    یدگرگون   یدر راستا  ،ون و سازمانیکنوانس   واقع،کار کرد. در    ون، آغاز بهیمفاد کنوانس  یاجرا  ی عنوان مرجع اصل، بهییایم یش  یهامبارزه با سالحون، سازمان  یاالجراشدن کنوانسالزم  با  .1

عضو در  یها. البته سازمان با هدف کمك به دولتکردندو فناورانه  یعلم  یهاشرفتیپ ۀندیل و شتاب فزای عضو، مبادرت به تعد یهادولت یدر حال دگرگون یازهایو ن  یالمللن یست بیزطیمح
  ۀ بودج   با   که  ییها شگاهیآزما  به  ،یفن   یهاییتوانا  نیا  شیافزا  منظوربه  امر،  ن یهمرا آغاز کرد. وفق    ی اگسترده  ی هابرنامه  یمیز دانش شیآمکاربرد صلح  ۀنیدر زم  ی و علم  ی فن  ی هاییش توانایافزا

 (.569 و 556 ص،  1401، یاصل انیجی)را شد ییهاکمكاند شده جادیا یدولت
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  ۀ معاهد  چیحال حاضر ه  در  رو،نیازا .  آورد ی درم  نظم  و   ی دگ یرس   تحت  جانبههمه  طوربه  را   آن  ینانوفناور  به  ی سراسر  ی دگ ی رس   یجابه  ی قیحق
نانوفناور   ی ده نظم   یبرا   ی المللنیب  گونه نیا  پرتاب  دستگاه  ای  ی کل  یفناور  ای  موجود  مقررات  نی پرکاربردتر.  ندارد   وجود  شدهی حاتیتسل  یبه 

 ،یزریل  یهاساخت سالح   ،یی ایمیش  یهاسالح   ک،ی ولوژیب  یهاسالح   گر،ی د  یگازها  ا ی  کنندهمسموم   آور،ی خفگ  یگازها  ،یانبساط   یهاگلوله 
  نیا  هرچند (.  Sifferd, 2008)  اند نموده  ارائه  را   یی هادستورالعمل  هابا آن  ۀرابط  در  ای  اند کرده  ممنوع   را   یاخوشه  مهمات  ی تازگ به  و  ضدنفر،  نیم

  ن یا  به از کشورها راجع   یاریدر بس  یتیو امن  یانتظام  ۀ و مقابل  ی ریشگی اما پ  کنند،ی م  پیشگیری جنگ    دان یبه م  ی ورود نانوفناور  از   هاتیممنوع 
  ماً یکه مستق  یی هانانوربات  اینانوذرات    یاست و حت  ریپذ ها امکانسالح   نیا  شیافزا   ای  د یتول   یبرا   یفناور. استفاده از نانو ستیکامل ن  موضوع 

است   یابه رشته  افتنیدر حال تکامل  ینانوفناور  حال،نیباا.  کنند ی م  نقض  را   معاهدات  که  اند قابل پرتاب   یی هااند توسط دستگاهشده  ی حاتیتسل
احتمال دارد مقررات    یعاد  ریانحراف از مس  نیا  علتبه.  شودی م  زیمتما  ی سنت  یهاسالح   د یتول   در  رگذاری از علوم تأث  شیاز پ  شتریکه هر روز ب

 .  اورند یخود ن  ۀاحاط به را  ندهی آ ی حاتیتسل ینانوفناور ی درستبه حاضر ی حاتیتسل یهایحاکم بر فناور
 ست، ین  ری پذ امکان  فاجعه  وقوع   بدون  ینانوفناور  بر  یمبتن  یهاگلوگاه سالح   ۀدستانشیپ  انسداد   که  ساخت  نشانخاطر  د یبا  ف،یتوص   نیا  با

نخواهند داشت.    کنند ی م  بازدارندگی سالح    ۀتوسع  از  دستانهش یپ  طوربه   که  ینانوفناور  مقررات   برابر  در  شدنم یتسل  یبرا   ی لیکشورها تما  را ی ز
  ی برا  ی پرقدرت  ی مال  یهازه یانگ را ی ز کنند،ی نم یبازدارسالح  ۀکشورها را از توسع ی کاف ۀکه در حال حاضر موجودند به انداز تی ممنوع  یارهایمع

و    یاقتصاد  لیپتانس  که  ن،یدر شرف تکو  یفناور  ۀ دستانشیپ  ی بازرس   برابر  در   شدنم یتسل  یبرا   کشورها  از  درخواست .  د سالح وجود دار   ۀتوسع
 . است یرکاربرد ی غ و رمؤثریغدارد،   یاالعادهفوق ی مال

 پژوهش   های یافته 

 شده با فناوری نانو های ساخته سالح   بار ان ی ز   آثار قبال  در  ملی    سازوکارهای   فقدان اثرگذاری   ـ 

  یریکارگ به  از   توانندی م  موجود مقررات ای آ که  دارد بحث   یجا داً ی شد . است  کرده   رها  خود  حال  به   را  امور  از  یلیخ  ینانوفناور  بر  حاکم   ی فعل  نظم
 قات، یحاکم بر تحق  ی کنند. نظم فعل  ی ریشگیمتجاهر پ  ی هاگروه   گری د   ا ی  کشورها  سران،  توسط   رانگریو   تعمداً   یروش  به   هانانوربات  ا ی  نانو   ذرات

و سا فعل  تیماه  زیآممصارف صلح  ریاستفاده    ۀتوسع  ۀ زیانگ  توانندی م  ییهام ی رژ   ن یچن.  شودی نم  یتلق  یالمللنیب  و   است   ملیکاماًل    ینظم 
م  ینانوفناور   ۀمسئوالن در  شرکت  انیرا  چارچوب   یتعداد  را ی ز  ،کنند  جادیا  ی قاتیتحق  ای  ی عامالن   یکشور  سطح  در  نظم  به  وابسته  یهااز 

  یبرا   ملی در سطح    یبا نفوذ کاف  ی عامالن   ا یکشور    کی توسط    ی شکناگر قانون  وصف،  نیا با .  اند کرده  ی نیبشی پ  ی شکنقانون  یبرا  را  ییهامجازات
 . (16-18، صص 1401)ر.ك: میرزایی، ناکارآمد خواهند بود  ملی مقررات در سطح  گاهآن.  باشد  مدنظر  فاکتور دو  کنترل  از یبرخوردار
 منحصر  یهاچالش  با  د ی جد   یارشته  عنوانبه  را   ینانوفناور  کنند ی م  عرضه  ینانوفناور  نوآوران  به  یرهنمود  نوع   هر  که  ی مقررات  ،ملی   سطح  در

 متفاوت   یاوه ی ش  به  هاآن.  دارند یناپا   اصوالً   کوچکشان  اریبس  ۀانداز  خاطرنانوذرات به  شد،  اشاره   که  طورهمان.  اند نشناخته  تیرسم  به  خودش  به
 اطراف  طیمح  با  هاذرات و فعل و انفعال آن  نیکوانتوم طرز حرکت ا  کی مکان  ی نیبشیپ  رقابلیاصول غ  را ی ز  کنند،ی م  رفتار  مشابه  یی ایمیش  مواد  با
 (. Baum, 2003, p. 37)  کنند ی م  نییتع را 

ا  کند ی م   جادیا  آن   شدنی حاتیتسل  از  پیشگیری   در  را   یفرد بهمشکالت منحصر  ینانوفناور  ۀتوسع  ی المللنیب  تیماه  ت یبعد و ماه   ن یو 
 طور به  کشورها  از  ی برخ .  سازد ی م  مواجه  مشکل  با  آن  بارانی ز  آثاردر مقابله با    را   یکشور  صرفاً   ی قانون   یراهکارها  ی حاتیتسل  ینانوفناور  ی المللنیب

 ی ری شگیپ  یاز سوءاستفاده از فناور   تواند ی م  یی تنهابه   کشور  کی  تینحسن  با  ی نظرده   نیبنابرا .  اند ی نانوفناور  یهات ی مز  ی ریگی پ  حال  در  ی تهاجم
بنابرا   حیصح  ی دهنظم  ارکان  ۀدربار  ی متفاوت  یهادهیا  کشورها.  کند  دارد    نیدارند.    شرفت یپ  ۀطیح  ۀدربار  ی فرهنگ  یمتفاوت  یراهکارهاامکان 
 وجود داشته باشند.   ی اخالق  ۀاز جنب ی حات یتسل قاتیتحق
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  ی لیخ  لیعواقب آن به دو دل   ،تعلل ورزد   ی المللنی ب  ی جنگدر    ینانوفناور  ی ریکارگ تا زمان به  یی اجرا   ن یدر وضع قوان  ی المللنیب  ۀجامع  اگر
  یاحادثهاز عواقب  یآسانبه جنگ در  آن از یعمد   ۀاستفاد  که استمخرب خود را نشان داده  لیپتانس قدرآن  یفناور کهنیا اول. بود دبدتر خواه

در    نانیاطمعدم  و   جنگ  یهازه یانگ  لیدل   به  ی واقع  ی ریدرگ   ک ی  ی ط  در  یفناور  نیا  درآوردن  نظم  تحت  که نیفراتر خواهد رفت. دوم ا  ی صنعت
  جنگ   حال  در  یکشورها  آنجاکهاز  دهد،ی م  قرار  گر ی کد ی  مقابل  در  را   ی حکومت  عوامل  جنگ  عتاً یطبدشوار خواهد شد.    ینانوفناور  یبند طبقه

 (. Gottschalk & Nowack, 2011) جنگند ی م مجموع  صفر یباز در  خود یبقا خاطربه
 ۀ دربار  اما انجام آن وجود دارد.    یبرا   یازه یپس انگ  ،باشد   ی رقابت  ی خود قادر به کسب برتر  ی مل  استیس  درآوردن  قیتعل  به  با  یکشور  اگر

  دارد،   که  یفرد منحصربه  خواص  به دلیل  ،ینانوفناور  فی تعر  گفت  د ی با  موجود  یهایحاضر حکم بر دستگاه پرتاب و فناور  ی المللنیب  مقررات
  بر   یامناظره   حاضر  حال  در  مثالً . بود  خواهد   د ی جد   یهایفناور  نیبودن ا  قبول قابل   روشنگر  کپارچهی  ی المللنیب  یصدا .  شودی م  دشوارتر  روز  هر
  یالمللنیب  یحاتیمعاهدات تسل  برد   کار به  ها ی نیفلسط  هیعل  لیاسرائ  راً ی پرچگال که اخ  اثری فلز ب  ۀمنفجر  مواد  دستگاه   ا ی آ  که   دارد   وجود  مسئله  نیا  سر

  ن یا  در   را  ی المللنیب  ی قطع  حکموجود ندارد که    ی سازمان   چ یه  حال،نیباا.  ریخ  ای  کرد   نقض  ممنوعه  یی ا یمیش  ی هاشباهت با سالح   خاطررا به
 .کند  صادر خصوص 

 ی الملل ن ی ب  حقوق   اربست ک   نانو و   های سالح ـ  

نانو از     ی جابه  مجرم،  ت یشخص  رییتغ  هدف  با   را  ی بخشتوان  از  ی د ی جد   مدل  است  ممکن   ،کنند ی م  استفاده  اعصاب  علوم ادبیاتی که فناوری 
 اصول  که  رد یگی م  جهینت  مقاله  نیا .است  استقالل  نقض  باشد،  یرارادیغ  اگر  ژه یوبه   مجرم،  تیشخص  یکاردست  نیچن  1.کنند   جیترو  او،  طیمح

-Leins, 2022, pp. 18)  دارد   ی پ  در  که  ی اخالق  یهای نگران  به  توجه  با   ژه یوبه  کند،ی نم   هیتوج   را   ی نانواختگ  و   نانو  ی ابیرد   از   استفاده  مجازات

19) . 
 ی طور کامل توسط مقررات حقوق و توسعه است که سرعت و وسعت آن به  قینوظهور تحق  ۀحوز  ینظام  ی کاربردها  یبرا   نانو  فناوری  ۀتوسع

  اسیمق در  یاثرات ا ی کنند ی م استفاده نانو  یفناور از شود کهی م  اطالق  یلیوسا و  ا یاش به نانو ی هاسالح  نجایا  در نشده است. ی ن یبشیپ ی المللنیب
مح  ی انسان   تیسم    رغمی عل  ،ی حاتیتسل  نیچن .د شونی م  استفاده   ا ی  ی طراح  انسان  به   رساندن بیآس  یبرا   که   کنند ی م   جادیا  نانو   ی طیو 

  ۀ معاهد  چیه  ،حاضر  حال  در  .رند یگی نم  قرار  هدفمند   و  خاص  مقررات  پوشش  تحت  جامع   طوربه  ی،المللنیب  حقوقتحت    زشان،یبرانگبحث
نانوسالح   زانیم  ن ییمنظور تعبه  ن،یبنابرا  .کند   میتنظ  نانو   یهاسالح بارۀ  در  ی خاص  مقررات  که   ندارد  وجود   ی المللنیب   حقوق ها توسط  پوشش 
را با   ییهاتی موجود محدود حاتیمعاهدات کنترل تسل ا ی آ ا ی شودی اعمال م  حاتیحاکم بر تسل ی اصول کل ای آ  کهنیا یموجود، بررس  ی المللنیب

  .است یضرور کنندی گسترش معقول اعمال م 
 حق   مسلحانه،  ی ریدرگ   هر   در مسلحانه است که    حقوق مخاصماتدر    شدهتیتثب   اصل  ن یا  تابع  د ی جد   ی هایفناور  ی نظام   کاربرد  هرگونه

 یهاتیممنوع   با  ی المللنیب  معاهدات  انواع  در  کشورها  عالوه،به  2.ستین  نامحدود   جنگ  یابزارها  ای  هاروش   انتخاب  یبرا   ی ریدرگ   یهاطرف 
  هستند،   زا آتش  ای  زا آتش  مواد  از  مملو  ای  منفجره   مواد  یدارا   که  گرم   چهارصد   از  کمتر  وزن  با  یی هاپرتابه  از  استفاده  ازجمله  سالح،  حی صر  و  مشخص
 ی زر یل  یهاسالح   ،یی ایمیش  یها سالح   ک،ی ولوژیب   یهاسالح   گازها،  ر یسا  ای  یسم  ،ی خفگ  یگازها  گسترش،  حال  در  یهاگلوله:  اند کرده  موافقت

 3.یامهمات خوشه راً یو اخ نفر ضد  یهانیم کورکننده،

 
  ۀ دیچیند پیفرا  یشناخت از منظر دانش عصب  کا ادرای  کالبته در .  است  یمغز و وابسته به عملکرد ذهن  یاست که از مقوالت شناخت  یشناسروان در دانش عصب  دهیچیو پ  یانتزاع   یادراک مفهوم  .1

گاه ات  بکه موج است    یشناخت   با  که  کندیم  دا ی پ  یی هابرداشت  و  هاپنداشت   خود،  طیمح  از  کادرا  ۀلیوسبه  ،انسان  واقعآورد. در  یرا فراهم م   یهست  ی هادهی نسبت به پد  یاز اطالعات حس  یآ
 (.7  و 4 ، ص1400  ،و همکاران پتفت)ر.ك:  بخشدیم   مفهوم  و معنا بدان یحس یهاداده ریتفس و میتنظ 

2.  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts art. 35(1), June 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3 

3. Convention on Cluster Munitions, May 30, 2008, 2688 U.N.T.S. 39. 
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یا    صدمات  منع   اصل»  شود،ی م  مربوط   شدهتیتقو  ای  نانو  یفناور  به  مجهز  یهاسالح   ی که عمدتًا به مالحظات قانون   یکل  اصول   انیم  از
 تمرکزنانو،    یبا فناور   سالح   بودنی قانون   نییتع  در   کند،ی م  اشاره  اختصار  به  یبابوث   امیلیو   که   طورهمان.  است  یرضروریغ  های مضاعف« رنج

  ی رنج  ایجراحت سالح    ایزخم    ریدر تأث  ی توجهتفاوت قابل  هستند   نانو  ی فناور  بر  ی مبتن  یخاص  یاجزا   که  تیواقع  نیا  ا ی آ  که  بود   خواهد   نیا  بر
  ر ی تفس  سر  بر  مناقشه  و  تیقطععدم  شد،  بحث  گری د  یجا  در  که  طورهمان.  ریخ  ای  کند ی م   جادیموقع خواهد بود ااز آن به  شدهی طراح   ۀکه استفاد

  کندی م  جادیا  شرفته یپ  ایفعال    ینانو   یفناور  با  خاص  یهاسالح بودن  ی قانون   ی ابی ارز  منظور به  آن   کاربرد   یبرا   را   ی مهم  یها چالش  اصل  نیا
(Boothby, 2014, p. 183) . 

قابل    یا ندهی آ  در  کمدستخاص در سطح نانو،    یهای ژگ یبا و  ییهامولکول   یکاردست  و   یطراح  یبرا  نانو   یفناور  فرد منحصربه  یی توانا
به کوچک  ،ی نیبشیپ پلتسالح   یسازعمدتًا  و  قابل  شیافزا   ،ی حاتیتسل  یهافرم ها  و   شتر یب  یروین  ۀارائ   و  ق،یدق  حمالت  یکاردست  تی دقت 

  یازهاین  به   پاسخ  در  یاورفن  ۀافتیتوسعه  یدر کشورها  حاتیتسل  ۀتوسع  که   شودی م   یناش  ت یواقع  نیا  از   هابرنامه  نیا  بر  تمرکز .معطوف خواهد شد 
 با   ینانوفناور  ۀمسئل  طرح   امکان  اساس،  نیا  بر .شود ی م  یبند تیاولو  موردانتظار  ای  موجود  اتیعمل  یهاصحنه  در  هاآن  ی نظام  یروهاین  یفور

 . (Clark, 2013, pp. 14-16) است زیناچ ه یروی ب یها اصل منع سالح 
 حاتیتسل ۀ معاهد  مشمول  اند،شده محدود ا ی ممنوع خاص  طوربه که شود  استفاده یی هاسالح  ۀتوسع یبرا  نانو یفناور  اگر گر،ی د یسو از
  محدود   سالح   یهای ژگ یو  و  ساختار  به  استناد  با  را   هاآن  از  استفاده  ای  کنند ی م  ممنوع   را  ی خاص  یهامعاهدات سالح   نیا .شد  خواهد   مربوطه

  هدف  آن  با  که  نانو یفناور کاربرد هر  که خاص قدرآن.  دارد  اشاره سالح   از استفاده  از  ی ناش آثار  به  که حاتیتسل حقوق اصول  برخالف. کنند ی م
 1. شد  نخواهد داده پوشش باشد  نداشته مطابقت خاص ی طراح

 ون یکنوانس  و یولوژیکباکتر  یهاسالح   ونیمانند کنوانس  کنند،ی ها را منع و محدود م که استفاده از سالح   یمقابل، بر اساس معاهدات  در
  ون یکنوانس  ۀگستر  نظیر کند؛  ممنوع   را   آن  و  رد یبگ  دربر  را   یفناور  یهاشرفتیپ  که  است  گسترده  یااندازه   به   معاهده  زبان   ،یی ایمیش  یهاسالح 
  ب یتصو  به  سالح«   عنوانبه  سموم   و(  کی ولوژی)ب  کی ولوژی باکتر  عوامل  از  استفاده  امکان  کامل  امحای»  هدف   با  که  یولوژیکباکتر  یهاسالح 

 2.ابد یی م گسترش  کاربردها  از یاگسترده فیط به د،یرس 

  یهاسالح   ونی کنوانس تحت  خودکار  طوربه  دهد   شیافزا   ایکند    جادیا  را   ی سم  آثار  که  ینانوفناور  کاربرد   هرگونه  که  ستین  معنا  بدان  نیا
  اهداف   یبرا   یهیتوج   چ یه  که   کندی ممنوع م  ی ری مقاد   در   و   انواع  از   را   سموم   ای  کی ولوژیب  عوامل  فقط  ونیکنوانس .بود  خواهد   ممنوع   کی ولوژیب
  اهداف  یبرا   را   آن  بتوان  اگر.  گذارد ی م  نامشخص  را  زیآمصلح  اهداف  قاً یدق  که ی درحال  ندارند،  زیآمصلح  اهداف   ریسا  ای  ی حفاظت  رانه،یشگیپ
 زاتیتجه  ۀتوسع  ب،یترت   نی هم  به .ست ین  ممنوع   سموم   ای  کی ولوژیب  عوامل  دیتول   ای  توسعه   کرد،  هیتوج   زیآمصلح  اهداف   گر ی د  ا ی  ی حفاظت  رانه،یشگیپ
 مسلحانه  یها ی ریدرگ   در   ای  خصمانه  مقاصد   یبرا   کهنیا  مگر  است  ی قانون   زین  ،یسازکپسوله  مانند  نانو،  یفناور  کمک   به  لی تحو  یهاروش   ای

 .شود استفاده

 عوامل   ت یتقو  و  اصالح   ی برا   ا ی(  نباشد   ا ی  باشد   شده   ثابت   ها آن  ی بودن سم )خواه    دی جد   ییایمیش  عوامل  ۀ توسع  یبرا   نانو  یفناور  از   استفاده
  ۀ جانب همه  تی ممنوع  یی ایمیش  یهاسالح   ونیکنوانس هدف .رد یگی م   قرار  ییایمیش  یهاسالح   ونیکنوانس اراتیاخت  ۀ طیح  در  وضوحبه  موجود

  کار به ی اهداف یبرا  که یموارد  ی استثنا به است، ها« آن یسازهاشیپ و  یسم یی ایمیش »مواد انتقال و یسازره یذخ کسب، د،یتول  توسعه، استفاده،
  که   ی لیوسا  و   »مهمات:  ی اهداف  ن یچن  با  مطابق .باشد   شده  گرفته  درنظر  آن  ری مقاد  و  انواع  که   ی زمان   تا  است،  نشده  منع   ونیکنوانس  نیا  طبق  کهرود  

 م یمستق  ۀاستفاد  یبرا   خاص  طوربه  که  ی زاتیتجه  »هر  و  اند« شده  ی طراح  ی سم  خواص  قی طر  از  گری د  یهابی آس  ای  مرگ  جادیا  یبرا   خاص  طوربه
  ییایمیش  ۀ: »هر مادکند ی م  فیتعر  گونهنیا  را  « ی سم   یی ایمیش  »مواد  ونیکنوانس  3« .است  شده  یطراح  هادستگاه  و  مهمات  از  استفاده   با  ارتباط  در

 
1. Protocol on Blinding Laser Weapons, supranote 23, art. 1. 

2. BWC, supranote 21, art. I. 

3. CWC, supranote 22, art. II(1). 
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  ا ی  منشأ   از   نظرصرف    ...شود  وانیح  ای  انسان   به   یدائم  بیآس  ای  موقت   ی ناتوان   مرگ،  باعث  تواندی م   یزندگ   یندها یفرا بر    یی ایمیاثر ش  قی که از طر
  «کند ی م  شرکت  ی سم   یی ایمیش  مواد  از   ی روش   هر  با  دیتول   از  مرحله  هر  در   که   یی ایمیش  ۀدهند واکنشهر  »  عنوانبه  « سازهاش»پی  و   ها،آن  د یتول   روش 

  قرار  یسم  یی ایمیش  مواد   از  آن   جامع   فی تعر  در   که  را  یمواد  تمام   ونیکنوانس  اما   اند،شده  فهرست  ونیکنوانس  ۀ میضم  ی هاجدول  در  سازهاشیپ  و
 2. کند ی م ممنوع   ر،یخ ای باشند 1شده  فهرست ی زمان  جدول در کهنیا از نظرصرف  رند،یگی م

  ای  اصول   نقض   کردنپنهان  یبرا   آن  از  نانو  یفناور  از   استفاده  با  بتوان   که  ندارد  وجود  ی قانون   خل   ای  شکاف   چ یه  که  است  واضح  ن،یبنابرا 
  از   یادرجه  با)البته    کنند   ی دگ یرس  فناورانه   یهاشرفتیپ  به   که   اند گسترده  یکاف  ۀانداز  به   ا ی  قواعد   و  اصول   نیا.  کرد   استفاده  حاتیتسل  حقوق

 .بگذارند   کنار   اند شده  ممنوع   ی حاتیتسل  معاهدات  توسط  که  را   نانو  یفناور  ۀافتیتوسعه  یهاسالح   که  اند خاص  ی کاف  ۀانداز  به  ای(  تیقطععدم
  نانو   یفناور  به  مجهز  ی حاتیتسل  یها ستم یس  ای  حاتیتسل  خاص  یهای ژگ یو   به  توجه  با  حاتیتسل  حقوق  موجود  قواعد   و  اصول   تیکفا  حال،نیابا
 .دارد  ی بازنگر به  ازین هنوز  روند ی م   کاربه ندهی آ در که  یجنگ یهاروش  و  ابزار  بر هاآن ۀکنند دگرگون راتیتأث و

  ی هاسالح   از   استفاده   محدودیت  یبرا   محکم  یقانون   ی مبناعنوان  خود به  یخودحقوق بشردوستانه به یبر اصول کل  هیتکاحتمااًل    عمل،   در
  از  استفاده  ای  دی تهد   نبود  حاضر  ی دادگستر  ی المللنیب  وانی د  مثال،  برای .  است  دشوار  خاص  حاتیتسل  کنترل  ۀمعاهد   کی   از   خارج   در  نانو

 3.داشت  اذعان بشردوستانه حقوق ی عموم اصول  کاربرد به حاً ی صر اگر ی حت کند، اعالم ی رقانون یغ  یطیشرا  هر در  را  یاهسته یهاسالح 

   ی الملل ن ی ب   ی فر یک   وان ی د   ت ی صالح   قلمرو ظرفیت و  ـ  

 ی حاتیتسل  نی و قوان  مقررات.  دارد   ی بستگ  نیقوان  موجود  تیوضع  به  د یجد   ی قاتیتحق  یناوربه نانوف   ی دهو نظم  ی قانون   یساختارها  یاجرا   و  میتنظ
  ،ی المللنیب  ی فریک  وانی د.  کنند کارآمد و نافذ عمل    توانندی و ابهام دارند که نم   اند ضیضدونق  یقدرو به  اند تیکفای حالت ب  نی موجود در بهتر

نانو است، اما در حال    یبا فناور  شدهساخته  یهاسالح   و   ییایمیش  هایسالح از    یناش  میجرا به    یدگ یرس   ۀدر حوز  یو نواقص  ی کاست   دچار   هرچند 
ا  موضوع   نیا  به  ی بخشمقررات  و   ی دگ یرس   یبرا   دار تیصالح   مرجع   نی حاضر بهتر به    یازیدارد و ن  تی در حال حاضر موجود  وانی د  نیاست. 

 اسیمقبزرگ  ی رانگریبا و   میجرا از    ی ریشگیپ  ی المللنیب  ی فریک  وانی د   منشور. در  داشت  نخواهد  ی المللنیب  معاهدات  از   ید ی جد   ۀمجموع   رش یپذ 
بشر  میجرا و   اهم  ی ضد  ا  ت یحائز  بزرگ  نیاست.  قالب  اسیمققالب  و مناسب است  ی مرجع  ز  نی رتریاز خط  ی کی  را ی ز  ،بجا   ی فناور ستی آثار 

عوامل   خود  ی المللنیب  تیبا استفاده از قلمرو صالح   تواند ی م  ی المللن یب  ی فریک  وانی د  ،عالوه باشد. به  کیولوژیب  جنگ  تواند ی م  شدهی حاتیتسل
  شده ساخته  یهاسالح از    یناش  میجرا   ارتکاب  ژه یوبه  ،در کشورها  افتهیسازمان  و  ی المللنیب  میجرا   ی خصوص و عوامل    مباشرانو    ی حکومت  ی انتخاب

 هدف قرار دهد.    را  ،نانو یبا فناور
را هدف قرار    ی المللنیب  ۀجامع   تیامن  که  یاافتهیسازمان  میجرا   مرتکبان  یبرا   مجازاتاعمال    و   ی دگ ی رس   منظوربه  ی المللنیب  ی فریک  وانی د

 ل یتشک  ی دائم  ی عنوان سازمانبه  ی المللنیاز اجماع ب  بعد   1990  ۀدر ده  یوگسالویو    قایدر واکنش به مظالم آفر  وانی شده است. د  سیتأساند  داده
 میجرا باشد. اگرچه    ی المللنیب   ۀبر معاهد   ی مبتن  و   مستقل  ی وانی د  د ی کردند معتقد بودند با  سیرا تأس  وانید  که  رم   ۀاساسنام  امضاکنندگان .  شد 

ها  و آن شوند ی محسوب م وانی د  اکان ین ویدادگاه نورنبرگ و دادگاه توک  ،بودند یالمللنیب ی فریک وانی د لیتشک ی برا  یقطع ۀنیزم  1990 ۀ اواسط ده
تعق  اسیمقبزرگ  میجرا   یالمللنیب  ی فریک  وان ی دکردند.    ی دگ ی رس   یامروز  ونی د  یرو  شیپ  یاز دعاو  یلیبه خ  زین   قرار   ی المللنیب  ب یرا تحت 
 است. ی جنگ میجرا تجاوز و  ت،ی ضدبشر میجرا  ،ی کشنسل بیتعق نیا ی و علل اصل دهد ی م

 
 شوند  استعمال هاسالح  از دسته  نیا ساخت در ایکار روند به  ییا ی میش یهاسالح ۀمثاببه  دارد امکان که را هاآن یهاسازه شیپ و ییایمیش مواد ،نامشروع ۀاستفاد از یری شگیپ یبرا ،ونیکنوانس .1

 عنوانبه   یقبل  یها فهرست   در  کاربرد  تیقابل  و   یتجار  ث یح  از  گسترده  دیتول   ی»دارا  و  «یصنعت  کاربرد  ی»دارااستفاده در گذشته«،  قابل  ۀدکنندی تهد  یهاسالح  ۀمثاب»به   بر  مشتمل  فهرست   سه  در
 . کرد یبنددسته مواد«، یسازهاشیپ

2. Id., arts. II(2), II(3). 

3 . Legality of Nuclear Weapons Opinion, [1996] ICJ Rep 226, 266, para 105. 
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 ی هاینانوفناور   یمنف  یامدها یپ  و   ابعاد   که  معتقدند  هاسالح در ساخت    ینانوفناور  مثبت   ابعاد   به   توجه   ضمن   پژوهشگران  ، مقاله  ن یا  در
. در حال حاضر باشد   داشته   دنبال  به را    یزیآمخسارت فاجعه  است  ممکن  ی المللنیبو    ی تیامنی حقوق   ۀکنترل و مقابل  نبوددر صورت    ی حاتیتسل
  شده با های ساختهکارگیری سالح بهاز  ی ناش  میجرا )   میجرا   نیا  ازآنجاکه.  اورند یب  باربه  را   ی خسارت   نیچن  توانندی م   ی کشتارجمع  یهاسالح   تنها

  یدگ یو رس   بیتعق  ی برا   ی المللنی ب  ی فریک  وانی د  تیصالح  ۀطی ح  در  کنند،ی م   د یتهد   ی المللنیب  ابعاد را در    یاگسترده  یهاتیها( جمعینانوفناور
تعق  وانی د  ازآنجاکه.  رند یگی م  قرار  ی المللنیب از  آفر  های کشنسل  بیپس   میجرا با    مقابله   یبرا   ی شتریب   ی المللنیب  و  ی حقوق   یتوانمند   قای در 

 . شود ی ها م ارتکاب آن لیباعث تسه ی حات یتسل ینانوفناور که است  آورده دستبه اسیمقبزرگ
قلمرو صالح   تواند ی م  وانی د  که  ی روش  نی ترم یمستق برا   تیبا هدف گسترش  گنجاندن    ردیبگ  شیپ  ی حاتیتسل  ینانوفناور  بی تعق  یخود 

  دیبا  وانی د  که  است   کرده  ی معرف   یاصل  جرم   چهار  از  یکی  را   تجاوز  جرم   رم  اساسنامۀ  5  ۀ ماد.  است  تجاوز  جرم   فی تعر  و  چارچوب نانو در    یفناور
 میجرا از    ی رسم  ی فی تعر  درج   رم   اساسنامۀ.  ندارد   قرار  وانی د  نافذ   تیصالح   تحت  حاضر  حال  در  جرم   نیا  ف،یتوص   نی. با ادهد   قرار  بیتعق  تحت

منظور  به  زین  را   تجاوز   جرم   یرسم  فی تعر  معاهده  ن یا.  کند   یانگارجرم جرم را بعدًا    نیداد ا  ح یانداخت و ترج   قینانو را به تعو  یاز فناور  ی ناش
 انداخت. قیبه تعو موقع به ی ضدبشر میجرا و   ی کشنسل ،ی جنگ میجرا  قالب  در ی المللنیب ی فریک وانی د  تیصالح  ۀطیح در  آن  کردنمهیضم

  تحرک   یبرا   اصطالحات  نیا  ظاهراً اند.  کرده  فی تعر  را   تجاوز  جرم   ی تری تخصص  اصطالحات  با  ی المللنیبو    ی حقوق   اقدامات  یۀبقدر  
 ی قدرت فناور  نیمضام  ی بررس   ای  ی دگ یچارچوب به رس   نیکه در ا  روند ی م   کاربهدر جهان    دشمن  کشور  هیعل  کشور  هر  ارتش  یی ای در  ای  ی نیزم

 .است نشده توجه  ی المللنیب جوامع  در  ی رنظامیغ یساختارها یآن رو رانگریو ریمدرن و تأث
قلمرو   دررا    ی حاتیتسل  یهایکه بتواند نانوفناور  ستین  یاگونهبه  ی المللنیب  ی فریک  وانی د  یهادر مقرره   تجاوز  جرم   یجار  فی تعر  رو،نیازا  
  طور به  که   است  نیا  یالمللنیب  ی فریک  وانی د یی قضا  است یس  رسدی م نظر به.  دهد   قرار   ی دگیرس  و  ب یتعق  مورد   ی المللنیب  ی فری ک  وانی د  تیصالح 
  ی حکومت  قدرت   یفن  لحاظ  به  هنوز  که   یکشور  در  پرقدرت   فشار  یهاگروه   اقدامات   ای)  کشورها  یدوفاکتور  اقدامات  و   یرسم  اقدامات  بتواند   بالقوه 
 ن یاست، اما ا  گرفته   قرار  ی بررس   مورد   ی بریجنگ سا  ۀاز جنب  ی المللنیب  ی فریک  وانی د  تیصالح   در  بالقوه   شکاف.  دهد   قرار  بیتعق  تحت  را (  ندارد 

 یسنت  میبه مفاه  ی تجاوز اصواًل متک  ۀدربار  ی فریک  وانی د  ی فعل  یهاهیاست. نظر  ریکاربردپذ   یبر نانوفناور  ت یحاکم  یشکاف به همان اندازه برا 
که    یزیاز آن چ  دتریمف  است  ممکناما تحت نظم درآوردن تجاوز    ،باشد   تیکفای موجود ب  فی تعر  ن ی. هرچند امکان دارد ااست  ی ارض   تیتمام

 .  د ی از آب درآ شد ی در آغاز تصور م 
است و    ی جرم رهبر  تجاوز.  ابد ی  کاهش  ینانوفناور   به  ی ده نظم   انواع  یبعض  نفع   به   تواند ی م  تجاوز  از  وانی د  فی تعار  در  آشکار  شکاف

اعمال نفوذ بر    ایدر کشور    داری معن  استیس  رییتغ  جاد یوارد کرد که در مقام ا  ی بلکه به کسان  ی،واقع  ی اسیتنها به رهبران ساتهامات را نه  توانی م
  اند داشته  نانو  ی حاتیتسل  ۀتوسع  در  که  ی ریتأث  وخاطر نفوذ  بانفوذ را به  ان دانشمندان و متخصص  میتر است که بتوانمحتمل  نیآن قرار دارند. بنابرا

  ی نظام  ینانوفناور  ی خصوص   دهندگانتوسعه  با   تا  کند ی م  کمک  فیضع  یهادولت  به  وانی د  ی ریپذ انعطاف  نیا.  میده  قرار  یی گوجواب  مقام  در
خود    صیو تشخ  تیقلمرو صالح   به   بنا  ا ی  عضو  کشور  طرف  از   ارجاع  اساس  بر  ا ی  را  هاپرونده  تواند ی م  وانی د.  کنند   مبارزه  شانیمرزها  درون  در

 . کند  ی ریگیپ
نظر  به  د یاز پژوهشگران حاضر بع  یاهرچند از نظر عده  ،درخصوص مبادرت به تجاوز باشد   یاشامل مقرره   تواند ی عالوه جرم تجاوز مبه

  یاست بحث و جدل   ریتجاوز کشورها کاربردپذ   ۀپروند   ی برا   ای باره که آ  ن یمبادرت است و در ا  ی عموم  ۀرم شامل مقرر  اساسنامۀ  25  ۀ . مادرسد ی م
 .  ابد یاختصاص  ی حاتیتسل ینانوفناور هیعل دستانهشیبه مقررات پ تواند ی م . مبادرت به تجاوز دارد وجود 

وجود    یامقرره   مثال،  یبرا .  است  شده  برده  نام  ی رسنتیغ  عامالن  به   حمله  یبرا   ی گرید  یهاراه  از  ی المللنیب  ی فریک  وانی د  مقررات  ی تمام   در
  ف ی تعر  نیا  ی گستردگ.  شودی م  محسوب   تجاوز  فعل  همآن  که  بداند   مجاز  را   خود  تیحاکم  تحت  نیسرزم  از  حمله  آغاز  یکشور  کهنیا  هیعل  دارد 

تا    جادی ا  ی ریپذ نعطافا  وانی د  یبرا   تواند ی م  ۀتوسع  ۀاجاز  هاآن  به   و  داده  پناه  شانیمرزها  داخل  در  را   دولتی ریغ  یهاگروه   که  را   یی کشورهاکند 
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در تخلفات از حقوق بشر مشتاقانه    ی خاطر همدست را به  غیردولتی هم عامالن    ی فریک  وان ی مشروع کند. د  بیتعق  اند داده  ی حاتی تسل  ینانوفناور
ها باعث  عمل آن  نیبود که ا  دهیا  نیبا ا  یناز  می رژ  ی کنندگان مالنیتأم  هیدعوا عل  ۀدر دادگاه نورنبرگ شامل اقام  هابیقرار داد؛ تعق  بیتحت تعق

 .رد یشکل گ هایناز یشد که مظالم بعد
ا   ین یبشی را پ   ی ضدبشر  می جرا سران مرتکب    ای مرتکب جرم تجاوز    یکشورها  هیعل  بیتعق  یالمللنی ب  ی فر یک  وان ی د   منشور   ن ی کرده است. 

داشته    غیردولتی   ای   دولتی   ۀزی انگ  است  ممکنکه    ی از نظر فن   شرفتهی و پ   رمعمول ی غ  می جرا به    ی نظر  ۀحمل  ی برا   است،  گری چند راه د   ۀ دربردارندمنشور  
د  سازوکارها  افتهی تیتثب   ی سازمان  وانی باشند.  واقعًا  که  پرونده  ی دگ ی رس   ی برا   یی است  طرح به  دارد.  تشک  گری د   ی شنهاد ی پ  ی ها ها   ل ی درخصوص 
  ی حاتی که عمدًا تسل  ی از نانوفناور  ی ناش  ی هااند. خطرنکرده   ق ی را تصد اتی واقع  نی محض ا   ی ن نانوفناور ردتحت نظم درآو  ی برا   دی جد  ی هاسازمان

 . کرد اعتماد  اندنداده  پس را  خود  امتحان  هنوز که دی جد کامالً   ی حقوق  ی هامقرره به توانی که نم  است  ی بزرگ و اضطرار ی شده به قدر

 ی ر ی گ جه ی نت 

  دی پد   ی صنعت  یندهایدوام کاالها و فرا   ،ی جراح  یها را در روش   ی ریو بهبود چشمگ   استها  از رشته  یاری بس  ع ی سر   شرفتیحاصل پ  ینانوفناور
  از  استفاده و  رش یپذ  ،ینانوفناور رامونیپ ی های دگ ی چیتوجه مجهوالت و پ با وجود دارد.   ی فناور نیا ۀتوسع  رش یپذ  ی برا  یمتعدد  لی دال. آورد ی م

و    ی در سطوح مل  یو اجتماع  ی انتظام ی تیامن  بارانی ز  و   ی نیبشیپ  رقابلیغ  راتیتأث  توانند ی م  نانوذرات .  باشد   محتاطانه  کامالً   دیبا  هاینانوفناور
  در  تجارت   ا ی  کشورها   یفناور  رساختی ز  به   را  یجانکاه  ۀضرب   خود،  ریتکث  ییتوانا  به   دنی رس   با   توانند،ی م  ها نانوربات  و   باشند   داشته   ی المللنیب

 . کنند  وارد  یاو هسته ی ، پزشکی دفاع  ی نظام ۀحوز
 رات یتأث.  ندارد   ی حاتیتسل  گاهیجا  گونهچیه  ینانوفناور  که  کنند   اعالم  ی آت  یهادهه  ای  هاسال  در  ی نظام  یهاجنگ   شروع  از  شیپ  د یبا  کشورها

  خواهد   یرا به جا  ی آمار کشتگان  ،شود  ی حاتیتسل  ی فناور  نیرا به دنبال خواهد داشت. اگر ا  یمتعدد  ی و مال  ی جان  یامدهایپ  یفناور  نوع   نیا  ۀ بالقو
 ی ریکارگ توأم با به یالمللنیب ی فریعواقب ک دیبا ی جهان  ۀ متصور است. جامع یکشتارجمع ی هاسالح  یکه جامعه در حال حاضر فقط برا  گذارد 

 است.   ی نظم و بازدارندگ ن یا کردنی عمل  یبرا  نهی گز نی بهتر ی المللنیب ی فریک وانی کند. د حی را تشر یفناور نیچن
  جادیا  یاوقفه  شده با فناوری نانوهای ساختهسالح استفاده از    ا یتوسعه    ،ی ابیحاکم بر دست  المللنی معاهدات خاص حقوق ب  ۀ قاعد   فقدان

  ی کامل  ی علم  ۀمطالع  منتظر  د یبا  هنوز  اگرچه ؛کار روند به  ی کاف  ی بررس   بدون  و  ی تجرب   صورت به  ممکن است  یی هاسالح   نیچن  آن  در  که  کند ی م
  .دارد   وجود  ینظام  یهانهیزم  در  مورداستفاده  ۀشد ی مهندس  نانوذرات  ی طیمحست ی ز  و  یبهداشت  آثار  بارۀدر  یی هشدارها  حاضر  حال  در  م،یباش

 حقوق نانو تحت    یهاسالح   میتنظ  به  یفور  ازین  ست،ی زطیسالمت انسان و مح  یحال بالقوه برا نیخطر نامطمئن و درع   وجودعلت  بهبنابراین،  
دارد.  هاسالح   ی المللنیب بنیابا وجود  مقررات  گسترش  سالح   هایسالح   ی المللنیحال،  به  فناوری  ساخته  یهاموجود  با    ی چالش  نانوشده 

 .کند ی م جادیا ی المللنیب ی مدن  ۀ جامع و گذاران استیس نظامیان، ان،یدانشگاه  یبرا  مالحظهقابل
. است  تیکفای ب  ینانوفناور  از  یعمد   ۀسوءاستفاد  مجازات  اعمال  یبرا   یو کشور  ی مل  ی فعل  یهاروش که    دهد ی م  نشان  پژوهش  یهاافتهی

  یهاسالح   ونی کنوانس   ای  کی ولوژیب  یهاسالح   ونیکنوانس  ۀطیندارند که در ح  کیشباهت نزد   یی ایمیش  ای  ک ی ولوژیقدرها به عوامل بنانوذرات آن
 پوشش  تحت  ندهی آ  در  را   ینانوفناور  تکامل  ی سنت  یهاسالح   گری موجود درخصوص دستگاه پرتاب و د  ی المللنی. معاهدات برند یقرار گ  یی ایمیش

  ی ها حوزه  در  هاینانوفناور بارانی ز آثار و خطرها با  مقابله یبرا کشورها  ی مل و یی قضا یراهکارها و نیقوان به  توانی نم و آورند ی نم در خود ی قانون 
اجتماع  یتیامنی انتظام مل  در  ی و  پ  یبرا   رو،نیازا .  کرد   هیتک  ی الملل نیبو    ی سطوح  با  نانوفناورانی ز  ی امدهایمقابله  با    شدهساخته  یهایبار 
ب  یی ایمیش  یهاسالح  مقررات    نیقوان  ی سرکیاز    د یبا  کی ولوژیو    و   یی قضا  یهاتیظرف   به  توجه  راستا،  ن یا  در.  کرد  تیتبع  ی المللنیبو 

  تیکه صالح   ی المللنیبو تنها مرجع و نهاد    است  یضرور  هاینانوفناور  یخطرها  با   مقابله  ی برا   ی المللنی ب  ی فریک  وانی د  ی حقوق   ی های دگ یرس 
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 ت یصالح   قلمرو  گسترش   با  تواند ی م  وانی د  نیا.  است  ی المللنیب  ی فری ک  وانی جرم را در چارچوب معاهدات و مقررات خود دارد د  نیبه ا  ی دگ یرس 
 .باشد  داشته نقش افتهیسازمان جرم  نیا به  ی دگیرس  در خود

و ساختار    وانی در د  دادستان  یتعداد  حضور  از  ی ریگبهره   با  و  خود  تیصالح   قلمرو  از  استفاده  با  ،ی المللنیب  ی فریک  وانی د  حاضر،  حال  در
  ی ابیدست  درصدد   ی المللنیب  ی فریک  وانی د  ن،ی. بنابرا دهد ی مقرار    ی المللنیب  یو دادرس  ب یرا تحت تعق  ایدر سراسر دن  میجرا   ،شدهفی تعر  ی و قدرت
به جرم   ی دگ یخود را در رس   تیصالح   قلمرو  تا  است  یجنگ  تیجرم تجاوز و جنا  فی از نانوذرات در چارچوب تعار  ی ناش  می جرا از    ی فی به تعر

 گسترش دهد.  یاز نانو فناور  ی ناش
بدون نقص در چارچوب   توانمی   اند شمرده  مردود  را   ی حاتیتسل  ینانوفناور  بارآثار زیان  مخصوصاً   کهرا    یفی تعار  پژوهش،  یهاافتهی  بنابر

  یدچار کاست  ی المللنیب  ی فریک  وان ی د  هرچند  ؛دادقرار    ی فریک  یهای دگ ی رس   منظوربه  ی المللنیب  ی فریک  وانی د  تیقلمرو صالح   تحت رم    ۀاساسنام
 نی نانو است، اما در حال حاضر بهتر   یبا فناور  شدهساخته  یهاسالح   و  یی ایمیش  یهاسالح کارگیری  بهاز    ی ناش  میجرا به    ی دگ یدر رس   ی و نواقص

 .است کیفری  ی دگ یرس  یبرا  المللی بین دارتیصالح  مرجع 
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