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As a new technology, HAARP has several adverse effects on the international 

community, even though its owners say it is intended to study ionospheres to 

develop new technologies, facilitate radio communication, and counteract the 

negative effects of atomic explosions. This was not the case in principle, and its 

abuses and deviations have been observed, turning it into a technology against 

humanity. This article aims to examine the abuses of HAARP 's technology and 

how they violate fundamental human rights. Research methods are descriptive and 

analytical, and data collection is done through collection and filing. In this 

qualitative study, researchers found that Haarp's new technology violates 

fundamental human rights, including the right to life, freedom of thought, and 

future generations' rights. 
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 هارپ   نی نو  ی بشر با فناور  ن ی ادی نقض حقوق بن 
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 رانیمراغه، ا ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم  ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم  ار،یدانش 2

 رانیمراغه، ا ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم  ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم   ار،یدانش 3

 چکیده  اطالعات مقاله 

  هدف از  هارپ   دارندگان   کهن یبا ادارد.    یالمللن یدر جوامع ب  ی ادی که آثار سوء ز  است   ینی و نو  دینوپد  یهارپ فناور پژوهشی مقالۀ  
ت  زیو ن  ییویارتباطات راد  لیو تسه  دی جد  یفناور  ۀمنظور توسعبه  ونوسفری  ۀآن را مطالع  داشتن با    یمنف  راتیثأمقابله 

به   لیشده و آن را تبد  آن مشاهده  در   یها و انحرافاتو سوءاستفاده نیست    نیاند، در اصل چن کردهبیان    یانفجارات اتم
  یچگونگ  و  هارپ   نی نو  یفناور  یها استفادهسوء  یمقاله بررس   نیا  هدف از نگارش  . است  کرده  ت ی بشر  هیعل  یفناور
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 مقدمه 

برا تری  زندگی راحتامکان    نیا  فناوریمداوم    شرفتیپ ها همواره  و انسان  خواهد داشت ها ادامه  شرفت یپ   ن یا  .است  آورده   فراهم   تی بشر  یرا 
 زین  یمنف  ۀجنب  یو دارا نبوده است    تی بشر  یزندگ   ی مثبت و رفاه   ۀدر جنبفقط    شرفتیپ  ی هستند، ول  شرفتی از پ  ی به مراتب باالتر  دنی خواهان رس 

تواند موجب  ی به همان اندازه که م   ؛است  ده یرس   یی هاشرفت یپ  به  زین  های دیگرجنبهاز    است،  کرده  شرفتی پ  یرفاه  از نظر هر اندازه که    هست.
 1مخرب هارپ کرده فناوری  بشر را سلب    نی ادیکه حقوق بن  هافناوری  نیاز ا  ی کیشود.  می   زین  تی شود، موجب سلب حقوق بشر  شیرفاه و آسا

 .است

قرار    ی الملل نیشمول در دستور کار مجامع بجهان  ی حقوق   ۀمجموع   ن یبود تا تدو   ی ثرؤم  اریبس  ۀ زیدوم انگ  یبار جنگ جهانبتیمص  ع یفجا
  ، منشور ملل متحد   1  ۀماد   3اساس بند    (. بر1383  ،ی ریمالم  )مرکز  بود  حقوق بشر  ی جهان  یۀاعالم  بیتصو  و  نی ها تدوتالش   ن یاوج ا  ۀنقط.  رد یگ

شد در جهت تقویت احترام   نی زبان و د  و  اساس جنس  بر  ی ضیگونه تبعچیمردم بدون ه  ۀهم شد  عضو سازمان ملل متحد الزم    یکشورها  ۀبر هم
  ن ی تری و اساس  نی حقوق همان حقوق بشر است که بارزتر  نی(. ا41، ص 1383  ،ی نی)حس   کنند   یهای اساسی همکاربه حقوق بشر و آزادی

  نیا  یند دارا اانسان  چوناعم از زن و مرد،    ،ها( و انسان37، ص1400،  همکارانو    ی)مهدو  است  گرفته  نام  کنون  تا   خلقت  زمان  از  بشر  مباحث
،  1383  ،ی ریمالم  مندند )مرکزطور برابر از آن بهره کلمه، به   قیدق  یبه معنا  ،هاآن  ۀ(. البته هم161، ص1400،  همکارانو    ی )رمضان  هستند حقوق  

از    یحق برخوردار  یحقوق مدن   ی المللنیب  ثاق ی. منیست  خاص   ی فرهنگ  ا یحاضر    قرن  مختص  ت،ی موضوع مشترک بشرمنزلۀ  به  ی، ول (  750ص
 ، فی (. طبق تعار118، ص1394)سرفراز،    کرده است  ن ییاشخاص تع  یرا از حقوق تمام  ندهی آ  یهاطور حقوق نسلنیو هم  تیامن   ی و آزاد  و  اتیح

کید دارد ها  یآزاد   و  حقوق  ریاز سا  یمند شود که بر تحقق و بهره ی اطالق م  یحقوق بشر به حق  ی المللنیدر نظام ب  نی ادیحق بن که  نیبا توجه به ا  .تأ
کید  سازمان ملل    یهاو قطعنامه  ی المللنیب  یهانامهمانیپ  از  یاریبس  در  ندهی آ  یهانسل  حقوق  و  یآزاد  حق  ات،یحق حبر     ر یثأت  ،است  شدهتأ

(.  183، ص1397،  همکارانحامد و    ی )باقر  کرد   مطرح   ی بشر  نی ادیها را حقوق بنآن  شودی و م  اند حقوق بشر گذاشته   ی المللنیب  نظام  در  ی شگرف 
 شود. ی هارپ نقض م یحقوق توسط فناور نیا موارد  ی حال در برخ نی، باااستآور سازمان ملل و الزام ۀحقوق بر عهد  نیا نیمأت

با   و   (Greenberg, 2020, p.88)  نیزم  جو    ونوسفری  یۀال  ۀو پژوهش دربار  ی با هدف بررس   1993است که در سال    یفناور  ی هارپ نوع 
 در  پروژه  نیاشد.  ی اتیعمل و لیتکم 2007 سال در و شروع کای امر یی ای در و یی هوا  یروهاین نیمشترک ب یبا همکار  و یی وی استفاده از امواج راد

 ن ینخست  ،تسال  کوال ی(. ن93، ص1396،  شهربابک  یکانادا است )مردان   HIPASو  هیروس  SURA2  ۀمشابه سامان ی ونوسفری  یاکنندهگرم   واقع 
زاده  هارپ را اختراع کرد )عباس  ستمیس ستالند یبعدها دکتر برنارد ا  یول کرد انیب را  ی اتی نظر ستمیس نیا ۀدربار  ،1912 سال  در هارپ  پردازهی نظر

 National)  شودی م   تیحما  کای امر  دولت  ی دفاع  ۀشرفتیپ  ی قاتیآژانس تحق  یسو  از  بزرگ  ۀ پروژ  نیا  شودی (. البته گفته م 2، ص1396،  یمحتوو  

Research Council, 2014, p. 12)  .تواند به سلب و  ی م  زین  ی مختلف جوانب  از   دارد،  مخرب   یکاربرد   گوناگون  ابعاد  در  یفناور  نیا  ازآنجاکه
 شود.  منجرنقض حقوق بشر 

 کاربرد   را   آن  از  هدف   وفناوری است    ی نوع   که  هارپ  عبارت است از:  به آن است  یی گودر صدد پاسخ  پیش رو که پژوهش    ی پرسش اصل
م کرده  یمعرف   ی قاتیتحق چگونه  بنی اند،  حقوق    روش   با   که   است   ن یا  بر  تالش   پژوهش  ن یا  در رو  ازاین  کند؟  نقض  را   ی بشر  نی ادیتواند 
 ی حقوق بشر  نی ادیبن  قی هارپ و مصاد  ی شناسبه مفهوم   ابتدا   ،راستا  نیا   در.  ی شودآن بحث و بررس   ی چگونگ  یاکتابخانه  ابزار  با  و  ی لی تحلی فیتوص 

 مورد مداقه قرار خواهد گرفت.  ی بشر ن ی ادیبا نقض حقوق بن یفناور نیا ارتباط و سپسشود می پرداخته 

 
1. High-frequency Active Auroral Research Project 

 ابرسالح شوروی سابق  .2
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 ی شناس   مفهوم .  1

  ی ضرور   ی بشر  ن ی ادیحقوق بن  و  هارپ  میبا مفاه  ی اجمال   یی هارپ، آشنا  یو نقض آن با فناور  ی بشر  نی ادی حقوق بن  قی به مصاد  پرداختناز    شیپ
 است.  

 هارپ   ی مفهوم   خاستگاه .  1- 1

  فعال   ی قاتیتحق  ۀ»برنام  یمعنا  به  است و  ”High Frequency Active Aurore Research Program“و مخفف    یاختصار  یاواژه   هارپ 
  شیدا یپ  ۀسرچشمه و نقط  .(18  ص،  1392  ،ی حسنو    یی)مهکورود  کار می به  HAARP  صورت که بهاست    باال   فرکانس  با  ونوسفری  ی بررس   یبرا 

  ی،مطرح کرد ول  نه یزم  نیرا در ا  ی اتی نظر  تسال  کالیبه نام ن  ی . شخصاستاول    یاز جنگ جهانپیش  سال  دو    کهگردد  برمی   1912هارپ به سال  
نخستین    ،تسال  کوال ین  .(2  ص  ،1396  ،یزاده و محتورا اختراع کرد )عباس  یفناوراین  و نظر او،    دهیبا استفاده از ا  ستالند،یاز مرگ او، برنارد اپس  
 تیفعال گفتی م ی و .داد نجات  مرگ  از  را   یادی ز مارانیب توان ی مفناوری  ن یکه با ابر این نظر بود  ،(103، ص1396 ،یهارپ )قادر پردازهی نظر

.  کرد   درمان  را  تب  و  ی سرماخوردگ  و  رهاند   مخرب   ترشحات  از  را   پوست  کرد،  فراهم  را   آرام  خواب  امکان  داد،  شیافزا   توانی م  را   غذا  هضم  و  قلب
  یبرا   هارپ  فناوری   که   شد   مشخص  بعدها  اما   .(72ص،  1380  ،ی ن ی)قزو داد  انتقال   می س  بدون   توانی م   را   برق   یروین  که   گفتی م   او   نیهمچن
 یمنظم و بلند   یهاصورت آنتنالبته به  ،و ابداع شده است  ی طراح  شود،ی م   آغاز  نیزم  از  باالتر  لیما  ی س  حدود  از  که  یاه ی ال  ونوسفر،ی  یکاردست

 .(Begich & Manning,1995, p.13) کنندی م یکاررا دست ونوسفریکه 

 ی بشر   ن ی اد ی بن  حقوق .  2- 1

  به   دولت  یتعد   با   مقابله   منظوربه  اصل   در  که(  265، ص  1382  ،ی)نوروز   را  ی بشر  حقوق  قیتعل  رقابلیغ  و  انحراف  رقابلیغ  حقوق   از   دسته  آن
  ن ی قوان  در  که  شودی م  ی حقوق   تمام  شامل  حقوق  نیا.  ند یگوی م  ی بشر  ن ی ادی( حقوق بن35  ص  ،1396  پور،ی )حاج   اندشده  وضع   اشخاص  حقوق
 ی بر روابط عمود  حقوق اساسا    نیو اعمال ا  (Mak, 2007, p. 45)  اندشده  یی شناسا  ی بشر   حقوق  یامنطقه  و  ی المللنیب  اسناد  و  کشورها  ی اساس

 . (Fornasier, 2015, p. 29)اشخاص.  نیماب ی دولت و اشخاص مدنظر بوده است نه روابط افق

 هارپ   ی فناور   ۀ مجرمان   ی کاربردها   . 2

  محال  با  ی کردن بدون آن تقری زندگامروزه  که در    یطور، بهاست  سوق دادهفناوری    یروزافزون علوم و صنعت جهان را به سمت و سو  شرفتیپ
ااست آسا  اگرچه  ،شرفتیپ  نی.  و  رفاه  جهت  برخ است،  بوده    تی بشر  ش یدر  عکس،    یدر  جهت  در  آن  از  عل  ی عنیموارد    ، ت ی بشر  هیبر 
بعدها مشخص   ی بودن آن را کرده بودند ولی قاتیتحق یها که در ابتدا سازندگان آن ادعایفناور نیاز ا ی کیگرفته است.  صورت   یی هااستفادهسوء 

  اریدر اخت  ،فناوری   نی ترمدرنمنزلۀ  هارپ، به  ی. فناوراستهارپ    ی، فناوراست  تی بشر  یآن مجرمانه و در جهت نابود  ی شد که کاربردها
 دارد.  ی متفاوت ۀمجرمان یو کاربردها است ی ناستکبار جها

  د یتول   ،(Freeland, 2014, p. 13)  ی و تنفس  زا سرطان  یهایماریبگسترش    و   جادیا  ،(Smith, 2017, p. 34)  مرگبار  ی هایماریب  جادیا
  ن ی سهمگ  یهاطوفان  جادیا  ،(Rubin et al., 1986, p. 10)  یویکل  و  ی اختالالت گوارش   جادی ا  ،(Welburn, 1988, p. 274)  ید یاس  ی هاباران

  ، (68 ص، 1382 همکاران، و فیتر) ستی زط یمح بی تخر ،(Swartz, 2011, p. 142)زلزله  ی مهندس  ،(13  ص ،1395 ، یو گردباد )سجاد
  ی ازن )مهاجر  یۀشدن السوراخ،   (Fort Detrick , 2001, p.1)   ی پنهان  یترورها  ،(Sanchez, 2014, p. 191)  شناختی زیست  یهاجنگ

 ص،  1397  همکاران،  و  ی باشهیق  انیرضاوهوا )آب   ریی تغ  ، (Smith, 2017, p. 34)  ی خشکسال  جادیا  ،(45  ص  ،1394کاران،  مو ه  ی روانیا
  یکاربردها  نی ترمهم   از  (Wilhite et al., 2008, p. 141)  ی و سونام  لیس  جادی ا  ،(Layser et al., 2020, p. 297)آتشفشان    جادیا  ،(586
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به   ی بشر  نی اد یبن  حقوق  قی مصاد  ذکر  از  پس  .و نقض کنند   اندازندرا به مخاطره    ی بشر  نیادیحقوق بن  توانند ی م  که  هستند   هارپ   یفناور  ۀمجرمان
 .پرداخت میخواه یفناور  نیا یحقوق توسط کاربردها نی انقض  ی چگونگ

 ی بشر   ن ی اد ی بن  حقوق   ق ی مصاد   .3

  ،ی و فرهنگ  یاجتماع  ،یو حقوق اقتصاد   ی اس یو س  ی حقوق مدن   ونیحقوق بشر و دو کنوانس  یجهان  یۀاعالم  ژه یوبه  ،اسناد حقوق بشر  در
حقوق    قی مصاد  ان یاز م  یول   .(121  ص،  1398  ،ی ریبشو    ی)کاظماند  مهم  یگوناگون همگ  قی مصاد  نیحقوق بشر مشخص شده است. ا  قی مصاد

 ر، ی )قد   ستی زطیمح  بر  حق  و(  139  ص،  1392  کجباف،  سالمت )آل   حق  ،(143  ، ص1396و همکاران،    یالموت   ی)محمد   اتیبشر، حق ح
  کنیم.ی م یبررس ها را آن ادامه در که  روند ی م شماربه ی بشر نی ادیبن حقوق نی ترمهم از( 99، ص 1392

 ات ی ح   حق . 1-3

که  ،حق نیداشته است. ا ی نعمت به بندگانش ارزان ن یعنوان اول به انیکه خداوند عالم استآن حق وجود و حق بودن  ۀساد یدر معنا اتیحق ح
 مجازات دنیوی و اخروی دارد. آن کنندۀ سلبو ناشدنی است سلب ،شودی حقوق بشر محسوب م نی تریادیاز بن

مهم    ی نقش  ،یراهبرد   ی مفهوم  ۀمثاببه  ،حق   نیا(.  8، ص1394  ، یاست )جعفر  اتیانسان برشمرده حق ح  یبرا  می که قرآن کر  ی حق  نی نخست
 ی المللنیدر اسناد ب  اتیحق ح  ن ی ادیکند. نقش بنی م  فایحقوق بشر، ا  یجهان  یۀاعالم  ریحقوق بشر، نظ  ی المللنیاسناد ب  ی مفهوم  ۀهندس  میدر ترس 

ا ا  نیمذکور  با  دا   نیا  انتیو ص  فایاست که  در  مل  ۀ ریحق  ب  ی معامالت  انسانیبه سا  ی دسترس   ی المللن یو  باقر  سریم  ی ر حقوق   ( و   یخواهد شد 
(  44، ص1384  ،ی)مظاهراست  حقوق بشر سازمان ملل »حق برتر« خوانده شده    ۀتیکم   ی از سو   اتیحق ح  ،رونی(. ازا19، ص1390،  شاهملک 

( که سلب 152، ص 1396  همکاران،  و  ی الموت   ی)محمد  رندیناپذو اعراض  ی ناشدنسلب  حقوق  از  حق   نیاحقوق بشر،    ی المللنیو بر اساس اسناد ب
 . (9، ص  1399و همکاران،    ی)اکبر  دارد   همراه   به  ی المللنیکشورها و حقوق ب ی را در حقوق داخل  فریک  نی دتری آن شد

 سالمت   حق .  2-3

  اما  است؛  ی ناهنجار  ای  یماری ب  بدون   یحالت  در  موجود زنده  ۀنیبه  و  ی عاد  کارکرد   ا ی  ی تندرست  و  تیعاف  و  مستمر  یماریب  فقدان  لغت   در   ی سالمت
  ی کامل جسم  یکه در مفهوم سالمت   ،یماری فقدان ب  ی به معنا  ا  صرف   نه   ی، سالمت  است،   آمده  یجهان  بهداشت  سازمان   ۀاساسنام  در   که   ی فی تعر  طبق

  دارند   نیمع  یی هاتیمسئول   حق  نیا  ن یتضم  و   نیتأم  در  ی کل  طور به  هادولت  و(  4  ص،  1400  همکاران،  و  یموری)تاست    شده  داد قلم  یو روان
 به  را   کشورها  نه،یزم  نیا  در  ی المللنیب  سند   نی ترمهم   منزلۀبه  ،زین  ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یحقوق اقتصاد  ثاقیم.  (139  ص،  1392  کجباف،  )آل 

  صورت  در  که(  51  ص،  1392  ،ی اوران ینو    د ی)جاو  داند ی مملزم    ر یفراگ  یهایماریب  کنترل   و   معالجه  ، ی ریشگیپ  و  طیمح  بهداشت  بهبود
 . است ی ریگیپ و  مجازات قابل حق  نیا خطرانداختن به

 زیست محیط   بر   حق .  3-3

  به  ملزم   را   ی بشر  ۀجامع  واست    شده  مطرح   ی همبستگ  حقوق  یهاجلوه   از  ی کی  که  است  بشر  حقوق  سوم   نسل  قی مصاد  از  زیستمحیط   بر  حق
  چهل  از  شیب  یقانون اساس و تاکنون در  است    ی حقوق همبستگ  ۀشاخ  نی ترافته یحق توسعه  نیا  .(100  ص،  1394  ر،ی )قد   کند ی آن م   تیرعا

بر    د یتأک ضمن    ،عتیطب  یاز منشور جهان  پس  ی،حقوق همبستگ  .(64  ص،  1392  ،ی)مشهد  است   شده  شناخته   تیرسم  به  رانیا  ازجمله  کشور
 .(165  ص،  1392  ارغند،و    یپورهاشم)  پرداخت  داریپا  ۀو به موضوع توسع  پذیرفته شد   ی المللنیب  ۀدر سطح جامع  جی تدربه   ،استکهلم   یۀانیب

رساندن به  بی آس  بدون و استفاده از منابع    یسازد که در آن زندگ می متصور    ی جوامع بشر  یمطلوب را برا   یا ندهی است که آ  ی مفهوم  داریپا  ۀتوسع
 . (Soubbotina, 2004, p. 25) زیست ممکن باشدمحیط 
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  ت ی( و حما1401  همکاران،و    ی)خسرو  است  شده  نهی نهاد  ی المللنی ب  ۀدر جامع  یاز حقوق بشر در قالب همکار  تیحما  ۀشیکه امروزه اند نیبا ا
زیادی  قربانیان    ا  (، باز موارد نقض حقوق بشر عمدت55، ص1390،  ساعد و    ییدار شده است )کدخدا شهی ها رو حقوق انسان  ی از کرامت انسان 

 .(1289، ص1400 ،ی کوچ  انیو رضائ ی)حداد دارد 
در   ی با حقوق بشرفناوری  علم و    ۀو رابطاست  نبوده    نیچن  قتیدر حق  ی ول مند شود،  انتظار دارد از آن بهره   یهر فرد   ،فناوری   شرفتیپ  با

  ی کاربردها  با  ی بشر  نی ادیبن  حقوق  نقض  ی چگونگ  و  ارتباط  به  ادامه،  در از حقوق افراد نقض شده است،    یار یعلم بس  شرفتیتعارض بوده و با پ
 : می پردازی م هارپ  یفناور ۀمجرمان

 هارپ   ی فناور   از   حاصل   ی مار یب   گسترش   با   آن   نقض سالمت و    حق و    ات ی حق ح .  1- 4

که  ی شده است. زمان  ی آن طراح  افتی در  یبرا   گری د  ستگاهیو دو ا  ی کیالکترون   یرویارسال ن  یبرا ها  از آن  ی ک یکه    دارد   ستگاهیهارپ سه ا  یفناور
الکترون جو  ع یتجم  ی کی امواج  در  چند آن،  شده  قدرت  با  آماد  ن ی هم  ا  افتی در  ۀبرابر،   یروینعلت  به  ،است  هارپ    ۀکنند افتی در  ستگاهیبا 

و    ی خصوص انسان سمجانداران به  ی تمام   یکه برا است    یی ایمیش  یاماده  وم ی کند. باری م  افتی در  زین  وم ی اش، به همراه الکترون بارشدهع یتجم
هشدار  وم ی بار هایخطر دربارۀ ها،یماریو ب ی آژانس ثبت مواد سم نی همچنو  ی،دفاع ی م یش ۀمحقق برجست 1، کوم یکارن  فورد ی. کلاستخطرناک 

شود.  ی م   جادی مشکل ا  شاناندام  ریطحال و سا  ها،هی در قلب، معده، کبد، کل  خورندی را م   م وی از بار  یادی ز  ری که مقاد   یی هاانسان  د ینگوی و م اند  داده
قلب،    تمی در ر  رییتغ  ،ی باعث مشکالت حاد تنفس  ممکن است محلول در آب    وم ی بار  باتیترک  اد ی ز  ری که مصرف مقاد  د ن کنی م  د یی تأ  هاآن  ،نیهمچن

 ,Smith, 2017)  اند و کشنده  ی سم  اریافراد بس  یحمالت برا   نیمتأسفانه ا  .شود  ی ضعف عضالن  و  مغزمعده، تورم    کی فشارخون، تحر  شیافزا 

p.34  ).ی وزندگ   به  محق  و  سزاوار  یفرد   هر  دیگوی که م  ،بشر  حقوق   ی جهان  یۀاعالم  3  ۀماد  زیو ن  ی المللنیب  نیها و قوانونیکنوانس  ۀوجود هم  با  
 کنند.ی م فراهم  را  اتیح حق فاحش نقض موجبات خود  هایشیآزما با یفناور نیا صاحبانهم  باز است، یفرد  ت یامن و یآزاد

( و Sanchez, 2014, p.187)  است  دانسته  ی و نظام   ی هارپ را دفاع  ۀ هدف امریکا از پروژ  2به نام مورگلونس  یدانشمند   گر،ی د  ی از طرف 
جان خود را از دست    است و این افراد  حاد شده  ی افراد به سندرم تنفس  یباعث ابتال  ی،کی ولوژیب  یهایماریبا پخش ب  ،کند که امریکای اعالم م
 ,Freelandاست )  ها یماریداروها و ب  قیو دق  میش مستقیپابا    هاتیجمع  ۀ پروژه کنترل هم  نیا  ییکه هدف نها  دارد ی م   عاناذ  تی در نها  یدادند. و

2014, p.10)(. 828، ص1385)اسلوتر و بروک،  کنند ی م  د یرا تهد  یالمللنیب ۀجامع مسری که یی هایماریب ؛ 
  ی اسیس  گرایشفارغ از نژاد، مذهب،    ی،و روان  یسالمت جسم  ی اب یاستاندارد قابل دست  نی از باالتر  یاست که حق برخوردار  ی درحال   نیا
شد.    یی شناسا  1946در سال    ی سازمان بهداشت جهان   ۀاساسنامبار در  نینخست   ،حقوق بشر  نی تریادیاز بن  ی کی  ی،اجتماع  ای  یاقتصاد  تیو وضع

گل و میکرده است )ابراه  فی تعر  ی و اجتماع   ی روان   ،ی کامل جسم  ی که تندرست  ،یماریتنها فقدان ضعف و باساسنامه سالمت را نه  نیا  ۀمقدم
  کاربردن بهخود،    ۀ اساسنام  8  ۀدر ماد   ی جنگ  تیدر بخش مربوط به جنا  ی،فریک  ی المللنیب  وانی د  ،گری د  ی (. از طرف 279  ، ص1400  همکاران،

  ی جنگ  اتیمشابه را جزو جنا  یابزارها   ا یمواد    و  االت یس  ی گازها و تمام   ریسا  ا ی  یسم  و  کنندهخفه  یگازها  ،یسم  یهاسالح   ایهمچون سم    یابزار
  یتمام  ض،یموجب اصل عدم تبعبه  ،طورنیهم  .( 279  ، ص1397  ،یاویخ  ی )بهر  دهد ی قرار م  گرد یآن را تحت پ  ناو مرتکب  است  قرار داده

و    تیمذهب، جنس  ت،ینژاد، رنگ، تابع  ثیاز ح  ی ضیتبع  نی ترصورت برابر و بدون کوچکخود به  نشهروندا   اتیاند از حق حها مکلفدولت
  ات یح  نی ادیها نقض حق بنآن  اتیاز ح  یشهروندان در پاسدار  انیم  ی و نابرابر  ضیکنند. هرگونه تبع  تیو حما  یافراد پاسدار  ی تعلقات عرف   ریسا
 (. Nowak, 1993, p.6) رودی شمار م به
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تعهدات بالعوض در جهت منافع مشترک   یشد که حاو  یالمللنیب  قواعد   گسترش   موجب  بشر  حقوق  از  تی اول و دوم، حما  ی پس از جنگ جهان 
  کنفرانس   ی انیپا  یۀانیب  لیدل   نیست، به هما  هاانسان  سرنوشت  بهبود  و  تی حفظ منافع بشر  ی المللنیب  حقوق  قواعد   یی نها  هدف  .است  تی بشر

  و   کرد   جادیا  بشر   حقوق  و  زیستمحیط  از  حفاظت نیب  ی نی ادیبن  وند یپ  سالم،  زیستمحیط   داشتن  به  انسان  حق   اعالم  با،  1972  سال  در  استکهلم
  ی، برابر و یآزاد  کنار در سالم،زیست ها به داشتن محیطانسان حق قراردادن با هیانیب نیاول ا ۀالملل شد. مادنیب حقوق در د ی جد ی تحول  سرآغاز

  ط یو شرا   ی و برابر  یداشتن آزاد  ی برا   ن ی ادیحقوق بندارد انسان از  ی مقرر م  هیاول اعالم  ۀ. ماد کرد قلمداد    نی اد یحقوق بن  قی از مصاد  صراحتا    را  آن
 (.101، ص1386م با سعادت را بدهد، برخوردار است )وفادار، أ تو یزندگ  ۀکه به او اجاز ی طیدر مح ،ی مناسب زندگ

و حقوق نسل   2ی همبستگ  حقوق  ۀزمر  در  را   ندهی آ  یهانسل  حق   زی، نفرانسه  ی المللنیب  دانشگاهاستاد  و    ی المللنیب  ی مقام   1،کارل واساک 
، در مجمع  1982به سال    ی عنوان حقوق همبستگ  با  ،حقوق بشر  ی المللنیب  ثاقیم  نیسوم  طرح   سینوشیپ   در  فهرست  نیآورد. ای شمار مسوم به
  هلم،استک  در   1972  نئ ژو  در  ،زیستسازمان ملل متحد درخصوص محیط  یالمللنیب  کنفرانس  ی رسم   یۀسازمان ملل مطرح شد. اعالم  ی عموم

، 1389  ، ی است )جمال  کرده  ی ها تلقانسان  ن ی ادیبن  حقوق  از  ی برابر  و  یآزاد   همچون  را   سالم  ی زیستمحیط  داشتن حق  ی عنی  زیستمحیط  بر  حق
 بشر   حقوق  نی تریادیبن  از  ی کی  ،مستقل  طوربه  ،شهی اند   و  فکر  یآزاد  حق  و  اتیح  حق  کنار   در  ندهی آ  یهانسل   حقوق  ،وصف  نیا  با(.  120ص

 . است شده شناخته

  و  کند   ت یحما  و   حفاظت  زیستمحیط  منابع   انواع  از  باید  ی نسل  هر  که نیا  اول  دارد؛  وجود  مصداق  سه   ندهی آ  یهامفهوم حقوق نسل  یبرا 
مند  بهره   ارزشمند  راثیم  ن یا  از   بتوانند   هم  ندهی آ  یهانسل  تا   بهره ببرد  مطلوب   و   یمنطق  ینحوبه  خود  زیستمحیط  از  نسل   آن   که  معناست   بدان   نیا

  دیبا  زین  ی عیو طب  ی فرهنگ  راثیم  . درنهایت،به آن وارد نشود  ی ریناپذ باشد که صدمات جبران  یاگونه به  زیستمحیط  از  استفاده  که،نیشوند. دوم ا
 (. 166، ص1395، همکارانو   ی محافظت شود ) پورهاشم ندهی آ یهانسل یهمواره برا 

  نقض   را  خاصه  حقوق  نیها اآن  شدن ی عمل  واست    ی بشر  ۀخاص  حقوق  نیدر تضاد و تناقض با ا  آشکارا هارپ    یفناور  یاز کاربردها   ی برخ 
 :از ند اعبارت  ی بشر حقوق ناقض یکاربردها  ن یا از مورد  نی چند  ،کند می 

 پر قدرت   ی ها طوفان   جاد ی ا   . 2-1- 4

گو ودر گفت  ،هواشناس در دانشگاه کلورادو  3ر، لیم  ویاست  دکتر.  است  ن یزم  ۀکر  یرو  هارپ   ۀ پروژ  شگاهیعمال  آزما موسوم به مثلث برمودا    ۀمنطق
  ، لومتریک  88تا    97با مساحت    یادر محدوده  ،قسمت مثلث برمودا   نی تری را در غرب   ی ضلعشش   یبا نام ابرها  یی : ما ابرهاد یگوی با کانال علم م
  ی انفجارها   جاد یا  با  ،ابرها  نیا.  شوند ی طور نامنظم پراکنده م ها بهمواقع آن  شتریو در ب  ستیمشاهده نابرها قابل  ن یا  ۀ. عموما  لبمطالعه کردیم

  ارتفاع  تا  یی هاموج  با  پرقدرت   و  بیمه  یهاطوفان  یدهشکل  با  که  کنند ی م   د یتول   را   ساعت  بر  لومتریک  170  از  شیب  سرعت  با   ییبادها  کوچک،
  ی گردبادها  و  طوفان  عامل  را   هارپ   دانشمندان(.  8ص،  1395  ،ی)سجاد  کنند   غرق  ای در   در   را   های کشت  و  ماهایهواپ  بالفاصله  قادرند   متر  سیزده

 . (Freeland, 2014, p.17) کنند ی م  ی معرف  د ی شد 

کنوانس بهخص  اهداف  یبرا   عمد به  است  ممکن  ی عیطب  ی هادهی پد   که  است  شده  انیب  نیچن  انمود  ونیدر    ان ید )عباسن کار گرفته شومانه 
ازآنجا125، ص1397،    فرد فکاری ظر  و  یرازیش به  یفناور  نیا  صاحبان  است،  ی عیطب  یادهی پد   طوفانکه  (.  از  را  استفاده  برای  خاطر    رادیاآن 

 .داد قرار بیتعق تحت ونیکنوانس نیا استناد به  توانی کشورها م ریسا حقوقو صدمه به  خسارت 
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 ی د ی اس   ی ها باران  جاد ی . ا 2- 2- 4

ا  یاسناد م  نهیزم  ن یکه در  فناور  دهند ی وجود دارد نشان  ب  یکه  ب  یبرا   شتریهارپ  شده است   ی طراح   ی طیمحستی و ز  ی کی ولوژیجنگ 
.(Sanchez, 2014, p.191)  که    طورهمان.  شودی گفته م  1کی ون ی که به آن راد  کرد باران را هم کنترل    یابرها و حت  شودمی   وهوا آب  یکاربا دست

  ی برا   گری د  ستگاهیا  دو  و  ی کیالکترون  یروین  ارسال  یبرا   هاستگاه یا  نیا  از  ی کی  که  دارد   ستگاه یا  نی هارپ چند   یبه آن اشاره شد، فناورتر  پیش
ا  کنند ی م  افتی هم در  وم ی بار  هاالکترون  با  همراه  که   اند شده  یطراح   آن  افتی در  ,Smith, 2017) دهند ی م  شی را افزا   جو     PH  ها وم ی بار  نیو 

p.34).  شیافزا  PH  اس را  اس  ی کل  طوربه  .کند ی م  ید یباران  که    ی باران  ید یباران  از     PHاست  طب   PH  یعنی  6/5آن  باشد    ی ع یباران  کمتر 
(Welburn, 1988, p.274).   ی د یاس  عتیطب  فی توص   یبرا   بارنینخست  یبرا   1872در سال    2تیاسم  آنگوس   روبرت   را  ید یاصطالح باران اس 

 Driscoll et)شود  می ها  و کاهش جنگل  بی باعث تخر   ی د یاس  یهابارش   . (Manahan, 2017, p.763)برد   کارشهر منچستر به  ی هاباران

al., 2001, p.189).  دهد،می   قرار  خود  ری تأث  تحت  را   یالرزه   تیفعال  روند   یرعادیغ  یهاباران  بارش   ،نیهمچن  (Muco, 1999, p.12.    عالوه
مزمن، اختالالت   تیمسموم.  (Bhatti et al., 1992, p.19)شود  می   زین  ریوم مرگ  شیافزا   ی حت   و   ی تنفس  یهایماریب  شیافزا   باعث   ، موارد   نیبر ا

 . (Rubin et al., 1986, p.10) استآن  یامدهایاز پ زین یمغز عاتیو ضا یویاختالالت کل ،ی گوارش 

 آشوب   ،یاقتصاد  رکود  به و   دارد   ی زیستمحیط   اتی ریثتأ  یکشاورز  یهانیزم  بی رتخ  و   هاجنگل  بی تخر  ،ید یاس  یهامانند باران  ی مشکالت
 ۀریبه زنج  اتی ح  ۀ ماندن و ادامزنده  ی ها برا است که انسان  یهی (. بد 68، ص 1382،  همکارانو    فی تر)  شودمی   منجر  یاس یس  ی ثبات ی ب   و  ی اجتماع

و  نیاز    یی غذا پ  ی کیدارند  تخر  یامدها یاز  برا است  تی بشر  ینابود  ستی زط یمح  بی مهم  چن  ی ریجلوگ   ی.  ا  امدها یپ  نیاز  خسارات    جادی و 
او    ستی زط یکنفرانس سازمان ملل، انسان و مح  یۀان یب  26است، مطابق اصل    دهیرس   بی به تصو  ی متعدد  یهاونیو کنوانس  نیقوان  ی،ستی زط یمح

 اتیهرگونه عمل  1998در سال    زین  ی المللنیب  ی فریمصون بماند. دادگاه ک  گری د  ی عموم  بی تخر  لیوسا  ی و تمام  یاهسته  حاتی تسل  تأثیراتاز    د یبا
 ونیکنوانس  بی به تصو  شود ی م  طورنی. همقرار داد  ییهاآن مجازات  نعامال   ی درنظر گرفت و برا   یجنگ  تی جنا  ۀرا در زمر  ستی زطیبر ضد مح

  ک ی دارد: »هری م  مقرر  انمود   ونیکنوانس  ک ی  ۀ شد. ماد  شناساییسالح    انعنوبه  ستی زطیاستفاده از مح   تیآن ممنوع   ب یانمود اشاره کرد که با تصو
  گسترده،   آثار  یدارا   که  زیستمحیط   ریی تغ  فنون  از  گری د  ۀخصمان  هدف  هر  ای  ی اهداف نظام  یکه برا   شوند ی متعهد م  ونیکنوانس  نیدول عضو ا  از
خراب  یبرا   یالهیوس  عنوانبه  باشد   د یشد   ایدار  یپا  موارد  ونیکنوانس  نیا.  نکنند   استفاده  عضو  دول  از  ی کی  به  صدمه  ای  خسارت   ،ی واردآوردن 

  ی طیمحستی ز  یالمللنیب  ونیکنوانس  تنها   دیبا  را  انمود  ونیکنوانس.  دارند   ی جد   ای  مدت بلند   گسترده،  ی بی تخر  آثار داند که  ی م  فنونیالشمول را  تحت
  کند ی تأکید مجنگ    طیشرا   در   ستی زطیمح  از   حفاظت  بر  ،اند صلح  طی شرا   بر  ناظر  که   ی ط یمحستی ز  یهاونیکنوانس  یتمام  برخالف  ،که  دانست

 (.142، ص1395 ی و نجف  ی دهق ی ع)را 

 به   خسارت   »ورود:  د یگوی م  ی انسان  ستی زطیمح  بارۀدر  ،متحد   ملل  سازمان  کنفرانس  نیاول   مصوب   ،استکهلم   یۀاعالم  21اصل  
  ۀتوسع  ۀ : »جنگ ذاتا  نابودکنند کندی اعالم م  زین  3وی ر  یۀاعالم  ،طورنی هم.  است«   ممنوع   ی مل   تیصالح   قلمرو  از   خارج  در  واقع  ستی زط یمح

مسلحانه احترام بگذارند و در صورت    ی ریدر دوران درگ   ستی زط یاز مح  ت یناظر به حما  ی المللنیبه مقررات ب  د یها بادولت  نی است، بنابرا   داریپا
 (. 141، ص1377کنند« )شافع،  یقواعد همکار  نیا شتریه بۀلزوم در توس 

 
1 Radionics 
2 Robert C. Smith 
3 Rio Declaration on Environment and DevelopmentWikipedia  site:abadgar-q.com 
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 قدرتمند   ی ها زلزله   جاد ی ا   . 3- 2- 4

 ر ییتغ   به   2ناتو  ۀبه عالق  1ستلوند یا.  زلزله  وقوع   ازجمله   ، کند ی م   جادیا  بشر  ی برا   ی فراوان  مشکالت  نیزم  شدن گرم   ۀدی پد   ژه یو به  و  می اقل  راتییتغ
برا  م   ی نظام  یهات ی مز  یهوا  برخ کند ی اشاره  مهم   ند یگوی م  زین  ی .  از  ا  نی ترکه  بروز خشک  ن یاهداف    ی هاشدن کالهک، ذوب 3یسالپروژه 

تغ  5زلزله  ی مهندس  ازن،  یۀال  بی تخر  4،ی قطب اق  رییو  ا  هاانوس یامواج  پ  لیس  جادیو   ,Swartz, 2011)استوهوا  کردن آب  یکاردست  ی در 

p.142) . ی بیمه یهالرزه نیزم ،گسل هم نباشد  یاگر دارا  یکه الزم بدانند، حت یادما، در هر منطقه شیبا افزا  توانند ی هارپ م  یدارندگان فناور  
ضدنظام در    ۀکاران انجام اقدامات خراب  یبرا   ی مناسب  ۀمتشنج پس از زلزله عرص   یفضا   (Begich & Manning,1995, p.16)کند    جادیا

 یبرا   هنگام حمله به کشوری،  که   است  نیا  زلزله  جادیا  کاربرد   از  ی کی  ،نیچنهم(.  89ص،  1386  ،ی )افضل  است  ی اسیس  نظام  ی رامون یپ  طیمح
  وچکان   ی ود را اجرا کنند )داداش خ  شوم   یهابرنامه  بتوانند   تا   کنند ی م   جادیا  لرزه نیزم  هیهمسا  هایکشور  یبرا   ی، احتمال  مزاحمت  از  ی ریجلوگ 

 (.5، ص1399)السان،  باشد  یکاربزه  یبرا  ی فرصتممکن است وقوع زلزله  یکل طور(. به526، ص 1393، ی گیب

  ن یا و شده قانون نقض  موجب که شود ی م محسوب  خطا  یزمان فعل ترک ا ی فعل ها، دولت ی المللنیب تیمسئول  ونیکنوانسقانون بر اساس 
 مطلق   تیمسئول   شامل  ،رد یپذ   انجام  ی نظام   اهداف  ی برا   و  خصمانه   هدف  با  زلزله  جادیا  که  ی صورت   دربر همین اساس،  .  باشد   ریپذ هیتوج   نقض
 محقق   تیمسئول   جرم   فاعل  به  آن  نمودنمنتسب  صرف   و  مجرمانه  فعل  اثبات  صرف   تیمسئول   نوع   نیا  در  که   است  معنا  نی بد   نیا  و  شودی م  جرم 

  است  شده  محقق  جرم   فاعل    به   آن  دادننسبت  و  مجرمانه   فعل  تحقق  اثبات  با   ،باشد   اشتباه  ای  خطا   بر  ی مبتن  و  یرعمد یغ  ای  یعمد  خواه  شود،ی م
 (. 125، ص1397، فرد فکاری ظر و یرازیشانی)عباس

 بشر   ن ی اد ی بن  حقوق   ر ی هارپ و نقض سا   ی . فناور 5

خواهد داشت،    ی را در پ  یانباری ز  جیاز آن نتا  نکردنی ریکه در صورت جلوگ است  شده    ی و فراوان  یجد   مشکالت  جادیا  باعث  یفناور   نیشرفت ایپ
از حقوق مسلم    ی،عیدر کنار حقوق طب  ،حقوق  نیهد شد. ا خوا   بشردوستانه  حقوق  نیقوان  و  یباعث نقض حقوق شهروند   یفناور   نیاتردید  بی 

 .است شده شناخته آن  ن  ی تری و اساس ی بشر

  در   مندرج   ی بشر  حقوق  نی مواز  تیرعا  ۀدربردارند   و  است  ی حکومت  و   ی دولت  ینهادها  از سوی  تیامن  نیتضم  یبه معنا  یحقوق شهروند 
  با   خود،  مقاصد   به  دنیرس   یبرا   یفناور  نیا  صاحبان(.  6ص،  1393  ،ی نیمردم است )حسدر قبال    ی حقوق بشر و قانون اساس  ی المللنیب  منشور

 . کنند  یم نیبدب ی و حکومت ی دولت یمردم را به نهادها ی،سالو خشک  زلزله و لیس جادیا

انسان حقوق  بشردوستانه  داخلحقوق  مخاصمات  زمان  در  ب  ی ها    ثیح  از  مخاصمه  کی  در  خود  گاهیجا  بر  بنا   که  است  ی الملل  نیو 
  چارچوب  در   مخاصمات  طول   در   افراد  یانسان  حقوق .  برخوردارند   حقوق   نیا  از   مخاصمه  ترک  ا ی  بودنمجروح   ربودن،یاس  ا ی  بودنی رنظامیغ

مخرب در زمان    یهاسالح   عنوانبه  آنارپ از  ه  ی فناور  صاحبان(.  7ص،  1393  ،ی نی)حس  اند شده  نیتع  1949ژنو    ۀهای چهارگانون یکنوانس
 گذارند. ی م  یرا بر جا ی و آثار مخرب فراوان کنند می جنگ استفاده 

 
1. Bernard Eastlund 

2. North Atlantic Treaty Organization 

ای که رخ خواهد داد موجب بروز خشکسالی و ثانیا  با تبخیر بیش از اندازه   دهدنمی اوال  کفاف میزان مصرف را    است و  ها و قطبی ذوب شده های کوهستانمرورزمان، یخ وهوا بهشدن آب با گرم 3
 بود.امکان نشست زمین و در نتیجه بروز زلزله هم خواهد  ،های زیرزمینیشدن آب رفتن و تمامخواهد شد. با ازبین

ای رخ های ناشناخته و در نتیجه بیماری است  وجود آمده  اند بهزدن از بین رفته ای که چندین هزار سال پیش با یخهای ناشناختهپدیدارشدن ویروسهای قطبی، امکان  دن کالهکشبا ذوب  4
 خواهند نمود که بشر قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت. 

 لرزه ایجاد کنند.توانند زمینکه بخواهند می جاییبه این معنی که در هر 5
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 شنهاد ی و پ   ی ر ی گ جه ی نت 

 طبق  و  ی فریالملل کنیشوند. از نظر حقوق بی م  زی ها نآن  حقوق  نقض  باعث  ،دارند   تیبشر  یبرا   که  یی سودها  کنار  در  ی،فناور  و  علوم   شرفتیپ
ها  انسان  ی و زندگ شود  می   ی المللنیب  معاهدات  و  اصول   از  یاریبس  نقض  باعث  هارپ   یفناور   بشر،  حقوق  ی جهان  یۀاعالم  در  منتشرشده  اصول 

  ریثتأ  است   نشدنی انکارو  ها خواهد داشت و آنچه مهم  انسان  یزندگ   در  یادی ز  ریثتأ  یفناور  ن یشک ای ب.  کرد   خواهد  ی فراوان  راتییرا دستخوش تغ
د. ازآنجاکه هارپ و  نای بشر نی ادیکه از حقوق بن است زیستمحیط   برو حق  سالمتحق  ات،یحق ح ی عن ی ی حقوق بشر نی ترمهم نقض در آن

شناخته  ی بشر نی ادیبن حقوق بر  ید یتهد  وشد  پرداخته آن ی عمل ی بررس  به مقاله نیا در ،ستیشده نشناخته  ی المللنیب ۀآثار مخرب آن در جامع
  ی هاها و سازماندولت  تا  کنند  یبررس   را   آن  مخرب  آثار  و  طور جدی به آن بپردازندباید به  آن   ی معرف   یبرا   پژوهشگران  ونیست    ی کاف  ن یااما    شد .

 ی فناور  نیکه ا  ی گری د  آورانی ز یکاربردها  جمله  از .  شوند   یفناور  نیا  مخرب   آثار رساندن  حداقل  به  باعث  خود  ۀرانیشگیبا اقدامات پ  ی المللنیب
با   نکردنکه در صورت مقابلهاست  یبرهم زدن نظم جهان تیو در نها ماها یکنترل از راه دور هواپ ،ی اقتصاد جهاندر گذاشتن ری ثأدخالت و ت، دارد 

 مواجه خواهد کرد.  یجد  ی را با چالش  ی حقوق بشر ،آن

 منابع 

 .170-139 ،(24)7 ،ی پزشک حقوق .بشر حقوق ی المللنیحق بر سالمت در اسناد ب گاهی(. مفهوم و جا1392) ن یحس کجباف، آل 

: ی المللنیب  ۀدر عرص   ریواگ  یها یماریمبارزه با ب(. حقوق بشر و  1400احمد )د یس  ،ی لطف   یی طباطبا  و  فکرروشن  سا،ی پر  رضا،یگل، علم یابراه
 .297-277(، 1)51 ،دانشگاه تهران ی مطالعات حقوق عموم ها.ها و چالشضرورت 

  ی چصلح  ی محمدعل  .است؟(  یی اروپا  حقوق  مشابه  ی حقوق   ای)  ی داخل  حقوق  الملل،نی ب  حقوق  ۀند ی (. آ1385)  امیلیو  ،و بروک   یماراسلوتر، آن 
 .872-823(، 4)20، ی خارج استیس (. انمنش )مترجمینژند اله بتیو ه

 .109-79، ی داخل استیس.  تهران ی احتمال  زلزله یاسیس یهابی آس تی ری مد  و ی شناسبی(. آس1386) رسول  ،ی افضل

  حقوق .  رانیا  ی فریبر حقوق ک  ی با نگاه   اتیسلب ح  ۀفلسف  (.1399)  ی عل  ،یصفار  و  یمحمدعل  ،ی لیاردب  محمد،  ،یآشور  ،جهاندار  ،ی اکبر
 .41-9 ،(30)8 ،ی فریک

  مخاطرات  تی ر ی مد (.  زلزله  از   شی پ  بحران،  تی ری راهبرد مد   ی)ضرورت اجرا   زلزله   رخداد   از   پس   جرم   از   ی ر یشگی(. پ1399)  یالسان، مصطف 
نامه زنان،    پژوهش .  غرب   و   اسالم  دگاه ی د  از  زن   حق  یقیتطب  ۀ(. مطالع 1390آرزو )  ،شاهشهال و ملک  ،ی باقر21   –  1  ،(1)7،  ی طیمح

2(4)، 1-22 . 

از منظر    ی (. حق بر سالمت و بهداشت عموم1397داود )  ،باوند   داسیو هرم  مانیپ  ، یبلور  ،یمهد   ،ی ریام  انی ذاکرو    وسف،یحامد،    ی باقر
ک  با  بشر نی ادیحقوق بن  205  – 177 ،(46)12، ی حقوق پزشک .ونسکوی 2030 سند  بر د یتأ

حقوق و  فقه  پژوهش در    .اسالم  و  ی فریک  ی المللنی ب  وانی د  منظر  از  ی کشتارجمع   یهاسالح   از  استفاده  تی(. ممنوع 1397)  بهمن،  یاویخ  ی بهر
 .106-98 ،(8، )و علوم جزا 

 دادگستر.  نشر :تهران .ستی زطیمح المللنیحقوق ب(. 1392)  ارغند، بهاره و دعباسیس ،ی پورهاشم

در حقوق    ،"ندهی آ  یهاحقوق نسل"مفهوم   ۀتوسع  و  ی ریگ(. شکل 1395)  سحر  ،ی زارع   و  لدا ی  ،ی برخلعت  ،فرهاد   ،ی ریدب   ،عباسد یس  ،ی پورهاشم
 .167-166 ،(3)18، ستی زط یمح یعلوم و تکنولوژ. ستی زطیالملل محنیب

 .82-67(، 168)، هالیتحل و دادها یرو .تیو امن ستی زط یمح بی (. تخر1382اوران ) انگ،یروبرت و  ،ماندل  ،ی ، تر فی رت
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مقابله با   یهاسم یمکان و کرونا ی پاندم  در انیزندان سالمت  بر حق یفرارو یها(. چالش1400) فاطمه ،یاحد وجمال  ،ی گی ب مهرداد، ،یموریت
 .476-463(، 56)15 ،یپزشک حقوقآن. 

 .70-47، (41)15 ،ی حقوق عموم پژوهشحقوق بشر.  ی المللنیدر نظام ب ی (. قلمرو حق سالمت1392صابر ) ،ی اورانی ن واحسان  د،یجاو

 .17-1 (،15)6، معاصر ی اسیس یجستارهاالملل. نیب بشر  حقوق شگامیپ ی عی(. حقوق بشر در حکومت ش1394)  اکبری عل ،ی جعفر

 .149 -119(، 4)2،  ی المللنیو ب ی اسیس قاتیتحق .تی بشر  مشترک راثیو م ی المللنیب ستی زط ی(. مح1389رضا )د ی، حمی جمال

 .59-35 ،(20)6 ،ی خصوص   حقوق پژوهش. یقرارداد  یبر آزاد ی بشر  نی ادیحقوق بن ریأث(. ت1396) ی مرتض ور،پی حاج

  حقوق  ییاروپا  وانی د  در   ی بشر  حقوق  یدعاو ی جمع  یدگ یرس   یهاوه یش  یحقوق   یها(. چالش1400)  نیحس   ،ی کوچ انیو رضائ  ی مهد   ،یحداد
 .1307-1289 (،4)51دانشگاه تهران،  ی مطالعات حقوق عموم .بشر

 57-40 ،(82، )معرفت  .ی اسالم حقوق فلسفه نهیفرارو در آئ  یها(. حقوق بشر و چالش1383) میابراهد یس ،ی نیحس

 نگهبان.    یشورا   ۀ، تهران: انتشارات پژوهشکد ، جلد اولبشر  حقوق  مفهوم   ی بررس  ی عموم  حقوق   میبا مفاه  ییآشنا(.  1393)  فهیلطدهیس  ،ی نیحس

مطالعات  ،  ی تعهدات حقوق بشر  یها در اجرا دولت  یهمکار  یها(. چالش 1401)  د ینوم،ی قد و زمانه  وسفی  ،حامد ی باقر  ،حسن  ،یخسرو
 .انتشار ۀ آماد، دانشگاه تهران ی حقوق عموم

.  المللنیب  اسناد  بر  هیتک  با   رانی ا  در  آن  یانگارجرم   ضرورت   و  ی طیمحست ی ز  سمی (. ترور1393جمال )  ،ی گیو ب  ی محمدمهد   ، چکانی داداش
 https://civilica.com/doc/389453 ، مراغه.ی المللنیب ی حقوق  یهاچالش و  رانیا یمل شیهما

- 139(،  2)14  ،ی طیعلوم مح  .مسلحانه  ی ریدرگ   از  ی ناش   خسارات  قبال  در  ستی زط ی(. حفاظت از مح1395جواد )  ،ی ، هاجر و نجفی دهق   ی راع
153 . 

 ۀتوسع  یوهای(. سنار1397)  یمحمدمهد  ،ذوالفقارزاده  و  نیحس  ،یمحمد  محمدرضا،  ا،ینحافظ   اصغر،ی عل   ، پورعزت   ،احد   ،ی باشهیق  انیرضا
 585(،  2)5  ،یدرولوژیاکوه   فصلنامه  ،: هارپ(یمورد   ۀ)مطالع  رانیدر ا  ی میاقل راتییآب و هوا، به منظور مقابله با تغ لی تعد   یهایفناور

-– 601 

ک با   ی با حقوق بشر جهان ی (. تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسالم1400) ری اردش ،یی و سنا طاهره  ،فری میابراه و معصومه، ،ی رمضان   بر  د یتأ
 . 183-160(، 34، )زن سیپل. رانیا در زنان  حقوق

 .8-1، (152)15، یجنگ صنعت و فناور. رانیا ی سال خشک دهی هارپ و پد  ۀ (. پروژ1395) داود ،یسجاد

 137  – 116(، 302)29 ،یاقتصاد ـ  ی اسیس اطالعات. معاصر جهان در مهاجران  نی اد ی(. حقوق بن1394) د یسرفراز، فرش 

دانشکده   مجله.  یااستفاده از سالح هسته  ایبه استفاده    د ی درخصوص تهد   ی دادگستر  یالمللنیب  وانی د  ی مشورت   ی(. رأ 1377)   زیرشهبیشافع، م
 . 156-129(،  1054)41 ،ی اسیحقوق و علوم س

تهرانعباس  نادی زاده    یمل  شیهما  نیسوم  .آن  ی ستی زط یمح  راتیتأث  و  هارپ   ستمیس  ی بررس (.  1396)  د یعبدالحم   ،یمحتو  دیعبدالحمو    ای ، 
 https://civilica.com/doc/655942، تهران. داریپا ۀتوسع و ستی زط یمح، بهداشت ،ی منیا بحران، تی ری مد 

  ،حقوقی اسیمطالعات علوم س.  ستی زطیمح  المللنی(. بارورکردن ابرها از منظر حقوق ب1397)  محسن  فرد،فکاری ، فروغ و ظریرازیش  انیعباس
 .129-123(، 1)4 فقه، و

 . 117- 101(، 27)273پژوهش ملل، بشر.  نی ادیهارپ در حقوق بشر و نقض حقوق بن تیو اهم گاهی(. جا1396بهروز ) ،یقادر

 124-99 ،(4)2 ،حقوق اسالم و غرب  ی قیتطب پژوهش .اسالم و ی المللنیب بشر حقوق منظر از ستی زطیمح بر حق(. 1394) محسن ر،ی قد 



 1402  بهار و تابستان ،  7، شمارۀ  4دورۀ    ، های نوین دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوری 
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 ،ی اسالم  بشر  قوقح  تامطالع .  رانیا  ی عموم  حقوق  نظام  در  بشر  نی اد یبن  حقوق   نیتضم  یسازوکارها(.  1398اکبر )  ،ی ریبش  و  سای پر  ، ی کاظم
8(1)، 119-140  . 

 .76-55(، 16)4 راهبرد فرهنگ، حقوق بشر و جنگ نرم. ی المللنی(. نظام ب1390) نادر  ،و ساعد  ی سعل عبا ،یی کدخدا 

ک الملل بشر با  نیب  حقوق  و  اسالم  منظر  از  آن  سلب  و  اتی(. حق ح1396)  یمهد   ،ی محمود و شوشتر  ،ی جالل  ،محسن  ،ی الموت   یمحمد    د یتأ
 .165-143 ،(37)14، ی نید ی پژوهانسان .یانتحار اتیعمل بر

 . ی ونوسفری ی سیالکترومغناط ۀکنند گرم  پرقدرت  یها سامانه از استفاده با ی رسطحی دور اهداف ز از (. سنجش1396شهربابک، محمد ) ی مردان
 . 102 –91، (104)26 ،یی ایاطالعات جغراف

  ،(26)7،  یمطالعات راهبرد  .ی المللنیب  یهاونیو کنوانس  ی اعمال حقوق بشر در حقوق داخل  یهاتی (. محدود1383، احمد )ی ریمالم  مرکز 
747-773. 

 .زانیم  ی حقوق  ادی: بنتهران. سالم ستی زطیمح بر حق(. 1392) ی عل ،یمشهد 

  .تهران دانشگاه ،ی اسیس علوم  و حقوق  ۀدانشکد  ،ارشد  ی کارشناس  ۀنامانی. پااتیح نقض و سمی ترور ۀرابط ی بررس (. 1384) ایمیک ،ی مظاهر

پرستار و پزشک در  .  کیکالس   یمرور  مطالعه   کینام هارپ،  به  ی (. سالح 1394)  ی مرتض  ا،ینی فاطمه و مطهر  ،ی بینق  ،، مژگانی روانیا  ی مهاجر
 50   – 41(، 9)3، رزم 

 خی فقه و تار.  ه یامام  مذهب  ی فقه  قواعد   در  بشر  حقوق  مهم  نیعناو  ی (. بررس 1400)  انفریبهن  احمد   داود و  ،نژادداداش  ن،ی اممحمد   ،یهدوم
 42  –  37، (1)7، تمدن

- 14  ،(87) 22سپهر،    یی ایاطالعات جغرافمخرب(.    ایسازنده    ی)تکنولوژ   ست؟یهارپ چ  (.1392  زییشهال )پا  ،ی حجت و حسن  ،یی مهکو
23. 

بن  تیحما  یبرا   ها دولت  ی سلب  تعهدات(.  1382)   می مر  ،ینوروز    ، (515)60  ،ی اسیس  علوم   و  حقوق  دانشکده  مجله.  ی شهر  نی ادیاز حقوق 
265-288. 

 . 110-101(، 1)19، ستی زط یمح یعلوم و تکنولوژ  .ستی زطیمح تیها در رعا دولت تی (. تعهد و مسئول 1386) ی وفادار، عل
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