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آثار پیشرفت علوم بر جایگاه صلح:
 چالش ها و دستاوردها

 علیرضا رنجبر1

چکیده
است:  بوده  تأثیرگذار  صلح  جایگاه  بر  عمده  ابزار  دو  کارگیری  به  طریق  از  علوم  پیشرفت  تاکنون  تاریخ  ابتدای  از 
ابزارهای سخت افزاری و ابزارهای نرم افزاری. اگرچه در گسترة زمانی پیش از تصویب منشور ملل متحد، ابزارهای 
سخت افزارِی نظامی از شمشیر و تیر و کمان گرفته تا زیردریایی و هواپیما، همگی بخشی جدایی ناپذیر و یکی از 
عوامل اصلی شعله ور شدن آتش جنگ ها به حساب می آمدند، اما پس از تصویب منشور ملل متحد، رویة دولت ها به 
خصوص با توجه به آثاری تغییر کرد که دو جنگ جهانی بر سرنوشت بشریت گذاشتند و در راستای حفظ صلح به 
سمت استفاده از ابزارهای سخت افزارِی غیرنظامی از جمله سازمان های بین المللی و منطقه ای حرکت کردند که در 
رأس آنها سازمان ملل متحد قرار دارد. عالوه بر این، پس از تصویب منشور، جامعة بین المللی به ابزارهای نرم افزاری 
فعالیت های سیاسی  نتیجة  بین المللی و  تکالیف در سطح منطقه ای و  از حقوق و  توجه کرده است که مجموعه ای 
و به خصوص حقوقِی بین المللی بازیگران جامعة جهانی اند، به خصوص با علم به اینکه اجرای ابزارهای نرم افزاری 
متکی به ابزارهای سخت افزاری و به نوعی مقدمة استفاده از ابزارهای اخیر در جامعة بین المللِی پسا ملل متحد است. 
کاربرِد مثبت ابزارهای نرم افزاری به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد بسیار ُپررنگ است اما استفادة منفی 

یا سوءاستفاده از این ابزارها نیز وجود دارد.
کلیدواژگان: پیشرفت علوم، فناوری های نوین، علوم انسانی، جنگ، صلح، منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد.

مقدمه
روابط میان جوامع بشری از ابتدای خلقت تاکنون از دو حالت صلح2 یا جنگ خارج نبوده است 

1. دانش آموختة کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی.
alirezaranjbar@ymail.com
2. برای صلح تعاریف مختلفی ارائه شده است که بعضی از آنها به صلح به عنوان یک مفهوم، بعضی به عنوان یک وضعیت و 
فرایند و بعضی دیگر به عنوان یک فرهنگ )فرهنگ صلح( می نگرند. گسترة مخاطبین صلح نیز متفاوت است به طوریکه گاهی 
اوقات تنها دولت ها مخاطب قرار می گیرند و گاهی کوچکترین واحد اجتماعی ـ خانواده ـ مخاطب آن است. اما آنچه از صلح در 
این نوشتار مدنظر است، وضعیتی است که در مرحلة اول بر نبود مخاصمات مسلحانه میان بازیگران دولتی و یا غیردولتی داللت 

دارد )صلح منفی( و در مرحلة بعد به دنبال تثبیت این وضعیت از طریق اقدامات آموزشی، علمی و فرهنگی)صلح مثبت( است.

دانش فقط در یک محیط صلح آمیز پیروز می شود و عقل تنها در 
زمان صلح رشد می کند .

 امانوئل کانت
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)Simma, 2012: 203(. با این حال، کفة جنِگ ترازوی تاریخ بسیار سنگین تر از کفة صلح آن است 
به طوری که آدمی از 3400 سال تاریِخ شناخته شده، تنها حدود 250 سال را در صلح به سر برده 
)ضیایی بیگدلی، 1384: 533( که در مقام مقایسه بخش زیادی از آن به پس از تصویب منشور ملل 
متحد و تعهد دولت ها به حفظ صلح و امنیت بین المللی باز می گردد. بنابراین، جنگ یا آنچه که امروز 
مخاصمات مسلحانه نامیده می شود1 از یک سو و صلح از سوی دیگر جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ بشری 
به حساب می آیند و همین امر لزوم مطالعه و بررسی ابعاد مختلف این دو پدیده را به منظور شناخت 
عواملی که در بروز و ظهور جنگ ها و فرایند شکل گیری صلح و حفظ آن اثرگذار بوده اند، برجسته 
می کند تا به این  ترتیب نسبت به جلوگیری از جنگ و حفظ صلح در آینده اقدام های الزم صورت گیرد.

   یکی از مسائلی که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح بسیار برجسته است و با وجود نقش 
حیاتی خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله پیشرفت علوم و جایگاه آن بر جنگ و صلح )حفظ 
یا نقض آن( است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، حضور مستمر و ُپررنگ علوم به طور موازی 
در وقوع منازعات از یک سو و تالش برای رسیدن به صلح و حفظ آن از سوی دیگر است. به عبارت 
ساده، پیشرفت علوم همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر وقوع جنگ و ایجاد صلح بوده است. با وجود 
این، تأثیر منفی علوم بر صلح بیشتر در مرکز توجه سیاستمداران، حقوقدانان، رسانه های جمعی و مردم 
قرار گرفته است و به این ترتیب مطالعة جنبه های مثبت پیشرفت علوم و نقشی که بر حفظ صلح 
می گذارند، در سایة آن قرار گرفته است. بنابراین، نباید پنداشت که تأثیر پیشرفت علوم بر صلح همواره 
دارای بُعد منفی بوده است بلکه باید به موازات تأثیر منفی علوم بر جایگاه صلح، به تأثیر مثبت آن نیز 

اشاره کرد و به سنجش و تطبیق این دو وضعیت و میزان تأثیر آنها بر یکدیگر پرداخت.
در این نوشتار کوشش خواهد شد تا با نگاهی واقع بینانه به نقش علوم در حفظ یا نقض صلح، ضمن 
مرور جنبه های منفی پیشرفت علوم، به بررسی جنبه های مثبت آن نیز پرداخته شود. به این منظور، 
ابتدا آثار تاریخی علوم بر صلح را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و پس از آن، ابزارهای تأثیرگذار پیشرفت 

علوم بر حفظ صلح را بررسی خواهیم کرد.

آثار تاریخی پیشرفت علوم بر صلح
همانطور که در مقدمه گفته شد بخش زیادی از زمانی که ملت ها در صلح به سر برده اند به پس از 
تصویب منشور ملل متحد باز می گردد که بیانگر نقش ُپررنگ منشور ملل متحد بر حفظ صلح است. 
بنابراین، با توجه به اهمیت منشور در زمینة حفظ صلح، آثار تاریخی پیشرفت علوم در دو بازة زمانی 

پیش و پس از تصویب منشور ملل متحد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1.  مخاصمات مسلحانه اعم است از مخاصمات مسلحانة بین المللی که میان دولت ها به وقوع می پیوندد و معادل مفهوم جنگ در 
معنای سنتی آن است و مخاصمات مسلحانة غیر بین المللی که در داخل مرزهای یک دولت به وقوع می پیوندد و می تواند میان 

گروه های مسلح مخالف دولت با نیروهای مسلح دولتی و یا میان دو یا چند گروه مسلح غیردولتی باشد. 



 67  

13
94

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م • 

شت
ه ه

مار
• ش

م 
شش

ل 
سا

پیش از تصویب منشور ملل متحد
دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد، خط زمانی گسترده ای را دربرمی گیرد که ابتدای این خط 
از آفرینش انسان آغاز و انتهای آن به جنگ جهانی دوم ختم می شود. پیشرفت علوم در این گسترة 
زمانی، همواره نقشی اساسی را در درگیری میان ملت ها ایفا کرده است، به طوری که در این دوران، 
علوم از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین شکل آن، همواره نقشی جدایی ناپذیر را در درگیری ها و منازعات 
میان ملت ها برعهده داشته اند. مروری گذرا بر روابط خصمانة میان ملت ها در این خط زمانی حکایت 
از آن دارد که اسباب و وسایل جنگیدن که همواره تابعی از پیشرفت علوم بوده اند، جزئی جداناپذیر از 
جنگ ها به حساب می آیند: در روزگاران کهن، انسان ها برای مبارزه با یکدیگر از چوب و چماق استفاده 
می کردند. با کشف آتش و شکل گرفتن صنعت آهنگری، چوب و چماق جای خود را به شمشیر و نیزه 
دادند. اختراع باروت و استفاده از توپ در قرون میانه، شکل جنگیدن را تغییر داد و آن را وارد مرحلة 
جدیدی کرد. در جنگ جهانی اول، برای اولین بار از تانک و هواپیما استفاده شد که نقشی تعیین کننده 
در سرنوشت جنگ داشتند و در نهایت وقوع جنگ دوم جهانی کمتر از یک قرن پیش که به موجب 
آن میلیون ها نفر انسان بی گناه تنها به انگیزة کشورگشایی و منافِع شخصِی گروهی اندک، به خاک 
و خون کشیده شدند، نقطة اوج جنگ های انسانی به حساب می آید که آوار کردن بمب های هسته ای 
"پسر کوچک"1 و "مرد چاق"2 بر سر مردمان شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پایانی تلخ را بر این 

مرثیة سیاه رقم زد.
   جایگاه پیشرفت علوم در این دوران به این علت قابل تأمل است که شاهد تأثیر متقابل فناوری های 
نوظهور و جنگ ها بر یکدیگریم به طوری که این گفته که از یک سو، فناوری های نوظهور بالفاصله 
مورد استفادة نظامی قرار می گرفتند و از سوی دیگر، عطش چیره شدن بر دشمن موجب ظهور و توسعة 
فناوری های نوین می شد )Bothe, 2012: 51(، بیشتر بر این دوران قابل انطباق است. بنابراین، می توان 
ادعا کرد در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد، پیشرفت علوم به خصوص در ابعاد نظامی غالبًا 

در جهت منفی و جنگ افروزی مورد استفاده قرار گرفته است.
   این تأثیرگذاری متقابل، از دو منظِر کّمی و کیفی بر صلح اثرگذار بوده است. از منظر کّمی، به 
مرور شاهد گسترش جغرافیایی میدان های جنگ هستیم به طوری که در جنگ دوم جهانی به علت 
استفاده از هواپیما، کشتی و زیردریایی، قریب به اتفاق کشورها به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر 
جنگ بودند )World War 2 website( که تاکنون رکوردی بی سابقه به حساب می آید3 . از سوی دیگر، 
مسئلة تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان که برای اولین بار در کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک 

1. Little Boy
2. Fat Man 
3. تا پایان جنگ دوم جهانی تنها پنج کشور اسپانیا، ایرلند، پرتغال، سوئد و سوئیس به طور کامل بیطرفی خود را حفظ کردند. 
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روسو در 1762 مطرح شد )Bothe, 2012: 52( و از آن پس به خصوص با تالش های کمیته بین المللی 
 ،)Gorman &  Mihalkanin, 2007: 143-144( صلیب سرخ سعی در حفظ حقوق غیرنظامیان شد
اما با توسعه علوم، دامنه اثرگذاری سالح های جدید به دلیل قدرت تخریب بسیار زیاد بر جمعیت های 
غیرنظامی که نقشی در جنگ ها ایفا نمی کردند نیز کشیده شد که نمونة بارز آن بمباران اتمی هیروشیما 

و ناکازاکی است.
   علت اصلی شکل گیری چنین فرایندی را می توان در دو عامل اصلی جستجو کرد. عامل اول اصل 
"حق بر جنگ1" است. حق بر جنگ در عصر حاضر به معنای استفاده یک دولت از نیروی نظامی 
علیه دولتی دیگر در چارچوب حقوق بین الملل است )Fellmeth & Horwitz, 2009: 150( که مطابق 
با منشور ملل متحد این چارچوب به قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت و دفاع مشروع مندرج 
در مادة 51 منشور محدود می شود. اما پیش از تصویب منشور، حق بر جنگ معنای گسترده تری را در 
بر می گرفت به این توضیح که هر دولتی می توانست با استناد به این حق به صورت قانونی )و حتی 
برخالف اخالق( و به هر دلیلی با رعایت تشریفاتی که برای حق بر جنگ شناخته شده بود از جمله 
ضرورِت صدور یک اعالمیة رسمی مبنی بر آغاز جنگ پیش از شروع حمله، نسبت به آغاز جنگ 
اقدام کند )Fellmeth & Horwitz, 2009: 150(. بدیهی است چنین حقی این امکان را به دولت های 
قدرتمند می داد تا به منظور سنجش قدرت نظامی خود که با آخرین علوم آن زمان به روزرسانی شده 
بودند و در راستای دستیابی به منافع خود اعم از سیاسی، اقتصادی و سایر منافع، نسبت به آغاز یک 
جنگ اقدام کنند و تجهیزات نظامی خود را در کارزار حقیقی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )در 

اختیار قراردادن تجهیزات به ُدول دیگر( به ورطة آزمایش بگذارند.
   عامل دوم را باید در فقدان موفقیت دولت ها در ممنوعیت یا محدودیت جنگ ها تلقی کرد. تا پیش 
از تصویب منشور ملل متحد در بعضی از قراردادها و پیمان ها از جمله کنفرانس های صلح الهه 1899 و 
1907، میثاق جامعه ملل، پروتکل ژنو برای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 1924 و پیمان 
 (Simma, 2012: 204-206) بریان کلوک 1928 سعی در مهار و محدود کردن جنگ میان دولت ها شده بود
اما هیچکدام از آنها سازوکارهای مشخص و ضمانت اجراهای مناسبی را برای مهار به کارگیری زور 
در روابط بین المللی پیش بینی نکرده بودند و به این علت موفقیت چندانی را در این زمینه به دست 

نیاوردند.
   بنابراین می توان گفت پیشرفت علوم در این دوران دارای دو شاخص اصلی است؛ شاخص اول 
استفادة نظامی از علوم و شاخص دوم تأثیر شکلی علوم بر تجهیزات نظامی است. به عبارت دیگر، 
ترویج علوم در این دوران اثر مستقیم بر وسایل و ادوات نظامی داشته است و یکی از عوامل مؤثر در 

میدان های جنگ، تجهیزات مدرن نظامی بوده است.

1. Jus ad bellum
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پس از تصویب منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در بند 4 مادة 2، دولت های عضو ملل متحد را از هرگونه تهدید و به کارگیری زور 
منع می کند و برای نقض این مقرره، ضمانت اجراهای محکمی را نیز مورد پیش بینی قرار داده است 
که توسط شورای امنیت اعمال می شود که هستة اصلی و دائمی آن پنج قدرت نظامی )و علمی( برتر و 
فاتح جنگ دوم جهانی اند. این مقرره باعث شد تا حق بر جنگ که تا پیش از این به عنوان یک اصل 
شناخته می شد، به یک استثناء تبدیل شود که کاهش تعداد مخاصمات مسلحانة بین المللی)مخاصمات 

میان دولت ها( در سال های پس از تصویب منشور ملل متحد، می تواند گواهی بر این ادعا باشد.
   این مقرره، مانع گسترش استفاده از فناوری های نوین در تجهیزات نظامی نشد لیکن باعث شد تا 
از یک سو استفاده از ابزارها و ادوات جنگی در چارچوب خاصی )دفاع مشروع مندرج در مادة 51 منشور 
و نظام امنیت جمعی مطابق با فصل هفتم منشور( دنبال شود و از سوی دیگر بهای بیشتری به بعضی 
از رشته های علوم انسانی همچون روابط بین الملل، علم سیاست و به خصوص حقوق بین الملل داده 
شود که به نوعی با منافع دولت ها در ارتباط هستند. در حقیقت، پس از تصویب منشور ملل متحد تغییر 
در نوع حاکمیت ها و ساختار نظام بین المللی باعث تغییر در نوع دیپلماسی شد و دیپلماسی زور جای 
خود را به سایر انواع دیپلماسی داد؛ دولت ها دیپلماسی نرم را جایگزین و مقدمه ای بر دیپلماسی زور قرار 
دادند و سعی کردند تا با استناد به اصول و قوانین حقوق بین الملل و تفسیر آنها در راستای منافع خود، 
زمینه های استفاده از نیروی نظامی را به شکل قانونی فراهم آورند. بهترین مثال برای چنین فرایندی 
دولت های اروپایی و آمریکای شمالی هستند که با درک جایگاه رشتة حقوق بین الملل در مناسبات 
بین المللِی نوین و با توجه به اهمیت این رشته در راستای احقاق حقوق خود در عرصة بین المللی 
در سطوح عالِی آموزشی، توجهی خاص به آموزش این رشته دارند به طوری که "قدیمی ترین و 
معتبرترین دانشگاه هایی که این رشته در آنها تدریس می شود در کشورهایی قرار دارند که در حوزة 
تنظیم روابط خارجی خویش برنامه هایی مشخص و بلندمدت دارند و از دستگاه های فعال دیپلماسی و 
سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان برخوردارند، همان ها که اغلب پست های باال در سازمان های 
بین المللی را به خود اختصاص داده اند و سعی می کنند در تعیین محتوا و مسیر حرکت نظام حقوقی 
بین المللی نقش فعال تری را در مقایسه با دیگران ایفا کنند و نگرانی های ملی خود را در هستة منافع 

جمعی بگنجانند" )زمانی، 1392: 51(.
   همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تصویب منشور ملل متحد و پذیرش اصل منع 
توسل به زور در روابط بین المللِی دولت ها، ابزارها و ادوات نظامی به سازوکاری برای حفظ صلح تبدیل 
شدند به خصوص در قالب اقدام های شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد. با وجود 
این، دولت ها اشتیاق خود به گسترش تجهیزات نظامِی پیشرفته را حفظ کردند و حتی در مواردی 
اقدام به توجیه اعمال خود در چارچوب بنیان های فکری حقوق بین الملل و منشور ملل متحد کردند 
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تا به این وسیله اقدام های خود را مشروع جلوه دهند. بنابراین می توان ادعا کرد که پس از تصویب 
منشور ملل متحد، دولت ها همچنان به استفاده از علوم در توسعة تجهیزات نظامی خود به عنوان یک 
عامل بازدارنده ادامه دادند، و از علوم انسانی و به خصوص حقوق بین الملل نیز در راستای مشروعیت 

بخشیدن به اقدام های نظامی خود در آنجا که پای منافعشان به میان می آید، بهره بردند.
   مطابق با آنچه گفته شد شاخص علوم در این دوره، پیشرفت علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل، 
روابط بین الملل و علم سیاست به موازات پیشرفت در فناوری های نظامی است. ضمن آنکه استفاده 
از فناوری های نظامی به رعایت هنجارهای حقوق بین الملل وابسته است. بنابراین ترویج علم در این 
بازة زمانی بیشتر بر ماهیت صلح )تعریف و تفسیر این مفهوم( تأثیرگذار بوده است تا شکل تجهیزات 

و ادوات نظامی.

ابزارهای پیشرفت علوم بر جایگاه صلح
ابزارهای  است.  تأثیرگذار  صلح  جایگاه  بر  عمده  ابزار  دو  کارگیری  به  طریق  از  علوم  پیشرفت 
سخت افزاری که می توان از آنها به عنوان ابزارهای شکلی یاد کرد و ابزارهای نرم افزاری که می توان 

آنها را ابزارهای ماهوی نامید.

ابزارهای سخت افزاری )شکلی(
همان طور که در بخش اول از نظر گذشت، اختراع، کشف و پیشرفت فناوری های نوین به عنوان 
یکی از نتایج پیشرفت علوم در دوران مختلف، تنها شکل درگیری ها را تغییر داده است. به عبارت 
بهتر، اثرگذاری ترویج علوم بر تجهیزات و ادوات نظامی، تنها اسباب و وسایل جنگیدن را عوض کرده 
است که می توان از آنها به عنوان ابزارهای سخت افزاری یاد کرد. این ابزارها قطعاً جزئی جداناپذیر از 
جنگ ها به حساب می آیند که بدون وجود آنها امکان جنگیدن وجود ندارد. حتی در عصر حاضر که 
جغرافیای مخاصمات مسلحانه به قلمرو فضای مجازی نیز کشیده شده است و صحبت از "جنگ 
سایبری1" می شود، ابزارهای سخت افزاری از جمله رایانه ها بخشی ناگسستنی از این مخاصمات اند 

.(Schmitt, 2002: 365)

   ابتدایی ترین شکل ابزارهای سخت افزاری را باید سنگ و چوب به حساب آورد که انسان های اولیه 
برای بقا و حیات خود از آنها استفاده می کردند. با پیشرفت دانش بشر، ابزارهای سخت افزاری نیز سیر 
تکاملی خود را طی تاریخ آغاز کردند و اشکال متفاوتی از جمله شمشیر، نیزه، تیر و کمان، منجنیق، 
توپ، تفنگ، کشتی، تانک، هواپیما، زیردریایی و ... را پشت سر گذاشتند و امروز استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشین، حمالت سایبری، به کارگیری روبات های جنگجو، استفاده از فناوری نانو در تجهیزات 
ابزارهای  بر  تأثیر پیشرفت علوم  بزرگترین  استقرار سالح در فضای ماورای جو  ادوات نظامی و  و 
سخت افزاری اند )Boothby, 2014: 174(. استفاده از هوش مصنوعی در سخت افزارهای نظامی که 
1. Cyber War
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آنها را به "سیستم های تسلیحات خودراهبر1" تبدیل می کند )ICRC, 2011: 39-40( و در عین داشتن 
 Sharkey, 2012:( می تواند دارای آثار منفی جبران ناپذیری نیز باشد )Arkin, 2012:98-99 ( آثار مثبت

111(، آخرین اثرگذاری پیشرفت علوم بر سخت افزارهای نظامی به حساب می آید2.

   پیدایش رشته های جدیدی چون "تکنو استراتژی3"، "تکنولوژی مواد4"، "تکنولوژی نظامی5" 
از  استفادة تخصصی  یافتن  بر اهمیت  "جنگ تکنولوژی6" همگی داللت  و ظهور مفاهیمی چون 

فناوری های نوین در امور نظامی در عصر حاضر دارد.
   البته ابزارهای سخت افزاری را نباید تنها به عنوان عوامل شعله ور شدن جنگ ها به حساب آورد 
بلکه این ابزار، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد در حفظ صلح نیز به ایفای نقش پرداخته اند 
به طوری که یکی از نظرات مطرح در روابط بین الملل، برابری امکانات سخت افزاری یا آنچه توازن 
قوا خوانده می شود به عنوان یکی از موانع بروز جنگ ها است )عامری، 1391: 441 - 440(. واگذاری 
مسئولیت اولیة حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت )بند 1 مادة 24 منشور ملل متحد( و 
 .)Bourantonis, 2005: 75( حق وتوی پنج عضو دائم شورا نیز به نوعی ریشه در همین طرز تفکر دارد
ضمن اینکه این پنج دولت تنها دولت هایی هستند که به موجب بند 3 مادة 9 پیمان منع گسترش 

سالح های هسته ای، حق آنها در داشتن سالح های هسته ای به رسمیت شناخته شده است. 
   استفاده از ابزارهای سخت افزارِی نظامی در چارچوب حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به 
منظور حفظ صلح متداولترین روش حفظ صلح است که فلسفة آن به اولین معنای صلح یعنی نبود 
جنگ باز می گردد. از این فرایند به عنوان حفظ صلح در معنای منفی )یا صلح منفی( یاد می شود 

.)Anderson, 2004: 102(
   در مقابِل ابزارهای سخت افزارِی نظامی باید به ابزارهای سخت افزارِی غیرنظامی نیز اشاره کرد؛ 
به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و تصویب منشور ملل متحد و مطرح شدن مفاهیمی چون ملل 
متحد، حفظ صلح و امنیت جمعی با توجه به آثار مخربی که دو جنگ جهانی بر سرنوشت بشریت 
داشتند، تمایل دولت ها به استفاده از علوم به خصوص علوم انسانی در راستای حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و به منظور به نظم درآوردن روابط دولت ها گسترش یافت و دستاوردهای سخت افزاری 
بسیار مهمی در این زمینه برای بشریت به دست آمد که تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان 

1. Autonomous Weapons Systems
2. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص به کارگیری هوش مصنوعی در تجهیزات نظامی نک: علیرضا رنجبر، چالش های 
حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال توسعة هواپیماهای بدون سرنشین نظامی، فصلنامة مطالعات بین المللی، سال دوازدهم، 

شمارة 2، پاییز 1394، صص 126 - 123.
3. Techno-Strategy
4. Materials Technology
5. Military Technology
6. Technology War
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منع سالح های شیمیایی، "سیستم نظارتی بین المللی1" معاهدة منع جامع آزمایش های هسته ای2 و 
در رأس تمام آنها سازمان ملل متحد و سازوکارهای اجرایی آن در زمینة حفظ صلح از جمله ایجاد 
ساختارهای نوین اقتصادی )مانند آنکتاد3(، اجتماعی- فرهنگی )مانند یونسکو4( و به خصوص شورای 
امنیت به عنوان مسئول اولیة حفظ صلح در چارچوب فصل ششم منشور ملل متحد )حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفات( را می توان شکل دیگری از تأثیر ابزارهای سخت افزاری بر جایگاه صلح و 
تقویت این مفهوم به حساب آورد. گفتنی است که تمامی این سازوکارها بر پایة یک سند مؤسس 
شکل گرفته اند که نتیجة مذاکرات سیاسی و حقوقی دولت ها می باشد و در کالبد سازوکارهای شکلی 

و سازمان یافته حلول یافته اند.
   استفاده از ابزارهای سخت افزارِی غیرنظامی شامل ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره 
به منظور حفظ صلح که در قالب سازمان های بین المللی و منطقه ای محقق شده است به عنوان حفظ 
صلح در معنای مثبت )یا صلح مثبت( یاد می شود (Institute for Economics & Peace, 2011: 1) و 
به آن "صلح سازی5" نیز گفته می شود (Berridge and James, 2003: 183) که در برابر حفظ صلح 

در معنای منفی آن قرار می گیرد. 
روشن است که ابزارهای سخت افزارِی غیرنظامی نیز می توانند مورد استفادة منفی یا سوءاستفاده 
قرار بگیرند، آنچنان که دولت های دائم عضو شورای امنیت از حق وتوی خود برای از کار انداختن 
اقدامات شورا استفاده می کنند که به نوعی با منافع آنها در ارتباط است، و یا اقدام هایی که ایاالت 
متحده آمریکا از طریق "سازمان کشورهای آمریکایی6" به منظور کنترل آمریکای جنوبی از آنها بهره 

برد )ظاهری و رنجبر، 1394: 136- 131(.

2- 2- ابزارهای نرم افزاری )ماهوی(
آثار استفاده از ابزارهای سخت افزاری )نظامی( بر سرنوشت بشر، به خصوص طی دو جنگ جهانی 
و تصویب منشور ملل متحد که استفاده از زور را در روابط میان دولت ها منع می کرد، باعث جلب توجه 
جامعة بین المللی به ابزارهای نرم افزاری شد که مجموعه ای از حقوق و تکالیف در سطح منطقه ای یا 

1. International Monitoring System
2.Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)
3. United Nations (UNCTAD)
4.United Nations (UNESCO)

مقدمة اساسنامة یونسکو اشعار می دارد: »از آنجایی که جنگ ها در اذهان مردم به وجود می آیند، دفاع از صلح نیز باید در ذهن 
مردم بنا شود ... . صلحی که تنها بر قراردادهای سیاسی و اقتصادی دولت ها باشد نمی تواند صلحی باشد که اتفاق نظر، دوام و 
حمایت صادقانة ملل جهان را تأمین کند و برای اینکه صلح مزبور به شکست نیانجامد باید بر پایة همبستگی معنوی و اخالقی 
بشریت باشد ... در نتیجه کشورهای مزبور به این وسیله سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد را به منظور پیشبرد اهداف 
صلح بین المللی و رفاه مشترک بشریت که سازمان ملل متحد برای آن ایجاد شده و منشور آن را اعالم کرده است، از طریق 

روابط تربیتی، علمی و فرهنگی ملل جهان ایجاد می کنند«.
5. Peace making
6. Organization of American States
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بین المللی و نتیجة فعالیت های سیاسی و به خصوص حقوقی بین المللی بازیگران جامعة بین المللی اند1. 
منشور ملل متحد، به عنوان عالی ترین سند الزم االجرای بین المللی )ضیایی بیگدلی، 1391: 57(، 
نمونة برجسته ای از ابزارهای نرم افزاری است که با متعهد ساختن دولت ها به حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و پیش بینی مجموعه ای از سازوکارهای مسالمت آمیز و قهری به عنوان ضمانت اجرای 
رعایت اصول منشور، حقوق و تکالیفی را بر عهدة آنان قرار داده است. از سوی دیگر بندهای یک و 
چهار مادة 38 اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری که در مقام بیان منابع حقوق بین الملل برآمده است 
بهترین نمونه های ابزارهای نرم افزاری اند. بند یک این ماده به عهدنامه های بین المللی و بند چهارم 
به تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغان ملل مختلف )دکترین( اشاره می کند که در ادامه 

توضیحاتی درباره ارتباط این دو بند با ابزارهای نرم افزاری ارائه خواهد شد.
   تصویب کنوانسیون ها و معاهده های گوناگون بین المللی در راستای تنظیم روابط دولت ها در 
موضوع های خاص از جمله حقوق دیپلماتیک )کنوانسیون وین دربارة روابط دیپلماتیک 1961(، حقوق 
کنسولی )کنوانسیون وین دربارة حقوق کنسولی 1963(، حقوق بشردوستانه )کنوانسیون های چهارگانة 
ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن(، حقوق معاهدات )کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات 1969(، 
حقوق دریاها )کنوانسیون حقوق دریاها 1982(، حقوق جنگ )معاهدة تجارت اسلحه 2014( و غیره و 
تأسیس نهادهای داوری و قضایی بین المللی از جمله دیوان بین المللی داوری، دیوان دائمی دادگستری 
بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع داوری و قضایی بین المللی در راستای حل و 
ابزارهای  از  استقبال جامعة جهانی  نشان دهندة  به خوبی  اختالف های دولت ها  فصل مسالمت آمیز 

نرم افزاری است.
   بخشی از این عهدنامه ها به عنوان تعهدات عام الشمول شناخته می شوند و مفاد بعضی از آنها در 
زمرة قواعد آمرة حقوق بین الملل قرار می گیرد. تعهدات عام الشمول، تعهداتی هستند که با توجه به 
ماهیت، جایگاه و اهمیتی که برای دولت ها دارند، به عنوان یک تکلیِف عام، تمام دولت ها در قبال 
اجرای آنها مسئوالند. بنابراین، حمایت از این تعهدات توسط دولت ها برای آنان دارای منفعت است 
)ICJ, 1970: 32( و نقض این تعهدات از سوی یک یا چند دولت منتهی به نقض حقوق سایر دولت ها 

می شود.
   از سوی دیگر، قواعد آمرة حقوق بین الملل که برای اولین بار در "معاهدة وین دربارة حقوق 
معاهدات 1969" مورد توجه قرار گرفتند به عنوان قواعدی که "جامعة بین المللی دولت ها در کل خود، 
آن را در حد قاعده ای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمی تواند جز با قاعدة جدید حقوق 
بین الملل عام، با همان خصوصیت، تغییر یابد" )معاهدة وین دربارة حقوق معاهدات، 1969، مادة 53( 
شناخته می شوند. این قواعد بارها و در قضایای مختلف توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه 
1. البته پیش از تصویب منشور ملل متحد نیز نشانه هایی از ظهور ابزارهای نرم افزاری از جمله تأسیس اولین دانشکدة روابط 
بین الملل در سال 1919 در آمریکا وجود دارد، اما از یک سو عمدة این تالش ها ناموفق بوده است و از سوی دیگر توجه به 
ابزارهای نرم افزاری پس از تصویب منشور ملل متحد ُپر رنگ تر شد که همین امر موجب رشد و تسریع استفاده از این ابزارها شد. 
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قرار گرفته و دیوان الزام دولت ها به رعایت این اصول را مورد تأکید قرار داده است که در این خصوص 
می توان به آرای دیوان در قضایای "وارد کردن شرط بر معاهدة منع و دفع کشتار جمعی" و "عملیات 
نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه" اشاره کرد. دیوان در رأی مشورتی خود در قضیة "وارد 
کردن شرط بر معاهدة منع و دفع کشتار جمعی" )ICJ, 1951: 23(، اصولی که مبنای این معاهده قرار 
گرفته است را اصولی می خواند که ملت های متمدن، فارغ از هرگونه التزام قراردادی، همچون اصولی 
الزام آور و قابل استناد در قبال کلیة دولت  های جهان، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده اند و در قضیة 
"عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در و علیه نیکاراگوئه" )ICJ, 1986: 100( برای تأکید بر جایگاه 
قاعدة منع توسل به زور به عنوان یک قاعدة آمره که در بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد بازتاب یافته 
است به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مادة 53 معاهدة 1969 حقوق معاهدات 
استناد می کند و بند 4 مادة 2 منشور )ممنوعیت توسل به زور( را مثال برجسته ای از قاعدة آمرة حقوق 

بین الملل قلمداد می کند )فلسفی، 1383: 303(.
با این منطق که "هر  "معاهدة وین دربارة حقوق معاهدات" روی جایگاه قواعد آمره     تأکید 
معاهده ای که در زمان انعقاد، با یکی از قواعد آمرة حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است" 
آمرة جدید حقوق  "در صورت پدیداری هر قاعدة  )معاهدة وین دربارة حقوق معاهدات، پیشین( و 
بین الملل عام، هر معاهدة موجودی که با این قاعده در تعارض باشد باطل می گردد و خاتمه می پذیرد" 
)معاهدة وین دربارة حقوق معاهدات، 1969، مادة 64( داللت بر جایگاه ممتاز این قواعد در حقوق 

بین الملل دارند.
   کنوانسیون های چهارگانة ژنو 1949 نمونة برجسته ای از معاهدات عام الشمول و مادة 1 مشترک آن 
نمونة برجسته ای از قواعد آمره است که رعایت آن برای تمامی طرف های درگیر و غیردرگیر چه عضو 
کنوانسیون های چهارگانة ژنو باشند یا خیر الزم االجراست. ژان پیکته- مسئول تفسیر مفاد کنوانسیون های 
چهارگانة ژنو- اعتقاد دارد "معاهدات حقوق بشردوستانه، آفرینندة تعهدی بر مبنای مقابله با مثل نیستند 
که بر آن اساس، هر یک از طرفین تا جایی و در حدی متعهد باشد که طرف دیگر نیز آن را اجرا می کند. 
آن اَسناد در بردارندة مجموعه ای از تعهدات یک جانبه اند؛ تعهداتی در برابر کل جامعة بین المللـی" 
)Pictet, 1952: 25(. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در قضیة سالح های هسته ای، 
اصول حقوق بشردوستانه را در زمرة قواعد آمره برمی شمارد (ICJ, 1996: para 82). از سوی دیگر، مادة 
1 مشترک این کنوانسیون طرف های معظم متعاهد را متعهد به رعایت و تضمین رعایت مفاد کنوانسیون 
می کند. مطابق با این مقرره "دولت ها متعهدند تا تضمین نمایند که قاعده و تعهد مورد نظر توسط ارکان 
و همة افراد و موضوع های تحت تابعه و صالحیتشان رعایت می شود. در مقابل، تعهد به کسب اطمینان 
از رعایت، به این معناست که دولت ها، اعم از آنکه در یک مخاصمه درگیر باشند یا نباشند، موظفند 
تمامی اقدام های الزم و مشروع را برای کسب اطمینان از رعایت و محترم شمرده شدن قواعد حقوق 
بین الملل بشردوستانه توسط همگان و به ویژه طرف های درگیر در یک مخاصمة مسلحانه انجام 
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اردکانی، 1385: 311 - 310(. امروز دایرة این ماده تا جایی گسترش یافته است که  دهند" )پور 
پروفسور ساسولی اعتقاد دارد که نادیده انگاشتن این مقرره از سوی سایر دولت ها)دولت های ثالث( 

.)Sassòli, 2002: 422( نقض حقوق بشردوستانه به حساب می آید
ابزارهای  باید در زمرة آخرین  را     معاهدة تجارت اسلحه که در دسامبر 2014 الزم االجرا شد 
نرم افزاری به حساب آورد که به دنبال "ایجاد باالترین استانداردهای مشترک بین المللی ممکن برای 
تجارت بین المللی سالح های متعارف، به منظور جلوگیری و کاهش تجارت غیرقانونی سالح های 

متعارف و جلوگیری از سوء استفادة از آنهاست ..." )بخش اول مادة 1(.
   نقش دیگر ابزارهای نرم افزاری به عنوان سند مؤسس، جان بخشیدن به سازوکارهای بین المللی 
و منطقه ای است. بنابراین در این مفهوم ابزارهای نرم افزاری را می توان مقدمه و پیش زمینة ابزارهای 
سخت افزاری به حساب آورد. منشور ملل متحد به عنوان سند مؤسس سازمان ملل متحد، کنوانسیون 
بین المللی هواپیماهای کشوری به عنوان سند مؤسس "سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری" 1 یا 
ایکائو و اساسنامة دیوان بین المللی کیفری یا اساسنامة ُرم به عنوان سند مؤسس "دیوان بین المللی 
ابزارهای سخت  ابزارهای نرم افزاری ای اند که منتهی به متولد شدن  کیفری"2 نمونه های برجستة 

افزاری شده اند.
   کاربرد مثبت ابزارهای نرم افزاری به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد بسیار ُپررنگ 
است اما استفادة منفی یا سوءاستفاده از این ابزارها نیز وجود دارد به طوری که محدودیت در استفاده از 
ابزارهای نظامی که تا پیش از تصویب منشور ملل متحد به عنوان ابزار فشار دولت ها بر یکدیگر به کار 
می رفت، باعث جلب توجه دولت ها به ابزارهای نرم افزاری شد تا از این طریق منافع خود را که تا پیش 
از این از طریق به کارگیری زور تأمین می کردند به وسیلة مجموعه ای از حقوق و تعهدات دوجانبه، 
منطقه ای و حتی بین المللی و ارائة تعاریف و تفاسیر جدید از مفاهیم حقوقی تأمین کنند3. به خصوص 
با علم به اینکه ابزارهای نرم افزاری متکی به ابزارهای سخت افزاری و به نوعی مقدمة استفاده از آنها 
در جامعة بین المللی پسا ملل متحدند. این نحوة استفاده از ابزارهای نرم افزاری در ارتباط مستقیم با 

دکترین یا آموزه های حقوقی برجسته ترین علمای حقوق است.
حقوقی  مفاهیم  تفسیر  منظور  به  برتر  دانشگاه های  در  برجسته  حقوقدانان  تربیت  و  پرورش     
بین المللی در راستای تأمین منافع دولت ها و استفاده از نظرات این حقوقدانان در راستای قانونمند 
ساختن اقدام هایی که می تواند در حالت عادی نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل به حساب آید، 
گامی است که دولت های قدرتمند در راستای محکم کردن جای پای خود در عرصة روابط بین المللی 
1. International Civil Aviation Organization (ICAO)
2. International Criminal Court (ICC)

3. برای اطالعات بیشتر نک: علیرضا ظاهری و علیرضا رنجبر )1394(. نقدی بر فرایند مصونیت سازی دولت ها از منظر حقوق 
بین الملل با تمرکز بر فعالیت های ایاالت متحده آمریکا، مجموعه مقاالت همایش مصونیت در حقوق بین الملل، برگزار شده توسط 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد )1391(، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، صص 136 - 124.
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برداشته اند که منتهی به پیشرفت علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی، روابط بین الملل و به طور 
خاص حقوق بین الملل شده است. نمونة بارز چنین رویه ای را می توان در قبال حق دفاع مشروع 
مندرج در مادة 51 منشور ملل متحد یافت؛ بدین توضیح که ممنوع شدن استفاده از زور در منشور ملل 
متحد )بند 4 مادة 2( باعث شده تا دولت های جنگ طلب، با استناد به استثناهای مندرج در منشور در 
راستای استفاده از زور، اقدام به تفسیر موسع از این استثناها به خصوص حق دفاع مشروع نمایند تا به 
این وسیله بیشترین بهره برداری را از منافع خود داشته باشند که با جنگ و درگیری گره خورده است. 
ارایة قالب های جدید از دفاع مشروع که منتهی به شکل گیری "دفاع مشروع پیش دستانه1" و "دفاع 
مشروع پیشگیرانه2" شد را باید در این زمره به حساب آورد. شاید به این علت است که هانس بلیکس 
ـ رئیس اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجة پیشین سوئدـ  دفاع مشروع را استثنائی 

.)Blix, 2008: 25( تلقی می کند که خود به یک اصل تبدیل شده است
اتخاذ چنین رویکردی در میان دولت ها سبب شد تا از سال 2001 مفهوم جدیدی با عنوان "حق آوری3" 
یا جنگ نرم شکل گیرد )Scharf & Andersen, 2010: 11( که نقطة مقابل مفهوم قدیمی "جنگ آوری4" 
یا جنگ سخت و به عنوان "راهبرد استفاده یا سوءاستفاده از حقوق به عنوان جایگزینی برای ابزارهای 
نظامی کالسیک به منظور دستیابی به اهداف عملیاتی" )Scharf & Andersen, 2010: 11) تعریف شده 
است. در همین راستا می توان به مفهوم مصونیت سازی نیز اشاره کرد که می توان آن را "سوءاستفادة 
دولت ها در ایجاد مصونیت به نفع مقامات، مسئوالن و افراد وابسته به خود به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم در موارد خاص دانست که فاقد مبانی عرفی و قانونی می باشد، به طوری که در ظاهر با استناد 
به اصول و قواعد حقوق بین الملل شکل می گیرد و همواره با تفسیرهایی از این اصول و قواعد همراه 
است، لیکن این اصول و قواعد تاب و توان چنین تفسیرهایی را نداشته و هدف نهایی از چنین فرایندی 

فرار اشخاص از مسئولیت و مجازات است« تعریف کرد)ظاهری و رنجبر، 1394: 118(. 

نتیجه گیری
در ایتالیا ضرب المثلی وجود دارد که بیان می دارد "قانون سه روز پیرتر از دنیا است". این ضرب المثل 
داللت بر عقب بودن فرایند وضع قوانین نسبت به تغییر و تحوالت جدید دارد. با وحدت مالک گرفتن 
از این ضرب المثل می توان در خصوص تأثیر پیشرفت علوم بر جایگاه صلح نیز از برداشت مشابهی 
استفاده کرد. به این مضمون که حقوق بین الملل در قبال تنظیم قواعد حقوقی حاکم بر علوم که به 
نوعی بر صلح تأثیرگذارند، به کندی حرکت می کند. به هرحال باید به این نکته توجه داشت که در 
عصر کنونی پیشرفت علوم هر روز نسبت به گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده است و همین 
1. Anticipatory self-defence
2. Pre-emptive self-defence
3. Lawfare
4. Warfare
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امر چالش های بیشتری را پیش روی جامعة بین المللی در مهار و کنترل علوم در راستای حفظ صلح 
قرار داده است. با این حال، پیش از تصویب منشور ملل متحد، استفاده از علوم غالباً در جهت منفی 
مورد استفاده قرار می گرفت اما در عصر حاضر، استفاده از علوم غالباً در جهت مثبت مورد استفاده واقع 
شده است؛ هرچند، استفادة منفی یا سوءاستفاده از علوم در قالب سخت افزاری و نرم افزاری همچنان 

پابرجاست. 
   نکتة دیگری که باید به آن توجه داشت این است که پس از تصویب منشور ملل متحد، دولت ها 
میل خود به بهره برداری از علوم در تجهیزات نظامی را حفظ کردند اما در سوی مقابل و در قالب 
اقدام های جمعی، زمینة استفاده از علوم در راستای حفظ صلح را فراهم آوردند. به عبارت دیگر، پس 
از تصویب منشور، سوءاستفاده از پیشرفت علوم جنبة انفرادی پیدا کرد در حالی که استفاده از علوم در 

راستای مهار سوءاستفاده از علوم در قالب اقدامات جمعی تحقق یافته است.
   توجه به علوم انسانی نیز باعث شده است تا دولت ها از جنگ سخت به سمت جنگ نرم حرکت 
کنند به طوری که در عصر کنونی استفادة سخت افزاری از سیاست جای خود را به استفادة نرم افزاری 
داده است. دولت ها سعی می کنند تا منافع سیاسی خود را با ابزارهای حقوقی تأمین کنند و توسل به 
نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه و در خدمت ابزارهای حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. این 
رویه تا جایی مورد توجه و قبول قرار گرفته و تا حدودی به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده 
است که رفتار بر خالف کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مشروعیت اقدام های خودسرانة دولت ها را 
زیر سوال می برد. بنابراین، حتی ابر قدرتی چون ایاالت متحده آمریکا در حمله به افغانستان و عراق به 

قطعنامه های شورای امنیت استناد می کند.
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