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چکیـدُ
از دوران پس از جوگ سرد جا ةىامروز فرایوس رلع سالح و کوحرل جسلیدات ،ةزش غمدس جمرکد
رٌد را ةر سالحيای کضحارجمػی (يسحىای ،صدیمیایی و ةیٌوٌیید م محمرکد کدرد اسدث ايمیدث
فراوان این هٌع سالحيا در سطح ةیناوملل مٌجب صس کى ةیضحر جٌجى جریان رلدع سدالح و کوحدرل
جسلیدات ةى آهًا مػطٌف صٌد و کمحر ةى سالحيدای محػدارف یدا اسدحداد ریراهسداهی از سدالحيای
محػارف ةىویژ سالحيای رٌدکار یا رةاتيای يٌصموس کى وجى جمای آهًا ةا دیگدر سدالحيا در دارا
ةٌدن غوصر «يٌش مصوٌغی» اسث ،پردارحى صس اسث در يمین راسحا ةا جٌجى ةى ججرةدى جوگيدای
ديى آرازین قرن  ،12جأثیر و ايمیث ف ایوس این هٌع سالحيا در جٌازن هظدامی کضدٌريا و جوگيدای
اخحماوی آیوس  ،طرورت ایجاب میکوس کى این مٌطٌع مدٌرد ةررسدی و مساقدى ةیضدحری قدرار یدرد
پرسش اصلی این پژويش این اسث کى ةدىکار یری يدٌش مصدوٌغی در جسدلیدات هظدامی هگٌهدى
میجٌاهس صلح و امویث ةیناومللی را ةى مزاطر ةیوسازد؟ در پاسدذ ،ایدن فرطدیى مطدرح میصدٌد کدى
کارةرد يٌش مصوٌغی در زمیوىيای هظامی ازجملى سالحيای رٌدکار د ةا وجٌد ةرردی اةػداد متتدث
اخحماوی آهًا د موجر ةى جًسیس و هقض صلح و امویث ةیناومللی میصٌد در این پژويش روش جدقیق
ةىصٌرت جٌصیدی د جدلیلی و ةا ةًر یری از مواةع کحاةزاهىای و ایوحرهحی اسث
 واژگان کلیدی:
سالحيای رٌدکار ،رةاتيای يٌصموس ،يٌش مصوٌغی ،صلح و امویث
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هقدهِ
اگؼچ ٥مٞش و ا٤٠یطث از ک٧ط٢جطؼی ٢آر٠ان٦طای ةكطؼ ٦ـطح٤غ ،ا٠طا جطاریط ةكطؼ ؿؼقطار از
درگیؼی٦ا ،جْاروات و ةؼظ٨رد٦ا اؿث .ةؼوز دو ز٤گ ویؼا٣گؼ و ظـارتةار ةطٗ ٥امط ٥ٞک٨جطا٦ی از
 ٟ٦در ٣ی٣ ٥١عـث ٚؼن ةیـطح ،ٟزاْ٠ط ٥ةی٢اٞٞ١ٝطی و اٗکطار ّ١ط٠٨ی را جکطان داد و ؿطتب قطغ
ؿیاؿح١غاران و صٚ٨ٛغا٣ان درمطغد یطاٗح ٢را٦طی ةطؼای کطا٦ف ج٧غیطغات و آرا٠طف در زاْ٠ط٥
ةی٢اٞٞ١ٝی ةؼآی٤غ٠ .یج٨ان گ٘ث ا٠ؼوزه ٣عـحی ٢و ٟ٧٠جؼی٦ ٢غف کك٨ر٦ا در رواةي ةطی٢اٞٞ١ٝطی،
آرا٠ف و ةؼٚؼاری مٞش و ا٤٠یث اؿث .جا پیف از و٨ٚع جض٨الت اظیؼ در رواةي ةی٢اٞٞ١ٝی٤٠ ،تْطخ
از ٣گاه ُ٣ا٠ی ک ٥ة٥امٌالح ُ٣ام «وؿح٘اٝیایی» ٣ا٠یغه ٠یق٨د ،مٞش و ا٤٠یث ةط٤ْ٠٥طای رّایطث
ام٨ل ص ٙصاک١یث ،ةؼاةؼی صٛط ،،٨رّایطث ٠نط٣٨یث کكط٨ر٦ا و ١٣ای٤طغگان آ٣طان ،اصحطؼام ةط٥
ج١ا٠یث اروی کك٨ر٦اّ ،غم ٠غاظ ٥ٞدر ا٨٠ر داظٞی آ٣ان و صطٜوٗنط٠ ٜـطا١ٝثآ٠یطؽ اظحالٗطات
جٛٞی ٠یقغ .در ای ٢دیغگاه ،ة ٥ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی ٣گا٦ی ٠ضغود وز٨د داقث و صیٌط ٥آن ّ١طغجا
٠ضغود ة٠ ٥ؼز٦ای دوٝث٦ا ة٨د؛ ازای٢رو ،صاک١یث و اؿحٛالل دوٝطث٦طا ٧٠طٟجطؼی ٢رکط ٢مطٞش و
ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی جٛٞی ٠یقطغ .اگطؼ ج٧غیطغی وزط٨د داقطث١ّ ،طغجا ُ٣طا٠ی و ةیكطحؼ از ؿط٨ی
دوٝث٦ای دیگؼ ة٨د و ٠ـئ٨ل اوٝی ٥جأ٠ی ٢ا٤٠یث ٣یؽ ظ٨د دوٝث٦ا یا ٠حضغان آ٧٣ا جٛٞی ٠یقغ٣غ.
ة٨ً٥رکٞی ٨ُ٤٠ر از مٞش و ا٤٠یث در رواةي ةی٢ا ،ٜٞ١ٝآرا٠ف و دتات در زا ٥ْ٠ز٧ا٣ی
اؿث .ا٤٠یث ٣یؽ ّ١غجا ةّ٨٣ ٥ی اصـاس روا٣ی اًال٠ ،یق٨د ک ٥در آن ةّٞ٥ث ٗٛغان جؼس،
ووْیث آرا٠ف و اً١ی٤انظاًؼ صام٠ ٜیقط٨د .دالیٞطی کط١٠ ٥کط ٢اؿطث ؿطتب جطؼس و
اظحالل در مٞش و آرا٠ف ق٣٨غ ،ةـیار زیاد و ٠ح٨٤ع ٦ـح٤غ و ةا گػر ز٠ان جٕییطؼ ٠طیک٤٤طغ.
ة٨٤ّ٥ان ٠ذال ،ا٠ؼوزه اج٘ا٦،ایی ١٦چ٨ن گؼم قغن کؼه ز٠ی ٢و جٕییؼات آبو٨٦ایی ،ا٤٠یطث
ظاًؼ ةكؼ را ةؼ ٟ٦زده اؿث ،درصاٝیک ٥پ٤ساه ؿال پیف ،چ٤طی ٢چیطؽی ٚاةطٜجنط٨ر ٣تط٨د
(اقؼاٗی.)83-109 :1393 ،
یکی دیگؼ از ٨٠وّ٨اجی ک ٥در ؿال٦ای اظیؼ ٨٠زب ة٠٥عاًؼه اٗحادن مطٞش و ا٤٠یطث
در ؿٌ٨ح ٠عح ٖٞقغه و ةُ٣٥ؼ ٠یرؿغ در ؿال٦ای آجی ة ٥ج٧غیغی زطغیجؼ ّٞیط ٥مطٞش و
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ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی جتغی ٜق٨د ،ؿالح٦ای ظ٨دکار و رةات٦ای ٨٦قط٤١غ اؿطث .ؿطالح٦ایی کط٥
ةؼظطی از ٣٨١٣ط٦٥ای اؿح٘ادهقطغه از آ٧٣طا در ةؼظططی از کكط٨ر٦ای ٦طغف اززٞ١ط ٥إٗا٣ـططحان،
پاکـحان و ّؼا ،ةاّخ کكطحار جْطغاد زیطادی از اٗطؼاد ةیگ٤طاه و ٔیؼُ٣طا٠ی قطغها٣غ .جضط٨الت
ؿال٦ای اظیؼ و اؿح٘اده ٛٗ٨٠یثآ٠یؽ از پ٧پاد٦ا در ّٞ١یات ُ٣ا٠ی ،ةَ٥ا٦ؼ صاکی از آن اؿطث
ک ٥پیكؼٗث٦ای ُ٣ا٠ی ة٥ؿ١حی زؼیان دارد ک ٥ة٥زودی قا٦غ صىط٨ر ؿطالح٦طای ظ٨دکطار و
ٗ،٨پیكؼٗح ٥و رةات٦ای ز٤گی در زت٦٥٧ای ز٤گ ظ٨ا٦ی ٟة٨د .در ١٦ی ٢راؿحا ٤٠اؿب اؿطث
ک٨٠ ٥و٨ع ؿالح٦ای ظ٨دکار و ٦ط٨ش ٠نطّ٨٤ی٠ 1ط٨رد ةؼرؿطی و ٠غاٚط ٥ةیكطحؼی از ؿط٨ی
پژو٦كگؼان و جضٞیٞگطؼان داظٞطی ٚطؼار گیطؼد جطا ةحط٨ا٣ی ٟادةیطات و ز٠ی٤ط٦٥ای ُ٣طؼی الزم را
ة٨ُ٤٠٥ر ؿیاؿثگػاری در راؿحای جأ٠ی ٢و ارجٛای ٤٠اِٗ ٞ٠ی و ٠ناٝش کك٨ر٠ان ٗؼا ٟ٦ک٤ی.ٟ
ةؼاؿاس ٌ٠اْٝطات و زـطحس٦٨ای کحاةعا٥٣ای طای٤حؼ٣حی ٨٣یـط٤غگان ایط ٢پطژو٦ف در
ز٠ی٨٠ ٥٤و٨ع ؿالح٦ای ظ٨دکار و ٨٦ش ٠نّ٨٤ی ،کحاب یا ٛ٠ا٥ٝای ة ٥زةان ٗارؿی ٠كا٦غه
و یاٗح٣ ٥كغ .اٝتح ٥در چ٤غ ٨٠رد ٠ضغود ةؼظی از ظتؼگؽاری٦ا ة ٥اظتار و ٨٣قحار٦ای ٠ضطغود
و پؼاک٤غهای در ای ٢ز٠ی ٥٤اقاره کؼدها٣غ .الزم ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥در ز٠ی ٥٤ؿالح٦ای ُ٣طا٠ی و
٨٦ش ٠نّ٨٤ی ة٥م٨رت ٠سؽا جاک٨٤ن کحاب٦ا و ٛ٠ا٦٥ٝای ةیق١اری جؼز ٥١و ٨٣قطح ٥قطغه
اؿث ،وٝی ٦یچیک از ای ٢آدار ة ٥ةؼرؿطی ٨٠وط٨ع ٦ط٨ش ٠نطّ٨٤ی و ؿطالح٦ای ظ٨دکطار و
١٦چ٤ی ٢رةات٦ای ٨٦ق٤١غ ٣پؼداظح٥ا٣غ .ازز ٥ٞ١ای ٢آدار ٠یج٨ان ة ٥کحطاب «٠تطا٣ی ٦ط٨ش

٠نّ٨٤ی» جأٝیٖ ٗؼزی ٢یٕ١ایی ،کحاب «٨٦ش ٠نّ٨٤ی ،ر٦یاٗحی ٣ط٨ی٨٣ 2»٢قطح ٥اؿطح٨ارت
راؿ ٜو پیحؼ ٨٣رویگ و جؼزّ ٥١ی٢اهلل زْ٘ؼ٣ژاد ١ٚی ،کحاب «٨٦ش ٠نّ٨٤ی» ٨٣قح ٥ایٞطی٢
ریچ و جؼز٧٠ ٥١ؼداد ٗ٧ی١ی اقاره کؼد .ة٥زّ٨٣ ٟیـ٤غگان ایٛ٠ ٢اٟ٧٠ ٥ٝجطؼیّٞ ٢طٛٗ ٜطغان
٤٠اةِ ّ١ٞی ط پژو٦كی ة ٥زةان ٗارؿی در ای ٢ز٠یّ ،٥٤تارج٤طغ از٣ :غاقطح ٢قط٤اظث کطاٗی و
دا٣ف الزم درةاره ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا؛ اؿح٘اده ٠ضغود از ایٚ ٢تی ٜؿالح٦ا در مض ٥٤ز٤گ٦ا و
٤٠ازّات ةی٢اٞٞ١ٝی؛ ؿؼّی و ٠ضؼ٠ا٣ط ٥ةط٨دن ةعطف ّ١طغه پؼو ه٦طا و ةؼ٣ا٠ط٦٥ای ؿطاظث و
ة٥کارگیؼی ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا؛ ٠ضغود ة٨دن ادةیات ُ٣طؼی و ٣٨١٣ط٦٥ای ة٥کارگؼٗح٥قطغة ایط٢

1. Artificial Intelligence
2. Artificial Intelligence A Modern Approach

واکاوی تأثیر سالحهای خودکار بر صلح و امنیت بینالمللی 72 /

٨٣ع ؿالح٦ا؛ و ّغم ج١ایؽ ٨١ٞ٠س و ّی٤ی ؿالح٦ای ظ٨دکار ةا ا٨٣اع ٔیؼظ٨دکار آ٧٣ا .در ای٢
راؿحا ٨٣یـ٤غگان پژو٦ف صاوؼ جالش دار٣غ ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ک١ت٨د ٤٠اةِ ّ١ٞطی طط پژو٦كطی
ة ٥زةان ٗارؿی در ز٠ی٨٠ ٥٤و٨ع ؿالح٦ای ظ٨دکار و رةات٦ای ٨٦ق٤١غ٨٣ ،قطحار پطیفرو را
ة٨٤ّ ٥ان گام اةحغایی و آٔازی ٢ای ٢ص٨زه ة ٥رقح ٥جضؼیؼ درآور٣غ.
الزم ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥در ای ٢ز٠ی ٥٤ة ٥زةان الجی ٢کحاب٦ا و ة٥ویژه ٛ٠ا٦٥ٝای ةیق١اری
٣گاقح ٥قغه اؿث؛ اگؼچ ٥ةعف ّ١غه ای ٢آدار ةیكحؼ ة ٥ةؼرؿی اةْاد صٚ٨ٛی طة٥ویژه صٛط،٨
ةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝی ط ٨٠و٨ع پؼداظح٥ا٣غ و ک١حؼ ة ٥اةْاد ؿیاؿی ط ةی٢اٞٞ١ٝی و ٛ٣ف ای٢
٨٣ع ؿالح٦ا در ج٨ازن ؿیاؿی و ز٤گ٦ای آجطی اقطاره قطغه اؿطث .اززٞ١ط ٥ایط٨٣ ٢قطح٦٥ا
٠یج٨ان ة٨٠ ٥ارد زیؼ اقاره کؼد:

ط کحاب «رةات٦ای کك٤غهٚ :ا٣٨٣ی و اظالٚطی ةط٨دن ؿطالح٦ای ظ٨دکطار»٨٣ 1قطح ٥آر٠طی٢
کؼیك٤ان 2ک٨٣ ٥یـ٤غه در آن ة ٥ةؼرؿی اةْاد ٚا٣٨٣ی ،جک٤یکی و اظالٚی رةات٦ا و ١٦چ٤ی ٢جتیطی٢
ٗؼمث٦ا و چاٝف٦ای پغیغآ٠غه ٣اقی از ؿاظث ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا و جس٧یؽات ٠یپؼدازد.
ط کحاب «ّ ٟٞاظال ،و ّ ٟٞرةاجیک»٨٣ 3قح ٥راٗائ ٜکپط٨رو و ٠ایکط٣ ٜطاگ٤ت٨ر  4کط ٥در آن
٨٣یـ٤غگان ّ١غجا ة ٥ةؼرؿی ٨٠و٨ع رةات٦ا از ُ٤٠ؼ اظالٚی و ا٣ـا٣ی ٠یپؼداز٣غ.
ط ٛ٠ا٠ ٥ٝایک ٜاق١یث 5ةا ّ٨٤ان «ؿیـطح٦ٟای ؿطالح٦ای ظ٨دکطار و صٛط ،٨ةكؼدوؿطحا٥٣
ةی٢ا :ٜٞ١ٝپاؿط ة ٥ا٣حٛادات» ک ٥ة٨٤ّ٥ان یکی از ٟ٧٠جؼی ٢آدار ٨٣قح٥قغه در ای ٢ز٠ی٤ط ٥ج٧٤طا ةط٥
ةؼرؿی ٨٠و٨ع ؿالح٦ای ظ٨دکار از ُ٤٠ؼ ام٨ل و ٨ٚاّغ ص ،٨ٛةی٢اٞ١ٝط ٜةكؼدوؿطحا ٥٣پؼداظحط٥
اؿث.
ط ٛ٠ا ٥ٝة٤یا٠ی ٢کـح 6٢ةا ّ٨٤ان «ؿیـح٦ٟای ؿطالح٦ای ظ٨دکطار :یطک ٨٠وط٨ع صٛطٚ٨ی
٨٧َ٨٣ر ویژه؟» ک١ّ ٥غجا ة ٥ةؼرؿی اةْاد صٚ٨ٛی ؿالح٦ای ظ٨دکار ةؼاؿاس ام٨ل و ٨ٚاّغ ْٗٞطی
درگیؼی٦ای ٠ـٞضا ٥٣و ١٦چ٤ی ٢وؼورت٦ای ُ٣ا٠ی چ٤ی ٢ؿالح٦ایی ج٨ز ٥کؼده اؿث.

1. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons
2. Armin Krishnan
3. Ethics and Robotics
4. Rafael Capurro, Michael Nagenborg
5. Michael N. Schmitt
6. Benjamin Kastan
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در ١٦ی ٢راؿحا ،در ای ٢پژو٦ف جالش ةؼ ای ٢اؿث ک ٥ة ٥ای ٢پؼؿف پاؿطط داده قط٨د
ک ٥ة٥کارگیؼی ٨٦ش ٠نّ٨٤ی در جـٞیضات ُ٣طا٠ی ط ُ٤٠ط٨ر ؿطالح٦ای ظ٨دکار ط چگ٣٨ط٥
٠یج٨ا٣غ مٞش و ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی را ة٠ ٥عاًؼه ةی٤غازد؟ ٗؼوی ٥پژو٦ف ای ٢اؿث ک ٥کارةؼد
٨٦ش ٠نّ٨٤ی در ز٠ی٦٥٤ای ُ٣ا٠ی ازز ٥ٞ١ؿالح٦ای ظ٨دکار ٤٠سؼ ة ٥ج٧غیغ و ٛ٣ه مٞش
و ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی ٠یق٨د .در ای ٢پژو٦ف ةا ة٧ؼهگیؼی از روش ج٨می٘یطجضٞیٞطی درمطغد
جتیی ٢و ؿ٤سف ٗؼوی ٥یادقغه ةؼظ٨ا٦ی ٟآ٠غ.
 .4ادبیات پژٍّش
ا٠ؼوزه ةـیاری ؿالح٦ای ظ٨دکار یا ٨٦ش ٠نّ٨٤ی را پؾ از ةاروت و ؿالح٦ای اج١ی،
اٛ٣الب ؿ٨م در مْ٤ث اؿٞض٥ؿازی ٠غرن ٠یدا٤٣غ .ای ٢درصطاٝی اؿطث کط ٥ةطؼای دو ٣٨١٣ط٥
پیكی٨١٦ ٢اره ةازدار٣غه٦ای ٚغرج٤١غی ةؼای پیكگیؼی از اؿح٘اده از ٗ٤طاوری وزط٨د داقطح٥
اؿث .ةؼای اؿح٘اده از یک ج٘٤گ ةایغ ؿؼةازی وز٨د داقطح ٥ةاقطغ کط ٥آن را ص١ط ٜکطؼده و
قٞیک ک٤غ ،و ای ٢ة٤ْ٠٥ای ة٥ظٌؼ ا٣غاظح ٢زان ؿؼةاز٦ا و ّ٨٣ی ٠ضطغودیث در اؿطح٘اده از
ج٘٤گ اؿث .در ةعف جٝ٨یغ ؿالح٦ای اج١ی ٣یؽ ةایغ ٠ا٦یث پیچیغه و پؼ٦ؽی ٥٤دؿطحیاةی ةط٥
٨٠اد اوٝی ٥و ٣یاز ة٠ ٥حعنل ةؼای ؿاظث ة١ب را درُ٣ؼ گؼٗطثّ .طالوهةطؼ ایط ،٢اؿطح٘اده از
چ٤ططی ٢ؿططالح٦ایی ٦ؽی٤طط ٥گؽاٗططی ،از ٣ططاة٨دی ًیططٖ گـططحؼدهای از ا٣ـططان٦ا گؼٗحطط ٥جططا
٠ضک٠٨یث٦ای قغیغ ةی٢اٞٞ١ٝی را در پی ظ٨ا٦غ داقث .ای٨ّ ٢ا ٜ٠ةازدار٣غه ةاّطخ قطغها٣غ
ک ٥از ز٠ان ؿاظث ة١ب٦ای اج١ی جاک٨٤ن ج٧٤ا دو ة١ب ًی درگیؼی٦ا ٘٤٠سؼ ق٣٨غ.
ظٌؼ صٛیٛی در٨٠رد ؿالح٦ای ظ٨دکار و رةات٦ای ٨٦ق٤١غ ٣ت٨دن ةازدار٣طغه٦ا ةطؼای
ز٨ٞگیؼی از ة٥کارگیؼی آ٧٣ا اؿث .رةات٦ای ٨٦ق٤١غ و ٠ـٞش ٠یج٨ا٤٣غ ظٌؼ زطا٣ی ٨٠زط٨د
ةؼای ؿؼةازان در ٠یغان٦ای ز٤گ را ةؼًؼف کؼده و اؿطح٘اده از آ٧٣طا ةط٥ا٣طغازه ة١طب اج١طی
ز٨ا ِ٠ةی٢اٞٞ١ٝی را ظك١گی٣ ٢ع٨ا٦غ کطؼد .ای٢گ٣٨ط٤ٗ ٥طاوری ٠یج٨ا٣طغ ص١طالت ُ٣طا٠ی را
ک٦ٟؽی٥٤جؼ و جأدیؼگػارجؼ کؼده و ة٥ویژه آٔاز درگیؼی٦ا را ؿادهجؼ ؿازدّ .الوهةؼ ایط ،٢ظطار
کؼدن ٚغرت جن١یٟگیؼی در٨٠رد کكح ٢ا٣ـا٣ی دیگطؼ از دؿطث ا٣ـطان ةط٥مط٨رت ًتیْطی
ّ٨ا ٜ٠اؿحغالل و جؼص ٟرا صػف ظ٨ا٦غ کؼد.

واکاوی تأثیر سالحهای خودکار بر صلح و امنیت بینالمللی 14 /

دیگؼ وز ٥جؼؿ٤اک ٗ٤اوری ٨٦ش ٠نّ٨٤ی ٠ـٞش ای ٢اؿث کط ٥قطایغ ایط٤ٗ ٢طاوری و
جس٧یؽات ُ٣ا٠ی ة٥دؿث اٗؼادی ٠ـحتغ و َا ٟٝیا گؼوه٦ای جؼوریـحی و ق٨رقی ةی٘حطغ کط٥
صحی یک ٝضُ٣ ٥یؽ درةاره اؿح٘اده از ای٠ ٢اقی٦٢ای ٠ؼ

ة٨٤ّ٥ان اةطؽاری ةطؼای ؿطؼک٨ةی

ْ٠حؼوان و یا صحی پاکـازی ٣ژادی جؼدیغ ة٥دل راه ٣ع٨ا٤٦غ داد.
پؾ از جٝ٨یغ ٛٗ٨٠یثآ٠یؽ ٨٦اپی١ا٦طای ةطغونؿؼ٣كطی ،٢ةط٥کطارگیؼی ز٤طگاٗؽار٦طای
رةاجیک و ؿالح٦ای ظ٨دکار و ٨٦ق٤١غ ٠ؼصٞة زغیغی را در پیكؼٗث٦ای ٗ٤اوری در صط٨زه
م٤ایِ ُ٣ا٠ی ر ٟٚزد .در ز٠ی ٥٤ؿالح٦ای ظ٨دکار ّ١غجا ١٣یج٨ان جطاریط ٠كعنطی را ةطؼای
ؿاظث و ة٥کارگیؼی ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا و جس٧یؽات ُ٣ا٠ی ذکؼ کؼد ،وٝی ةط٨ً٥رکٞی ٠یجط٨ان
گ٘ث ک ٥ؿاة ٥ٛاؿح٘اده گـحؼده از ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ة ٥دوران پؾ از ز٤گ ؿؼد ة٥ویژه د٦ط٥
آٔازیٚ ٢ؼن  21ةاز٠یگؼدد.
ا١٦یث و ظٌؼ ؿالح٦ای ظ٨دکار و ٨٦ق٤١غ ة٥ا٣غازهای اؿث ک٣ ٥گؼا٣ی٦طای زطغیای
را در ؿٌش ةی٢ا ٜٞ١ٝة٥وز٨د آورده اؿث .ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜدر زٞـ ٥ق٨رای ص ،٨ٛةكؼ ک ٥در

جاریط  4اردیت٧كث  24( 1392آوری )2013 ٜدر ٛ٠ؼ ؿاز٠ان ٞ٠ط ٜةؼگطؽار قطغ ،کؼیـطح٨ف
٦ی٤ؾ ،1گؽارقگؼ ویژه ؿاز٠ان  ٜٞ٠در ز٠ی ٥٤اّغام٦ای ٗؼاٚطا٣٨٣ی ،اظحنطاری و ظ٨دؿطؼا٥٣

2

در گؽارش ظ٨د ة٨ً٥ر ٘٠ن ٜة٨٠ ٥و٨ع ؿطالح٦ای ظ٨دکطار اقطاره و در ایط ٢ز٠ی٤ط ٥اّطالم
٣گؼا٣ی کؼد .در ای٣ ٢كـث ةـیاری از دوٝث٦طای قطؼکثک٤٤غه ةطؼ وطؼورت ٛ٠اةٞط٦ ٥ؼچط٥
ؿؼیِجؼ ةا ؿالح٦ای ظ٨دکار و ادا ٥٠گ٘حگ٦٨ا و ٠ػاکؼات ةی٢اٞٞ١ٝی ةؼای ایساد ٠ضغودیث٦ا
و ٨٠ا ِ٣الزم در ای ٢ز٠ی ٥٤جأکیغ کؼد٣غ١٦ .چ٤ی ٢در ٣كـحی ک ٥در جطاریط  24آةطان 1392
(٨٣ 15ا٠تؼ  )2013درةاره ؿالح٦ای ٠حْارف در  ٨٣ةؼگؽار قغ ،یکی از ٨٠وّ٨اجی ک٠ ٥ط٨رد
جأکیغ ٚؼار گؼٗث و ة٥قغت درةاره وؼورت ا١٦یث آن در ز٤گ٦ای اصح١اٝی آی٤طغه ٦كطغار
داده قغ ،ؿالح٦ای ظ٨دکار کك٤غه یا رةات٦ای کك٤غه 3ة٨د .در ای٣ ٢كـث ،جن١ی ٟگؼٗحط٥
قغ ک ٥در ؿال ٣ 2014كـحی در ای ٢ز٠ی ٥٤در  ٨٣ةؼگؽار ق٨د جا ای٨٠ ٢و٨ع ٦ؼچ ٥ةیكطحؼ
٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼدّ .الوهةطؼ ایط ،٢ةـطیاری از ؿطاز٠ان٦ا و ٧٣اد٦طای ٠ؼدم٧٣طاد ٦ط ٟدر
1. Christof Heyns
2. Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions
3. Killer Robots
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راؿحای ٛ٠اة ٥ٞةا گـحؼش و اقطاّ ٥ایط٣ ٢ط٨ع از ؿطالح٦ا دؿطث ةط٥کار قطغه و ک١پی٦٢طای
٠حْغدی را جكکی ٜدادها٣غ .ةؼای  ٥٣٨١٣در آوری 2013 ٜک١پی٤ی ةؼای ٠ح ٖٚ٨کؼدن جٝ٨یغ و
)1( 1

ؿاظث ای٨٣ ٢ع از ؿالح٦ا در ٤ٝغن جكکی ٜقغ .

آ٣چ ٥ةاّخ ا١٦یث یاٗح ٢و وؼورت دوچ٤غان ةؼرؿطی و ٌ٠اْٝط ٥ایط٣ ٢ط٨ع از ؿطالح٦ا
٠یق٨د ،ای ٢اؿث ک ٥ة٥کارگیؼی و اؿح٘اده از ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا چاٝف٦ا و ٠كکالت ةـطیاری
در ص٨زه٦ططای ٨٠وططّ٨ی ٠عحٞططٖ ةطط٥ویژه از ُ٣ططؼ صٚ٨ٛی ط ةی٢اٞٞ١ٝططی از ٚتیطط ٜص١ایططث از
ق٧ؼو٣غان ٔیؼُ٣ا٠ی در ةؼاةؼ اؿح٘اده از ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ،پاؿطگ ٨ة٨دن اؿطح٘ادهک٤٤غگان از
آ٧٣ا ،ج٤اؿب و اقاّ ٥ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا و اٗؽایف ظٌؼ ز٤طگ ةطا اؿطح٘اده از آ٧٣طا را ةط٥وز٨د
آورده اؿث ،زیؼا از ُ٣ؼ صٚ٨ٛی ق٘اٗیحی در ای ٢ز٠ی ٥٤وز٨د ٣غارد کط ٥چط ٥کـطی در ةؼاةطؼ
پؼؿف٦ای یادقغه ٠ـئ٨ل و پاؿطگ ٨اؿث؟ ٗؼ٠ا٣غه ،ةؼ٣ا٥٠ریؽ ،ؿاز٣غه یا ظط٨د رةطات .ایط٢
درصاٝی اؿث ک ٥ازیکؿ ٨ک١پی٦٢ا و ؿاز٠ان٦ای ٔیؼدوٝحی امؼار دار٣طغ و جطالش ٠یک٤٤طغ
ک ٥زا ٥ْ٠ةی٢اٞٞ١ٝی اؿح٘اده و ة٥کارگیؼی ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا را ة٥ظاًؼ ظ٨د ةكؼ ٨٤١٠ع ک٤غ،
و از ؿ٨ی دیگؼ ،ةؼظی از کك٨ر٦ا درمغد ٦ـح٤غ ک ٥ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا را ة٨٤ّ٥ان زایگؽی ٢یا
ة٧حؼی ٢دوؿحان و ١٦ؼا٦ان ؿؼةازان ة٨ُ٤٠٥ر صٍ٘ زان آ٧٣ا و ق٧ؼو٣غان ٔیؼُ٣ا٠ی ،جٝ٨یغ و
ة٥کار گیؼ٣غ .ج٧٤ا ة٨٤ّ٥ان یک ٠ ٥٣٨١٣یج٨ان ة ٥گؽارش «آ٣حیوار» ،پژو٦كطگؼان «دارپطا» یطا
«آ ا٣ؾ پؼو ه٦ای جضٛیٛاجی پیكؼٗح ٥دٗاّی ا٠ؼیکا» 2ک ٥زیؼ ُ٣ؼ پ٤حاگ٨ن کار ٠یک٤غ اقاره
کؼد ک ٥درصال ا٣سطام جضٛیٛطات و پژو٦ف٦طای ٠حْطغدی در ز٠ی٤ط« ٥رةات٦طای کكط٤غه»
٦ـح٤غ .ای ٢درصاٝی اؿث ک ٥در ة٨دز٠ 2/8 ٥یٞیطارد دالری دارپطا در ؿطال ٠ ،2013تٞطٓ 7
٠یٞی٨ن دالر ة« ٥پؼو ه رةات٦ای کك٤غه» اظحناص داده قغ .قؼکث رةاتؿطازی «ة٨ؿطح٨ن
دای٤ا٠یکؾ»ٟ٧٠ 3جؼیٚ ٢ـ١ث پؼو ه دارپا اؿث .ةؼظی از ٣٨١٣ط٦٥ای ایطٚ ٢تیط ٜرةات٦طای
کك٤غه ک ٥ج٨ؿي دارپا ًؼاصی و جٝ٨یغ قغها٣غ ّتارج٤غ از :رةطات ا٣ـطان١٣ای اًٞطؾ ،رةطات
چیحا ،4رةات ؿگ ةؽر  ،5رةات صی٨ان١٣ای  ،LS3رةات .PETMAN
1. Campaign to Stop Killer Robots
)2. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA
3. Boston Dynamics
4. Cheetah
5. Big Dog
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 .٢هفَْم سالحّای خَدکار کشٌدُ /رباتّای کشٌدُ

() ٢

در ً٨ل د٦ط ٥گػقطح ،٥رو٣طغ ٗؽای٤طغه اؿطح٘اده از جس٧یطؽات ُ٣طا٠ی ةغونؿؼ٣كطی ٢و
ظ٨دکار ازیکؿ٤٠ ٨سؼ ة ٥جٕییؼاجی اؿاؿی در قک ٜو قطی٨ه ٤٠ازّطات و ز٤گ٦طا قطغه و از
ؿ٨ی دیگؼ ،چاٝف٦ای ا٤٠یحی ،صٚ٨ٛی و ةكؼدوؿحا ٥٣زغیغی را پغیطغ آورده اؿطث .ا٠طؼوزه
پیكؼٗث٦ای ؿؼیِ در ص٨زه ٗ٤اوری ٤٠سؼ ة ٥گـحؼش چكط١گیؼ ؿطالح٦ای ظ٨دکطار قطغه
اؿث .ای٨٣ ٢ع از ؿالح٦ا ٚادر٣غ ةغون ٦ؼگ ٥٣٨دظاٝطث ا٣ـطا٣ی ةط ٥ا٣حعطاب ٦طغف و قطٞیک
ة٥ؿ١ث آن ةپؼداز٣غ٣ .ـ ٜزغیطغ ؿطالح٦ای ظ٨دکطار٨٠ ،ؿط٨م ةط ٥ؿطالح٦ای ج١امظ٨دکطار
کك٤غه ،ةیكحؼ ْ٠ادالت ٠ؼة٨ط ة ٥ای ٢ص٨زه را دگؼگ٨ن کؼده اؿث .ای٢گ ٥٣٨ؿالح٦ا ک ٥پؾ
از ةؼ٣ا٥٠ریؽی٣ ،یازی ة٦ ٥غایث و ک٤حؼل ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی ٣غار٣غ ،اگؼچ٨٤٦ ٥ز گـحؼش ٣یاٗح٥ا٣غ
وٝی ةا وز٨د ای ،٢ا٠ؼوزه در درز٦٥ا و ٛ٠یاس٦ای ٠ح٘اوجی در ز٤گ٦طای ٠عحٞطٖ اؿطح٘اده
٠یق٣٨غ .ؿالح٦ای ظ٨دکار کك٤غه ةؼاؿاس یک ٦ط٨ش ٠نطّ٨٤ی١ّ 1ط٠ ٜیک٤٤طغ٦ .ط٨ش
٠نّ٨٤ی ،ج٨ا٣ایی ٠ضاؿت ٥و پؼدازش اًالّات را ةطؼای ٦طغفگیؼی و قطٞیک ،ةط ٥ایط٣ ٢ط٨ع
ؿالح٦ا ٠ید٦غ٨٦ .ش ٠نّ٨٤ی ة ٥دو گٚ ٥٣٨اةٜجٛـطی ٟاؿطث٦ :ط٨ش ٠نطّ٨٤ی در صط٨زه
ازؼایی 2ک٠ ٥ؼجتي ةا پؼدازش داده٦ا ة٨ده و ة٥م٨رت گـحؼده در جـطٞیضات ا٠طؼوزی ةط٥کار
گؼٗح٠ ٥یق٨د و ٨٦ش ٠نّ٨٤ی در ص٨زه جن١یٟگیؼی 3ک٠ ٥ؼةط٨ط ةط ٥ارزیطاةی ْٚ٨٠یطث و
قٞیک ة٦ ٥غف اؿثٚ .اةٞیث زغیغ ای٨٣ ٢ع از ؿالح٦ا ،چاٝف٦ایی اؿاؿی را ةؼای ص٘اَطث
از ق٧ؼو٣غان ٔیؼُ٣ا٠ی و پایت٤غی ة ٥ص ،٨ٛةكؼ ةی٢اٞٞ١ٝی و ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝطی
ة٥وز٨د آورده اؿث .ای ٢درصاٝی اؿث ک ٥ةـیاری از کك٨ر٦ا ازز ٥ٞ١ا٠ؼیکا ،ا٣گٞیؾ ،چطی،٢
اؿؼائی ،ٜروؿی ٥و ...درصال صؼکث ة٥ؿ١ث جضٛی ،ٙج٨ؿْ ٥و جٝ٨یغ ٦ؼچ ٥ةیكحؼ ایط٣ ٢ط٨ع از
ؿالح٦ا ةؼای زایگؽی٤ی آ٧٣ا ةا ارجف٦ای ا٣ـا٣ی ٦ـح٤غ .ق٨ا٦غ صطاکی از آن اؿطث کط ٥جطا
ة٥ا٠ؼوز ةؼظی از کك٨ر٦ا از ٚتی ٜا٠ؼیکا ،ا٣گٞیؾ ،اؿؼائی ٜو کؼه ز٨٤ةی در درز٦٥ا و ؿٌ٨ح
٠عح٘ٞی ای٨٣ ٢ع از جـٞیضات را ٠ـحٛؼ و اؿح٘اده کؼدها٣غ.

1. Artificial Intelligence
2. Operational
3. Decisional
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وزارت دٗاع ا٠ؼیکا در ؿال  2012ؿالح٦ای ظ٨دکطار را ای٢گ٣٨ط ٥جْؼیطٖ کطؼد« :یطک
ؿیـح ٟجـٞیضاجی ،ک ٥پؾ از ْٗال قغن ٠یج٨ا٣غ ةغون ٠غاظ ٥ٞةْغی ّا ٜ٠ا٣ـطا٣ی٦ ،طغف
را ا٣حعاب و درگیؼ ق٨د .ای ٢ؿیـح ،ٟقا ٜ٠ؿیـح٦ٟای جـطٞیضاجی ظ٨دکطار جضطث ُ٣طارت
ا٣ـا٣ی اؿث کً ٥ؼاصی آ٧٣ا ة٥گ٥٣٨ای اؿث ک ٥ة٨ّ ٥ا٠ط ٜا٣ـطا٣ی ازطازه ٠ید٦طغ ّٞ١یطات
ؿیـح ٟجـٞیضاجی را  ٨ٕٝک٤غ ،ا٠ا ٠یج٨ا٣غ ةغون دریاٗث دؿح٨ر ةْغی از ؿ٨ی ّا ٜ٠ا٣ـطا٣ی،
پؾ از ْٗال قغن ة٦ ٥غفگیؼی و ٛ٠اة ٥ٞةپؼدازد» ) .(Schmitt, 2013: 4ةُ٣٥ؼ ٨٣یـ٤غگان
ایٛ٠ ٢ا ٥ٝدر ةی ٢جْؼیٖ٦ای ارائ٥قغه ٨٠ز٨د از ؿالح٦ای ظ٨دکار ،جْؼیٖ ةطاال از زاْ٠یطث
ةیكحؼی در ارجتاط ةا ٨٠و٨ع پژو٦ف صاوؼ ةؼظ٨ردار اؿث و ة١٦ ٥ی ٢دٝی٠ ،ٜت٤ای جضٛیطٙ
ٚؼار ظ٨ا٦غ گؼٗث.
 .3اًَاع سالحّای خَدکار
ؿاز٠ان دیغهةان ص ،٨ٛةكطؼ 1،ؿطالح٦ا را در ؿط ٥دؿطحً ٥ت٥ٛة٤طغی ٠یک٤طغ :دؿطح٥
٣عـث ،آندؿح ٥از ؿالح٦ایی ٦ـح٤غ ک ٥جضث ُ٣ارت و ک٤حؼل ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی 2ةط٨ده و ةطؼای
ا٣حعاب ٦غف و ص ٥ٞ١ة ٥آن٣ ،یاز ة ٥یک ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی دار٣غ .ای ٢دؿطح ٥از ؿطالح٦ا ةط٨٤ّ٥ان
«ؿالح٦ای ٣ی٥١ظ٨دکار» 3ق٤اظح٠ ٥یق٣٨غ .دؿح ٥دوم ،ؿالح٦ایی ٦ـح٤غ ک ٥ة٨ً٥ر کا٠طٜ
جضث ُ٣ارت و ک٤حؼل ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی ٣یـح٤غ 4و ةؼای ا٣حعاب ٦غف و صٞ١ط ٥ةط ٥آن ة٥مط٨رت
ظ٨دکار و ٨ٝةا ُ٣ارت ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی ّ٠ ٜ١یک٤٤طغ .ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا ةط٨٤ّ٥ان «ؿطالح٦ای
ظ٨دکار ةا ُ٣ارت ا٣ـا٣ی» 5ق٤اظح٠ ٥یق٣٨غ .کارةؼد ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ا٠طؼوزه ةـطیار رایطر و
٠حغاول اؿث .در ٨٠رد ای٢دؿح ٥از ؿالح٦ا ٠یج٨ان ة ٥ؿیـح ٟا٤٠یحی «گ٤تغ آ٤٦ی 6»٢ر یطٟ
م٧ی٣٨یـحی اقاره کؼد .اٝتحط ٥ا٠ؼیکایی٦طا ؿطال٦ای ٠ح١طادی دو ٣ط٨ع ؿیـطح ٟجـطٞیضاجی
ظ٨دکار جضث ُ٣ارت ا٣ـا٣ی را ة٨ُ٤٠٥ر دٗاع ٨٠قکی در اظحیار داقح٤غ :ؿیـطح ٟؿطپؼ  3در

1. Human Rights Watch
2. Human in the Loop
3. Semi-Autonomous Systems
4. Human on the Loop
5. Human-Supervised Autonomous System
6. Israel’s Iron Dome
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دریا و ؿیـح ٟپاجؼی٨ت  4در ظكکی .دؿح ٥ؿ٨م ،ؿطالح٦ایی ٦ـطح٤غ کط ٥ةطغون دظاٝطث و
ک٤حؼل ٦ؼگّ ٥٣٨ا ٜ٠ا٣ـا٣ی ٠یج٨ا٤٣غ ة ٥ا٣حعاب ٦غف و صٞ١ط ٥دؿطث ةؽ٤٣طغ 1.ای٢دؿطح ٥از
ؿالح٦ا «ؿالح٦ای ج١امظ٨دکار»٣ 2ا٠یغه ٠یق٣٨غ ک١ّ ٥غجا دارای یک وز ٥ج١ایؽ ةا دؿطحة
ٚتٞی ٦ـح٤غ و آن ٠س٧ؽ ة٨دن آ٧٣ا ة٨٦« ٥ش ٠نّ٨٤ی» اؿث )٨٧٘٠ .(Schmitt, 2013: 4م
 ٟ٧٠دیگؼی ک ٥در ای ٢ز٠یٌ٠ ٥٤ؼح ٠یق٨د٨٧٘٠ ،م «ک٤حؼل ا٣ـا٣ی ٠ؤدؼ» 3اؿث و ای٤ک ٥در
ؿالح٦ای ظ٨دکار و ج١امظ٨دکار ّا ٜ٠ک٤حؼل ا٣ـا٣ی ٠ؤدؼ ،چگ٣٨ط٠ ٥یج٨ا٣طغ اّ١طال قط٨د و
چّ ٥ا ٜ٠یا ّ٨اٞ٠ی ک٤حؼل ا٣ـا٣ی ٠ؤدؼ در ص ٥ٞ١را قک٠ ٜید٦طغ؟ زیطؼا چطاٝف اؿاؿطی در
ای٨٠ ٢رد آن اؿث ک ٥ای ٢ؿالح٦ا ٚادر ةاق٤غ ة٥درؿحی ا٦غاف ٠كؼوع ٨٠ردُ٣ؼ را ک ٥کارةؼ،
٠ساز و ٠ای ٜة ٥ص ٥ٞ١ة ٥آ٧٣ا اؿث را ق٤اؿایی ک٤٤غ .ةایـحی درُ٣ؼ داقث ک ٥ای ٢ا٠طؼ ج٧٤طا
یک چاٝف ٗ٤ی و جک٤یکطی ٣یـطثً .تط ٙامط٨ل و ٨ٚاّطغ صٛط ،٨ةی٢اٞ١ٝط ٜةكؼدوؿطحا،٥٣
٠كؼوّیث ا٦غاف ٨٠ردص١ّ ٥ٞ١غجا ة٥م٨رت ٨٠ردی 4و ةا ج٨ز ٥ة ٥قؼایٌی ک ٥در ٦طؼ ٠ط٨رد
ص ٥ٞ١وز٨د دارد ،ارزیاةی ٠یق٨د.
ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜاؿث ک ٥در ز٠ی٤ط ٥ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا ًیطٖ وؿطیْی از پؼؿطف٦ا در
ص٨زه٦ای ٠عحٌ٠ ٖٞؼح ٠یق٨د ک ٥ةؼظطی از ٟ٧٠جطؼی ٢آ٧٣طا ّتارج٤طغ از ای٤کط ٥ؿطالح٦ای
ظ٨دکار طةؼای  ٥٣٨١٣ةؼظی از ا٨٣اع پ٧پاد٦اط چگ٠ ٥٣٨یج٨ا٤٣غ ةی ٢اٗؼاد ُ٣طا٠ی و قط٧ؼو٣غان
ٔیؼُ٣ا٠ی ج١ایؽ ٚائ ٜق٣٨غ؟ آیا ٗ٤طاوری پیكطؼٗح ٥ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا در ق٤اؿطایی ا٦طغاف
ُ٣ا٠ی ،ة٧حؼ از ؿؼةازان ّ ٜ١ظ٨ا٦غ کؼد؟ و یا ای٤کط ٥درمط٨رت ٛ٣طه صٛط ،٨ةكؼدوؿطحا٥٣
ةی٢اٞٞ١ٝی ج٨ؿي ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا چط ٥کـطی ٠ـطئ٨ل و پاؿططگ ٨ظ٨ا٦طغ ةط٨دٗ ،طؼد /اٗطؼاد
ؿاز٣غه ،اؿح٘ادهک٤٤غه و یا جن١یٟگیؼ٣غه؟
ةـیاری از کك٨ر٦ا ک ٥پیكحؼ ذکؼ آن رٗث ،ا١٦یث و کارةؼد ای٨٣ ٢ع ؿطالح٦ا را ةطؼای
ظ٨د وؼوری و صیاجی ٠یدا٤٣غ .ة٨٤ّ٥ان ٣٨١٣ط ،٥وزارت دٗطاع ا٠ؼیکطا در ؿطال ً 2007طؼح
٠كحؼکی را ةؼای ج٨ؿْ ٥و اؿحٛؼار ؿیـح٦ٟای ةغونؿؼ٣كی 5٢در ٣یطؼوی ز٠ی٤طی ،دریطایی و
1. Human out of the Loop Weapon
2. Fully Autonomous Weapon System
3. Meaningful Human Control
4. Case-by-Case basis
5. Unmanned Systems
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٨٦ایی جا  25ؿال آی٤غه ةؼ٣ا٥٠ریؽی کؼده اؿث .ة٥زّ ٟظ٨د ا٠ؼیکایی٦ا ایً ٢تیْی اؿث ک٥
کك٨ری ٠ا٤٣غ ا٠ؼیکا ؿْی ٠یک٤طغ در ةؼظطی از کكط٨ر٦ای ٦طغف ظط٨د ٠ا٤٣طغ إٗا٣ـطحان،
ة٨ُ٤٠٥ر کا٦ف ق١ار ج٘ٞات و کا٦ف آؿیبپػیؼی ٣یؼو٦طای ظط٨د ،از ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ای
ظ٨دکار ة٥زای ٣یؼوی ا٣ـا٣ی اؿح٘اده ک٤غ .ص١الت ٨٦اپی١ا٦طای ةغونؿؼ٣كطی ٢ا٠ؼیکطا ةط٥
ةؼظی از ٤٠اً ٙکك٨ر٦ای إٗا٣ـحان ،پاکـحانّ ،طؼا ،و ...ة٧حطؼی ٢قطا٦غ ایط٠ ٢طغّا اؿطث.
ةّ٥تارت دیگؼ ،ةؼظی از کك٨ر٦ا ظ٨د را ٣اگؽیؼ از ة٥کارگیؼی و اؿح٘اده از ؿالح٦ای ظ٨دکار
کك٤غه در ٦ؼ ؿٌش و ٛ٠یاؿی ٠یدا٤٣غ .پؾ ٠یج٨ان گ٘ث ة٧حطؼی ٢راه ٛ٠اةٞط ٥ةطا ایط٣ ٢ط٨ع
ؿالح٦ا ،ایساد ٠ضغودیث٦ا و ٨٠اٚ ِ٣ا٣٨٣ی و صٚ٨ٛی در ز٠ی ٥٤ة٥کارگیؼی و اؿطح٘اده از آ٧٣طا
اؿث .ای ٢واْٚیحی ا٠کانپػیؼ و قغ٣ی اؿث ٥٣ ،ایغه ةؼچیغه قغن ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ک ٥ا٠کان
جض ٙٛآن دق٨ارجؼ و ٔیؼ٠ضحٜ١جؼ اؿث.
ة ٥گؽارش ؿایث آ٣حیوار ،آ٠ار و ارٚام صاکی از آن اؿث ک ٥از ز٠ان پایان ز٤گ ز٧ا٣ی
دوم ،ةیف از ٠ 4/5یٞی٨ن ٘٣ؼ ک 90 ٥درمغ آ٧٣طا از ٔیؼُ٣ا٠یطان ةط٨دها٣طغ ،در ةطیف از 170
ز٤گ و ٤٠اٚك٠ ٥ـٞضا ٥٣کكح ٥قغها٣غ ک ٥ؿالح٦ای ٠حْارفٟ٧٠ ،جؼی ٢اةؽار ٚحط ٜو کكطحار
آ٧٣ا ة٨ده اؿث .ق١ار زظ١ی٦ا و ٨ْٞ٠الن ٣اقی از کارةؼد ای ٢ؿطالح٦طا اٝتحط ٥چ٤طغی ٢ةؼاةطؼ
اؿثٛ٣ .ف ٚغرت٦ای ةؽر

آن دوران در جٝ٨یغ ،جکذیؼ ،ا٣حٛال و گـحؼش ای ٢ز٤طگاٗؽار٦طا

٦ؼگؽ ٚاةٜجؼدیغ ٣یـث؛ زؼیا٣ی ک ٥از ر٦گػر آن ٤٠اِٗ اٚحنادی ،ؿیاؿی و ا٤٠یحطی ٗؼاوا٣طی
٣نیب اةؼٚغرت٦ا ٠یقغ و کك٨ر٦ای وطْیٖ ج٧٤طا در ٦ؽی٤ط٦٥طای آن (ا٣ـا٣ی طاٚحنطادی)
قؼیک ة٨د٣غ .اٝتح ٥ة٨٠٥ازات ایٗ ٢ؼای٤غ و پیا٠غ٦ای ا٣ـا٣ی آن٣ ،تایغ از ک٨قف٦طای ٗطؼاوان
ةؼظی از ٠سا ِ٠و ؿاز٠ان٦ای ةكؼدوؿحا ٥٣ةؼای صط ٜو یطا جع٘یطٖ و جْطغی ٜظـطارت٦طا و
٠نایب درگیؼی٦ای ٠ـٞضا ٥٣ة٥ؿادگی گػقث؛ جالش٦ایی ک ٥گا٦ی ةا ٛٗ٨٠یث ٣یؽ ١٦طؼاه
ة٨ده و در چارچ٨ب ْ٠ا٦غات و ک٨٤ا٣ـی٨ن٦ای ةكؼدوؿحا ٥٣ة٥د١ؼ ٣كـح ٥اؿث.
 .1تفاٍت سالحّای خَدکار کشٌدُ با پْپادّا ٍ دیگر اًَاع سالحّای خَدکار
ؿططالح٦ای ظ٨دکططار ةططا ؿططالح٦ای ک٤حططؼل از راه دور ١٦چطط٨ن پ٧پاد٦ططا (٨٦اپی١ا٦ططای
ةغونؿؼ٣كی٠ )٢ح٘اوت ٦ـح٤غ .پؾ از ةؼ٣ا٥٠ریؽی٦ ،یچگ ٥٣٨ک٤حطؼل یطا ٦طغایث ا٣ـطا٣ی در
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ؿالح٦ای ظ٨دکار ٛ٣ف ٣غارد ،وٝی دیگؼ ا٨٣اع ؿالح٦ای ظ٨دکار ّ١غجا از ًؼیط ٙک٤حطؼل از راه
دور ا٣ـا٣ی ٦غایث ٠یق٣٨غ .ؿالح٦ای ظ٨دکار ةؼ پای ٥یک ٨٦ش ٠نطّ٨٤ی ٚطادر ةط ٥ا٣حعطاب
٦غف٦ ،غفگیؼی و قٞیک ظ٨دکار ظ٨ا٤٦غ ة٨د .ؿیـح٦ٟای ٨٦ق٤١غ ق٤اؿایی ٤٠اً ٙز٤گی
اّ ٟاز ٨٦ایی و یا ز٠ی٤ی ،ؿیـح ٟة١ب٦ا و راکث٦ای ٨٦ق٤١غی ٦ـح٤غ ک ٥پؾ از ق٤اؿایی و
د٣تال کؼدن ٠ا٨٦ارهای ا٦غاف ظ٨د ،اٝگ٦٨ای ؿٌش ز٠ی ٢را ٦ط ٟةطؼای کـطب اً١ی٤طان چطک
٠یک٤٤غ .ؿالح٦ای ُ٣ا٠ی ٨٦ق٤١غ ٤٠سؼ ة ٥کٟر٣گجؼ قغن ٛ٣ف ا٣ـان در ٝضُ٦٥ای ةضؼا٣ی
ز٤گ٣ ،ـتث ة ٥گػقح ٥قغه اؿطث .ؿیـطح٦ٟطای قطٞیک پطؾ از ٦كطغار کطا٠پی٨جؼ ،صىط٨ر
٠اقی٦٢ایی ةا ٚاةٞیث٦ای ا٣ـا٣ی٠ ،ا٤٣طغ ةی٤طایی ،درک زةان٦طای ًتیْطی و ٚطغرت اؿطحغالل،
ظٞتان اج٠٨اجیک ،اؿح٘اده از ا٨٣اع رةات٦ا ةؼای ق٤اؿایی ،جعؼیب و پاکـازی ٤٠اً ٙز٤گی و،...
ج٧٤ا ٦٥٣٨١٣ایی از کارةؼد٦ای ُ٣ا٠ی ٨٦ش ٠نّ٨٤ی ٠ضـ٨ب ٠یق٣٨غ.
 .6کٌَاًسیَى هٌع کاربرد یا هحدٍدیت برخی سالحّای هتعارف غیراًساًی

4

ک٨٤ا٣ـی٨ن  ِ٤٠کارةؼد یا ٠ضغودیث ةؼظی ؿالح٦ای ٠حْطارف (٠ )CCWنط٨ب ،1980
دارای  5پؼوجک ٜاؿث کّ ٥تارج٤غ از :پؼوجک٣ ٜعـث درةاره جؼکف٦ای ٔیؼٚاةٜردیاةی؛ پؼوجکٜ
امالصی دومّ٨٤١٠ ،یث و ٠ضغودیث اؿح٘اده از ٠ی٦٢ا ،ة١ب٦ا ،ج٦٥ٞای ا٘٣ساری و دیگؼ ادوات
امالصی1996 ٥٠ 3 ٥؛ پؼوجک ٜؿ٨مّ٨٤١٠ ،یث اؿح٘اده از ؿالح٦ای آجطفزا؛ پؼوجکط ٜچ٧طارم،
ؿالح٦ای ٝیؽری ک٨رک٤٤غه؛ و پؼوجک ٜپ٤س ،ٟؿالح٦ای ا٘٣ساری ةاٚی٠ا٣غه از ز٤گ.
ای ٢ک٨٤ا٣ـی٨ن یک اةؽار کٞیغی ةؼای ص ،٨ٛةی٢ا ٜٞ١ٝةكؼدوؿحا٠ ٥٣ضـ٨ب ٠یق٨د کط٥
از ٔیؼُ٣ا٠یان در ٛ٠اة ٜؿالح٦ای ٠حْارٗی ک ٥دارای جأدیؼ٦ای ٔیؼجتْیهآ٠یطؽ ةط٨ده ص١ایطث
کؼده و درّی٢صال از ُ٣ا٠یان ٣یؽ در ةؼاةؼ آؿیب٦ای قغیغ کٗ ٥اٚغ ٦ؼگ ٥٣٨ا٦غاف ٚاةٜج٨زیط٥
ُ٣ا٠ی اؿث ،ص١ایث ٠یک٤غ .ک٨٤ا٣ـی٨ن  ِ٤٠کارةؼد یا ٠ضغودیث ةؼظطی ؿطالح٦ای ٠حْطارف
ٔیؼا٣ـا٣ی ة٨٤ّ٥ان یکی از امٞیجؼی٤٦ ٢سار٦ای ةی٢اٞٞ١ٝی ٨٠ز٨د در ای ٢راؿطحا و ةطا ٣یط ٜةط٥
ةؼظی از ا٦غاف در ای ٢ز٠یْٛ٤٠ ٥٤غ قغه اؿث ک ٥در زیؼ ة ٥آ٧٣ا اقاره ٠یق٨د :ص٘اَث از اٗؼاد
ٔیؼُ٣ا٠ی در ةؼاةؼ جأدیؼات ظن٠٨ث٦ا و ص٠ ٙضغود دوٝث٦ا در اؿح٘اده از اةؽار٦طا و قطی٨ه٦ای
)1. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons (CCW
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ز٤گی؛ ّ٨٤١٠یث اؿح٘اده از روش٦ا یا اةؽار٦طای ز٤گطی کط ٥آؿطیب٦ای گـطحؼده ،ة٤ٞغ٠طغت و
زغی ة٠ ٥ضیي زیـث وارد ٠یک٤٤غ؛ در ٨٠اردی ک ٥اٗؼاد ٔیؼُ٣ا٠ی و ُ٣ا٠یان جضث پ٨قف ایط٢
ْ٠ا٦غه و پؼوجک٦ٜای و١ی ٥١آن یا ٦ؼگ ٥٣٨ج٨اٗ٤ٛا ٥٠ةی٢اٞٞ١ٝطی دیگطؼ ٚطؼار ٣گؼٗح٥ا٣طغ١٦ ،ط٨اره
جضث ص١ایث ام٨ل ص ،٨ٛةی٢ا٣ ٜٞ١ٝكئثگؼٗح ٥از ّطؼف ،امط٨ل ةكؼدوؿطحا ٥٣و امط ٜوزطغان
ّ٠٨١ی ٚؼار دار٣غ؛ و  ِ٤٠و ٠ضغودیث اؿح٘اده از ؿطالح٦ای ٠حْطارف ظطاص و اّحٛطاد ةط ٥ای٤کط٥
٣حایر ٠ذتث ة٥دؿثآ٠غه در ای ٢ص٨زه٦ا ٠یج٨ا٣غ ةضخ٦ای امٞی در ٠ط٨رد ظٞطِ ؿطالح و پایطان
()3

جٝ٨یغ ،ا٣تار و جکذیؼ چ٤ی ٢ؿالح٦ایی را جـ٧ی ٜک٤غ.

در چارچ٨ب ای ٢ک٨٤ا٣ـی٨ن ،کارق٤اؿان کك٨ر٦ای ّى ٨جاک٨٤ن ؿ٣ ٥كـث ةی٢اٞٞ١ٝی
ةا صى٨ر جْغاد زیادی از کك٨ر٦ا ةؼگؽار کؼدها٣غ .ای٣ ٢كـث٦ا ةط٥جؼجیب در جاریط٦طای -26
 26اردیت٧كططث ٗ 24-28 ،1393ططؼوردی 1394 ٢و ٗ 31ططؼوردی ٢جططا  4اردیت٧كططث ،1395
ة٨ُ٤٠٥ر ةضخ و ةؼرؿی درةاره ٠ـائ ٜو ٨٠و٨ع٦ای ٠ؼجتي ةطا ٗ٤اوری٦طای درصطالَ٨٧ر در
ص٨زه ؿا٠ا٦٥٣ای ؿالح٦ای ظ٨دکار در چارچ٨ب ا٦غاف و ٛ٠امغ ک٨٤ا٣ـی٨ن ٠طػک٨ر در ٣ط٨
ةؼگؽار قغه اؿث .در ای٣ ٢كـث ،کك٨ر٦ایی اززٞ١ط ٥کا٣طادا ،چطی ،٢ک٨ةطاٗ ،ؼا٣ـط ،٥آ١ٝطان،
روؿی ،٥ا٠ؼیکا ،ا٣گٞیؾ ،پاکـحان و ...قؼکث داقح٥ا٣غ٨٠ .وّ٨ات کاری ای٣ ٢كـث٦ا قطاٜ٠
٨٠وّ٨ات ٗ٤ی ،اظالٚی و زا٥ْ٠ق٤اظحی ،ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝطی و دیگطؼ ص٨زه٦طای
٠ؼجتي ةا ص ،٨ٛةی٢ا ،ٜٞ١ٝز٤ت٦٥ای ّٞ١یاجی و ُ٣ا٠ی ة٨د٣غ.
ةؼظی از ٟ٧٠جؼی٠ ٢ض٨ر٦ا و رویکؼد٦ای ٌ٠ؼحقغه در ای٣ ٢كـث٦ا قا٠ ٜ٠ط٨ارد زیطؼ
اؿث :پحا٣ـی ٜو ا٣طؼ ی ة٥کاررٗحط ٥ةطؼای پیكطؼٗث در ز٠ی٤ط ٥ؿطالح٦ای ظ٨دکطار٠ ،ا٦یطث
ز٤گ٦ای آی٤غه را ة٨ً٥ر اؿاؿی جٕییؼ ظ٨ا٦غ داد؛ ةؼرؿطی ٧٘٠ط٨م ظ٨دکطار ،1زیطؼا ؿطٌ٨ح
٠عح٘ٞی ةؼای ٠یؽان ظ٨دکار ة٨دن ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا وز٨د دارد ک ٥ة ٥درز ٥و ٠یطؽان ک٤حطؼل
ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی ةؼ ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ةـحگی دارد؛ ا١٦یث صٍ٘ و ادا ٥٠پیكطؼٗث٦ای جضٛیٛطاجی
و پژو٦كی در ز٠ی ٥٤کارةؼد٦ای مٞشآ٠یؽ و ٔیؼُ٣ا٠ی ای٨٣ ٢ع ٗ٤اوری٦ا قاٞ١ّ ٜ٠یات٦طای
٣سططات ،کكططاورزی ،پؽقططکی و...؛ ةططا وزطط٨د پیكططؼٗث٦ای چكطط١گیؼ در ز٠ی٤طط ٥ؿططا٠ا٦٥٣ا و
ٗ٤اوری٦طططای ظ٨دکطططار ،ایططط٣ ٢ططط٨ع ؿیـطططح٦ٟا و ٗ٤اوری٦طططا ةؼاؿطططاس ةؼ٣ا٠ططط٦٥ای
1. Autonomy
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ازپیفةؼ٣ا٥٠ریؽیقغه ّ ٜ١ظ٨ا٤٦غ کؼد (ٛ٣ف ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی)؛ ٠ـئ ٥ٞؿطازگاری و پایت٤طغی
ؿططالح٦ای ظ٨دکططار ةطط ٥صٛطط ،٨ةی٢اٞ١ٝطط ٜةطط٥ویژه صٛطط ،٨ةكؼدوؿططحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝططی و
ک٨٤ا٣ـی٨ن٦ای  ،٨٣قؼط ٠ارج٤ؽ و صٛطّ ،٨ؼٗطی؛ ٨٠وط٨ع پاؿططگط٨یی و ٠ـطئٝ٨یثپػیؼی
ؿالح٦ای ظ٨دکار ،و ای٤ک ٥درم٨رت ٛ٣طه ٨ٚاّطغ صٛطٚ٨ی٠ ،ـطئٝ٨یحی ٠ح٨زطٗ ٥ؼ٠طا٣تؼدار،
ةؼ٣ا٥٠ریؽ یا ؿاز٣غگان ٠یق٨د یا ظیؼ؟؛ ٨٠و٨ع ص ،٨ٛةكؼ و ؿطالح٦ای ظ٨دکطار ةط٥ویژه در
ارجتاط ةا ام٨ل و ٨ٚاّغی ١٦چ٨ن ص ٙز٣غگی و کؼا٠ث ا٣ـا٣ی ،ص ٙص١ایث در ٛ٠اة ٜرٗحطار
ٔیؼا٣ـططا٣ی و صطط٠ ٙضاک١ططّ ٥ادال٣طط٥؛ ٨٠وطط٨ع ا٠کططان جأدیؼگططػاری پیكططؼٗث و اؿططح٘اده از
ؿالح ٦ای ظ٨دکار ةؼ ص ٙز٤گ١٦ .چ٤ی ٢جأکیغ ةؼ ای٠ ٢ـئ ٥ٞکط ٥آیطا ؿطالح٦ای ظ٨دکطار
٠یج٨ا٤٣غ آؿطحا ٥٣اؿطح٘اده از زور را در درگیؼی٦طا اٗطؽایف د٤٦طغ یطا ظیطؼ؟؛ پیكطؼٗث٦ای
چكطط١گیؼ ٦طط٨ش ٠نططّ٨٤ی در ؿططال٦ای اظیططؼ ةطط٥زودی ١٠کطط ٢اؿططث ا٣ـططان را در ةؼاةططؼ
ؿا٠ا٦٥٣ای ٨٦ش ٠نّ٨٤ی ة٨ً٥ر گـحؼدهای ةیدٗاع ک٤غ .ة٤اةؼای ٢ةایـحی ة٠ ٥یؽان ج٨ا٣طایی
ةیدتاتؿازی ای٨٣ ٢ع ٗ٤اوری٦ای درصالَ٨٧ر ة٨ً٥ر زغی ج٨ز ٥کؼد؛ و جأدیؼات ؿالح٦ای
ظ٨دکار ةؼ مٞش و ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی و ١٦چ٤یٗ ٢ؼای٤غ ز٧ا٣ی ظ ِٞؿالح و ک٤حؼل جـٞیضات.
ة٨ً٥رکٞی ٠یج٨ان گ٘ث ک ٥زِ١ة٤غی ای٣ ٢كـث٦ای ةی٢اٞٞ١ٝی صاکی از آن اؿث کط٥
اوال ٨٠و٨ع ؿالح٦ای ظ٨دکار ةؼای ةـیاری از کك٨ر٦ا دارای ا١٦یث زیادی اؿث؛ ةا ای٤کط ٥ةط٥
ظٌؼ٦ای آن ٣یؽ وا٤٘ٚغ ،دا٣یا ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا را ١٣یج٨ان ة٨ً٥ر کا ٜ٠ةا چارچ٨ب٦ا و ٠ط٨ازی٢
صٚ٨ٛی و ةی٢اٞٞ١ٝی زاری جٌتی ٙداد ،داٝذا گـحؼش ؿالح٦ای ظ٨دکار ٠یج٨ا٣غ ج٨ازن ُ٣ا٠ی و
آی٤غه ز٤گ٦ای ةكؼی را دؿحع٨ش جٕییؼوجض٨ل زغی ک٤غ.
 .7حقَق بشردٍستاًِ بیيالوللی

4

ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝی ک ٥از آن ةطا ّ٨٤ان٦طای «صٛط ،٨ز٤طگ» و یطا «صٛط،٨
درگیؼی٦ای ٠ـٞضا٣ »٥٣یؽ یاد ٠یق٨د ،قاظ٥ای از ص ،٨ٛةی٢ا٠٨١ّ ٜٞ١ٝی و قا ٜ٠امط٨ل،
٨ٚاّغ و ٛ٠ؼرات صٚ٨ٛی ةی٢اٞٞ١ٝی اؿث ک٠ ٥ـائ ٜو ٠كکالت ا٣ـا٣ی ٣اقی از درگیؼی٦طای
٠ـٞضا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝی و ٔیؼةی٢اٞٞ١ٝی را ةؼرؿی کؼده و آ٧٣ا را صٜوٗن٠ ٜیک٤غ .صً ٙطؼٗی٢
)1. International Humanitarian Law(IHL
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درگیؼی را در ة٥کارگیؼی قی٨ه٦ا و روش٦ای ز٤گی و ٣یؽ اؿح٘اده از اةطؽار ز٤گطی٠ ،ضطغود
کؼده و ّٞ١یات ز٤گی را ٦غایث ٠یک٤غ و از اٗؼاد و ا٨٠اٝی ک ٥در ْ٠ؼض جأدیؼ درگیؼی٦طای
٠ـٞضا ٥٣ة٨ده و یا ظ٨ا٤٦غ ة٨د ،ص١ایث ٠یک٤غ.
ة٨٤ّ٥ان یک ٚاّغه کٞی ،ص ،٨ٛةكؼدوؿحاْ٠ ٥٣امؼ ٗٛي ةؼ «صٚ ،٨ٛاةٜاّ١طال در ز٤طگ»
٠ح١ؼکؽ اؿث ک ٥در آ٣سا ة ٥دو قاظ ٥امٞی جٛـطی٠ ٟطیقط٨د اٝطٖ) صٛط٠ ،٨طؼجتي ةطا ةؼظط٨رد
٠حعام١ان در چارچ٨ب درگیؼی ٠ـٞضا٥٣؛ و ب) صٛط٠ ،٨ؼةط٨ط ةط ٥ص١ایطث از ٚؼةا٣یطان چ٤طی٢
درگیؼی٦ایی .ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٟ٦ ٥٣ز٨ٞگیؼی و ٦ط٠ ٟسطازات ٛ٣طه ٨ٚاّطغ و ٛ٠طؼرات ظط٨د را
زـحس ٨کؼده و ةؼ ای ٢اؿاس ،ص ،٨ٛو ٠ـئٝ٨یث٦ایی ةؼای دوٝث٦ا و اقعاص ایساد ٠یک٤طغ .در
چارچ٨ب درگیؼی٦ای ٠ـٞضا ٥٣داظٞی ،ؿ٤٠ ٥تِ امٞی از ص١ایث٦ای ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣وزط٨د
دارد :ا )ٖٝقؼط ٠ارج٤ؽ؛ ب) ٠اده ؿ٠ ٥كحؼک؛ ) پؼوجک ٜدو.
ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝی ةطا پطػیؼٗح ٢واْٚیطث ز٤طگ ،ةط ٥کطا٦ف آالم ا٣ـطان٦ا
٠یا٣غیكغ و ة٠ ٥ضغود کؼدن آدار ٣اقی از ز٤گ ٠یپؼدازد و ة ٥دالی ٜا٣ـطاندوؿطحا ٥٣صطٙ
ًؼٗی ٢درگیؼی را در ا٣حعاب و اؿح٘اده از اةؽار٦طا و قطی٨ه٦طای ز٤گطی ٠ضطغود ٠طیک٤طغ؛
ٔیؼُ٣ا٠یان را ٨٠رد ص١ایث ٚؼار داده و ة ٥جأ٠ی ٢قأن و کؼا٠ث واالی ا٣ـطان و ٣یطؽ جْٛیطب،
٠ضاک ٥١و ٠سازات ز٤ایحکاران ز٤گی ٠یپؼدازد .در ٦ؼ م٨رت ،ةؼاؿاس ص ،٨ٛةكؼدوؿطحا٥٣
ةی٢اٞٞ١ٝی ،کٞیطة ز٤گاٗؽار٦طای ٣ط٨ی ٢اززٞ١ط ٥ؿطالح٦ای ظ٨دکطار و رةات٦طای ٨٦قط٤١غ
٠یةایـث ٠تح٤یةؼ ام٨ل زیؼ ةاق٤غ.
اصل احتیاط :1ةؼاؿاس ٚاّغه  17ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝیً ،ؼف٦ای درگیطؼ در
٠عام ٥١ةایغ ةؼای ز٨ٞگیؼی یا کا٦ف آؿیب٦ا و زؼاصث٦ای واردقغه ةطٔ ٥یؼُ٣ا٠یطان ،در
ا٣حعاب اةؽار٦ا و قی٨ه٦ای ز٤گی ،اٚغا٠ات اصحیاًی اجعاذ ک٤٤غ .ای ٢ام ٜة٧حطؼی ٢ز٠ی٤ط ٥را
ةؼای ٠تاصخ صٚ٨ٛی درةاره ؿالح٦ای ج١امظ٨دکار ایسطاد ٠یک٤طغ ،زیطؼا ازطؼای ایط ٢امط،ٜ
٠ـحٞؽم ورود ّا ٜ٠ا٣ـا٣ی ةٗ ٥ؼای٤غ جن١یٟگیؼی اؿث.

1. Precautionary Requirements
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اصل جلًگیری از آسیة َای غیرضريری :1ةؼاؿاس ٚاّغه  70ص ،٨ٛةكؼدوؿطحا٥٣
ةی٢اٞٞ١ٝی اؿح٘اده از ؿالح٦ایی ک ٥آؿیب٦ای ٔیؼوؼوری یا زؼاصث٦ای ةیف از صغ ٝطؽوم
وارد ک٤٤غ٨٤١٠ ،ع اؿث.
اصل تفکیک :ةؼاؿطاس ٨ٚاّطغ  11و  12صٛط ،٨ةكؼدوؿطحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝطی اؿطح٘اده از
ؿالح٦ایی ک٠ ٥ا٦یث ٔیؼٚاة ٜج٘کیک (٣اج٨ان از ج٘کیک ا٦غاف ُ٣ا٠ی و ٔیؼُ٣طا٠ی) دار٣طغ،
٨٤١٠ع اؿث.

()4

اصل تىاسة :2ای ٢ام٠ ٜؼة٨ط ة٠ ٥یؽان اؿح٘اده از ٣یؼوی ُ٣ا٠ی اؿث .ة٨٠٥زب ایط٢
ام ،ٜآؿیب٦ای ٣اقی از یک ص ٥ٞ١در ٛ٠ایـ ٥ةا ٠ؽیث ُ٣ا٠ی ٠ـطحٛی ٟو ٌْٚطی کط ٥از آن
ص ٥ٞ١ا٣حُار ٠یرود٣ ،تایغ ةیكحؼ ةاقغ .واوش اؿث ک ٥رّایطث ایط ٢امط٠ ٜتح٤یةطؼ ٚىطاوت
ا٣ـا٣ی ،آن ٟ٦از ٨٣ع کی٘ی و  ٥٣ک١ی اؿث؛ ٨٠وّ٨ی ک ٥ة٨ً٥ر ًتیْی ٦یچ ٠اقی ٢و رةاجی
٦ؼچ٤غ ٨٦ق٤١غٚ ،ادر ة ٥اجعاذ جن١ی ٟدر ای ٢ز٠ی٣ ٥٤یـث ،زیؼا ٦یچ ْ٠یار ٠كعنطی ةطؼای
ؿ٤سف آؿیب٦ای ٔیؼوؼوری و ٣ا٠ح٤اؿب وز٨د ٣غارد.

()5

١٦انگ٣٨طط ٥کطط ٥پیكططحؼ اقططاره قططغ ،ص١ایططث از ٔیؼُ٣ا٠یططان در صٛطط ،٨ةكؼدوؿططحا٥٣
ةی٢اٞٞ١ٝی ٠تح٤یةؼ دو ام ٜج٘کیک و ج٤اؿب اؿث .در ١٦ی ٢راؿحا ٠یةایـث ٣کاجی را ٨٠رد
ج٨زٚ ٥ؼار داد٣ :عـث ای٤ک ٥ةایغ ٠الصُ ٥کؼد ک ٥آیا اؿح٘اده از ؿالح٦ای ظ٨دکطار کكط٤غه
جاةِ ام٨ل وؼورت و ج٤اؿب ٦ـح٤غ؟ دوم آ٣ک ٥آیا ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا در ٤٦گام ج٧طاز ،ٟامطٜ
ج٘کیک ةیُ٣ ٢ا٠یان و ٔیؼُ٣ا٠یان را رّایث ٠یک٤٤غ؟ ؿ٨م آ٣ک ٥آیا ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ٚادر٣طغ
ام٠ ٜضغودیث را در اٚغا٠ات ظ٨د اّ١ال ک٤٤غ؟ چ٧ارم درم٨رت ٛ٣ه صٛط ،٨ةكؼدوؿطحا٥٣
ةی٢اٞٞ١ٝی ة٥وؿی ٥ٞای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ،چ ٥کـی ٠ـئ٨ل و پاؿطگ ٨ظ٨ا٦غ ة٨د؟
اگؼچ١٣ ٥یج٨ان ة ٥پؼؿف٦ای ٌ٠ؼحقغه در ةاال ،پاؿط ٚاًِ و دٚیٛی داد ،زیطؼا ٤٦ط٨ز
از ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ة٥قک ٜگـحؼدهای اؿح٘اده ٣كغه اؿث ،وٝی ة٨ً٥ر  ٌِٚدر پاؿط ة ٥ایط٢
ٚتی ٜپؼؿف٦ا ٠یج٨ان گ٘ث ک ٥ارجف٦ای ا٣ـا٣ی در ةـیاری از ٨٠ارد ٠یج٨ا٤٣غ ة٧حؼ از ای٢
٨٣ع ؿالح٦ا ،ام٨ل و ٨٠ازی ٢صٚ٨ٛی ک ٥پیكحؼ ذکؼ قغ را ة٥کار ةت٤غ٣طغ٦ .ؼچ٤طغ ًؼٗطغاران

1. Unnecessary Suffering
2. The Principle of Proportionality
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ؿالح٦ای ظ٨دکار ةؼ ای ٢ةاور٣غ ک ٥صؾگؼ٦ای پیچیغه و ٨٦ش ٠نّ٨٤ی ة٥کاررٗح ٥در ایط٢
٨٣ع ؿالح٦ا ة ٥ای٤ْ٠ ٢ی اؿث ک ٥آ٧٣ا اصح١اال ةیكحؼ از ؿؼةاز٦ای ا٣ـا٣ی ٚادر ة ٥ق٤اؿطایی
ا٦غاف ُ٣ا٠ی و پؼ٦یؽ از ج٘ٞات ٔیؼُ٣ا٠ی ٣اظ٨اؿح ٥ظ٨ا٤٦غ ة٨د .ةطّ٥تارت دیگطؼ ،ایط٣ ٢ط٨ع
ؿالح ٦ا جضث جأدیؼ اصـاؿات ٘٤٠ی ا٣ـا٣ی ٠ا٤٣غ جطؼس ،ظكط ٟو یطا ٠یط ٜةط ٥ا٣حٛطامز٨یی
٣ع٨ا٤٦غ ة٨د .یْ٤ی یک ؿالح ظ٨دکار کطٗ ٥اٚطغ اصـاؿطات ٠ذتطث ا٣ـطا٣ی ٠ا٤٣طغ جطؼص ،ٟو
١٦چ٤یٚ ٢ىاوت و جسؼة ٥ا٣ـطا٣ی وطؼوری ةطؼای ارزیطاةی یطک اٚطغام ةط٨ُ٤٠٥ر جـطٞی ٟیطا
ؿ٤سیغن یک ٠ؽیث ُ٣ا٠ی پیفةی٤یقغه اؿث ،ةطا یطک دؿطح٨ر ،صٞ١ط٠ ٥یک٤طغ .از ؿط٨ی
دیگؼ ،اؿحٛؼار ؿالح٦ای ظ٨دکار ٤٠سؼ ة ٥یک جٕییؼ پارادای١ی و یک جٕییؼ کی٘ی در ٦طغایث
دق٤١ی٦ا ٠یق٨د.
 .8سالحّای خَدکار کشٌدُ ٍ هَازیي حقَقی ـ بیيالوللی
در ص ،٨ٛةكؼدوؿحا ٥٣ةی٢اٞٞ١ٝی ،ک٨٤ا٣ـطی٨ن ٤٠طِ یطا ٠ضطغودیث اؿطح٘اده از ةؼظطی
ؿالح٦ای ٠حْارف ٔیؼا٣ـا٣ی ،ک٨٤ا٣ـی٨ن٦ای چ٧ارگا ٨٣ ٥٣وٚ ...اّغه ٠كعنی در ٨٠رد ایط٢
٨٣ع ؿالح٦ا وز٨د ٣غارد .ةا وز٨د ای٨ٚ ،٢اّغ ةی٢اٞٞ١ٝی ظاًؼ٣كطان ٠یؿطاز٣غ کط ٥دوٝث٦طا
ةایـحی جْیی ٢ک٤٤غ ک ٥آیا اؿح٘اده از ٦ؼ ٨٣ع ؿالح ،اةؽار یطا قطی٨ه زغیطغی کط ٥در ز٠ی٤ط٥
ز٤گ ج٨ؿْ ٥داده و یا ة٥دؿث ٠یآور٣غ ،در ةؼظی یا  ٥١٦قطؼایي ج٨ؿطي صٛط ،٨ةی٢اٞ١ٝطٜ
٨٤١٠ع اؿث یا ظیؼ؟ ةّ٥تارت دیگؼ٨ٚ ،اّغ دیؼپای صٚ٨ٛی ،ةط٥ویژه ٨ٚاّطغی ١٦چط٨ن امطٜ
ج١ایؽ ،ام ٜج٤اؿب و اٚغا٠ات اصحیاًی در ص ،٥ٞ١ةایـحی در ٨٠رد ج١ام ؿطالح٦ای زغیطغ و
پیكؼٗث٦ای ٗ٤اوری در ز٠ی ٥٤ز٤گ ازز ٥ٞ١ؿالح٦ای ظ٨دکار ،ةط٥کار ةطؼده قط٣٨غ .چطاٝف
امٞی پیفروی دوٝث٦ای ٠ای ٜة ٥اؿح٘اده و ة٥کارگیؼی ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا ایط ٢اؿطث کط٥
اً١ی٤ان د٤٦غ ک ٥ای٨٣ ٢ع از ؿالح٦ا ٚادر٣غ ظ٨د را ةا ای٢گ٨ٚ ٥٣٨اّغ ةی٢اٞٞ١ٝی جٌاة ٙد٤٦غ
و زایگؽی٤ی آ٧٣ا ةا ارجف٦ای ا٣ـا٣ی ٤٠سؼ ة ٥کا٦ف ٦ؼچ ٥ةیكطحؼ آالم ا٣ـطان٦ا و ٠ضطغود
کؼدن آدار ؿ٨ء ٣اقی از ز٤گ ق٨د.
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ًتیجِگیری
ّ ٟٞاز اةحغای جٝ٨غ ظ٨د در ةـیاری از ٨٠ارد ةا ا٦غاف ُ٣ا٠ی و ٔیؼا٣ـطا٣ی ١٦طؼاه ةط٨ده
اؿث .ق١ار زیادی از دا٣ك٤١غان د٣یا ةؼای پیكتؼد ْٗاٝیث٦ای ُ٣ا٠ی ة٥کار گؼٗح٠ ٥یق٣٨غ.
ة٨٤ّ٥ان ٠ذال روش ص٠ ٜـئ ٥ٞجٛـی ٟو ٔٞت ٥در ًؼاصی اٝگ٨ریح٦ٟا اةحغا ج٨ؿطي ٣طاپٞئ٨ن و
ةؼای ٔٞت ٥ةؼ ٝكکؼ ٛ٠اةٞف پغیغ آ٠غ .ای٤حؼ٣ث در وزارت دٗاع ا٠ؼیکا ٠حٝ٨غ قغ .ؿیـح٦ٟطای
(زی.پی.اس) 1و ٨٦اق٤اؿی ة ٥روش پیكؼٗح ٥ة٥دٝی٦ ٜغف٦طای ایط٢چ٤ی٤طی جٝ٨یطغ قطغ٣غ.
چ٨ن آ٣چ٠ ٥ـ ٟٞاؿث٤ٗ ،اوری ةـیار ؿؼیِجؼ از دیپ١ٞاؿی پیكؼٗث ٠یک٤طغ و جطالش ةطؼای
جغوی٨ٚ ٢اّغ صٚ٨ٛیطةی٢اٞٞ١ٝی و ١٦چ٤یّ٨٤١٠ ٢یث اؿح٘اده ٣ا٠كؼوع از ای٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا
٣یاز٤٠غ یک از١اع ز٧ا٣ی ةا ٠كارکث ؿاز٠ان٦ای ةی٢اٞٞ١ٝی ة٥ویژه ؿطاز٠ان ٞ٠ط٠ ٜحضطغ و
اّىای آن ،و زا٠ ٥ْ٠غ٣ی ةی٢اٞٞ١ٝی اؿث .زیؼا جالش ةطؼای واداقطح ٢دوٝث٦طا ةط ٥اٗطؽایف
ق٘اٗیث در ز٠ی ٥٤روی ٥و ؿیاؿث ٞ٠ی ج٧٤ا ٠یج٨ا٣غ یکی از اٚغا٠ات ٠ؤدؼ و ؿطاز٣غه در ایط٢
ز٠ی ٥٤ةاقغ.
١٦انگ ٥٣٨ک ٥پیكحؼ درةاره ؿالح٦ای ظ٨دکار و رةات٦ای ٨٦ق٤١غ گ٘ح ٥قغ ،ةا وزط٨د
ای٤ک ٥ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا ٠یج٨ا٤٣غ در ز٠ی٦٥٤ای ٔیؼُ٣ا٠ی و مٞشآ٠یؽ٠ ،كارکث و ٛ٣ف ْٗاٝی
داقح ٥ةاق٤غ ،وٝی ا٠کان ٛ٣فآٗؼی٤ی آ٧٣ا در ز٠ی٦٥٤ای ُ٣ا٠ی و ٔیؼک٤حؼلقغه ةـطیار زیطاد
اؿث ،ک ٥ای ٢ا٠ؼ ٠یج٨ا٣غ ج٧غیغی زغی ّٞی ٥مٞش و ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝی ةاقطغ .الزم ةط ٥ذکطؼ
اؿث اگؼچ١٠ ٥ک ٢اؿث ةؼظی از ای ٢ؿالح٦ا ةا ج٨ز ٥ة ٥ظالء و یا ؿک٨ت ٨ٚا٣ی ٢و ٛ٠طؼرات
ةی٢اٞ١ٝی ةَ٥ا٦ؼ٠ ،حْارف و ٚا٣٨٣ی ٠ضـ٨ب ق٣٨غ ،وٝی ای ٢ةط٤ْ٠٥ای ٠سطاز ةط٨دن ٦ؼگ٣٨ط٥
اؿح٘اده از ای٨٣ ٢ع ؿالح٦ا در راؿحای ا٦غاف ٣ا٠كؼوع ةؼظی از کكط٨ر٦ا ٣یـطث .در ١٦طی٢
راؿحا در ٨٠رد ص٦٥ٞ١ای ا٣سامقغه ج٨ؿي ؿالح٦ای ظ٨دکار و رةات٦ای ٨٦قط٤١غ ةؼاؿطاس
٠اده  22و١ی٧ّ ٥١غ٣ا ٥٠چ٧ارم ال ،٥٦صً ٙؼٗی ٢در ا٣حعاب وؿای ٜو قی٨ه٦ای ٠تطارزه در
درگیؼی٦ای ٠ـٞضا٠ ٥٣ضغود اؿث١٦ .ی٠ ٢ى٨١ن در ة٤غ ٠ 1اده  35پؼوجکط ٜاٝضطاٚی اول،
٤٠ى ٟة٧ّ ٥غ٣ا٦٥٠ای چ٧ارگا٣ ٨٣ ٥٣یؽ جکطؼار قطغه کط ٥در ٠طاده  51پؼوجکط ٜاول جک١یطٜ
٠یق٨دً .ت ٙای٠ ٢اده ،اؿح٘اده از اةؽار ز٤گی و جـٞیضاجی ک٤٠ ٥سؼ ة ٥ا٣سام ص٦٥ٞ١ای ک٨ر
)1. Global Positioning System (GPS
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ةٔ ٥یؼُ٣ا٠یان ق٨د٨٤١٠ ،ع اؿث .ةّ٥الوه در ای٨٠ ٢رد ٦یچ اقارهای ة٨٣ ٥ع ؿالح٦ای ٠سطاز
و ٔیؼ٠ساز ة٥چك١٣ ٟیظ٨رد.
در پایان ٠یج٨ان گ٘ث ،اگؼچ ٥پیكؼٗث در ز٠ی ٥٤جـٞیضات ُ٣ا٠ی و اؿح٘اده از ٦ط٨ش
٠نّ٨٤ی ازیکؿ ٨ةاّخ ج٨ٛیث ة٤ی ٥و ج٨ان ُ٣ا٠ی و از ؿ٨ی دیگؼ٤٠ ،سؼ ة ٥کا٦ف ج٘ٞطات و
٦ؽی٦٥٤ای ا٣ـا٣ی کك٨ر٦ا قغه اؿث ،وٝی ة٥کارگیؼی ای٨٣ ٢ع جـٞیضات در ٨٠ارد ٠حْطغدی
ةاّخ ٛ٣ه مٞش و ا٤٠یث ةی٢اٞٞ١ٝطی قطغه اؿطث کط ٥جأییغک٤٤طغه ٗؼوطی ٥پطژو٦ف صاوطؼ
٠یةاقغ.
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یادداشتّا:
 .1الزم ة ٥ذکؼ اؿث ک٣ ٥گؼا٣ی زاْ٠ط ٥ةی٢اٞٞ١ٝطی از ؿطاظث و ةط٥کارگیؼی ایط٣ ٢ط٨ع ؿطالح٦ا
ة٥ا٣غازهای اؿث ک ٥در ادةیات ةی٢ا ٜٞ١ٝاز آ٧٣ا ةا ّ٨٤ان ؿالح٦ا یا رةات٦ای کك٤غه یاد ٠یق٨د.
-Lethal Autonomous Weapons systems (LAWs).

 .2یکی از ٠كکالجی ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥جازگی ادةیات ٨٠وط٨ع یادقطغه در کكط٨ر٠ان ةط٥وز٨د آ٠طغه
اؿث٨٠ ،وط٨ع جؼز١ط ٥و ْ٠طادل ٧٘٠ط٨م  Autonomousاؿطث کط ٥جْتیؼ٦طای ٠عح٘ٞطی از ٚتیط:ٜ
ظ٨د٠عحار ،ظ٨دگؼدان ،ظ٨دپیؼو٨٦ ،ق٤١غ٠ ،ـح ٜٛو ظ٨دکار ةؼای آن ة٥کار ةؼده قطغه اؿطث .وٝطی
ة٥زّ٨٣ ٟیـ٤غگان ایٛ٠ ٢ا ٥ٝدر ةی ٢جْاةیؼ یادقغه٣ ،ؽدیکجؼی ٢جؼز ٥١ةؼای ٨٧٘٠م Autonomous
در ای ٢چارچ٨پ ٨٧٘٠م «ظ٨دکار» اؿث٦ ،ؼچ٤غ ١٠ک ٢اؿث ة٧حؼی ٢جؼز١ط ٥ةطؼای آن ٣تاقطغ و در
ٛ٠ایـ ٥و ج٘اوت ةا ٘٠ا٦ی١ی ١٦چ٨ن  Automateدچار ٠كک ٜق٨د.
 .3ةؼای ٌ٠ا ٥ْٝةیكحؼ در ای ٢ز٠ی ٥٤ة ٥آدرس زیؼ ٠ؼازْ ٥ک٤یغ:
http://www.disarmament.ir/conventional-arms/arms/small.
 .4ام ٜایساد ج٘کیک ةی ٢اٗؼاد ٔیؼُ٣ا٠ی و رز٤٠غگان٣ ،عـطحی٢ةار در اّال٠یط ٥ؿط٢پحؼزة٨ر
( )1868ووِ قغ٣ .ک٠ :ض١غًا٦ؼ کْ٤ا٣ی و دیگؼان ،حقًق تیهالملل تشرديستتاوٍ وتا ر تتر
حمایت از افراد در درگیریَای مسلحاوٍ (مجمًعٍ اسىاد شوتً) ،جطأٝیٖ ک١یحطٞ٠ ٥طی صٛط،٨
ةكؼدوؿحا ،٥٣ج٧ؼان :زْ١یث ٦الل اص١ؼ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان.1381 ،
 .5ام ٜج٤اؿب در ص ،٨ٛةكؼ ةی٢اٞٞ١ٝی ٤ْ٠ای ٣ـتحا ٠ح٘اوجی ةا ص ،٨ٛةی٢اٞ١ٝط ٜةكؼدوؿطحا٥٣
دارد .در ص ،٨ٛةكؼ ةی٢اٞٞ١ٝی ای ٢وا ه جْیی٢ک٤٤غه ؿٌش ٚاةٜٚت٨ل ٣یؼو٦ای ُ٣ا٠ی در واک٤ف ةط٥
یک ج٧غیغ اؿث ،درصاٝیک ٥در ص ،٨ٛةی٢ا ٜٞ١ٝةكؼدوؿحا ٥٣از ای٧٘٠ ٢ط٨م در راؿطحای ٚىطاوت در
٨٠رد ای٤ک ٥یک اٚغام ج٧از١ی و یا دٗاّی ُ٣ا٠یٚ ،ا٣٨٣ی اؿث یا ظیؼ ،اؿح٘اده ٠یق٨د.
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