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Editorial: Science cannot be placed above its consequences 

 

 1فراتر از عواقب خود قرار بگیرد تواندنمیعلم  سرمقاله:

 
 

 

با وجود   همیشگی انسان به حرکتی رو به جلو تمایل یدهندهنشان 2در اساطیر یونانی، داستان ایکاروس

 به دانش و پیشرفت عطش او ابهامِ یکنندهتداعی چنینهم است. ذات انسانی هایمحدودیتبا  مواجههخطر 

و گریختن به  4ترِاز دست دشمنان خود در کِبه فرار تصمیم  3ایکاروس به همراه پدرش، دایدالوس .است

مانند بال پرندگان، از جنس موم و پر به ذهنش  هاییبالساخت  یایده. دایدالوس سمت یونان گرفتند

پدر را ناشنیده گرفت و تا نزدیک خورشید  یتوصیهایکاروس درحالی که غرق در تصور پرواز بود،  د.رسی

ایکاروس به دریا  ،هماز  هابالبا گسستن بدین ترتیب، و موم بر اثر گرمای خورشید ذوب شد؛ پرواز کرد. 

 سقوط کرد.

، هاآن هواپیمای، 1903دسامبر  17توسط برادران رایت صورت گرفت. در  آمیزموفقیتاولین پرواز موتوری 

اختراع هواپیما امکانات  بعدها فالیر، در ارتفاع چند صد متری و به مدت کمتر از یک دقیقه در هوا باقی ماند.

کشف ، کشورها و مردم، تسهیل تجارت و هاقارهمیان  یفاصلهرا فراهم نمود: از میان رفتن  ایگسترده

 .هاملتمیان  بستگیهمدرک و  چنینهمجهان، و 

هزاران سال طول کشید تا بشر رویای ایکاروس را به واقعیت تبدیل کند، تنها یک دهه کافی بود  کهحالیدر 

 یاندازهبیو بدین ترتیب باعث رنج  به حد کافی بهبود بخشد ،مقاصد نظامی در راستایتا انسان هواپیما را 

و در جریان جنگ ایتالیا و عثمانی،  1911نوامبر  1اولین بمباران هوایی گزارش شده در  گردد. خود نوعهم

نیز یک هواپیمای فرانسوی، همتای آلمانی خود را در اولین  1914اکتبر  5 5در منطقه طرابلس انجام شد.

 هایتکنیکبهبود  جدید به سرعت موجب هایفناوریترکیبی از  دوئل هوایی تاریخ، مورد هدف قرار داد.

اونتری، کل شهرهایی مانند گرنیکا، ک زاآتش هایبمبپس از آن، حجم عظیمی از  هایسالبمباران شد و در 

گفت رویای ایکاروس، زمانی که بمباران هیروشیما و ناکازاکی  توانمی را نابود کردند. 6دن و توکیودرس

حدود یک قرن پس از فالیر، هواپیماهای اکنون،  د.گردید، منجر به زوال بشریت ش ایهستهمنتهی به عصر 

مرگبار خود را بر روی افغانستان، پاکستان و یمن  هایمحمولههزار کیلومتری  ایفاصلهبدون سرنشین، از 

                                                           
 برگردان به فارسی: نرگس انصاری  1

2 Icarus 
3 Daedalus 
4 Crete 
5 Sven Lindqvist, Une histoire du bombardement (A History of Bombing), La Découverte, Paris, 

2012, p. 14.  
6 Guernica, Coventry, Dresden, and Tokyo. 
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از مستقل ها به صورت پهپادتا است این امکان فراهم شده  به عالوه، از لحاظ فنّی .کنندمیسرازیر 

  .استفاده کنند هایشانسالح

 فناوریانتظار دیدن یک و یا شاید دو تغییر  توانستندمیتنها  در طول زندگی خود سل پیش، مردمتا چند ن

نه به شکل با این حال، پیشرفت علمی و فنی  را که بر روی زندگیشان تاثیر مستقیم بگذارد، داشته باشند.

که نمودار این  ایمرسیده اینقطهبدون شک ما به  بوده است. منحنی رشدنما منحنی خطی، بلکه به صورت

حتی علم بیشتر و بیشتر بر روی جوامع،  با گذشت هر روز، منحنی تقریبا به خط عمودی تبدیل شده است.

-علمی هایداستان ینویسنده یایده. اکنون، گذاردمی؛ تاثیر فاصله دارند هانوآوریجوامعی که از مرکز 

 یجنبه انگیزترینغمدر حال حاضر »: رسدمیبه نظر متناسب با زمان کنونی  تخیلی، ایزاک آسیموف،

آوردن خرد توسط جامعه با سرعت  دستبهدر مقایسه با  علم،کسب دانش توسط زندگی آن است که 

   7«.گیردمیبیشتری صورت 

جنگی  یسابقهبی هایروشابزارها و اخیر باعث افزایش  هایدههعلمی و فنی  یکنندهخیره هایپیشرفت

مورد استفاده  های نظارتی و جنگی(پهپادجدید )مانند  در حال حاضر بعضی از این فناوری های شده است.

هنوز در مراحل  )فناوری نانو، ربات جنگی و تسلیحات لیزری( هاآن یبقیهدرحالی که  ؛گیرندمیقرار 

 هایارتشریا و حریم هوایی، نظامی در زمین، د هایقابلیتعالوه بر نیاز به  آزمایشی و تکاملی قرار دارند.

 8.اندشناختهبه رسمیت را  هاتوانایینیاز به این بزرگ، در فضای مجازی نیز 

 هایدرگیریجنگ یا استفاده از زور در خارج از  هایروشناگهانی در  امکان جهش آورپیام ،این تحوالت

نند هواپیما با قبلی خود نیستند )ما هایمدل ییافتهتوسعه ینمونها تنه هافناوریستند. برخی از مسلحانه ه

جنگیدن و یا ایجاد  هایروشموجب تغییر  توانندمیبلکه عمیقا  ؛(ترقوی یمنفجرهو یا مواد  سرعت باالتر

هدایت جنگ مکانیزه و  با این همه، در ابتدای جنگ جهانی دوم، قدرت شوند. المللیبینخلل در توازن 

 داد. هاآلمانازی سرنوشت ساز را به رعدآسا، امتی هایحمله

مشکل است؛  گیرندمیقرار  «نوین فناوری های»اصطالح  که تحت پوشش هاییروشابزارها و تعریف دقیق 

. بدین ترتیب، از است همین امر موضوع مباحث مهمی میان فیسوفان، حقوقدانان و افراد نظامی ،اینوجود با 

علمی و فنی دائما در حال تحول هستند، تعیین یک تاریخ دقیق که پس از آن زمان،  هایرفتپیشکه  جاآن

آن است که روند کلی  ترجیح بر، جاایندر  .رسدمییک تکنولوژی جدید محسوب شود، بیهوده به نظر 

اخیر  هایسال، کاربرد زور، در ترگسترده، و یا به طور جنگدر  فناوری هاینوآوریتوصیف تعدادی از 

مانند و ، جنگ سایبری فناوریخودکار، تسلیحات نانو هایسالحها، سیستم پهپادچه چیزی شناسایی شود. 

به منظور محدود کردن ؟ کندمیکنونی، متمایز  یاستفادهمتعارف جنگی مورد  هایروشرا از ابزارها و  هاآن

که در سه گرایش زیر قرار  فناوری را هاینوآرویصلیب سرخ به طور مشخص  یمجلهتحقیق،  یزمینه

                                                           
7 Isaac Asimov and Jason A. Shulman, Isaac Asimov’s Book of Science and Nature Quotations, Blue 

Cliff Editions, Weidenfeld & Nicolson, New York, 1988, p. 281. 
8 The United States of America has had an operational cybercommand since May 2010. See US 

Department of Defense, ‘US Cyber Command Fact Sheet’, US Department of Defense Office of 

Public Affairs, 25 May 2010, available at: 

http://www.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/docs/cyberfactsheet% 

20updated%20replaces%20may%2021%20fact%20sheet.pdf (last visited July 2012) 

http://www.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/docs/cyberfactsheet%25
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در ستم تسلیحات )تهاجمی و دفاعی( و هدایت خودکار سی اول،دارند، برای مطالعه انتخاب کرده است: 

و دستیابی به  9دوم پیشرفت با توجه به دقت، دوام؛ هاماشیننتیجه، اعطای تعداد زیادی از وظایف به 

اده از نیروی فیزیکی و یا جنبشی کمتر برای دستیابی به اثرات یکسان و ظرفیت استفتم سالح؛ و سوم سسی

 یا حتی بیشتر.

از  یوسیلهبه توانندمیتخیلی قرار داشتند، در آینده -علمی هایداستانکه تا دیروز در قلمرو  هاییتکنولوژی

، فلج شدن فناوریمانند حوادث  سابقهبی ایفاجعهکامپیوتری در جنگ سایبری،  باعث  هایشبکهبین بردن 

تحوالت اخیر تنها محدود به تلفات  ،دیگر ،با این حال ، شوند.عرضه و یا سیستم شکیپز هایمراقبتبخش 

دقت  برخی از فناوری ها غیرنظامیان نبوده و ممکن است موجب به خطر افتادن جان رزمندگان گردند.

به عالوه،  .کنندمیرا تسهیل  در مورد ماهیت هدف اطالعات آوریجمعو یا  بخشندمیرا بهبود سالح 

بلکه ابزارهای جدیدی در  شودنمیجدید و جنگ، تنها محدود به کاربردهای نظامی  هایفناوری یمطالعه

به عنوان مثال، فناوری اطالعات و  .دهدمیقرار  هادادگاهو  نگارانروزنامه، المللیبین هایسازماناختیار 

نیان جنگ ارتباط هشدار دهد، داوطلبان را بسیج کند و با قربا یاننقض قانون را به جهان تواندمیارتباطات 

انجام عمل جراحی از راه دور،  چنینهمو  ایماهوارهو تصاویر  کشینقشهپیشرفت در  د.مستقیم برقرار نمای

  کند. تسهیل را دوستانهانساناقدامات  تواندمی

نگاه  ناپذیراجتناببه عنوان پیشرفتی  هاآندر جنگ را درک کنیم؟ آیا باید به  فناوریچگونه پیشرفت سریع 

فیلسوف آلمانی هانس جوناس، ضمن  ؟نماییمآماده  هاآن استفاده ازکنیم و خود را برای مدیریت پیامدهای 

 هایفناوریدرگیر  در آنکه ما  عمل جمعی»: نویسدمیو ژنتیک  ایهستهاشاره به خطرات ناشی از فیزیک 

به عنوان یک  تواندمی... چه چیزی اخالقی است هاینظریهبرای  نخوردهدست ایحوزه ،هستیمنده پیشرو

    10«خود تهدید! بینیپیشکند؟  راهنما عمل

جنگ نه تنها باید با تفکر اخالقی همراه شود بلکه بایستی با حقوق هم تطابق  هایروشابزار و  یتوسعه

وظیفه دارند تا در مراحل مطالعه، توسعه، تحصیل و  هادولتبشردوستانه  المللبین طبق حقوق داشته باشد.

را  انهبشردوست المللبینبا حقوق  هاآنیا استفاده از یک سالح، ابزار و یا روش جدید جنگی، مطابقت 

 هاآنو یا استفاده از  ممنوع گردیده جنگی هایروشدر طول تاریخ، بسیاری از ابزارها و  11مشخص نمایند.

حتی قبل از  1995،12به عنوان مثال، تسلیحات لیزری کورکننده در سال  شده است. گذاریقانون

  کاربردشان در میدان جنگ غیرقانونی اعالم شد.

                                                           
مثال بعضی از پهپادها قادر هستند تا نسبت به هواپیما، مدت زمان بیشتری به پرواز دربیایند و بدین ترتیب نظارت بیشتری بر  به عنوان 9

 .دهندمیمنطقه را انجام 
10 Hans Jonas, Le principe responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, Éditions du 

Cerf, Paris, 1990, preface, p. 13 [published in English as The Imperative of Responsibility: In Search 

of an Ethics for the Technological Age, University of Chicago Press, Chicago, 1985; the quotation has 

been translated from the French original]. 
11 Article 36 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 

the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Additional Protocol I), 8 June 1977. 
12 Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 United Nations Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to 

be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects), Geneva, 13 October 1995. 
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، ارزیابی مجاز است هادرگیریبوط به مرخودکار تعداد قابل توجهی از تکالیف علم، هدایت از نظر  کهدرحالی

 هایویژگیبا این حال،  از نقطه نظر حقوق بشردوستانه، در قلمرو انسان باقی مانده است. هاآنقانونی بودن 

عیت یک حمله را دچار که تعیین مشرو اندکردهرا مطرح  ایسابقهبینوین مسائل کامال  هایفناوریخاص 

 بارخشونت یشده ریزیبرنامهکه مرتکب اعمال  هاییماشینامکان داشتن اول،  ایوهلهدر  .سازندمیمشکل 

تفویض  است،بدان معنا است که ظرفیت قضاوت خود را، که عنصر کلیدی انتساب مسئولیت  شوندمی

 پذیریآسیببه ناچار منجر به  -هاآنو یا وابستگی به –از فناوری  انسان رشدروبه یاستفادهدوم،  نماییم.

 هایسالحمیزان پیامدهای کاربرد  توانمیتا چه حد  .شودمیبیشتر عدم قطعیت علمی و ریسک نقص فنی 

 از عدم قطعیت قابل قبول است؟ ایدرجهچه  ،قانوناً محاسبه کرد؟ -که هنوز نامشخص است –را  فناورینانو

یند اتعدادی از افراد درگیر در فر مخاصمات، در نظر یمحدودهتکنولوژی در  از روزافزون یاستفادهبه عالوه، 

مسئولیت را ایجاده کرده  یپیچیدهمسائل   -غیرنظامیان وسربازان -طراحی تا کاربرد تسلیحات مورد سوال

 تواندمی یابیحقیقتفرایند غیرقانونی روبات را به چه کسی باید نسبت داد؟ چگونه  یحملهمسئولیت  است.

؟ کندمیآیا نقص تکنیکی اثبات شده، عامل نقص را تبرئه  منطبق شود؟جنگ  رشد بهرو با ماهیت تکنیکی 

 در این صورت، آیا طراح ماشین مسئول خواهد بود؟

 کتاب  ینویسندهجدید و  هایفناوری یحوزهه، پیتر سینگر، متخصص شناخته شده در شماردر ابتدای این 

. در ادامه، چندین متخصص اصول کندمیخود شرایط بحث را مشخص  یمصاحبهدر  13،برای جنگ امهیّ

مسائلی  چنینهم، و هاآنمعاصر و پیامدهای  هایفناوریاخالقی، حقوقی، علمی و نظامی بر روی تحوالت 

بعضی از  چنینهم .اندکرده، تمرکز شوندمیایجاد بشردوستانه و حقوق  هایفعالیتکه در ارتباط با 

، به طور قابل مجلهو  کشندمینظرات ملی مختلف را به تصویر  صورت گرفته در این شماره، هایمشارکت

 چینی و آمریکایی در مورد جنگ سایبری است. هایدیدگاهتوجهی به دنبال 

روشن بر روی جنگ  هاآنو پیامدهای  جدید را از لحاظ اثرات هایتفناوریابهام عمیق  مطالب موجود،

را مطرح  هافناوریمطرح شده توسط  هایتناقضبعضی از مسائل کلیدی و در این شماره، در ادامه،  .کندمی

 .ایمدادهو مورد بحث قرار 

 

 شدن مفهوم جنگ متعارف آلودمه

برای کشورهای  بدون شک، .اندشدهجدید متحول  هایفناوری ینتیجهنیز در  هاجنگمانند جوامع، 

و انجام  هاسرزمین، توانایی جنگیدن بدون تجهیز نیروها، اشغال هستند نوین هایفناوریمعدودی که دارای 

، تحول گرفتمیصورت اصلی قرن بیستم  هایجنگکه در طول  چنانآنزمینی،  یگسترده هایعملیات

امروزه  بسیار پیچیده و پرهزینه است. هافناوریبعضی از  یتوسعه، این با وجود .آیدمیکلیدی به حساب 

  از راه دور هستند. هایعملیاتخود و انجام  هایپیشرفتقادر به کنترل  هادولتتعداد اندکی از 

 یمشخصه که غالبا باریخشونتعمل  یفزایندهبیرحمی مذکور،  جنگی هایروش اصوالبه عالوه، 

را تغییر  هستند مسلح غیردولتی هایگروهبه اصطالح نامتقارن میان نیروهای متعارف و  هایدرگیری

                                                           
13 P. W. Singer, Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, Penguin 

Books, New York, 2009. 
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ابل را دستیابی به دشمنی که توانایی جنگیدن متقهزارکیلومتری،  یفاصلهگرچه کاربرد پهپاد از  .دهندنمی

 یحملهیم به ، تصمگفتهپیشچنین دشمنی برای جبران ناتوانی  ،این با وجود ندارد ممکن ساخته است،

 .گیردمیعمدی به غیرنظامیان 

مردم کشورهایی که این نوع از ، گیرندمیکه از فاصله دور صورت  هاییجنگرخالف عدم اطالع از چنین ب

، ایگستردهبه شکل  ،حالاینبا  آگاهی دارند. هاآنبه خوبی در مورد  دهندمیپیشرفته را انجام  جنگ

به عنوان جنایتکار و نه جنگجویی که شامل حقوق و تعهدات  قرار گرفته، دورافتاده یمنطقهی که در دشمن

 .شودمیشناخته ، شودمیحقوق بشردوستانه 

، از طریق حل و فصل مسائل حفاظتی جدید )برای مثال، پهپادها( هایفناوریممکن است کاربرد بعضی از 

عوامل  وسیلهبدین و د؛شکل کنخاصم را ، کمتر دچار ماستفاده از نیروها در سرزمین کشورهای غیرمت نیروها،

 توانندمی، این موارد. بردمیجنگی را از میان  یمنطقهسنتی برای حمله به دشمن در خارج از  یبازدارنده

حمالتی که در این زمینه، باید به این نکته توجه شود که  جهانی است. ،د که جنگنموجب این تصور شو

حقوق بشردوستانه  حاکمیتتحت  شوندمیتوسط پهپادها و بدون پیوند الزم با یک درگیری مسلحانه انجام 

( نیستند بلکه قانونِ دهندمی)که تحت شرایط خاصی استفاده از نیروی مرگبار علیه رزمندگان را اجازه 

باید مورد استفاده قرار بگیرد را بسیار  )که مواردی که چنین نیرویی  المللیبیناستانداردهای حقوق بشر 

  حاکم است. هاآن( بر کندمیمحدود 

به عنوان  «استفاده از نیروی نظامی»روی معنای بر  هاآنبه بازتاب  ،نوین هایفناوریبعضی از  کاربرد اثرات

 منجر ،به ویژه در مورد حمالت سایبری )حقوق در جنگ(، حقوق بشردوستانه اِعمالبرای  ایآستانه

که حق دفاع مشروع تحت  رودمیهم به کار  «مسلحانه یحمله»همین امر در مورد مفهوم  14.شودمی

 هاآندرگیر  هادولتناجوانمردانه و حمالت سایبری که  یحملهغالبا، . به همراه داردمنشور ملل متحد را 

آیا کاربرد قواعد حاکم بر  .مسلحانهدارند تا درگیری  با خرابکاری یا جاسوسی ترینزدیکارتباط  ، شوندمی

حقوق بشردوستانه )که البته پراکنده و  کاربرد یآستانهاز  ترپایین یخصمانهجاسوسی و یا دیگر اقدامات 

 ندارند؟ چنینیاین هایموقعیتضعیف هستند( تناسب بیشتری با 

قرار سربازان و است زمانی که هدف از عملیات کنترل قلمرو باشد، دهدمیاخیر به وضوح نشان  هایدرگیری

نوین به  هایفناورییبا این حال، بعضی از  .ماندمیباقی پابرجا اساسی به طور ، اموال نظامی با اهمیت

هم در  -با اثرات تخریبی قابل توجهی به دشمنانشان بدون اعزام نیرو، تا دهدمیاجازه را صاحبان خود این 

سایبری به معنای حمله به قلمرو دشمن نیست بلکه  یحمله حمله کنند. -دنیای مجازی لم واقع و همعا

جلوگیری از تیرگی چارچوب حقوقی موجود برای  در راستای منظور تجاوز به فضای مجازی او است.

( و تضعیف احتمالی حمایتی که حقوق المللیغیربینو چه  المللیبینمسلحانه )چه  هایدرگیری

ورد م ،مفاهیم و تصاویری که از جنگ متعارف وجود داردباید  ،کندمیبشردوستانه برای قربانیان فراهم 

 بازنگری قرار بگیرد.

 

                                                           
14 See Cordula Droege, ‘Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the 

protection of civilians’, in this edition of the Review. 
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 اخالقی یفاصلهدستیابی، دقت و 

ون این دو مشخصه سالح به معنای کاهش دقت آن بود، اکن بردبرای مدت زمانی طوالنی، افزایش  کهدرحالی

بعضی از  بردافزایش  .اندشدهنظامی و حمالت سایبری با یکدیگر سازگار  هایروباتاز طریق کاربرد پهپادها، 

فراتر از آن، به علت  .شوندمیسربازان در معرض مستقیم آتش دشمن قرار گرفتن از تسلیحات نوین مانع 

و آسیب به غیرنظامیان  یافتهکاهش است که برای نابودی اهداف نظامی مورد نیاز  هاییمحمولهدقت سالح، 

هستند که  زیاد و دقیقینیازمند هوش مذکور، تسلیحات  به طور کلیبا این حال،  .شودمیکم  هاآن اموالو 

 مشکل است. موجود، یفاصله با توجه بهرسیدن به این دقت 

متناسب با کاربرد زور  ،ایویژهبه صورت  هاروباته از پهپادها و که استفاد شودمی بدین ترتیب مشخص

قرار دادن  رسدمیبه عالوه، به نظر  توسط کشورهایی است که به دنبال نجات جان سربازان خود هستند.

جدید به دور از میدان جنگ، و در یک محیط آشنا، به طور قابل توجهی  هایفناوریاین دسته از  کاربران

با این  .کندمیو در نتیجه خطاهای ناشی از عوامل عاطفی را کم   دهدمیترس آنان را کاهش استرس و 

موجب افزایش فاصله  ،و هدف فرد عاملفیزیکی زیاد بین موقعیت مکانی  یفاصله رسدمیحال، به نظر 

بنابراین، گسترش حمالت انجام شده توسط پهپادها باعث تقویت  .شودمیاخالقی میان طرفین جنگ 

بر روی قضاوت  شودمیفته شده است که گ 15استیشنیپلیمباحث پیرامون اصطالحی با عنوان ذهنیت 

از دست دادن صفات انسانی دشمن در زمان  یپدیدهاز جمله  ،پهپادها اثر گذاشته و جرم اخالقی کاربران

پهپادها ممکن است نسبت  کاربرانکه  کنندمیمخالفان این ادعا به این نکته اشاره  .کندمیجنگ را تشدید 

به تفنگداران و خلبانان حاضر در میدان جنگ، به علت نظارت طوالنی مدت اهداف و میزان خسارت ایجاد 

 شده، در معرض قضاوت اخالقی بیشتری قرار بگیرند.

سوال ایجاد مدرن  هایجنگواقعیت  نسبت بهویدویی  هایبازی بازیکناندر رابطه با تصویر ذهنی  چنینهم

 دشمن مجاز قانون است که هر چیزی در جهت شکست دادنمعموال این فضا، دنیایی بدون ؛ شودمی

. با مشارکت چندین انجمن ملی صلیب سرخ، صلیب سرخ جهانی گفتگویی را با بازیکنان، طراحان و باشدمی

 هایدرگیریدر ترکیب با قواعد قابل اجرا در زمان  هاییبازیتولیدکنندگان این دست بازی ها آغاز کرد تا 

 هایجبههزمندگان در افراد دربرابر همان معضالتی که ر هاآنکه در  هاییبازیمسلحانه تولید شود؛ 

  .گیرندمی، قرار شوندمیامروزی با آن مواجه  هایجنگ

برای بهبود مطابقت با حقوق  ایبالقوهرا، به عنوان توان  مستقل هایسالحسیستم  یتوسعهبعضی از ناظران، 

جرم و یک روبات خستگی، ترس، تعصب و نفرت را که از عوامل  .بینندمیبشردوستانه در میدان جنگ، 

با این حال، در حال حاضر اعطای ظرفیت انجام تفکیک به  .کنندنمیتجربه  جنایت در زمان جنگ هستند،

که پیتر سینگر در این شماره یادداشت  چنانآن این نوع تسلیحات از نقطه نظر فنی بسیار مشکل است.

                                                           
، اندشدهویدیویی بزرگ  هایبازی: نیروی نظامی جوانی که با کندمیرا اینگونه تعریف  «استیشنیپلیذهنیت »فلیپ آلستون مشکل  15

ف پیامدهای انسانی اعمال این افراد، چگونه این نسل از ذح فارغ. کشندمیواقعی را  هایانسانحاال با استفاده از دستگاه کنترل، 

پهپادهای قانل مصون نگه  یفریبندهخود را از ماهیت  گذاراناستسی؟ چگونه فرماندهان و نهندمیجنگجویان، حق حیات را ارزش 

؟ آیا تعداد تلفات کندمیاطالعات، قتل را توجیه  آوریجمعاز دستگیری خواهد بود؟ آیا معیارهای  ترجذاب ایگزینه؟ آیا کشتن دارندمی

 غیرنظامیان افزایش میابد؟  یناخواسته
See Philip Alston and Hina Shamsi, ‘A killer above the law’, in The Guardian, 2 August 2010. 
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نگاه  80.ساله که بر روی ویلچر نشسته است دقیقا مانند تانک تی 80به زنی  رایانهیک »کرده است: 

مورد استفاده قرار  مستقل هایسالحاکنون سیستم  کهحالیتنها صفر و یک هستند. در  هااین «.کندمی

صلیب  خود، ینوبهبه  16.اندشده هاروباتممنوعیت کامل بر این  اعمال ؛ برخی از مفسران خواستارگیرندنمی

از مسائل اصلی حقوقی، اخالقی و اجتماعی  ی وسیعطیف هاییسیستمکه استقرار چنین  کندمیسرخ تاکید 

آن زمان که نوبت  17مورد توجه قرار بگیرند. هاآنرا به همراه خواهد داشت که باید قبل از توسعه و استقرار 

مردم را از  توانمیتا چه حد ، رسدمیدر مورد استفاده یا عدم استفاده از نیروی مرگبار  گیریتصمیمبه 

  میدان جنگ خارج نمود؟

 

 آسیب

یعنی مشکل محدود کردن  باید در کنار روند مخالف دیگر گیریهدفپیشرفت صورت گرفته از نظر دقت 

به عنوان  ؛جدیدی نیست امر، مسئلهلبته این . انوین، قرار بگیرد هایسالحاثرات زمانی و مکانی بعضی از 

برخورد گسترش میابد مطلع هستیم. اما  ینقطهاتمی که فراتر از  هایسالحمثال ما از اثرات بدون تبعیض 

 کرده است. مطرحو انجام حمالت سایبری، بار دیگر این مسائل را  هاسالحمعرفی فناوری نانو به سیستم 

هنوز  کهدرحالینانو را با توجه به تناسب محاسبه نمود  فناوریاثرات زمانی و مکانی کاربرد  توانمیچگونه 

 دهدمیطعیت علمی به ما اجازه چه میزان از عدم ق ؟اندماندهاین اثرات به میزان قابل توجهی ناشناس باقی 

که در  ایحملهتاثیر  توانیممیآیا  خواهد بود؟ برخالف اصل احتیاط هاسالحکه کاربرد این مشخص نماییم تا 

در واقع، با توجه به تمام این  کنیم؟ گیریاندازهفضای مجازی صورت گرفته است را بر دنیای واقعی 

  خواهند بود. زیادقابل توجه  یباشند، به میزان 18مجهوالت، عواقبی که ممکن است غیرقابل انتظار

 -ریزموج-جنگی، مانند حمالت سایبری و تسلیحات مایکروویوی هایروشبعضی از ابزارها و  غالبا،به عالوه، 

باید اطالعات را تحت حقوق بشردوستانه، به عنوان یک  آیا در حال حاضر ، به دنبال نابودی اطالعات هستند.

امروزه، در واقع  را مانند خسارت به اموال غیرنظامی دانست؟ هاآنشی غیرنظامی به حساب آورد و تخریب 

 . شودمیب فیزیکی در تعریف آسیب گنجانده تنها آسی

وابسته به اطالعات است، تخریب اطالعات بانکی و پزشکی شهروندان یک  در دنیایی که به طور گسترده

از شی  ی جدیدکشور، عواقب شدیدی را به همراه خواهد داشت؛ در نظر برخی از افراد، همین امر تعریف

در این بحث، صلیب سرخ قصد دارد تا موقعیتی عملی و روشن  .کندمیغیرنظامی حفاظت شده را الزم 

                                                           
16 See Peter Asaro, ‘On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the 

dehumanization of lethal decision-making’, and Noel E. Sharkey, ‘The evitability of autonomous 

robot warfare’, in this edition of the Review. 
17 ICRC, ‘International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts,’ Report 

of the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, October 

2011, p. 39, available at: http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-

internationalconference/ 31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf (last visited July 

2012). 
18 Pursuant to Arts 51(5)(b) and 57(2)(a)(iii) of Additional Protocol I, an indiscriminate attack is ‘an 

attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to 

civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and 

direct military advantage anticipated’ (emphasis added). 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-internationalconference/
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-internationalconference/
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حمالت سایبری در دنیای واقعی همان آثار تسلیحات متعارف را ) مانند  هایروشداشته باشد: اگر ابزارها و 

همان قواعد تسلیحات  تحت حاکمیتتخریب، اختالل، صدمه، آسیب، جراحت و مرگ( خواهند داشت، پس 

 19.هستندمتعارف اداره 

 

 اطالعات و شفافیت

معکوس به همراه  ینتیجه، دو ایمبوده هاآناخیر شاهد  هایدههکه در  فناوری هاینوآوری رسدمیبه نظر 

، شفافیت کمی هاسالح. از یک طرف، هنوز نسبت به عواقب واقعی و یا احتمالی کاربرد بعضی از این اندداشته

  خواهند داشت. هاآناز اثرات  ی ناچیزدر عملیاتی استفاده شود، عموم مردم تنها دانش هاآناگر از  وجود دارد.

نظامی و افشای جرایم جنگی  هایعملیاتو ثبت  برداریفیلمامکان  وی دیگر، کاربرد تسلیحات نویناز س

گزارش بعد از عملیات(  یتهیهاین عمل ممکن است توسط خود ارتش ) به منظور  .کندمیاحتمالی را فراهم 

به عنوان مثال در حال حاضر استفاده از  انجام شود. المللیغیربینو  المللیبین هایسازمان یوسیلهبهو یا 

در نوار غزه، گرجستان، سریالنکا و سودان را  قواعد، تحقیق در مورد موارد نقض احتمالی ایماهوارهتصاویر 

اخیر بسیاری از جنایات از طریق ویدئوهایی که توسط خود  هاسال، در چنینهم 20است. نمودهتسهیل 

  .اندشدهسربازان گرفته شده، فاش 

امروزه،  .اندشدهساخته  دوستانهانسانپزشکی و  هایتالشعلمی همواره برای بهبود  هایپیشرفتدر نهایت، 

یازها، بازگرداندن اعضای خانواده شناسایی ن تواندمیجغرافیایی  یابموقعیتارتباطاتی و  هایفناوریکاربرد 

 21جهان را آسانتر کند. یدورافتادهپس از بحران و ردیابی جابجایی جمعیت در مناطق 

 

 مسئولیت ما

محول کنیم و حتی گاهی مانع از  هاآنتا تعدادی از وظایف را به  سازدمیما را قادر  فناوری کهدرحالی

تا مسئولیت اخالقی و حقوقی خود را برای مطابقت  دهدنمیبه ما این اجازه را  وجههیچ، به شوندمیاشتباه 

نوین در جنگ، انتساب  هایفناوریبا این حال، استفاده از  با  قواعد حقوقی قابل اجرا تفویض نماییم.

بعضی  راول، د .کندمیفتد، به دو دلیل با مشکل مواجه اکه نقض حقوق بشر اتفاق می هنگامآنمسئولیت را 

فرایند  یفزایندهبهترین مثال برای پیچیدگی  نوین، مشکل شناسایی افراد مسئول وجود دارد. هایفناوریاز 

حمالت در  هایویژگییکی از  فنی باالی مورد نیاز، استفاده از جنگ سایبری است. هایمهارتشناسایی و 

به همین ترتیب، هدایت خودکار  حمالت است. ءمنشا یابیمکانفضای مجازی، ناشناس ماندن و مشکل 

                                                           
19 Cordula Droege, ‘No legal vacuum in cyber space’, ICRC, Interview, 16 August 2011, available at: 

http:// www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2011/cyber-warfare-interview-2011-08-

16.htm (last visited November 2012). 
20 See Joshua Lyons, ‘Documenting violations of international humanitarian law from space: a critical 

review of geospatial analysis of satellite imagery during armed conflicts in Gaza (2009), Georgia 

(2008), and Sri Lanka (2009)’, in this edition of the Review. 
21 See, for example, Patrick Meier’s article, ‘New information technologies and their impact on the 

humanitarian sector’, in International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884, 2011, pp. 1239–

1263. 



 

9 
 

دوم، تفویض بعضی از وظایف نظامی به  .کندمیکامپیوتری، مفهوم مسئولیت را تضعیف  هایموشکبعضی از 

و در نتیجه  هاماشینهوشمند باعث افزایش تعداد افراد درگیر در ساخت، تحصیل و استفاده از  هایماشین

  یت خواهد شد.مسئول یزنجیرهشدن  ترپیچیده

نظامی و یا  مراتب یزنجیرهتنها به  مسئولیت، قابل اجرا در زمان جنگ بنگریم قواعداگر به فراتر از 

بلکه شامل دانشمندان،  شودنمیمحدود  کنندمیرزمندگانی که از این تسلیحات در میدان جنگ استفاده 

 اندازیراهرا  هاآنکه  هاییشرکتسیاسی و و مقامات  دهندمیسازندگانی که این تسلیحات نوین را توسعه 

  ، نیز خواهد شد.اندکرده

نوین جنگی با قواعد حقوق بشردوستانه اطمینان  هایروشو  ابزارهاوظیفه دارند تا از سازگاری  هادولت

از طریق گزارش عواقب کاربرد این تسلیحات و بحث پیرامون مدنی نیز  یجامعهبا این حال،  حاصل کنند.

واقعی کمک  المللیبینوجدان عمومی  گیریشکلبه  و کندمینقش مهمی را ایفا  ،هاآنقانونی بودن 

مارتنس به آن اشاره شده است: در مواردی که در شمول این پروتکل و یا دیگر  قیدکه در  چنانآن، کنندمی

، غیرنظامیان و نظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق گیرندنمیقرار  المللیبین هاینامهموافقت

 22.مانندمیوجدان عمومی باقی  الزاماتو  بشردوستانهناشی از عرف مسلم، اصول  المللبین

 ایهسته هایسالحدادگستری در نظر مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا توسل به  المللیبیندیوان 

 23بر اهمیت این شرط تاکید کرده است.

به  -اندپیوستهغیردولتی به آن  هایسازماندرحال حاضر بسیاری از –برای سالیان طوالنی، صلیب سرخ 

وجدان عمومی کمک کرده است. در مواجهه با تحول سریع و مداوم تسلیحات، صلیب سرخ  گیریشکل

و به طور فعال در  24جنگی منتشر نموده هایروشراهنمایی برای بررسی حقوقی تسلیحات، ابزارها و 

از  نمونهجدیدترین  است. نمودهجدید برای تنظیم کاربرد تسلیحات مشارکت  المللیبینقواعد  یتوسعه

 است. 2008می  30در  ایخوشهمهمات  یمعاهدهمعاهدات با چنین هدفی، 

ه جهانی شیکاگو برخالف شعار نمایشگا «.دهدمی، انسان تطبیق کندمی، صنعت اعمال کندمی علم کشف»

علمی و فناوری  یتوسعهتکنولوژی باشیم.  یتوسعه یدرماندهمحکوم نیستیم تا شاهدان ، ما 1933در سال 

عمیق  ایمطالعه راع برای اهداف نظامی، باید بالزوما به معنای پیشرفت نیست و تصمیم به کاربرد یک اخت

هر تصمیم به  ،ترتیبهمینبه  .آن همراه شودو منفی ع، از جمله عواقب مثبت از اخترا در مورد تاثیر استفاده

                                                           
22 Art. 1(2) of Additional Protocol I. See also the preamble to the 1907 Hague Convention (IV) 

respecting the Laws and Customs of War on Land and the preamble to the 1899 Hague Convention 

(II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land. 
داشت.)پاراگراف  تواننمیمارتنس  قید «تداوم وجود و کاربرد»به « هیچ شکی»دیوان بین المللی دادگستری بر این عقیده است که  23

به این نکته  چنینهم(. 78)پاراگراف  «شده استنظامی ثابت  فناوریروشی موثر برای پرداختن به تحول سریع »قید به عنوان (، و این 87

 (84. )پارگراف کندمیرا بیان  «حقوق عرفی موجود» این قیداشاره شده است که 
See ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 July 1996, ICJ 

Reports 1996, p. 226 
24 ICRC, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, ICRC, 

Geneva, 2007, available at: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0902.htm (last 

visited July 2012). See also Kathleen Lawand, ‘Reviewing the legality of new weapons, means and 

methods of warfare’, in International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, 2006, pp. 925–930. 
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سیاسی مسئولیت  یدربرگیرنده ،برای اهداف نظامی فناوریخرید، و در نهایت استفاده از یک نوآوری تولید، 

پیامدهای  بسیار مهم در این رابطه، عواقب مستقیم آن بر زندگی انسان است. یمسئلهو مدنی است؛ 

جدید برای اهداف نظامی  هایفناوریمسلحانه مجازی نیست. بحث پیرامون کاربرد بعضی از  هایدرگیری

مدنی، جوامع علمی، نظامی، و سیاسی خواستار آن هستند، باید به عنوان یک تحول مثبت  یجامعهکه 

لیحات با اصول پرسش ما نسبت به سازگاری این دسته از تس هاینشانهنگریسته شود: این امر یکی از 

 حقوقی و اخالقی است.

 هایفرصتکنند،  بینیپیشظرفیت کامل هواپیما را درست همانطور که احتماال برادران رایت نتوانستند 

ناشناخته باقی  ی قابل توجهاز آن( تا حد ایسابقهبیجدید )و ترکیب  هایفناورینظامی ارائه شده توسط 

 به همراه داشته باشد، ضروری است. تواندمی هاآنمدهایی که استفاده از پیا بینیپیش، حالاینبا  .ماندمی

بر این  تواندمیجهان در طول یک قرن و نیم، حضور داشته است، متاسفانه  هایدرگیریصلیب سرخ که در 

در سر  پایانبیبرخالف توهماتی که مردم در آغاز قرن بیستم در مورد پیشرفت نکته گواهی دهد که، 

  فراتر از عواقب خود قرار بگیرد.  تواندنمی، تاریخ نشان داده است که علم پروارندندمی

 

 بِرنارد وینسِنت

 سردبیر

  


