
 

1 
 

New capabilities in warfare: an overview of contemporary 

technological developments and the associated legal and 

engineering issues in Article 36 weapons reviews 

 نبرد:های جدید در قابلیت

مرتبط با آن در حقوقی و مهندسی و مسائل  معاصر یفناورانههای پیشرفتنگاهی به 

 1* 36 مادهموضوع سالح  بررسی

 2ستورم و یان هندرسنبک آلن

 چکیده

 بکارگیری بررسیدر رابطه با  ایرشتهمیانهای تسلیحاتی مستلزم رویکردی پیچیدگی روز افزون سامانه

قابل اعمال بر کاربرد تسلیحات آگاه  حقوق بین الملل بشردوستانهبایست از اصول سلیحات است. سازندگان میت

ی کاربرد عملیاتی یک سالح مطلع بوده و از این دانش برای تدوین بایست از نحوهباشند. حقوقدانان می

 حقوق بین الملل بشردوستانهرتباط به ای که در ادر پرتو هر گونه مسائل فناورانه معنادارعملی  راهنماهای

های بسیاری ها و بخشبندیشود بهره گیرند. از آنجایی که جزئیات قابلیت یک سالح اغلب با دستهشناسایی می

ی همکاری کار کنند تا بر بایست خالقانه و با روحیهمواجه است، حقوقدانان، مهندسان و کاربران می

 امنیتی و بخشی فائق آیند.بندی های دسترسی دستهمحدودیت

پروتکل الحاقی، کلمات کلیدی: سالح، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق مخاصمات مسلحانه، جنگ، ژنو، 

 ، مستقل، شناسایی هدف، رواییهاسالحبازبینی 

 

 

                                                           
 برگردان به فارسی: علی گرشاسبی  1
ی کار با تولید تجهیزات اصلی، وی در زمینهمهندسی خودرو است.  کیفیتی علوم مهندسی، یک مدیر ، لیسانسیه مهندسی و دانش آموختهبکستورم آلن 2

ی اعتبارسنجی طراحی، ی قطعات تجربیات بسیاری داشته و بطور خاص بر فنون عمدهتأمین کنندگان سامانه، تأمین کنندگان زیر سامانه، و تأمین کننده

ی ارشد و دکتری حقوق، ی تحصیالتی در علوم، دانش آموختهبا پیشینهن افتخار، دارای نشاایان هندرسن، ضمانت، و بررسی حادثه متمرکز است. تحلیل 

 باشد.استرالیا میمشاور حقوقی نیروی هوایی 
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قربانیان ژنو در ارتباط با حمایت از  1949اوت  12ی های چهارگانهپروتکل الحاقی به کنوانسیون 36ی ماده

 دارد:المللی اشعار میی بینمخاصمات مسلحانه

یابی یا بکارگیری یک سالح جدید، ابزار یا روش جنگی، یک دولت معظم در مطالعه، ساخت، دست

متعاهد متعهد است تعیین نماید آیا کاربرد آن، در برخی یا تمامی اوضاع و احوال، توسط این پروتکل یا 

 3یا خیر. استممنوع  متعاهد الملل قابل اعمال بر طرف معظمی دیگر حقوق بینهر قاعده

ی حقوق های رعایت این الزام ظاهراً سادهشوند، چالشتر میپیچیده که تسلیحات به لحاظ فناوری در حالی

شوند. اگر قرار بود یک حقوقدان یک بررسی حقوقی از یک شمشیر به عمل آورد، نیاز تر میالملل سختبین

های طراحی فراتر از آنچیزی بپردازد که بر چشم غیر مسلح آشکار داشت تا وی به ویژگیجود نمیچندانی و

بود، و حتی مهم نمیهای تولید و آزمایش آن نیز از نظر حقوقی های شیوهاست. به همین ترتیب، ظرافت

برخی تسلیحات جدید، چه بسا ی کاربرد سالح در مبارزه تسلط یابد. اما این امر بر توانست بر شیوهحقوقدان می

 خودکار مستلزمکند. کاربرد یک سالح هدایت شونده با قابلیت شلیک تسلیحات در حال طراحی، صدق نمی

ی ( آن و نحوهسنجی اعتبارهای آزمایش )یا درک عناصر حقوقی مرتبط است؛ طراحی مهندسی، تولید و شیوه

                                                           
های وزارت دفاع یا نیروی دفاعی استرالیا نیست. سپاس از دوستان و همکاران لزوماً بیانگر دیدگاهصی نگاشته شده و در ظرفیت شخ این مقاله *

 نظرات خود را بر روی پیش نویس این نوشتار عرضه داشتند.سخاوتمندانه بسیاری که 

3 Opened for signature 12 December 1977, 1125 UNTS 3, entered into force 7 December 1978 (API). See 

generally Justin McClelland, ‘The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional 

ProtocolI’, in International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 397–415; Kathleen 

Lawand,‘Reviewing the legality of new weapons, means and methods of warfare’, in International 

Review of the RedCross, Vol. 88, No. 864, December 2006, pp. 925–930; International Committee of the 

Red Cross (ICRC),A Guide to the Legal Review of New, Means and Methods of Warfare: Measures to 

Implement Article 36 ofAdditional Protocol I of 1977, 2006. 

 چیست، بنگرید به:« سالح»رای بحث کاملی در خصوص اینکه برای مقاصد مرور حقوقی منظور از ب

Duncan Blake and Joseph Imburgia, ‘“Bloodless weapons”? The need to conduct legal reviews of certain 

capabilities and the implications of defining them as “weapons”’, in The Air Force Law Review, Vol. 66, 

2010, p. 157. 
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ی باشد، اما با میزانی از حقیقت همراه است که بگوییم بواسطهممکن است مزاح آمیز  4کاربرد آن در میدان نبرد.

شود و فرد سومی ی ندانستن زبان مهندس میشود، فردی دیگر بواسطهنفهمیدن ریاضیات، فردی حقوقدان می

 شود.ی نفهمیدن ریاضیات و زبان سرباز میبواسطه

ای است که مسائل حقوقی کردی چند رشتههدف ما در نگارش این مقاله از میان برداشتن این موانع با روی

های مهم تسلیحات در حال ظهور را بر کلیدی مرتبط با بکارگیری تسلیحات را شناسایی کرده و ویژگی

های مهندسی برای توان از آزمایشات و ارزیابیمی چگونهپردازد که شمارد و سپس به تحلیل این امر میمی

ارائه دهیم که از  ی کلیهای باال، امیدواریم چارچوبطریق ترکیب شیوه برد. از بهرهسالح غنای روند بررسی 

 طریق آن مسائل حقوقی و مهندسی مرتبط با تولید و کاربرد سالح فارغ از سادگی یا پیچیدگی آن درک شود.

پس از بازنگری اجمالی عوامل حقوقی کلیدی برای کاربرد و بررسی تسلیحات، بحث را در سه بخش  

دهیم. نخستین بخش بدون توجه به نوع سالح بکار رفته به روند مجوز بخشیدن برای هدف مه میماهوی ادا

ها خواهد های در حال ظهور و مسائل حقوقی مرتبط با آنپردازد. بخش دوم نگاهی به برخی سالحگیری می

یژه به بررسی این امر داشت. بخش آخر نیز مسائل مهندسی مرتبط با بررسی سالح را مورد توجه قرار داده و بو

 های بسیار پیچیده کمک نماید.تواند به بررسی سالحمهندسی چگونه می روندهایپردازد که درک می

 عوامل حقوقی کلیدی

توان به صورت زیر حین هدایت یک حمله را می 5حقوق بین الملل بشردوستانههای حقوقی کلیدی طبق گام

 خالصه نمود:

 هدف؛ جمع آوری اطالعات در خصوص (1

 تحلیل اطالعات بمنظور تعیین اینکه هدف در زمان حمله هدفی مشروع است یا خیر؛ (2

در نظر گرفتن آثار اتفاقی احتمالی سالح و اتخاذ اقدامات احتیاطی الزم بمنظور به حد اقل رساندن این  (3

 آثار؛

شده حاصل از کل  هر گونه آثار اتفاقی مورد انتظار در برابر مزیت نظامی پیش بینی« تناسب»ارزیابی  (4

 6ای خاص با یک سالح(؛حمله )نه فقط حمله

                                                           
4 See Michael Schmitt, ‘War, technology and the law of armed conflict’, in Anthony Helm (ed.), The Law 

of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, Vol. 82, International Law Studies, 2006, p. 

142. 
 شود.به عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه نیز شناخته می 5
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 ای که آثار آن معطوف هدف مطلوب گردد؛شلیک، رها سازی یا غیر از آن بکارگیری سالح به گونه (5

 7پایش موقعیت و لغو یا تعلیق حمله در صورت عدم تناسب آثار اتفاقی؛ (6

این نکته را در ارتباط با این مقاله  بویژهقرار داد و  مد نظربایست رد استفاده را نیز مینوع سالح موافزون بر آن، 

بطور ممنوعه بر جای گذارد )اثری  تواندمیبودن  مجازسالح وجود دارد که با وجود هایی برای کاربرد راهکه 

شامل های جدید )در بررسی سالححقوقی کلیدی عوامل تفنگ معمولی(. توسط یک  غیرتفکیکیشلیک مثال 

ممنوع یا محدود الملل توسط حقوق بینسالح به خودی خود است که آیا این  ناظر برجنگی(  هایروشابزار و 

ندای انسانیت و اصول »سر انجام،  9اند.محدود شدهممنوع یا آثار سالح و در صورت پاسخ منفی، آیا  8شده است؛

 10در نظر داشت.بایست را می« وجدان عمومی

صحیح، هدف شناسی یابی به دستب بیان داشت: توان به این ترتیرا میلیدی ک کاتناز نقطه نظر عملیاتی، 

 اثر سالح. (محدود نمودنکنترل )یا ، و سالح شلیکصدور مجوز  یتعیین نحوه

                                                                                                                                                                                           
، 1پاورقی شماره پروتکل الحاقی اول،  57و  51مزیّت نظامی مندرج در مواد مبنی بر اینکه استرالیا  تفسیری یبطور مثال، بنگرید به اعالمیه 6

 ؛«ا یا خاص حملهمجزهای مزیت مورد انتظار از یک حمله در مجموع و نه ناشی از بخش»بدین معنا است که 
Adam Roberts and Richard Guelff,Documents on the Laws of War, 3rd edn, Oxford University Press, 

Oxford, 2000, p. 500. 
7 See above note 1, Article 57(2)(b) of API. 

ها را ی کاربرد آنتوان نحوهکاربرد عادی مورد انتظار، و یا میتوان بطور کامل ممنوع کرد، ممنوع بر اساس هدف طراحی یا ها را میسالح 8

های بیولوژیک طبق خاص بطور کامل ممنوع کرد )مثالً سالح یاقاعدهتوان از طریق قاعده مند ساخت )کاربردهای ممنوع(. یک سالح را می

اند، که ممنوع شدههای مذکور لوژیک( و سمی و انهدام سالحهای باکتریولوژیک )بیوی سالحمنع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره کنوانسیون

توان در صورتی که در تمامی اوضاع و االجرا شده است(، یا میالزم 1975مارس  26و در تاریخ  بودهمفتوح برای امضاء  1972آوریل  10از 

های آن را بطور کلی ممنوع کرد. بطور مثال، سالح کندایجاد می« ماهیت آن آسیب اضافی یا درد و رنج غیر ضروری»احوال سالحی است که 

هستند اما وقتی بطور خاص بمنظور ایجاد کوری دائم برای دید غیر مسلح طراحی شده یا  مجازلیزری را با این مقایسه کنید که بطور کلی 

های لیزری روتکل چهارم در خصوص سالحباشند. )پشوند یا یکی از کارکردهای جنگی آن این است، ممنوع میفقط به این منظور طراحی می

توانند بیش از حد آسیب زا بوده یا آثار بدون های متعارف که میکور کننده الحاقی به کنوانسیون منع یا محدودیت بکارگیری برخی سالح

های آتش زا به سرانجام، سالح(. 1998ژوئیه  30، و الزم االجرا شده در تاریخ 1995اکتبر  13 امضاء از مفتوح برای تفکیک داشته باشند،

توان آنان را از طریق انتقال هوایی علیه اهداف نظامی مستقر در اجتماع غیر نظامیان بکار برد. ، اما بطور مثال، نمیاندمشروعخودی خود 

 بنگرید به:

Article 2(2) of Protocol III on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons to the 

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May 

beDeemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, opened for signature 10 April 

1981,1342 UNTS 137, entered into force 2 December 1983. 
9 ICRC, A Guide to the Legal Review of New, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement 

Article 36 of Additional Protocol I of 1977, above note 1, p. 11. 
10 Ibid. 
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در مورد شود. ای مطرح میمسائل حقوقی سادهای دارند، هایی که طراحی نسبتاً سادهسالحدر ارتباط با  

و در  11باشد؛می« سالح ممنوعه»یک تنها مسائل واقعی این است که آیا ال اشاره شد، شمشیر چنانچه در بامثال 

هر گونه نقص در طراحی  .کند یا خیراقدام میبا تفکیک چرخاند فردی که شمشیر را میغیر این صورت، آیا 

بر تحلیل در آن( شکنندگی بیش از حد فلز بکار رفته ایرادات تولیدی )مانند یا  نا مناسب(وزن )بطور مثال، 

در کند. از شمشیر استفاده میی هستند که ی فرددغدغهی نخست در درجهگذارد و حقوقی تأثیر چندانی نمی

کند این احتمال را ایجاد میپیچیدگی طراحی سالح های پوالدی، کمانتری مانند پیچیدههای خصوص سالح

 متأثر از عوامل زیر باشد:اصل تفکیک که 

اری آن دیدهماهنگ با مکانیسم مستقیم یا سالح نقص در طراحی به دلیل بطور مثال، خطای طراحی ) •

 کند(؛شلیک نمی

ساخته نشده طراحی منطبق با نوسان منطقی، فراتر از اینکه سالح، به دلیل بطور مثال، خطای تولید ) •

 کند(.مستقیم یا هماهنگ با مکانیسم دیداری آن شلیک نمی است

عاملی مهم  متغیر حجمافزایش یابد و توپ( دور برد )مثل های با سالحممکن است ع خطاها این نووقوع احتمال 

های مکانیسمجدید های سالحبعالوه،  بزرگ تر خواهد بود.های دور برد در سالحتغییری چرا که هر شود می

ی سامانه 12،رسیاییکاربر نیست، از جمله راهنمای اینوابسته به که تنها گیری دارند گوناگونی برای هدف

 ترپیشدر نهایت، چنانچه شرح آن  14اپتیکال. –الکترو و راهنمایی  13(،.اس .پی .جهانی )جی یابیموقعیت

 برای سالح امکان انتخاب هدف وجود دارد.همچنین گذشت، 

ی عمومی محدودی در دست مایهدر حال پیشرفت است و های گوناگون در بسیاری از زمینهفناوری سالح 

در حال های سالحاز این رو،  15در حال طراحی وجود دارد.های های سالحو قابلیتهای تحقیق وص زمینهخص

برای بحث حاضر از اهمیت ها این سالحهای دقیق قابلیتبه هر ترتیب،  تنها چند نمونه هستند. ظهور زیر

 .مد نظر خواهد بوداقسام عمومی عملیات چندانی برخوردار نبوده و 

                                                           
 35( 2ی )هایی که وفق مادهمنوعیت کلی سالحاز آنجایی که هیچ ممنوعیتی برای شمشیر وجود ندارد، این مسئله مروری است طبق م 11

 کنند.( درد و رنج اضافی ایجاد می1پروتکل الحاقی اول )پاورقی شماره 
12 Inertial guidance 
13 Global Positioning System (GPS) 
14 Electro-optical guidance 
15 See Hitoshi Nasu and Thomas Faunce, ‘Nanotechnology and the international law of weaponry: 

towardsinternational regulation of nano-weapons’, in Journal of Law, Information and Science, Vol. 20, 

2010,pp. 23–24. 
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 سالحشلیک مجوز  وهدف  شناسایی

فکیک بین اهداف قابلیت تای از از درجهپردازد که می تسلیحاتیهای ها و سامانهآن دسته از سالحزیر به بحث 

بطور مثال، حمله کنند. خود به هدف کمک انسانی بدون توانند میمناسب، در اوضاع و احوال برخوردار بوده و، 

یک در اثر برخورد با سازی آمادهو جاسازی صرفاً با سالحی است که  16مانقابل انفجار بدون فریک مین زمینی 

 )بطور مثال، بسیار ابتدایی است هااین مینسطح شناسایی هدف . گرددمیمنفجر  تله و ...سیم ، جسم سنگین

و از اورد بر صفحه فشار بی -کیلوگرم 15مثالً  –میزان حداقلی از فشار شود که فعال می زمانیای صفحهیک مین 

مجوز پرتاب سالح از سوی انسان مستلزم و سازی توسط یک موش وجود نخواهد داشت(  امکان فعالاین رو 

تشخیص ها مانند تانکخودروهای نظامی را ازغیر نظامی های کامیون ترپیچیدهتسلیحاتی های سامانه 17نیست.

که از راه دور کنترل های تسلیحاتی سامانه از بایدرا  تسلیحاتی 20مستقلو  19خودکارهای سامانه 18.دهندمی

بسیار بحث شده است،  بدون سرنشینجنگی های در خصوص سامانه اً در حالیکه اخیر تفکیک کرد.شوند می

بیشتر ها مرتبط با آنمسائل حقوقی شوند و هستند که از را دور کنترل میای تسلیحاتی هایسامانهها فقط این

 هایرا از سالح خودکار هایسالحبحث پیش رو  21ماهیت فناوری.نان بستگی دارد تا استفاده از آی نحوهبه 

سامانه تسلیحاتی های به اختصار برخی از مسائل حقوقی کلیدیِ مرتبط با هر یک از گونهتفکیک کرده و  مستقل

به بحث پایان تی تسلیحاهای کاربرد قانونی این نوع سامانههایی جهت طرح شیوهبا گذراند و را از نظر می

 دهد.می

 خودکارهای سالح

                                                           
16 Non-command-detonated landmine 

فرمان که در مناطق غیر نظامی پر رفت و آمد جا سازی بدون قابل انفجار  ینیزمهای های زمینی باشد. مینتواند مشکل مینالبته، این می 17

 سازند تفکیک قائل شوند.ای که آن را فعال میتوانند بین غیر نظامی و رزمندهشوند، نمیمی
18‘Anti-vehicle mines, victim-activation and automated weapons’, 2012, available at: 

http://www.article36.org/weapons/landmines/anti-vehicle-mines-victim-activation-and-automated-

weapons/ (last visited1 June 2012). 
19 Automated 
20 Autonomous 

ی تسلیحاتی دیگر از نظر حقوقی مانند هر سامانه هاسالحهای کنترل از راه دور، باید گفت این ی کار این سامانهبرای بحث در خصوص نحوه 21

 نیست. بطور کلی بنگرید به: الملل بشردوستانهبینای طبق حقوق بندی یا رفتار جداگانهرسی آنان مستلزم دستهبوده و بر
Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 39, No. 4, 2011; Michael Schmitt, Louise Arimatsu 

and Tim McCormack (eds), Yearbook of International Humanitarian Law 2010, Springer,Vol. 13, 2011. 
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 22خودکار:تسلیحاتی های سامانه

هایی از نمونهکنند. کار می و مستقلمستقل به طور به محض استقرار شوند اما از راه دور کنترل نمی

های برخی مینو  24دارای چاشنی و حسگرمهمات  23نگهبانی خودکار،تفنگ از  اندعبارتها این سامانه

نوع خاصی به طور مستقل یابند، استقرار میتوسط انسان  هابا وجود اینکه این سامانه 25.زرهی ضد زمین

برای شوند. منفجر میکرده و سپس به آن شلیک کرده یا یا شناسایی  راستی آزماییرا شیء هدف از 

قدام ارمز عبور  یمتجاوز احتمالی بر پایهصدای  راستی آزماییدر پی نگهبانی خودکار  یک تفنگنمونه، 

 26.کندنمیشلیک به شلیک کرده یا 

متغیرهای از پیش تعیین اند که به هدفی طراحی شدهبرای شلیک خودکار خودکار های سالحبه طور خالصه، 

به نیروهای نظامی مین هایی مانند سالحسه هدف دارند. های خودکارسالحای مورد شناسایی قرار گیرند. شده

رزمی را توان نگهبانی خودکار های تفنگ .مانع از دسترسی به یک محل گرددحضور فیزیکی  بدوندهد اجازه می

کار خسته های طوالنی مستلزم ساعت کهکاری را انجام دهند خواب آلودگی بدون خطر توانند میآزاد کرده و 

اقسام توانند میرا فراهم آورده و  28«حرکتشلیک و »امکان حسگر های دارای چاشنی و سالح 27کننده است.

 29تلقی شوند.میدان دید خارج از های سالحی یافته توسعه

                                                           
 بطور مثال، مسلسلی که مادامی –کنند هایی که با فعال سازی چند بار شلیک میهای خودکار خلط نمود؛ سالحالبته این را نباید با سالح 22

 دهد.دارد به شلیک ادامه میکه فرد ماشه را فعال نگاه می
23 Automated sentry guns 
24 Sessor-fused munitions 
25 Anti-vehicle landmines 
26 Jakob Kellenberger, ICRC President, ‘International humanitarian law and new weapon technologies’, 

34thRound Table on Current Issues of International Humanitarian Law, San Remo, 8–10 September 

2011,Keynote address, p. 5, available at: http://iihl.org/iihl/Documents/JKBSan%20Remo%20Speech.pdf 

(lastvisited 8 May 2012). 

 ، با ارجاعات کاربردی دیگر، بنگرید به:مستقلهای خودکار و ی بحثی مختصر از اقسام گوناگون سالحبرای مطالعه
Chris Taylor, ‘Future Air Force unmanned combat aerial vehicle capabilities and law of armed conflict 

restrictions on their potential use’, Australian Command and StaffCollege, 2011, p. 6 (copy on file with 

authors). 
ها هنگام احتمالی است. این ربات گرهای حرارتی و حرکتی برای حس کردن تهدیداتهایی با حسکره جنوبی در حال ساخت ربات 27

توان برای تشخیص تهدیدآمیز ها میی ارتباطی صوتی یا ویدیویی رباتفرستند، جایی که از سامانهشناسایی، هشداری به مرکز فرماندهی می

میلی متری خود  40ودکار تواند به ربات دستور دهد به شلیک اسلحه یا پرتاب نارنجک خدر این صورت، کاربر می بودن هدف استفاده کرد.

 نماید.اقدام 

‘S. Korea deploys sentry robot along N. Korea border’, in AgenceFrance-Presse, 13 July 2010, available 

at: http://www.defensenews.com/article/20100713/DEFSECT02/7130302/S-Korea-Deploys-Sentry-

Robot-Along-N Korea-Border (last visited 6 May 2012). 
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فراد و اشیاء اتفکیک بین اهداف مشروع و توانایی آنان در های خودکار در خصوص سالحی حقوقی اصلی مسئله

اشیاء غیر  افراد وقابل انتظار وارده به چگونگی برخورد با آسیب اتفاقی ی اصلی دوم دغدغه 30غیر نظامی است.

 31نظامی است.

های ها، تلهمینی جدیدی نیستند. پدیدهخودکار های شایان ذکر است که سالحتفکیک، برای شروع با بحث 

پس از هایی هستند که سالحهایی از یک گودال مثالمیله در انتهای ابزاری ساده نظیر یک انفجاری، و حتی 

ی در نحوههمچنین ها برخی از این سالحفرد نیاز ندارند. توسط یک « شلیک»ار به کنترل بیشتر یا استقر

در اثر فشاری بمنظور انفجار  ضد زرههای مینبرای نمونه، باشند. عنصری از تفکیک میطراحی خود دارای 

های مغناطیسی به مینی بیشتر با توسعههای تماسی بودند، و مینبدواً های دریایی میناند. خاص طراحی شده

تفکیک قائل بین اهداف نظامی و غیر نظامی هایی این است که چنین مینالبته، مشکل دل شدند.  بصوتیو 

سوق دادن گر( و شلیک )حسهای مختلف مکانیسمترکیب مشکل برطرف کردن این یک راه برای  32شوند.نمی

باشند تا روع یا سایر اهداف مشناو جنگی رود بیشتر احتمال میکه هایی است کشتیاین ترکیب به سمت 

 های غیر نظامی.کشتی

در شناسایی جنگی دشمن توانایی دهند، پوشش میفواصل دورتری را اند و توانمندتر شدهها در حالیکه سالح

 34خودکار هدف(شناسایی )یا به اصطالح  33غیر تعاونی هدفشناسایی یافته است.  ی افزوناهمیتفواصل بیشتر 

تجهیزات ی عینی مشاهدهبارز تجهیزات دشمن بدون های ویژگیسایی توانایی بکارگیری فناوری جهت شنا

میدان دید فناوری تسلیحاتی فراتر از و  های ارتباطیپیشرفتهایی نظیر رادار، لیزر، فناوریترکیبی از  35است.

                                                                                                                                                                                           
28 “Shot and scoot” option 

هدف  ایییشناسای با یک سامانهچاشنی( سالحی است که مکانیسم ضامنش ) fuzed weapon)-(sensorسالح دارای چاشنی و حسگر  29

 )حسگر( تلفیق شده است.
ها برای ابزارها و روشالمللی است. به هر ترتیب، سایر ی بینی حقوق بشردوستانهمسائلی نظیر برادر کشی، در معنای خاص آن، یک دغدغه 30

 های امن، و مناطق آتش محدود.، راهروه«blue-force trackers» های نیروی آبی )خودی(ردیاب روند، نظیرکشی بکار می کاهش برادر
 اقی اول.پروتکل الح 57( 2و ماده )سه( )الف( ) 51( 5، ماده )ب( )1بنگرید به پاورقی شماره  31
 باشد. قابل انفجار با فرمان دورمگر در جایی که مین از نوع  32

33 Non-cooperative target recognition 
34 Automatic target recognition 

 پردازشی هایالگوریتمهای لیزری )یا رادار موجی میلیمتری( برای اسکن شیء و استفاده از یک مثال در این خصوص استفاده از اشعه 35

توان بر اساس مشخصات خاصی با شده است. شناسایی هدف را می طراحیی تصویر با الگوهای سه بعدی هدف از پیش بمنظور مقایسه

 متری انجام داد. بنگرید به: 100ای ساتی متر در فاصله 15وضوحی تا 
 ‘Lased radar (LADAR) guidance system’, Defense Update, 2006, available at: http://defense-

update.com/products/l/ladar.htm (last visited 8 May 2012). 
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ه شیء شناسایی شدآیا توان تشخیص داد کند که از طریق آن میایجاد میروزافزونی برای شناسایی توانایی 

 یک مشکلنه »، پیشرفتاما با هر  داد یا خیر.هدف قرار وان تمیآن را آیا دوست، ناشناس یا دشمن است و 

یک زمین هموار در  واحدیک هدف شناسایی انجامد؛ از گی روز افزون میبه پیچیدای از مشکالت مجموعهبلکه... 

کار  36«.شهری هایمحیطاهداف زمینی در یر پیچیده نظ هایگانه در ناهمواریچندف اهدادسته بندی تا  گرفته

اطالعاتی، گرهای حستلفیق ها با آنایجاد شود که  ایترکیبیهای سامانهچشم گیری در حال انجام است تا 

 37سازد.سر میتفکیک بهتر را میّدر نهایت باالتر، و وضوح تشخیص بهبود یافته، درجات بازشناسایی و نظارتی 

 100مکان یابی را تا دقت تواند تفکیک را تا ده برابر و می منفرد حسگرهاییسه با در مقاگر تلفیق چند حس

 38برابر بهبود بخشد.

صورت اعمال فشاری در کامالً مکانیکی است. اولیه  سازوکار 39،مین زمینی فشارینظیر  ی سادهبا سالح 

انفجار  سازوکارنوع  این شود.میمین منفجر فعال شده و ماشه  سازوکاربرابر با فشاری مشخص یا بیش از آن، 

تفکیک ایجاد کند. احتمال )یا سایر اهداف مشروع( رزمندگان بین افراد غیر نظامی و تواند به خودی خود نمی

در شرایطی که این نیست. « انفجار/عدم انفجار»ی انفجار نیز بخشی از تساوی در لحظهایجاد آسیب اتفاقی 

کامالً انفجاری  سازوکاراز نظر کیفیت در نظر گرفت، نیز  40بل انفجار با فرمانقاهای با مینتوان تساوی را می

به از طریق وجود دارد؛ زیان اتفاقی راه عمده برای تحدید فشاری، دو های زمینی در رابطه با مین متفاوتی است.

در حضور ندارند یا غیر نظامیان مناطقی که ها در از طریق جا سازی مین یاگلوله، انفجار و  حداقل رساندن

 41شود.ها هشدار داده میها به آنخصوص مین

                                                           
36 ‘RADAR Automatic Target Recognition (ATR) and Non-Cooperative Target Recognition 

(NCTR)’,NATO, 2010, available at: http://www.rto.nato.int/ACTIVITY_META.asp?ACT=SET-172 (last 

visited8 May 2012). 
37 See Andy Myers, ‘The legal and moral challenges facing the 21st century air commander’, in Air 

PowerReview, Vol. 10, No. 1, 2007, p. 81, available at: 

http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/51981818_1143_EC82_2E416EDD90694246.pdf (last visited 

8 May 2012). 
38 Covering memorandum, Report of the Joint Defense Science Board Intelligence Science Board Task 

Force on Integrating Sensor-Collected Intelligence, Office of the Under Secretary of Defense for 

Acquisition, Technology, and Logistics, US Department of Defense, November 2008, p. 1. 
39 Pressure-detonated landmine 
40 Command-detonated landmines 

اند، یا اسازی شدهنظامیان ج ی خطرات احتمالی برای غیرهای زمینی ضد نفر یا بدون مالحظهالبته، تاریخ نشان داده است بسیاری از مین 41

انفجار قابل های ضد نفر ها در خصوص منع کامل استفاده از مینی این خطرات. در نتیجه، بیشتر دولتبدتر از آن با نادیده گرفتن عامدانه

 اند. بنگرید به:بدون فرمان توافق کرده

http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/
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ضد های برخی مینبطور مثال، پیچیده شده است. رفته رفته ها ماشه برای مین مکانیسمبا وجود این،  

خودروهای دوست را از خودروهای  «امضا»توانند بر مبنای یک کاتالوگ اند که میای طراحی شدهبه گونهزره 

 بسته بهو فعال شوند، های نظامی در برابر هدففقط اند تا طراحی شدههایی که مینخیص دهند. دشمن تش

همچنان احتمال با این حال،  دهند.پوشش میی تفکیک را ، مسئلهشوندجاسازی میهای طراحی محدودیت

با که شناسند حی را نمیهیچ سالنگارندگان افراد و اشیاء غیر نظامی وجود دارد. اتفاقی و ورود زیان به آسیب 

طراحی شده باشند. « اهداف» ازیاء غیر نظامیِ مجاور حضور افراد یا اش تفکیکبرای  هاییالگوریتمگرها و یا حس

اهداف به « شلیک»صرفاً نظامی و هدف شیء غیر نظامی از تشخیص مدعی ها درحالیکه برخی سالحبنابراین، 

مجاورت هدف نظامی پیش از شلیک در اشیاء نظامی وی به جست و جسالح همچنین نظامی هستند، 

با یک خودروی غیر نظامی  ی اندکافاصلهدر را در نظر بگیرید که مثال فرضی یک خودروی نظامی پردازد. نمی

دو گونه از خودروها بوده و قادر به تشخیص های زمینی در حالیکه ممکن است برخی از مین .کندمیحرکت 

قابل ی بخشی از دادهاتفاقی به خودروی غیر نظامی احتمال زیان فعال شوند، روی نظامی خوددر مقابل تنها 

 تعیین کنندهبه لحاظ حقوقی خودکاری های چنین سالحده از ااستفانفجار/عدم انفجار نیست.  الگوریتمدرج در 

 سازد.محدود میی کاربرد آنان در میدان نبرد را نحوهنیست، اما 

دو راه عمده برای مدیریت این احتمال آسیب به افراد و اشیاء غیر نظامی است.  ی دومسئلهمتفکیک، در کنار 

احتمال در مناطقی با بطور مثال، )ها ی بکارگیری آنکنترل نحوهاز اندعبارت خود کار هایسالحبرای مسئله 

هایی شیوه»ادامه تحت عنوان هر دو نکته در نظارت انسانی. حفظ یا افراد یا اشیاء غیر نظامی( و اندک وجود 

تصمیم قابلیت »افزایش ی سوم گزینهگیرند. مورد بحث قرار می« مستقلخودکار و های سالح مجازکاربرد برای 

 دهد.سوق می مستقلهای ی تسلیحاتی است که ما را به سالحسامانه« سازی

 مستقل هایسالح

انطباق کارکرد خود توانایی یادگیری یا از »هستند که ر گر و نرم افزااز حس ی پیچیدهترکیبمستقل های سالح

به پرسه بزند، ی دلخواه در منطقهتواند میمستقل یک سالح  42«.در پاسخ به اوضاع و احوال متغیر برخوردارند

بطور مثال به آن حمله تعقیب کرده )هدفی را مناسب را شناسایی کند، هدف بپردازد، اهداف جست و جوی 

                                                                                                                                                                                           
ICRC, ‘Anti-personnel landmines’, 2012, available at: http://www.icrc.org/eng/war-and-

law/weapons/antipersonnel- 

landmines/ (last visited 8 May 2012). 
42 J. Kellenberger, above note 24, p. 5. 
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به عنوان یک ابزار اطالعاتی، نظارتی تواند همچنین میاین نوع سالح  43را گزارش دهد. اثر سالحی نقطهکند(، و 

خودکار جست و جو هجومی سالح مینیاتوری ی بالقوه خود بسندهیک سالح مثالی از عمل نماید. یا بازشناسایی 

 :WASAAMMاست.  )WASAAMM 44در فضای باز

ا قابلیت پرسه زدن بر فراز یک هدف خاص و جست و کروز هوشمند مینیاتوری بیک موشک 

گریزان را به طرز چشم گیری اهداف متحرک یا  سریع و هدف گیریجوی آن خواهد بود، 

با ارسال به آن حمله کند یا تواند می WASAAMMوقتی هدف مشخص شد، بخشد. ارتقاء می

 45سیگنالی مجوز حمله کسب نماید.

در شرایطی که بیشتر  46، مسائل فنی و حقوقی متعددی وجود دارد.MMWASAAهایی نظیر در خصوص سالح

این « خودکار»رسد، بخش دست یافتنی به نظر میدر بیست و پنج سال آینده ابعاد مهندسی چنین سالحی 

حقوق بین الملل بعالوه، مسائلی در خصوص رعایت همچنان با مسائل مهندسی قابل توجهی روبرو است. سالح 

البته، در صورتی که  47اند.وجود دارد که هنوز حل نشدهدرگیری حاصل از آن قواعد و  بشردوستانه

WASAAMM  این امر مسائل مرتبط با  48اقدام نماید،حالت ارسال سیگنال جهت کسب مجوز حمله در

                                                           
43Chris Anzalone, ‘Readying air forces for network centric weapons’, 2003, slide 9, available at: 

http://www.dtic.mil/ndia/2003targets/anz.ppt (last visited 8 May 2012). 
44 Wide Area Search Autonomous Attack Miniature Munition (WASAAMM) 
45US Air Force, ‘Transformation flight plan’, 2003, Appendix D, p. 11, available at: 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/af/af_trans_flightplan_nov03.pdf (last visited 8 May 2012). 
اینکه یک ماشین قادر باشد جان بستاند از نظر اخالقی درست »ذارد، بطور مثال، آیا مایرز همچنین برخی از ابعاد اخالقی را به بحث می 46

 ؟ بنگرید به:«است

A. Myers, above note 35, pp. 87–88. 

 همچنین، بنگرید به:
ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report of 

the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 2011, p. 40. 
 مسائل اخالقی همچنین در اثر زیر به بحث گذارده شده است:

Kenneth Anderson and MatthewWaxman, ‘Law and ethics for robot soldiers’, in Policy Review 

(forthcoming 2012), available at: http://ssrn.com/abstract=2046375 (last visited 8 May 2012). 

 بطور کلی بنگرید به:
Peter Singer, ‘The ethics of killer applications: why is it so hard to talk about morality when it comes to 

new military technology?’, in Journal of Military Ethics, Vol. 9, No. 4, 2010, pp. 299–312. 
47 Ibid. 

کاربر که ، (Man In The Loop (MITL))« چرخهانسان در عملیات »ارائه خواهد داد: بریتانیا  "Fire Shadow"سالح  بطور مثال، 48

نیروهای خودی در معرض در شرایطی که تغییر داده یا حمله را لغو نماید و مون سالح مسیر پروازی آن را با رد رهنسازد را قادر می انسانی

سالح را در  فرعی بیش از حد شود،تواند منجر به زیان ، شرایط موجود مطابق با قواعد جنگ نیستند، یا در جایی که حمله میدارند خطر قرار

 ، بنگرید به:«انتظار قرار دهدحالت 
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د حتی با وجواما  –دهد )و قواعد درگیری( را تا حد زیادی کاهش می حقوق بین الملل بشردوستانهمهندسی و 

 یک سالح خودکار محض نخواهد بود.کار در این حالت 

اطالعاتی مصنوعی برای کمک به دستیارهای ساخت  شودمیمربوط مستقل های سالحبه ای که حوزه 

تصمیم گیری های هدف این سامانه است. 49جهت گیری، تصمیم و اقداممشاهده، ی چرخهکردن کوتاهر انسان د

با توان اطالعات را میتوزیع جمع آوری و سرعت » در حالیکهواقعیت است که  پرداختن به این 50پشتیبانی –

ضرب موانعی برای تواند میتحلیل اطالعات، درک و تصمیم سازی ، افزایش داد شبکه سازی مناسباجرای 

 -تصمیمهای کار این سامانهی در خصوص نحوهبسیار محدود عمومی اطالعات  51.«عملیات باشدآهنگ 

 وجود دارد.هدف گیری ی در زمینه پشتیبانی

به  انسان چیزی است کهخودکار سازی ای در تالش برای پردازش رایانه»ی استفاده از نحوهی کلیدی مسئله

ای یک دورهپویش و توان رایانه برای  گرهاحسبا استفاده از  52«م آن بوده است.تی مجبور به انجاطور سن

استفاده از موفق تر بوده است تا یک تحلیلگر انسانی، راهنمایی این طریق  ، و ازی هوایی برای تغییراتمنطقه

یک دشواری مشخص این است که  53.ی شناسایی خودکار هدفبرای ارائهرادار دهانه ترکیبی نظیر  گرهاییحس

 موسع بابا اصطالحات  ،های دقیق با متغیرهای محدودبه جای فرمول ،حقوق مرتبط با هدف گیری بطور کلی

و بهمین دلیل حین تشخیص اینکه آیا یک فرد یا شیء مشمول طیفی از عوامل به شدت متغیر همراه است، 

ماهیت به »همین دارد، چنانچه تیلور بیان می 54ر قضاوت فرمانده اغلب ضروری است.است یا خی مجازی حمله

                                                                                                                                                                                           
‘Fire Shadow: a persistent killer’, Defense Update, 2008, available at: http://defense-

update.com/20080804_fire-shadow-apersistent-killer.html (last visited 8 May 2012). 
49 Observe, orient, decide, act (OODA) 
50 Decision-support systems 
51Shyni Thomas, Nitin Dhiman, Pankaj Tikkas, Ajay Sharma and Dipti Deodhare, ‘Towards faster 

execution of the OODA loop using dynamic decision support’, in Leigh Armistead (ed.), The 3rd 

International Conference on Information Warfare and Security, 2008, p. 42, available at: 

http://academicconferences.org/pdfs/iciw08-booklet-A.pdf (last visited 8 May 2012). 
52 See above note 35, p. 47. 
53 Ibid., pp. 47–48. 

های داده»های واقعی ثابت نشد بلکه با ها حین استقرار و با دادهآن رواییاما  اندکار کردهدر آزمایشگاه شناسایی هدف خودکار های سامانه

کند ای که )هر چند تا حدودی قدیمی است( تشریح می. بنگرید به مقاله53و  47؛ پیشین، صص «هاالگوریتمکنترل شده برای ارزیابی اجرای 

 کند:ای کار میچگونه چنین هدف شناسی

Paul Kolodzy, ‘Multidimensional automatic target recognition system evaluation’, in The Lincoln 

Laboratory Journal, Vol. 6, No. 1, 1993, p. 117. 
54 See C. Taylor, above note 23, p. 9. See generally Ian Henderson, The Contemporary Law of Targeting: 

Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus 

Nijhoff, Leiden, 2009, pp. 45–51. 
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با وجود این،  55شود.می مجاز ای از اهدافمنجر به عدم وجود فهرست سادهگیری است که هدف« شدت بافتاری

ی خاص ی مسلحانهتوان در یک مخاصمهچشم پوشی کند، می نظریهای در صورتی که فرمانده از برخی قابلیت

تا زمانی که این فهرست حفظ شده  باشند.د که در هر زمان قابل هدف گیری ای از اشیاء را فهرست کرمجموعه

توان تصمیم گرفت که خودروهای قطعاً میی مسلحانه ه در یک مخاصمهو مورد باز بینی قرار گیرد، در هر لحظ

تواند فهرست اهدافِ مشمول به بیان دیگر، فرمانده می. هستندنظامی، محل رادار و مانند آن قابل هدف گیری 

 یوضوح اهداف نظام ی ماهیتشان بهمضیق از اشیاء محدود نماید که بواسطه زهدف شناسی خودکار را به فهرست

چشم پوشی شود؛  برخی اشیاء دیگراز هدف شناسی خودکار شوند، هر چند ممکن است از این طریق تلقی می

 56.ی مکان، مقصود یا کاربردشان اهداف نظامی تلقی شوندهستند تا بواسطه تردقیقی که مستلزم قضاوتاشیائی 

ای باشد که مانند یک سامانهکه برنامه ریزی شده است تا ای است حرکت در ورای سامانهگام بعدی  

گیرد. های هدف گیری را فرا میی اعمال حقوق ناظر بر فعالیتفرمانده ماهیت عملیات نظامی را آموخته و نحوه

، تحلیل، کنند، بلکه از توانایی تطبیقاطالعات را منتقل می»نه تنها های ارتباطی، سامانهشدن  ترپیچیدهبا 

در جایی که یک سامانه  57«.برای آماده سازی یا اجرای عملیات نظامی برخوردارند انتشار ... و نمایش اطالعات

سامانه بطور منطقی در مفهوم » 58،«رودمی آن بکار یا مشخصاتی راه حل های هدف و ارائهبرای تحلیل داده»

در خصوص تصمیم گیری فرایند از  ی جدایی ناپذیربخشقرار خواهد گرفت چراکه « های جنگیابزار و روش»

 59«.هدف گیری است

هوش ی یک سامانه تواند باشد؛چگونه میآموزد اما میریزی مفصل نیست برنامهنیازمند ای که سامانه 

ی سامانه»)آن را گردد به دنبال اهداف بالقوه میپویش کرده و فضای نبرد را را فرض کنید که مصنوعی 

برنامه ریزی مجدد باشد، نیازمند ین سامانه به جای آنکه ا. (نامیممی 60 (AITRS) «هوش مصنوعی شناسیهدف

                                                           
55 See C. Taylor, ibid., p. 9; see also I. Henderson, ibid., pp. 49–50. 

 پروتکل الحاقی اول. 52( 2، ماده )1بنگرید با پاورقی شماره  56
57 See J. McClelland, above note 1, p. 405. 

شود و پهنای باند برای انتقال داده، آوری می جمعگر هایی که توسط حسفراداده برای دادهای مانند استانداردهای مسائل فنی )از مسائل ساده

 های چند حس گری. بطور کلی بنگرید به:تا مسائل بسیار پیچیده تر( نباید دست کم گرفته شوند، بویژه داده
Report of the Joint Defense Science Board Intelligence Science Board Task Force on Integrating Sensor-

Collected Intelligence, above note 24, pp. 1–9. 
58 See J. McClelland, above note 1, p. 405. 
59 Ibid., p. 406. 
60 Artificial Intelligence Target Recognition System (AITRS) 
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بیشتر در  یمهارت AITRSبا گذشت زمان،  61آموزد.میاند را برای حمله تأیید شده ترپیشهای اهدافی که ویژگی

غلبه بر برای  الگوریتمو اعمال گرها حسنشان کردن در  ی بیشترتسلطکسب کرده و غیر محتمل اهداف حذف 

آن خواهد بود که روند  این ینتیجهبه عنوان نمونه، یابد. حمالت متقابل و غیره میاستتار، ن در تالش دشم

AITRS  بالقوه و در آن فقط اهداف بخشد؛ جایی که از فضای نبرد می ی ساده شدهدیدانسانی  کاربربه

ی مهم این است که ، نکتهبا این حالگردد. ارائه میبرای تحلیل انسانی و تصمیم به حمله های آنان ویژگی

قطع شده و غیره( مکالمات ضبط چند طیفی، تصویر برداری )مانند تصویر برداری، « اطالعات خام»این تمامی 

دید ساده همچنان  AITRSدر شرایطی که  مثالی دیگر، بعنوانبرای بررسی انسانی در دسترس خواهد بود. 

اطالعات »فرد تصمیم گیرنده ، دهدانسانی ارائه می کاربربه  و اهداف بالقوه برای حملهاز فضای نبرد ای شده

فرد بطور مثال،  62اطالعات تحلیل شده در اختیار وی قرار خواهد گرفت.در دست نخواهد داشت بلکه « خام

با اطالعات ی موتوری ی نقلیهیک وسیلهی رو برو شود که نشان دهندهبر روی یک صفحه با نمادی ممکن است 

 زیر است:

 درصد 99یک سرنشین: احتمال  •

 درصد 75 63جان اسمیت: هنگسربدنی با تطبیق احتمال  •

 64درصد. 90جان اسمیت:  رهنگسبا تطبیق صدا احتمال  •

                                                           
61 See K. Anderson and M. Waxman, above note 29, p. 10. 

یک پاسخ ی تر یا برای ارائههای داده کوچکهای حسگر بمنظور کارش اطالعات حیاتی و تبدیل آن به بستهدازش خودکار دادهپر» 62

 به: رجوع کنید «.بهبود بخشدواکنش را زمان تواند شلیک/عدم شلیک می
in Report of the Joint Defence Science Board Intelligence Science Board Task Force on Integrating 

Sensor-Collected Intelligence, above note 24, p. 43. 
اسمیت فردی است که در رأس اهداف با ارزش قرار دارد. با کنار گذاشتن مسائلی نظیر افراد خارج از کارزار )نظیر  رهنگسفرض کنید  63

ی خواهد بود. این نوع حمله بر پایه مجازی جانبی، مشمول حمله خسارتمجروحان، بیماران، افراد بازداشتی، یا به هر صورت خارج از نبرد( و 

آن دسته از بر با حمالتی مقایسه کنید که، بدون آگاهی از هویت واقعی هدف، فقط باشد. این را می اسمیت رهنگسشناسایی هدف به عنوان 

های خاص، و سایر ی مواد انفجاری، اجتماع در مکانتخلیه )نظیر باشندمیدر ارتباط  «نیروهای دشمن»با هدف استوارند که های ویژگی

. اندمعروف« شخصیتی»شوند، در صورتی که حمالت نخست به حمالت شناخته می« امضایی»این حمالت با عنوان حمالت . الگوهای رفتاری(

 بنگرید به:
Greg Miller, ‘CIA seeks new authority to expand Yemen drone campaign’, in The Washington Post, 19 

April 2012, available at: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-seeks-new-

authority-to-expand-yemen-drone-campaign/2012/04/18/gIQAsaumRT_story.html (last visited 6 May 

2012). 
64 See also the example used by Myers, and his discussion of multi-sensor cueing. A. Myers, above note 

23, p. 84. 
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با بایست صورت گیرد یا خیر. حمله میگیرد آیا تصمیم میاست که  AITRSاین خود  و سر انجام، در مثال سوم

خودکار را سالح ی یک سامانهترکیب این دو تی متصل است، ی تسلیحابه یک سامانه AITRSاین فرض که 

 تشکیل خواهد داد.

ی بودن یک حمله مجازکه برای تعیین های پیچیده انجام ارزیابیبرنامه ریزی یک ماشین برای توانایی  

 ممکن استدر حقیقت،  65رسد.فراتر از فناوری حاضر به نظر می ،ضروری استجانبی  خسارتبا انتظار خاص 

در برابر ارزیابی مزیت نظامی مورد انتظار چرا که  ؛توان شروع کرداز کجا میکه این پرسش مطرح شود حتی 

ی در حال حاضر، بدین معنا است که هر نوع سامانه 66ی سیب و پرتقال است.جانبی مانند مقایسه خسارت

جانبی مورد انتظار را کاهش  ارتخسای مورد استفاده قرار گیرد که خطر تسلیحاتی نظیر این باید به گونه

از تصمیمات مورد بهره برداری قرار گرفت که بدواً با نظارت انسانی واقعی  AITRSبا وجود این، یک  67دهد.

توانست جانبی قابل قبول و غیر قابل قبول می خسارتبهره برداران انسانی خود در خصوص اتخاذ شده توسط 

 68بیاموزد.

جانبی فقط ناظر بر  خسارتدر باال مورد اشاره قرار گرفت، ارزیابی  63ی پاورقی شمارهچنانچه در  

یک ارزیابی مشخصاً در مقابل، های امروزی است. کار رایانهکارکردی که –ی اعداد نیست مقایسهمحاسبه و 

ز حتی شبیه یکدیگر نیگیرند موضوعاتی که مورد مقایسه قرار میطی آن ای که هر چند ارزیابیاست، کیفی 

از شاید نه از طریق برنامه ریزی مستقیم بلکه تواند چنین قضاوتی انجام دهد؟ یک ماشین چگونه مینیستند. 

 AITRSاست،  مجازاینکه چه چیزی هدف همراه با یادگیری بنابراین، مسیر هوش مصنوعی. طریق پی گیری 

                                                           
65 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, above 

note 29, pp. 39–40; William Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, 

Oxford, 2009, p. 233. 
66 See I. Henderson, above note 35, pp. 228–229. 

شود. در یک های نظامی مستلزم قضاوت توسط فرماندهان است، و این امر شامل برخی مسائل حقوقی خاص میبسیاری از ابعاد عملیات

ی میزان آسیب عددی دقیق( و با محاسبه برآوردحاصل از حمله چیست )و نه یک ی فرمان و کنترل پس از تعیین اینکه مزیت نظامی نقطه

این ارزیابی، به جای اینکه عینی و ریاضیاتی باشد، به وضوح  دیدگی، مرگ و خسارات قابل انتظار، این دو عامل باید مورد مقایسه قرار گیرند.

توان تفسیر و رعایت برخی ابعاد خاص حقوق د. در این رابطه، میانتزاعی است و احتمال دارد از شخصی به شخص دیگر متفاوت باش

 المللی را به نوعی آمیخته با هنر دانست و نه علم محض.ی بینبشردوستانه
67 W. Boothby, above note 45, p. 233. 

 بمنظور آگاهی از دیدگاه مخالف، بنگرید به: 68
Markus Wagner, ‘Taking humans out of the loop: implications for international humanitarian law’, in 

Journal of Law Information and Science, Vol. 21, 2011, p. 11, available at: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874039 (last visited 8 May 2012). 

 هرگز قادر به رعایت اصل تناسب نخواهند بود.مستقل های گیرد سامانهنگارنده در این مقاله نتیجه می
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صحیح در محیط آموزشی )مانند از طریق مشاهده، تجربه، ت –ها مانند انسانآموزد همچنین میفرضی ما 

ی قضاوت منطقی ای که موفق به ارائه AITRSمورد ارزیابی قرار دهد.  تناسب را -های جنگی( و مانند آن بازی

هرگز در نظر گرفته شود که ای دون پایهافسر ممکن است به مثابه فرمان دهنده( کارکنان )از نظر  ودنش

در  ی تصمیم سازی به وی داده نشود(،پذیرفته شود اما هرگز اجازه )شاید در جمع کارکنان کندپیشرفت نمی

درجات باالتری از توان ارتقاء داد و های کالسی و میدانی موفق ظاهر شد را میدر تمرینای که  AITRSحالیکه 

 اختیار به آن اعطا کرد.

هدف چه فرد یا شیئی  استاندارد شناسایی مورد نیاز برای تعیین اینکهمشکل فنی دیگر این است که  

ی یوگسالوی سابق براکیفری المللی بین محکمهاستاندارد تصریح شده توسط شود روشن نیست. قانونی تلقی می

را « یقین منطقی»استاندارد  مقررات درگیری خوددستِ کم دو دولت در  69است.« باور منطقی»مبتنی بر 

شناسایی از طریق ابزارهای اتخاذ شده  «سان رمو درگیری مقرراتی کتابچه»در رویکرد سومی که  70اند.پذیرفته

بر که  کاربریکند، و هر را صادر میمستقل مجوز استقرار یک سالح ای که فرمانده 71بصری یا فنی خاص است.

عملیاتی خاص دیگر  یقاعدهالملل یا هر نیاز خواهد داشت بداند برای تضمین رعایت حقوق بین، آن نظارت دارد

)مانند باور منطقی یا یقین ی خاصی از یقین شرط درجهتوان همچنین مینداردی اتخاذ شده است. چه استا

 ترکیب کرد.منطقی( را با یک شرط تکمیلی برای شناسایی با ابزارهای بصری یا فنی خاص 

نظر باید به یک  ای، استاندارد موردی رایانههر نوع استاندارد شناسایی در یک برنامه 72احتماالً، برای کد گذاری

باید از « باور منطقی»شود. بطور مثال، تأیید قابل شمارش تبدیل شود که در قالب یک احتمال آماری بیان می

تبدیل شود. این رقم  –ی اعتماد درصد درجه 95مثالً  –یک مفهوم انتزاعی به یک هدف و رقم قابل شمارش 

 بررسیتواند برای های تاریخی( میی میدانی )شامل دادهسپس معیاری خواهد بود که با استفاده از آن تجربه

                                                           
یابد که چنین شیئی )معموالً با کاربری نظامی( را، در اوضاع و احوال حاکم بر فردی که در تدارک حمله است، ی رسیدگی در میشعبه» 69

 ؛«توان مورد حمله قرار دادگیرد، نمیه قرار میزمانی که منطقی نیست باور کنیم هدف برای ایفای نقشی مؤثر در اقدام نظامی مورد استفاد
ICTY, The Prosecutor v Galic, Case No IT-98-29-T, Judgement (Trial Chamber), 5 December 2003, 

para.51. 
70 International and Operational Law Department: The Judge Advocate General’s Legal Centre & School 

(US Army), Operational Law Handbook 2012, ‘CFLCC ROE Card’, p. 103, available at: 

http://www.loc.gov/rr/ frd/Military_Law/operational-law-handbooks.html (last visited 8 May 2012); 

ICRC, Customary IHL, ‘Philippines: Practice Relating to Rule 16. Target Verification’, 2012, available 

at: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ph_rule16 (last visited 8 May 2012). 
 ی برخی قواعد نمونه، بنگرید به:بمنظور مشاهده 71

Series 31 ‘Identification of Targets’, in International Institute of Humanitarian Law, Rules Of 

Engagement Handbook, San Remo, 2009, p. 38. 
 .بوددر اینجا نیز یک روش غیر کد گذاری از طریق هوش مصنوعی انجام خواهد  72

http://www.loc.gov/rr/
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 محاسبهتوان بمنظور های میدانی جدید را مییک هدف بالقوه یک تساوی تجربی تشکیل دهد. سپس داده

درصدی یا  95 همبستگیی اطمینان الزم مقایسه نمود )در مثال حاضر، آن با درجه همبستگی)ارزیابی( شدت 

بایست به عنوان یک گرهای بازخورد میدانی همچنین می، عدم قطعیت ارزیابی مرتبط با حسن. با وجود ایبیشتر(

که طی آن  ید در اوضاع و احوال عملیاتی خاصمعیار پذیرش مجزا مورد ارزیابی قرار گیرد. بطور مثال، فرض کن

حالیکه در اوضاع و  شود، دردرصد می 1یک عدم قطعیت ارزیابی منجر به عدم قطعیتی معادل مثبت یا منفی 

درصد. در شرایط نخست، بمنظور حصول اطمینان  10احوال دیگر عدم قطعیت برابر خواهد بود با مثبت یا منفی 

ی درصد باشد. اما در اوضاع و احوال دوم، از آنجایی که درجه 96بایست بیش از درصدی، همبستگی می 95

ی اطمینان الزم هرگز قابل ی قابل تحقق نیست، درجهدرصدی به دلیل عدم قطعیت ارزیاب 95اطمینان الزم 

 73یابی نخواهد بود.دست

 مستقلهای سالحخودکار و های سالحقانونی بکارگیری هایی برای روش

ی استفاده از سالح و اوضاع و احوال مؤثر بر ی مهم نحوهمسئله –نیستند  ها به خودی خود غیرمجازبیشتر سالح

های کند، مگر اینکه سالحنیز صدق میمستقل خودکار و  هایامر در خصوص سالحاین  74مشروعیت آن است.

(. چند قابل انفجار بدون فرمانهای ضد نفر مذکور از طریق انعقاد معاهده ممنوع شوند )بطور مثال، مانند مین

 ها وجود دارد.این سالح مجازراه برای تضمین کاربرد 

شود لزوماً به این معنا نیست که سالح را نده میخوا 75«چرخهانسان در »یک نبودِ آنچه 

به ممکن است  شناخت تشخیص، شناسایی وتوان مطابق با اصل تفکیک بکار برد. مراحل نمی

تشخیص بین اهداف نظامی و غیر نظامی را داشته باشند. توانایی گرهایی وابسته باشد که حس

 76یابد.ء میبه شدت ارتقاسالح تفکیک توان گر، با تلفیق چند حس

برای به دست آوردن آن است که در این خصوص برنامه ریزی و شناسی هدف  مشکالت مرتبط با یک راه کاهش

ی یک سامانهبطور مثال، تالش نکنیم.  قاعدههای هدف گیری ارائه شده توسط گزینهی تمامی دامنه

                                                           
توان آن را می ،ین صورترهنمون ارائه دهد؛ در اتواند برای سایر حس گرها یا یک کاربر انسانی ی هدف گیری میدر این مورد دوم، سامانه 73

 را ندهد.مستقل ی شلیک سالح ای برنامه ریزی کرد که اجازهبه گونه
74 Philip Spoerri, ‘Round table on new weapon technologies and IHL – conclusions’, in 34th Round Table 

on Current Issues of International Humanitarian Law, San Remo, 8–10 September 2011, available at: 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-

13.htm (last visited 8 May 2012). 
75 Man in the loop 
76 J. McClelland, above note 1, pp. 408–409. 
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اهداف با اولویت باال نظیر و جوی تنها در جست برنامه ریزی کرد که ای توان به گونهرا میشناسی هدف

اهداف نظامی بوده و از ماهیتاً باشد، اشیائی که زمین به زمین  اندازموشکمتحرک و هوایی دفاعی های سامانه

شان مکان، هدف یا کاربرددر مقایسه با اشیائی که  مجازاهداف ها برای بدل شدن به آن ریزیبرنامهاین رو 

نمایانگر اولویتی توانند از آنجایی که این اهداف می 77.تر است، به نوعی آسانودشها میموجب نظامی شدن آن

تنها این اهداف را مورد هدف قرار داده ریزی کرد که برنامهای به گونهتوان هدف گیری را مینرم افزار باال باشند، 

هیچ هدف با اولویت صورتی که  در 78دارای اولویت پایین تری بود.به دنبال هدف مشروعی نباشد که در ابتدا و 

هدایت کرد. ماهیتاً نظامی هستند علیه سایر اهدافی که لغو کرده یا توان حمله را میباالیی شناسایی نشود، 

برای عدم حمله به مستقل ی یک سامانهنیاز حل چنین مسائل دشواری نظیر برنامه ریزی اتخاذ این نوع رویکرد 

را از  حمایت را از دست داده استهدف یا کاربردش ی مکان، بوالنس بواسطهآممگر در جایی که یک آمبوالنس 

 79برد.میان می

دهد شود که این کار اجازه میکنترل آن از راه دور میسالح و بر « نظارت»شامل اقدام احتیاطی دیگر  

چنین نظارتی  80.خاموش شودتشخیص داده شد غیر نظامی خطرناک به طور بالقوه برای اهداف در صورتی که 

فقط به انجام داده و کاربران یک بررسی واقعی که  مفید استبه لحاظ حقوقی )و عملیاتی( در صورتی تنها 

در صورتی بطور مثال، کار اپراتور باید همراه با ارزش افزوده باشد. به بیان دیگر،  81اعتماد نکنند.خروجی سامانه 

و ها را بررسی کرده به طور مجزا دادهاگر بیند، صمانه میخهدف یک شناسایی مبنی بر عالمتی که یک کاربر 

حمله اجازه یا اجرای کاری بیش از مشاهده نماید یا به هر طریق دیگری حضور نظامیان ی هدف را برای منطقه

در حال یا کاربرد به عبارت بهتر، چیزی خواهد افزود. به رویه تحلیل نرم افزار هدف گیری انجام دهد، بر مبنای 

 در حال حصولتواند به طور قانونی هدف حمله قرار گیرد، یا کنترل مجدد این امر است که آیا هدف خود می

جانبی، ارزیابی  خسارتکاهش )شامل در حمله سایر اقدامات احتیاطی آیا اطمینان از این مسئله است که 
                                                           
77See Lockheed Martin, ‘Low cost autonomous attack system’, in Defense Update, 2006, available at: 

http://defense-update.com/products/l/locaas.htm (last visited 8 May 2012). 
لویت اشاره کرد. با انجام شناسایی، آن را به عنوان یک هدف با او T-72توان به شناسایی یک تانک به عنوان مثالی در این خصوص می 78

دهد تا شناسایی صورت گرفته و سپس یک موشک انداز متحرک زمین به هوای پایین نادیده انگاشته و در حالت جست و جو به کار ادامه می

SA-8 شود، پیشین.وارد عمل می 
ایی هدف برای شناسایی چنین با این فرض که اهداف با اولویت باال همگی ماهیتی نظامی دارند و، از این رو، برنامه ریزی نرم افزار شناس 79

هایی بودند که به صورت فریب آمیز به عنوان خودروهای فرمان و کنترل مورد اهدافی آسان تر خواهد بود. اگر اهداف با اولویت باال آمبوالنس

 در آن.و متن مندرج  54بود. بنگرید به پاورقی شماره گرفتند، مسائل برنامه ریزی همچنان موجود میاستفاده قرار می
80 J. McClelland, above note 1, pp. 408–409. 
81 See Report of Defense Science Board Task Force on Patriot System Performance: Report Summary, 

Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, 2005, p. 2. 
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در  .یا خیر اتخاذ شده است ...( صدور هشدار به غیر نظامیان ودر صورت لزوم جانبی احتمالی،  خسارتتناسب 

توانایی وی در  چرا که 82مشکل ایجاد خواهد شد،سر و کار دارد، با حجم وسیعی از داده سالح کاربرد جایی که 

حل این مسئله یک راه برای  83اطالعات بیش از حد قرار گیرد.تحت تأثیر تواند میمعنا دار انجام نظارت 

خالی از ی هدف منطقهتوصیه کند که شلیک را فقط زمانی به نحوی است که نرم افزار هدف گیری ریزی برنامه

تواند تنها حضور هدف و اشیاء غیر نظامی هدف گیری مینرم افزار در سایر اوضاع و احوال،  84اشیاء نظامی است.

دهد میتشخیص نرم افزار هدف گیری به عبارت دیگر، ی شلیک خودداری نماید. از توصیهشناسایی کرده و را 

برای کاربر مشخص طرف است، از این رو زد، اما در خصوص حمله به آن بیتوان یک هدف خاص را چگونه می

 مالحظات دیگری وجود دارد که پیش از شلیک باید مد نظر قرار گیرد.کند می

 ز بهکه نیا از راه دور( کنترل هایسالح)و مستقل خودکار و های دو بعد حقوقی دیگر در خصوص سالح 

ارزیابی تهدیدات علیه نیروهای خودی حین لحاظ ی و نحوه 85مشروعدفاع بیشتر دارند قواعد مرتبط با بررسی 

 قابل انتظار است.جانبی  خسارتو ناشی از حمله  مزیّت نظامی

ی اقدام دولت در نحوهکه اصوالً در خصوص دو بعد دارد: دفاع مشروع ملی )دفاع مشروع ی مسئله 

تواند در واکنش به چیزی است که فرد می ناظر بر آنکه اصوالً )دفاع از خود فردی ک حمله است( و واکنش به ی

نظامی ناوگان زور علیه کاربرد غیرقانونی نخستین ی مسلحانه، یک حملهآغاز پیش از  86.صورت دهد(یک حمله 

حق دفاع مشروع و از این طریق ی مسلحانه علیه دولت تلقی کرده هحملتوان را مییک دولت هوایی دریایی و 

نتیجه گیری بدون سرنشین باشد نیز همین کشتی یا هواپیمای جنگی در صورتی که آیا محرز دانست ملی را 

به هر دلیلی در زمان حمله گیرد که صورت میکشتی جنگی ای علیه یک حملهفرض کنید صدق خواهد کرد؟ 

چه چیزی دارای اهمیت های جنگی کشتی بهوص حمله در خص. ندارندهیچ یک از خدمه کشتی در آن حضور 

این احتمال که هر گونه است،  برافراشتهرچم کشوری را پیک کشتی نظامی صرف این واقعیت که حقوقی است؟ 

 اندازد، یا ترکیبی از این دو؟می ربه خطی کشتی را نیز خدمهکشتی جنگی حمله به 

                                                           
دهد یا یک کاربر که بر چندین سامانه نظارت ی واحدی باشد که حجم وسیعی از داده را پردازش کرده و نمایش میند سامانهتوااین می 82

 کند.می
83 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, above 

note 44, p. 39. 
84 J. McClelland, above note 1, pp. 408–409. 

 .2011-2012مکالمات بین پتریک کین و ایان هندرسن،  85
 گیرد.یر قانونی را نیز در بر میی غی دفاع از فرد دیگر در برابر یک حمله، دفاع مشروع انفرادی مسئلهسیاقدر این  86
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بطور در نظر بگیرید. از زور مرگبار استفاده نمایند را د توانناشخاص حقوقی گوناگونی را که میدوم،  

کند، تهدید میحیات وی را  شخص )ب(در صورتی که دهد اجازه می (الف)به شخص انفرادی دفاع از خود کلی، 

عاملی سربازان دشمن هستند یا خیر هر دو اشخاص )الف( و )ب( اینکه آیا  87متوسل شود.زور مرگبار به 

دهد علیه اجازه میکه به سرباز )الف( مقایسه کنید،  حقوق بین الملل بشردوستانهاین را با اهمیت است. بی

 سرباز )ب(الزم نیست  88استفاده کند.از زور مرگبار دشمن است )ب( سرباز فقط به این دلیل که شخص )ب( 

سرباز )الف( بوده و  ممکن است خوابسرباز )ب( در حقیقت، اعمال نماید. علیه سرباز )الف( تهدید مستقیمی 

باید با این سرباز )الف( با وجود این، بدون سرنشین باشد. مسلح هدایت یک هواپیمای در حال ممکن است 

ی مسئلهشناسایی، و نه تهدید، هدف در واقع یک سرباز دشمن است. که الزم قانع باشد استاندارد حقوقی 

ی شود در طول یک مخاصمهگفته میبه نظامیان یری درگ مقرراتتوضیح جریان با این حال، در کلیدی است. 

)یا حتی  حقوق بین الملل بشردوستانههیچ چیز در شناسایی شده شلیک کنند، بلکه نه تنها به دشمن مسلحانه 

متوسل  به دفاع از خود 89عامل ناشناختهعلیه یک شود که مانع از آن نمیی دیگری از حقوق( هر شاخه

در تمامی مستلزم بازنگری است. وسایل بدون سرنشین کاربران آموزش حین ته شده فرمول شناخاین  90نشوند.

مورد شخصاً  ، با آغاز به کار آن،ی بدون سر نشینیک وسیله کاربراوضاع و احوال، مگر در شرایط استثنایی، 

مد نظر قرار قت باید این مسئله را با دو فرماندهان نظامی  درگیریطراحان قوانین . تهدید قرار نخواهد داشت

انفرادی دفاع از خود  الگویدر ها( تجهیزات )و نه جان انسانمحافظت از بمنظور بطور کلی شلیک دهند، چرا که 

ناظر بر مجاز شمردن استفاده از زور مرگبار  حقوق بین الملل بشردوستانهی این را با الگوواره 91است. مجازغیر 

استدالل استوار بر این مقایسه کنید که تجهیزات در برابر حمله و جهت حمایت از برخی اقسام خاص از اموال 

باشد ای غیرنظامی( 2، یا )باز دشمن باشدسر( 1یا )باید کند حمله میاموال و تجهیزات هر فردی که به است که 

 بدون سرنشین دری وسیلهیک رفتار با  چگونگیبه همین ترتیب،  92کند.شرکت میکه مستقیماً در مخاصمات 

                                                           
 تر است. یچیدهپله از این توضیح ساده حقوق کیفری داخلی از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر متفاوت است و این مسئ 87
شلیک به شخص )ب( توسط سرباز )الف(  الملل بشردوستانهبینهمچنین، مطابق با حقوق در حالی که سرباز )ب( خارج از کارزار است.  88

ی توضیحات بیشتر فضای محدود اجازهمادامی که شخص )ب( یک غیر نظامی است که در مخاصمات مشارکت مستقیم دارد، قانونی است، اما 

 دهد.در این خصوص را نمی
همچنین شناسایی منبع  ناشناخته به معنی نا آگاه از اینکه فرد شلیک کننده یک سرباز دشمن، یک غیر نظامی و یا فرد دیگری است. 89

 )محل( تهدید ضروری است.
 نوع دفاع ترکیبی است از دفاع مشروع ملی و انفرادی.افزاید؛ این ی قابل توجهی به بحث حاضر نمینکته« یدفاع مشروع واحد»مفهوم  90
توان برای حمایت از تجهیزات در جایی که آسیب به آن مستقیماً حیات انسان را در معرض خطر عنصر حقوقی دفاع مشروع فردی را می 91

 دهد مورد استناد قرار داد.قرار می
ای که در مخاصمات ی دشمن یا غیر نظامیز زور علیه یک فرد )مانند رزمندهتا زمانی که رضایت داشته باشم از اینکه برای استفاده ا 92

کند الزم نیست. محدودیت فضا اجازه مشارکت مستقیم دارد( دستِ کم یک مبنای حقوقی در اختیار دارم، تعیین اینکه در کدام مورد صدق می
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تهدیدات که  در حالیروشن نیست. ناشی از حمله « مزیّت نظامی»ارزیابی حین  حقوق بین الملل بشردوستانه

این قاعده بطور سنتی  93شود،ارزیابی مزیّت نظامی تلقی میبه طور قانونی بخشی از نیروها عاملی است که علیه 

تجهیزات تخریب کردن لحاظ ایطی که در شر شده است و نه تجهیزات نظامی.اعمال میتنها بر رزمندگان 

 کمتر است.جان افراد غیر نظامی اهمیت آن از تهدید علیه قطعاً امری منطقی است، به عنوان یک عامل نظامی 

اتخاذ اقدامات احتیاطی مناسب در تضمین »به لحاظ حقوقی مسئول در مجموع، این فرمانده است که  

مسئولیت فردی و برد، ی زمانی یا مکانی از حمله بسر میدر چه فاصلهفرد یا دولت فارغ از اینکه  94است. «حمله

صادر را مستقل ی تسلیحاتی مجوز بکارگیری سامانهبر آن دسته از افرادی منتسب خواهد شد که دولتی 

در هر اشتباهی رخ دهد فرمانده مسئول است. این به معنای آن نیست که اگر شایان ذکر است  95کنند.می

چه کسی مسئول است و نه اینکه چه کسی این است که ی مورد بحث نکتهث اجتناب ناپذیرند. جنگ، حواد

 مقصر است.

ی مسئلهپردازد که های در حال ظهوری میبه سالحمباحث زیر سالح متمرکز بود. هدف بر مباحث باال  

 .سازدمطرح میتواند مشروع تلقی شود میهدف در جایی که را حتی حقوقی اثر سالح 

 اثر سالح

 های انرژی هدایت شدهسالح

تا  ماوراء بنفشهای تابشالکترو مغناطیس )بویژه  طیفاز  برای هدایت حمالت 96انرژی هدایت شدههای سالح

به انرژی هدایت شده های سالح 97کنند.استفاده می یا امواج صوتیفرکانس رادیویی )شامل ریزموج(( و فروسرخ 

                                                                                                                                                                                           
حمایت از تجهیزات به عنوان بخشی از یک منفعت امنیت ملی طبق ی جالب دیگر در خصوص استفاده از زور در دهد این نکته و مسئلهنمی

 ی مسلحانه را به طور کامل شرح دهم.دفاع مشروع ملی در خارج از یک مخاصمه
93 I. Henderson, above note 52, p. 199. 
94 C. Taylor, above note 24, p. 12. 
95 P. Spoerri, above note 72. 
96 Energy directed weapons 

 شود، بنگرید به:ها پرداخته میای نیز در دست مطالعه هستند اما در حال حاضر در تئوری به آنهای ذرهسالح 97
Federation of American Scientists, ‘Neutral particle beam’, 2012, available at: 

http://www.fas.org/spp/starwars/program/npb.htm (last visited 8 June 2012); Carlo Popp, ‘High energy 

laser directed energy weapons’, 2012, available at: http://www.ausairpower.net/APA-DEW-HEL-

Analysis.html (last visited 8 June 2012). 

 های صوتی(، بنگرید به:)شامل سالح« غیر مرگبار»ی های انرژی هدایت شدهبرای مروری خوب از سالح
Neil Davison, ‘Non-Lethal’ Weapons, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009, pp. 143–219. 
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یا به صورت پرسنل یا تجهیزات دشمن توانند مستقیماً علیه میتوان جنگی دشمن ر تأثیر گذاری ب عنوان ابزار

توان به لیزری را میهای بطور مثال، سامانه کار گرفته شوند.ه بگر های ضد حسسالحغیر مستقیم به عنوان 

ضایی یا فگرهای حسو گرهای فروسرخ، حسمسلح یا غیر مسلح انسان، بینایی علیه « کننده کور»عنوان 

اجزاء علیه توان با قدرت باال را میهای ریزموج 99ضد تجهیزات بکار رود.های به عنوان سالحو حتی  98هوایی،

و ردیابی توان برای شناسایی را نیز میلیزرها و رادارها مورد استفاده قرار داد.  ارتباطیتجهیزات الکترونیک و 

 های متعارف مورد استفاده قرار داد.ی سایر سالحگیری براراهنمای هدفی ارائهو سرانجام  هدف

مسائل حقوقی شود، ارتباطی دشمن استفاده میهای علیه سامانهانرژی هدایت شده های وقتی از سالح 

یک ی ارتباطی( آیا هدف )مثالً یک سامانه ندارند. جنبشیمسائل مرتبط با ابزارهای تفاوت چشم گیری با مرتبط 

در حالیکه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ آن بر جمعیت غیر نظامی اتفاقی آیا آثار و  است مجازهدف نظامی 

با بطور معمول که برخوردارند  جانبی فوریقابلیت کاهش آثار به روشنی از هدایت شده انرژی های سالح

مد نظر قرار گیرد اید اثر اتفاقی اصلی که ب 100،(تکه تکه شدنانفجار،  )نظیرهمراه است  های با انفجار باالسالح

در  فوریتی است. خدماتیا نظیر کنترل ترافیک هوایی ی ارتباطی حاصل از قطع یک سامانهدست دومی تبعات 

یک درک  در ارزیابی مشروعیت یک حمله امری معمول است، سالحدست دومی در نظر گرفتن آثار شرایطی که 

اشتباه ضروری است.  «تلقی شود»زیان جانبی چیزی باید چه های اصل تناسب مطابق با ارزیابیاینکه صحیح از 

این اشتباه شود باید مورد ارزیابی قرار گیرد. برای جمعیت غیر نظامی ایجاد میکه  ناراحتیهر نوع بپنداریم است 

بنابراین، 101باید مورد لحاظ قرار گیرد.غیر نظامی است که اشیاء به « زیان»فقط ، مرگ و آسیبعالوه بر است. 

که هم ترافیک هوایی نظامی و هم غیر کنترل ترافیک ی علیه سامانه انرژی هدایت شدهیک سالح با له حم

                                                           
توان های با قدرت باال را نیز میگرهای فضایی یا هوایی استفاده کرد و ریزموجعلیه حس خیره کنندهتوان به عنوان های لیزری میاز سامانه 98

 ه:بنگرید ب علیه اجزاء الکترونیکی بکار برد.
Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, Office of the Under Secretary of 

Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, US Department of Defense, December 2007, pp. 2, 

11 and 13. 
 .19های ضد ماهواره. پیشین، ص به عنوان سالح ها، مین زدایی وبه ویژه برای استفاده علیه موشک 99

 اثر.بی سیمانی یهابمبنظیر  با انرژی جنبشیهای مانند سایر سالح 100
101 See above note 1, Art. 51(5)(b) and Art. 57(2)(a)(iii) of API. 



 

23 
 

و خطر غیر نظامی هواپیمای زیان وارد آمده به لحاظ میزان تنها مستلزم  102دهدنظامی را تحت تأثیر قرار می

 103جارت و مانند آن الزم نیست.اختالل تناراحتی، و بررسی ورود آسیب به غیر نظامیان یا مرگ آنان است، 

ی تا پاسخ شوندکمتر کشنده( نیز تولید میو یر کشنده )به صورت غهای انرژی هدایت شده سالح 

این ترجیح گوناگون، عملیاتی و حقوقی به دالیل  104ارائه دهند.از نیرو ای شدت کنترل شدهبرای  ترگسترده

ی حفظ حیات نیز وجود گزینهفرد مورد هدف، طوالنی مدت موقت یا ناتوانی دست یابی به ضمن وجود دارد که 

های فراتر از محدودیتتواند ها میصرف اصطالحات بکار رفته برای توصیف این سالحبا این حال،  داشته باشد.

های ویژگیبه دلیل بویژه ها )این سالحی تبعات ناخواسته 105مشکل آفرین باشد.مصلحتی خاص حقوقی یا 

بدنام برای  چنین تبعاتیاز این رو، شود. آسیب دائمی یا مرگ به منجر تواند هدف( میی ختهبهداشتی ناشنا

برای هر که  اهمیت این استی حائز نکتهرود. می کشنده بکار تر ازکم خطرغیر کشنده/  یک سالحکردن مفهوم 

در طول  انرژی هدایت شدههای سالحاستفاده از  106(،جنبشی)انرژی( های )شامل سالحنوع قابلیت جنگی دیگر 

و  درگیریو هر نوع قواعد  حقوق بین الملل بشردوستانهتحت حاکمیت ی مسلحانه یک مخاصمه

 107گیرد.ی جنگی قرار میفرماندههای دستورالعمل

بکار برد. های سنتی و کشنده سالحتوان در ترکیب با را میغیر کشنده ی انرژی هدایت شدههای سالح 

 شود:رش میگزابطور مثال، 

                                                           
102 See ICRC, ‘Cyber warfare and IHL: some thoughts and questions’, 2011, available at: 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2011/weapons-feature-2011-08-16.htm (last visited 

8 May 2012). 
از آثار بر  اندعبارتباشند دهد بحث کاملی از این نکته داشته باشیم، اما سایر عواملی که شایان بحث میمحدودیت فضا اجازه نمی 103

صلیب سرخ در »طرف و هر گونه آثار بر ثالث )مثالً تأثیر بر پروازهای فوریتی پزشکی(، البته جای این بحث وجود دارد که آیا های بیموجودیت

 المللی در خصوص حقوق بنیادین غیر نظامیان در دست یابی به اطالعات، برق و ... مانند حقشان بر حیات و اموالکمک به ایجاد اجماع بین

 ، پیشین.«نقش دارد یا خیر
104 See generally, US Department of Defense, ‘Non-lethal weapons program’, available at: 

http://jnlwp.defense.gov/index.html (last visited 8 May 2012); James Duncan, ‘A primer on the 

employment of nonlethal weapons’, in Naval Law Review, Vol. XLV, 1998. See also Jürgen Altmann, 

‘Millimetre waves, lasers, acoustics for non-lethal weapons? Physics analyses and inferences’, in DSF-

Forschung, 2008, available at: http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/pdf-

docs/berichtaltmann2.pdf (last visited 8 May 2012). 
105 See Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, above note 96, p. xii. 
106 Kinetic weapons 
107 Ibid., p. xiii. 
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این ابزار دور برد دور دست منتشر کند. فواصل و بسیار آزاردهنده تا کر کننده امواج تواند میسالحی دیگر... 

در مقابل باند برای گزارشگری که  کند.ارسال میی پنج زمین فوتبال را به فاصلهپر انرژی  صوتیموج یک  دقیقاً 

گویی فردی مستقیماً رسید که نظر میاینگونه به ر اینجا ایستاده بود، ی هواپیما ددر آشیانهاز جایی که فرودگاه 

 زد.در گوش او فریاد می

... ت و جوجسقرنظینه و در طی ها پشت بامها و ی خیابانتخلیهکاربردش برای »که  این وسیله

 از میان برداشتهتوسط تک تیراندازان خودمان بیرون کشیدن تک تیراندازان دشمن که بعد و 

که این سامانه شرکت عملیات روانی سیصد و شصت و یکمین ، «به اثبات رسید استشوند، می

 108طی گزارشی به مهندسان گفته است.این مساله را آزمایش کرده است را در عراق 

های غیر کشنده است. ی کلیدی در خصوص فناوری سالححاکی از دو مسئلهاین نوع سالح انرژی هدایت شده 

به منظور این صورت، در –غیر نظامی بکار برده شوند یک جمعیت ممکن است علیه ها سالحنخست، این 

برای دست یابی های موجود همراه با سالحتوان سالح غیر کشنده را میدوم،  109ها.بامپشتها و خیابانی تخلیه

 اثر کشندگی مورد استفاده قرار داد.به 

 110شود.میی فعال بازدارندههای مانهساشامل انرژی هدایت شده های سایر سالح 

                                                           
108 Bryan Bender, ‘US testing nonlethal weapons arsenal for use in Iraq’, in Boston Globe, 5 August 2005, 

available 

at:http://www.boston.com/news/nation/articles/2005/08/05/us_testing_nonlethal_weapons_arsenal_for_us

e_in_iraq/?page=full (last visited 8 June 2012). 

 ابزار صوتی دور برد در منبع زیر به طور مفصل توصیف شده است:
Altmann, above note 102, pp. 44–53. 

توان از آن به شود، به طور بالقوه میفراخوان دهنده توصیف میشود، در حالی که به عنوان یک ابزار هشدار دهنده یا ور میچنانچه آلتمان یاد آ

 ی« هاسالح»های صورت گرفته جهت دوری از شرط مرور . برای بحث در خصوص تالش52عنوان یک سالح استفاده کرد، پیشین، صفحه 

 ای ابزارهای صوتی با سایر اسامی، نگاه کنید به:هجدید از طریق توصیف این گونه
N. Davison, above note 95, pp. 102 and 205. 

افراد پیش از »های غیر مرگبار علیه جمعیت غیر نظامی، یا علیه ها در خصوص استفاده از سالحی مطلبی در خصوص نگرانیبرای مطالعه 109

 ، بنگرید به:«خیرحصول اطمینان در خصوص اینکه رزمنده هستند یا 
Davison, above note 95, pp. 216–217. 
110 Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, note 96, pp. 33 and 38. 

 برای جزئیات بیشتر در این خصوص بنگرید به:
‘Active denials system demonstrates capabilities at CENTCOM’, United State Central Command, 

available at: http://www.centcom.mil/press-releases/active-denial-system-demonstrates-capabilities-at-

centcom (last visited 8 May 2012). 
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از طریق تواند که مییک موج حرارتی است... آزمایش آن موفقیت آمیز بوده هایی که از سالح یکی

سخت شامه نخاعی پوست، یک فرد را ی الیهاینچ  شصت و چهارمنخستین رطوبت در افزایش دمای 

ای ساخته گاه داشتن متجاوزان از تأسیسات هستهاین سالح ابتدا برای وزارت انرژی برای دور ن«. بپزد»

 111شد.

زیرا احساس  کند؛ایجاد می 112«فورییک اثر بازدارندگی  احساس حرارت آزار دهنده بر روی پوست دشمن»این 

احساس » 113«.کنندغلبه می)بدن(  های دفاعی طبیعیمکانیسمبر شده و درد غیر قابل تحمل »موجب حرارت 

شعله از آنجایی که  114«.شودمتوقف میخاموش شدن آن یا مسیر موج رکت فرد خارج از با حتنها حرارت شدید 

منع  حقوق بین الملل بشردوستانهبه طور خاص در شده و  مندقاعدهفقط آتش زا های سایر سالحها و افکن

 115دارد.ی فعال در نبرد وجود نبازدارندهی ای برای انکار کاربرد سامانههیچ منطق حقوقیاند، نشده

ی فرد مسئلهرود، بکار مینامرئی « حصار»یک به عنوان ی فعال بازدارندههای سامانهدر جایی که  

 116نزدیک شدن به آن، از آن عبود کند یا خیر.آیا به این حصار نزدیک شود یا خیر، و در صورت خواهد بود که 

 117هدف قرار دهند،خروج از یک منطقه بمنظور  فرد یا گروهی رافعال ی های بازدارندهسامانهاگر با وجود این، 

چگونه فردی که هدف این نوع حمله در خصوص این نوع سالح نیاز به بررسی دارد این است که ای که مسئله

ممکن  118،دبیننمیموج را ، در حالیکه ترک کندمنطقه را گیرد تصمیم میآگاهانه تسلیم شده یا گیرد قرار می

ی یک ماهی تابهلمس احساس... »ایجاد شده مانند به رنج غیر قابل تحمل و د، آگاه نباشاست از این نوع فناوری 

ناتوان از  فرد راتواند میتحمل رنج غیر قابل غریزی به واکنش رسد نظر میه ب 119د؟دهواکنش نشان می« داغ

 مقررات درگیریو فنون  هایی باید از طریق ترکیبی از راهکارها،چنین سالحبه کار گیری  120تفکر منطقی نماید.

                                                           
111 B. Bender, above note 106. 

 د به:، رجوع کنیی فعالهای بازدارندهسامانهمبحثی جامع در خصوص ی بمنظور مطالعه

J. Altmann, above note 102, pp. 14–28. 
112 Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, above note 96, p. 38. 
113 Ibid., p. 42. 
114Ibid. 
115 J. Altmann, above note 102, p. 27. 
116 Conversation between Patrick Keane and Ian Henderson, 14 April 2012. 

 ها از کار انداختن )از طریق ایجاد جرح یا کشتن( است.های جنبشی سنتی که اثر مطلوب آندر مقابل سالح 117
118 See J. Altmann, above note 102, p. 28. 
119 Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, above note 96, p. 42. 
120 Email April-Leigh Rose/Ian Henderson, 24 April 2012. 
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درد و ی هدف ی حضور فرد در منطقهادامهبه دلیل کاربرد مستمر سالح تضمین شود شود تا مند به خوبی قاعده

باموفقیت »ی فعال ی بازدارندهسامانه آوری اینکهو با یاددر این خصوص،  121نماید.رنج اضافی ایجاد نمی

 122،«تا گذرانده اسآمریکا ر متحدهفرماندهی مرکزی ایاالت  ریمقررات درگیحقوقی، معاهداتی و های بررسی

به طرق گوناگونی از ها ممکن است ه و در حالیکه دولتمتفاوت بودها دولتتعهدات حقوقی که شایان ذکر است 

در تواند میامر این  123نیست.تعیین کننده ها برای سایر دولتبررسی حقوقی یک دولت ها استفاده کنند، سالح

بسیار محرمانه بوده و های یک سالح اغلب جزئیات قابلیتباشد، چراکه قابل توجه تجهیزات با فناوری باال ش فرو

چنانچه ل نماید. ررا کنتهای الزم دادهنتواند دهد ممکن است ی که بررسی را انجام میدولت است. بخش بخش

بر ، مهندسان و کاربران است تا حقوقدانانی کار خالقانهمستلزم همکاری و این امر مشروح شده است، زیر در 

 فائق آیند.دسترسی جزئی امنیتی و  بندیدستهناشی از های محدودیت

فقط نوری سفید رنگ پر قدرت با شدتی است که »مشابه با فناوری متفاوت ی انرژی هدایت شدهسالح  

ابزار مواردی نظیر رد سالح مفاهیم کارب 124«.راندجهت مخالف میدوان دوان به  مهاجمان را ترینمصمم

تحمل برای  یاگر کس»این جمله مشخص است: گیرد، چنانچه در در بر میشناسایی نیروهای متخاصم را 

تو را خواهم دانم، تو را می نیّتمن »وِید( هال )افسر ارشد پروژه( گفته است  هنگسر)راغب باشد، ناراحتی 

هشدارهای  باآیا بررسی اینکه ، رسندمینگران کننده به نظر نخست  در حالیکه این اظهارات در نگاه 125«کشت.

برای خیره کننده و  چراغبکارگیری یا « ایست یا کشته خواهی شد»افزایش فشار نظیر  سناریوهایو  «سنتی»

 آموزنده است. ،های نظامیکاروانبرای عدم نزدیکی بیش از حد به هشدار به خودروها 

ابزارهای  برای مقابله بابه صورت برنامه ریزی نشده( )اغلب دایت شده انرژی ههای در جایی که سالح 

سالح انرژی هدایت شده اگر . شودمیبه تبعات مربوط ی نخست در درجهاین مسئله  126روند،بکار میانفجاری 

                                                           
 ؛ بنگرید به:ی آن به قرنیه تحقیق شودکند در خصوص خطر آن برای بینایی به دلیل آسیب بالقوهآلتمن همچنین توصیه می 121

J. Altmann, above note 102, p. 28. 
122 Ibid., p. 38. 
123 See J. McClelland, above note 1, p. 411. 

 مشروعیت آن توسط تولید کننده. همین نکته در خصوص ادعای
124 B. Bender, above note 106. 
125 Ibid. 
126 See Defense Science Board Task Force on Directed Energy Weapons, above note 96, p. 40. 
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سایر غیر نظامیان یا یا الزم است بررسی شود آکند، انفجاری ایجاد میی ایمن از نیروهای خودی در یک فاصله

 127برند یا خیر.به سر می ،مرگدر خطر آسیب یا ، و از این رو انفجاردر مجاورت افراد غیر رزمنده 

 های سایبریعملیات

 از: اندعبارتهای سایبری عملیات

یک جریان داده ای از طریق ی رایانهیک سامانهعلیه یا از طریق یک رایانه یا هایی که عملیات

انجام شوند، بطور مثال اهداف گوناگونی ممکن است با  هایییاتچنین عمل 128.شودمیانجام 

کدگذاری داده یا خارج سازی، تخریب، تغییر، یا آوری، سامانه و جمعبمنظور نفوذ در یک 

با این شده.  ای نفوذی رایانهها توسط سامانهرویهدست کاری تغییر یا غیر از آن اندازی، راه

با اخالل مواجه تخریب کرد، تغییر داد یا توان دنیای واقعی می را در« اهداف»طیفی از وسیله، 

 129اقتصادی.های مخابراتی، یا ها، سامانهزیرساختصنایع، کرد، نظیر 

ای نمونهگیرد. صورت مینرم افزار و پرسنل از طریق نرم افزار، سخت افزار، یا با ترکیبی از های سایبری عملیات

استاکس نت است. ویروس  ،نرم افزار صورت گرفتتوسط اساساً به طور کامل  که جدید از یک عملیات سایبری

 130عمل کرده است.ی انسانی بیشتری هر دادهمستقل از رسد ویروس استاکس نت به محض استقرار ه نظر میب

ای رایانه براز راه دور اجازه دهد به یک کاربر طراحی شده است ای مقایسه کنید که نرم افزاریی این را با برنامه

های موجود تغییر دادهی هدف یا ارسال داده به رایانهی عالوه بر سایر اقدامات، اجازه–اعمال کنترل نماید دیگر 

سرقت  ،سخت افزار و نرم افزار استسایبری که مستلزم مثالی غیر نظامی از یک عملیات سر انجام، در آن. 

 عتباری است.های ااطالعات کارت

                                                           
که اگر به جای ایجاد دهد، اما یاد آوری این نکته ضروری است ی بحثی کامل در خصوص این نکته را نمیی ارائهفضای محدود اجازه 127

 انفجار، اقدام متقابل مانع انفجار ابزار انفجاری شود، مسائل متفاوتی پیش خواهد آمد.
ای )بطور مثال، از طریق شلیک بمب به ساختمانی که ی رایانهی جنبشی برای خاموش کردن یک سامانهبر مبنای این تعریف، یک حمله 128

 ایبری نیست.رایانه در آن مستقر است( یک عملیات س
129 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, above 

note 44, p. 36. 
130 See Angus Batey, ‘The spies behind your screen’, in The Telegraph, 24 November 2011; Jack 

Goldsmith, ‘Richard Clarke says Stuxnet was a US operation’, in LawFare: Hard National Security 

Choices, 29 March 2012, available at: http://www.lawfareblog.com/2012/03/richard-clarke-says-stuxnet-

was-a-u-s-operation/ (last visited 18 April 2012). 
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اما برای  131همچنان محل بحث است.بر جنگ سایبری خاص  الملل بشردوستانه حقوق بیناعمال 

تفکیک،  یعنی اصول حقوق بین الملل بشردوستانهاصول کلیدی فرض بر این است که مقاصد این نوشتار، 

ویروس )بطور مثال، بعات فیزیکی دارند که ت بر حمالت سایبریاقلی اصل احتیاط به عنوان حدتناسب و 

منجر به بروز در نهایت سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم ایرانی را تغییر داد که شرایط عملیاتی  استاکس نت

 قابل ذکر است.های سایبری چهار بعد از ابعاد حقوقی خاص سالح 132شوند.اعمال می زیان فیزیکی به آنان شد(

 «سالح»این  133ارند.کاربری توسط غیر نظامیان برخوردامکان مشخص از سایبری های سالحنخست، 

کنترل شود، به لحاظ فناورانه پیچیده است، و ارتباط مستقیم با مرگ و آسیب  دور از میدان نبردبه تواند می

ندارد. عملیات سالح سایبری یک کاربر غیر نظامی را )به عنوان یک غیر نظامی که در مخاصمات مشارکت 

 دهدمیقرار  کیفری احتمالی برای مشارکت در اعمالیتعقیب و  134مستقیم دارد( در معرض هدف گیری مرگبار

ای جدید در مقالهاین مسائل  135نیستند.برخوردار اعضای نیروهای مسلح مختص به مصونیت رزمندگان از که 

کند به احتمال لزوم شده است. او در میان تمامی مسائلی که به آن اشاره می به بحث گذارده توسط واتس

جنگ سایبری  یحوزهاعمال حقوق ناظر بر مشارکت مستقیم در مخاصمات در ی بازنگری کامل نحوه

حقوق این کاربران غیر نظامی در خصوص قواعد مرتبط تواند مطرح شود که این پرسش نیز می 136پردازد.می

 137توانند داشته باشند.چه آموزشی می بین الملل بشردوستانه

                                                           
131 See ‘Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare’, 2012, pp. 17–22, 

available at: http://issuu.com/nato_ccd_coe/docs/tallinn_manual_draft/23 (last visited 8 June 2012). 
132 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, above 

note 44, pp. 36–37. 
133 See Adam Segal, ‘China’s cyber stealth on new frontline’, in the Australian Financial Review, 

30 March 2012, available at: http://afr.com/p/lifestyle/review/china_cyber_stealth_on_ 

new_frontline_z6YvFR0mo3uC87zJvCEq6H (last visited 1 June 2012). 

 های فناوری تحت استخدام ارتش آزادیخواهی خلق.در شرکت« شبه نظامیان سایبری»اشاره به 
134 See above note 1, Article 51(3) of API. 

 در خصوص این دو نکته، بنگرید به: 135
D. Blake and J. Imburgia, above note 1, pp. 195–196. 
136 See Sean Watts, ‘Combatant status and computer network Attack’, in Virginia Journal of International 

Law, Vol. 50, No. 2, 2010, p. 391. 
137 See J. Kellenberger, above note 24; 

 دور. های تسلیحاتی کنترل شونده از راهان همین نکته در خصوص سامانهبی
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 138تبعاتی داشته باشند.واقعی بلکه در دنیای مجازی  توانند نه فقط در دنیایحمالت سایبری میدوم، 

یا ترکیبی از  ،زیان به اشیاء غیر نظامیغیر نظامیان، آسیب به آنان و مرگ ی در نتیجهدر جایی که این تبعات 

مد نظر  حقوق بین الملل بشردوستانهطبق این تبعات را باید  گذارند،بر جمعیت غیر نظامی اثر می ،این موارد

قابل بر حمالت سایبری نیز  مشابه طوربه حمالت سالح انرژی هدایت شده بحث مرتبط در خصوص  139اد.قرار د

وارد توان به طور منطقی انتظار داشت ویروسی که کجا میاین است که ی مرتبط دیگر مالحظه اعمال است.

در این ایجاد نماید؛ ساختی آسیب زیر های غیر نظامی یافته و راهی به درون سامانهشده است نظامی ی سامانه

تواند که میاحتمالی ی سایبری یک حملهمعمول از مثالی  140مد نظر قرار گیرد.صورت، این زیان جانبی نیز باید 

وارد آوردن فشار خاموشی یا از طریق –نیروگاه از کار انداختن یک غیر نظامیان را تحت تأثیر قرار دهد مستقیماً 

برای به طور بالقوه تواند این امر میاست.  –و از این رو تخریب سخت افزار آن  محافظیا خاموشی بیش از حد 

 روی دهد. شودمیکه توسط نرم افزار حفظ هر زیر ساختی 

با اهمیت بیشتر ، بلکه حقوق بین الملل بشردوستانهبا را باید نه تنها در ارتباط های سایبری سالح سوم،

ی یک حملهحتی در صورتی که  کنند،اشاره می ایمبورجاه بلیک و چنانچ 141بررسی کرد. حقوق بر جنگطبق 

حقوق به طور اخص یا منشور ملل متحد مغایر با  همچنان تواندمیحمله شی باشد، بجنفاقد آثار سایبری 

به کاربرد زور ، «ی مسلحانهحمله»ی رسیدن به آستانهممکن است در صورت و  142الملل به طور عام باشدبین

 ت متأثر در دفاع از خود مشروعیت ببخشد.توسط دول

                                                           
138 ICRC, ‘Cyber warfare and IHL: some thoughts and questions’, above note 100. 
139 See above note 1, Art. 51(5)(b) and Art. 57(2)(a)(iii) of API. 

ای مرتبط با خط مشی را نیز در نظر گرفت مسئله برای جمعیت غیر نظامی مانند اختالل، کمبود امکانات و مانند آناینکه آیا باید سایر تبعات 

 است.
140 See ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 

above 

note 44, p. 38. 
المللی )حقوق در ی بینباشد و در مقابل حقوق بشردوستانهبه زبان ساده، حقوق بر جنگ حقوق حاکم بر توسل کلی به استفاده از زور می 141

 سازد. بنگرید به:حانه را قاعده مند میی مسلجنگ( موارد منفرد اعمال زور در طول یک مخاصمه
MatthewWaxman, ‘Cyber attacks as “force” under UN Charter Article 2(4)’, in Raul Pedrozo and Daria 

Wollschlaeger (eds), International Law and the Changing Character of War, International Law Studies, 

Vol. 87, 2011, p. 43; Sean Watts, ‘Low-intensity computer network attack and self-defense’, in ibid., p. 

59; Michael Schmitt, ‘Cyber operations and the jus ad bellum revisited’, in Villanova Law Review, Vol. 

56, No. 3, 2011, pp. 569–605. 
142 D. Blake and J. Imburgia, above note 1, pp. 184–189. See also M. Schmitt, ibid.. 

ه این دلیل پدید آمدند که بخشی از حقوق که ب]پردازدی[ مموجود در حقوق حاکم بر استفاده از زور یهاشکاف»اشمیت به بحث در خصوص 

 «.های سایبری وجود داشته استاست که پیش از پیدایش عملیات
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تعیین اینکه چه کسی حمله را آغاز کرده دشوار سازد، و تواند میجنگ سایبری صرف ماهیت سرانجام، 

 143گردد.دولت و مسئولیت فردی باز میبه قلب مسئولیت مسائل مرتبط با انتساب 

 عصبیشناسی زیست  کردنتسلیحاتی فناوری نانو و 

برای نه تنها اشیاء و ابزارهای استفاده کننده از فناوری نانو را که ی نانو دشوار است، اما هاتعریف سالح

آن دسته از گیرد، بلکه در بر میگیرند طراحی شده یا مورد استفاده قرار میها ایراد آسیب به انسان

موجب مشروط بر آنکه کنند ایجاد می بار زیان آثاردر مقیاس نانو که  شوندمیابزارهایی را نیز شامل 

 144مرگبار شدن سالح شود.

 است: 145)حاوی مواد منفجره سنگین با چگالی باال( دائمسالح نوع اخیر مثالی از 

است که از آلیاژ ی ریز فوق حرارت دیدههای ترکشترکیب یافته از  انفجاریی حاوی افشانه دائم

در یک فضای نسبتاً کوچک به  ائمدبه دست آمده است. پودری و آسیاب شده فلزی سنگین تنگستن 

 ریز بیشتر()حاوی ذرات غبار به  در اثر تماس فلزی سنگینتنگستن  اشآلیپودر کشنده است. شدت 

با زوایایی بسیار دقیق دهد، اینرسی خود را از دست میبه سرعت در اثر مقاومت هوا شود. تبدیل می

زا شود این ماده به شدت سرطانادعا میبرد. ن میسوزانده و از بیچهار متری خود تا شعاع همه چیز را 

توسط نیروی هوایی ایاالت متحده این سالح ابتدا  شود.تلقی میمحیطی  ی زیستیک آالیندهبوده و 

محدود سازی شهری از طریق های زیان جانبی در جنگکاهش ساخته شد و هدف از طراحی آن آمریکا 

 146انفجار است.قدرت ی دامنه

های هیچ یک از ترکشغیر قابل درمان و غیر ضروری )بویژه از آن جهت که م در ایجاد درد و رنج ئظرفیت دا»

پرسنل پزشکی از بدن خارج شوند( شناسایی شده یا توسط بالفاصله ای بزرگ نیستند که به اندازهآن 

که عناصر و  ی دیگر در خصوص فناوری نانو آن استدغدغه 147«.هراسان ساخته استکارشناسان پزشکی را 

                                                           
143 J. Kellenberger, above note 15; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of 

Contemporary Armed Conflicts, above note 44, p. 37. 
144 H. Nasu and T. Faunce, above note 13, p. 23. 
145 Dense Inert Metal Explosive (DIME) 

 ه است یا خیر تنها یک فرضیه است. بطور کلی بنگرید به:اینکه آیا چنین سالحی در نبرد واقعی مورد استفاده قرار گرفت 146

Dense Inert Metal Explosive (DIME), Global Security, available at: 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/dime.htm (last visited 8 May 2012). 
147 H. Nasu and T. Faunce, above note 13, p. 22. 
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توانند از نظر مستقیماً برای انسان زیان آور نیستند، در مقیاس نانو میای که در مقیاس بزرگ مواد شیمیایی

های از سالح حقوق بین الملل بشردوستانهتلقی  بررسیتواند مستلزم این امر میواکنشگر باشند. شیمیایی بسیار 

 شیمیایی باشد.

نظامی شدن این امکان بسیار واقعی علوم اعصاب، ژنوم انسان و ی جاری در درک هابا پیشرفتبه همین ترتیب، 

شیمیایی و های سالحارزیابی مجدد تفکیک حقوقی بین لزوم آن یکی از تبعات حقوقی  148علم وجود دارد.

طیف »ک ها را بخشی از یاز نظر حقوقی این سالحها کاربرد آنی بر مبنای نحوهبایست شاید میبیولوژیک است. 

های کنوانسیون سالحهای شیمیایی و کنوانسیون سالحطی آن تهدید آمیز بیولوژیکی مداوم در نظر بگیریم که 

 149«.همپوشانی دارند ،رگوالتورها یوابنظیر سموم و  ،میان طیفی هایعامل شمولدر بیولوژیک و سمی 

« بد نام»شیمیایی و بیولوژیک های سالحقابل درک است که در این زمینه وجود دارند. رقیبی فشارهای  

در دست ناتوان کننده های بیولوژیک سالحغیر کشنده نظیر های ن، تحقیقاتی در خصوص سالحهمزماهستند. 

 انجام است.

در این خصوص وجود ندارد، ی جهانی پذیرفته شده تعریفبا وجود اینکه در حال حاضر هیچ 

بر ن عمل شیمیایی آتوان موادی توصیف کرد که را میناتوان کننده های بیوشیمیایی عامل

تنظیم که بر فعالیت هایی های فیزیولوژیک، بویژه سیستمو سیستممیایی خاص روندهای بیوشی

کنند )بطور ای ایجاد میشرایط ناتوان کنندهگذارند، اثر می عصبی مرکزی ی سیستمکننده

                                                                                                                                                                                           
های متعارف ، در خصوص درد و رنج اضافی، پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سالح1پروتکل الحاقی اول، پاورقی شماره  35( 2همراه با ماده )

 پیش از تعیین اینکه استفاده از»الملل معتقد است ( نیز قابل ذکر ست. سازمان عفو بین1980اکتبر  10اجزاء غیر قابل شناسایی ) در خصوص

 .«.شود، مطالعات بیشتری الزم استالملل مشروع تلقی میدر حقوق بین DIMEمهمات 

Amnesty International, ‘Dense Inert Metal Explosives (DIME)’, in Fuelling conflict: foreign arms 

supplies to Israel/Gaza, 2009, available at: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/012/2009/en/5be86fc2-994e-4eeb-a6e8-

3ddf68c28b31/mde150122009en.html#0.12. (last visited 8 May 2012). 

 اجزاء غیر قابل شناسایی، بنگرید به: در خصوصهای متعارف در خصوص مبحثی کلی در رابطه با پروتکل اول کنوانسیون سالح
W. Boothby, above note 57, pp. 196–199. 

 بطور کلی بنگرید به: 148

Mark Wheelis and Malcolm Dando, ‘Neurobiology: a case study for the imminent militarization of 

biology’, in International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 859, 2005, p. 553. 
 علوم اعصاب و فناوری نانو،= و مسائل حقوقی جاری مرتبط با آن بنگرید به:ی همچنین برای مبحثی در خصوص کاربردهای نظامی بالقوه

‘Brain waves 3: neuroscience, conflict and security’, in The Royal Society, available at: 

http://royalsociety. org/ policy/projects/brain-waves/conflict-security (last visited 6 May 2012). 
149 M. Wheelis and M. Dando, ibid., p. 560. 
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تسکین و از دست دادن توهم، گاری، ناسازمنجر به ناتوانی یا سردرگمی، توانند مثال، می

های فنی ، عاملایشیمیی های ناتوان کنندهها همچنین عاملاین عامل(. خوآگاهی شوند

 150.شوندمینامیده حرکت کننده بیهای عاملن و مسکّزیستی، 

ان سربازبیولوژیک و شیمیایی سنتی علیه های عاملدر حالیکه کلیدی جهت یادآوری این است که  ینکته

های نوین عاملگرفتند، ها جای میی سالحبه روشنی در دستهشد، و دشمن یا غیر نظامیان سرکش استفاده می

احتمال اینکه به در چنین مواردی، یک دولت نیز بکار برد. نیروهای نظامی ظرفیت « ارتقاء»بمنظور  توانمیرا 

 بطور مثال:151کم است.ی سالح برسند بسیار آستانه

ترکیبات با استفاده از یقیناً که ی ارتش دست خواهیم یافت به اجرای ارتقاء یافتههه طی چند د 

تعمیم خواهد یافت که های فیزیولوژیک ای از سیستمبه دستهبدست خواهد آمد، و دارویی گوناگون 

 هایتواناییتخاصم، گری، پرخاشو افزایش درد، کاهش ترس و ی خواب هستند. بسیار فراتر از چرخه

تواند همچنین میکارایی سربازان را افزایش دهد، اما تواند به طرز چشم گیری می فیزیکی و هوشیاری

احتمال اندکی بطور مثال، فراوانی موارد نقض حقوق بشردوستانه را به همراه آورد. به طور قابل توجهی 

رعایت  محدودیت وبه  های درگیریموقعیتتخاصم یک فرد در پرخاش گری و افزایش وجود دارد که 

 152منجر شود.های قانونی موجود علیه خشونت ممنوعیت

کاربرد و به نحوی مشابه مطرح شده است. کنترل شونده از راه دور های سالحدر خصوص  مشابه یهایدغدغه

مناطق غیرنظامیان در آرام کردن احتمال ازدحام غیر نظامیان، متفرق کردن برای های انرژی هدایت شده سالح

شست و شوی »احتمال شاید 153مواد شیمیایی موجود در غذای توزیع شده نیز وجود دارد.شغالی از طریق ا

باشد، چرا نگران کننده تر « طی جلسات پس از اقدامبر جای مانده از جنایات ارتکاب یافته خاطرات شیمیایی 

 154شود.فرمانده مربوط می مسئولیت، بویژه حقوق بین الملل بشردوستانهاجرای مستقیماً به توانایی که 

 
                                                           
150 Michael Crowley and Malcolm Dando, ‘Submission by Bradford Nonlethal Weapons Research Project 

to Foreign Affairs Select Committee Inquiry on Global Security: Non-Proliferation’, 2008, pp. 1–2, 

available at: http://www.brad.ac.uk/acad/nlw/publications/BNLWRP_FAC071108MC.pdf (last visited 8 

May 2012). 
 زره بدن به عنوان یک سالح دسته بندی نشده است.بطور مثال،  151

152 M. Wheelis and M. Dando, above note 146, pp. 562–563. 
153 Ibid., p. 565. 
154 Ibid., p. 565. 
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 سالحبررسی فرایند درک نقش مهندسی در ضرورت 

درک شوند، توانایی میپیچیده تر ها سالحدر حالیکه دهد نشان میهای در حال ظهور باال به سالحدید کلی 

ندسی مهله بر مسائل این بخش از مقاشود. دشوارتر میبرای افراد غیر کارشناس کار سالح ی ی پیچیدهنحوه

 .توجه دارد هادرک این مسائل در بررسی حقوقی سالحدخیل شدن نیز بر چگونگی تمرکز کرده و 

 ؟ی دلخواه عمل نکندبه شیوهچرا یک سالح ممکن است 

عمل « مشخصات طراحی محصول»بر اساس یا ی دلخواه شیوهبه  دالیل گوناگونبه یک سالح ممکن است 

. سایر ضعیفتولید  ،کنترل کیفیتنقص در طراحی، یا جزئیات فنی ناکافی،  از: اندعبارتاین دالیل  155.نکند

را در بر  156«عمر مهمات، شرایط ذخیره سازی، شرایط زیست محیطی حین بکارگیری، شرایط زمینی»ل عوام

 گیرد.می

 ایهزردرصد قابل اتکا نیست، مین ضد  100مثالی ساده از نقص در جزئیات محصول، یا دست کم جزئیاتی که 

است که هدف از طراحی آن انفجار در اثر نیروی گام انسان نیست. بطور مثال، اگر یک مین فعال شده با فشار 

 کیلوگرم تنظیم شود. با وجود این، تحقیقات بیومکانیک: 150است، این فشار ممکن است بر روی 

یار نیرویی معادل تواند با راحتی بسدهد یک انسان میی محکمی وجود دارد که نشان میادلّه

کیلوگرم که در  30ساله با وزن  8با این میزان یا فراتر از آن ایجاد نماید. بطور مثال، یک پسر 

کند. یک کیلوگرمی ایجاد می 146های خود در سراشیبی است، نیرویی حال دویدن با کفش

کیلو نیرو  167کیلوگرم در حال دویدن در سراشیبی با پای برهنه  40ساله با وزن  9دختر 

 157کند.کیلوگرم نیرو تولید می 213کند. یک مرد بالغ در حال دو ایجاد می

                                                           
پردازد که محصول چه باید انجام دهد، صول گامی است پیش از جزئیات فنی واقعی یک محصول. مورد اول به این میطراحی مح مشخصات 155

 ی انجام آن ارتباط دارد.در حالی که مورد دوم با محوه
156 Defense Science Board Task Force, Munitions System Reliability, Office of the Under Secretary of 

Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, US Department of Defense, Washington, DC, 

September 2005, p. 15, available at: http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS72288 (last visited 8 May 2012). 
157 ‘Anti-vehicle mines: discussion Paper’, Actiongroup Landmine.de, 2004, p. 5, available at: 

http://www.landmine.de/fileadmin/user_upload/pdf/Publi/AV-mines-discussion-paper.pdf (last visited 8 

May 2012). 



 

34 
 

ها به ی، فرایند تولید، یا ترکیب سامانهتدر غیر این صورت، جزئیات محصول ممکن است صحیح باشد اما راح 

ت مهندسی در جایی ای مرتبط با کیفیتواند مسئلهشود. این امر میی دلخواه نمیطور یکسان منجر به نتیجه

ی کافی مستحکم نبوده و منجر به بروز نقص در محصول باشد که فرایندهای مهندسی اجرا شده به اندازه

 شود.مطرح می رواییی اند و از این رو مسئلهشده

 از: اندعبارتی اولیه کند، دو نتیجهی دلخواه عمل نمیدر جایی که سالحی به شیوه

شود. در صورت بروز اشکال در کارایی سالح، نیروهای خودی با اثر رزمی مطلوب حاصل نمی •

امیان و اموال شوند. اگر سالح مطابق با توضیحات تولید آن عمل نکند، غیر نظخطر مواجه می

 158غیر نظامی با خطر مواجه خواهند شد.

بیند، ممکن است در جایی که غیر نظامیان زخمی یا کشته شده یا اموال غیر نظامی آسیب می •

المللی ی بینی یک عمل متخلفانهتواند بواسطهمسئولیت دولت می 159مسئولیت مطرح شود.

( مطرح شود و مسئولیت کیفری به صورت بالقوه به ین الملل بشردوستانهحقوق ب)یعنی نقض 

را صادر کرده یا به فردی که از سالح استفاده کرده است  سالحای که مجوز استفاده از فرمانده

 گردد.ها باز میو یا به هر دوی آن

 یند بررسی حقوقی خواهد شد.از فرا روایی، یک بخشها، درکی از تحلیل های سالحتر شدن سامانهبا پیچیده

 ارزیابیآزمایش و : روایی

ی یک ارزیابی عینی در خصوص این نکته است که آیا یک سامانه )یا جزئی از یابی ارائهارزشهدف از آزمایش و 

احتمال کارکرد صحیح نسبت به « روایی»یا خیر.  کندمیهمراه با روایی عمل خاص  هاییویژگیآن( مطابق با 

های عملیات و مانند آن( در سطحی از اعتماد است. درک در زمان، چرخه خاص )محاسبه شده یدورهیک 

ای از پیچیدگی برخوردار ساده است اما در واقع از درجه اًظاهربه عنوان عاملی کلیدی در کارایی سالح  روایی

یک عبارت  رواییزیابی عددی ار 160شود.شناخته نمی رواییاست که همواره فوراً توسط افراد نا آشنا با مهندسی 

مشمول »توان به آن دست یافت، بلکه بیشتر و از طریق یک آزمون رد/قبولی نیز نمی 161نیست،« خیر»یا « بلی»

                                                           
 دهد.یالمللی را تحت الشعاع قرار ماین امر تبعات مستقیمی بر کارایی نظامی داشته و اخالق، حمایت عمومی در سطح داخلی و بین 158
در رابطه با یک سناریوی  ؛شودبکار رفته علیه رزمندگان غیر قانونی است مسئولیت ایجاد میهمچنین در جایی که ابزار یا روش جنگی  159

 .ای که خارج از کارزار است.تسلحیاتی ناقص این امر متصور است، بطور مثال، شلیک به رزمنده
160 See generally, Defense Science Board Task Force on Munitions System Reliability, above note 154. 

 .«به من بگوئید آیا قابل اتکا است یا خیر؟»رئیس فرضی خواهد پرسید:  161
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از اطمینان آماری در این  ای مناسببمنظور دست یابی به درجهبطور مثال،  162«.های اعتماد آماری استعلقه

از آزمایشات الزم  حداقلی تعدادخصوص که نرخ شکست برای یک جمعیت سالح خاص قابل پذیرش است، 

سازی منابع و ی بهینهی مهندسی مسئوالنه نحوهرویه آیااست. اما از آنجایی که منابع همواره محدود است، 

های قابل پذیرش است؟ فرض کنید انجام تعداد آزمایشی روایدرک حداقل منابع الزم برای حصول اطمینان از 

باشد. یک رویکرد ساده لوحانه ناظر به کاهش شمار  ی موجودالزم بیش از حد وقت گیر یا فراتر از بودجه

ای و فرض این نکته است که آزمایش هنوز اطالعات مفیدی به دست ها برای پوشش ملزومات بودجهآزمایش

البته قابل بحث است اما در صورتی که نتیجه سطح الزم از اطمینان را است اینطور نشود.  خواهد داد. اما ممکن

ای به همراه داشته باشد. برای مقاصد صدور کنندهتواند نتایج گمراهبدست ندهد، آزمایش مورد توافق تنها می

ی اطمینان آماری ممکن جهشود. در حالیکه درشود یا نمیی خاصی از اطمینان حاصل میگواهینامه، یا درجه

است برای اجزاء غیر مرگبار سالح در جایی که شکست اثر عملیاتی پایینی داشته و یا تبعات ایمنی ندارد به 

ی شناسایی هدف در یک سالح نهی رد یاب(، ساماپایین تنظیم شود )مثل شکست گلولهدر سطح درستی 

را علیه غیر نظامیان  مرگبار هایاستقرار سالحباشد تا یی مستلزم اطمینان آماری بسیار باالممکن است مستقل 

. در صورتی که تضمین آماری تضمین نماید رادشمن شلیک موفق به اهداف به حد اقل رسانده و در عین حال 

ای مانع از آزمایش استقرار های بودجهباالیی برای ایمنی غیر نظامیان ضروری انگاشته شود در حالیکه محدودیت

ی مناسبی به اجرا درآید تا تجربههای محدودیتی آن سالح باید برای کاربردهای تأیید شدهشود، میالزم 

 مناسبی ارائه دهد. اییرومیدانی اطمینان 

های اصلی دست یابی به سالح، شامل مراحل مختلف این امر در عمل چگونه باید اعمال شود؟ گام 

به طور کاربردی توسط مک کلیلند نشان داده شده  165«تخدم در»، و 164«تولید» 163،«مانور»آزمایش طی 

شود، این یک فرایند حقوقی نیست بلکه بخشی از فرایند دست یابی چنانچه مک کلیلند یاد آور می 166است.

 یمشاورهداد برای درونمراحل مهمی »دهد که ارائه می تعیین کننده یها نکاتاست؛ با وجود این، این گام

باشد، مسائل حیاتی اجرا باید به عناصر قابل آزمایش تبدیل  معناداربرای اینکه آزمایش  167است.« رسمیحقوقی 

                                                           
162 Defense Science Board Task Force on Munitions System Reliability, above note 154, p. 15. 
163 Demonstration 
164 Manufacture 
165 In-service 
166 J. McClelland, above note 1, p. 401. 

 یا در طول طراحی، پذیرش مقدماتی، و به عنوان ارزیابی عملیاتی.
167 Ibid., p. 402. 
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تر ممکن است تنها خریدار های کوچکشود که به طور عینی قابل ارزیابی است. در حالیکه بسیاری از ملت

حاتی در حال ظهور ها درگیر برنامه ریزی، ساخت و آزمایش فناوری تسلیسایر دولت 168های آماده باشند،سالح

بنابراین، به جای  169ها است.باشند. در حالیکه میزان این درگیری متفاوت است، یک حق انتخاب برای دولتمی

تواند به ها باشند، یک گام فعاالنه که میهای سالحاینکه حقوقدانان پذیرای منفعل نتایج آزمایش و سایر داده

یابی از طریق داد به مراحل آزمایش و ارزشی درونشود، ارائه عنوان بخشی از فرایند بررسی حقوقی انجام

تواند تواند بعدها به عناصر قابل آزمایش تبدیل شود. این میمیی حقوقی است که های دغدغهشناسایی حوزه

مرتبط با تسلیحات با فناوری باال باشد  جزئیو دسترسی  به مشکالت امنیتیراهی برای اندک توجهی دست کم 

برای کاربردهای نظامی حاوی  رواییای در مناسب است اطمینان افزایش یافتهمطرح شد. بطور مثال،  ترپیشکه 

ی هدف گیری تواند در تعیین اینکه یک رویهعناصر خطرزای باالتر برای غیر نظامیان در نظر گرفت. این امر می

تسلیحات موجود به عنوان روایی های داده تلقی شود یا خیر، از طریق ارجاع متقابل به مجازتواند جدید می

 برای فرایند تصمیم سازی صورت گیرد. دادیدرون

قابل آزمایش، قابل شمارش، قابل »ملزومات حقوقی برای مؤثر بودن باید در اصطالحاتی بیان شوند که  

اریف ملزومات ای است که اغلب بین تعچالش بر طرف کردن فاصلهبخشی از  170باشند.« اندازه گیری و منطقی

در اصطالحات بکار رفته جهت تعریف »توان فنی و کارایی عملیاتی مطلوب وجود دارد. این فاصله را اغلب می

این جایی است که حقوقدانانی  171جست و جو کرد.« آن یسبهمحای سطح کارایی الزم، شرایط موجود و نحوه

و  هارزمایشها، ند اثر گذارند به نحوی که آزمایشتوانند بر فرایکنند میها کار میکه با مهندسین سامانه

 .در نظر گرفته شوندبینی کارایی واقعی  پیشبرای  یی معتبرهابه عنوان شیوه هاتحلیل

                                                           
های تسلیحاتی آماده باید از قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنند. این امر حتی در خصوص خریداری یک سالح البته، خریداران سامانه 168

ی اطالعات کافی به کاربر نهایی در ده دارای فناوری باال دشوار خواهد بود. بطور مثال، ممکن است یک تولید کننده از ارائهکامل و آزمایش ش

 هایالگوریتمکند خودداری نماید. در نتیجه کاربر نخواهد توانیست در خصوص خصوص سالحی که از نرم افزار کد گذاری شده استفاده می

 ای داشته باشد.اطمینان از قابلیت اتکای نهایی سالح قضاوت آگاهانهبکار رفته برای حصول 
169 See Report on the Defense Science Board Task Force on Developmental Test & Evaluation, Office of 

the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, US Department of Defense, 

May 2008, pp. 6–7, available at: www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA482504.pdf; 

های آزمایش تر، محدود شدن دسترسی به دادهدر این سند، کاهش اخیر درگیری دولت آمریکا در آزمایش طراحی، و شاید نگران کننده

 کار مورد تأکید قرار گرفته است.پیمان
برای مبحثی در خصوص مواردی که این امر ی نخست دشوار باشد. بطور مثال، تواند در مرحلهره به اینکه این امر میاشا. 38پیشین، ص  170

 .39برای ملزومات عملیاتی محقق نشده است، بنگرید به پیشین، ص 
171 Ibid., p. 41. 
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تری از توانایی بدست آورد و توان با آزمایشات بیشتر درک افزون، میخدمت استدر ای سامانهوقتی  

از آزمایش و ارزشیابی به طور  مرحلهنماید. این کاربر را تأمین می واقع ملزومات رتضمین نمود که سامانه د

 172شود.یک سامانه مربوط می« دنیای واقعی»ای است که به راستی به کاربرد خاص حیاتی است زیرا تنها مرحله

رعایت ود، ها را قضاوت نماز سالحای که با آن بتوان دستهمعنادار توسط حقوقدانان معیارهای حقوقی ی با ارائه

مفید داد درونبرای ی دیگر زمینهجای داد. موجود درون یک فرایند توان در را میآن سالح جاری حقوق 

سر و کار داریم، ها سامانهبا یک سامانه از وقتی  است. زیرسامانهسامانه و متقابل  اثرترکیب و ارزیابی و تحلیل 

کارایی یا « مالک»ای وجود ندارد که ی یگانهبرنامه هیچ مدیر آمریکا متحدهنظامی ایاالت ی تجربهطبق 

برای پرکاربردی قضایی فرایند هیچ ی تشکیل دهنده باشد، و سامانههای چندین سامانهآزمایی  راستیمسئولیت 

این  173فرمان و کنترل وجود ندارد.های سامانهها به استثنای ی سامانهسامانههای فوری مسئولیت قابلیتانتساب 

در خودرو که  ایقطعهبرای هر کنید که  مقایسهپیشرو خودروسازی های شرکتنظیر  صنایعت را با سایر وضعی

فرایندهای یک قطعه، سامانه و کل محصول )شامل چندین سامانه( انتساب مسئولیت ناشی از گیرد و قرار می

 هایالیهسامانه، مهندسین ر با کاحین و کنترل کیفیت دارند.  طراحی، تولید، آزمایشبرای  ایبسیار پیچیده

را که مستلزم آزمایش و انتساب مسئولیت بین تولید  حیاتیمسائل حقوقی تواند فرایند کنترل کیفیت می

 هستند، شناسایی کنند.بازیگران نظامی گوناگون ی سالح و کننده

 هدفخودکار شناسایی و  روایی

موفق به انفجار گیرند تی در عملیات مورد استفاده قرار میاما وقاند انفجار طراحی شدهبمنظور هایی که سالح

در  174شوند.نامیده میانفجاری جنگ بقایای رها شوند در میدان نبرد و اگر پس از توقف مخاصمات شوند، نمی

مهمات به دلیل آثار  175شود.تعریف می« انفجار موفقاحتمال اقدامی از »به عنوان مهمات حتی  رواییحقیقت، 

ای که کمتر مورد نکته 176.در این زمینه وجود داردحقوقی  مندیقاعدهشده بر جمعیت غیر نظامی، منفجر ن

این امر فقط در بعد مهم دیگری نیز دارد. شناخت هدف خودکار مرتبط با  رواییگیرد این است که توجه قرار می

                                                           
به عنوان بخشی از »دهد که ای روی میعملیاتیای وجود دارد که بر اساس آن شکست سالح به دلیل عوامل شواهد رواییبطور مثال،  172

 ؛«اندآزمایش ساخت، پذیرش و نظارت مورد ارزیابی قرار نگرفته
Defense Science Board Task Force on Munitions System Reliability, above note 154, p. 17. 
173 Report on the Defense Science Board Task Force on Developmental Test & Evaluation, above note 

167, p. 43. 
174 See Defense Science Board Task Force on Munitions System Reliability, above note 132, p. 10. 
175 Ibid., p. 14. 

 بطور مثال، بنگرید به: 176
 ‘Unexploded and abandoned weapons’, in W. Boothby, above note 45, pp. 297–317. 
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هدف اشتباهی را انتخاب گیرد که شود نیست، بلکه سالحی را نیز در بر میحی که منفجر نمیخصوص سال

 کند.می

اینگونه نتیجه گیری کنیم که  شناساییاطالعات تحلیل منطقی است از آیا تعیین کنیم کنیم میتالش  در اینجا

نتیجه گیری چه زمانی اینکه دست یابی به این دشمن است، و مشخصات ها یا حائز برخی از ویژگیهدف 

بطور بزرگ است که نه آنقدر  محاسبات شناساییشمن فرضی و ویژگی دتفاوت بین فرض کنید منطقی است. 

تحلیل ممکن است در چنین صورتی، فوراً آن را بپذیریم. رد کنیم، و نه آنقدر کوچک است که هدف را خودکار 

 درصدیِ  90تطبیق دهد تجربه نشان میفرض کنید ، الزم باشد. فرضیهآزمایش تری، مانند آماری پیچیده

تأیید هدف دشمن برای  قابل اتکاییمعیار موجود در خصوص نوع هدف دشمن  با اطالعات ییشناسا هایداده

احتماالً درصدی همراه باشد،  30درصدی یا  100با تطبیق ها در صورتی که داده .استتشخیص داده شده 

 81ها طبیق دادهتفرض کنید حال قابل قبول دست یابیم. گیری نتیجه یک بهعقل سلیم توانیم با استفاده از می

هدف مشروع شمردن این میزان برای ، اما آیا تلقی کرد درصد 90توان آن را نسبتاً نزدیک به که میدرصد باشد، 

در خصوص تصمیم خود کامالً توان نمی ها به عنوان یک هدف مشروع،پذیرش یا رد دادهدر صورت کافی است؟ 

باالتر در نظر ها را تطبیق دادهپذیرش معیار هر چه رخورد کرد. با آن ببا عدم قطعیت باید یقین داشته باشیم و 

ارزیابی کند کمتر خواهد بود، اهدافی را به اشتباه مشروع شناخت هدف خودکار ی اینکه سامانهاحتمال بگیریم، 

 177موفق به شناسایی اهداف مشروع نشوند بیشتر است.شناسایی ی اینکه سامانهاحتمال اما 

 95قابل اتکای کارکردی نرخ »تواند یک مییک سالح انفجار یا عدم انفجار ای میزان مطلوب بر 

ء کند، به دلیل سوشلیک می مجازغیر به یک هدف که  مستقلی تسلیحاتی با سامانهامر این  178باشد.« درصدی

تفکیک بین برای توان این را آیا می دارد. تطبیق، یک بار از هر بیست بار، «مجاز»دسته بندی آن به عنوان 

اینگونه ی تسلیحاتی یک سامانهبه بنابراین، وقتی  دانست؟قابل قبول کارایی حمایت شده اهداف مشروع و 

« اجرای کارکرد مورد انتظار خود»ی تسلیحاتی موفق به سامانهاین است که آیا  رواییتعریف بهتر برای بنگریم، 

باید دست یابی به هدف  روایی، چاشنی و راهنمایی هایقابلیت هر چه بیشتر بترکی»با و  179شود یا خیرمی

احتمال بسیار باال برای شناسایی صحیح هدف »آنچه الزم است یک گفته شده است  180«.و ارزیابی شودمحاسبه 

                                                           
177 See Defense Science Board Task Force on Munitions System Reliability, above note 154, p. 28. 

عوامل زیست ». حتی این سطح از قابلیت اتکا نیز بر شرایط کنترل شده مبتنی است و در شرایط عملیاتی برای لحاظ 11پیشین، ص  178

 شود؛ پیشین، پیوست.ری مجاز شمرده میسطح پایین ت« محیطی نظیر نوع منطقه و آب و هوا
179 Ibid., p. 14. 
180 Ibid., p. 16. 
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معتبر )مثالً اهداف اهداف به غلط  یا غیر نظامیدوستانه اهداف اینکه است... و یک احتمال بسیار پایین برای 

وجود  اختصاصی بودنحساسیت و ای ذاتی بین مصالحهاز آنجایی که  181«.سایی قرار گیرندمورد شنادشمن( 

فرمان ی یک بررسی مستقل پایهاگر یک انسان  ی کاربرد سالح را نیز باید مد نظر قرار داد.نحوهدارد، 

شمار ه دهد، شناسایی اشتباه ارائتری در برابر حمایت افزونشلیک/عدم شلیک صادر نموده و از این طریق 

با این شود قابل قبول خواهد بود. ارائه میمستقل ی شناسایی غلط که توسط سامانهمثبت های فرمانبیشتری از 

 ی دشمن(اهداف شناسایی شدهکاربرد صحیح در مقابل نبرد )اثر باشد، مستقل ی تسلیحاتی اگر سامانهحال، 

یکی از اهداف اینکه  یادآوریبا مورد سنجش قرار گیرد. امیان بیشتر در برابر تهدیدات علیه غیر نظ یبا دقتباید 

در جایی که  تقویت نماید،کاربر انسانی را تا  با حجم باال استمشاهدات انجام مستقل خودکار و های سامانه

به حوادث تأسف بار علیه نیروهای محتمل ممکن است بسیار ناهای شکستمیلیونی است... حتی مشاهدات »

با استقرار این ممکن است کار در دنیای واقعی در مستقل ی یک سامانهاطمینان به توانایی  182«.جامدخودی بیان

 جدیپساعملیاتی تحلیل  183ایجاد شود.شلیک نهایی کاربر انسانی برای با تأیید مستقل ها در حالت نیمه سامانه

بمنظور شناسایی صحیح سامانه  روایی آماری چشم گیری ازارزیابی با گذشت زمان اجازه خواهد داد ها از داده

 اهداف مشروع صورت گیرد.

 ی پایانی در خصوص آزمایش:یک نکته 

ی ی موجود از طریق استفادههزینهنیروی انسانی و کاهش کارایی افزایش توان، کسب این دستاوردها )

اطمینان در »جاد اینوین برای های کامالً ایجاد شیوه( بر خود بسندههای بیشتر از سامانهبسیار 

از که خواهد بود  وابسته یپایانتقریباً بیهای سامانهاز طریق راستی آزمایی و اعتبار سنجی « استقالل

احتمالی داد درونهای حالتشمار در واقع، شود. ناشی میتطبیق پذیری و خود بسندگی سطوح باالی 

آزمایش مستقیم تمامی نه تنها یاد است که به حدی ز ها ارائه دادتوان به آنرا میها که این سامانه

ها نیز ممکن نیست. یک بخش کوچک و بی اهمیت آنبیش از حتی آزمایش  غیر ممکن است،ها آن

ها در کارکرد آن، و در نتیجه قابل راستی آزمایی نیستاتاً های امروزی ذشیوهبا هایی ایجاد چنین سامانه

 غیر قابل تضمین است.افتاده،  پیش پای موارد، مگر در کاربردهای همه

                                                           
181 Ibid., p. 23. 
182 See Report of Defense Science Board Task Force on Patriot System Performance: Report Summary, 

above note 79, p. 2. 
183 See A. Myers, above note 35, pp. 91–92. 
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 اعتبارراستی آزمایی و  هاینبودِ شیوهامکان پذیر است، اما  استقاللدرجات باالی هایی با سامانهایجاد 

باوجود این،  شود.برای استفاده می، مگر در درجات پایین، استقاللتضمین است که مانع از  سنجی

بدون  استقاللدرجات بسیار باالتری از میدانی با های نهساماراغب باشند از  بالقوهدشمنان ممکن است 

قابل توانی ی از مزایااز این طریق استفاده نمایند، و قابل تأیید  اعتبار سنجیراستی آزمایی و نیاز به 

هایی برای مستلزم روشنا متوازن مقابله با این مزیّت بهره مند شوند. نیروی هوایی توجهی نسبت به 

 184اند.هنوز ایجاد نشدهاست که  قابل اتکاءراستی آزمایی و اعتبار سنجی  یک دستیابی به

)در آیا تحقیق در خصوص سالح  سالح است.در خصوص  تحقیقاتسالح، ای کامالً جدا از آزمایش مالحظه

ای دلیل منطقی)گذشته از بودجه( هیچ بطور کلی، محدود شوند؟ توسط مسائل حقوقی باید تولید آن( مقابله با 

 ،پیش ببرددهد و مهندسی اجازه میمرزهای علم جایی که تا تسلیحات بالقوه را تحقیقات نتواند وجود ندارد که 

در تولید و کاربرد  قاعدهبر اساس  محدودیتزمان وضع 185وجاهت را به عنوان دلیل دارد.کمترین  قاعدهتغییر 

این جایی  186دالل متفاوتی داشته باشند.استمالحظات اخالقی بر مبنای ممکن است برخی البته، سالح است. 

 گیرند.مورد بحث قرار میمطرح شده و به بهترین شکل استدالالت است که 

 نتیجه

همکاری دانشمندان علوم موارد، در کنار سایر های تسلیحاتی، پیچیدگی فنی روزافزون تسلیحات و سامانهبا 

های کنوانسیونپروتکل الحاقی به  36ی ماده وفق سالحانجام بررسی در  حقوقدانانرایانه، مهندسین و 

                                                           
184 US Air Force, ‘Technology horizons’, available at: 

http://www.af.mil/information/technologyhorizons.asp (last visited 6 May 2012). 
 ها و هواپیماهایی مورد اشاره در:اییبطور مثال بنگرید به زیر دری 185

Anderson and Waxman, above note 29, pp. 6–7. 

اصول بنیادینی نظیر  مسئلهاین فرض بر این است که المللی ممکن است تغییر کنند، ی بینقوق بشردوستانهدر حالی که برخی از ابعاد ح

 گیرد.تفکیک، تناسب و درد و رنج غیر ضروری را در بر نمی
186 See Matthew Bolton, Thomas Nash and Richard Moyes, ‘Ban autonomous armed robots’, Article 36, 5 

March 2012, available at: http://www.article36.org/statements/ban-autonomous-armed-robots/ (last 

visited 6 May 2012): 

باید خطی قرمز کشید. نخستین مستقل ها در جنگ توقف ناپذیر باشد، بر هدف گیری کامالً رسد افزایش نقش رباتدر شرایطی که به نظر می»

)که هنوز  زرهمینی ضد زهای ی مینهای سادهند این باشد که چنین خط قرمزی به طور مؤثر ترسیم شود، از فناوریتواگام در این خصوص می

 های موجود در این خصوص نیست؛ بطور مثال،های در دست ساخت. این به معنای نادیده انگاشتن چالشترین سامانهاند( تا پیچیدهمنع نشده

به نظر  متقنرکرد اتوماسیون در دفاع موشکی و بافتارهای مشابه را مورد بررسی قرار داد اما برخی اصول ی کاممکن است الزم باشد نحوه

رسند. تصمیم گیری برای کشتن و آسیب رساندن نباید توسط ماشین صورت گیرد، و حتی با وجود امکان اشتباه انسان، تفکیک بین اهداف می

 «.ودد توسط وی انجام شنظامی و غیر نظامی بای
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 المللی )پروتکل الحاقیی بینمخاصمات مسلحانهحمایت از قربانیان خصوص  درژنو  1949اوت  12ی چهارگانه

در ی فنی خود بنگرند. حوزهدر انزوا به و هر رشته  باشند ایجزیرهها نباید بررسی 187حائز اهمیت است.( اول

 188نیاز خواهند داشت،« و دقت سالح رواییک درک فنی از ی»به پردازند به بررسی حقوقی میافرادی که مقابل، 

مهندسان، حقوقدانان، البته این به آن معنا نیست که  189آید.هنگام عملیات چگونه به کار میسالح و نیز اینکه 

 هاهر یک باید از سایر رشتهکه  به این معنا استاما ای باشند، باید چند رشتهکاربران و متخصصان علوم رایانه، 

تسهیل بحث معنادار را شناخته، ها بر روی یکدیگر را ی آنبالقوهاثرگذاری متقابل درک کافی داشته باشند تا 

 بفهمند.را  سالح خواهد داشت فرایند کارآثاری که در هر حوزه از بافتار تصمیمات خود در بخشیده و 

 حقوق بین الملل بشردوستانهالح مشارکت دارند باید از اصول کلیدی در تولید سآن دسته از افرادی که  

باشند باید داد حقوقی بررسی تسلیحات را عهده دار میدرونحقوقدانانی که آگاه باشند. قابل اعمال بر کاربرد آن 

های عملیاتی کارراهایجاد جهت کمک به  از این دانشکاربرد عملیاتی سالح آگاه بوده و ی به طور خاص از نحوه

بهره ببرند.  حقوق بین الملل بشردوستانهاز منظر شناخته شده در خصوص سالح ی فناورانهمسائل در پرتو 

اعتبارسنجی، شامل آزمایش و های شیوهاین امر داشته باشند که باید درکی از ها ی طرفهمهافزون بر آن، 

حقوق مطابقت با در های عملیاتی، بلکه خروجیر بافتار ایجاد شده و تفسیر شوند، نه فقط د، باید رواییاقدامات 

 .بین الملل بشردوستانه

حقوقدانان، مهندسان، و است،  جزئیو  محرمانهبسیار در حالیکه جزئیات قابلیت یک سالح اغلب  

 یجزئامنیتی و دسترسی محرمانگی های بر محدودیتو خالقیت با یکدیگر کار کنند تا  همکاریبا باید کاربران 

ای با معنا بتواند مشمول آزمایش سامانهباشد که  واند ایجاد معیارهای صریح حقوقیتمیرویکرد یک فائق آیند. 

 پارامتریپذیرش چند  معیارهایمتشکل از های هایی از تساویمجموعهطراحی تواند رویکرد دیگر میباشد. 

ی اطمینان، و درجه، رواییهای رود در دادهوفرضیه را ضمن آزمایش ی اجازههای تساوی چنین مجموعه باشد.

تردید ارزیابی سالح،  رواییهای نظامی قابل انتظار، دادهمزیّت داد نظیر های درونعوامل خطر با استفاده از داده

 دهد.میغیر نظامی اهداف  زا برایعوامل خطرشناسایی، و 

                                                           
187 See P. Spoerri, above note 54. 
188 K. Lawand, above note 1, pp. 929. 
189 ICRC, A Guide to the Legal Review of New, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement 

Article 

36 of Additional Protocol I of 1977, above note 1, pp. 17–18. 


