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مقدمه ِ
گذر زما و ارتقای جایزا فرد در حقوق بینالملل ،افزایم توجه بهه شه و کرامهت انسها در
جوامع بشری ،مشاه ۀ ویرانیهای حاال از جنگ ها و آثار سوء و غمبار آنها ،و کشتار و اربهانی
ش هزارا انسا بیگنا  ،بشر را به ت وین و توسعۀ اواع ی با هه ااعه من سهازی رفتهار
متصااما در جنگها واداشته که امروز تنت عنوا حقوق بینالملل بشردوستانه 1یها حقهوق
مصااما مسلنانه شناخته میشودب حقوق بشردوستانه دسهتصوش تنهو و دگرگهونیههای
بسیاری در جهت توسعه و گسترش اواع خود بود استب حمایت از جا  ،ش و منزلت افهراد
در مصااما مسلنانه ،مهمترین ه حقوق بهین الملهل بشردوسهتانۀ مه ر اسهتب در برابهر
حقوق بشردوستانۀ م ر یا حقوق ژنو ،حقوق بشردوستانۀ سنتی یا حقوق هه ارار مهیگیهردب
اغل ه از حقوق بشردوستانۀ سنتی ،من ودسازی جنگ ،و هه از حقهوق مه ر  ،ته مین
هریه بیشتر ش و کرامت و حقوق اساسی انسا  ،و تعقی و مجازا جنایتکارا جنزی اسهت
(کنعانی)9 :1931 ،ب بر این اساس ش و منزلت انسا در هر شرایطی ،حتی جنگ ،بای حفه
شود (کنعانی)13 :1931 ،ب
بهطور کلی حقوق بشردوستانه ،مجموعهای از اواع بینالمللی ،اعم از اراردادی یها عرفهی و
به طور مشصص ناظر بر رفتار اوای متصاام در جنگهای مسلنانۀ بینالمللی یا غیهربینالمللهی
است (کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه)2 :1931 ،ب به تعبیری دیزر میتوا حقهوق بشردوسهتانه
را سازوکاری برای براراری تواز میا مالحظا انسا دوستانه و مقتضیا نظامی در جنگهها
دانستب مقتضیا نظامی ،مت ثر از منافع و امنیت ملی دولتها و مالحظا انسا دوستانه ،مت ثر
از حقوق بینالملل بشردوستانه ان ب حقوق بشردوستانه با من ودسازی ش رفتهار متصااهما ،
سعی در کاهم خشونت موجود در درگیریهای مسلنانه دارد و تنهها هه مشهروع جنهگ را
تضعیف نیروهای دشمن میدان ()Saint Petersburg Declaration, 1868ب
حقوق بینالملل بشردوستانه با وضع ااهول بنیهادین 2و کلهی ،کهاربرد برخهی تسهلینا و
روش های جنزی را در مصااما مسلنانه منع میکن ب ااهول بنیهادین و اواعه کلهی حقهوق
بینالملل بشردوستانه با ه کاهم رنج ناشی از جنگ ،به حمایت از رزمن گا و غیرنظامیها
میپردازن ب حمایت از غیرنظامیا از طریح اال تفکیک ،9و حمایت از نظامیا بههوسهیلۀ ااهل
منع ایراد درد و رنج بیم از ح و غیرضروری 0تنقح میپذیردب
مت سفانه با وجود منع کاربرد تسلینا و روشهای جنزی به موجه حقهوق بشردوسهتانه،
1. International Humanitarian Law
2. Fundamental
3. Distinction
4. Superfluous and Unnecessary Suffering
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این احتمال وجود دارد که این ابیل تسهلینا در مصااهما مسهلنانه اسهتفاد شهون ب منهع
تولی  ،تکثیهر ،اکتسهاب ،ذخیهر سهازی و انتقهال برخهی تسهلینا خها براسهاس معاهه ا
ین جانبۀ خلع سالح و کنترل تسلینا  ،به تسری اواع حقهوق بشردوسهتانه بهه زمها اهل
منجر ش  ،من ع کاربرد تسلینا غیربشردوستانه در زما جنهگ را بهه منهع اکتسهاب ،تولیه ،
تکثیر و ذخیر سازی آ در زما ال ارتقا میده  ،و به اجهرای دایهحتهر ،بهتهر و مطمهئنتهر
حقوق بشردوستانه یاری می رسهان ب خلهع سهالح و کنتهرل تسهلینا ایهن اطمینها را ایجهاد
میکنن که دراورتیکه دولتها سالحی را در اختیار ن اشته باشن  ،اادر بهه اسهتفاد از آ در
مصااما مسلنانه نیز نصواهن بودب
از آنجا که سالح نقم بسیار مهمی در مصااما مسلنانه ایفا میکنه و ابهزاری در جههت
آسی رسان به افراد و اه ا نظامی دشمن بهحساب مهیآیه  ،بصهم یشهمزیری از اواعه
حقوق بشردوستانه را اواع حاکم بر بهکارگیری تسلینا و روشهای جنزی تشکیل میدهن ب
ازایههنرو «کنتههرل ابههزار و روشهههای جنزههی ،یکههی از مهههمتههرین مباحههو حقههوق بههینالملههل
]بشردوسههتانه[ اسههت» (سههاع )22 :1932 ،ب از طرفههی ،حقههوق بههینالملههل بشردوسههتانه بهها
من ودیتهایی ذاتی مواجه است کهه بهه موجه آنهها اهادر بهه منهع کامهل و جهامع تولیه و
به کارگیری تسلینا غیربشردوستانه نصواه بود ،زیرا اواع بشردوستانه اهرفا کهاربرد برخهی
تسلینا را در زما جنگ منع می کنن ب در اینجها دو منه ودیت اساسهی پهیم روی حقهوق
بشردوستانه دی میشود :اول) منع کاربرد؛ نه تولی  ،اکتساب ،ذخیر سازی ،و انتقال تسلینا ؛
و دوم) منع در زما جنگ؛ نه در زما ال ب
منع و کاهم تسلینا  ،موضوع رژیم خلع سالح و کنتهرل تسهلینا نیهز اسهت؛ بنهابراین
حقوق بشردوستانه و خلع سالح و کنترل تسلینا در مقولۀ سالح ،اه ا مشترکی دارن ب ههر
دو شاخه از حقوق بهنوعی بر دیزهری ته ثیر مهی گذارنه و بهه نیهل بهه اهه ا یکه یزر یهاری
میرسانن  ،بهطوریکه امروز مالحظها و ااهول بنیهادین حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانه در
بسیاری از معاه ا ین جانبۀ خلع سالح و کنترل تسلینا تجلی یافتهان ب به این ننو که ههر
دو درا د وضع ای وبن هایی بر ابزار و روشهای جنزی با ه من ودسازی آنها هستن ب ایهن
نقطۀ مشترک می توان سرآغاز همکاری و ارتباط نزدیک میا این دو شاخه از حقوق بینالملهل
باش  ،به خوو اینکه امروز معاه ا خلع سالح و کنترل تسهلینا از شهکل سهنتی کهه در
دورۀ جنگ سرد داشتن خارج ش  ،امنیت بشر و مالحظا بشردوستانه را در دستور کار خهود
ارار داد و به اه ا موردنظر حقوق بینالملل بشردوستانه نزدیکتر ش ان ب
امروز مفهوم خلع سالح و کنترل تسلینا بسیار بسط و گسترش یافته و هر نوع توافقنامۀ
بینالمللی ای که ه از آ حف  ،من ودیت یا امنای دستهای خا از تسلینا  ،جلهوگیری
از برخی فعالیتهای نظامی خا  ،ااع من سازی کاربرد نیروهای نظهامی ،منهع نقهل و انتقهال
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برخی از ااالم نظامی مهم ،کاهم احتمال جنگههای توهادفی ،من ودسهازی یها منهع کهاربرد
برخی تسلینا خا در جنگ ،و اعتمادسازی میها دولهتهها از طریهح شهفافیت بیشهتر در
زمینههای نظامی و در نتیجه ایجاد جو بینالمللی ای را که به خلع سهالح منجهر گهردد ،شهامل
میشود ()Mathews and McCormak,1999: 23ب بهزعهم نزارنه گا  ،ایهن تعریهف گسهترد از
کنترل تسلینا  ،حتی معاه ا بشردوستانه ای همچو اعالمیۀ سن پترزبورگ را که با اهه ا
بشردوستانه ،اما با نتایج و پیام های خلع سالح و کنترل تسلینا منعق شه انه نیهز شهامل
می شودب بر این اساس حتی ااول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه همچو اال منهع درد
و رنج بیهود و اال تفکیک نیز که کاربرد برخی تسلینا در جنگها را منع میکننه  ،نهوعی
اواع کنترل تسلیناتی بهحساب میآین ب
از منظر حقوق بشردوستانه ،کاربرد تسلیناتی که با اه ا و ااهول بنیهادین ایهن شهاخه از
حقوق مغایر دارن  ،ممنوع استب خلع سالح و کنترل تسلینا نیز تولیه  ،تکثیهر ،اکتسهاب و
ذخیر سازی برخی از تسلینا خا را منع میکن ب خلع سالح و کنترل تسلینا مهیتواننه
منع کاربرد سالح های ممنوعه به موج حقوق بشردوستانه در زما جنگ را ،به منهع تولیه و
تکثیر و اکتسهاب آ در زمها اهل تسهری دهنه ب بهرای مثهال کنوانسهیو منهع تسهلینا
9
بیولوژیک ،1کنوانسیو منع سالحهای شیمیایی ،2معاه ۀ منع جامع آزمهایمههای هسهتهای ،
کنوانسیو سالحهای متعارفی که آثار تفکیک ناپذیر داشته یا بهه ایهراد درد و رنهج غیرضهروری
منجر میشون  ،0معاه ۀ منهع مهینههای ضه نفر ،1و کنوانسهیو منهع سهالحههای خوشههای0
نمونههایی از منع تولی و کاربرد ابزار و روشهایی هستن که با ااول بنیادین حقوق بینالملهل
بشردوستانه مغایر دارن ب
امروز نه تنها از اهمیت حقوق جنگ و به موازا آ حقوق خلع سالح و کنتهرل تسهلینا
کاسته نش  ،بلکه تنو حاال از پیشرفت فناوری و علوم زیسهتی ،موجه تولیه و کهاربرد
ابزارها 2و روشهای 3جنزی نوینی ش است که بنیا زن گی بشر را ته ی کرد و لزوم وجهود
اواع بشردوستانه را دوین ا ساخته استب ظهور سالحها و شیو ههای نهوین جنزهی همچهو
1. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling ofBacteriological
(Biological) andToxin Weapons and on their Destruction, 10 April 1972
2. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction, 3 September 1992
3. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, 10 September 1996
4. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be
deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, 10 October 1980
5. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel
Mines and on their Destruction, 18 September 1997
6. Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008
7. Means
8. Methods
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تسلینا کامال خودکار یا خودمصتار ،1با ویژگیها و خویوهههای مننوهربهفهرد خهود ،توجهه
متصووا و نهادهای حقوق بین الملل بشردوستانه و حامیا حقوق بشر 2را به خود جل کرد
و اابلیت اعمال – و نه اعتبار – حقهوق مصااهما مسهلنانه را مهورد آزمهو اهرار داد اسهت
()Nasu & McLaughlin, 2014: 1ب
سالح های کامال خودکار یا تمام اتوماتیک با یک بار برنامهریزی اولیه ،وارد جبههههای نبهرد
ش و ب و دخالت انسا با انتصاب و تعقی مستقل اه ا خهود بهه انجهام عملیها نظهامی
می پردازن ب این تسلینا تنهها نمونهۀ کهویکی از ته ثیر فنهاوری بهر تغییهر ابهزار و روشههای
جنزیان ب فناوری های نوین نظامی همچو شمشیر دولبه ای هستن که کاربرد آنهها در اهنایع
نظامی ،تولی و به کارگیری تسلیناتی را موج ش است که اگریه ممکن است برای ااحبا
آ  ،امنیت و سلطۀ نظامی به همرا داشته باش  ،در عین حال ته ی ی علیه بشر و کرامت انسا
خواه بود؛ بنابراین زم است تولی و استفاد از علوم و فناوریهای نوین موضهوع حقهوق اهرار
گیرن و ااع من شون ب
ه از نزارش این مقاله ،بررسی ااول بنیادین و کلی حقوق بینالملل بشردوستانه و اعمال
آ بر ابزارها و روش های نوین جنزی همچو تسلینا کامال خودکار استب هما طورکه اشار
ش  ،اواع بشردوستانه بهتنهایی برای ااع من سازی کاربرد تسلینا نوین همچو سالحهای
کامال خودکار کافی نیستن  ،زم است جامعۀ بینالمللی ،این ابیل تسلینا را در دسهتور کهار
خود ارار ده و نسبت به ااع من سازی آنها در اال معاه ا ین جانبۀ خلع سالح و کنتهرل
تسلینا اا ام کن ب با این حال ،تا انعقاد ینین کنوانسیو ها یا معاه ا ین جانبههای ،ااهول
بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بر این ابیل تسلینا اعمال خواهن ش ب

اصولِبنیادینِوِکلیِحقوقِبینالمللِبشردوستتانهِ]نتاررِبترِابزارهتاِوِ
روشهایِجنگی[ ِ
در حقوق بینالملل بشردوستانه « ااولی وجود دارن که فارغ از وضعیت خا مصاامه و فهارغ
از وضعیت طر های متصاام اعمهال مهیشهون ب ایهن ]ااهول[ همها ااهول بنیهادین حقهوق
بشردوستانه هستن که منزلتی بسا اواع عرفی و ارگا اومنس یافتهانه » (سهاع )33 :1932 ،ب
با مطالعه و استناد به منابعی همچو کنوانسیو  1300ژنو ،9اعالمیهۀ سهنپترزبهورگ ،حقهوق
هه ،0کنوانسیو های یهارگانۀ ژنو 1و پروتکهلههای النهاای سهال  21322مهیتهوا بایه ها و
1. Fully Autonomous Weapons
2. Human Rights
3. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, 22 August 1864
4. The Hague laws
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نبای های حاکم بر مصااما مسهلنانه بههخوهو اواعه من ودکننه ۀ کهاربرد تسهلینا را
استصراج کردب ااول بنیادین حقوق بشردوستانه ااولی ان که در مصااما مسلنانه به زما و
مکا خاای من ود نمی شون و در هر شرایطی از جنگ اابل اجرا هستن ب یه تسهلیناتی کهه
در گذشته وجود داشته و یه تسلیناتی که در آین مورد استفاد ارار گیرن  ،مشهمول ااهول
بنیهادین حقهوق بشردوسهتانه شه و منه ود خواهنه شه ( Additional protocol(I) to the
)Geneva Conventions, 1977: Art. 36ب
با استناد به متو و اسناد تشکیلدهن ۀ حقوق بینالملل بشردوسهتانه بههویهژ کنوانسهیو
 1300ژنو بهعنوا اولین کنوانسیو بین المللی ناظر بهر حمایهت از زخمیها و بیمهارا جنهگ
زمینی و مق م بر سایر اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه ،میتوا به این جمعبن ی رسی کهه
دو اال «حمایت» 9و «من ودیت» ،0دو اال بنیادینی هستن که به موازا سایر ااهول کلهی
حقوق بین الملل بشردوستانه همچو اال تفکیک ،اال منع درد و رنج بیهود  ،اال تناسه ،1
اال احتیاط در حمال  0و ضرور ]نظامی[ ،از واف بنیادین برخوردارن ب «به تعبیر دیزر ایهن
دو اال بنیادین ،بستر ایجاد پارادایمی را فراهم آورد ان که از بطن آ حوزۀ موضهوعی حقهوق
بشردوستانۀ بین المللی منمل پی ا کرد و بالمآل اواعه پایهه ای همچهو تفکیهک ،منهع رنهج
بیهود  ،و تناس موضوعیت پی ا کرد ان ( »2دوسترهو و همکهارا )2 :1931 ،ب وفهح ایهن دو
اال ،دولتها در رفتار خود در مصااما مسلنانه و بهکارگیری ابزارها و روشهای جنزهی ،بها
من ودیتها و مالحظا بشردوستانه روبهرو بود و هموار موظف به رعایت اواع و ااول کلی
حقوق بینالملل بشردوستانهان ب

ِ.1اصلِحمایت ]ازِقربانیان[
این اال که پیشینۀ آ به ت سیس کمیتۀ بینالمللهی اهلی سهر  3در سهال  1309و سهپس
کنوانسیو بین المللی حمایت از زخمیا و بیمارا جنگ زمینی در سال  1300بهازمیگهردد و
مق م بر سایر ااول کلی حقوق بینالملل بشردوستانه است ،مبنها و اساسهی بهود بهر حمایهت و
منافظت از اربانیا و مآ فراهم کهرد امکانها و تجهیهزا پزشهکی در جههت کهاهم آ م
1. Geneva conventions 1949
2. Additional protocols 1977 to Geneva 1949 conventions
3. Protection
4. Limitaton
5. Principle of Proportionality
6. Precautions in attacks

2ب برای مطالعۀ بیشتر در خوو مت ولوژی نزارن گا در خوو ااول بنیادین و اساسی حقوق بینالملل
بشردوستانه ،به مق مۀ منبع زیر مراجعه کنی  :ایزابل دوسترهو و همکارا  2 :1931 ،و 3ب
8. International Committee of the Red Cross
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اربانیا مصااما مسلنانه که در سالهای بع در اال اال تفکیک (حمایت از غیرنظامیها )
و در اال اال منع درد و رنج بیهود (حمایت از نظامیا ) توسعه و گسترش یافتب
پروتکههل دوم النههاای  1322نیههز در مههادۀ  ،11بههر حمایههتهههای عمههومی و کلههی از افههراد،
جمعیتها و اه ا غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از عملیا ههای نظهامی ت کیه مهیکنه ب
غیرنظامیها و اهه ا غیرنظههامی ههیچگهها نبایه مهورد حملههه وااههع شهون و هههر نههوع ااه ام
خشونت باری که با ه ایجاد ترس و وحشت میها غیرنظامیها انجهام گیهرد ،ممنهوع اسهتب
عبار پرهیز از «هر نوع اا ام خشونتباری که با ه ایجاد ترس و وحشت میا غیرنظامیها
انجام گیرد» ،حاکی از تفاو میا اال تفکیک و اال حفاظت استب واض اسهت کهه مقوهود
این عبار در مادۀ  ،11نه لزوم تفکیک میا اه ا نظامی و غیرنظامی ،بلکهه لهزوم حمایهت و
منافظت از اشصا و حف ش و منزلت آنا در جبهههای نبرد استب

ِ.2اصلِمحدودیتِ]کنشگران[ ِ
این اال که از ااول بنیادین حقوق بشردوستانه و جا کالم این شاخه از حقوق اسهت ،دامنهۀ
گسترد و وسیعی از منه ودیتهها را در برمهی گیهرد کهه در االه سهایر ااهول کلهی حقهوق
بشردوستانه تبلور یافته استب
این اال حح دولتها در انتصاب و بهکارگیری ابزار و روشهای جنزی را نامن ود نمیدان ب
براساس این اال ،دولتها موظفان از بهکارگیری روشها و تسلیناتی که ذاتها به و تفکیهک
عمل کرد و آثار پیمبینیناپذیر یا کنترلنش نی دارنه یها موجه ایهراد درد و رنهج بیههود و
غیرضروری میشون  ،خودداری کنن ب
بن  1مهادۀ  91پروتکهل اول النهاای  1322در خوهو ابهزار و روشههای جنزهی مقهرر
میدارد :در هر مصاامۀ مسلنانهای ،حح طر های مصاامه در انتصاب روشها و ابهزار جنزهی
نامن ود نیستب بنابراین دولتها پیم از تولی و بهکارگیری یک سالح ج ی بای به تطهابح آ
با حقوق بشردوستانه و سایر اواع حقوق بینالملل توجه کنن ب دولتها از دو منظر در خوو
یک سالح من ودیت دارن ؛ اول روش بهکارگیری سالح ،و دوم ماهیهت و آثهار ناشهی از کهاربرد
یک سالحب روش بهکارگیری به این معناست که استفاد از یک سالح ممکهن اسهت ذاتها مغهایر
حقوق بشردوستانه نباش ؛ اما ننوۀ استفاد از آ برخال اواع بشردوستانه باش ب بهرای مثهال
سربازی را در نظر بزیری که ب و تمایز میا اشصا نظامی و غیرنظهامی از روشهی اسهتفاد
می کن که ب و تفکیک ،موجبا آسی و اتل جمعیت غیرنظامی را فهراهم مهیسهازد؛ یها بها
روشی میجنز که با ایراد درد و رنج بیهود بر نظامیا همرا استب
رعایت دو اال بنیادین حمایت و من ودیت ،وجود اواع ی کلیای را ایجاب کرد است که بهعنوا
اواع کلی یا اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه شناخته میشون که در ادامه بررسی خواهن ش ب
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ِ.3اصلِتفکیک
این اال که از ا یمیترین و مهمترین ااول حقوق بینالملل بشردوستانه است ،در ان یشههای
ال طلبانه و بشردوستانه ،بهویژ آموز های مذهبی و فلسفی ریشه داردب برای اولینبار در نیمهۀ
دوم ار نوزدهم بود که اعالمیۀ سهنپترزبهورگ بهر تفکیهک میها نظامیها و غیرنظامیها در
حمهال ت کیه کهرد ()Saint Petersburg Declaration, 1868ب در سهالههای  1333و ،1362
کنفرانسهای ال هه با ت وین اواع و عر های جنگ زمینی و ننوۀ انجام عملیا نظهامی،
مج دا بر این اال ت کی کردن ب با توهوی کنوانسهیو ههای یهارگانهۀ ژنهو در سهال  1303و
پروتکلهای الناای منضم به آ در سال  ،1322حمایت از غیرنظامیا و اهه ا غیرنظهامی در
برابر آثار مصااما گسترش یافتب میتوا گفهت مبنهای پروتکهل اول النهاای ،ااهل تفکیهک
استب براساس پروتکل اول ،نهتنها غیرنظامیا نبای مهورد حملهه اهرار گیرنه  ،بلکهه در هنزهام
حمله به نظامیا و اه ا مشروع دشمن نیز بای ینا احتیاط و داتی به خرج داد که آسهیبی
به غیرنظامیا و اه ا غیرنظامی وارد نشهود () .)Additionalprotocol(I), Art. 57(1)(2بهرای
مثال ،بن «الف»  2مادۀ  12پروتکل اول الناای  1322تنت عنوا ااه اما احتیهاطی هنزهام
حمله 1مقرر میدارد :کسانی که در خوو یک حمله تومیمگیری یا برنامهریزی میکنن بای
هر نوع اا ام ممکن 2را در جهت کس اطمینا از اینکه اه افی که مورد حمله ارار مهیگیرنه
اشصا و اموال نظامی نیستن  ،اتصاذ کنن ( ).)Additional protocol(I),Art. 57(2)(a
بنیا حقوق بشردوستانه در خوو ه ایت و انجام عملیا نظهامی ااهل تفکیهک اسهتب
دیوا بینالمللهی دادگسهتری در ر ی مشهورتی  91330ااهل تفکیهک را اولهین ،مههمتهرین و
سصتزیرانهترین اال حاکم بر مصااما مسلنانه دانسته است ()Tavernier, 2013: 160ب
بن  9مادۀ  12پروتکل الناای از دولتها مهیخواهه در مهواردی کهه در مهورد نظهامی یها
غیرنظامی بود ه فی که اغل غیرنظامی بود است ،همچو عبادتزا ها ،0خانه یا اسهتراحتزا
غیرنظامی 1یا م رسه شک دارن  ،اال را بر غیرنظامی بود ه مذکور ارار دهن ب
در خوو ابزار یا تسلیناتی که از حیو ماهیت یا روش کاربردشا آثار تفکیکناپذیر دارنه ،
بن  0مادۀ  11پروتکل الناای با بیا عبار حمال کورکورانه 0اعهالم مهیدارد :حمالتهی کهه بها
استفاد از روشها یا ابزار جنزیای اهور مهیگیهرد کهه نتهوا آ را علیهه یهک هه نظهامی
مشصص بهکار گرفت و حمالتی که در آ از روشها یا ابزار جنزیای استفاد میشود که ته ثیرا
1. Precautions in attack
2. Feasible
3. Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons
4. Place of Worship
5. Dwelling
6. Indiscriminate Attacks
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آ را نمیتوا براساس مقررا این پروتکل من ود ساخت ،ممنهوع اسهتب همچنهین ههر یهک از
طر های مصاامه موظفان هنزام حمله علیه یک ه نظامی ،اا اما احتیهاطی زم را بهرای
به ح اال رسان تلفا ناخواسته و اتفاای حاال از حمله به اه ا غیرنظامی اتصاذ کنن ب
امروز اال تفکیک به یک ااع ۀ عرفی حقوق بین الملل تب یل ش است که تبعیهت از آ
برای همۀ دولتها اعم از دولتهایی که طر ههیچیهک از معاهه ا بشردوسهتانۀ بهینالمللهی
نیستن  ،زم است (هنکرتز و دوسوال بک)02 :1931 ،؛ ضمن اینکهه اساسهنامۀ دیهوا کیفهری
بینالمللی نیز «ه ایت عم ی حمال علیه جمعیت غیرنظامی یها افهراد غیرنظهامی کهه نقهم
مستقیمی در درگیریها ن ارن » 1را بهعنوا جنایت جنزی شناخته استب

ِ.4اصلِمنعِدردِوِرنجِبیهوده ِ
حقوق بینالملل بشردوستانه استفاد از هر نوع ابزار یا روش جنزی را که موج ایهراد درد و رنهج
بیهود و غیرضروری بر نظامیا شود ،منع میکن ب هما طورکه در اعالمیۀ سهنپترزبهورگ اشهار
ش است ،ارتکاب هر نوع عملی بیم از تضعیف اوای دشمن و خارج کرد رزمنه گا دشهمن از
کارزار ،بیهود است و مزیت نظامی منسوب نمیشودب ازاینرو اعالمیۀ سنپترزبهورگ گلولههههای
انفجاری را که موج درد و رنج بیدلیل و تسلیناتی را که به مرگ حتمی فهرد منجهر مهیشهود،
منع کرد استب بن  1مادۀ  29اواع ضمیمۀ کنوانسیو  1362هه نیز ایراد درد و رنهج بیههود
بر نظامیا دشمن را منع میکن ب کنوانسیو ههای یهارگانهه ،در خوهو اواعه جنزهی سهاکت
هستن و اغل به وضع اواع بشردوستانه اختوا یافتهان ب اما پروتکهلههای النهاای  1322کهه
تکمیلکنن ۀ اواع کنوانسیو های یهارگانهان  ،اواعه ی را بهرای منهع درد و رنهج بیههود وضهع
کرد ان ب پروتکل اول الناای سال  1322در بن  2مادۀ  ،91کاربرد تسلینا  ،پرتابهههها ،2مهواد 9و
روشهای جنزیای را که موج آسی بیم از ح یا رنج غیرضروری شون  ،منع میکن ب
سؤالی که در خوو این اال مطرح می شود این است که معیار مناسبه و سنجم درد و
رنج بیم از ح و غیرضر وری (بیهود ) ییست؟ حقوق بشردوستانه ارتکاب یه عملی را مو اق
ایراد درد و رنج بیهود میدان ؟
اگریه تعریف خاای در این مورد وجود ن ارد« ،دیهوا بهین المللهی دادگسهتری در اضهیۀ
سالح هستهای ،رنج و ا ما غیرضروری را بهمنزلۀ آسیبی بزرگتر از آنچه برای نیل به اه ا
مشروع نظامی ،غیراابل اجتناب است تعریف کرد است» (هنکرتز و دوسهوال بک)903 :1931 ،ب
1. See: Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Art. 8(2)b(i), “Intentionally
directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking
”direct part in hostilities
2. Projectiles
3. Materials
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کمیتۀ بین المللی الی سر  ،حتمی بود ایجاد معلولیت دائمی بر اربانیا و بهدنبال داشهتن
مرگ اطعی فرد را معیار تشصیص درد و رنج بیم از ح و غیرضروری دانسته است (هنکهر و
دوسوال بک903 :1931 ،و)926ب

ِ.5اصلِتناسب ِ
اال تناس ااع ای است که سعی در ایجاد تعادل میا ضرور نظهامی و الزامها بشردوسهتانه
در مصااما مسلنانه دارد و حمال نظامی به اهه ا مشهروع نظهامی را دراهورتیکهه موجه
مرگ توادفی غیرنظامیا  ،زخمی ش و ایراد آسی و خسار به اه ا غیرنظامی شهود کهه در
مقایسه با مزیتهای نظامی مشصص و مستقیم پیمبینیش  ،زیاد از ح باش  ،ممنوع میسازدب
براساس اعالمیۀ سنپترزبورگ ،تنها ه مشروع در جنگ کهه دولهتهها مهیتواننه آ را
دنبال کنن  ،تضعیف اوای نظامی دشمن استب استراتژیهای نظامی نیز بای متناس بها اواعه
بشردوستانه تنظیم و اجرا شون و هر نوع عملیا نظامی بایه اه ما و خسهارا غیرنظهامی
احتمالی ناشی از آ عملیا را به ح اال برسان ب
بن  1مادۀ  11پروتکل اول الناای از دولتهای عضو میخواه از دسهت زد بهه حملههای
که احتمال میرود به طور اتفاای به وارد آورد خسار جانی به غیرنظامیا  ،مجروح ش آنها
و آسی رسان به اموال غیرنظامی یا مجموعه ای از آنهها منجهر مهیشهود کهه در مقایسهه بها
مزیت های نظامی عینی و مستقیمی که انتظار میرود بر اثر این حمله بهدست آی بیم از حه
باش  ،خهودداری کننه ().)Additional protocol(I), 1977, Art. 51(5)(bدر وااهع وفهح ااهل
تناس  ،هنزام عملیا نظامی ،دولتهای متصاام بای ابزار و روشههایی را انتصهاب کننه کهه
کمترین آسی و ا مۀ اتفاای بر اه ا غیرنظامی وارد شودب هنزام حمله به اهه ا مشهروعی
همچو رزمن گا دشمن نیز ،بای از ابزار و روشهایی بهر گرفت که آثار آ اهرفا بهه خهارج
کرد نیروهای دشمن از جبهۀ نبرد من ود شودب بنه  9مهادۀ  ،12دولهتههای عضهو را ملهزم
میکن هنزامی که امکا حمله به ین ین ه نظامی برای نیل به نتیجۀ یکسها وجهود دارد،
ه فی بای انتصاب شود که کمترین خطر را برای افراد و اهه ا غیرنظهامی دارد ( Additional
).)protocol(I), Art. 57(3

ِ.6اصلِضرورتِ]نظامی[ ِ
«ضرور عذری است که به موج آ ارتکاب پار ای از امور ممنوعه مجاز شهناخته مهیشهود»
(رضایی) 3 :1932 ،ب در وااهع ااهل ضهرور بهه ایهن معناسهت کهه در برخهی شهرایط خها ،
متصااما اادر به نقض برخی اواع بشردوستانهان  ،اما در حقوق بین الملل بشردوسهتانه حهح
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متصااما در استناد به ضرور نظامی و نقض اواع بشردوستانه بها توجیهه ضهرور نظهامی،
نامن ود نیست و تابع ااول و اواع بنیادین و کلی حقوق بینالملل بشردوستانه استب
اال ضرور ارفا اا اماتی را که بهاراحت در حقوق بینالملل بشردوستانه منع نش انه ،
در برمی گیردب برای مثال و با توجه به ااول بنیادین و کلی که پیشتر ذکر ش  ،ااهل ضهرور ،
کاربرد تسلیناتی را که آثار تفکیکناپذیر دارن یا موج ایراد درد و رنج بیههود و غیرضهروری
میشون  ،توجیه نمیکن ب در وااع ،ااول و اواع حقوق بینالملل بشردوسهتانه حااهل سهازش
میا اال ضرور نظامی و اال انسانیت هستن ب دراورتیکه به جنبۀ سلبی و نه ایجابی ایهن
اال توجه کنیم ،درمی یابیم که این اال در جهت من ودسهازی تبعها جنهگ و آزادی عمهل
دولت ها مطرح ش استب در وااع وفح این اال ،اا اماتی که زمۀ ت مین اه ا مشروع جنگ
همچو خارج کرد نیروهای دشمن از کارزار باشن  ،مجازن ب
دیوا بین المللی دادگستری نیز هنزامی که با درخواست نظر مشورتی مبنی بهر مشهروعیت
کاربرد تسلینا هستهای مواجه ش  ،هیچگا با استناد به اال ضرور یا ههیچ ااهلی دیزهری
کاربرد این ابیل تسلینا را مجاز نشمرد است.

ِ.7اصلِاحتیاطِ]درِحمالت[
مادۀ  12پروتکل اول الناای  1322از طر های یک مصااهمۀ مسهلنانه مهیخواهه در انجهام
عملیا نظامی ،هموار مراابت زم در خوهو تفکیهک میها اهه ا و اشهصا نظهامی را
معمول دارن ب سپس کسانی را که برای انجام حمال برنامهریزی یا تومیمگیری میکنن  ،ملزم
می دارد تا هر اا ام ممکنی را بهمنظور اطمینا از اینکه هه مهوردنظر نظهامی اسهت ،اتصهاذ
کنن ب همچنین زم است در انتصاب ابزار و روشهای حمله ،جلوگیری و کاهم تلفا توادفی
غیرنظامیا  ،ایراد آسی به آنها و ا مه به اه ا غیرنظامی را م نظر اهرار دهنه و زمهانیکهه
منرز شه هه موردنظرشها نظهامی نیسهت یها آ حملهه بهه تلفها ناخواسهته و توهادفی
غیرنظامیا منجر میشود ،آ را به حالت تعلیح درآورن ب
پس از شرح ااول بنیادین و کلی حقوق بین الملل بشردوستانه ،به تطابح ماهیت و کهارکرد
تسلینا کامال خودکار با ااول مذکور پرداخته و لزوم اعمال آنها بر تسلینا کامال خودکار را
بررسی خواهیم کردب

تسلیحاتِکامالِِخودکار ِ
سالحهای کامال خودکار یا روبا های خودگردا کشن  ،1تسلیناتیان که ب و م اخلۀ انسا ،
1. Lethal Autonomous Robots
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به طور کامال خودکار اه ا خود را شناسایی و تعقی میکنن و مورد ه ارار میدهن ب 1این
تسلینا با اتوال به رایانه برنامهریزی ش و با یک بار را ان ازی توسط عامل انسانی ،بهعنهوا
یک رزمن  ،ب و دخالت و نظار انسا  ،از طریح برنامههای رایانههای و حسهزرهای خهود بهه
انجام عملیا جنزی میپردازن ب شایا ذکر اسهت کهه بایه میها تسهلینا کهامال خودکهار و
تسلیناتی که به دوربین مجهزن و از طریح اپراتورها کنترل و ه ایت میشون یا تسلیناتی که
به هوش مونوعی مجهزن  ،تمایز اائل ش ب
از گذشته نیز تسلیناتی که تا ح ی از خودمصتاری و ویژگیهای خودکار برخوردارن  ،وجود
داشته و دارن ب در این خوو میتوا به دو گرو عم ۀ تسلینا ت افعی همچو سامانههای
دفاع موشکی و سامانههای تسلیناتی تهاجمی همچو برخی از موشکها اشار کردب اما میهزا
خودمصتاری و ویژگی های خودکار آنها ،از جها مصتلفی یو زما  ،مکا و توانایی عملیهاتی،
متفاو استب
ممکن است برخی ادعا کنن تسلینا کامال خودکار نمونۀ ج یه ی نیسهتن و در گذشهته
هم تسلیناتی همچو مینها که به طور خودکار عمل میکنن یا سامانههای موشکی که بهطور
خودکار اه ا زیادی میا این ابیل تسلینا وجهود داردب سهالحههای خودکهار ،در منهیط و
شرایط بسیار متفاو و پیچی  ،همچو رزمن گا بهتنهایی وارد جبهههای جنگ شه و ههر
نوع ه فی را شناسایی میکنن و مورد ااابت اهرار مهیدهنه ب همچنهین نهوع اهه ا  ،میهزا
خودمصتاری و ماهیت اینگونه سالحها بسیار متفاو استب
تسلینا خودکار که نوعی روبا رزمن منسوب میشون  ،از ویژگیهای مننوربهفهردی
برخوردارن که موج ش است توجه بیشتر کشورهای جها به آنها جل شود و با اختوها
بودجههای یشمزیر ،تنقیقا برای تولی این سالحها را آغاز کنن ب برای مثهال ایهن روبها هها
گرسنه نمی شون و به آب و غذا نیازی ن ارن ب از آنجا که فاا ادراک و شعور انسهانیانه  ،به و
هیچگونه ترس و وحشتی تمام دستورهای منوله را اجهرا مهیکننه ب مههمتهر اینکهه ،واگهذاری
م موریتهای عملیاتی به ینین روبا هایی ،جا سربازا را حف میکن و بهطور یشهمزیری
از تلفا احتمالی طرفی که از این نوع تسلینا استفاد میکن  ،میکاه ب
دولت ها برای داشتن دست برتر ،تمایلی به افشای برنامهها و دستاوردهای خود بههخوهو
در حوزۀ فناوری های نوین ن ارن ب بنابراین انبت کرد در مورد تسلیناتی که اطالعا بسهیار
کمی در مورد آنها داریم و بسیاری از وجو آنها پنها است ،بسیار سصت استب از سهوی دیزهر،
سنجم خطرها و فراتهای آنچه هنوز به بلوغ نهایی خود نرسی است ،بسیار مشکل استب
تسلینا خودکار و روبا ها ،هم در تع اد ،و ههم در کارکردهها و زمینههههایی کهه بههکهار
1. Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, 11
April 2016.
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می رون  ،در حال افهزایم هسهتن ب عملیها شناسهایی و امه ادی از جملهه دیزهر کارکردههای
روبا های خودگردا هستن ب در جریا حملۀ نیروهای ائتال به عراق در سال  2669و پس از
اشغال عراق ،نیروهای آمریکایی بهطور وسیعی از روبا ها و تسلینا ب و سرنشهین ههوایی و
زمینی استفاد کردن ب تا پایا سال  ،2660تع اد روبا های آمریکایی در عراق  116و در سهال
بع ( )2661به  2066روبا رسی ب در سال  2663در مجموع  12هزار روبا در عراق مشغول
فعالیت بودن )(Treder, 2009: 3ب
سرمایه گذاری رو به رش نظامی در تکنولوژی روباتیک توسط ایا متن ۀ آمریکا و حه ود
یهل دولت دیزر نشا از این دارد کهه روبها هها در حهال تبه یل شه بهه بصهم مهمهی از
تسلینا آین ان ب ایا متن برای کاهم به خطر افتاد جها سهربازا خهود ،جمهعآوری
اطالعا و حمال مصفیانه 1از روبا ها استفاد میکن ب اسرائیل و کرۀ شمالی نیز بهرای حفه
امنیت مرزهای خود از روبا ها برای گشتزنی بهر میگیرن ).(Brown, 2011: 5

مشروعیتِتسلیحاتِکامالِِخودکارِازِمنظترِاصتولِحقتوقِبتِینالملتلِ
بشردوستانه ِ
از آنجا که توانایی های نظامی کشورها از جمله اسرار مههم و حیهاتی آنها بههحسهاب مهیآیه ،
اطالعا و آمار دایقی از کم و کیف ینین تسلیناتی وجود ن ارد؛ اما کمیتۀ بینالمللی اهلی
سر بهعنوا حاف کنوانسیو های یهارگانۀ ژنو و عه دار ت وین و توسعۀ حقهوق بهینالملهل
ب شردوستانه ،اوضاع را را کرد و بررسی پیام های بشردوستانۀ ابزار و روشهای نوین جنزهی
را در دستور کار کارشناسا خود ارار داد استب
تسلینا خودکار اولینبار در سال 2611م مورد توجه کمیتۀ بینالمللی الی سهر اهرار
گرفتب 2کمیتۀ مذکور در مارس  2610نشستی را با حضور  21دولت و  19کارشناس مسهتقل،
در یاریوب کنوانسیو تسلینا متعار  9در شهر ژنو با ه بررسی و تبهادل نظهر پیرامهو
تسلینا کامال خودکار یا تمام اتوماتیک برگزار کردب 0در این نشست نزرانیهای حاال از ایهن
ابیل تسلینا بررسی و بر لزوم ااع من سازی آنها ت کی ش ب
1. Strike Stealthily
2. ICRC, The Challenges Raised By Increasingly Autonomous Weapons, (24 June 2014), available on:
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/2014/24-06-challenges-autonomous)weapons.htm, (24 June 2014
3. CCW: Convention on Conventional Weapons
4. ICRC,Autonomous Weapons: ICRC Addresses Meeting of Experts, (13 May 2014), available on:
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/2014/05-13-autonomous-weapons)statement.htm, (14 October 2014
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کمیتۀ بین المللی الی سر از تمامی دولتها میخواه تها پیامه ها و مطابقهت یها عه م
مطابقت تسلینا خودکار با اواع حقوق بینالملهل بشردوسهتانه را بررسهی کننه  1و بهه ایهن
پرسم پاسخ دهن که آیا کاربرد ینین تسهلیناتی بها ااهول حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانه
مطابقت دارد؟
در حال حاضر در حقوق بین الملهل ،ههیچ نهوع ااعه یها رژیمهی مصهتص تولیه و کهاربرد
تسلینا کامال خودکار وجود ن ارد و تنها اواع کلی حقوق بهینالملهل بشردوسهتانۀ نهاظر بهر
ه ایت مصااما و ننوۀ انی جنزی که بهتفویل بررسی ش  ،بهر آنهها اعمهال مهیشهودب
«برای اظهارنظر در مورد اانونی بود استفاد از سالحهایی که در خوو آنها منع ارینی در
حقوق بینالملل معاه ای یا عرفی وجود ن ارد ،بای به ااول و اواع اساسی حقوق بهینالملهل
بشردوستانه مراجعه کردب این ااول و اواع  ،بیانزر آ معیارهای کلیای هستن که طهر ههای
هر مصاامه بای هنزام تومیمگ یری راجع به اینکه آیا استفاد از یهک سهالح یها ابهزار جنزهی
خا مجاز است یا خیر ،آنها را در نظر بزیرن » (ممتاز و شایزا )161 :1939 ،ب
هما طورکه اشار ش  ،ااول کلی حقوق بین الملل بشردوستانه همچو اال تفکیک میا
نظامیا و غیرنظامیا و اه ا نظامی و غیرنظامی ،اال منع درد و رنج بیهود  ،ااهل تناسه ،
اال ضرور  ،اال حفاظت از منیط زیست طبیعی و لزوم اتصاذ ت ابیر احتیهاطی در حمهال ،
در هر زما و مکانی نسبت به هر نوع ابزار و روش جنزی اعمال میشون ب
دیوا بینالمللی دادگستری در ر ی مشهورتی خهود در سهال  1330در خوهو مشهروعیت
ته ی یا کاربرد سالح هستهای به دو اال تفکیک و منهع درد و رنهج بهیم از حه و غیرضهروری
بهعنوا ااول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه اشهار مهیکنه ()ICJ, Rep, 1996: para 87ب
سپس اظهار میدارد با توجهه بهه ااهل دوم ،اختیهار دولهتهها در انتصهاب و بههکهارگیری ابهزار و
شیو های جنزی نامنه ود نیسهت ()ICJ, Rep, 1996: para. 77ب همچنهین مسهئلۀ ج یه بهود
سالحهای هستهای و ع م اعمال اواع و ااول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بر تسهلینا
هستهای را بهکلی منتفی دانسته است ()ICJ, Rep, 1996: para. 88ب بنهابراین بهیتردیه در نبهود
اواع ی ویژۀ تسلینا کامال خودکار و هر نوع سالح ج ی دیزری ،اواع و ااول بنیادین حقهوق
بینالملل بشردوستانه بر این ابیل تسلینا حاکم خواهن بودب ضمن اینکه مادۀ  90پروتکهل اول
الناای کنوانسیو های ژنو مووب سال  ،1322دولتهای عضو را موظف میکن تا پیم از تولیه
و بهکارگیری یک سالح ،مالحظا بشردوستانه را در نظر بزیرن و اطمینها یابنه ابهزار یها روش
جنزی موردنظرشا تا یه ح با اواع حقوق بینالملل بشردوستانه مطابقت دارد؟

1. ICRC, Autonomous Weapons: What Role For Humans? , (12 May 2014), available on:
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/news-release/2014/05-12-autonomous-weapons)ihl.htm, (14 October 2014
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اینک ،سؤالی که مطرح میشود این است که تسلینا خودکار تا یهه حه بها ااهول کلهی
حقوق بینالملل بشردوستانه تطابح و سازگاری دارن ؟
یک ماشین خودکار جنزن  ،ارفا اادر به اجرای فرما هایی است کهه بهه زبها و که های
کامپیوتری دریافت میکن )(Sharkey, 2012: 789ب مشکل االی در خوهو ایهن تسهلینا ،
ع م امکا ترجمۀ ااول و اواع بشردوستانه به زبا و ک های کامپیوتری است و حقوق جنگ،
تعاریفی که برای ماشینها اابل فهم باش  ،ارائه ن اد استب
مهم ترین نزرانی در خوو تسلینا خودکار ،نبود کنترل انسانی بر این ابیهل تسهلینا
استب هما طورکه اشار ش  ،حقوق بینالملل بشردوستانه بهدنبهال انسهانی کهرد مصااهما
مسلنانه استب ار نظر از مقوود غیرمادی انسانیسازی نبرد ،حضور و کنترل فیزیکهی انسها
در جبهههای جنگ ،به اه ا بشردوستانه کمک شایانی میکن ب انسا ایهن اابلیهت را دارد تها
ااول بشردوستانه را به طور کامل آموزش ببین و آنها را رعایت کن و در موااع زم با اضهاو
ذهنی خود ،تومیما مقتضی را اتصاذ کن ب ضمن اینکه انسا از عواطف و اخالایاتی برخوردار
است که ماشینها عاری از آ ان ب ترس انسا از مؤاخذ در اور نقض اواع جنزی ،از دیزهر
ویژگیهای مثبت حضور انسا در جبهههاستب
بسیاری از ااول بشردوستانه توسط روبا ها اابل انجام و رعایهت نیسهتب آیها یهک روبها
برنامهریزیش که به طور خودکار عمل می کن  ،اادر به ایجاد تفکیک میا اشهصا و اشهیای
نظامی از غیرنظامی خواه بود؟ برای مثال تنها مشصوۀ تمایز یک رزمن از شصص غیرنظامی،
حمل علنی سالح و به تن داشتن یونیفرم نظامی استب مشصص نیست که یک روبها خودکهار
یزونه و با یه معیاری میتوان اشصا نظامی را از غیرنظامیا تشصیص ده ؟ (اال تفکیک)ب
رعایت این اال حتی برای نظامیانی که در جبههها حضور دارن  ،بسهیار مشهکل اسهت و بارهها
دیار اشتبا ش و با شک و تردی اه ا خود را انتصاب کرد ان ب به فهر اینکهه یهک سهالح
خودکار مجهز به حسزرها یا سیستمهایی باش که با تشصیص سالح یا یونیفرم ،شصص نظهامی
را شناسایی کن  ،معیاری برای تشصیص شصوهی کهه نقهم مسهتقیمی در درگیهریهها دارد و
بهعنوا نظامی شناخته میشود ،وجود نصواه داشتب همچنین امکا شناسهایی نظامیهانی کهه
سالح خود را بر زمین میگذارن و بهعبارتی تسلیم می شون تا از حقوق اسرای جنزی برخوردار
شون  ،وجود ن اردب در این شرایط آیا روبا کامال خودکار اادر به تشصیص ینین فهردی و لغهو
حمله خواه بود؟ (منع اتل کسی که سالح خود را بر زمین گذاشته است)ب
آیا امکا لغو حمله ای که در آ احتمال آسی رسی به اه ا غیرنظهامی توسهط سهالح
خودکار می رود ،وجود دارد؟ (اال احتیاط در حمال )ب یک سالح خودکار یزونه میتوان میا
کودکا  ،زنا  ،سالصوردگا  ،پرسنل پزشکی و سایر گرو ها و اماکنی که تنهت حمایهت حقهوق
بینالملل بشردوستانه ارار دارن  ،تفکیک اائل شود؟ (اال حمایت از برخی افراد و اماکن خا )ب
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در بصم های ابل اشار ش که معیهار تعریهف درد و رنهج بیههود  ،عبهار اسهت از ایجهاد
معلولیت های دائمی یا ایراد آسیبی بیم از آنچه برای خارج کهرد نیروههای دشهمن از جبههۀ
نبرد زم استب با توجه به تعریف ،معیار سنجم این اال برای یک روبا یزونه خواهه بهود؟
یک سالح خودکار یزونه اادر به سنجم و تشصیص آسی واردش به ه خود خواه بود؟
یزونه می توان نقاطی از ب دشمن را ه گیری کن که ارفا موجه ازکارافتهادگی مواهت
دشمن و خروج وی از جبهۀ نبرد شود؟ (اال منع درد و رنج بیهود )ب
آیا اادر به رعایت اال تناس یا به ح اال رسان تلفا جهانبی ناشهی از حملهه بهه یهک
ه مشروع است؟ آیا این ابیل تسلینا میتواننه همچهو انسها  ،پهیم از انجهام حملهه،
دستاوردهای مشروع نظامی و آسی ها و ا ما ناشی از آ را بسنجن تا دراورتیکهه تلفها
آ در مقایسه با دستاوردها بیشتر است ،حملۀ موردنظر را لغو کنن ؟ (اال تناس )ب
آیا اخالق و وج ا عمومی بشریت میپهذیرد توهمیم گیهری در خوهو مهرگ و زنه گی
انسا ها به ماشینهایی که فاا هر نوع احساسا انسانی و اخالایان واگذار شود؟
هرین برخی ااح نظرا و کارشناسا  ،در سط نظری طهرحهها و راهکارههایی را بهرای
پاسخ به پرسمهای مذکور و توجیه رفتار روبا ها ارائه کرد ان  ،اما هما طورکه اشار ش  ،این
نظرها فقط پاسصی نظری به این نزرانیهاست که بهزعم خود آنها نیز عملی نیسهت (اسهالمی و
انواری)102 :1930 ،ب
سؤا و ابهاما بی شماری در خوو تسلینا خودکار وجهود دارد کهه هنهوز پاسهصی
منطقی به آنها داد نش استب از طر دیزر ،در حال حاضر هیچ نهوع فنهاوری و تکنولهوژیای
وجود ن ارد که اادر به رفع نزرانیهای حاال از تسلینا خودکار باشه ب اگهر جبههۀ جنهگ را
کویری توور کنیم که ین ین تانک و ارفا ین شصص نظامی در آ حضور دارن  ،نزرانیههای
حاال از تسلینا خودکار تقریبا بی معنها خواهنه بهود؛ امها وااعیهت ییهز دیزهری اسهتب در
منیطهای کویک و پیچی تر همچو روستاها ،شهرها و مناطح پرجمعیت که تفکیهک میها
اه ا و اشصا نظامی و غیرنظامی امری سصت و مشکل است ،نزرانیهای بشردوستانۀ ناشهی
از کاربرد ینین تسلیناتی دوین ا خواهن ش ) (Lucard, 2014: 6ب
نزرانی دیزری که در خوو تسلینا خودکار وجود دارد ،مسئلۀ مسئولیتپذیری هنزهام
نقض اواع بشردوستانه استب افراد نقهضکننه ۀ اواعه حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانه دارای
مسئولیت کیفری ،و دولت متبوع این افراد دارای مسئولیت بهینالمللهی هسهتن ب بنهابراین زم
است نااضا این ااول و اواع  ،شناسایی شون و به سزای اعمال سلبی یا ایجابی خود برسهن ب
بی شک روباتی که فاا عقل سلیم ،درک ،شعور و اخالایا است ،نمهیتوانه مسهئول ااه اما
خود باش ب مقولۀ مسئولیتپذیری و مجازا ناشی از نقض احتمهالی اواعه بشردوسهتانه ،ته ثیر
بسزایی در جلوگیری از نقض اواع بشردوستانه داردب ضمن اینکهه حقهوق بهینالملهل معااهر،
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موارد نقض فاحم حقوق بین الملل بشردوستانه را ب و کیفر باای نصواهه گذاشهتب بهیشهک
افزایم حضور و نظار انسا  ،تا ح ودی به حل مسئلۀ مسئولیت نیز کمک خواه کردب
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که یه کسهی مسهئول اعمهال ارتکهابی خهال
موازین حقوق بشردوستانه توسط تسلینا خودکار است؟ خود سالح؟ شصوی که دستور انجام
عملیا را از طریح رایانه به روبا داد است؟ دولت بهکارگیرن ۀ سالح؟ شرکت سازن ۀ روبا ؟
پیمبینی ناپذیر بود رفتار و عملکرد تسلینا کامال خودکار یالم دیزری است که توجه
کارشناسا کمیتۀ بین المللی الی سر را جل کرد استب اخیرا در کارخانهۀ فهولکسواگهن
آلما  ،روباتی که برای جایزذاری اطعا خودرو مشغول به کار بود است ،بهاشتبا یک کهارگر
جوا  22ساله را گرفته ،به یک افنۀ فلزی کوبی و موجه مهرگ وی شه اسهتب 1واتهی
روباتی کهه اهرفا بهه عنهوا یهک کهارگر طراحهی شه اسهت بها ینهین رفتهار غیرمنتظهر و
پیمبینینش نیای موج مرگ یهک انسها شهود ،نزرانهیهها در مهورد تسهلینا خودکهار و
روبا های جنزجو که به انواع سالحهای کشن مجهزن  ،افزایم مییاب ب
2
تمام این ابهاما و سؤا  ،گزارشزر سازما ملل متن  ،کریستف هینز  ،دیه بها حقهوق
بشر ،و سایر منتق ا تسلینا خودکار را بر آ داشت تا خواها ممنوعیت سالحهای خودکهار
روباتیک شون ) (Krishnan, 2013ب
کاربرد سالح های خودکار تنها در اورتی مجاز است که این تسلینا یه از حیو ماهیت و
یه از حیو روش به کارگیری ،با کلیۀ ااول بنیهادین حقهوق بهین الملهل بشردوسهتانه سهازگار
باشن ؛ یعنی اادر باشن میا اه ا و اشصا غیرنظامی و نظامی تفکیک اائل شون ؛ اهادر بهه
ایجاد تناس میا تلفا و ا ما جانبی ناشی از یک حمله و دسهتاوردهای آ باشهن ؛ کلیهۀ
ت ابیر احتیاطی زم برای به ح اال رسهان تلفها غیرنظهامی را اتصهاذ کننه و اهادر باشهن
حملهای را که احتمال میرود تلفا و آسی های ناشی از آ بیم از مزیتهای معقول نظهامی
است ،به طور هوشمن لغو کنن ؛ در غیر این اور بای گفت بهکارگیری این دسته از تسلینا
در مصااما مسلنانه ممنوع است و موج مسئولیت بینالمللی دولهت خهاطی یها مسهئولیت
کیفری افرادی که این ابیل تسلینا را بهکار میگیرن  ،خواه ش ب
کمیتۀ بین المللی الی سر بر لزوم کنتهرل و نظهار عامهل انسهانی در مراحهل مصتلهف
تولی  ،توسعه و کاربرد تسلینا خودکار ت کی داردب این نظار شامل مرحلۀ طراحی ،تولیه  ،و
به کارگیری سالح خودکار ،همچو تومیما فرمان یا اپراتور برای بهکارگیری یا فعهالسهازی
سامانۀ تسلیناتی و در نهایت مرحلۀ انجام عملیا توسط سامانه ،شامل انتصهاب هه و مهورد

1ب یک روبا  ،کارگر فولکس واگن را کشت 11( ،تیر  ،)1930ربک:

)www.bbc.com/persian , (2 July 2015
2. Christof Heyns
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ه ارار داد آ میشودب 1بیشک در مراحل اول و دوم ،نظار انسانی وجهود دارد؛ امها ایهن
مرحلۀ انجام عملیا است که بیشترین نظار و م اخلۀ انسانی را میطلب ب
در سال  2612مسئلۀ فق ا نظار و م اخلۀ انسا در عملکرد تسهلینا کهامال خودکهار
مورد توجه دی با حقوق بشر 2نیز ارار گرفت و در گزارشی با عنوا «فقه ا انسهانیت :دعهوی
]حقوای[ علیه روبا های ااتل» 9توجه جامعۀ جهانی را به این موضهوع جله کهردب همچنهین
کمیسیو خلع سالح سازما ملل متن با توجه به مغایر کاربرد تسلینا کامال خودکهار بها
ااول حقوق بشردوستانه ،با بهر گیری از کارشناسا حقوای و تسلیناتی بررسی استفاد از این
نوع سالحها را در دستور کار جلسا و نشستهای خود ارار داد استب0
بهزعم کمیتۀ بین المللهی اهلی سهر  ،تعامهل انسها و روبها تها حه زیهادی مهیتوانه
نزرانیهای بشردوستانۀ کاربرد این تسلینا را کاهم ده ب عامل انسانی بای در ایهن خوهو
که یه مقادیر ع دی یا سایر مقادیری بهعنوا راهنمای سامانههای خودکار در حهین م موریهت
تعیین شون  ،بهاور ذهنی تومیمگیری کن ب همچنین بای منیطی را که ارار اسهت سهامانۀ
خودکار در آ به فعالیت بپردازد ،بهخوبی یاریوب بن ی کرد  ،حه ود آ را مشهصص سهازد و
پاسخ همۀ پرسمهای ذهنی را از پیم آماد کن ب در این اور با وجود دستورالعملهایی که
در نرم افزار آ وجود دارد ،سامانۀ خودکار اادر خواه بهود مناسهبا فهردی زم بهرای ایفهای
نقم در می ا نبرد را به انجام رسان ب برای مثال اگر مناسهبا سهامانهههای خودکهار بهه ایهن
نتیجه گیری بینجام که انجام یک حمله به تلفا جانبی بیم از آ ییزی کهه عامهل انسهانی
مجاز کرد است ،منجر میشود ،در آ اور از انجام آ حمله اهر نظهر مهیکنه و منتظهر
دستور دیزری میمان یا در جایی دیزر به م موریت خود ادامه میده ب در نهایت بایه دانسهت
این عامل انسانی است که انتصابهای کمی و فردی مرتبط با انجام حملهه توسهط سهامانهههای
خودکار را تعیین میکن ()Nasu & McLaughlin, 2014: 224ب از آنجا که شرایط جبههۀ نبهرد
بسیار متغیر و پویاست ،سامانۀ خودکار بای بهطور م اوم اطالعا دایح ،کامل و لنظه به لنظه
از شرایط جبهۀ نبرد را از عامل انسانی دریافت کنه تها اهادر بهه اتصهاذ بهتهرین و دایهحتهرین
تومیما باش ب

الزامِدولتهاِبهِبررسیِمشروعیتِابزارِوِروشهایِنوینِجنگی ِ
راز مان گاری حقوق بهعنوا علم پ ی های وااع ،در انطبهاق آ بها تنهو

و واهایع نوظههور

1. ICRC,Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) ,11-15 April 2016,
Geneva
2. Human Rights Watch
3. Losing Humanity: The Case Against Killer Robots
4. See: ICRC 2014 Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems
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استب دراورتیکه حقوق بین الملل اادر به تطابح خود با تنهو جامعهۀ بهینالمللهی نباشه ،
موضوعیت خود را از دست میده و بی اعتبار خواه ش ب فناوری از عواملی اسهت کهه موجه
تغییر و تنول رژیمهای بینالمللی یا ایجاد رژیمهای ج ی ی میشودب فنهاوری ههر روز دغ غهۀ
ج ی ی را پیم روی حقوق بینالملل ارار داد استب رژیمهای بینالمللی این اابلیهت را دارنه
تا با روش های مصتلفی همچو توافح میا اعضا متنول شون و بها مسهائل روز انطبهاق یابنه ب
گاهی نیز این توافح به ایجاد رژیم ج ی ی منجر ش که رژیم پیشین را تکمیل کرد استب
خوشبصتانه حقوق بینالملهل بشردوسهتانه بههعنهوا رژیهم حقهوای حهاکم بهر مصااهما
مسلنانه ،در مادۀ  90پروتکل اول الناای بهه کنوانسهیو ههای یهارگانهۀ ژنهو ،موضهوع ابهزار و
روش های نوین جنزی را مورد توجه ارار داد است و از دولتهای عضو میخواهه تها پهیم از
تولی و بهکارگیری یک سالح یا روش جنزی ،مشروعیت آ را از حیو اواع حقوق بهینالملهل
بشردوستانه و سایر اواع بین المللی بررسی کنن ب بر این اسهاس ،حهح دولهتهها در انتصهاب و
بهکارگیری ابزار و روشهای جنزی ،نامن ود نیست و کلیۀ دولتها موظفان ههر نهوع ابهزار یها
روش جنزی را هم از حیو ماهیت و هم از حیو روش بهکارگیری آ مورد ارزیابی حقوای ارار
دهن ب ارزیابی به این معناست که آیا سالح و روش موردنظر اادر به رعایت ااول بنیادین حقوق
بینالملل بشردوستانه است یا خیر؟
مادۀ  ،90روش خاای را برای تعیین اانونی بود ابزار و روشهای جنزهی تعیهین نکهرد و
این امر به عه ۀ هر یک از کشورهای عضو است که اا اما زم را برای اجهرای تعهه ا خهود
انجام دهن ب کمیتۀ بین المللی الی سر به دولتها توایه میکن تا رون بررسی مشهروعیت
یک سالح را در اولین فرات ممکن ،یه در طول تنقیح و توسهعۀ تسهلینا و یهه در زمها
تولی یا تملک آنها به انجام برسانن ب مسئلۀ آنچه مهم این است که این بررسی ،پیم از کهاربرد
یک سالح در مصااما مسلنانه اور پذیردب
بیستوهفتمین و بیستوهشتمین کنفرانس بین المللی الی سر و هاللاحمر بههترتیه
در سالهای  1333و  2669از دولتها خواستن تا مکانیسهمی ملهی را بهرای تعیهین مطابقهت
تسلینا ج ی با حقوق بین الملل بشردوستانه طراحی کنن ب در کنفرانس بیستوهشتم اعهالم
ش دولتها بای «در پرتو توسعه و تنول سریع تکنولهوژی تسهلیناتی و بههمنظهور حفاظهت از
غیرنظامیا در برابر آثار ب و تفکیک تسلینا  ،و منافظت از رزمنه گا در برابهر درد و رنهج
بیم از ح و غیرضروری و سالحهای ممنوعه ،همۀ سالحها ،ابهزار و روشههای ج یه را مهورد
بررسی دایح و ین بع ی 1ارار دهن » ) (Lawand, 2006: 926ب
در سال  ،2660کمیتۀ بینالمللی الی سر بههمنظهور کمهک بهه دولهتهها بهرای ایجهاد
مکانیسم بازبینی تسلینا  ،ااولی را با عنوا «راهنمایی برای بررسی حقهوای سهالحهها،ابزار و
1. Multidisciplinary
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روشهای جنزی نوین» 1طراحی کردب این راهنمها توسهط  96کارشهناس نظهامی و حقهوای بها
حضور کارشناسا دولتی از د کشور ت وین ش است )(Lawand, 2006: 926ب
التزام به بازبینی اانونی بود تسلینا بایه از طریهح سهازوکاری ثابهت بتوانه بههاهور
خودکار در هر زمانی که دولت ،در حال توسعه یا ااتباس یک سالح ج ی اسهت ،بههکهار افته ب
برای مثال ت سیس یک کمیته در وزار دفاع کشورها با حضهور کارشناسها نظهامی و حقهوای
میتوان نمونهای از سازوکار بررسی مشروعیت ابزار و روشهای نوین جنزی باش ب
طراحی سهازوکارهای ملهی بهرای بررسهی حقهوای تسهلینا نهوین و اجهرای اواعه حقهوق
بشردوستانه ،بررسی و موشکافی ویژگیها و خویوههای ذاتی و شیوۀ بهکارگیری تسلینا نهوین
از منظر حقوای و اخالای و اعمال من ودیتهای زم بر ویژگهیههای خودکهار ،ایجهاد و افهزایم
نظار انسا بر روبا ها و تعامل انسا  -روبا در پرتهو اواعه حقهوق بشردوسهتانه و مالحظها
اخالای 2و شای تجهیز روبا ها به سنسورها و حسزرهای فوقپیشرفتهای که اادر بهه تشهصیص و
رعایت ااول حقوق بشردوستانه باشن  ،از جمله روشهایی است که کمیتۀ بینالمللی الی سر
از دولتها میخواه در خوو بررسی تسلینا خودکار به انجام برسانن ب
بررسی مشروعیت یک سالح بای با در نظر گرفتن کاربرد عادی و مهورد انتظهار آ اهور
پذیرد و دراورتی که احتمال دارد بها روش نادرسهتی بههکهار رود ،آ روش نیهز ممنهوع شهودب
عملکرد هر سالح و ت ثیرا آ بای بهه طهور دایهح در االه کتابچهه یها دسهتورالعمل ،توسهط
سازن گا در اختیار رزمن گا و مقاما مافوق ارار گیردب
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که معیار ممنوعیت یک سالح یها روش جنزهی
ییست؟ در حال حاضر معاه ا خاای همچو معاه ۀ منع تسلینا بیولوژیهک و شهیمیایی
وجود دارن که تولی و بهکارگیری اینگونه سالحها را منع کرد ان ب در مقابل ،تسلیناتی وجهود
دارن که تنت هیچ معاه یا کنوانسیو خاای ارار نزرفته ان ب در این اور ااهول بنیهادین
حقوق بین الملل بشردوستانه بهر ینهین تسهلیناتی اعمهال خواهنه شه ب منهع کهاربرد ابهزار و
روش هایی که موج ایراد درد و رنج بیم از ح و غیرضروری میشهون  ،منهع کهاربرد ابهزار و
روش هایی که از ایجاد تفکیک میا اه ا و اشصا نظامی و غیرنظامی ناتوا ان  ،منع ابهزار و
روش هایی که استفاد از آنها رعایت اال تناس میها اه ما جهانبی یهک حملهۀ نظهامی و
مزیت نظامی مستقیم و ملموس ناشی از آ را غیرممکن مهیسهازن  ،و ابهزار و روشههایی کهه
موج ایراد آسی ش ی  ،گسترد و بلن م به منیط زیست طبیعی میشون  ،ااولیان کهه
بر کاربرد ابزار و روشهای نوین جنزی در مصااما مسلنانه اعمال میشون ب
1. A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare
2. ICRC, Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system,
(11 April 2016), available on: https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon)system, (15 January 2017
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نتیجهگیری ِ
حقوق بینالملل بشردوستانه ااول و اواع بنیادینی دارد که فارغ از زما و مکا  ،بهر ههر نهوع
ابزار و روش جنزی در مصااما مسلنانه اعمال میشون ب وفح ایهن ااهول ،حهح دولهتهها در
انتصاب و بهکارگیری ابزار و روشهای جنزی نامن ود نیسهتب دولهتهها همهوار موظهفانه از
بهکارگیری ابزار و روشهایی که اادر به تفکیک میها اهه ا و اشهصا نظهامی و غیرنظهامی
نیستن یا موج ایراد درد و رنج بهیم از حه و غیرضهروری بهر نظامیها دشهمن مهیشهون ،
خودداری کنن ب همین طور بای از کاربرد ابزار و روشهایی که میتوانن موج ایجهاد اه ما
جانبی ،اعم از تلفا انسانی و ا مه به اموال غیرنظامی ،شون که با دستاوردهای نظهامی مهورد
انتظار تناس ن ارن  ،اجتناب ورزن ب
این ااول ،در انعقاد کنوانسیو هایی همچو کنوانسیو تسلینا بیولوژیهک ،کنوانسهیو
تسلینا شیمیایی ،کنوانسیو منع تسلینا متعارفی که موج آسی بیم از ح یها درد و
رنج غیرضروری میشون  ،کنوانسیو منع مین و معاه ۀ تجار تسلینا انعکاس یافتهان ب
دولت ها معمو با اولویت داد به امنیت ملی خود و متن انشا  ،نسبت به امناء یا کهاهم
تسلینا خود حساسیت نشا میدهن ب ااول بنیادین حقوق بهینالملهل بشردوسهتانه بها وارد
کههرد مالحظهها بشردوسههتانه در مههذاکرا خلههع سههالح و کنتههرل تسههلینا  ،بههه کههاهم
حساسیتهای ناشی از امنیت ملی منجر میشون و با تغییر ه و جهت معاه ا خلع سهالح
و کنترل تسلینا  ،به مذاکرا خلع سالح سرعت میبصشن ب عنایت به مالحظا بشردوسهتانه
در معاه ا خلع سالح و کنترل تسلینا این اطمینا را به دولهتهها مهیدهه کهه هه از
من ودسازی یا امنای گرو خاای از تسلینا  ،بای های بشردوستانه است؛ نهه اهرفا تضهعیف
توا نظامی و ته ی امنیت ملی آنهاب ینین ت ثیری ضمن اینکه حمایت افکار عمومی جهها را
بههمرا دارد ،موج میشود دولتها ح اال برای حف وجهۀ بینالمللی خهود ،بههطهور ارادی
نسبت به من ودسازی تسلیناتی که در اختیار دارن  ،اا ام کنن ب
اما به یمن پیشرفت و توسعۀ علوم و فناوری ،تسلیناتی ظهور یافتهان که هنوز تنهت ههیچ
معاه یا کنوانسیو بینالمللی ،منع یا ااع من نش ان ب سالحههای کهامال خودکهار از جملهه
این تسلینا هستن که بهدلیل ویژگیهای مننوربهفرد خود ،مورد توجه بیشهتر ارتهمههای
جها ارار گرفتهان ب این تسلینا که با برنامهریزی اولیه و ب و دخالت و حضور انسا  ،اه ا
خود را شناسایی میکنن و هه اهرار مهیدهنه  ،یهالمههای مهمهی را پهیم روی حقهوق
بینالملل بشردوستانه ارار داد ان ب
بیشک نبای برای سامانههای تسلیناتی خودکار ،معیارهایی مطلح و انعطا ناپهذیر تعریهف
کرد یا از آنها انتظاراتی فراتر از آنچه سامانههای دارای اپراتور انسهانی مهیتواننه انجهام دهنه ،
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داشتب اما هنوز مشصص نیست که این ابیل تسلینا یزونه اادر به رعایهت ااهول و مهوازین
حقوق بین الملل بشردوستانه همچو تفکیک میها اهه ا و اشهصا نظهامی و غیرنظهامی و
رعایت تناس در حمال و انتصاب شیو هایی که تلفا ناخواسته و جانبی را به ح اال برسانن
هستن ؛ و آیا در اور لزوم و به هر دلیلی ،اادر به لغو حمال خود هستن ؟
بررسی تسلینا کامال خودکاری که تاکنو استفاد ش انه  ،نشها مهیدهه کهه پاسهخ
پرسم های مذکور تا این لنظه منفی استب این تسلینا اادر به تفکیک میا اهه ا و افهراد
نظامی و غیرنظامی نیستن و ح اکثر به حسزرها و ابزارهای مجهزن که آنها را اهادر مهیسهازد
موجودا زن –اعم از حیوا و انسا  -را از سایر اشهیا تشهصیص دهنه ب حتهی اگهر اهادر بهه
تفکیک افراد و اه ا نظامی و غیرنظهامی باشهن  ،آیها مهیتواننه در موااهع ضهروری همچهو
زمانی که نیروی دشمن خود را تسلیم کرد و از حقوق اسهرای جنزهی برخهوردار اسهت ،حملهۀ
موردنظر را لغو کنن ؟
با این حال ،در هر شرایطی ،کاربرد ابزار و روشهایی که یه در گذشته تولی ش ان و یهه
ابزار و روش هایی که در آین تولیه خواهنه شه  ،بایه مطهابح بها اواعه حقهوق بهینالملهل
بشردوستانه باش ب براساس مهادۀ  90پروتکهل اول النهاای بهه کنوانسهیو ههای یهارگانهۀ ژنهو،
دولتها موظف ان پیم از تولی و بهکارگیری یک ابزار و روش جنزی ،مطابقهت اسهتفاد از آ
با اواع حقوق بین الملل بشردوستانه را بسنجن ب کمیتۀ بینالمللی الی سر نیز از دولهتهها
می خواه تا پیم از حتی تولی یک سالح ،انطباق و سازگاری آ را با ااول حقوق بهینالملهل
بشردوستانه بسنجن ب
پیمبینیپذیری ،ااب ل اطمینا بود  ،اعمال نظار و کنترل انسانی بر تسلینا خودکار و
در اختیار داشتن اطالعا دایح از عملکرد و رفتار سالح ،از جمله معیارهایی است کهه کمیتهۀ
بینالمللی الی سر از دولتها میخواه تا م نظر ارار دهن ب
شایا ذکر است که اواع حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانه اهرفا کهاربرد برخهی از ابهزار و
روشهههای جنزههی را در زمهها مصااههما مسههلنانه منههع مههیکنن ه کههه ایههن منههع ،کههافی و
اطمینا بصم نیستب دراهورتیکهه دولهت هها سهالحی را در اختیهار داشهته باشهن  ،احتمهال
به کارگیری آ سالح توسط آنها زیاد خواه بود؛ اما هنزامیکه بههواسهطۀ رژیهم ین جانبههای
همچو خلع سالح و کنترل تسلینا از تولی  ،تکثیر ،ذخیهر سهازی ،خریه وفروش ،انتقهال و
کاربرد سالح خاای منع شون  ،ممنوعیت کاربرد آ سالح در زما جنگ ،بهه منهع در اختیهار
داشتن آ در زما ال تسری خواه یافتب
ممنوعیت یا ااع من سازی ابزار و روشهای نوین جنزی تنت معاهه ا ین جانبهۀ خلهع
سالح و کنترل تسلینا میتوان به نزرانیها در خوو کاربرد ابزار و روشهای نوین جنزهی
پایا ده ب زم است جامعۀ بین المللی با در دستور کار ارار داد ابزار و روشهای نوین جنزی،
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از طریح انعقاد معاه ا ین جانبۀ خلع سالح و کنترل تسلینا به ایجاد رژیهمههای حقهوای
بهمنظور اانونمن سازی تولی  ،تکثیر ،ذخیر سازی ،اکتساب ،انتقال و بهکارگیری تسلینا نوین
اا ام کن ب ینین اا اماتی به معنای منع مطلح تولی یا کاربرد آنها نیست؛ بلکهه هه  ،کسه
اطمینا از مطابقت عملکرد این تسلینا با ااول حقوق بشردوستانه استب
اگریه هنوز معاه یا کنوانسیو خاای ناظر بر ابزار و روشهای نوین همچهو تسهلینا
کامال خودکار وجود ن ارد ،ااول بنیادین حقوق بین الملهل بشردوسهتانه بهر ینهین تسهلیناتی
اعمال می شون و کاربرد این ابیل تسلینا بای کامال مطابح با ااول بنیادین حقوق بینالملل
بشردوستانه باش ب با این حال زم است جامعۀ بین المللی با در دستور کار ارار داد تسهلینا
خودکار ،نسبت به ااع من سازی آنها بهطور خا اا ام کن ب
جمهوری اسالمی ایرا نیز به عنوا یکی از بازیزرا کلی ی و ت ثیرگذار جامعۀ بینالمللی و
داعیهدار ااهول اسهالمی و اخالاهی ،مهیتوانه بها تشهکیل گهرو ههای کارشناسهی متشهکل از
ااح نظرا حقوای ،سیاسی و نظامی با ه بررسی مشهروعیت تسهلینا نهوین ،از مرحلهۀ
طراحی سالح گرفته تا مرحلۀ تولی و به کارگیری آ  ،از احتمال ایجهاد مسهئولیت بهینالمللهی
برای دولت و مسئولیت کیفری فردی ناشی از کاربرد تسلینا مغایر با ااول حقوق بینالملهل
بشردوستانه جلوگیری کن ب

منابع
ِ.1فارسی ِ
الف)ِکتابها ِ
1ب ایوانز ،گراهام؛ نونام ،جفهری ( ،)1931فرهنهگ روابهط بهینالملهل ،ترجمهۀ حسهین شهریفی
طرازکوهی و حمیرا مشیرزاد  ،تهرا  :میزا
2ب بینام ( ،)1931آشنایی با حقوق بشردوستانۀ بینالمللی ،تهرا  :جمعیت هاللاحمر جمهوری
اسالمی ایرا ب
9ب دوسترهو  ،ایزابهل و دیزهرا ( ،)1931رسهانه ،جنهگ و حقهوق بهینالملهل ،ترجمهۀ علهی
گرشاسبی و دیزرا  ،زیر نظهر و بها مق مهه و دیبایهۀ حسهین شهریفی طرازکهوهی و پوریها
عسزری ،تهرا  :میزا ب
0ب ساع  ،نادر ( ،)1932حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور ،تهرا  :خرسن یب
1ب ضیایی بیز لی ،منم رضا ( ،)1931حقوق بینالملل عمومی ،تهرا  :گنج دانمب
0ب غری آبادی ،کاظم ( ،)1931آشنایی با معاهه ا خلهع سهالح و کنتهرل تسهلینا  ،تههرا :
معاونت همکاریهای دفاعی و امور بینالملل وزار دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل ب

 075فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

2ب کمیتۀ حقوق بینالملل بشردوستانه ( ،)1936حقوق بینالملهل بشردوسهتانه ،ترجمهۀ ههاجر
سیا رستمی ،تهرا  :امیرکبیر
3ب کنعانی ،منم طهاهر ( ،)1931حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانه نهاظر بهر حمایهت از افهراد در
درگیریهای مسلنانه (مجموعه اسناد ژنو) ،تهرا  :جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایرا ب
3ب ممتاز ،جمشی ؛ شایزا  ،فری ( ،)1939حقوق بین الملل بشردوستانه در برابهر یهالمههای
مصااما مسلنانۀ عور حاضر ،تهرا  :شهر دانمب
16ب هنکرتز ،ژا ماری؛ دوسوال بک ،لهوئیس ( ،)1931حقهوق بهینالملهل بشردوسهتانۀ عرفهی،
ترجمۀ دفتر امور بینالملل اوۀ اضائیه جمهوری اسالمی ایرا و کمیتۀ بهینالمللهی اهلی
سر  ،تهرا  ،مج ب

ب)ِمقاالت ِ
11ب اسالمی ،رضا؛ انواری ،نرگس (« ،)1930بهکارگیری روبا های نظامی در می ا جنهگ در
پرتو ااول حقوق بشردوستانه» ،مجلۀ حقوای بینالمللی ،ش 10ب
12ب بشیری ،ااسم (« ،)1930کنترل تسلینا و خلع سالح از منظر حقوق بینالملل» ،ماهنامۀ
دادرسی ،سال نهم ،ش 03ب
19ب سالمی ،حسین؛ نواد توپچی ،حسین (« ،)1932فناوریهای نوین در جنهگههای آینه »،
ماهنامه نزرش راهبردی ،ش  33و 36ب
10ب عسزرخانی ،ابو منم (« ،)1922سیری در نظریههای بازدارنه گی ،خلهع سهالح و کنتهرل
تسلینا » ،مجلۀ سیاست دفاعی ،ش 21ب
11ب رضایی ،اال (« ،)1932رابطۀ ضرور های نظامی و ااول بشردوستانه در حقوق مصااهما
مسلنانه؛ تواز یا تن ی » ،نزین ایرا (فولنامۀ تصووی مطالعا دفاع مق س) ،ش 21ب

ِ.2انگلیسی ِ
A) Books
16. Nasu, Hitoshi & Robert Mclaughlin (2014), New Thechnologies and the Law of
Armed Conflict, the Netherlands, Asser Press (ebook).
B) Articles
17. Brown, Alan S. ,( 2011), “Risks of Robotic Warfare”,
Available online: www.asme.org, (08 March 2015).
18. Krishnan,Armin (2013), “Robots, Soldiersand Cyborgs: The Future of Warfare”,
available online:
<http://footnote1.com/robots.soldiers.cyborgs.the.future.of.warfare/>,(8March
)2015

070 ...اعمال اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه
19. Lawand,Kathleen (2006), “Reviewing the Legality of New Weapons, Means and
Methods of Warfare”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864.
20. Lucard, Malcolm (2014), “Programmed For War Imagining the Future of Armed
Conflict”, Red CrossandRed Crescent Magazine, Issue 1.
21. Mathews, Robert J. and Timothy L. H. McCormak (1999), “The Influence of
Humanitarian Principles In The Negotiation of Arms Control Treaties”,
International Review of The Red Cross, No. 834, available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jpty.htm>,(1Mar
ch 2015)
22. Sharkey, Noel. E. , (2012), “The Evitability of Autonomous Robot Warfare”,
International Review of The Red Cross, Vol. 94, No. 886.
23. Tavernier, Paul (2013), “The Principle of Distinction And The Use of
Weapons”, in: Pouria Askary and Jean.Marie Henckaerts, Proceeding of
Conference On The Customary International Humanitarian Law, Tehran: Majd.
24. Treder, Mike, (26 March 2009), “Robotic War Appears Inevitable”, available
online:
<http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20090327> , (3 February 2014)
25. ICRC, (12 May 2014), “Autonomous Weapons: What Role For Humans?”,
available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news.release/2014/05.12.au
tonomous.weapons.ihl.htm> , (14 October 2014)
26. ICRC, (24 June 2014), The Challenges Raised By Increasingly Autonomous
Weapons, available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/24.06.challenge
s autonomous.weapons.htm> , (24 June 2014)
C) Instruments and cases
27. Saint Petersburg Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive
Projectiles Under 400 Grams Weight, (1868)
28. ICJ Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons,(8 July 1996).
29. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to
the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), (8 June
1977)
30. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Protocol II),
(8 June 1977)
31. Rome Statute of the International Criminal Court, (17 July 1998)
D) International meetings
32. Autonomous Weapons: ICRC Addresses Meeting of Experts, (13 May 2014).
33. Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous
weapon system, (11 April 2016).

