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Abstract 
In times gone by, militaries have pursued to increase the lethality of weapons to better achieve military 

success and political objectives. In the current political environment, this approach may not be the most 
effective means to achieve stability. Political, societal, and operational factors have limited the effective use of 
traditional military response. Emerging non-lethal weapon technologies may offer the means to meet today’s 
security problems. Definition of non-lethal weapons provided by NATO are: Non-Lethal Weapons are weapons, 
which are explicitly designed and developed to incapacitate or repel personnel, with a low probability of fatality 
or permanent injury, or to disable equipment, with minimal undesired damage or impact on the environment. 
Unlike conventional lethal weapons that destroy their targets principally through blast, penetration and 
fragmentation, non-lethal weapons employ means other than gross physical destruction to prevent the target 
from functioning. Non-lethal weapons are intended to have one or both of the following characteristics: 1) they 
have relatively reversible effects on personnel or material, 2) they affect objects differently within their area of 
influence. Some expressions used for these capabilities are: Non-injurious, disabling measures, system 
disabiling, immobilizers, discriminate force, less letal, less-than-lethal, minimum force, strategic immobilizers, 
mission kill, new age weapons, soft kill, stabilizing technology, denial of services concepts, limited effects 
technology, neutralizing technology, reduced lethality weapn, low collateral damage, weapons which do not 
cross the death barrier, and pre-lethel. Non-lethal technologies cover a broad, diverse range of capabilities. The 
technology ranges from biological, chemical, information warfare, crowd control measures, to the latest 
offerings of exotic weapons. The paper will review and introduce all kinds of non-lethal weapons, including 
anti-personnel and anti-material weapons and the ways of defending them. 
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  نامه اي به سردبیر
  

 کشنده ریغ يسالح ها یو درمان یمالحظات بهداشت
  

 *3فر یبهرام ی، عل2، محمد نوبخت1يطاهر یرمضانعل
 

  رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،يوتکنولوژینانوب قاتیتحقمرکز 1
   رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ا،یطب در قاتیمرکز تحق2

  رانی، تهران، ا)عج(اهللا هیبق ی، دانشگاه علوم پزشکتروما قاتیمرکز تحق *3
  
  

  :هچکید
علیه ) دائمی(که به منظور ایجاد جراحت، بدون اثر کشندگی یا ایجاد آسیب برگشت ناپذیرسالحهاي غیر کشنده سالحهایی هستند 

گیج  غیر فعال کردن، فلج کردن، محدود کردن، عمل چنین سالحهایی ایجاد ترس و بازدارندگی،. شود افراد یا تجهیزات بکار برده می
در یک ناحیه [دن، ایجاد عدم تمرکز یا جلوگیري از ورود مردم یا وسایلکردن، توقف، بی اثر کردن، منصرف کردن، متفرق کردن، ایزوله کر

با توجه به استراتژي و دکترین دشمنان نظام در . روند باشد و اساسا به منظور ناتوان سازي پرسنل یا مواد و تجهیزات بکار می می] معین
وجه به مزایاي اینگونه سالحها از جمله عدم تخریب زیر مورد گسترش استفاده از سالحهاي غیر کشنده و سالحهاي ضد تجهیزات، با ت

ساختها و امکان بکارگیري مخفیانه و خرابکارانه در زمان صلح، مطالعه و شناخت انواع سالحهاي غیر کشنده که به مرحله تولید و استفاده 
در ضمن در بعضی موارد .باشد ند ضروري میاند و انواع مکانیسمهاي پیشنهاد شده که قابلیت تبدیل شدن به سالح را دار عملی رسیده

براي مثال به دلیل حجم باالي استفاده از . باشند کشورهاي تولید کننده اینگونه تسلیحات نسبت به آنها حساستر و ضربه پذیرتر می
کشورهاي پیشرفته، این اي توسط  سیستمهاي الکترونیکی و بکارگیري تجهیزات پیشرفته واجد سیستمهاي الکترونیکی و ارتباطات ماهواره

موج قدرت باال که علیه تجهیزات الکترونیک موثر هستند بسیار  کشورها در مقابل سالحهایی مثل سالحهاي پالس الکترومغناطیس و ریز
 .باشد باشند و این امر از اولویتهاي برنامه ریزي در زمینه نبرد نا متقارن می حساس و ضربه پذیر می

تقسیم “ ضد پرسنل“و “ ضد مواد“ بر این اساس آنها به . آوري طبقه بندي کرد توان با نوع عملکرد و یا نوع فن یسالحهاي غیر کشنده را م
با توجه به استراتژي و دکترین دشمنان نظام در مورد گسترش استفاده از سالحهاي غیر کشنده و سالحهاي ضد تجهیزات، با . شوند می

له عدم تخریب زیر ساختها و امکان بکارگیري مخفیانه و خرابکارانه در زمان صلح، مطالعه و شناخت توجه به مزایاي اینگونه سالحها از جم
اند و انواع مکانیسمهاي پیشنهاد شده که قابلیت تبدیل شدن به سالح  انواع سالحهاي غیر کشنده که به مرحله تولید و استفاده عملی رسیده

. باشند ارد کشورهاي تولید کننده اینگونه تسلیحات نسبت به آنها حساستر و ضربه پذیرتر میدر ضمن در بعضی مو.باشد را دارند ضروري می
براي مثال به دلیل حجم باالي استفاده از سیستمهاي الکترونیکی و بکارگیري تجهیزات پیشرفته واجد سیستمهاي الکترونیکی و ارتباطات 

موج قدرت باال که علیه  بل سالحهایی مثل سالحهاي پالس الکترومغناطیس و ریزاي توسط کشورهاي پیشرفته، این کشورها در مقا ماهواره
 .باشد باشند و این امر از اولویتهاي برنامه ریزي در زمینه نبرد نا متقارن می تجهیزات الکترونیک موثر هستند بسیار حساس و ضربه پذیر می

تقسیم “ ضد پرسنل“و “ ضد مواد“ بر این اساس آنها به . وري طبقه بندي کردآ توان با نوع عملکرد و یا نوع فن سالحهاي غیر کشنده را می
  .شوند می

  
ضد نفر، ضد تجهیزات، مالحظات بهداشتیسالح هاي غیر کشنده،  :ها کلیدواژه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               2 / 4

http://military-health.ir/article-1-47-fa.html


 59/  کشنده ریغ يسالح ها یو درمان یمالحظات بهداشت

J Mil H Prom                                                 2020, Vol. 1, No. 2 

  مقدمه
با توجه به استراتژي و دکترین دشمنان نظام در مورد 
گسترش استفاده از سالحهاي غیر کشنده و سالحهاي ضد 
 تجهیزات، با توجه به مزایاي اینگونه سالحها از جمله عدم
تخریب زیر ساختها و امکان بکارگیري مخفیانه و خرابکارانه در 
زمان صلح، مطالعه و شناخت انواع سالحهاي غیر کشنده که به 

اند و انواع مکانیسمهاي  مرحله تولید و استفاده عملی رسیده
پیشنهاد شده که قابلیت تبدیل شدن به سالح را دارند ضروري 

شورهاي تولید کننده اینگونه در ضمن در بعضی موارد ک. باشد می
براي . باشند تسلیحات نسبت به آنها حساستر و ضربه پذیرتر می

مثال به دلیل حجم باالي استفاده از سیستمهاي الکترونیکی و 
بکارگیري تجهیزات پیشرفته واجد سیستمهاي الکترونیکی و 

اي توسط کشورهاي پیشرفته، این کشورها در  ارتباطات ماهواره
موج  حهایی مثل سالحهاي پالس الکترومغناطیس و ریزمقابل سال

قدرت باال که علیه تجهیزات الکترونیک موثر هستند بسیار 
باشند و این امر از اولویتهاي برنامه ریزي  حساس و ضربه پذیر می

  .باشد در زمینه نبرد نا متقارن می
اساسا نیروهاي نظامی به دنبال افزایش قدرت کشندگی 

هاي  ستیابی به اهداف سیاسی بهتر و موفقیتسالحها براي د
این شیوه ممکن است که موثرترین راه براي حفظ . اند نظامی بوده

ایاالت متحده به این . پایداري در محیط جهان کنونی نباشد
نتیجه رسیده است که فاقد سالحهاي مناسب براي براي 

دیگر عملیاتهاي نظامی “و “ حفظ صلح“فرآیندهاي به اصطالح  
آوري هاي غیر کشنده این خال را پر  فن. باشد می“  غیر از جنگ

احتمال استفاده از سالحهاي غیر کشنده  در منازعات با . کنند می
شدت کم به تدریج به عنوان یک پاسخ نظامی موثر بالقوه در 

  . نبردهاي نا متقارن در حال شناخته شدن هستند
رد و یا نوع توان با نوع عملک سالحهاي غیر کشنده را می

و “ ضد مواد“ بر این اساس آنها به . آوري طبقه بندي کرد فن
  )1،2. (شوند تقسیم می“ ضد پرسنل“

: هاي غیر کشنده ضد پرسنل عبارتند از آوري برخی از انواع فن
نافذ، عوامل شیمیایی، سالحهاي اپتیکی،  ریغ يپرتابه ها

مهار  سالحهاي آکوستیکی، انرژي هدایت شده ، مکانیسمهاي 
هاي پلیمري یا کف چسبناك، تورهاي به دام  شامل چسب

حرکت پرسنل  نعتواند ما العاده لیز که می انداختن و مایعات فوق
  )1،2،3. (شود

هاي غیر کشنده ضد مواد نیز عبارتند  آوري از انواع فن برخی
العاده خورده،  عوامل شیمیایی و بیولوژیک همانند عوامل فوق: از

د کننده فلزات، عوامل پلیمري چسبناك یا لیز ، عوامل مایع تر
مواد بازدارنده احتراق، عوامل بیوفولینگ و خوردگی بیولوژیک، 

ها و سنسورهاي بیولوژیک، عوامل دپلیمریزه کننده،  بیوکاتالیست
  ….بمبهاي گرافیتی و

موج قدرت  سالحهاي پالس الکترومغناطیس و ریز همچنین
باال  که علیه تجهیزات الکترونیک مدرن موثر هستند و موجب از 

شوند، از دسته سالحهاي ضد مواد و  ها می هادي بین بردن نیمه
  )4- 6. (باشند تجهیزات می

برخی عوامل هم به عنوان ضد پرسنل و هم به عنوان  البته
کنند مانند ریزموج قدرت باال،  میضد مواد و تجهیزات عمل 

ها و عوامل  آکوستیک، کف، تشعشع کنندگان ایزوتروپیک، لیزر
  .تغییر عمدي آب و هوا

سالحهاي غیر کشنده سالحهایی هستند که به منظور ایجاد  
) دائمی(جراحت، بدون اثر کشندگی یا ایجاد آسیب برگشت ناپذیر

عمل چنین سالحهایی  .شود علیه افراد یا تجهیزات بکار برده می
ایجاد ترس و بازدارندگی،محدود کردن،غیر فعال کردن، فلج 

کردن، متفرق  صرفکردن،گیج کردن، توقف، بی اثر کردن، من
کردن، ایزوله کردن، ایجاد عدم تمرکز یا جلوگیري از ورود مردم 

باشد و اساسا به منظور ناتوان  می] در یک ناحیه معین[یا وسایل
  )        7. (روند مواد و تجهیزات بکار میسازي پرسنل یا 

احتمال استفاده از سالحهاي غیر کشنده در منازعات کم  
شدت به تدریج به عنوان یک پاسخ نظامی موثر بالقوه در 

ایاالت ) 8. (نبردهاي نا متقارن در حال شناخته شدن هستند
متحده به این نتیجه رسیده است که فاقد سالحهاي مناسب براي 

غیر از  امیدیگر عملیاتهاي نظ“مشابه حفظ صلح و  يیندهافرآ
براي مثال عملیاتهاي نظامی آمریکا در ) 1. (باشد می“ جنگ

بوسنی، سومالی، رواندا و هائیتی مشکالت عدم تطابق ابزارهاي 
رو از  از این. نظامی موجود با اوضاع استراتژیک جدید را نشان داد

اتژیک جدید و ابزارهاي قهري نظر آنها نیاز به انتخابهاي استر
و بر این اساس ایاالت متحده در تالش براي  دمعتبر وجود دار

هاي آینده  هاي موثر براي پاسخ به نزاع تامین نیازمندیها و ابزار
بر خالف سالحهاي کشنده متعارف که اهدافشان را ) 3. (است

برند،  اساسا از طریق انفجار، نفوذ و تکه تکه کردن از بین می
فیزیکی در  ریبکاربرد سالحهاي غیر کشنده معنایی غیر از تخ

  .جلوگیري از عملکرد هدف دارد
شده از معاونت حقوقی ناجا در سال  افتیاطالعات در  برابر

مورد تیراندازي منجر به جرح و  464تعداد   1395و  1394 يها
طی . مورد تیراندازي منجر به فوت اتفاق افتاده است 157تعداد 
به صاحبان  هیمیلیارد تومان د 32مبلغ  باًیو سال ناجا تقرآن  د

نفر  27همان سالها تعداد  یحق پرداخت نموده است در ضمن ط
اطالعات فوق .از کارکنان ناجا به قصاص محکوم شده اند 

به سالح  یانتظام يرویاز جمله ن ینظام يروهاین زیضرورت تجه
  )9. (هدد یکمتر کشنده را نشان م ایکشنده  ریغ يها

طور تلویحی چندین نقطه  در تعریف سالحهاي غیر کشنده به 
اولین آن برداشت از . شود مهم وجود دارد که به بحث مربوط می

سالحهاي غیر کشنده هنگامی که . مفهوم غیر کشندگی است
اي  طور مناسب بکار برده شوند، باید به میزان قابل مالحظه به
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تضمینی براي  هیچهر حال، به . اثرات کشندگی را کاهش دهند
) 7. (یا عدم ایجاد صدمات پایدار وجود ندارد“ صفر“مرگ و میر 

براي مثال اسپري فلفل در چندین مورد کشندگی ایجاد 
توانند دستگاههاي تنظیم کننده ضربان  است، ریزموجها می کرده

قلب  را از کار بیندازند، سالحهاي آکوستیکی باعث مرگ انسانها 
هاي خیره کننده که علیه خلبانان آرژانتینی  لیزرگشته است، 

استفاده شد تا در جنگ فالکلند کوري موقت ایجاد کنند موجب 
 26و همچنین در حادثه تاتر مسکو در ) 8(سقوط سه هواپیما شد

 Remifentanyl، استفاده از گاز ناتوان کننده  2002اکتبر 
)  3( .چچنی گروگانیر شد 50روس و تمامی  117باعث مرگ 

اینکه بکارگیري سالحهاي غیر کشنده محدود به طیف  مدو
پایینتر درگیریها از جمله پاسداري صلح، اجراي صلح و 

توان در طیفی از  ماموریتهاي بشر دوستانه نیست، بلکه از آنها می
کارایی و موثر “عملیاتهاي نظامی استفاده کرد و باعث تقویت 

در زمان  صوصحها به خاین سال. شد“ بودن عملیاتهاي نظامی
اشغال و براي برخورد با مخالفتهاي مردمی، تظاهرات علیه 

ي  از جمله استفاده. (روند اشغالگران و متفرق ساختن آنها بکار می
ها در زمان اشغال عراق، به  ي آمریکا از این سالح گسترده

 ریغ يلذا سالح ها) 10). (خصوص در فلوجه و شهرك صدر
 یاز کشورها در حال استفاده م یکشنده که هم اکنون توسط برخ

باشد که  یم یبهداشت يامدهایپ يآنها دارا يریباشد و بکارگ
پدافند  يراه ها یسالح ها، بررس نیبا ا ییآشنا تینشاندهنده اهم

  . باشد یم یدرمان يروشها یدر برابر آنها و بررس
 یده قابل بررسکشن ریغ يکه در مورد سالح ها یشنهاداتیپ

  )11: (باشند عبارتند از یم

از  کیهر  يو جداگانه برا یلیتکم قاتیانجام تحق  .1
 افتیتر و راه قیبا هدف مطالعه دق رکشندهیغ يانواع سالحها

  ها رمجموعهیاز ز کیهر  یاتیعمل - يپدافند
هر  يبرا یلیتکم يامداد –یپزشک قاتیانجام تحق  .2

از آنها و  یناش يتروما ییها با هدف شناسا سالح نیاز انواع ا کی
  یدرمان - يامداد يراهکارها

تاسیس بخش مربوط به دفاع در مقابل این سالحها در   .3
  مراکز نظامی کشور

وارد شدن دفاع در مقابل این سالحها در دکترین   .4
  دفاعی کشور

بررسی امکـان سـنجی سـاخت سـالحهاي غیـر کشـنده        .5
  در کشور

ــی .6 ــاعی در    بررس ــزات دف ــاخت تجهی ــنجی س ــان س امک
  برابر سالحهاي غیر کشنده در کشور

ــداد   .7 ــدوین دســتورالعملهاي خودام در  يو دگرامــداد يت
  برابر سالحهاي غیر کشنده 

ــژه    .8 ــه وی ــاس ب ــزات حس ــاکن و تجهی ــازي ام ــاوم س مق
  ...و  یتیعلیه بمبهاي الکترومغناطیس، گراف

هـاي تحقیـق فـوق و     یافتـه تهیه کتابچـه مختصـري از    .9
  تحویل به افراد جهت آشنایی با این سالحها

ــه ســم  .10 ــ ينارهایارائ ــنا  کی بــا  ییروزه آمــوزش آش
ــر آنهــا  يکشــنده و راهکارهــا ریــغ يســالح هــا ــاع در براب دف

  مختلف يرده ها ینظام ورانیپا يبرا
ــا    .11 ــالح ه ــل س ــدن سرفص ــغ يگنجان ــنده  ری در کش
ینظــام يدانشــکده هــا نینــو يهــا جنــگ یآموزشــ يکتابهــا
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 براي راهکاري –عوامل غیر کشنده “ یرمضانعل ،يطاهر .٨
 نوین، جنگهاي پدافند سراسري همایش دومین -“آینده جنگهاي

  .)ع(حسین امام دانشگاه -1382 بهمن - راهکارها و علمی ابعاد
 ریغ يفشنگ ها يریبکارگ. روزبه پور الد،یم -ییافشار، آقا .9

 شهیاند .SWOT کردیبا رو سیپل يها تیکشنده در مامور
  .47- 27):65(1397;.آماد
در مواجهه  يو دگرامداد ينوبخت، محمد، اصول خودامداد .10

  .1396انتشارات اسرار دانش،  -نینو يها با عوامل جنگ
سالحهاي غیر کُشنده ي  یبررس"پروژه  ،یرمضانعل ،يطاهر .11

 يها نامه نییآ نیمرکز مطالعات و تدو -"ضد نفر و ضد تجهیزات
 1388 -نیروي دریایی سپاه یرزم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://military-health.ir/article-1-47-fa.html
http://www.tcpdf.org

