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 در نیسرنش بدون یماهایهواپ کاربرد تیمشروع بر یتأمل

 بشردوستانه المللنیب حقوق منظر از مسلحانه مخاصمات
 

 2منفرد مهوش ،*1یلسان نیالددحسامیس
 

 دهیچک
 اسات  ینظاا   ۀپرند یهاسالح از یگرید شکل از ییرونما حال در 12 قرن در یفناور شرفتیپ

 ناو   نیا کاربرد نکهیا به نظر. روندبه شمار  ی هاآن بارز  صداق نیسرنش بدون یماهایهواپ که
 هشاد   وجا   بشردوساتانه  الملال نیب حقوق  نظر از را یجد یهاچالش هوابرد یهاستمیس از

  سالله  نیا ا قیدق یبررس از شیپ .است یضرور خصوص نیا در یحقوق  ستقل یابیارز است،
  سالاانه   خاصاما   در هاا آن یریکارگهب از یناش یهاچالش یبررس و هاستمیس نیا شناخت

 یهاا ساتم یس نیا ا یریکاارگ هبا  از یناشا  ابها ا  و هاچالش طرح با حاضر ۀ قال. ستی اضرور
  خاصاما   در نیسرنشا  بادون  یماهایهواپ عملکرد دارد تالش  سلاانه  خاصما  در نوظهور

 و تناسا   ک،یا تفک اصال  ریا نظ انهبشردوست المللنیب حقوق یاهیپا قواعد براساس را  سلاانه
 نیا ا کااربرد  کاه  شاود ی ا  داده نشاان  یابیا ارز نیا ا در. کند یحقوق یابیارز یاطیاحت اقدا ا 
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 مقدمه
 یونانی ۀادیپ سربازان برگ و ساز از است، کرده فایا جنگ در  هم و یاساس نقش ربازید از سالح
 باه  که ییهاسالح از سرباز که ستین طور نیا ا روزه ا ا ،یجهان یهاجنگ یهاکشتنف تا گرفته

 قارار  یزیا ربرنا اه  و سااخت  دیا تجد  اورد  یاگوناه  باه  را سرباز اکنون رد،یپذ ریتأث بردی  کار
 ارتاش . دیا آیدر ا  یااتیتسال  یهاا ستمیس ۀدهندلیتشک یاجزا از یکی صور  به که دهندی 
 تار فیظر یشکل سمت به یخودکارساز یهاتی ادود و سرباز یهاتی ادود بر غلبه  نظوربه
 کیبرنتیسا  سام یارگان کیا  قالا   در سارباز  ازای گوناه باه  و دهیا گرو نی اشا  و انسان ادغام از
 کال  از یتاابع  که را یآد  ۀشدفیبازتعر خرد و نی اش استقا ا  که کنداستفاده  ی (بورگیس)
 نیا ینظا  ۀشرفتیپ یکشورها ،یعلم یهاداده براساس .داراست کجای است، یااتیتسل ستمیس
 همت به که اندساخته حشرا  یبرخ شکل به یحت و زیر اریبس و کروی  صور  به را هاستمیس

  اال  ،یعنا ی  قصاد  باه  دور راه از کنتارل  زا یا تجه ژهیوبه و یتکنولوژ نانو نینو یهایفناور
 .(33-33 :2931 ساعد،) نندکی  متیعز  بدأ به رزم، ۀخاتم از پس و ندشوی  اعزام یریدرگ

 باا  کاه  اسات  نیا ا الملال نیب حقوق نپژوهشگرا یروشیپ یاساس سؤاال  از یکی ،نیبنابرا
 نیا ا حضاور   سالاانه،   خاصاما   در نیسرنشا  بادون  یماهاا یهواپ ۀگساترد  حضاور  به توجه

 نیا  هم اثر و جهینت ؟است هماهنگ بشردوستانه المللنیب حقوق قواعد با حد چه تا هاستمیس
 حقاوق  یقا یحق رسالت همان یعنی  سلاانه،  خاصما  شتریب هرچه ترکردنیانسان به یبررس

 از شاتر یب تیا حما یبارا  اسات  یساازوکار  خاود،  و هکارد  یانیشاا  کمک بشردوستانه المللنیب
  سالاانه   خاصاما   در هاا ساتم یس نیا ا کاربرد از یناش انیقربان یکل صور  به ای انیرنظا یغ
 قحقاو  قواعاد  یبررس از شیپ ،نیبنابرا(. یالمللنیربیغ و یالمللنیب ۀ سلاان  خاصما  از اعم)
 بادون  یهاا ساتم یس از ابتادا  ن،یسرنش بدون یهاستمیس نیا خصوصدر بشردوستانه المللنیب

 یهاچالش و نوظهور یهاستمیس نیا شناخت یبررس به سپس دهیم، ی ارائه یفیتعر نیسرنش
 .میپردازی   سلاانه  خاصما  در هاآن یریکارگهب از یناش

 

 نیسرنش بدون یهاستمیس فیتعر
 از ،یافات  حضاور  آسامان  ۀپهنا  در شیخاو  دشامنان  باه  حملاه  یبرا بار نیاول یآد  هک یز ان

 وارد زیا ن کوپترهاا یهلا  و ماهاا یهواپ بعادها  کارد.  استفاده خود  قصود به دنیرس یبرا هابالون
 از را  وضااو  یانسااان بعااد هااوابرد حمااال  ۀناایز  در دسااتاورد نیآخاار شاادند، عرصااه نیااا

 را 2نیسرنشا  بادون  ییهاوا  یاۀ نقل لیوساا  قادرناد   اردم  و سات ا گاذارده  کناار  آسمان ۀگستر

                                                           
1. Unmanned Aerial Vehicles)UAV). 
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 O’Connell,(9) 2010) کنناد  کنتارل  نیسرنشا  بادون  یماهایهواپ  ال از دورتر لی ا صدها

(12): 1). 
 ساز ان ۀژیو گزارشگر  ثال یبرا ؛دارد وجود ی تعدد فیتعار نیسرنش بدون یهاستمیس از
 طاور نیا ا را نیسرنشا  بادون  یماهاا یهواپ خود ارشگز در 1121 سال در 2آلستون پیفل  لل،
 باا   باارزه  یبارا   ناسا   سالح عنوانبه که یر سلایغ ینظا  یماهایهواپ» :است دهکر فیتعر
 .UN DOC) «انااد شااده انتخااا   هدفمنااد کشااتار  یباارا  یالهیوساا و هااا سااتیترور

A/HRC/14/24/Add 6, para. 85) . و وساتانه بشرد اسات یس ۀبرنا ا  ریتفسا  طباق  ،نیهمچنا 
 ماا یهواپ اصطالح که است شده  قرر 1هاروارد دستورالعمل از ،هاروارد دانشگاه یجنگ قا یتاق
 و 2یرجنگا یغ ایا  9یجنگا  از اعم نیسرنش بدون یمایهواپ هرگونه شا ل واست  گسترده اریبس

 Commentary on (1)(d) of the)اسات   زین 6خود ختار ای 1دور راه از کنترل یمایهواپ هرگونه

HPCR Manual of international Law Applicable to Air and Missile Warfare, Version 

1.2, march 2010: 27.) 
 بادون  یماهاا یهواپ ۀافتا یتکا ال  ناو   شاود ی  دهینا  UAV ا روزه آنچه داشت توجه دیبا
 اساتفاده  هوا به هوا ای هوا به نیز  یراندازیت نا یتمر در پرنده هدف  نزلۀبه که است نیسرنش

 باه  ،نیا ا بار  عالوه 1.شدندی  شناخته( Droneن )درو نام با پرنده اهداف نیا هم غالباً وشد  ی
 .شودی  گفته زین پهپاد یاختصار نماد با 3«دور از ریپذتیهدا ۀپرند» هاستمیس نیا

 «نینشا سر بادون  یماهاا یهواپ» عناوان  تاات  ماهاا، یهواپ از یگرید نو  با ا روزه ،نیبنابرا
 نیا ا. اسات  هشاد ن ییشناساا  هاآن خصوصدر بشردوستانه حقوق قواعد هنوز که میهست روروبه

 ۀدسات  در بلکاه  شاوند، ینما   اساو   ینظاا   یمایهواپ کی خود یخود به ماهایهواپ از دسته
 وجاز  را هاا آن تاوان ی ا  یحتا  و رناد یگی  قرار ینظا  یماهایهواپ از ریغ ،3یدولت یماهایهواپ
 توانساته   سالاانه   خاصما  در هاآن یریکارگبه البته. کرد  اسو  21یرنظا یغ یهامایهواپ
 .(61 :2932 ،یهداوند و زادهیتق) کند جادیا بشردوستانه حقوق ۀحوز در را یادیز  سائل است

                                                           
1. Philip Alston 
2. Commentary of the HPCR (Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard 

University) Manual of international Law Applicable to A Us Congress National Defense 
Authorization, fiscal year 2001, public law.106_398ir and Missile Warfare, Version 1.2, march 
(2010). 

3. Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV). 
4. Unarmed Unmanned Aerial Vehicles (UAV). 
5. Remotely Piloted. 
6. Operating Autonomously. 

 .است وزکردنوز ی عنا به یسیانگل زبان در درون ۀکلم .1
8. Remotely Piloted Aircraft. 

 و گمرکی و نظا ی خد ت در که که است ییمایهواپ» یدولت یمایهواپ 2322 کاگویش ونیسنکنوا طبق .3
 زین ییهوا جنگ درخصوص 2319 ۀاله  قررا ۀ  جموع ،نیا بر عالوه .«شوند ی برده کار به شهربانی

 .یرنظا یغ و ینظا  یماهایهواپ: دانسته ماهایهواپ از دسته دو شا ل را یدولت یماهایهواپ
10. Civil Aircraft 
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 شودی   اسو  شگامیپ کشور کی کای را ن،یسرنش بدون یهاستمیس ۀنیز  در که آنجا از
 داده ارائاه  ا ریکاا  ارتش که را یفیتعر ،است کشور نیا اریاخت در هاستمیس نیا نیترشرفتهیپ و

 ییهاوا  ۀلیوسا  کیا » نیسرنشا  بادون  ییهاوا  ساتم یس فیا تعر نیا ا طبق. کنیمی  انیب است
 راه از کنتارل  ای خودکار طور به هوا و گاز یروهاین از استفاده با تواندی  که است نیسرنشبدون
 ,.DEP’T of DEF) «دیا نما حمال  خاود  باا  ر رگباار یغ و  رگبار ۀ نفجر  واد و کند پرواز دور

Directive 3000.09, Autonomy in Weapons Systems 13–14 Nov. 2, 2012.) 
 نیسرنشا  بدون یمایهواپ اول نو  شوند؛ی  میتقس دسته دو به نیسرنش بدون یهاستمیس

 را نیسرنشا  بادون  ییهاوا  ۀلیوسا  نو  نیا ،است ازپرو برای یسمی کان یدارا که است خودکار
 درآ اد  پارواز  باه  ساتم یس آن یوقت و کنندی  یزیربرنا ه خاص هدف کی یسو به پرواز برای

 یتکنولاوژ  یکمتر یکشورها البته .(Howard, 1995: 20) داد رییتغ را آن ۀبرنا  توانینم گرید
 کیشال  یبارا  ناد ا سلح که نیسرنش بدون یماهایهواپ از نسل نیا. دارند اریاخت در را آن دیتول

 از کنتارل  تیقابل با نیسرنش بدون یمایهواپ نو  کی دوم نو  .ندشوی  استفاده  وشک و بم 
 رییا تغ را شتی أ ور نو  ای ری س یحت و کرد کنترل دور راه ازآن را  توانی ی عنی است دور راه
 یماهاا یهواپ نیشا یپ یهاا نسال  یبزرگا  به توانندی  ماهایهواپ نیا .(Howard, 1995: 21) داد

 2.ندشو یطراح هاآن از ترکوچک اریبس ای ی عمول
 

 مسلحانه مخاصمات در نیسرنش بدون یماهایهواپ یریکارگهب
 یونانی ۀادیپ سربازان برگ و ساز از است، کرده فایا جنگ در  هم و یاساس نقش ربازید از سالح
 باه  که ییهاسالح از سرباز که ستین طور نیا ا روزه ا ا ،یجهان یهاجنگ یهانفتکش تا گرفته

 قارار  یزیا ربرنا اه  و سااخت  دیا تجد  اورد  یاگوناه باه  را سرباز اکنون رد،یپذ ریتأث بردی  کار
 ارتاش . دیا آیدر ا  یااتیتسال  یهاا ستمیس ۀدهندلیتشک یاجزا از یکی صور  به که دهندی 
 یشاکل  سامت  باه  یخودکارسااز  یهاتی ادود و روزید سرباز یهاتی ادود بر غلبه  نظوربه
 کیبرنتیس سمیارگان کی قال  در سرباز از یاگونه به و دهیگرو نی اش و انسان ادغام از ترفیظر
 کال  از یتاابع  که را یآد  ۀشدفیبازتعر خرد و نی اش استقا ا  کهکند استفاده  ی( بورگیس)
 .(33 :2931 ساعد،) اراستد کجای است، یااتیتسل ستمیس

 12 قرن در که است ی وضوع  سلاانه  خاصما  در نیسرنش بدون یماهایهواپ از استفاده
 هاستمیس نیا به یابیدست یبرا تالش در کشورها اکثر زیرا داشت، آن به یادیز توجه ستیبای 
 ساال  اواسط تا یرسم یآ ارها براساس که یطور به .نداندهیآ  خاصما  در هاآن یریکارگهب و

 کاه  دارناد  اریا اخت در نیسرنشا  بادون  ییهاوا  ۀلیوس نو  311 از شیب ایدن کشور چهل 1121

                                                           
 .ندانو  نیا از Raven RQ-11B و RQ-4Global یماهایهواپ .2
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 دیا تول. (O’Connell, 2010(10): 3) اناد بمبااران  و  وشاک  پرتاا   تیا قابلدارای  هاا آن شتریب
  ریکاا ا ۀزرادخان یزودبه و است شیافزا حال در سرعتبه ا ریکا در نیسرنش بدون یماهایهواپ

 نیسرنشا  یدارا ییهاوا  یاۀ نقل لیوسا با سهی قا در یشتریب نیسرنش بدون یماهایهواپ صاح 
 و هیا ترک ه،یروس پاکستان، ل،یاسرائ گرجستان، ن،یچ ل،یبرز جمله از) هادولت ریسا. شد خواهد

 سرعتبه و ندانیسرنش بدون یماهایهواپ یدارا زین( اهللحز   انند) یردولتیغ گرانیباز و( رانیا
 ۀاساتفاد   اورد  کاه  هاسات سال هاستمیس نیا .هستند ییابزارها نیچن آوردن دست به حال در

 باوده  گسترده اریبس گذشته ۀده کی یط  سلاانه  خاصما  در هاآن نقش ، ا ااست بوده بشر
 صاراحت باه  یحتا  و است نینو ۀدیپد کی هاآن آثار و  سلاانه  خاصما  در هاآن حضور لذا و
 نناد ک جااد یا  سالاانه   خاصاما   ۀعرص در انقال  کی اندتوانسته خود حضور با گفت توانی 
(Singer, 2009: 11). 

 در هاا آن یریکاارگ باه  نوظهاور،  یهاا ساتم یس نیا اخصوص در  هم ۀلل س گرید عبار  به
 ۀدیا پد کیا  بااً یتقر  سلاانه  خاصما  در هاستمیس نیا از استفاده ،است  سلاانه  خاصما 

 یهاا تیا  أ ور  نظاور باه  تنهاا  نیسرنشا  بادون  یهاا ستمیس نیا گذشته در زیرا است، دیجد
 بادون  یهاا ساتم یس ا اروزه  ا اا  شدند،ی  استفاده  خاصما  در 2ینظارت و تجسس ،یاطالعات
 باه   خاصاما   در و دانا شده  سلح یجمع کشتار یهاسالح یحت یجنگ یهاسالح به نیسرنش

 .(O’Connell, 2010 (9): 2) ندشوی  گرفته کار
 یحتا  و گاردد ی ا بار  اول یجهاان  جنگ به نیسرنش بدون یماهایهواپ آ دنوجودبه ۀسابق

 بارادران باه دسات    ایدن یمایهواپ نینخست ساخت از پس یکم به را آن باث نا ورخ از یبرخ
 را نیسرنشا  بدون یمایهواپ نینخست ،یکنون فرم به و یعمل لااظ از ، ا ادانندی   ربوط تیرا
 ساال  در دوم یجهاان  جنگ از بعد( کای را) 1کالیآئرونات انیرا شرکت بود، پرنده هدف نو  از که

 در شارفت یپ و سااخت  ضرور  به ایدن یکشورها یتما  آن از پس ساخت، XQ2 نام به 2323
 اناوا   سااخت  و قاا  یتاق باه  شارو   کاالن  یهابودجه صرف با و بردند یپ پرسود یفناور نیا

 .(O’Connell, 2010 (9): 1) کردند نیسرنش بدون یماهایهواپ گوناگون
 ییشناسا برای گسترده طور به و تنامیو جنگ در بار نیاول یبرا نیسرنش بدون یهاستمیس

 ا اا  ،بودناد   جهز ساده نیدورب به تنها ابتدا هاستمیس نیا (.Brooks, 2013: 90ند )شد استفاده
 ,Brooks) شادند   جهز یارتباط لیوسا و ش  در یبردارعکس تیقابل اب ییهانیدورب به بعدها

 در طاور نیهما  و 2332 و 2331 یهاسال در فارسجیخل جنگ طی  تاده اال یا .(90 :2013
 نیسرنش بدون یماهایهواپ از زین 2333 در یوگسالوی در ناتو ا یعمل و 2331 در بالکان گنج
 در نااتو  حضاور  یط بار نیاول یبرا. (Anderson, 2010: 2) است کرده استفاده( ر سلحیغ البته)

                                                           
1. Intelligence/ Surveillance/ Reconnaissance (ISR). 
2. Ryan Aeronautical (USA). 
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 بادون  یماهاا یهواپ نیا ا زیا تجه دبودنیا  ف فکار  به یجنگ فر اندهان که بود 2333 در کوزوو
 .(Anderson, 2010: 2)افتادند   درن یها وشک به نیسرنش
 ابازار   نزلۀبه ها،ابزار نیا از دیجد کا الً یکاربرد یبرا را خود  تاده اال یا 1111 سال در
 از اساتفاده  یبارا  ی جوز ۀ ثاببه زین ا ریکا در سپتا بر 22ۀ حادث لذاکرد.  آ اده  وشک پرتا 

 کیا  گذشات  از کمتر تنها و (Barnidge, 2012: 409) بود نیسرنش بدون یماهایهواپ دوم ۀگون
 2.شاد  کیشال  نساتان افغا در ماهایهواپ نیا از  وشک نیاول 1112 اکتبر 1 در حادثه نیا از  اه

 سپتا بر 22 ۀحادث از شیپ و 1112 سال در ا ریکا ارتش ییهوا یروین که است یادآوری شایان
 نیسرنشا  بادون  یماهاا یهواپ نیا ا از را  وشک نیاول یشیآز ا ۀ رحل کی در 1نوادا یصارا در
 زیا ن 1111 ساال  در ا ریکاا  نیسرنشا  بدون یماهایهواپ. (Brooke, 2013: 5) بود کرده کیشل

 عراق در خود گرید یهاهدف و 9منی در القاعده یاحتمال نا ظنون سمت به را خود یها وشک
 القاعاده  یاصل رهبران از یکی منی به حمله نیا یط که کردند کیشل 1119 جنگ آغاز از قبل
 UN Doc) شاادند کشااته یو همراهااان از نفاار 1 و 2یالهااارت نانیساا میساال نااام بااه

A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19). باه  ،یباوت یج در ایسا  سااز ان   أ وران زین 1119 سال در 
 یاۀ نقل ۀلیوس کی به را زریل به  جهز Hellfire یها وشک ن،یسرنش بدون یمایهواپ کی ۀلیوس
 قتال  به را ییا ریکا ۀتبع کی جمله از آن نانیسرنش تمام و ندکرد کیشل منی در عبور حال در

 .(UN Doc A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19) رساندند
 از  رتبااً   تااده  اال یا ا شاد،  آغااز  1119 ساال  در کاه  عاراق  به تهاجم طی ن،یا بر عالوه

 گوناه نیا ا رساد ی  نظر به .است کرده استفاده یتهاجم و ییشناسا نیسرنش بدون یماهایهواپ
 UN Doc) افااتی انیااپا 1113 سااال در ینظااا  ا یااعملز ااان بااا  هاام زیاان اقاادا ا 

                                                           
 ژهیوبه) است بوده زیبرانگچالش نیسرنش بدون یماهایهواپخصوص در شتریب که یا سلله ر،یاخ یهاسال در. 2

( Targeted Killing) هدفمند کشتار یبرا نیسرنش بدون یهاستمیس به توسل( بشردوستانه حقوق ۀنیز  در
 یبانیپشت با و لیاسرائ از سوی ریاخ یهاسال یط که است یدیجد  فهوم «هدفمند کشتن» اصطالح است.

 بشردوستانه، و یبشر حقوق  عاهدا  یاجرا در دیترد جادیا  نظوربه  تاده، اال یا ژهیوبه یغرب یکشورها
 سمیترور با  بارزه استیس جهت در حمال  نیا .است افتهی راه بشردوستانه و بشر حقوق ا یادب ۀحوز به

 رهبران هدفمند کشتن یبرا هاآن از ها،ستمیس نیا از استفاده سرد دار کایا ر کنونتا که ردیگی  صور 
 در یالهارت نانیس میسل القاعده یاصل رهبر و افغانستان در عاطف  امد الدن، بن هاسا : جمله از القاعده،

 .است کرده استفاده رهیغ و منی
See, Jefferson. T, “Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues 
(Introduction)”, School of Law Research Paper No. 2446762, (2014).  

2. Nevada desert. 

 بادون  یماهاا یهواپ نقاش  یواکااو » (.2939)  اسان  کاش، نااوه  و عبااس  پور،یعل به .ک.ر. شتریب ۀ طالع یبرا .9
 ۀشامار  ،یالمللا نیبا  یاسا یس قا یتاق ۀ فصلنا ،«(منی کشور بر دیتأک با) یستیضدترور ا یعمل در نیسرنش

23، 123-136.   
4. Seyan al- Harithi.   

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446762##
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A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19). یماهاا یهواپ از اساتفاده  باه  1112 ساال  در  تاده اال یا 
 ساال  در یریچشامگ  شاکل  باه  حماال   شمار آورد، یرو پاکستان در یتهاجم نیسرنش بدون

 طباق . (Michael, 2012 (16): 596) دیرسا  خاود  اوج به 1113 سال در و افتی شیافزا 1113
 شارق  شامال  در شاده کشاته  انیا رنظا یغ تعاداد  ،یبشر حقوق یدولتریغ ساز ان کی گزارش

 هماان  در افغانساتان  در شاده کشاته  انیرنظا یغ کل تعداد از یالدی  1113 سال در پاکستان
 یاعضاا  کل تعداد و انیرنظا یغ تعداد انی  یاجمال ۀسی قا .است شده زده نیتخم شتریب سال

 ریثأتا  ۀدهناد نشاان  پاکساتان  شارق  لشما به ا ریکا ۀ تاد اال یا حمال  در القاعده و طالبان
 اقادا ا    تاده اال یا زین 1116 سال از کمدست. است نیسرنش بدون یماهایهواپ از استفاده
 .(Corcoran, 2014 & Cole, 2012) است آورده عمل به یسو ال در را ی شابه
 نیرنشا س بادون  یماهاا یهواپ از ناو   دو یرو کاار  حال در  تادهاال یا زین حاضر حال در
 در دروگار  1دروگار؛  ایا  MQ-9 یگار ید و 2(درناده )ی شاکارچ  ایا  MQ نام به یکی است، ینظا 
 یهاا ساالح  حمال  باه  قادر ا ا است، برخوردار ی شابه کارکرد و یطراح از یشکارچ با سهی قا

 یماهاا یهواپ دیا تول. (Schmitt, 2012 (17): 598-99) است( بم  پوند 111 حدود) یترنیسنگ
 صااح   ا ریکاا  ۀزرادخانا  یزودباه  و اسات  شیافزا حال در سرعت به ا ریکا در نیسرنش بدون
 خواهاد  نیسرنشا  یدارا ییهاوا  ۀنقلی لیوسا با سهی قا در یشتریب نیسرنش بدون یماهایهواپ
( رانیا ا و هیترک ه،یروس پاکستان، ل،یاسرائ گرجستان، ن،یچ ل،یبرز جمله از) هادولت ریسا. شد

 در سارعت باه  و اناد نیسرنش بدون یماهایهواپ یدارا زین( اهللحز   انند) یردولتیغ گرانیباز و
 .Henderson, 2010: 4 & A/HRC/14/24/Add) هستند ییابزارها نیچن آوردن دست به حال

6, para. 27). 
 باه  هاا آن ا اا  کنند،ی  هیته را یتصور رقابلیغ اطالعا  نیسرنش بدون یهاستمیس ا روزه

 و دیا تول یاندهیفزا طور به و اندشده لیتبد بزرگ یکشورها ینظا  و یداخل ا یعمل از یقسمت
 یابیدست در ینظا  طراحان لیتما لیدال از یکی دیشا .شوندی  صادر زین کشورها گرید به یحت
 هاا ساتم یس نیا ییتوانا  سلاانه،  خاصما  در هاآن یریکارگبه آن  تعاق  و هاستمیس نیا به

 یهاا ستمیسبر این،  عالوه .باشد خطرناک طیشرا در و یطوالن  د  به اهداف یرو رکزتم برای
 ییهاوا  یهاا ساتم یس باه  فقاط  ند،شوی  استفاده هاتی أ ور نیا انجام برای که نیسرنش بدون

باه   انفجاار  و ساالح  خلع ،ییشناسا یبرا زین ینیز  و ییایدر یهاستمیس بلکه ند،ستین  ادود
 هاا آن از افغانساتان  و عاراق  جنگ در که نیسرنش بدون ینیز  یهاستمیس  انند ،ندروکار  ی
 .(Jack, 2009: 5) شد استفاده
 

                                                           
1. Predator. 
2. Reaper. 
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   نیسرنش بدون یهاستمیس از یناش یهاچالش
 اسارائیل  و ا ریکاا  .اسات  12 قارن  تیواقع نیسرنش بدون یهاستمیس ۀلیوسبه هاانسان کشتن

 هیا عل خاود،  اصاطالح  باه   خاصاما   در نیسرنشا  بادون  یهاستمیس نیا از استفاده سرد دار
 از یناشا  تلفاا   زانیا   و هاا ساتم یس نیا ا ییهوا حمال  تعداد که یطور به .هستند سمیترور

 تلفاا   زانیا   و افغانساتان  و عاراق  یهاا جناگ . اسات  شیافازا  حال در شد  به هاآن کاربرد
 و افغانساتان  یهاا جناگ  ،گار ید عبار  به .ستا دع نیا بر یلیدل خود آن از یناش انیرنظا یغ

 با وجاود  .است بوده لیاسرائ و ا ریکا نیسرنش بدون یهاستمیس ۀتوسع یبرا یشگاهیآز ا عراق
 یبارا  ی نعا  چیها  ن،یسرنش بدون ییهوا ستمیس حمال  یرنظا یغ انیقربان ریچشمگ شیافزا

ی کشاورها   سالح  یروهاا ین لاذا  2،ندارد وجود  سلاانه  خاصما  در هاستمیس این از استفاده
دسات   بااالتر  یهایکاربر با هاستمیس نیا از یدیجد یهانمونه بهدرصددند  همچنان شرفتهیپ

 کشاور  نیا ا  سالح  یروهاا ین که کرد اعالم رسماً 1112 سال در ا ریکا ۀکنگر ، ثال برای یابند.
 Us ) کناد  نیسرنشا  بادون  را خاود  ینیز  و ییهوا یهاناوگان از سوم کی 1121 سال تا دیبا

Congress National Defense Authorization,fiscal year 2001, public law.106_398). 
 باال  کیا  داد، لیتشاک  را خاود  یجنگ ییهوا بال نیاول 1111 سال در کشور نیا نیهمچن

 نهاا ت ناه  ا اروزه  البته. دارد را لو تریک 21111 تا پرواز توان باال اریبس یتهاجم قدر  با ینظا 
 بدون یهاستمیس نیا به خود  سلح یروهاین زیتجه دنبال به ایدن کشور 11 حدود بلکه ا ریکا،
 .(O’Connell, 2012(10): 4) اندنیسرنش

  ساائل  ینظاا   ا اور  در هاا آن شرفتیپ و هاستمیس نیا ظهور نکه،یا گرید  هم اریبس ۀنکت
 زیارا  اسات،  آورده وجاود  به بشردوستانه للالمنیب حقوق جمله از الملل،نیب حقوق در را یجد

 صاور   باه  و بگذارناد  کناار  جنگ ۀصان از را انسان ندهیآ  خاصما  در قادرند هاستمیس نیا
 از فاار   و دشوی   خاصمه وارد ربا  آنکه دلیل به صور  نیا در و نندک عمل خود ختار کا الً

 بشردوساتانه  حقاوق  نیادیا بن اصاول  یتما  نقض ۀنیز  یراحتبه است، یانسان عواطف هرگونه
 کیا نیکل یهمکار با 1بشر حقوق باندهید 1121 نوا بر در خصوص نیهم در. شد خواهد فراهم

                                                           
 1121  اارس  12 در المللنیب حقوق ییا ریکا انجمن ۀساالن جلسا  سخنران ،Harold Koh خصوص نیهم در .2

 در شارفته یپ یهاا یتکنولاوژ  نیا ا از اساتفاده  در جناگ  حقاوق  طباق  یتی منوع چیه» :داردی   قرر نیچن
 .باشاد  جنگ در اعمال قابل قواعد با  طابق کا الً آن یریکارگبه که یشرط به ؛ندارد وجود  سلاانه  خاصما 

 تاالش  وها ستمیس نیا ا یعمل طراحان به اطالعا  ۀارائ با تواندی  ییهاستمیس نیچن از استفاده قتیحق در
 .«شود نیتضم انیرنظا یغ به یبجان خسارا  رساندنحداقل به یبرا

H. Koh, The Obama Administration and International Law, Remark at The Annual Meeting of 
American Society of International Law, March 25, 2010, available at: 
http://www.State.gov/s/1/releases/remark/139119.htm.  

2. Human Rights Watch. 

http://www.state.gov/s/1/releases/remark/139119.htm
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 Losing Humanity عناوان  تاات  کاه  یگزارشا  در هاروارد دانشگاه حقوق ۀدانشکد بشر حقوق
 اصول  طابق تواندینم یجنگ یهاستمیس نیا کا ل یخود ختار» که داشت اظهار کرد،  نتشر
 انقاال   نیچن که شد ی دع نیهمچن ،یبشر حقوق نهاد نیا .«باشد  سلاانه  خاصما   سلم
 داد خواهاد  شیافازا  را  سالاانه   خاصاما   طی انیرنظا یغ به هصد  ای  رگ خطر یااتیتسل

(Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case Against Killer Robots, at 1 

(Nov. 2012)). کا ل یخود ختار به هاتالش نیا که است آن نگران شتریب بشر حقوق باندهید 
 .  شد دنخواه  نجر  هلک یروین به توسل یبرا یجنگ یهاستمیس

 یحقاوق   ساائل  دآ دنیپد به  ختلف یهانهیز  در یفناور شرفتیپ ا ر، نیهم به توجه با
 را آن دایا ناپ یدسات  ۀ ثاببه و گذاردی  ریثأت حقوق بر یفناور زیرا ،شودی   نجر آن به  ربوط

 دیا تزا باه  رو یریکاارگ هبا   نجار شاده    ساائل  نیا ا باه  کاه  یفنااور  بارز ۀنمون دهد،ی  رییتغ
 ۀعرص وارد که دیجد یتکنولوژ هرکه  آنجا از ،گرید عبار  به. است نیسرنش بدون یماهایهواپ

 تجاار   دوران هار  در و دارد هماراه  دخاو  باا  زیا ن یادیز تاوال  شود،ی   سلاانه  خاصما 
 حقاوق  قواعاد  باا  دیا با لذا، (Walzer, 2006: 282) کندی  اضافه بشردوستانه اصول بر یدیجد

 .باشد آن با  طابق و شود یابیارز بشردوستانه
 

 بشردوستانه حقوق و نیسرنش بدون یماهایهواپ
 شیپا  از شیبا   سالاانه  ما  خاصا  در نیسرنش بدون یماهایهواپ حضور به توجه لزوم ا روزه

 نوظهاور  یهاا ساتم یس نیا ا کیا نزد یاندهیآ در ،یفعل یهاچالش بر دی ز زیرا ابد،یی  ضرور 
 کشاورها   سالح  یروهاا ین از یبخش به و آیند یدر خود ختار کا الً صور  به دور راه از کنترل

 المللنیب حقوق قواعد نندهما یکل قواعد که صلح ز ان خالف بر که آنجا از. شد دنخواه لیتبد
 ز اان  در اسات  حااکم  هاا ساتم یس نیا ا کاربرد بر ا یح حق ۀخودسران سل   نع جمله از بشر

 هاا ستمیس نیا یریکارگهب که است بشردوستانه المللنیب حقوق قواعد نیا  سلاانه  خاصما 
 حقاوق  قواعاد   الحظاا   باا  دیا با نیسرنشا  بادون  یهاا ساتم یس تکا ال  لاذا  کند،ی  اداره را

  سلاانه  خاصما  در هاآن یریکارگه ب از یناش میوخ عواق  و آثار تا شود همراه بشردوستانه
 .برسد حداقل به

  ختاار، خود کا الً صور  به را نیسرنش بدون یهاستمیس حضور یزودبه علم یهاشرفتیپ
 نیا ا یخود ختاار  کاه بار ایان نظرناد     کارشناساان  2.کارد  دنا خواه  اقاق  ینظا  ا یعمل در

                                                           
 نیچنا  کاه  کنناد ی ا  دییا تأ بشار  حقاوق  باان دهیا د و کاا یا ر دفاا   وزار  کاه،  استۀ شایان یادآوری این نکت .2

 ساال  چناد  یط ی صنوع هوش ۀتوسع با البته ندارند، وجود هنوز حاضر حال در خود ختار کا الً یهاستمیس
 از یاریبسا  خصاوص  نیهما  در .آ اد  خواهاد  وجاود  بهها ستمیس نیا در یا الحظه قابل یهاشرفتیپ ندهیآ



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    323

  وجا   تر طملن و ترآسانی اوهیش به را آنان ا وال ینابود و هاانسان کشتن  سلماً هاستمیس
 در را طلا  جناگ  یکشاورها  یآرزو خود ختاار  یهاستمیس ا ر، نیا  تعاق  لذا و شد خواهد

 ق اقا  یخساارات  نیکمتار  شادن  تامال  بادون  کشاورها  گرید با خود  خاصما  در یروزیپ
 یاۀ ناح از ا اروز  باه  تا فرایند نیا انجام برای  انع تنها البته. (Stewart, 2009: 87) کرد خواهند
 نیا ا از طریاق  هادف،  کیا  به نکردن اکردن یحمله برای یینها یریگمیتصم زیرا ،ستهاانسان

 .است یانسان یاپراتورها دی در هنوز دور، راه از هرچند هاستمیس
 ۀحلقا  از انساان  ک،یا نزد اریبسا  یاناده یآ در هاا ساتم یس نیا ا یود ختارخ بابر این،  عالوه

 طاور  باه  قادرند هاستمیس نیا و شود ی خارج هاستمیس نیا ۀلیوسبه حمال  در یریگمیتصم
 نیا ا ر، نیا تاقق با و نندک یریگمیتصم خاص یاهداف به نکردن ای کردنحمله ۀدربار  ستقل

 شاوند ی ا   سالاانه   خاصاما   ۀعرصا  وارد یانساان  رز نادگان  یجاا  باه  کاه  هستند هاربا 
(Schmitt, 2012 (11): 3). اناد، یانسان ادراکا  و عواطف هرگونه از یعار هاربا  نیا که آنجا از 

از چناد    سالله  نیا ا .کارد  خواهند جادیا بشردوستانه حقوق ۀنیز  در یاساس ییهاچالش قطعاً
تاابع اصاول    هاا ساتم یس نیاستفاده از ا ای الحظه کرد آ دینکه بااول آ ؛است تیجهت حائز اهم

را  انیرنظا یو غ انینظا  نیب کیهنگام تهاجم اصل تفک ماهایهواپ نیا ایند؟ آاضرور  و تناس 
 در ،نیبناابرا   جازناد؟  یهاا از نو  ساالح  کنندیکه حمل   ییهانو  سالح ایآ کنند؟ی  تیرعا

 از اساتفاده  از یناشا   سائل با هاآن ارتباط و بشردوستانه حقوق اصول یبررس باث، قسمت نیا
 .ابدیی  ضرور   سلاانه  خاصما  در خود ختار نیسرنش بدون یهاستمیس

 یماهاا یهواپ اقدا ا  و حمال  درخصوص بشردوستانه المللنیب حقوق قواعد ،یکل طور به
 هنگاام  یجنگا  حماال   تماام  بار  یکلا  طاور  باه  که است یحقوق همان قاًیدق ن،یسرنش بدون

 اصل چند یۀپا بر بشردوستانه حقوق. است حاکم یالمللنیب و یداخل از اعم  سلاانه  خاصما 
 ۀجملا  از کاه  شودی  تمرکز آن یاساس اصول از یبرخ به باث نیا در لذا است، استوار یاساس
 یعملکردهاا  روشیپا  بااث  در اسات.  یاطیا احت اقادا ا   اتخاا   و تناسا   ک،یا تفک اصل آن،
 ۀبشردوساتان  المللنیب حقوق قواعد با  سلاانه  خاصما  ۀعرص در نیسرنش بدون یماهایهواپ

  سالاانه   خاصاما   حقاوق در  که است یکل اصل کی نیا .شد دنخواه یبررس ،باال در  ذکور
 عملکرد بودنیقانون یوقت لذا است، اعمال قابل زین نیسرنش بدون یجنگی هاستمیس به نسبت

                                                                                                                                        
 اجاازه ها ستمیس نیا به که اندزده دست یجنگ یهاستمیس نیا خصوصدر نینو ییهاروش ۀتوسع به نا اقق

 یکیتکنولاوژ  یهاا شارفت یپ نیچنا  دنیرسا  ظهاور  ۀ نصا  باه  باا  لذا نند؛ک اقدام انسان دخالت بدون دهدی 
 اناد، کارده  شرو  ی راجنگ یهاستمیس نیا در یخود ختار صیخصا از یاریبس یۀتعب یبرا تالش طلبانجنگ
 یانساان  عوا ال  و انساان  یجاا  باه  یوتریکا پ یهاستمیس ینیگزیجا ینوع به که نینو یهاروش نیا نیبنابرا
 .زندی  پس یریدرگ ۀصان از را انسان یراحتبه است

See, Geiss. R,” The International-Law Dimension ofAutonomous Weapons Systems”, International 

Policy Analysis, (2015).  
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 تیا قابل اعماال  قابال  حقاوق  از  تفااو   حالات  دو شود،ی   طرح نیسرنش بدون یهاستمیس
 :  ابدیی  یبررس

  ؛اا یتسل قانون( الف
 . سلاانه  خاصما  حقوق(  
 خاود  یخود به  وردنظر سالح ایآ که شود اثبا  دیبا نکهیا اول اا ؛یتسل قانون خصوصدر

  خاصاما   حقاوق  تاات  طیشارا  یبرخا  در اسات  مکان   ایآ نکهیا دوم و نه؟ ای هست یقانون
 هرگوناه  لاذا  ناه؟  ایا  باشاد   مناو    سالاانه   خاصاما   طی هاستمیس نیا به توسل  سلاانه

 بااال   اورد  دو دیا با شاود  بارده  کاار  باه  یریا درگ ۀصان ای  خاصما  در نکهیا از قبل یسالح
 باه  نیسرنشا  بادون  یجنگ ستمیس ایآ نکه،یا لیتال و یبررس در. شود یابیارز هاآنخصوص در

 :  ابدیی  اعمال تیقابل قاعده دو ؟نه ای هست یقانون خود یخود
 باشاند،  کیا تفک قدر  فاقد  اتاً ای تاًی اه دینبا نیسرنش بدون یهاستمیس نکه،یا اول ۀقاعد

 از انیا رنظا یغ و یرنظاا  یغ از ینظاا   اهاداف  صیتشخ قدر  که یصورت در هاستمیس نیا لذا
 حماال    اورد  رز نادگان  همانناد  را انیرنظا یغ ،گرید عبار  به ای باشند نداشته را رز ندگان

 یالاااق  پروتکال  .(b()2) 12 ۀ ااد ) شاوند ی  گرفته نظر در کیتفک فاقد تاًی اه دهند قرار خود
 کااه ی عنا  نیا ا باه  اسات،   نادرج  اول یالاااق  پروتکال  91 ۀ ااد ( 1) بناد  در دوم ۀقاعاد  اول
. شاوند  حاد  از شیبا  صد ا  ای یرضروریغ رنج و درد  وج  دینبا نینشسر بدون یهاستمیس
 یرانساان یغ و یرضروریغ صد ا   نع انگریب و است یعرف المللنیب حقوق از یانعکاس  اده نیا

 .(1 ۀقاعد :2931 دوسوالدبک، و هنکرتز) است رز ندگان به
 آن  طابقات  نینو یااتیتسل به یابیدست صور  در دیبا کشورها یتما  ا ر نیا تاقق یبرا

 شاده   قارر  اول یالاااق  پروتکال  96 ۀ اد در الزام نیا ،کنند یحقوق یابیارز را  وجود قواعد با
  وجا   و باشاد  کیا تفک قادر   دارای دیا جد سالح که شود نییتع دیبا الزام نیا  طابق. است

  شاخص  یقاوق ح یابیارز نیا همچنین. شد نخواهد هودهیب رنج و درد ای زهااند از شیب صد ا 
 ساالح  نیا به توسل که  سلاانه  خاصما  حقوق تات یگرید خاص ۀ قرر ایآ که کرد خواهد

 کاه  ییکشورها یحت کشورها یتما  یعرف المللنیب حقوق نه؟ ای دارد وجود کند نقض را نی ع
 هرگوناه  باه  نسابت  را یحقاوق  یابیا ارز نیچنا  کاه  کناد ی ا   لزم را ستندین پروتکل نیا عضو
 2.دهند انجام نیسرنش بدونی جنگ یهاستمیس جمله از اا یتسل

                                                           
. دشاو ی ا  گرفته نظر در یعرف «یجنگ یهاابزار» به نسبت تنها یحقوق یبررس به تعهد که است شایان یادآوری .2

 تعهاد  رساد ی  نظر به. است پرداخته «یجنگ یهاروش» یحقوق یرسبربه  اول یالااق پروتکل 23 ۀ اد البته
 .باشد نشده لیتبد یعرف ۀقاعد کی به هنوز «یجنگ دیجد یهاروش» یحقوق یبررس به

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (Michael N. Schmitt gen. ed., 
forthcoming 2012) (commentary accompanying Rule 48).  
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 خاود  (DoD Directive 3000.09, at 7-8) 13/9111ۀ شامار  دستور در 2کایا ر دفا  وزار 
 از قبال  و توساعه  ی قاد ات   راحال  باه  را یحقاوق  یابیا ارز نیا کرد  نتشر 1121 سال در که
 قابال  طارز  باه  هاا ساتم یس نیا ا اگر ین،همچن .کندی   ناصر نبرد دانی  در هاآن یریکارگبه

 عبار  به .ابدیی  ضرور  هاآن  جدد یحقوق یابیارز ابندی رییتغ خود یۀاول شکل از یا الحظه
 باا  یحتا . اسات  یحقوق یبررس نیچن زمل ست خود ختار کا الً اا یتسل هرگونه ۀتوسع گر،ید

 حقوق تات دیبا د،نباش داشته ابقتط نیز  کرشده قواعد با خاص اا یتسل گونهنیا نکهیا فرض
 اسات   منو  اا یتسل نیا کاربرد ایآ که شود  شخص تا شوند یابیارز زین  سلاانه  خاصما 

 .دارد وجود  هم و یاساس اصل 9 یبررس نیا یبرا ؟نه ای
 

 نیسرنش بدون یماهایهواپ و کیتفک اصل .1
 ریا تعب باه  ،است 1تفکیک اصل نه،بشردوستا المللبین حقوق ۀشدشناخته و  سلم اصول از یکی

 ،یاهسته یهاسالح به توسل ای دیتهدخصوص در ی شورت یرأ در یدادگستر یالمللنیب وانید
 هنکرتااز،) دارد عرفاای حقااوق در ریشااه کااه اساات (Gill & Fleck, 2010) 9یاساساا اصاالی

 یواالی جایگاه از هبشردوستان المللبین حقوق نظام در اصل این .(اول ۀقاعد ،2931 دوسوالدبک،
 تفکیاک  اصال  در بشردوساتانه  الملال باین  حقاوق  گفات  توان ی که طوری به 2است برخوردار
-Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996: paras. 78) شاود  ای  خالصه

 1رنیاه تاو پل پروفسور .کند ی فراهم را بشردوستانه حقوق اجرای ضمانت اصل، این رعایت(. 79
 اصاول  تارین  هام  از یکای  تفکیاک  اصل» :داردی  اظهار خصوص نیا در سیپار دانشگاه استاد
 اصال  اینکاه  بار  کیدأت با وی. است عرفی و بنیادین اصول از یکی عنوانبه و بشردوستانه حقوق

 باه   رباوط  قاانون  که داردی   قرر دهد، ی تشکیل را سرخ صلی  ۀ طالع بخش اولین تفکیک
 تما ی و است  منو  تفکیک  انع هایسالح از استفاده گوید ی نظا یان و غیرنظا یان کتفکی
 بایاد  داخلای  و المللیبین هایجنگ در که است بشردوستانه المللیبین حقوق عرف قوانین این

 .(http://internationallaw.blogfa.com/post-476.aspx) «دنشو لااظ
 یهاا یریا درگ در اا یتسال  از اساتفاده  طارز  ۀکنناد میتنظا  ،کیتفک اصل گرید عبار  به

 یهاتیجمع از تیحما بشردوستانه، المللنیب حقوق اهداف از یکی یکل طور به. است  سلاانه
 اثار  نیتار  هام  ،نیبنابرا. است هدفیب و کور حمال  برابر در آنان تی صون نیتأ  و یرنظا یغ

 .(12 :2932 فلاک، )اسات   یحقاوق  نظار  از اا یتسل یبرخ از استفاده تی منوع کیتفک اصل

                                                           
1. The U.S Department Of Defense (DOD). 
2. Distinction Principle.  
3. Cardinal. 

 . اول یالااق پروتکل 13-11 ،23  واد .2

5  . Paul Taverner.  

http://internationallaw.blogfa.com/post-476.aspx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thetelegram.com%2FAuthor-Paul-Taverner%2F3810%2F1&ei=mT-IU4amFcGm0AXb0IDYDA&usg=AFQjCNF88V50rhwRajjAIGVC_qsnU44XhQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thetelegram.com%2FAuthor-Paul-Taverner%2F3810%2F1&ei=mT-IU4amFcGm0AXb0IDYDA&usg=AFQjCNF88V50rhwRajjAIGVC_qsnU44XhQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
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 ییتواناا  کاه  آنجاا  از یسات یز و ییایمیشا  ،یاهسته یهاسالح جمله، از یکشتارجمع یهاسالح
 هاا آن از ینا بارا طیشارا  در تنهاا  و اناد  مناو   ندارناد  را انیا رنظا یغ و انینظا  انی  کیتفک

 یهاا ساالح  قادرناد  خود ختار نیسرنش بدون یهاستمیس که آنجا از ،نیبنابرا .شودی  استفاده
 از را انیا نظا  نتوانناد  اگار  نناد، ک اساتفاده  آن از حماال   در و حمال  خاود  باا  یجمعا  کشتار

 یمعکشاتارج  یهاا سالح حمل کمدست ای هاستمیس نیا از استفاده دهند، کیتفک انیرنظا یغ
 .شود  منو  دیبا هاستمیس نیا ۀلیوسبه

 نیا ا در شاده هیا تعب یقاو  یسنساورها  لیا دل به ییهاتی وقع و طیشرا در شود گفته دیشا
 طیشرا در برای  ثال، ؛دهند قرار خود کار دستور در یخوببه را کیتفک ۀقاعد بتوانند ها،ستمیس

 ریا ز و هاا ابانیب رینظ دهندرخ  ی ستدورد  ناطق در که ی خاصمات ای دیشد اریبس  خاصما 
 یهاا شورش نو  از ی خاصمات رینظ گرید ییهاتی وقع در کرد خاطرنشان دیبا حال نیا با .ایدر

 کیا ربات کاا الً  زا یا تجه باه  هاا ستمیس نیا که یز ان ای یشهر تیپرجمع  ناطق در ای یداخل
 .دتوجه کنن اصل نیا به توانندی  یسختبه اندشده  سلح

 196 کمدست هاستمیس نیا از طریق شدهانجام ا یعمل یط دهدی  نشان هاگزارش یبرخ
 ا یعمل در نفر 231 به کینزد زین سو نیا به 1121 سپتا بر از و کودک 62 جمله از یرنظا یغ

 یهاا  ااه  در(. Boyle, 2013: 1-3) اناد داده دسات  از را خاود  جاان  نیسرنش بدون یماهایهواپ
 یادعاا  کردناد  اعاالم  ییهاگزارش انتشار با یبشر حقوق یالمللنیب  هم ساز ان دو زین گذشته

. اسات  نادرست منی و پاکستان در انیرنظا یغ تلفا  نییپا تعداد درخصوص ییکایا ر یها قام
 Report: Yemen drone strike possibly violated) بشاار حقااوق دبانیااد  ثااال، باارای

international law, by John Knefel, February 20. 2014. )حماال   از  اورد  شش یبررس با 
  وضاو   نیا به سو نیا به 1113 سال از منی به ییکایا ر نیسرنش بدون یماهایهواپ ۀشدانجام
 دسات  از را خود جان حمال  نیا در کودک سه جمله از یا رنظیغ 11 کمدست که کرد اشاره
 .اندداده

 باه  ییکاا یا ر نیسرنشا  بادون  یماهاا یهواپ ۀحملا  3 یبررسا  با زین 2المللنیب عفو ساز ان
 نیا ا در یرنظاا  یغ 91 کارد  اعاالم  1129 یجوال تا 1121 ی  نیب پاکستان رستانیوز ۀ نطق

 US drone strikes could be classed as war crimes, says Amnesty) اندشده کشته حمال 

International, Jon Boon, Oct. 2013جینتاا   شابه ،یالمللنیب  هم ساز ان دو نیا یهاافته(. ی 
 باه  باازرس  نیا ا گزارش در. شد  نتشر 1129 سال در که است  لل ساز ان بشر حقوق بازرس

 حماال   در را خاود  جاان  نفار  1111 گذشاته  ۀدها  کیا  در کاه  باود  شاده  اشاره  وضو  نیا
 UN) اناد باوده  یرنظا یغ نفر 611 تا 211 نیب که اندداده دست از نیسرنش بدون یماهایهواپ

Doc, A/68/389, para 32). 

                                                           
1. Amnesty International 

http://america.aljazeera.com/profiles/k/john-knefel.html
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 یشاتر یب سارعت  نیسرنشا  بادون  یماهاا یهواپ از اساتفاده  اوبا ا یجمهور استیر ۀدور در
 از شیبا  1113 ساال  در اوبا اا  یجمهاور  استیر آغاز ز ان از دندهی  نشان هاگزارش. گرفت
 تنهاا  باوش  جورج ۀدور در که یحال در است، شده انجام ماهایهواپ نو  نیا از طریق حمله 991
 از طریاق  ا یا عمل 931 اوبا اا  بااراک  یجمهاور  اسات یر ۀدور در. بود گرفته صور  حمله 12
 یهاتی أ ور برابر 3 رقم نیا. شد انجام یسو ال و منی پاکستان، در نیسرنش بدون یماهایهواپ

 نفار  1211 از شیبا  ا یا عمل نیا ا در. اسات  باوده  بوش یجمهور استیر دوران طی شدهانجام
 شادگان کشاته  تعاداد  نیهمچن. اندبوده یرنظا یغ هاآن از نفر 119 کمدست که اندشده کشته
 ,Living Under Drones: Death) اسات  باوده  باوش  یجمهاور  استیر ۀدور از شتریب بار شش

Injury and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan, research by the 
International Human Rights and Conflict Resolution Clinic of Stanford Law School 

(Stanford Clinic)). ساال . اسات  شیافازا  باه  رو شاده کشته یرنظا یغ افراد تعداد زین منی در 
 هادف  یبارا  اوبا اا  دولات  البتاه . افتی یدیشد شیافزا شدهکشته یرنظا یغ افراد تعداد 1129

 در  ثاال،  بارای . کارد  اساتفاده  زیا ن کروز یها وشک از منی در خود  وردنظر اهداف دادنقرار
 کمدست که دادند دست از را خود جان یرنظا یغ 22 شد انجام 1113 دسا بر 21 که یاحمله

 ,Ambassador Desra Percaya) داشااتند قاارار شاادگانکشااته انیاا  زن 21 و کااودک 12

Indonesia Opening Debate, 2012 Meeting of DISEC, 4) .شاود ی   الحظه که طورهمان 
 باه  قاادر  کا ال  طاور  باه  نیسرنش بدون یهاستمیس نکهیا بر است یلیدل خود آ ار نیا یتما 
 .ستندین  سلاانه  خاصما  در کیتفک اصل تیرعا

 و انیا نظا  انیا   زیتماا   ساتلزم  کیتفک اصل تیرعا ،شد  کر باال  طال  در که طورهمان
 تیا رعاخصاوص  در نیسرنشا  بدون یماهایهواپ. است یرنظا یغ و ینظا  اهداف و انیرنظا یغ

 یناوع  باه  هاستمیس نیا زیرا ،اندبوده  وفق یحدودتا افراد و اهداف نیب زیتما در ک،یتفک اصل
 طیشرا در یحت و ش  در هاآن دید شیافزا به که  جهزند یقو اریبس( یهاحسگر) یاسنسوره

 دتریا پر ناام  باه  هاا ساتم یس نیا ا از یناوع   ثاال  یبارا  کنناد، ی ا  کمک نا ناس  اریبس یجو
(Predator )ریفاهل  وشک دو ۀلیوسبه که AG.M-114 (گفتاه  نیز ا  باه  هاوا  یهاا  وشک به 
 ییبااال  اریبسا  دقات  ازکنناد و  ی ا  کیشال  اهاداف  یرو زریل پرتو باو  شوندی   سلح( شودی 

 بهتار  یاجارا  یبارا  یعاا ل  یحتا  و هاستمیس نیا یبرا تی ز ینوع  وضو  نیا که برخوردارند
 ایا  کیا تفک ۀنیز  در یاساس  شکل ا ا. (Michael, 2012 (16): 599) است بشردوستانه حقوق

 اول پروتکال  .ناکارآ دند نهیز  نیا در هاستمیس نیا که تاس انیرنظا یغ و انینظا  انی  زیتما
 کاه  داردی ا   قارر  و کناد ی ا  ارائاه  خصاوص  نیا در را ی بهم فیتعر زین ژنو یهاونیکنوانس

 باودن یرنظا یغ ای ینظا   ورد در که ی وارد در لذا ،«نباشد ینظا » که است یکس یرنظا یغ
 یکشت کی در ، ثال یبرا بود؟ خواهد چه نیسرنش دونب یهاستمیس میتصم شود، دیترد افراد
 باا  نیسرنش بدون یهاستمیس حال دارند، حضور زین یرنظا یغ افراد ،ینظا  افراد از ریغ یجنگ
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 ایا ( Sharkey, 2008: 86) د؟نا کن تیا رعا را کیا تفک اصل دنتوانی  چگونه یکشت نیا به حمله
 یبرخاورد  چاه  اناد، یخال یهاسالح حمل به ر جبو که یکودکان با نیسرنش بدون یهاستمیس

 .(Sharkey, 2008: 88) داشت؟ خواهند
 بادون  یماهاا یهواپ حضاور  باا  کاه  اسات  ییهاا چاالش  از یاگوشاه  تنها  کرشده یها ثال

 انگریا ب یروشان باه  کاه  شاده  جااد یا کیتفک اصلبارۀ در  سلاانه  خاصما  ۀعرص در نیسرنش
 . است نوظهور ۀدیپد نیا یوس از اصل نیا کا ل نکردنتیرعا

 

 نیسرنش بدون یماهایهواپ و ینظام ضرورت تناسب، اصل .2
 یا ر جنگ اصل نیا براساس است، سیقد نیاگوست  قدس جنگ ۀشیاند ادگاری 2تناس  اصل
 1.باود  خواهاد   قادس  جنگ ای ریخ جنگ باشد، شر از شتریب آن ریخ اگر ا ا ،است  نفور و شر

 ۀآ ار  و( دهمرچهاا  ۀقاعاد  :2931 دوساوالدبک،  و هنکرتاز ) یعرفا  ،ریذناپیتخط اصل نیا طبق
 شکسات  یبرا که ردیگ ی کار به را زور یااندازه تا ی تخاصم هر جنگ در 9بشردوستانه، حقوق

 باشااد یجنگاا تیااجنا ۀدهناادلیتشااک تواناد ی اا یتخطاا صااور  در و اساات ریضاارو دشامن 
(Kalshoven & Zegveld, 2011: 137). باا  نا ناس  خسار  رادیا گونههر از دیبا نانآ ،نیبنابرا 

 ساند  نیاولا   نزلاۀ باه  ،2بار یل دساتورالعمل  22 ۀ ااد . ورزند یداردخو  وردنظر، ینظا  یبرتر
 نازد  در کاه  آنچناان  ،ینظا  ضرور » داردی  عنوان کند،ی  ادی ینظا  ضرور  از که ی کتوب
 نیتضام  یبرا که یاقدا ات گونهآن ر ضرو از است عبار  است، شده شناخته  تمدن یها لت

 1.«اند شرو  جنگ،  درن یۀرو و حقوق با  طابق و اندواج  و یحتم جنگ، اهداف به لین
 اصال  نیای تب باه  کاه  اول یالاااق  پروتکل 11 و 12 ۀ اد( 1) شق ،(1) بند طبق ،نیهمچن

                                                           
1. Proportionality Principle 

 دشامن  اگار  قاعاده  نیا براساس است، «تترس قاعده» باث نیا رینظ شده یبررس که آنجا تا زین یاسال  فقه در .1
 آن شادن کشاته  نیبا  تناس  دهد، انجام( انیرنظا یغ) گناهیب افراد یانسان پرس از استفاده با را ینظا  ا یعمل

 دهیسانج  دشامن  یساان رانیغ تهااجم  ۀادا ا  از یناشا  یهاا انیا ز و تلفاا   و  تقابل دفا  صور  در گناهانیب
 ناچاار باه  باشاد،  گناهاان یبا  آن یانساان  تلفاا   از شاتر یب آن از حاصل تلفا  و تجاوز ،تهاجم آثار اگر .شودی 

 اهال  فقاه  در بدهاد،  ادا اه  گناهانیب آن شدنکشته متیق به ولو خود یدفاع ا یعمل به دیبا ا یعمل ۀفر اند
 .است « رسله  صالح» قاعده نیا ی بنا سنت

 :لی  آدرس در یدرسترس قابل ،یستیونیصه میرژ تعهدا  یحقوق یواکاو طاهر، امد ،ینعانک

http://canimun.org/wp-content/uploads/2013/02/CANIMUN-2013-GA1-Background-Guide.pdf.  
3. Article 8(2)(b)(4) & (e)(i) of the 1998 ICC Statute. 
4. Liber Code. 

 در ینظاا   تیا  ز  ثاال  بارای   نجار شاود،   خصاوص  نیا ا در ییهاا چاالش  باه  اسات   مکان   سائل نیا البته .1
 رییا تغ نبرد ندای  ۀتوسع یۀپا بر تواندی  آن ارزش و است قرائن به وابسته گسترده طور به خاص یهایریدرگ

 .ابدی

http://canimun.org/wp-content/uploads/2013/02/CANIMUN-2013-GA1-Background-Guide.pdf
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 صاد ا   ،یظاا  ن هادف  کیا  باه  حمله یجنگ در اگر» که است داشته  قرر پردازد،ی  تناس 
 اسات   مکان  حملاه  آن باشاد،  داشاته  هماراه  به یرنظا یغ ا وال ای افراد یبرا یدیشد یجانب

 دیا با زیا ن ینظا   شرو  اهداف به حمله در که است شده  قرر یحت ،«باشد  منو  و یرقانونیغ
 .ودنش وارد یرنظا یغ افراد و ا وال به خسار  نیکمتر تا شود گرفته کار به یاطیاحت اقدا ا 
 را رز نادگان  انیا   ۀفاصال  کاه  است یاگونهبه یا روز ۀشرفتیپ  خاصما  در یکنون روند

 نبارد  دانیا   در یکا یزیف طور به رز ندگان گذشته  خاصما  در که یحال در دهد،ی  شیافزا
 باا  تنها زین دشمن شکست و گرفتندی  قرار گریهمد یرو در رو  بارزه هنگام و شدندی  حاضر
 نیسرنشا  بادون  یهاا ساتم یس دیتول با ا روزه ا ا ،بود سری  جنگ دانی  در و رز ندگان قدر 
 طی اا  کیا  در و دور یافاصاله  از جنگ دانی  در حضور یجا به رز ندگان دور، راه از کنترل

 طارف  از .دهناد ی ا  انجاام  نیسرنشا  بدون یهاستمیس به دستوردادن با را اقدا ا  همان ا ن
 و نددور جنگ یواقع دانی  از رز ندگان ها،ستمیس نیا دور راه از کنترل تیقابل لیدل به ،گرید

 یبرخا  یبرا تواندی  ا ر نیا که هستند جنگ دانی  گرنظاره ییوئدیو ۀصان کی قیطر از تنها
 لاذا  .باشاد  بخاش لاذ   اریبسا  یو یبارا  دور راه از افاراد  کشاتار  و ناد ک جااد یا تیجاذاب  افراد

 دنیشان  ییتواناا  و اناد یانسان ادراکا  و عواطف گونههر از یعار که نیسرنش نبدو یهاستمیس
 و حماال   از توانناد ی ا  چگوناه  ندارناد،  را یرنظاا  یغ افاراد  ریساا  و کودکان و زنان یادهایفر

 دهناد  صیتشاخ  توانندی  چگونه هاستمیس نیا نکهیا ای نند؟ک یریجلوگ یرضروریغ خسارا 
 ناه؟  ای داشت خواهد یرنظا یغ اهداف و افراد یبرا یجانب صد ا  ای سارا خ هاآن اقدا ا  که
(Sharkey, op. cit, 86). 

 

 حمله در یاطیاحت اقدامات اتخاذ به تعهد اصل .3
 حماال   در دیبا که است یگرید  هم اصل زین 2حمله در یاطیاحت اقدا ا  اتخا  به تعهد اصل
ی عرفا   اتااً  کاه  یاصال  .دشاو  توجاه  باه آن  اانه سل  خاصما  در نیسرنش بدون یماهایهواپ

 نیتادو  زیا ن اول یالاااق  پروتکال  11 ۀ اد در و( پانزدهم ۀقاعد :2931 دوسوالدبک، و هنکرتز)
  غفاول  سام یترور باا  جنگ در ییکایا ر یماهایهواپ حمال  از یاریبس در اصل نیا. است هشد

  مکان  یحمالتا  یقبلا  اطال  و اعالن» ضرور  بر نیهمچن حمله در اطیاحت اصل. است  انده
 یخاص طیشرا و اوضا  آنکه  گر دهد، قرار ریتأث تات یجد طور به را یرنظا یغ تیجمع است
 انتقااد  یاصل لیدال از یکی. کندی  دیتأک «باشد  هاجم یروین توسط حمله یقبل اطال  از  انع

 نسابت  یرساان اطاال   ت،یا  اه لاااظ  به که است نیا نیسرنش بدون یماهایهواپ از استفاده به
 یا ار  آن، وقاو   از قبال  ماهاا، یهواپ نیا ا از طریاق  کیا نزد ۀناد یآ در حماال   انجام ا کان به

                                                           
1. precautionary Principle  
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 باودن راناه یغافلگ و  نتظاره رهیا غ در حماال   نیا ا یاصال  تی اه رایز است، نا مکن و نا عقول
 .هاستآن

 دو بار  را حملاه  در یاطیا احت اقدا ا  اتخا  به تعهد اصل اول، یالااق پروتکلبر این،  عالوه
 هادف  نکهیا اثبا  یبرا  مکن، یاطیاحت اقدا ا  اتخا  به الزام» اول؛. است دانسته ی بتن  ورد

 اقادام  گوناه هار  یعنا ی  تن نیا در 1« مکن اقدام» اصطالح 2.«است ینظا  هدف کی  وردنظر
 و ینظاا    الحظاا   ریا نظ ز اان،  آن در  وجاود  طیشارا  یتماا   باه  توجاه  باا  یشدن و یعمل

 ,Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research) بشردوسااتانه

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, With 

Commentary 38 (2009).) بااال  تیظرف لیدل به هاستمیس نیا خود یگاه خصوص نیا در که 
 یروهاا ین دهناد. ص یتشاخ را  ط هادف یشارا  به بسته هم یگاه و انسان از ترقیدق یحت ندقادر
  جهاز  یقو یسنسورها به هدف، قیدق صیتشخ یبرا را هاآن دیبا هاستمیس نیا کاررفته دربه
 یبارا  حملاه  ابازار  انتخاا   یبارا   مکان  اقادام  هرگونه اتخا  به الزام» اینکه گرید  ورد. نندک
  مکان  یاطیا احت اقدام نیا 9؛«انیرنظا یغ به یجانب  ا صد ورود از اجتنا  ای یرسانحداقلبه

 ناو   در صاورتی کاه   کناد   ناع  را خود ختاار  یهاا ستمیس به توسل یخاص طیشرا تات است
 ،نیبناابرا  2.داشته باشد یبهتر تیحما انیرنظا یغ از باشد که داشته وجود هاستمیس از یگرید
 دانیا   در را هاا ساتم یس نیا به توسل قصد یکشور اگر که گفت توانی  یینها یابیارز کی در

 نناد ک اتخاا   را یاطیا احت اقادا ا   نیا ا یکااف  طور به توانندی  که کند نیتضم دیبا دارد نبرد
  .(111 :2932 نجا ،زدانی و ینیحسبندعالقه)

 ۀعرصا  در هاا ساتم یس نیا ااز طریاق   جادشدهیا یهاچالش یبرخ به بود یااشاره باال  وارد
. اندنداده ارائه خصوص نیا در یروشن پاسخ چیه ا ر کارشناسان کنونتا که  سلاانه   خاصما

 همچنان هاستمیس نیا حضور که شودی  نی ع یروشنبه گذشت، نظر از که ی طالب به توجه با
 یحتا  ایا  شاد  خواهناد  کشورها  سلح یروهاین نفکیال بخش ندهیآ در و است شیافزا حال در
  سالاانه   خاصاما   در هاا ساتم یس نیا به توسل جز یاچاره کشورها که رسد افر یز ان دیشا

 .باشند نداشته
 
 

                                                           
 . اول یالااق پروتکل (a()i()1) 11 ۀ اد .2

2. Feasible 

 . اول یالااق پروتکل (a()ii()1) 11 ۀ اد .9

 بتواناد  هاا ستمیس نیا کاربرد که یز ان ،ابدیی  ضرور  خود ختار یهاستمیس نیا به توسل هم یگاه  قابل در. 2
  .کند یشتریب تیحما انی رنظایغ از
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 یریگجهینت
 حقوق یهاشاخه از یکی ۀعهد بر اول ۀوهل در افراد حقوق از تیحما  سلاانه یهایریدرگ طی

 در یوسات بشرد یکلا  صاول ا لاذا . اسات  «بشردوساتانه  المللنیب حقوق» عنوان تات المللنیب
 درد  نع تناس ، و ینظا  ضرور  ک،یتفک) اندکالن یهاچارچو  همان  سلاانه یهایریدرگ

و  روناد باه شامار  ای    زیا ن یعرفا  حقاوق  از یانعکاسا  که( یطرفیب حر ت و ریرضرویغ رنج و
وجاود   باا . انداعمال قابل و بوده یبشردوست ی بنا زین ییهوا نینو افزارجنگ نو  هرخصوص در
 ۀاساتفاد   اورد  یکااف  شاناخت  و یبررسا  بادون  نوظهور یهاستمیس نیا ریاخ یهاسال در نیا

 یرضارور یغ و انادازه  از شیبا  ک،یا تفک فاقاد  تلفاا   تنهاا  آن ۀجا ینت کاه  اندگرفته قرار ینظا 
 بادون  یماهایهواپ تی شروع عدم توانی  ،یکل اصول نیهم به توجه با. است بوده انیرنظا یغ

 بادون  یهاا ساتم یس عملکارد  باه  نظار  باا  البتاه  کارد  احراز را  سلاانه  خاصما  در نیسرنش
 آن  سالم  می فااه  و بشردوساتانه  حقوق اصول و قواعد از یبرخ که است روشن کا الً نیسرنش

 یهاا ساتم یس عملکارد  بار ( یجنگ ا یجنا ارتکا  در عمد و قصد گاهیجا رز نده، فیتعر رینظ)
 باه  و دهید  یآس شد  به هاستمیس نیا حمال  در آن قواعد زا یاریبس و یستن یعمل  ذکور
 از را خاود  تی وضاوع  بشردوساتانه  حقاوق  اساساً زین قی صاد از یاپاره در و شده رانده هیحاش

 یهاا یریا درگ باا   تناسا   تنها  عاصر ۀبشردوستان حقوق رسدی  نظر به لذا. است داده دست
 نیا ا از و اوردهیا ن نظار  در را دیجد یافزارهاجنگ کردعمل و قدر  و شده یطراح قبل ۀ سلاان

 .است یضرور خصوص نیا در بشردوستانه حقوق تکا ل و توسعه ثیح
 قلماداد  روز ساالح  نیترشرفتهیپ و نیتر درن  نزلۀبه نیسرنش بدون یماهایهواپ ،نیبنابرا

  سالاانه  خاصاما    در  ادرن فاوق  ساالح  نیا ا از استفاده در ی شکالت همچنان ا ا ،شوندی 
 اوالً که است نیا  ستلزم خصوص، نیا در بشردوستانه حقوق یاثربخش و ییکارا لذا ،دارد وجود
  اوردنظر  یسانت  عیوقا تکرار و باشند داشته روشن یی جرا قی صاد بر قیتطب در  وجود قواعد
 یهاا گجنا  همان دیجد قی صاد و ا یجزئ اًیثان. دهند قرار پوشش تات را بشردوستانه حقوق
 ،یتکاا ل  یروناد  یریا گیپ باا  ثالثااً . کنند  ندضابطه قانون، تیحاکم چارچو  در زین را گذشته
 یدورنماا  در ایا  شده وقو  قابل حاضر طیشرا در و نبوده تصور قابل گذشته در که را آنچه حکم

 .کند نییتب است، وقو  قابل ندهیآ
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 ناادر  و یز اان  قاسام  ۀترجم ، سلاانه  خاصما  در بشردوستانه حقوق .(2932) ترید فلک،. 1
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 یماهاا یهواپ از اساتفاده  تی شاروع  در یکاووشا » .(2932) فاطماه  داوند،ه و هیزک زادهیتق. 2
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