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مقدمه
سالح از دیرباز نقش اساسی و هم در جنگ ایفا کرده است ،از ساز و برگ سربازان پیادۀ یونانی
گرفته تا نفتکشهای جنگهای جهانی ،ا ا ا روزه این طور نیست که سرباز از سالحهایی که باه
کار یبرد تأثیر پذیرد ،اکنون سرباز را باه گوناهای اورد تجدیاد سااخت و برنا اهریازی قارار
یدهند که به صور یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سیستمهاای تسالیااتی در ایآیاد .ارتاش
به نظور غلبه بر ادودیتهای سرباز و ادودیتهای خودکارسازی به سمت شکلی ظریفتار
از ادغام انسان و اشاین گرویاده و باهگوناه ای از سارباز در قالا یاک ارگانیسام سایبرنتیک
(سیبورگ) استفاده یکند که استقا ا اشین و خرد بازتعریفشدۀ آد ی را که تاابعی از کال
سیستم تسلیااتی است ،یکجا داراست .براساس دادههای علمی ،کشورهای پیشرفتۀ نظا ی این
سیستمها را به صور یکرو و بسیار ریز و حتی به شکل برخی حشرا ساختهاند که به همت
فناوریهای نوین نانو تکنولوژی و به ویژه تجهیازا کنتارل از راه دور باه قصاد یعنای ،اال
درگیری اعزام یشوند و پس از خاتمۀ رزم ،به بدأ عزیمت یکنند (ساعد.)33-33 :2931 ،
بنابراین ،یکی از سؤاال اساسی پیش روی پژوهشگران حقوق بین الملال ایان اسات کاه باا
توجه به حضاور گساتردۀ هواپیماهاای بادون سرنشاین در خاصاما سالاانه ،حضاور ایان
سیستمها تا چه حد با قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه هماهنگ است؟ نتیجه و اثر هم این
بررسی به انسانی ترکردن هرچه بیشتر خاصما سلاانه ،یعنی همان رسالت حقیقای حقاوق
بینالملل بشردوستانه کمک شاایانی کارده و خاود ،ساازوکاری اسات بارای حمایات بیشاتر از
غیرنظا یان یا به صور کلی قربانیان ناشی از کاربرد ایان سیساتم هاا در خاصاما سالاانه
(اعم از خاصما سلاانۀ بین المللی و غیربین المللی) .بنابراین ،پیش از بررسی قواعاد حقاوق
بین الملل بشردوستانه درخصوص این سیستمهای بدون سرنشین ،ابتادا از سیساتم هاای بادون
سرنشین تعریفی ارائه ی دهیم ،سپس به بررسی شناخت این سیستمهای نوظهور و چالش های
ناشی از بهکارگیری آنها در خاصما سلاانه یپردازیم.

تعریف سیستمهای بدون سرنشین
ز انی که آد ی اولین بار برای حملاه باه دشامنان خاویش در پهناۀ آسامان حضاور یافات ،از
بالونها برای رسیدن به قصود خود استفاده کارد .بعادها هواپیماهاا و هلایکوپترهاا نیاز وارد
ای ان عرصااه شاادند ،آخاارین دسااتاورد در ز ین اۀ حمااال هااوابرد بعااد انسااانی وضااو را از
گسترۀ آسمان کناار گاذارده اسات و اردم قادرناد وساایل نقلیاۀ هاوایی بادون سرنشاین 2را
1. Unmanned Aerial Vehicles)UAV).

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین372 ...
O’Connell,(9) 2010

صدها ایل دورتر از ال هواپیماهای بادون سرنشاین کنتارل کنناد (
.)(12): 1
از سیستمهای بدون سرنشین تعاریف تعددی وجود دارد؛ برای ثال گزارشگر ویژۀ ساز ان
لل ،فلیپ آلستون 2در سال  1121در گزارش خود هواپیماهاای بادون سرنشاین را ایانطاور
تعریف کرده است« :هواپیماهای نظا ی غیر سلای که بهعنوان سالح ناسا بارای باارزه باا
تروریسااتهااا و وساایلهای باارای کشااتار هدفمنااد انتخااا شاادهانااد» ( UN DOC.
 .)A/HRC/14/24/Add 6, para. 85همچناین ،طباق تفسایر برنا اۀ سیاسات بشردوساتانه و
تاقیقا جنگی دانشگاه هاروارد ،از دستورالعمل هاروارد 1قرر شده است که اصطالح هواپیماا
بسیار گسترده است و شا ل هرگونه هواپیمای بدون سرنشین اعم از جنگای 9یاا غیرجنگای 2و
هرگونه هواپیمای کنترل از راه دور 1یا خود ختار 6نیز اسات ( Commentary on (1)(d) of the
HPCR Manual of international Law Applicable to Air and Missile Warfare, Version
.)1.2, march 2010: 27

باید توجه داشت آنچه ا روزه  UAVنا یده یشاود ناو تکا ال یافتاۀ هواپیماهاای بادون
سرنشین است که به نزلۀ هدف پرنده در تمرینا تیراندازی ز ین به هوا یا هوا به هوا اساتفاده
یشد و غالباً هم این اهداف پرنده با نام درون ( )Droneشناخته یشدند 1.عالوه بار ایان ،باه
این سیستمها «پرندۀ هدایتپذیر از دور» 3با نماد اختصاری پهپاد نیز گفته یشود.
بنابراین ،ا روزه با نو دیگری از هواپیماهاا ،تاات عناوان «هواپیماهاای بادون سرنشاین»
روبه رو هستیم که هنوز قواعد حقوق بشردوستانه درخصوص آنها شناساایی نشاده اسات .ایان
دسته از هواپیماها به خودی خود یک هواپیمای نظاا ی اساو نمایشاوند ،بلکاه در دساتۀ
هواپیماهای دولتی ،3غیر از هواپیماهای نظا ی قرار یگیرناد و حتای ایتاوان آن هاا را جازو
هواپیماهای غیرنظا ی 21اسو کرد .البته به کارگیری آن ها در خاصما سالاانه توانساته
است سائل زیادی را در حوزۀ حقوق بشردوستانه ایجاد کند (تقیزاده و هداوندی.)61 :2932 ،
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.

 .1کلمۀ درون در زبان انگلیسی به عنای وزوزکردن است.
8. Remotely Piloted Aircraft.

 .3طبق کنوانسیون شیکاگو  2322هواپیمای دولتی «هواپیمایی است که که در خد ت نظا ی و گمرکی و
شهربانی به کار برده یشوند» .عالوه بر این ،جموعۀ قررا الهۀ  2319درخصوص جنگ هوایی نیز
هواپیماهای دولتی را شا ل دو دسته از هواپیماها دانسته :هواپیماهای نظا ی و غیرنظا ی.
10. Civil Aircraft
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از آنجا که در ز ینۀ سیستمهای بدون سرنشین ،ا ریکا یک کشور پیشگام اسو یشود
و پیشرفتهترین این سیستمها در اختیار این کشور است ،تعریفی را که ارتش ا ریکاا ارائاه داده
است بیان یکنیم .طبق ایان تعریاف سیساتم هاوایی بادون سرنشاین «یاک وسایلۀ هاوایی
بدونسرنشین است که یتواند با استفاده از نیروهای گاز و هوا به طور خودکار یا کنتارل از راه
دور پرواز کند و واد نفجرۀ رگبار و غیر رگباار باا خاود حمال نمایاد» ( DEP’T of DEF.,
.)Directive 3000.09, Autonomy in Weapons Systems 13–14 Nov. 2, 2012
سیستمهای بدون سرنشین به دو دسته تقسیم یشوند؛ نو اول هواپیمای بدون سرنشاین
خودکار است که دارای کانیسمی برای پرواز است ،این نو وسایلۀ هاوایی بادون سرنشاین را
برای پرواز به سوی یک هدف خاص برنا هریزی یکنند و وقتی آن سیساتم باه پارواز درآ اد
دیگر نمیتوان برنا ۀ آن را تغییر داد ( .)Howard, 1995: 20البته کشورهای کمتری تکنولاوژی
تولید آن را در اختیار دارند .این نسل از هواپیماهای بدون سرنشین که سلح اناد بارای شالیک
بم و وشک استفاده ی شوند .نو دوم یک نو هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت کنتارل از
راه دور است یعنی یتوان آن را از راه دور کنترل کرد و حتی سیر یا نو أ وریتش را تغییار
داد ( .)Howard, 1995: 21این هواپیماها یتوانند به بزرگای نسالهاای پیشاین هواپیماهاای
عمولی یا بسیار کوچکتر از آنها طراحی شوند2.

بهکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه
سالح از دیرباز نقش اساسی و هم در جنگ ایفا کرده است ،از ساز و برگ سربازان پیادۀ یونانی
گرفته تا نفتکشهای جنگهای جهانی ،ا ا ا روزه این طور نیست که سرباز از سالحهایی که باه
کار یبرد تأثیر پذیرد ،اکنون سرباز را باه گوناهای اورد تجدیاد سااخت و برنا اهریازی قارار
یدهند که به صور یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سیستمهاای تسالیااتی در ایآیاد .ارتاش
به نظور غلبه بر ادودیتهای سرباز دیروز و ادودیتهای خودکارساازی باه سامت شاکلی
ظریفتر از ادغام انسان و اشین گرویده و به گونهای از سرباز در قال یک ارگانیسم سیبرنتیک
(سیبورگ) استفاده یکند که استقا ا اشین و خرد بازتعریفشدۀ آد ی را که تاابعی از کال
سیستم تسلیااتی است ،یکجا داراست (ساعد.)33 :2931 ،
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در خاصما سلاانه وضوعی است که در قرن 12
یبایست توجه زیادی به آن داشت ،زیرا اکثر کشورها در تالش برای دستیابی به این سیستمها
و به کارگیری آن ها در خاصما آیندهاند .به طوری که براساس آ ارهای رسمی تا اواسط ساال
 1121چهل کشور دنیا بیش از  311نو وسیلۀ هاوایی بادون سرنشاین در اختیاار دارناد کاه
 .2هواپیماهای  RQ-4Globalو  Raven RQ-11Bاز این نو اند.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین374 ...

بیشتر آنهاا دارای قابلیات پرتاا وشاک و بمبااراناناد ( .)O’Connell, 2010(10): 3تولیاد
هواپیماهای بدون سرنشین در ا ریکا به سرعت در حال افزایش است و به زودی زرادخانۀ ا ریکاا
صاح هواپیماهای بدون سرنشین بیشتری در قایسه با وسایل نقلیاۀ هاوایی دارای سرنشاین
خواهد شد .سایر دولتها (از جمله برزیل ،چین ،گرجستان ،اسرائیل ،پاکستان ،روسیه ،ترکیاه و
ایران) و بازیگران غیردولتی ( انند حز اهلل) نیز دارای هواپیماهای بدون سرنشین اند و به سرعت
در حال به دست آوردن چنین ابزارهایی هستند .این سیستمها سالهاسات کاه اورد اساتفادۀ
بشر بوده است ،ا ا نقش آن ها در خاصما سلاانه طی یک دهۀ گذشته بسیار گسترده باوده
و لذا حضور آنها در خاصما سلاانه و آثار آنها یک پدیدۀ نوین است و حتای باه صاراحت
یتوان گفت با حضور خود توانستهاند یک انقال در عرصۀ خاصاما سالاانه ایجااد کنناد
(.)Singer, 2009: 11
به عبار دیگر سللۀ هم درخصوص ایان سیساتمهاای نوظهاور ،باه کاارگیری آن هاا در
خاصما سلاانه است ،استفاده از این سیستمها در خاصما سلاانه تقریبااً یاک پدیادۀ
جدید است ،زیرا در گذشته این سیستمهاای بادون سرنشاین تنهاا باه نظاور أ وریاتهاای
اطالعاتی ،تجسس و نظارتی 2در خاصما استفاده یشدند ،ا اا ا اروزه سیساتمهاای بادون
سرنشین به سالحهای جنگی حتی سالحهای کشتار جمعی سلح شدهاناد و در خاصاما باه
کار گرفته یشوند (.)O’Connell, 2010 (9): 2
سابقۀ به وجود آ دن هواپیماهای بدون سرنشین به جنگ جهاانی اول بار ایگاردد و حتای
برخی از ورخان باث آن را به کمی پس از ساخت نخستین هواپیمای دنیا باه دسات بارادران
رایت ربوط یدانند ،ا ا از لااظ عملی و به فرم کنونی ،نخستین هواپیمای بدون سرنشاین را
که از نو هدف پرنده بود ،شرکت رایان آئروناتیکال( 1ا ریکا) بعد از جنگ جهاانی دوم در ساال
 2323به نام  XQ2ساخت ،پس از آن تما ی کشورهای دنیا به ضرور سااخت و پیشارفت در
این فناوری پرسود پی بردند و با صرف بودجه های کاالن شارو باه تاقیقاا و سااخت اناوا
گوناگون هواپیماهای بدون سرنشین کردند (.)O’Connell, 2010 (9): 1
سیستمهای بدون سرنشین برای اولین بار در جنگ ویتنام و به طور گسترده برای شناسایی
استفاده شدند ( .)Brooks, 2013: 90این سیستمها ابتدا تنها به دوربین ساده جهز بودناد ،ا اا
بعدها به دوربینهایی با قابلیت عکسبرداری در ش و وسایل ارتباطی جهز شادند ( Brooks,
 .)2013: 90ایاال تاده طی جنگ خلیجفارس در سالهای  2331و  2332و هماینطاور در
جنگ بالکان در  2331و عملیا ناتو در یوگسالوی در  2333نیز از هواپیماهای بدون سرنشین
(البته غیر سلح) استفاده کرده است ( .)Anderson, 2010: 2برای اولین بار طی حضاور نااتو در
1. Intelligence/ Surveillance/ Reconnaissance (ISR).
2. Ryan Aeronautical (USA).
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کوزوو در  2333بود که فر اندهان جنگی به فکار فیادبودن تجهیاز ایان هواپیماهاای بادون
سرنشین به وشکهای درن افتادند (.)Anderson, 2010: 2
در سال  1111ایاال تاده خود را برای کاربردی کا الً جدید از این ابزارها ،به نزلۀ ابازار
پرتا وشک آ اده کرد .لذا حادثۀ  22سپتا بر در ا ریکا نیز به ثابۀ جوزی بارای اساتفاده از
گونۀ دوم هواپیماهای بدون سرنشین بود ( )Barnidge, 2012: 409و تنها کمتر از گذشات یاک
اه از این حادثه در  1اکتبر  1112اولین وشک از این هواپیماها در افغانساتان شالیک شاد2.
شایان یادآوری است که نیروی هوایی ارتش ا ریکا در سال  1112و پیش از حادثۀ  22سپتا بر
در صارای نوادا 1در یک رحلۀ آز ایشی اولین وشک را از ایان هواپیماهاای بادون سرنشاین
شلیک کرده بود ( .)Brooke, 2013: 5هواپیماهای بدون سرنشاین ا ریکاا در ساال  1111نیاز
وشکهای خود را به سمت ظنونان احتمالی القاعده در یمن 9و هدفهای دیگر خود در عراق
قبل از آغاز جنگ  1119شلیک کردند که طی این حمله به یمن یکی از رهبران اصلی القاعاده
بااه نااام ساالیم سااینان الهااارتی 2و  1نفاار از همراهااان وی کشااته شاادند ( UN Doc
 .)A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19در سال  1119نیز أ وران سااز ان سایا در جیباوتی ،باه
وسیلۀ یک هواپیمای بدون سرنشین ،وشکهای  Hellfireجهز به لیزر را به یک وسیلۀ نقلیاۀ
در حال عبور در یمن شلیک کردند و تمام سرنشینان آن از جمله یک تبعۀ ا ریکایی را به قتال
رساندند (.)UN Doc A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19
عالوه بر این ،طی تهاجم به عاراق کاه در ساال  1119آغااز شاد ،ایااال تااده رتبااً از
هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و تهاجمی استفاده کرده است .به نظر یرساد ایان گوناه
اقاادا ا نیااز هاامز ااان بااا عملیااا نظااا ی در سااال  1113پایااان یافاات ( UN Doc
 .2در سالهای اخیر ،سللهای که بیشتر درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین چالشبرانگیز بوده است (بهویژه
در ز ینۀ حقوق بشردوستانه) توسل به سیستمهای بدون سرنشین برای کشتار هدفمند ()Targeted Killing
است .اصطالح «کشتن هدفمند» فهوم جدیدی است که طی سالهای اخیر از سوی اسرائیل و با پشتیبانی
کشورهای غربی بهویژه ایاال تاده ،به نظور ایجاد تردید در اجرای عاهدا حقوق بشری و بشردوستانه،
به حوزۀ ادبیا حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است .این حمال در جهت سیاست بارزه با تروریسم
صور یگیرد که تاکنون ا ریکا سرد دار استفاده از این سیستمها ،از آنها برای کشتن هدفمند رهبران
القاعده ،از جمله :اسا ه بن الدن ،امد عاطف در افغانستان و رهبر اصلی القاعده سلیم سینان الهارتی در
یمن و غیره استفاده کرده است.

See, Jefferson. T, “Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues
(Introduction)”, School of Law Research Paper No. 2446762, (2014).
2. Nevada desert.

 .9برای طالعۀ بیشتر .ر.ک .به علیپور ،عبااس و نااوه کاش ،اسان (« .)2939واکااوی نقاش هواپیماهاای بادون
سرنشین در عملیا ضدتروریستی (با تأکید بر کشور یمن)» ،فصلنا ۀ تاقیقا سیاسای باین المللای ،شامارۀ
.136-123 ،23
4. Seyan al- Harithi.
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 .)A/HRC/14/24/Add. 6, Para 19ایاال تاده در ساال  1112باه اساتفاده از هواپیماهاای
بدون سرنشین تهاجمی در پاکستان روی آورد ،شمار حماال باه شاکل چشامگیری در ساال
 1113افزایش یافت و در سال  1113به اوج خاود رساید ( .)Michael, 2012 (16): 596طباق
گزارش یک ساز ان غیردولتی حقوق بشری ،تعاداد غیرنظا یاان کشاته شاده در شامال شارق
پاکستان در سال  1113یالدی از تعداد کل غیرنظا یان کشاته شاده در افغانساتان در هماان
سال بیشتر تخمین زده شده است .قایسۀ اجمالی یان تعداد غیرنظا یان و تعداد کل اعضاای
طالبان و القاعده در حمال ایاال تادۀ ا ریکا به شمال شارق پاکساتان نشاان دهنادۀ تاأثیر
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین است .دست کم از سال  1116نیز ایاال تاده اقادا ا
شابهی را در سو الی به عمل آورده است (.)Corcoran, 2014 & Cole, 2012
در حال حاضر نیز ایاال تاده در حال کاار روی دو ناو از هواپیماهاای بادون سرنشاین
نظا ی است ،یکی به نام  MQیاا شاکارچی (درناده) 2و دیگاری  MQ-9یاا دروگار؛ 1دروگار در
قایسه با شکارچی از طراحی و کارکرد شابهی برخوردار است ،ا ا قادر باه حمال ساالحهاای
سنگینتری (حدود  111پوند بم ) است ( .)Schmitt, 2012 (17): 598-99تولیاد هواپیماهاای
بدون سرنشین در ا ریکا به سرعت در حال افزایش اسات و باه زودی زرادخاناۀ ا ریکاا صااح
هواپیماهای بدون سرنشین بیشتری در قایسه با وسایل نقلیۀ هاوایی دارای سرنشاین خواهاد
شد .سایر دولتها (از جمله برزیل ،چین ،گرجستان ،اسرائیل ،پاکستان ،روسیه ،ترکیه و ایاران)
و بازیگران غیردولتی ( انند حز اهلل) نیز دارای هواپیماهای بدون سرنشین اناد و باه سارعت در
حال به دست آوردن چنین ابزارهایی هستند ( Henderson, 2010: 4 & A/HRC/14/24/Add.
.)6, para. 27
ا روزه سیستمهای بدون سرنشین اطالعا غیرقابل تصوری را تهیه یکنند ،ا اا آن هاا باه
قسمتی از عملیا داخلی و نظا ی کشورهای بزرگ تبدیل شدهاند و به طور فزایندهای تولیاد و
حتی به دیگر کشورها نیز صادر یشوند .شاید یکی از دالیل تمایل طراحان نظا ی در دستیابی
به این سیستمها و تعاق آن بهکارگیری آنها در خاصما سلاانه ،توانایی این سیساتمهاا
برای تمرکز روی اهداف به د طوالنی و در شرایط خطرناک باشد .عالوه بر این ،سیستمهاای
بدون سرنشین که برای انجام این أ وریتها استفاده یشوند ،فقاط باه سیساتمهاای هاوایی
ادود نیستند ،بلکه سیستمهای دریایی و ز ینی نیز برای شناسایی ،خلع ساالح و انفجاار باه
کار ی روند ،انند سیستمهای ز ینی بدون سرنشین که در جنگ عاراق و افغانساتان از آن هاا
استفاده شد (.)Jack, 2009: 5

1. Predator.
2. Reaper.
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چالشهای ناشی از سیستمهای بدون سرنشین
کشتن انسانها به وسیلۀ سیستمهای بدون سرنشین واقعیت قارن  12اسات .ا ریکاا و اسارائیل
سرد دار استفاده از این سیستمهای بادون سرنشاین در خاصاما باه اصاطالح خاود ،علیاه
تروریسم هستند .به طوری که تعداد حمال هوایی ایان سیساتمهاا و یازان تلفاا ناشای از
کاربرد آن ها به شد در حال افازایش اسات .جناگهاای عاراق و افغانساتان و یازان تلفاا
غیرنظا یان ناشی از آن خود دلیلی بر این دعاست .به عبار دیگار ،جناگهاای افغانساتان و
عراق آز ایشگاهی برای توسعۀ سیستمهای بدون سرنشین ا ریکا و اسرائیل بوده است .با وجاود
افزایش چشمگیر قربانیان غیرنظا ی حمال سیستم هوایی بدون سرنشین ،هایچ نعای بارای
استفاده از این سیستمها در خاصما سلاانه وجود ندارد 2،لاذا نیروهاای سالح کشاورهای
پیشرفته همچنان درصددند به نمونههای جدیدی از این سیستمها با کاربریهای بااالتر دسات
یابند .برای ثال ،کنگرۀ ا ریکا در سال  1112رسماً اعالم کرد که نیروهاای سالح ایان کشاور
باید تا سال  1121یک سوم از ناوگانهای هوایی و ز ینی خاود را بادون سرنشاین کناد ( Us
.)fiscal year 2001, public law.106_398,Congress National Defense Authorization
همچنین این کشور در سال  1111اولین بال هوایی جنگی خاود را تشاکیل داد ،یاک باال
نظا ی با قدر تهاجمی بسیار باال توان پرواز تا  21111کیلو تر را دارد .البته ا اروزه ناه تنهاا
ا ریکا ،بلکه حدود  11کشور دنیا به دنبال تجهیز نیروهای سلح خود به این سیستمهای بدون
سرنشیناند (.)O’Connell, 2012(10): 4
نکتۀ بسیار هم دیگر اینکه ،ظهور این سیستمها و پیشرفت آن هاا در ا اور نظاا ی ساائل
جدی را در حقوق بینالملل ،از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه به وجاود آورده اسات ،زیارا
این سیستمها قادرند در خاصما آینده انسان را از صانۀ جنگ کناار بگذارناد و باه صاور
کا الً خود ختار عمل کنند و در این صور به دلیل آنکه ربا وارد خاصمه یشود و فاار از
هرگونه عواطف انسانی است ،به راحتی ز ینۀ نقض تما ی اصاول بنیاادین حقاوق بشردوساتانه
فراهم خواهد شد .در همین خصوص در نوا بر  1121دیدهبان حقوق بشر 1با همکاری کلینیاک
 .2در همین خصوص  ،Harold Kohسخنران جلسا ساالنۀ انجمن ا ریکایی حقوق بینالملل در  12اارس 1121
چنین قرر ی دارد« :هیچ منوعیتی طباق حقاوق جناگ در اساتفاده از ایان تکنولاوژی هاای پیشارفته در
خاصما سلاانه وجود ندارد؛ به شرطی که به کارگیری آن کا الً طابق با قواعد قابل اعمال در جنگ باشاد.
در حقیقت استفاده از چنین سیستم هایی ی تواند با ارائۀ اطالعا به طراحان عملیا این سیستم ها و تاالش
برای به حداقلرساندن خسارا جانبی به غیرنظا یان تضمین شود».
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.
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حقوق بشر دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد در گزارشای کاه تاات عناوان Losing Humanity

نتشر کرد ،اظهار داشت که «خود ختاری کا ل این سیستمها ی جنگی نمیتواند طابق اصول
سلم خاصما سلاانه باشد» .این نهاد حقوق بشری ،همچنین دعی شد که چنین انقاال
تسلیااتی خطر رگ یا صد ه به غیرنظا یان طی خاصاما سالاانه را افازایش خواهاد داد
( Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case Against Killer Robots, at 1
) .)(Nov. 2012دیدهبان حقوق بشر بیشتر نگران آن است که این تالشها به خود ختاری کا ل
سیستمهای جنگی برای توسل به نیروی هلک نجر خواهند شد.
با توجه به همین ا ر ،پیشرفت فناوری در ز ینه های ختلف به پدیدآ دن ساائل حقاوقی
ربوط به آن نجر یشود ،زیرا فناوری بر حقوق تأثیر یگذارد و به ثابۀ دساتی ناپیادا آن را
تغییر یدهد ،نمونۀ بارز فنااوری کاه باه ایان ساائل نجار شاده باه کاارگیری رو باه تزایاد
هواپیماهای بدون سرنشین است .به عبار دیگر ،از آنجا که هر تکنولوژی جدید که وارد عرصۀ
خاصما سلاانه یشود ،تاوال زیادی نیاز باا خاود هماراه دارد و در هار دوران تجاار
جدیدی بر اصول بشردوستانه اضافه یکند ( ،)Walzer, 2006: 282لذا بایاد باا قواعاد حقاوق
بشردوستانه ارزیابی شود و طابق با آن باشد.

هواپیماهای بدون سرنشین و حقوق بشردوستانه
ا روزه لزوم توجه به حضور هواپیماهای بدون سرنشین در خاصاما سالاانه بایش از پایش
ضرور ییابد ،زیرا زید بر چالشهای فعلی ،در آیندهای نزدیاک ایان سیساتمهاای نوظهاور
کنترل از راه دور به صور کا الً خود ختار در ی آیند و به بخشی از نیروهاای سالح کشاورها
تبدیل خواهند شد .از آنجا که بر خالف ز ان صلح که قواعد کلی همانند قواعد حقوق بینالملل
بشر از جمله نع سل خودسرانۀ حق حیا بر کاربرد ایان سیساتمهاا حااکم اسات در ز اان
خاصما سلاانه این قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است که به کارگیری این سیستمهاا
را اداره یکند ،لاذا تکا ال سیساتمهاای بادون سرنشاین بایاد باا الحظاا قواعاد حقاوق
بشردوستانه همراه شود تا آثار و عواق وخیم ناشی از به کارگیری آن ها در خاصما سلاانه
به حداقل برسد.
پیشرفتهای علم به زودی حضور سیستمهای بدون سرنشین را به صور کا الً خود ختاار،
در عملیا نظا ی اقاق خواهناد کارد 2.کارشناساان بار ایان نظرناد کاه خود ختااری ایان
 .2نکتۀ شایان یادآوری این است کاه ،وزار دفاا ا ریکاا و دیاده باان حقاوق بشار تأییاد ای کنناد کاه چناین
سیستم های کا الً خود ختار در حال حاضر هنوز وجود ندارند ،البته با توسعۀ هوش صنوعی طی چناد ساال
آینده پیشرفت های قابل الحظه ای در این سیستم ها به وجاود خواهاد آ اد .در هماین خصاوص بسایاری از
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سیستمها سلماً کشتن انسانها و نابودی ا وال آنان را به شیوه ای آسان تر و طملن تر وجا
خواهد شد و لذا تعاق این ا ر ،سیستم های خود ختاار آرزوی کشاورهای جناگ طلا را در
پیروزی در خاصما خود با دیگر کشاورها بادون تامال شادن کمتارین خسااراتی اقاق
خواهند کرد ( .)Stewart, 2009: 87البته تنها انع برای انجام این فرایند تا باه ا اروز از ناحیاۀ
انسان هاست ،زیرا تصمیم گیری نهایی برای حملهکردن یا نکردن به یاک هادف ،از طریاق ایان
سیستمها هرچند از راه دور ،هنوز در ید اپراتورهای انسانی است.
عالوه بر این ،با خود ختاری ایان سیساتمهاا در آینادهای بسایار نزدیاک ،انساان از حلقاۀ
تصمیم گیری در حمال بهوسیلۀ این سیستم ها خارج یشود و این سیستم ها قادرند باه طاور
ستقل دربارۀ حمله کردن یا نکردن به اهدافی خاص تصمیم گیری کنند و با تاقق این ا ر ،این
ربا ها هستند کاه باه جاای رز نادگان انساانی وارد عرصاۀ خاصاما سالاانه ای شاوند
( .)Schmitt, 2012 (11): 3از آنجا که این ربا ها عاری از هرگونه عواطف و ادراکا انسانیاناد،
قطعاً چالش هایی اساسی در ز ینۀ حقوق بشردوستانه ایجاد خواهند کارد .ایان سالله از چناد
جهت حائز اهمیت است؛ اول آنکه باید الحظه کرد آیا استفاده از این سیساتمهاا تاابع اصاول
ضرور و تناس اند؟ آیا این هواپیماها هنگام تهاجم اصل تفکیک بین نظا یان و غیرنظا یان را
رعایت یکنند؟ آیا نو سالحهایی که حمل یکنند از نو ساالحهاای جازناد؟ بناابراین ،در
این قسمت باث ،بررسی اصول حقوق بشردوستانه و ارتباط آن ها با سائل ناشای از اساتفاده از
سیستمهای بدون سرنشین خود ختار در خاصما سلاانه ضرور ییابد.
به طور کلی ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص حمال و اقدا ا هواپیماهاای
بدون سرنشین ،دقیقاً همان حقوقی است که باه طاور کلای بار تماام حماال جنگای هنگاام
خاصما سلاانه اعم از داخلی و بین المللی حاکم است .حقوق بشردوستانه بر پایۀ چند اصل
اساسی استوار است ،لذا در این باث به برخی از اصول اساسی آن تمرکز ی شود کاه از جملاۀ
آن ،اصل تفکیاک ،تناسا و اتخاا اقادا ا احتیااطی اسات .در بااث پایش رو عملکردهاای
هواپیماهای بدون سرنشین در عرصۀ خاصما سلاانه با قواعد حقوق بین الملل بشردوساتانۀ
ذکور در باال ،بررسی خواهند شد .این یک اصل کلی است که در حقاوق خاصاما سالاانه
نسبت به سیستم های جنگی بدون سرنشین نیز قابل اعمال است ،لذا وقتی قانونی بودن عملکرد
اققان به توسعۀ روشهایی نوین درخصوص این سیستم های جنگی دست زده اند که به این سیستم ها اجاازه
ی دهد بدون دخالت انسان اقدام کنند؛ لذا باا باه نصاۀ ظهاور رسایدن چناین پیشارفت هاای تکنولاوژیکی
جنگ طلبان تالش برای تعبیۀ بسیاری از خصایص خود ختاری در این سیستم های جنگی را شرو کارده اناد،
بنابراین این روش های نوین که به نوعی جایگزینی سیستم های کا پیوتری باه جاای انساان و عوا ال انساانی
است بهراحتی انسان را از صانۀ درگیری پس یزند.

See, Geiss. R,” The International-Law Dimension ofAutonomous Weapons Systems”, International
Policy Analysis, (2015).
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سیستم های بدون سرنشین طرح ی شود ،دو حالات تفااو از حقاوق قابال اعماال قابلیات
بررسی ییابد:
الف) قانون تسلیاا ؛
) حقوق خاصما سلاانه.
درخصوص قانون تسلیاا ؛ اول اینکه باید اثبا شود که آیا سالح وردنظر به خودی خاود
قانونی هست یا نه؟ و دوم اینکه آیا مکان اسات در برخای شارایط تاات حقاوق خاصاما
سلاانه توسل به این سیستم ها طی خاصاما سالاانه مناو باشاد یاا ناه؟ لاذا هرگوناه
سالحی قبل از اینکه در خاصما یا صانۀ درگیاری باه کاار بارده شاود بایاد دو اورد بااال
درخصوص آنها ارزیابی شود .در بررسی و تالیل اینکه ،آیا سیستم جنگی بادون سرنشاین باه
خودی خود قانونی هست یا نه؟ دو قاعده قابلیت اعمال ییابد:
قاعدۀ اول اینکه ،سیستمهای بدون سرنشین نباید اهیتاً یا اتاً فاقد قدر تفکیاک باشاند،
لذا این سیستم ها در صورتی که قدر تشخیص اهاداف نظاا ی از غیرنظاا ی و غیرنظا یاان از
رز ندگان را نداشته باشند یا به عبار دیگر ،غیرنظا یان را همانناد رز نادگان اورد حماال
خود قرار دهند اهیتاً فاقد تفکیک در نظر گرفته یشاوند ( اادۀ  .)b()2( 12پروتکال الاااقی
اول قاعادۀ دوم در بناد ( )1اادۀ  91پروتکال الاااقی اول نادرج اسات ،باه ایان عنای کااه
سیستم های بدون سرنشین نباید وج درد و رنج غیرضروری یا صد ا بایش از حاد شاوند.
این اده انعکاسی از حقوق بین الملل عرفی است و بیانگر نع صد ا غیرضروری و غیرانساانی
به رز ندگان است (هنکرتز و دوسوالدبک :2931 ،قاعدۀ .)1
برای تاقق این ا ر تما ی کشورها باید در صور دستیابی به تسلیااتی نوین طابقات آن
با قواعد وجود را ارزیابی حقوقی کنند ،این الزام در ادۀ  96پروتکال الاااقی اول قارر شاده
است .طابق این الزام باید تعیین شود که سالح جدیاد دارای قادر تفکیاک باشاد و وجا
صد ا بیش از اندازه یا درد و رنج بیهوده نخواهد شد .همچنین این ارزیابی حقاوقی شاخص
خواهد کرد که آیا قررۀ خاص دیگری تات حقوق خاصما سلاانه که توسل به این ساالح
عین را نقض کند وجود دارد یا نه؟ حقوق بین الملل عرفی تما ی کشورها حتی کشورهایی کاه
عضو این پروتکل نیستند را لزم ای کناد کاه چناین ارزیاابی حقاوقی را نسابت باه هرگوناه
تسلیاا از جمله سیستمهای جنگی بدون سرنشین انجام دهند2.

 .2شایان یادآوری است که تعهد به بررسی حقوقی تنها نسبت به «ابزار های جنگی» عرفی در نظر گرفته ای شاود.
البته ادۀ  23پروتکل الااقی اول به بررسی حقوقی «روش های جنگی» پرداخته است .به نظر ی رساد تعهاد
به بررسی حقوقی «روشهای جدید جنگی» هنوز به یک قاعدۀ عرفی تبدیل نشده باشد.
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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وزار دفا ا ریکا 2در دستور شامارۀ  )DoD Directive 3000.09, at 7-8( 9111/13خاود
که در سال  1121نتشر کرد این ارزیاابی حقاوقی را باه راحال قاد اتی توساعه و قبال از
بهکارگیری آنها در یدان نبرد ناصر یکند .همچنین ،اگر ایان سیساتمهاا باه طارز قابال
الحظه ای از شکل اولیۀ خود تغییر یابند ارزیابی حقوقی جدد آنها ضرور ییابد .به عبار
دیگر ،توسعۀ هرگونه تسلیاا کا الً خود ختار ستلزم چنین بررسی حقوقی اسات .حتای باا
فرض اینکه اینگونه تسلیاا خاص با قواعد کرشده نیز تطابق داشته باشند ،باید تات حقوق
خاصما سلاانه نیز ارزیابی شوند تا شخص شود که آیا کاربرد این تسلیاا منو اسات
یا نه؟ برای این بررسی  9اصل اساسی و هم وجود دارد.

 .1اصل تفکیک و هواپیماهای بدون سرنشین
یکی از اصول سلم و شناختهشدۀ حقوق بین الملل بشردوستانه ،اصل تفکیک 1است ،باه تعبیار
دیوان بین المللی دادگستری در رأی شورتی درخصوص تهدید یا توسل به سالح های هسته ای،
اصاالی اساس ای )Gill & Fleck, 2010( 9اساات کااه ریشااه در حقااوق عرفاای دارد (هنکرتااز،
دوسوالدبک ،2931 ،قاعدۀ اول) .این اصل در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه از جایگاه واالیی
برخوردار است 2به طوری که ی توان گفات حقاوق باین الملال بشردوساتانه در اصال تفکیاک
خالصه ایشاود (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996: paras. 78-
 .)79رعایت این اصل ،ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه را فراهم ی کند .پروفسور پل تاورنیاه1
استاد دانشگاه پاریس در این خصوص اظهار ی دارد« :اصل تفکیاک یکای از هامتارین اصاول
حقوق بشردوستانه و به عنوان یکی از اصول بنیادین و عرفی است .وی با تأکید بار اینکاه اصال
تفکیک اولین بخش طالعۀ صلی سرخ را تشکیل ی دهد ،قرر ی دارد که قاانون رباوط باه
تفکیک غیرنظا یان و نظا یان ی گوید استفاده از سالح های انع تفکیک منو است و تما ی
این قوانین عرف حقوق بین المللی بشردوستانه است که در جنگ های بین المللی و داخلای بایاد
لااظ شوند» (.)http://internationallaw.blogfa.com/post-476.aspx
به عبار دیگر اصل تفکیک ،تنظایم کننادۀ طارز اساتفاده از تسالیاا در درگیاری هاای
سلاانه است .به طور کلی یکی از اهداف حقوق بین الملل بشردوستانه ،حمایت از جمعیت های
غیرنظا ی و تأ ین صونیت آنان در برابر حمال کور و بی هدف است .بنابراین ،هام تارین اثار
اصل تفکیک منوعیت استفاده از برخی تسلیاا از نظار حقاوقی اسات (فلاک.)12 :2932 ،
1. The U.S Department Of Defense (DOD).
2. Distinction Principle.
3. Cardinal.

 .2واد  13-11 ،23پروتکل الااقی اول.
5. Paul Taverner.
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سالحهای کشتارجمعی از جمله ،سالحهای هستهای ،شایمیایی و زیساتی از آنجاا کاه تواناایی
تفکیک یان نظا یان و غیرنظا یاان را ندارناد مناو اناد و تنهاا در شارایط بارانای از آن هاا
استفاده ی شود .بنابراین ،از آنجا که سیستم های بدون سرنشین خود ختار قادرناد ساالحهاای
کشتار جمعای باا خاود حمال و در حماال از آن اساتفاده کنناد ،اگار نتوانناد نظا یاان را از
غیرنظا یان تفکیک دهند ،استفاده از این سیستم ها یا دست کم حمل سالح هاای کشاتارجمعی
بهوسیلۀ این سیستمها باید منو شود.
شاید گفته شود در شرایط و وقعیت هایی به دلیال سنساورهای قاوی تعبیاهشاده در ایان
سیستم ها ،بتوانند قاعدۀ تفکیک را بهخوبی در دستور کار خود قرار دهند؛ برای ثال ،در شرایط
خاصما بسیار شدید یا خاصماتی که در ناطق دوردست رخ ی دهند نظیر بیابان هاا و زیار
دریا .با این حال باید خاطرنشان کرد در وقعیت هایی دیگر نظیر خاصماتی از نو شورشهاای
داخلی یا در ناطق پرجمعیت شهری یا ز انی که این سیستم هاا باه تجهیازا کاا الً رباتیاک
سلح شدهاند بهسختی یتوانند به این اصل توجه کنند.
برخی گزارش ها نشان ی دهد طی عملیا انجام شده از طریق این سیستمها دستکم 196
غیرنظا ی از جمله  62کودک و از سپتا بر  1121به این سو نیز نزدیک به  231نفر در عملیا
هواپیماهای بدون سرنشین جاان خاود را از دسات دادهاناد ( .)Boyle, 2013: 1-3در ااههاای
گذشته نیز دو ساز ان هم بین المللی حقوق بشری با انتشار گزارش هایی اعاالم کردناد ادعاای
قامهای ا ریکایی درخصوص تعداد پایین تلفا غیرنظا یان در پاکستان و یمن نادرست اسات.
باارای ثااال ،دیاادبان حقااوق بشاار ( Report: Yemen drone strike possibly violated
 )international law, by John Knefel, February 20. 2014.با بررسی شش اورد از حماال
انجامشدۀ هواپیماهای بدون سرنشین ا ریکایی به یمن از سال  1113به این سو به این وضاو
اشاره کرد که دست کم  11غیرنظا ی از جمله سه کودک در این حمال جان خود را از دسات
دادهاند.
2
ساز ان عفو بین الملل نیز با بررسای  3حملاۀ هواپیماهاای بادون سرنشاین ا ریکاایی باه
نطقۀ وزیرستان پاکستان بین ی  1121تا جوالی  1129اعاالم کارد  91غیرنظاا ی در ایان
حمال کشته شدهاند ( US drone strikes could be classed as war crimes, says Amnesty
 .)International, Jon Boon, Oct. 2013یافتههای این دو ساز ان هم بینالمللی ،شابه نتاایج
بازرس حقوق بشر ساز ان لل است که در سال  1129نتشر شد .در گزارش ایان باازرس باه
این وضو اشاره شاده باود کاه در یاک دهاۀ گذشاته  1111نفار جاان خاود را در حماال
هواپیماهای بدون سرنشین از دست دادهاند که بین  211تا  611نفر غیرنظا ی باودهاناد ( UN
.)Doc, A/68/389, para 32
1. Amnesty International
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در دورۀ ریاست جمهوری اوبا ا اساتفاده از هواپیماهاای بادون سرنشاین سارعت بیشاتری
گرفت .گزارش ها نشان ی دهند از ز ان آغاز ریاست جمهاوری اوبا اا در ساال  1113بایش از
 991حمله از طریق این نو هواپیماها انجام شده است ،در حالی که در دورۀ جورج باوش تنهاا
 12حمله صور گرفته بود .در دورۀ ریاسات جمهاوری بااراک اوبا اا  931عملیاا از طریاق
هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان ،یمن و سو الی انجام شد .این رقم  3برابر أ وریت های
انجام شده طی دوران ریاست جمهوری بوش باوده اسات .در ایان عملیاا بایش از  1211نفار
کشته شده اند که دست کم  119نفر از آن ها غیرنظا ی بوده اند .همچنین تعاداد کشاته شادگان
شش بار بیشتر از دورۀ ریاست جمهاوری باوش باوده اسات ( Living Under Drones: Death,
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 Clinicدر یمن نیز تعداد افراد غیرنظا ی کشتهشاده رو باه افازایش اسات .ساال

 1129تعداد افراد غیرنظا ی کشته شده افزایش شدیدی یافت .البتاه دولات اوبا اا بارای هادف
قرار دادن اهداف وردنظر خود در یمن از وشک های کروز نیاز اساتفاده کارد .بارای ثاال ،در
حمله ای که  21دسا بر  1113انجام شد  22غیرنظا ی جان خود را از دست دادند که دستکم
 12کااودک و  21زن ی اان کشااتهشاادگان قاارار داشااتند ( Ambassador Desra Percaya,
 .)Indonesia Opening Debate, 2012 Meeting of DISEC, 4همانطور که الحظه یشاود
تما ی این آ ار خود دلیلی است بر اینکه سیستم های بدون سرنشین باه طاور کا ال قاادر باه
رعایت اصل تفکیک در خاصما سلاانه نیستند.
همانطور که در طال باال کر شد ،رعایت اصل تفکیک ساتلزم تماایز یاان نظا یاان و
غیرنظا یان و اهداف نظا ی و غیرنظا ی است .هواپیماهای بدون سرنشاین درخصاوص رعایات
اصل تفکیک ،در تمایز بین اهداف و افراد تا حدودی وفق بوده اند ،زیرا این سیستم ها باه ناوعی
سنسورهای (حسگر های) بسیار قوی جهزند که به افزایش دید آن ها در ش و حتی در شرایط
جوی بسیار نا ناس کمک ای کنناد ،بارای ثاال ناوعی از ایان سیساتم هاا باه ناام پریادتر
( )Predatorکه به وسیلۀ دو وشک هل فایر ( AG.M-114به وشک هاای هاوا باه ز این گفتاه
یشود) سلح یشوند و با پرتو لیزر روی اهاداف شالیک ایکنناد و از دقات بسایار بااالیی
برخوردارند که این وضو نوعی زیت برای این سیستم ها و حتای عاا لی بارای اجارای بهتار
حقوق بشردوستانه است ( .)Michael, 2012 (16): 599ا ا شکل اساسی در ز ینۀ تفکیاک یاا
تمایز یان نظا یان و غیرنظا یان است که این سیستم ها در این ز ینه ناکارآ دند .پروتکال اول
کنوانسیون های ژنو نیز تعریف بهمی را در این خصاوص ارائاه ای کناد و قارر ای دارد کاه
غیرنظا ی کسی است که «نظا ی نباشد» ،لذا در واردی که در ورد نظا ی یا غیرنظا ی باودن
افراد تردید شود ،تصمیم سیستم های بدون سرنشین چه خواهد بود؟ برای ثال ،در یک کشتی
جنگی غیر از افراد نظا ی ،افراد غیرنظا ی نیز حضور دارند ،حال سیستم های بدون سرنشین باا
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حمله به این کشتی چگونه یتوانند اصل تفکیاک را رعایات کنناد؟ ( )Sharkey, 2008: 86یاا
سیستم های بدون سرنشین با کودکانی که جبور به حمل سالح های خالی اناد ،چاه برخاوردی
خواهند داشت؟ (.)Sharkey, 2008: 88
ثالهای کرشده تنها گوشاهای از چاالشهاایی اسات کاه باا حضاور هواپیماهاای بادون
سرنشین در عرصۀ خاصما سلاانه دربارۀ اصل تفکیک ایجااد شاده کاه باه روشانی بیاانگر
رعایتنکردن کا ل این اصل از سوی این پدیدۀ نوظهور است.

 .2اصل تناسب ،ضرورت نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین
اصل تناس  2یادگار اندیشۀ جنگ قدس اگوستین قدیس است ،براساس این اصل جنگ ا ری
شر و نفور است ،ا ا اگر خیر آن بیشتر از شر باشد ،جنگ خیر یا جنگ قادس خواهاد باود1.
طبق این اصل تخطی ناپذیر ،عرفای (هنکرتاز و دوساوالدبک :2931 ،قاعادۀ چهااردهم) و آ ارۀ
حقوق بشردوستانه 9،در جنگ هر تخاصمی تا اندازهای زور را به کار یگیرد که برای شکسات
دشامن ضااروری اساات و در صااور تخطای ایتواناد تشااکیلدهناادۀ جنایات جنگای باشااد
( .)Kalshoven & Zegveld, 2011: 137بنابراین ،آنان باید از هرگونه ایراد خسار نا ناس باا
برتری نظا ی وردنظر ،خودداری ورزند .اادۀ  22دساتورالعمل لیبار ،2باه نزلاۀ اولاین ساند
کتوبی که از ضرور نظا ی یاد ی کند ،عنوان ی دارد «ضرور نظا ی ،آنچناان کاه در نازد
لت های تمدن شناخته شده است ،عبار است از ضرور آن گونه اقدا اتی که برای تضامین
نیل به اهداف جنگ ،حتمی و واج اند و طابق با حقوق و رویۀ درن جنگ ،شرو اند»1.
همچنین ،طبق بند ( ،)1شق ( )1ادۀ  12و  11پروتکل الاااقی اول کاه باه تبیاین اصال
1. Proportionality Principle

 .1در فقه اسال ی نیز تا آنجا که بررسی شده نظیر این باث «قاعده تترس» است ،براساس این قاعاده اگار دشامن
عملیا نظا ی را با استفاده از سپر انسانی افراد بیگناه (غیرنظا یان) انجام دهد ،تناس باین کشاتهشادن آن
بی گناهان در صور دفا تقابل و تلفاا و زیاان هاای ناشای از ادا اۀ تهااجم غیرانساانی دشامن سانجیده
ی شود .اگر آثار تهاجم ،تجاوز و تلفا حاصل از آن بیشاتر از تلفاا انساانی آن بای گناهاان باشاد ،باهناچاار
فر اندۀ عملیا باید به عملیا دفاعی خود ولو به قیمت کشته شدن آن بی گناهان ادا اه بدهاد ،در فقاه اهال
سنت بنای این قاعده « صالح رسله» است.
کنعانی ،امدطاهر ،واکاوی حقوقی تعهدا رژیم صهیونیستی ،قابل درسترسی در آدرس یل:
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.

 .1البته این سائل مکان اسات باه چاالش هاایی در ایان خصاوص نجار شاود ،بارای ثاال زیات نظاا ی در
درگیری های خاص به طور گسترده وابسته به قرائن است و ارزش آن ی تواند بر پایۀ توسعۀ یدان نبرد تغییار
یابد.
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تناس ی پردازد ،قرر داشته است که «اگر در جنگی حمله باه یاک هادف نظاا ی ،صاد ا
جانبی شدیدی برای افراد یا ا وال غیرنظا ی به هماراه داشاته باشاد ،آن حملاه مکان اسات
غیرقانونی و منو باشد» ،حتی قرر شده است که در حمله به اهداف شرو نظا ی نیاز بایاد
اقدا ا احتیاطی به کار گرفته شود تا کمترین خسار به ا وال و افراد غیرنظا ی وارد نشود.
روند کنونی در خاصما پیشرفتۀ ا روزی به گونه ای است کاه فاصالۀ یاان رز نادگان را
افزایش ی دهد ،در حالی که در خاصما گذشته رز ندگان به طور فیزیکای در یادان نبارد
حاضر ی شدند و هنگام بارزه رو در روی همدیگر قرار ی گرفتند و شکست دشمن نیز تنها باا
قدر رز ندگان و در یدان جنگ یسر بود ،ا ا ا روزه با تولید سیساتمهاای بادون سرنشاین
کنترل از راه دور ،رز ندگان به جای حضور در یدان جنگ از فاصاله ای دور و در یاک اایط
ا ن همان اقدا ا را با دستوردادن به سیستم های بدون سرنشاین انجاام ای دهناد .از طارف
دیگر ،به دلیل قابلیت کنترل از راه دور این سیستم ها ،رز ندگان از یدان واقعی جنگ دورند و
تنها از طریق یک صانۀ ویدئویی نظارهگر یدان جنگ هستند که این ا ر یتواند برای برخای
افراد جاذابیت ایجااد کناد و کشاتار افاراد از راه دور بارای وی بسایار لاذ بخاش باشاد .لاذا
سیستمهای بدون سرنشین که عاری از هرگونه عواطف و ادراکا انسانیاناد و تواناایی شانیدن
فریادهای زنان و کودکان و ساایر افاراد غیرنظاا ی را ندارناد ،چگوناه ای توانناد از حماال و
خسارا غیرضروری جلوگیری کنند؟ یا اینکه این سیستم ها چگونه ی توانند تشاخیص دهناد
که اقدا ا آن ها خسارا یا صد ا جانبی برای افراد و اهداف غیرنظا ی خواهد داشت یا ناه؟
(.)Sharkey, op. cit, 86

 .3اصل تعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی در حمله
اصل تعهد به اتخا اقدا ا احتیاطی در حمله 2نیز اصل هم دیگری است که باید در حماال
هواپیماهای بدون سرنشین در خاصما سلاانه باه آن توجاه شاود .اصالی کاه اتااً عرفای
(هنکرتز و دوسوالدبک :2931 ،قاعدۀ پانزدهم) و در ادۀ  11پروتکال الاااقی اول نیاز تادوین
شده است .این اصل در بسیاری از حمال هواپیماهای ا ریکایی در جنگ باا تروریسام غفاول
انده است .اصل احتیاط در حمله همچنین بر ضرور «اعالن و اطال قبلای حمالتای مکان
است جمعیت غیرنظا ی را به طور جدی تات تأثیر قرار دهد ،گر آنکه اوضا و شرایط خاصی
انع از اطال قبلی حمله توسط نیروی هاجم باشد» تأکید ی کند .یکی از دالیل اصلی انتقااد
به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین این است که به لاااظ اهیات ،اطاال رساانی نسابت
به ا کان انجام حماال در آینادۀ نزدیاک از طریاق ایان هواپیماهاا ،قبال از وقاو آن ،ا اری
1. precautionary Principle
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نا عقول و نا مکن است ،زیرا اهیت اصالی ایان حماال در غیاره نتظاره و غافلگیراناه باودن
آنهاست.
عالوه بر این ،پروتکل الااقی اول ،اصل تعهد به اتخا اقدا ا احتیااطی در حملاه را بار دو
ورد بتنی دانسته است .اول؛ «الزام به اتخا اقدا ا احتیاطی مکن ،برای اثبا اینکه هادف
وردنظر یک هدف نظا ی است» 2.اصطالح «اقدام مکن» 1در این تن یعنای هار گوناه اقادام
عملی و شدنی باا توجاه باه تماا ی شارایط وجاود در آن ز اان ،نظیار الحظاا نظاا ی و
بشردوسااتانه ( Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research,
Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, With
 )Commentary 38 (2009).که در این خصوص گاهی خود این سیستمها به دلیل ظرفیت بااال

قادرند حتی دقیقتر از انسان و گاهی هم بسته به شارایط هادف را تشاخیص دهناد .نیروهاای
بهکاررفته در این سیستم ها باید آن ها را برای تشخیص دقیق هدف ،به سنسورهای قوی جهاز
کنند .ورد دیگر اینکه «الزام به اتخا هرگونه اقادام مکان بارای انتخاا ابازار حملاه بارای
به حداقل رسانی یا اجتنا از ورود صد ا جانبی به غیرنظا یان»؛ 9این اقدام احتیااطی مکان
است تات شرایط خاصی توسل به سیستمهاای خود ختاار را ناع کناد در صاورتی کاه ناو
دیگری از سیستم ها وجود داشته باشد که از غیرنظا یان حمایت بهتری داشته باشد 2.بناابراین،
در یک ارزیابی نهایی ی توان گفت که اگر کشوری قصد توسل به این سیساتم هاا را در یادان
نبرد دارد باید تضمین کند که ی توانند به طور کاافی ایان اقادا ا احتیااطی را اتخاا کنناد
(عالقهبندحسینی و یزداننجا .)111 :2932 ،
وارد باال اشاره ای بود به برخی چالش های ایجادشده از طریاق ایان سیساتم هاا در عرصاۀ
خاصما سلاانه که تا کنون کارشناسان ا ر هیچ پاسخ روشنی در این خصوص ارائه نداده اند.
با توجه به طالبی که از نظر گذشت ،به روشنی عین یشود که حضور این سیستم ها همچنان
در حال افزایش است و در آینده بخش الینفک نیروهای سلح کشورها خواهناد شاد یاا حتای
شاید ز انی فرا رسد که کشورها چاره ای جز توسل به این سیساتم هاا در خاصاما سالاانه
نداشته باشند.

 .2ادۀ  )i()a()1( 11پروتکل الااقی اول.
2. Feasible

 .9ادۀ  )ii()a()1( 11پروتکل الااقی اول.
 .2در قابل گاهی هم توسل به این سیستمهای خود ختار ضرور
از غیرنظا یان حمایت بیشتری کند.

ییابد ،ز انی که کاربرد این سیستمهاا بتواناد
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نتیجهگیری
طی درگیری های سلاانه حمایت از حقوق افراد در وهلۀ اول بر عهدۀ یکی از شاخه های حقوق
بین الملل تات عنوان «حقوق بینالملل بشردوساتانه» اسات .لاذا اصاول کلای بشردوساتی در
درگیری های سلاانه همان چارچو های کالن اند (تفکیک ،ضرور نظا ی و تناس  ،نع درد
و رنج غیرضروری و حر ت بی طرفی) که انعکاسای از حقاوق عرفای نیاز باه شامار ایروناد و
درخصوص هر نو جنگ افزار نوین هوایی نیز بنای بشردوستی بوده و قابل اعمال اند .باا وجاود
این در سالهای اخیر این سیستمهای نوظهور بادون بررسای و شاناخت کاافی اورد اساتفادۀ
نظا ی قرار گرفته اند کاه نتیجاۀ آن تنهاا تلفاا فاقاد تفکیاک ،بایش از انادازه و غیرضاروری
غیرنظا یان بوده است .با توجه به همین اصول کلی ،ی توان عدم شروعیت هواپیماهای بادون
سرنشین در خاصما سلاانه را احراز کارد البتاه باا نظار باه عملکارد سیساتم هاای بادون
سرنشین کا الً روشن است که برخی از قواعد و اصول حقوق بشردوساتانه و فااهیم سالم آن
(نظیر تعریف رز نده ،جایگاه قصد و عمد در ارتکا جنایا جنگی) بار عملکارد سیساتم هاای
ذکور عملی نیست و بسیاری از قواعد آن در حمال این سیستم ها به شد آسی دیده و باه
حاشیه رانده شده و در پاره ای از صادیق نیز اساساً حقاوق بشردوساتانه وضاوعیت خاود را از
دست داده است .لذا به نظر ی رسد حقوق بشردوستانۀ عاصر تنها تناسا باا درگیاری هاای
سلاانۀ قبل طراحی شده و قدر و عملکرد جنگ افزارهای جدید را در نظار نیااورده و از ایان
حیث توسعه و تکا ل حقوق بشردوستانه در این خصوص ضروری است.
بنابراین ،هواپیماهای بدون سرنشین به نزلۀ درن ترین و پیشرفته ترین ساالح روز قلماداد
یشوند ،ا ا همچنان شکالتی در استفاده از ایان ساالح فاوق ادرن در خاصاما سالاانه
وجود دارد ،لذا کارایی و اثربخشی حقوق بشردوستانه در این خصوص ،ستلزم این است که اوالً
قواعد وجود در تطبیق بر صادیق جرایی روشن داشته باشند و تکرار وقایع سانتی اوردنظر
حقوق بشردوستانه را تات پوشش قرار دهند .ثانیاً جزئیا و صادیق جدید همان جناگ هاای
گذشته را نیز در چارچو حاکمیت قانون ،ضابطه ند کنند .ثالثااً باا پیگیاری رونادی تکاا لی،
حکم آنچه را که در گذشته قابل تصور نبوده و در شرایط حاضر قابل وقو شده یاا در دورنماای
آینده قابل وقو است ،تبیین کند.
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explore those challenges arising from their employment in armed conflicts. The
present paper, through proposing the existing ambiguities and challenges
emerging from employing these systems in armed conflicts, is attemptingto
assess the performance of UAVs in armed conflict under IHL's basic regulations
as principles of Distinction, Proportionality and taking precautions in attack.
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