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Abstract 
Victory and initiative in many of today's wars are with a country that has air 

superiority. Air superiority is using drones and this requires a full understanding of 

the legal principles that govern it. The purpose of this study is to examine only a part 

of the legal rules which govern the flight of drones in air warfare from the 

perspective of international law. This article, regardless of domestic law and 

national security concerns and with regard to international legal issues, states that a 

drone, based on its capabilities and limitations, may violate or comply with 

humanitarian law. Due to the position of this type of aircraft among the principles of 

international arms control, the arms control regulations do not apply to them, while 

the basic principles of humanitarian law include the principle of separation, the 

principle of necessity, the principle of proportionality, and the principle of 

precaution must be taken into account. When using this instrument the issues of 

territorial integrity, State sovereignty, and countries' airspace should be considered. 
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قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در 
 المللنبردهای هوایی از منظر حقوق بین
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 چکیده

های امـروزی بــا ـــریری ا ـه ــت برهـری هـیا   پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ
 بـت شـنا ه در ا ن برهری هیا   داشتن امتیاز ا تفاده از پهپادها ه و ا ن میردداشتت باشد و 

عـد ـامل اصیل حقیق  حاـم بر آن نیاز دارد ـت هدف ا ـن هققیـب برر ـ  هنهـا بارـ  از قیا
الملـل های هیا   از منظر حقیق بینحقیق  حاـم بر پرواز هیاپیماهای بدون  رنرین در جنگ

های امنیـه ملـ  و بـا هیجـت بـت ر از مالحظات حقیق دا ل  و دغدغـتنظا ه. ا ن مقالت صرف
هـا و ـنـد ــت هیاپیمـای بـدون  رنرـین برا ـاا هیانا  الملـل بیـان م مسائل حقـیق  بین

هیاند ناقض حقیق برردو تانت  ا مطابب بـا آن باشـد و بـا هیجـت بـت ها   ـت دارد، م مقدود ه
 هسـلیقات الملل  ـنترل هسلیقات، مقررات ناظر بر ـنتـرلجا گاه ا ن نیع هیاپیما در اصیل بین

ـت با د اصیل ا ا   حقیق برردو ـتانت شـامل اصـل هفکیـ ، شید؛ درحال بر آنها اعمال نم 
ز ا ـن اصل ضرورت، اصل هنا ب و اصل احتیاط میرد هیجت قرار گرفتت شده و هنگـا  ا ـتفاده ا

 ها و حر م هیا   ـریرها مدنظر قرار گیرد.ولهنیع هیاپیماها میضیع همامیه ارض ، حاـمیه د
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 مقدمه
هر و آشکارهر از د گر ابعاد قدرت ا ه، اهمیه بسزا و هر، عمل دلیل آنکت مقسیاقدرت نظام  بت

اهمیه  ابب آن ـا تت ا ه، لیکن هنیز هم در هعیین  های ا یر ازچرمگیری دارد. هقیالت دهت
و ژه امنیـه  ـارج ، مقابلـت بـا ههد ـدات بیگانگـان عامـل ا ا ـ  و امنیه مل     ـریر، بـت

(. در همـین زمینـت نیـز هیاپیماهـا و 83: 1387شید )قنبری جهرمـ ، ـننده مقسیب م هعیین
هـای مـدرن نۀ نبـرد دارنـد. در جنگای در صــقاـنین نــق  عــمدهنیروی هیا   ـریرها هم

شـید؛ ا ـن ـنندة  رنیشه نها   جنگ مقسـیب م امروزی، همیاره حمالت هیا   عامل هعیین
عـامل بـرای هـأمین پرتیبان  هـیا   عملیـات زمینـ ، انجـا  حمـالت غافلگیرانـت بــت اهــداف 

 رود.ـار م . بتها و..شدة دشمن، از بین بردن نقاط هجمع  گانراهبردی از پی  هعیین
های امـروزی بـا ـــریری ا ـه ــت برهـری هـیا   پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ

هر از طر ـب حمـالت هـیا   ها بـت ممالـ  ضـعی داشتت باشد. درصد ز ادی از هجاوزهای ابرقدرت
های د گـر  ـالح هـر ازهر و مطمئنقیمه و راهبردی،  ادههای گرانپذ رد، ز را ا ن  الحانجا  م 

. نقـ  و مأمیر ـه نیروهـای (109: 1390نـژاد، آورنـد )عل ـنند و از پـا درم دشـمن را فـلج م 
هیا  ، هدا ه و انجا  عملیات هیا   برای ـسب برهری هیا  ، پا داری از آ مان ـرـیر نفـید در 

من، پرـتیبان  عمب  رزمین دشمن و بمباران عقبت و هأ یسات لجستیک ، صنعت  و اقتصادی دش
های هیا   و پرتیبان  نزد   عملیات زمین  و در ا   ا ه و با ـد از عملیات هیابرد، انجا  هرابری

 (.69-70: 1383 ان ،  ا تار منا ب برای انجا  مأمیر ه مقیلت بر یردار باشد )عبداهلل
بـا  الملـلبینهای مهم در حـیزة  ک  از چال هیان گفه ـت در ضرورت نگارش ا ن مقالت م 

آ د، مقیلۀ حقیق هیاپیماهـا در زمـان جنـگ و وجید م های و یع  ـت در آن بتهیجت بت ا تالف
هـا ماننـد آمر کـا و هر حقیق جنگ هیا   در ا ن حیزه ا ه. از آنجا ــت بر ـ  دولهطیر ـل بت

 من، عـراق ا رائیل و عربستان هر  الت مرهکب چنین جنا اه  در منطقۀ  اورمیانت شامل  یر ت، 
رو ها   در ا ن میرد درگیرند، ازا نشیند و ـریرهای مرهبط با ا ن میضیع، همیاره با چال و.. م 
ها و گینت حمالت و برر   ابعاد حقیق  حاـم بر  ـازمانوهقلیل اصیل و قیاعد حاـم بر ا نهجز ت

یم و میضـیعات روابـط هیانـد بـت درب بهتـر مفـاهالملل  مرهبط با حقیق هیا  ، م نهادهای بین
المللـ  هـیا   هـر از نهادهـا، فرا نـدها و رو ـدادهای بینالملل  ـم  ـنـد و هصـی ری واقع بین

های های مزبیر بـت نقـاط قـیت و ضـع  نظر ـتد ه دهد. طبیع  ا ه ـت هقلیل دقیب پد دهبت
 گ  دارد.هر مقیالت دـرشده بستجر ان اصل  و انتقادی در هبیین و هیضیح بهتر و واقع 

ابزارهای هـیا   و حقـیق مربـیط بـت هیاپیماهـا از با هیجت بت ا نکت امروزه ا تفاده از جنگ
مسائل مهم در زمینۀ حقیق جنگ ا ه و همچنین لزو  هیجـت بـت حرـیر هیاپیماهـای بـدون 

هـای پـی  روی ا ـن  ابد ـت چال از پی  ضرورت م  رنرین در مااصمات مسلقانت بی  
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الملل  قرار گیرد )لسان  گینت ـت شا ستت ا ه میرد هیجت حقیقدانان بینظهیر آنهای نی امانت
طیر ـل  متین جامع و گی ـا   در زمینـۀ ـمیـه و ـیفیـه حقـیق (. بت251: 1396و منفرد، 

رو بر آن شد م ـت متن جامع  را در هیاپیماها در زمان جنگ بت زبان فار   وجید ندارد، ازا ن
مند ارائت ـنیم ها ا ن نقص برطرف شید. نگارنده   در ا ن  صیص بت عالقتقالب    مرجع علم

هدف  ید را از ا ن هققیب بقث و برر   مفصل در  صیص ابعاد و اصـیل حقـیق  حـاـم بـر 
الملل دانستت، اگرچت مدع  ا ن امـر نیسـه حقیق هیاپیماها در زمان جنگ از منظر حقیق بین

پردا تت ا ـه، الملل میرد بقث از منظر حقیق بینع بت میضیع طیر جامع و مانـت ا ن مقالت بت
 گرفتت در ا ن زمینت ا ه.های انجا وهقلیل ا ن بقث و فعالیهاما هدف واقع ، هجز ت

 

 روش تحقیق
در هیصی  علم  و عمل  و هقلیل مقتیا برا اا قیاعد منطق  بـت میضـیع پـژوه  پردا تـت 

ها بر یم و ابهامـات میجـید و جا گـاه واقعـ  میضـیع را شده ا ه ها در نتیجت بت بهتر ن نظر
برنا یم و ارائت ـنیم. همچنین نگارنده درصدد ا ه ـت طرز ارائۀ مطالب هققیب ضمن ا نکـت 

های عمل  و ـاربردی نیز داشتت باشد. در واقع در ههیت های نظری بر یردار باشد، جنبتاز جنبت
ای، بـا وجـید منـابع روش هقلیل  و منـابع ـتاباانـتو گردآوری  ع  شده ا ه، با ا تفاده از 

آوری مقدود در ا ن زمینت، نظرهای ا تادان در هر زمینت ـت مربیط بت ا ن عنیان باشـد، جمـع
 .ها و مقاالت ا ران، میضیعات برر   شیدشده و در حد امکان با رجیع بت ـتاب

 

 مفاهیم و چارچوب نظری
پـرداز م. در هعر ـ  هـدف بـت برر ـ  هـدف نظـام  م  برای درب بهتر عرصۀ نبردهای هیا  

ها   ا ه ـت هار ب و انهدا  ـامل  ا قسمت  از آنهـا های نظام  هدفنظام  آمده ا ه: هدف
دهد و ماهیتاً مترمن نفـع نظـام  ا ـه. بمبـاران چنـین برهری نظام  مراص  را هرکیل م 

پروهکـل اول  42مـادة  3ن  ا ـه. بنـد الملل ـامالً مرـروع و قـانیها   از د د حقیق بینهدف
ـند. شنا ه نیروهـای های  ط حملت معرف  م القاق  اهداف نظام  را نیروهای مسلح و  گان

های میرد ا تفاده هی ط ا ن نیروها و هدا ه عملیـات جنگـ  نظام  در نبردهای هیا   و  الح
الملـل مقـررات حقـیق بین گیرد ــت طبـبهی ط رزمندگان و عیامل و ابزار مبارزاه  صیرت م 

هر ن ابزار مـیرد ا ـتفاده در جنـگ هـیا   ــت صالحیه ـامل برای مبارزه داشتت باشند. از مهم
 ـبب امروزه هیجت حقیقدانان را بت  ید جلب ـرده ا ه، هیاپیماهای بدون  رنرین ا ه ـت بت

ر ـ   ـا ر مسـائل هفصیل در ا ن مقالت هیضیح داده  یاهـد شـد و اـنـین بـت براهمیه آنها بت
هیان گفه ـت د تیرالعمل  ن ـاربردی  یاهیم پردا ه. در بیان مفهی  هیاپیماهای نظام  م 
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الملل قابل اعمال در میرد مااصمات مسلقانت در در ا در باـ  مفـاهیم رمی در میرد حقیق بین
 ه ـت هی ـط ـند: هیاپیمای نظام ، هیاپیما   اگینت هعر   م  ید هیاپیماهای نظام  را ا ن

شدة نیروهای مسلح    ـریر ــت دارای عالئـم نظـام  آن ـرـیرند، هـدا ه واحدهای گمارده
انـد شید؛  ک  از افراد نیروهای مسلح فرمانده  آن را بت عهده دارد و  دمـۀ آن افـراد نظام م 

الهـت در  صـیص  1923نـی   ـنیانسـیین ـت هقه مقررات نیروهای مسلح هسـتند. در پی 
آمده ا ه ـت هیاپیماهای نظـام  با ـد عالمتـ  روی بدنـۀ  ـید  3جنگ هیا   در مادة  قیاعد

 (.Javier, 1998: 12دهندة ملیه و ماهیه نظام  آن باشد )داشتت باشند ـت نران
های پرندة نظام  هسـتیم ــت هیاپیماهـای امروزه شاهد رونما   از نمینۀ جد دی از  الح

های پـروازی هیاپیماهـای اهکا بر  ـامانت آ ند.شمار م آن بت های بارزبدون  رنرین از مصداق
بدون  رنرین در عملیات جنگ  پد دة جد ـدی ا ـه. در ابتـدا اغلـب بـرای انجـا  عملیـات 

اندو معمیالً ــارـرد آنهـا مبتنـ  بـر انتقـال پیی ـتۀ اطالعاه ، مهاره ، شنا ا   ا تفاده شده
آن هصـاو ر بـا اهـداف اطالعـاه  و هسـهیل حمـالت  هصاو ر بت مراـز فن  عملیات ا ه ــت از

 (.Michael, 2013: 593شد )دار ا تفاده م نیروهای زمین   ا هیاپیماهای  رنرین
هـا داشـتت، فنـاوری هیلیـد ها   ـت نق  چرمگیری در هسهیل امـیر دوله ک  از فناوری

هـم در امـیر نظـام  و هـا معنا ــت دولههیاپیما ه. ا ـن و ـیلت ــاربرد دوگانـت دارد؛ بـد ن
جی ند. هیاپیماهای بدون  رنرـین، ــت در زبـان فار ـ  پهپـاد نیـز غیرنظام  از آن بهره م 

(. 292: 1398روند )حسین  و همکاران، شمار م شیند،  ک  از ا ن نیع هیاپیماها بت یانده م 
هیاپیمـا    در هعر   هیاپیماهای بدون  رنرین آمده ا ه ـت هیاپیماهای بدون  رنرین بـت

های شید  ا طبب مأمیر ه  ا برنامـتشید ـت  ا هی ط  لبان از روی زمین هدا ه م اطالق م 
(. در هعر ـ  وزارت 65: 1391زاده و هیاوندی، ـنند )نق طیر  یدـار پرواز م مقیلت بت آنها بت

 ـا هی ـط  لبـان بر دـر ا نکت ا ن هیاپیماهـا دفاع آمر کا از هیاپیماهای بدون  رنرین، عالوه
پذ ری باز افـه و امکـان صیرت  یدـار، بت هابعیه هی ـعتشیند  ا طبب مأمیر ه بتهدا ه م 

: 1394های مارب  ا غیرمارب بت میزان بسیار ز اد اشاره ــرده ا ـه )نیشـادی، حمل  الح
هـیان ا م (. نکتۀ حائز اهمیه ا نکت ا ن هیاپیماها میارد ا تفادة متعددی دارند، از جملۀ آنه49

مقیط ، مبـارزه بـا ز سه و میاجهت با مرکالت ز سـه بت ـنترل مرزها، ارز اب  شرا ط مقیط
ها و از جملـت ـاربردهـای د گـر ا ـن هیاپیماهـا قاچاق میارد مادر، بازر   شرا ط  ـا تمان

ونقـل حما ه از عملیات جنگ  هأمین میاد غذا   و ما قتـا  نیروهـا در منـاطب جنگـ  حمل
د دة جنگ  ا ـه. هیاپیماهـای بـدون  رنرـین  صـا ص ا و  ار  ـردن و ا ل آ یبنیروه

مرترب ز ادی با نسل جد د دارند، اما ـریرهای ـمتری فناوری هیلید آن را در ا تیـار دارنـد. 
رونـد ـار م اند و برای شلی  بمب و میشـ  بـتا ن نسل از هیاپیماهای بدون  رنرین مسلح

 (.66: 1391زاده و هیاوندی، )نق 
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 نتایج
 شرح قواعد حقوقی حاکم بر رزم هوایی .1

های جنگ  قیاعدی عمیم  های جنگ بر ـاربرد  الح و روشدر جنگ هیا   همچین د گر گینت
ـننـد و های جنگ  را معین م مر  ـل  ـاربرد  الح و روشحاـم ا ه. ا ن قیاعد عمیم   ط

 اند از:شیند. ا ن اصیل ـل  عبارتقسیب م راهنمای ـاربرد هرگینت و یلت و روش جنگ  م

ند، چت افراد غیرنظام  و چت ـسان  ـت در ص  نیروی دشـمن هسـت . اصل رفتار انسان :1
رحـ  طمندی از رفتار انسان  را دارند. شا د بت نظر بیا د ـت رفتار انسان  چندان مقل حب بهره

ا قیاعد و ب، ا ناد متعددی مرهبط 1999ها  1929در رز  هیا   ندارد، اما چنین نیسه. از  ال 
ورشـی،  1929انـد از: ـنیانسـیین اند ـت عبارتاصیل حاـم بر رز  هیا   شامل هصی ب ر یده

هــای گیاهمــاال، پروهکل 1971گیاداال ــارا، پروهکــل  1961الهــت، ـنیانســیین  1955پروهکــل 
عله وجـید (. بـت43: 1388مـینترال )جبـاری،  1999و ـنیانسـیین  1975چهارگانۀ مـینترال 

های متعدد،  ند قابل اجرا در قرا ای مطروحت گاه  با مرـکل میاجـت ها و پروهکلـنیانسیین
شده،  ـیدداری از هـدف قـرار دادن شید. میاردی مانند عد  حملت بت هیاگرد  ا افراد هسلیمم 

داری ن و  ید لبان  ـت با چتر نجات در حال فرود ا ه،  یدداری از حملت بت ـرت  شکستگا
با رز   ها   از میاردی ا ه ـت اصل رفتار انسان  رااز حملت بت افراد  ار  از حاله رزم ، نمینت

هیاند روشنگر  نج  عنیان  اصل  راهنما م ـند. با د دانسه ـت ا ن اصل بتهیا   مربیط م 
رفاً مقدود بـت را ص رو نبا د آنهای جنگ  قرار گیرد و ازا نپیامدهای ـاربرد هسلیقات و روش

 (.33-34: 1382نقیة بر یرد با غیرنظامیان و ا را دانسه )آنتین  و مالرب، 

نی سـد ــت حـب طـرفین گینـت م ( در ـتـاب  ـید ا ن2009)1بـیهب  . اصل مقدود ه:2
ها های جنگ  نامقدود نیسـه. بر ـ  انـیاع  ـالحمااصمت در انتااب و ـاربرد ابزارها و روش

های  اصـ  های مجاز هم هقه ضیابط و مقـدود هنیع ا ه، اما ـاربرد  الحطیر ـامل ممبت
هـای جنگـ ، نقـیة های هسلیقاه  و مراد از روشا ه. مراد از ابزارهای جنگ ،  الح و  امانت

حسـاب آ ـد. ا ـن هیانـد  ـ  روش جنگـ  بتـاربرد آنها ه. برای مثـال بمبـاران شـهرها م 
ـت اعال  ـرد حب طرفین مااصمت  1977روهکل اول القاق  پ 35مادة  1مقدود ه هم در بند 

دارد ــت همین ماده نیز اشـعار مـ  2ها  ا و ا ل جنگ  نامقدود نیسه و بند در انتااب شییه
شـید، ای ـت بت صدمۀ بی  از حد  ـا رنـج بیهـیده منجـر م ا تفاده از هر  الح، ماده و شییه

مقدمۀ ـنیانسیین در  3( و همین طیر در بند Schindler & Tomarv, 1988: 102ممنیع ا ه )
های جد ـدهر ( دـر شده ا ه. در ـنیانسـیین1988ای هسلیقات متعارف ) صیص ـاربرد پاره

منع مین ضدنفر ـت در پاراگراف  ا  1997مربیط بت ـنترل هسلیقات متعارف مانند ـنیانسیین 

                                                           
1. Boothby 
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الملل  ا ه و ا نکت ین برردو تانۀ بیندارد ـت ـنیانسیین برا اا قیانبند آ ر مقدمت بیان م 
افزاری مقـدود نیسـه و هـا و ابزارهـای جنـگحقیق طرفین جنگ مسلقانت در انتاـاب روش

های مسـلقانت ا ـه ــت میجـب وارد آمـدن برا اا اصل  ا ه ـت مانع از درگیری در جنگ
ن و نظامیـان شید و مبتن  بر ا ن اصل ا ه ـت با د بین غیرنظامیـاهای غیرضروری م رنج 

( و ـنیانسـیین 1394بهمـن  15زدا   برردو تانت ژنی، الملل  مینهفکی  قائل بید )مرـز بین
صیرت  نگ بنای مهم فکری عمـل ــرده و ای ا ن قاعدة عمیم  بتمنع مهمات  یشت 2008

 (.Nystuen, 2010: 13هکرار شده ا ه )

ورت نظام  و دارای هیجیـت نظـام  هر اقدا  نظام  با د برا اا ضر . اصل ضرورت نظام :3
 ابـد. های  ید را در همین اصـل ضـرورت م باشد. از همین رو اصل مقدود ه  ک  از ا تیاری

مقـررات الهـت انهـدا   23حملت بت اهداف  ـت اصابتران ضرورت رزم  ندارد، ممنیع ا ه. مادة 
پییند با اصـل مقـدود ه، دهد. اصل ضرورت در امیال دشمن را هابع  از ضرورت نظام  قرار م 

ـنند، ممنـیع ها   را ـت آ یب غیرضروری  ا جراحه بی  از حد نیاز ا جاد م ا تفاده از  الح
پروهکل اول ژنی ا ن اصل مهم را  35مادة  2( و بند 1868پترزبیرگ )ـند. مقدمۀ اعالمیۀ  نم 

الملل  نقض ا ن اصل را ی بینا ا نامۀ د یان ـیفر 8مادة « ب»بند  20اند. پاراگراف بیان ـرده
 52منزلۀ ارهکاب بت جنا ه جنگـ  مقسـیب ــرده ا ـه. مـادة مطابب شروط و هعر    ید بت

هیانـد پروهکل اول القاق  ژنی بت اهداف مرروع نظام  ا تصاص دارد ــت هـدف قراردادشـان م 
مانـده بـاق  هابع  از ضرورت نظام  هلق  شید. هرچند بقث در  صیص ا ن ضرورت، پرمناقرت 

 گیران نظام  و  یا   وابستت ا ه ها ا تیاری قیاعد.ا ه ـت بت هعهد هصمیم

غیر از نیروی نظام  دشمن  ا غیرنظامیان ـت مسـتقیماً در مااصـمت شـرـه  . اصل هفکی :4
ـنند، نبا د فرد غیرنظام  را هدف قرار داد. بین هـدف نظـام  و رزمـ  بـا هـدف غیرنظـام  و م 

ی  درنظر گرفتت شده و حملت بـت د ـتۀ دو  ممنـیع ا ـه. حملـت بـدون هفکیـ ، غیررزم  هفک
ای ا ه ـت  ت شرط داشتت باشد: اوالً با هدف هققب مقصید نظام  معین صیرت نگیرد؛ ثانیاً حملت

های حقیق جنگ و حقیق برردو ـتانت در آن رعا ـه نرـید  ـا قابـل رعا ـه الزامات و مقدود ه
عنیان روش  برای ـسب نتیجـۀ نظـام  معـین روش  ا  الح بدون هفکی ، بتنباشد و ثالثاً ـاربرد 
مثابـۀ جنا ـه الملل  نیز نقض اصل هفکیـ  را بتا ا نامۀ د یان ـیفری بین 8پنداشتت نرید. بند 

ای ـت در میرد جنگ هیا   و در  صیص اصل ضـرورت گفتـیم، در جنگ  معرف  ـرده ا ه. نکتت
ان بیرتری قابل طرح ا ه. جنگ هیا  ، بسیار بی  از جنگ زمینـ  میرد اصل هفکی  هم بت میز

دهـد و  ا در ا   د تر   بت عمب  اب دشمن و مناطب ـامالً دور از میدان جنگ مسـتقیم را م 
 هر از جنگ زمین   ا در ا   ا ه.هر و البتت مهماز همین رو، رعا ه هفکی  در آن، بسیار  اه

اصیل ضـرورت، مقـدود ه، هفکیـ  و رفتـار انسـان  ارهبـاط اصل هنا ب با  . اصل هنا ب:5
مستقکم  دارد. بر ا ن ا اا هنگا  حملت بت اهداف نظام ، غیرنظامیان و امیال آنها با د هـا حـد 
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عبارت د گر میـان مز ـه نظـام  مـدنظر، از انجـا  عملیـات نظـام  و مقدور مقفیظ بمانند و بت
رقرار شید. اصل هنا ب در دفـاع از حقـیق دا لـ  بـت صدمات جانب  حاصل از آن، با د هنا ب  ب

 افتت ا ه. در  صیص اصل هنا ب و مفهی  آن بقث و عد  هیافب حقیق مااصمات مسلقانت راه 
هالفـ  »رو ـت راهبرد  ید را بر مبنای ها   مانند ا رائیل، ازآنبسیار وجید دارد. برای مثال دوله

دهنـد و هـدف نظـام  را د را بت میزان  چند برابـر پا ـخ م اند، هر حملت بت  یقرار داده 1«و یع
ـنند ــت آشـکارا اقـدام  وجی م های جانب  جسهبدون درنظر گرفتن هلفات غیرنظام  و آ یب

الملل  صلیب  رخ در  ـ  برنامـۀ پژوهرـ   ـید (. ـمیتۀ بین17: 1389نامرروع ا ه ) اعد، 
هـای ـند؛ اول ا جاد بیماریچهار شرط معرف  م  میزان غیرمتنا ب آ یب نظام  وارده را دارای

 اص ـند  ا وضعیه غیرعادی روان   ا جسم  و فیز یلیژ   پد د آورد  ا نیاقص جسم   ـاص 
 25و دائم   ا هغییر شکل و صیرت انسان را میجب شید؛ ثانیاً هلفات میـدان نبـرد را بـت بـی  از 

درصد افزا   دهـد؛ ثالثـاً  5ها را بت بی  از نـننده و هلفات در بیمار تادرصد ـل نیروی شرـه
ها   ا جـاد شـید ــت ها باشد؛ رابعاً آ یبد دگ مجروحیه بیرتر از درجت  ت شکل را ج آ یب

بدون درمان مراص و میرد هأ ید باشند. از  یی د گر، عملیات هیا   با مسئلۀ هنا ب، بـت طـرز 
ادن هیاگرد ناشناا ـت هـی ت  را اعـال  نکـرده، رو ه، ز را برای مثال هدف قرار دبغرنج  روبت

شـید  ـا ا نکـت هـدف قـرار دادن  ـ  ـرـت   ـا میجب  رنگین  و مرگ همۀ  رنرـینان  م 
گذارد؛ بر الف ـرت  جنگ  ـت اگر ا ن ز ردر ا   هیچ امکان  برای نجات  رنرینان  باق  نم 

 بت ا ارت گرفتنران ا ه.ـم قادر بت نجات بر   از آنها  ا ـار را انجا  دهد، د ه

هـای ها و روشدر جر ان عملیات نظام  و ــاربرد  ـالح . اصل حفاظه از مقیط ز سه:6
مـادة  3ز سه شید. بند جنگ ، طرفین نبا د د ه بت اقداماه  بزنند ـت میجب هار ب مقیط 

از آنهـا ها و ابـزار جنگـ  را ــت هـدف های ژنی ـاربرد روشپروهکل اول القاق  ـنیانسیین 35
اه   سارت گسترده، پا دار و شد د در مقیط ز سه طبیع  ا ه  ا احتمال دارد چنین  سـار

ا ن پروهکـل نیـز مقـررة مرـابه  دارد. حملـت بـت  55مادة  1ـند. بند را وارد ـند، ممنیع م 
پروهکل اول القـاق ( هـم بـر همـین  56های حاوی میاد  طرناب )مادة هأ یسات و  ا تمان

 ـبب هـیان ا جـاد (. حمـالت هـیا   بت11: 1389یع شده ا ه )لطف  و همکاران، ا اا ممن
عمـد از مرزهـا دور نگـت ای ــت بتشـدهآ یب شد دهر و نیز وصیل بت اهداف حساا و حفاظه

  ن قاعده دارد.شیند، رو ارو   بیرتری با اداشتت م 

بر آنکت گ هیا   عالوهمجمیعۀ ا ن قیاعد عمیم  حقیق مااصمات مسلقانت در رابطت با جن
 ـبب آنکـت ـند. جنـگ هـیا بـت زمـین بتصادق ا ه، بیان و هفسیر  اص  ید را نیز پیدا م 

بـرد و حیطۀ نبرد را از قسمه رودررو   مستقیم طرفین مااصـمت بـت پرـه جبهـۀ نبـرد م 
هیاند با  رزم  اما غیرنظام  دشمن را هدف قرار دهـد، از حیـث رعا ـه اصـل هفکیـ ، م 

                                                           
1. Extensive Retaliation 
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هری قرار دارد. اگرچت در ا ب و ضرورت و نیز  ا ر اصیل ـت شرح داد م، در میقعیه حسااهن
شینده و در ارهفاع باال  ا شبانت معمیل بید و عمـالً ها   بت شییة ـیر، غیرهدا هگذشتت بمباران

 گیریهای هـدفداده در  ـامانتهای رخمعنا  ا تت بید، اما امروزه پیرـرفهاصل هفکی  را ب 
هر و مهیاهر  ا تت ا ه. با ا ن حـال، بسـیاری از ها، رعا ه اصل هفکی  را بسیار  ادهجنگنده

انـد. بر بـیدن  ـیدداری ـرده بب هز نـتعمد  ا بتها همچنان از بمباران غیرهدفمند، بتدوله
 بب درنظر نگرفتن اصـل هفکیـ  بـا آنکـت آشـکارا مغـا ر بـا اصـیل حقـیق بت 1بمباران فرش 

شید. ا ن بمباران بت آ د، گاه همچنان از  یی بر   ـریرها ا تفاده م نظر م  تانت بتبرردو
افکن هما     منطقـت را بـا بمبـاران گیرد ـت هعداد ز ادی هیاپیمای بمبا ن شکل صیرت م 

هیا   درو و نابید ـنند، بدون آنکت هفکیک  میان اهداف صیرت بگیـرد. فراهـر از آن ا ـن روش 
 (.Gómez, 1988: 347ای از رقم زدن نابیدی جمع  ا ه )ینتآشکارا گ

م اگرچت پیررفه فن  دقه در اصابه مهمات هیابرد را افزا   داده و هرـایص اهـداف هـ
داده همچنان عظـیم و قابـل هیجـت هسـتند. هر شده ا ه، اما صدمات غیرنظام  رخبسیار  اده

وجی ـرد. نبـرد ئلت را در جای د گری جسهرد با د عله مسجز قدرت بسیار ز اد مهمات هیاببت
. از راه دور در جنگ هیا   بت وجت غالب جنـگ هـیا   در انـیاع ماتلـ  آن بـدل شـده ا ـه

شید. هـدف ماتصات هدف روی صفقۀ نما رگر نما   داده شده و  پ  مهمات ا تفاده م 
ب رخ بت همـین  ـبقرار دادن بسیاری از هیاپیماهای مسافربری در میاردی ـت غیرعمدی بید، 

های هیاپرهـاب ــت برا ـاا ماتصـات گرفه. بمبداد ـت شنا ا   مرئ  هدف صیرت نم م 
گیری ندارنـد. شیند، درـ  از وضـعیه صـقنۀ هـدفای شلی  م جغرافیا   با هدا ه ماهیاره

ای برای  یدداری از هماا مرئ  دقیـب ا ـه. از مجمـیع نکـات اجتناب از پدافند دشمن بهانت
بنـدی را ارائـت ــرد ر و اصیل عمیم  حاـم بر حقیق مااصمات مسـلقانت با ـد ا ـن جمعمزبی

رعا ه اصیل عمیم  میرد اشاره در ا نجا در  صیص جنـگ هـیا  ، دشـیاری بیرـتری بـرای 
نـب رعا ه دارد؛ ضر ب اشتباهات بسیار ز اد ا ه، البتت ـیشـ  بـرای  ـلب مسـئیلیه از جا

  ادگ  و  هیله بیرتری قابل انجا  ا ه.مدی، بت اطیان بت بهانۀ اقدامات غیرع
 

 . قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی2

نیع  پـذ ر از دور  ـا بـتهیاپیمای بدون  رنرین  ا همان پهپاد عبـارت ا ـه از پرنـدة هدا ه
هـیان بـت رنرـین را م طیر ـل  هیاپیماهای بدون   لبان. بتپذ ر از راه دور ب هیاگرد هدا ه

ــرد  پنج ـالا شامل میکـرو پهپادهـا، مینـ  پهپادهـا، پهپادهـای هـاـتیک  و هـال هقسـیم
(Saxena, 2013: 6ـت هر ـدا  ا تفاده .) ها   دارند و در ا نجا  ع  شده ا ه بت بر   قیاعد

 حقیق  حاـم بر آنها پردا تت شید.

                                                           
1. Carpet Bombing 
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ن  رنرـین بر ـ  معتقدنـد ــت غیـر از در  صیص مرروعیه ا تفاده از هیاپیماهای بدو
الملل  ـرـیری و قیاعـد ( شیکاگی در میرد هیاپیما   بین1944مقررات عا   عن  ـنیانسیین )

ها مقـررات الملل عرف  مثل اصل احترا  بت حاـمیه و همامیه  رزمین  دولهآمرة حقیق بین
هـای در زمان درگیری اص  ـت وضعیه مرروعیه  ا ممنیعیه هیاپیماهای بدون  رنرین را 

مسلقانت مراص ـند، وجید ندارد. با ا ن حال با ا تفاده از اصیل بنیاد ن حقیق برردو ـتانت 
اصل هنا ب، اصل ممنیعیه حمالت ـیرـیرانت و اصل رعا ه احتیاط در  از جملت اصل هفکی ،

رـین  صـیص هیاپیماهـای بـدون  رنهیان بت ممنیعیه ـاربرد ا ـن هیاپیماهـا بتحمالت م 
هیانـد ا ـتفاده از ا ـن مسلح، پ  برد. در ضمن ا نکت هیچ ضـرورت نظـام  )حتـ  مبـر ( نم 

 (264: 1392های مسلقانت هیجیت ـند )ضیا   بیگدل ، هیاپیماها را در درگیری
متقـدة آمر کـا در را ـتای پیرـبرد  پتامبر، ا االت  11شا ان دـر ا ه ـت بعد از حادثۀ 

های شرق  بت افغانستان حملت ـرد و اره  آمر کا و  یا بارها بت با هدف مبارزه با هرور سه 
پاـستان حملت و اقدا  بت ـرـتار هدفمنـد اعرـای طالبـان و القاعـده بـا ا ـتفادة گسـترده از 

نظران، ا ـن هاـتیـ  )ـرـتار هیاپیماهای بدون  رنرین ــرد. بـت عقیـدة بسـیاری از صـاحب
ون  رنرین( هـا بـت امـروز هـاـتیک  منا ـب و میفـب در هدفمند با ا تفاده از هیاپیماهای بد

عرـی القاعـده بـت  32، 2004ــت هنهـا در  ـال طیریمبارزه با هرور سه قلمداد شده ا ه، بت
عرـی طالبـان،  1700هـا  1060همین روش ـرتت شدند. آمر کا هاـنین میفب بت ـرتن حدود 

 .(Bergen &d Tiedemanni, 2013: 385های مرهبط با آنها شده ا ه )القاعده و اعرای گروه

شا د بتیان ا تدالل ـرد ــت ا ـتفاده از ا ـن هیاپیماهـای بـدون  رنرـین در مااصـمات 
های حساا و دقیب ـت بت ـاه  هلفات غیرنظامیان در زمان عله ا تفاده از دوربینمسلقانت بت

 ,O,Connellدارد ) الملل ناظر بر مااصمات مسلقانت مطابقهشید، با حقیق بینجنگ منجر م 

(. اصیالً مبنای ا تفاده از ا ن هیاپیما در زمان صلح رضا ه ـریری ا ه ـت هیاپیما بر 2 :2010
ـند. فیلیپ ا تین گزارشگر و ژة  ازمان ملل اشاره ـرده ا ـه ــت ا ـتفاده از فراز آن پرواز م 

گـاه قـانین  رد، هیچای وجـید نـداـت هیچ درگیری مسـلقانتهیاپیماهای بدون  رنرین درحال 
 (.Report of the Special Rapportear on Extrajudicial, 2010: para 85رود )شمار نم بت

در  صیص قیاعد ـل  برای ا تفاده از هیاپیماهای بدون  رنرین با د بت برر   مجمیعت مقررات 
 1ابزارهای نبـرد در بنـد حقیق  ناظر بر آنها در قالب حقیق برردو تانت بپرداز م. در  صیص انتااب 

های مااصـمت در های چهارگانت ژنی آمده ا ه ـت طرفپروهکل اول القاق  منرم بت عهدنامت 35مادة 
پروهکـل  52ای نامقدود نیسـه و در مـادة ها و و ا ل جنگ  در هیچ مااصمۀ مسلقانتانتااب شییه

  ـت بت ا راد حمالت ــیر نسـبه بـت شده طبب ا ن ماده ا تفاده از ابزار جنگ  و هسلیقاهاول هکمیل
الملل  وجید غیرنظامیان منجر  شید، ممنیع ا ه. با وجید ا ن اصیل ا ا   در حقیق برردو تانۀ بین
 شرح ا ه:دارند ـت با د در ا تفاده از هیاپیماهای بدون  رنرین از آنها ا تفاده ـرد ـت اهم آنها بد ن
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اصل هفکی  بین اهـداف نظـام  و غیرنظـام   اصل قانین  بیدن هدف ـت همان اصل اول(
گی ـد شید، م ـار گرفتت م طیر  کسان بتا ه. ا ن مسئلۀ میان  قانین ، ـت برای هر  الح بت

 Report of the Specialــت ــاربرد  ـالح با ـد برا ـاا قیاعـد حقـیق برردو ـتانت باشـد )

Rapportear on Extrajudicial, 2010: para 6ـت در ارهباط با هیاپیماهای بدون (. اولین مانع  
پروهکـل اول القـاق  اصـیل  48 رنرین با د بر آن غلبت ـرد، وضعیه    هدف ا ـه. مـادة 

الملـل  ـا برردو ـتانت ـننـدة قـانین بین ک  از ا ـن اصـیل منعک  ـند.هما ز را مراص م 
را از جمعیه غیرنظـام   ـند ـت همیاره با د طرفین درگیرالملل  بیان م می ی  بت دادگاه بین

هفکی  ـرد. همچنین با د بین اهداف غیرنظام  و اهداف نظـام  ــت در عملیـات هـدف قـرار 
گیرند، هما ز قائل شد. هیچ هفاوه  بین هیاپیماهای بدون  رنرین و د گر ابزارهای عملیاه  م 

نظـام  شنا ـا   عنیان هـدف ـت بـتدر زمینۀ هبعیه از ا ن قانین وجید ندارد. اهداف هنگام 
گی د: اهـداف نظـام  بـت پروهکل القاق  م  52مادة  2شدند، با د میرد حملت قرار گیرند. بند 

شیند ـت برا اا ماهیه، میقعیه، هدف  ا ـاربرد نق  ز ـادی در عملیـات اهداف  مقدود م 
مز ـه  ازی در زمان منا ب،  ـ  نظام  دارند و هار ب ناقص  ا ـامل آنها بازداشه  ا  نث 

هر ن نکتت در ا تفاده از هیاپیماهای بدون  رنرین در عملیـات قطع  نظام  در پ  دارد. مهم
های ارهبـاط  ا ـه ــت در اصـل ها و  امانتها،  یدروها، پلمعاصر، هدف قرار دادن  ا تمان

عنیان اهـداف قـانین  منظـیر ماهیه غیرنظام  دارند ـت زمان  دشمن از آنها ا تفاده ـند، بـت
 (.610: 2013شیند )میرل، شده و در مجمیع هدف نظام  مقسیب م 

الملــل قابــل اعمــال د گــر، اهاــاد اقــدامات احتیــاط  ا ــه. قــیانین بین اصــل دو ( اصــل
ها بـت برردو تانت اهااد اقدامات احتیاط  قبـل از حملـت را بـرای بـت حـداقل ر ـاندن آ ـیب

اند ــت پروهکل اول القاق  مراص شده 57دة ـند. الزامات دقیب در ماغیرنظامیان اجباری م 
الملل  ا ه ــت هـم بـرای نبردهـای ـنندة قیانین برردو تانۀ بینها منعک در بیرتر قسمه

الملل  ـاربرد دارد. از میاردی ـت ارهباط ز ادی با هیاپیماهـای الملل  و هم غیربینمسلقانۀ بین
پذ ر برای هأ یـد ا ـن میضـیع هما  اقدامات امکانبدون  رنرین دارند، الزامات مربیط بت انجا  

اند نت اهـداف غیرنظـام  ــت حفاظـه شیند، اهداف نظام ا ه ـت اهداف  ـت بت آن حملت م 
اند. همچنین با د هما  اقـدامات احتیـاط  الز  در انتاـاب ابزارهـا و  اص  برای آن قائل شده

های دوطرفت انجـا  گیـرد. همچنـین یبهای حملت با درنظر گرفتن بت حداقل ر اندن آ روش
ـت مراص شید هدف نظام  نیسه  ا حفاظه  اص  برای آن وجید ندارد  ـا ا نکـت درصیره 

حملت ممکن ا ه از قیانین نسبه هاط  ـند، با د آن را بت حاله هعلیـب درآورد  ـا لغـی ــرد 
 (.83: 1391زاده و هیاوندی، )هق 

اه  هستند ـت با هیجت بت همـا  شـرا ط حـاـم بـر زمـان از پذ ر اقداماقدامات احتیاط  امکان
جملت مالحظات نظام  عمل  بیده  ا از لقاظ عمل  قابل اجـرا باشـد. در ا ـتفاده از هیاپیماهـای 
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بـرداری ـامـل از حسـگرها   ا ـه ــت روی هیاپیمـا  ـیار بدون  رنرین ا ن ـار مستلز  بهره
طیر ـامل روی هدف پرواز ـند، بت ا ـن ا د هیاپیما بتاند. همچنین ها  شنا ا   ـامل هدف، بشده

بـت  57ها و ابزارها در مـادة  ابد. عبارت دولهشدت ـاه  م هرهیب احتمال اشتباه در حمالت بت
اند و ها   ا ه ــت روی هیاپیمـا نصـب شـدهها اشاره دارد. ابزارها شامل  الحها و هاـتی  الح
با هیاپیما و همچنین هعیین هدف روی زمین، حمـالت شـبانت  ها شامل هکنی  قابل ا تفادهروش

های ای انتاـاب شـیند ــت آ ـیبگینتها و ابزارها با د بتو روزانت و ... ا ه. برا اا الزامات روش
وارده بت غیرنظامیان و اهداف غیرنظام  بت حداقل ممکن بر د. میضیع د گر ا نکت آ ـا هیاپیمـای 

تم د گری را برای حملت انتااب ـند، البتت ا ن در جا   امکـان دارد هیاند  یسبدون  رنرین م 
ـت گز نۀ د گری برای انتااب وجید داشتت باشد. ا تفاده از هیاپیماهای بدون  رنرـین در برابـر 

دار، هیپاانت  ا عملیات زمین  ا ـه. از آنجـا د گر ابزارهای انجا  حمالت مانند هیاپیمای  رنرین
ای هیانند هدف را بـرای دورهماهای بدون  رنرین حسا یه ز ادی دارند، م ـت حسگرهای هیاپی

ها   دقیب ا تفاده ـنند. و چین ـارـرد ا ن هیاپیما هقه هـأثیر طیالن  ز ر نظر بگیرند، از  الح
گیرد، اغلب ر س  ـمتری در ارهباط با وارد شدن آ یب بـت غیرنظامیـان در حرارت نبرد قرار نم 

ای پرجمعیـه  ـاعات طیر معمیل مرـز نظارت بـر عملیـات  ـ  هـدف را در ناحیـتپ  دارد. بت
ماند ـت هدف از افراد و اشیای غیرنظام  فاصلت بگیـرد گیرد و آنقدر منتظر م طیالن  ز ر نظر م 

 (.63: 1393پذ ر باشد )پرهی، ها آنجا   ـت انجا  ـار از نظر نظام  امکان
ای ـت در شرا ط  ادشده و با علم بت ا ن مسئلت ـت حملت معناهنا ب، بد ن اصل  ی ( اصل

افتد و امـیال و اشـیای گیرد ـت در صیرت وقیع حملت، جان غیرنظامیان در  طر م صیرت م 
بیند و نتیجۀ حاصل از حملت با مز ه و منافع نظـام  مسـتقیم  غیرنظام  آ یب و صدمت م 

الملـل برردو ـتانت ممنـیع و ز منظـر حقـیق بینرفتت در هنا ب نباشـد، اـت از ا ن انتظار م 
الملـل برردو ـتانت مطـرح ـت اصـل هنا ـب در حقـیق بیننامرروع ا ه. در حقیقه هنگام 

شید، نیع  الح  ا هسلیقات میرد ا تفاده در حملت، اهمیه ندارد، بلکت مسئلۀ حائز اهمیه، م 
ن وارد شده و نسب  فراهر از منافع ای ا ه ـت بت جان و امیال غیرنظامیامیزان  سارت و صدمت

رفتت ا ه. در ا ن فرض حملۀ  ادشده نامرروع بیده و اصـل جنگ  ا ه ـت از حملت انتظار م 
گیرد، هنا ب در آن رعا ه نرده ا ه. حماله  ـت هی ط هیاپیماهای بدون  رنرین انجا  م 

حملـت بـا میـزان منـافع  معنا ــت نتـا جممکن ا ه با اصل هنا ب در هناقض قرار گیرد، بد ن
نقیی د ه آورد، متنا ب نباشد و از آن فراهـر رود، بـتهیانستت بتنظام  ـت طرف مااصمت م 

ـت حمالت آمر کا بت افغانسـتان دلیل غیرنظامیان بینجامد، مثالً حت  درصیره ـت بت ـرتار ب 
دو تانت بدانیم، مـیاد برای مبارزه با هرور سه را درگیری مسلقانت و مرمیل مقررات حقیق برر

هنها   حکا ـه نقض جدی حقیق غیرنظامیان در جر ان حمالت هیاپیماهای بدون  رنرین بت
عباره  حقـیق برردو ـتانت دارد )ضـیا   از نقض مقررات حاـم بر مااصـمات مسـلقانت و بـت
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ـت افزارهای هیا   در عرصۀ جنگ (. نبرد هیا  ، نبردی ا ه ـت از جنگ141: 1392بیگدل ، 
هـای هـیا   ــت جنگهای متااصمان ا ه، ا تفاده ـننـد. زمان همان فرای باالی  رزمین

انـد. های نظام پییندند، آنچت با د هدف حمالت هیا   قرار گیرد، اشیا، افراد و مکانوقیع م بت
 پروهکل اول القاق  بت ـنیانسیین ژنی بیان ــرده ا ـه، امـیال غیرنظـام  2ـت مادة گینتهمان

منظیر پیربرد اهداف نظام  ها بتطیرـت مراهده شد، دولهنبا د هدف حملت قرار گیرند. همان
افزاری در نبردهای هیا   نیستند و با د در  صیص ا ن  ید ماتار بت ا تفاده از هر نیع جنگ

 مسئلۀ مهم قیاعد عرف  و قراردادی میجید را مقتر  برمارند و آنها را رعا ه ـنند.
انـد در درجـۀ اول بـرای افزارهای هیا   در طـیل نبـرد میظ در ا تفاده از جنگها دوله

 قین بر ند ـت هدف  را ـت دوله مهـاجم در پـ  نـابیدی آن حملت بت هدف میردنظر  ید، بت 
شید و برای آنها مز ه نظـام  در پـ  دارد. از  ـیی د گـر، بـرای ا ه، هدف نظام  هلق  م 

بار آورد و مقـدود ت بـته ـنند ـت حداقل آ یب جانب  را بعد از حملها   ا تفادحملت از  الح
ن  ها بعراً از حسا یه و دقه ز ادی در گز بت اهداف نظام  شید؛ با هیجت بت ا نکت ا ن  الح

هیاند در الملل  م اهداف  ید بر یردارند ـت ا تفاده از آنها در چارچیب قیاعد برردو تانۀ بین
 شیای غیرنظام  ـم  شا ان  ـند.حفاظه از افراد و ا

 

 موارد استفادة هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی .3
 1هی ـط ر نالـد ن  1941اولین هیاپیماهای بدون  رنرین ـت بت هیلید انبـیه ر ـید، در  ـال 

فارا  لیج 1990 ا تت شد و پ  از آن نیروهای ناهی در جنگ بالکان، اره  آمر کا در جنگ 
 1982و ا رائیل در جنـگ  1995های بی نیا   در وهای ناهی در مبارزات  ید علیت صربو نیر

 ـردند.منظیر شنا ا   ا تفاده ( از ا ن هیاپیماها البتت بتDaly, 2010: 379با لبنان )
جمهـیر وقـه آمر کـا، عملیـات پیـدا ــردن رئی « بیـل ـلینتـین»دوله  1998در  ال 
 نفـر ز مـ  300های ـروز، ـت  سارات جانب  بالغ بر فاده از میش الدن را با ا تمافیگاه بن

قـب ــرده درصد از انتظارات عملیات اطالعـاه  را مق 50بر جای گذاشتت بید و هنها نزد   بت 
، نیـروی هـیا   آمر کـا هـالش ــرد قابلیـه 2001هـا  2000های بید، متیق  ـرد. بین  ـال

ن ــت بـا اهـداف جا ی ـ  ا ـتفاده دون  رنرـیهای ضد هان  را روی هیاپیماهای بـمیش 
شدند، اعمال ـند. شیرای امنیه مل   ازمان ملل متقد نیز در نرسه  ید    هفتت پی  م 

  ، با ا تقرار هیاپیماهـای بـدون  رنرـین در عملیـات جا ی ـ2001 پتامبر  11از حیادث 
افغانسـتان،  ن ارشد القاعدةاز فرماندها« مقمد اه »، 2001میافقه ـرد. ناستین بار در نیامبر 

 (.237: 1391و یلۀ هیاپیماهای بدون  رنرین نظام  آمر کا ـرتت شد )فل ، بت

                                                           
1. Reginald Denny 
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عنیان ابـزار متقده  ید را برای ـاربردی ـامالً جد د از ا ن ابزارها بت ا االت 2000در  ال 
در افغانسـتان  2001ـرد. هیاپیماها   با چنین قابلیت  در اوا ل اـتبـر پرهاب میش  آماده م 

و ـیلۀ هیاپیمـای بـدون  رنرـین، مأمیران  ازمان  یا بت 2003نیامبر  3ـار برده شد و در بت
ای در عبـیر  مـن شـلی  ـردنـد و همـا  مجهز بت لیزر را بت و یلۀ نقلیـت 1های هلکفا رمیش 

(. Mary & Comell, 2010: 3 رنرینان آن از جملت    شیعۀ آمر کا   را بت قتـل ر ـاندند )
متقده پیی تت از هیاپیماهای بدون آغاز شد، ا االت  2002در طیل ههاجم بت عراق ـت در  ال 

ـرد ـت ا ن اقدامات همرا ـتا بـا عملیـات نظـام  در  رنرین شنا ا   و ههاجم  ا تفاده م 
ن بت ا تفاده از ا ن هیاپیماهـا در پاـسـتا 2004متقده در  ال پا ان  افه. ا االت  2009 ال 

 2009طیر چرمگیری افزا    افـه و در  ـال بت 2008روی آورد. شمار ا ن حمالت در  ال 
 (.Report of the Special Rapporteur, 2010بت او   ید ر ید )

، 170-، هیاپیمای جا ی   بدون  رنرین آمر کا با نا  نظام  آر ـیـی2011د امبر  4در 
ا ـن  ـقیط را نقـص نامراصـ  در  یسـتم  هـای آمر کـا   علـهدر ا ران  قیط ـرد؛ مقا 

ها و رهگیری آن از  یی مراـز اطالعـاه  ا ـران دانسـتند. دو هیاپیما، قطع ارهباط با مرـز داده
هفتت پ  از آن هیاپیمای د گر بدون  رنرین غیرنظام  آمر کا در انتهای باند مسـیر  ـید در 

شتت هیاپیماهای بدون  رنرین، در اقیانیا هند  قیط ـرد. در طیل دهۀ گذ«  یرل»جز رة 
اند. در میان ا ن حمالت، در بسیاری از عملیات نظام  در عراق، افغانستان و لیب  حریر داشتت

درصد از میزان حریر ا ن هیاپیماها در پاـستان و مابق  در بیرتر در  من و  یمال  بـیده  95
نفـر از افـراد مرـکیب بـت ا ه و در مجمیع ا ن هیاپیماها بت ـرـتت شـدن بـی  از دو هـزار 

هـای هرور سـت  و هعـداد ز ـادی از غیرنظامیـان منجـر شـدند. نظام  و عرـی ه در گروهشبت
پنتاگین در حال حاضر دارای ناوگان  در حدود هفه هزار و پانصد هیاپیمـای بـدون  رنرـین 

. پنتـاگین فروند از ا ن نیع هیاپیما بـیده ا ـه 50ـت ا ن آمار در دهۀ پی  هنها ا ه، درحال 
درنظر دارد در دهۀ آ نده هعداد هیاپیماهای بدون  رنرین چندمنظیرة  ید با قابلیـه اصـابه 

 Charting theفرونـد افـزا   دهـد ) 536ضربت و جا ی   را نزد   بت چهار برابر و بت هعداد 

Data for US Airstrikes in Pakistan, 2004-2010, Long war J.) 

 

 المللماهای بدون سرنشین در حقوق بین. تحلیل حقوق هواپی4
های پرندة نظـام  و کم در حال رونما   از شکل د گری از  الحپیررفه همدن در قرن بیسه

زمینـۀ  ا ه. هیاپیماهای بدون  رنرین مصداق بارز آنها هستند و ا ن میضـیع  ـالااله  را در
 ا خ دادن بت آنها ه.الملل مقل پـند ـت حقیق بینحقیق و هکالی  ـریرها ا جاد م 

                                                           
1. Helcfire 
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در پا خ بت ا ـن پر ـ  ــت آ ـا ظهـیر پد ـدة هیاپیماهـای بـدون  رنرـین هـأثیری در 
های هیان گفه ـت پیررفه فناوری در زمینـتگیری و هغییر قیاعد حقیق  داشتت ا ه، م شکل

شید، چراـت فناوری بر حقیق هأثیر ماتل  بت پد د آمدن مسائل حقیق  مربیط بت آن منجر م 
دهد. نمینۀ بارز فناوری ـت بت ا ن مسائل منجـر مثابۀ د ت  ناپیدا آن را هغییر م گذارد و بتم 

هـر ن عامـل ـارگیری هیاپیماهـای بـدون  رنرـین  ـا همـان پهپـاد ا ـه. مهمشده ا ه، بت
هما زدهندة ا ن هیاپیما از  ا ر و ا ل پرنده آن ا ه ـت فاقد  رنرـین ا ـه و بـت دو شـکل 

هـای متعـددی شید. ا ـن هیاپیماهـا قابلیهای ـنترل م راه دور  ا طبب برنامۀ را انت ـنترل از
هـای  ـنج  از دور، نظـارت و شنا ـا   بـرای مقاصـد هجـاری، دارند ـت اغلب شامل فعالیه

وجی و نجـات، شنا ـا   نظـام  و هـای علمـ ، جسـهونقل پژوه اـتراف نفه و گاز، حمل
غلب ا ن دو میرد ا یر  بب بروز مسائل حقیق  شده ا ه. نسل شید ـت احمالت مسلقانت م 

رفـه، ولـ  بـا ـار م شد، برای عملیات شنا ا   بتاول ا ن هیاپیماها ـت از د رباز ا تفاده م 
اند و بت هسـلیقات مجهزنـد. ا ـن پیررفه فناوری ا ن هیاپیماها ـاربردهای جد دی پیدا ـرده

مـیالدی، در  50اند، از جملت در جنگ و تنا  در دهۀ ده شدههیاپیماها در مناطب ماتل  ا تفا
جیبـیه  و  میالدی و در عراق، افغانستان، پاـستان، 90فارا و بالکان در دهۀ های  لیججنگ

متقدة آمر کا ا تفاده شده ا ه.   یمال  در دهۀ اول هزارة  ی  میالدی و اغلب هی ط ا االت
ر د ـت بیرـتر ن حجـم پروازهـای هیاپیماهـای نظر م بتطیر مراص، نکتۀ مهم ا نکت اما بت

 آغاز شده و هر  ال رو بت افزا   ا ه. 2004بدون  رنرین در پاـستان و از  ال 
 ید نقـض حقـیق  یدیها بـتاز ا ن پرنده آ ا ا تفاده ـند ـتدر پا خ بت پر ر  ـت مطرح م 

نقـض حـر م »( در مقالۀ  ـید بـا عنـیان 1396الملل ا ه  ا  یر؟ مکرم  قرطاول و رنجبر ان )بین
ـارگیری بیان ـردند ــت بـت« هیا   ـریرها از طر ب پهپادهای آمر کا   )مطالعۀ میردی: پاـستان(

شید ـت عدة ز ادی از مرد  غیرنظام  ـرتت و ز مـ  و امـاـن عمـیم  هار ـب پهپادها میجب م 
الملل، منرـیر ملـل وع، نقض صر ح حقیق بینها در حمالت اغلب غیرمررشید. ا تفاده از ا ن پرنده

: 1396متقد و میاز ن حقیق برر و حقیق برردو تانت بـیده ا ـه )مکرمـ  قرطـاول و رنجبر ـان، 
های ماتلـ  امنیـه ملـ ، میضـیع نظر از مالحظات حقیق دا ل  و دغدغتطیر ـل  صرف(. بت303

ـنـد و هـابع ماتلفـ  را مطـرح م  الملل  مسـائل حقـیق هیاپیماهای بدون  رنرین بت لقاظ بین
الملـل برـر و حقـیق الملل هیا  ، حقیق بینالملل از جملت حقیق بینهای ماتل  حقیق بینشا ت

دهـد، اعمـال ها   ـت حقـیق هـیا   را هقـه هـأثیر قـرار م الملل برردو تانت ا ه. از و ژگ بین
المللـ  دا لـ  ا ـه ــت بـا جنبـۀ بین مثابۀ قدرت عال  و برهر در وضع قیانینها بتحاـمیه دوله

ها با اعمال حاـمیـه  ـید، مقـررات مربـیط را در چـارچیب هیانیردی در هعارض ا ه،  عن  دوله
نیردد و وارد قلمرو دلیل  رعه ز اد، مرزها را درم ـت هیاپیما بتـنند، درحال حقیق دا ل  وضع م 

 ـند.الملل  پیدا م بیط بت آن طبیعتاً ابعاد بینرو، مسائل مرشید. ازا نو حر م ـریرهای د گر م 
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های هیانیردی، ـنیانسـیین هیاپیمـا   ـرـیری الملل  حاـم بر فعالیههر ن  ند بینمهم
ا ه. طبب ا ن معاهده، بر حاـمیـه ـامـل و انقصـاری هـر  1944الملل  شیکاگی مصیب بین

ای اهاـاد هـر هصـمیم دربـارة ـریری بر قلمرو هیا    ید هأـید شده ا ه و هر ـرـیری بـر
هیاپیماهای  ارج  در قلمرو ـریر  ـید صـالحیه دارد. قلمـرو  ـ  ـرـیر عبـارت ا ـه از 

بـر ـت هقه حاـمیه آن ـرـیر قـرار دارد. عالوههای  احل  متصل بت آن مناطب زمین  و آب
را در  ا ن، هر ـریری حب دارد بت لقاظ نظام   ا امنیتـ ، پـرواز هیاپیماهـای  ـا ر ـرـیرها

ای از قلمرو  ید مقدود  ا ممنیع ـند. البتت ـنیانسیین شیکاگی میان هیاپیماهای ـرـیری پاره
 ـند و فقط نسبه بت هیاپیماهای ـریری هسری دارد.و دولت  هفکی  برقرار م 

شـده در ارهـ ، ـار گرفتتدارد: هیاپیمای بـتـنیانسیین شیکاگی اشعار م  3مادة « ب»بند 
هیاپیمای دولت  ا ـه، البتـت ا ـن فهر ـه همثیلـ  ا ـه و حصـری نیسـه.  گمرب و پلی 

شـمار برداری، هرر فات،  دمات، پزشـک ، نجـات و ماننـد آن نیـز دولتـ  بتهیاپیماهای نقرت
های شنا ـا   نظـام  و هرد د، هیاپیماهای بدون  رنرین از آن نیع  ـت بت فعالیهرود. ب م 

در زمـرة هیاپیماهـای دولتـ  مقسـیب شـده و طبیعتـاً  ورزنـد،حمالت ههـاجم  مبـادرت م 
شید. وضعیه هیاپیماهای نظـام  و دولتـ  هی ـط ـنیانسیین شیکاگی در میرد آنها اعمال نم 

المللـ  ها   از ا ناد بینها   از آن در با  یب  هعیین نرده و هنها جنبتالملل بتحقیق بین
ضح و گی ا نیسه. همچنین بت وضعیه هیاپیمـای در  شده ا ه. رو ۀ ـریرها در ا ن زمینت وا

نظام  در زمان جنگ بیرتر هیجت شده هـا در زمـان صـلح. ـرـیرها اصـیالً نسـبه بـت ا نکـت 
الملل  قـرار گیرنـد، شیند، هقه ضیابط بینهیاپیماهای نظام   ید ـت نماد حاـمیه هلق  م 

هـای نظـام  بـیده ا ـه. عالیهاند؛ ضمن آنکت هیانـیردی همـیاره ابـزاری بـرای فمیل بیدهب 
شید ـت شـامل هیاپیماهـای نظـام  ـنیانسیین شیکاگی در میرد هیاپیماهای دولت  اعمال نم 

نیز ا ه. بنابرا ن هیاپیماهای بدون  رنرین بدون اجازة صر ح دوله مربیطت مجاز بت پرواز بـر 
 اص و مطابب با مفاد آن  هیانند با مجیزفراز  ا فرود در قلمرو حاـمیه  ارج  نیسه. آنان م 

های دوجانبـت  ـا نامـتپرواز ـنند. رو ۀ دولت  حاـ  از آن ا ه ـت ا ن مجیز در قالـب میافقه
شـید. بنـابرا ن، پـرواز چندجانبت  ـا مجـیز مـیردی از طر ـب مجـاری د پلماهیـ  حاصـل م 

و رعا ه  هیاپیماهای بدون  لبان بر فراز  اب هر   از ـریرها بدون هقصیل اجازة ماصیص
ـند اگر هیاپیمای نامۀ مزبیر مجاز نیسه. در پا خ بت پر ر  ـت بیان م نکات مندر  در اجازه

هیانـد انجـا  بدون  رنرین بدون اجازه وارد حر م هیا   ـریری شید، ـرـیر مقصـد چـت م 
هیان گفه ـت اگر هیاپیمای بدون  رنرین بـدون اجـازه وارد حـر م هـیا   ـرـیری دهد؟ م 

منظیر شنا ا   متیق  و آن را وادار بت هرب حر م هـیا   هیان بتچنین هیاپیما   را م  شید،
منظیر هققیقات  ا هعقیب قرا   برای فرود هدا ه ـرد؛ از طر ب مسیر هیا   مراص ـرد؛ بت

منظیر هققیقات  ا هعقیب وادار بت فرود ـرد. در ا ن زمینت ـریر متبیع هیاپیما مسـئیلیه  ا بت
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هیانـد از با وجید ا ن ماهیه و شدت مسـئیلیه بسـتت بـت روابـط ـلـ  ـرـیر مربـیط م  دارد
عذر یاه  ها مقاـمۀ اشااص مسئیل و هعهد بت عد  هکرار  ـا هیقیـ  هیاپیمـا  ـا د ـتگیری 

منریر ملل متقد و اصل دفاع مرـروع آن را  ـاقط  51ـنندگان آن باشد  ا هقه مادة هدا ه
 قب شده ا ه.ـند، چین مقیلۀ هجاوز مق

الملــل در  صــیص ا ــتفاده از ا ــن نــیع هیاپیماهــا چگینــت ا ــه؟ در نگــرش حقــیق بین
ـنیانسیین شیکاگی ـاربرد هیاپیماهای بدون  رنرین حامل  الح، از حما ه ــاف  در حقـیق 

الملل بر یردار نیستند و ا تفاده از ا ـن هسـلیقات در زمـان صـلح مغـا ر بـا حقـیق برـر بین
آمیـز از هیاپیماهـای بـدون الملـل ا ـتفادة هبعیضه و حقیق دا ل  و حقیق بینالملل ا بین

 دانند. رنرین را جا ز نم 
الملل میاز ن  وجید دارد ــت ا ـتفاده از هیاپیماهـای بـدون  رنرـین را آ ا در حقیق بین

 ه هجی ز ـرده باشد؟ اصیالً مبنای ا تفاده از هیاپیماهای بدون  رنرین در زمـان صـلح، رضـا
الملـل، از ـند. با وجید ا ن قیاعد ـل  حقـیق بینـریری ا ه ـت هیاپیما بر فراز آن پرواز م 

الملل برر از جملت ممنیعیه  لب  ید رانۀ حیـات و جملت رعا ه قیاعد و مقررات حقیق بین
شید و در زمان جنـگ نیـز ا ـتفاده از حب بت حر م  صیص  در میرد ا ن هیاپیماها اعمال م 

ر د ـت هی ل بت ا ن نظر م هر روی بت الملل برردو تانت ا ه. بتهابع مقررات حقیق بین آنها
و ژه ـاربرد ههاجم  آن در قالب اجرای حقیق در زمان صلح بسـیار مقـدود ا ـه. هیاپیماها بت

و ژه آنکت ممنیعیه  لب حیات در چارچیب ا ناد حقـیق برـری ا ـن ـاربردهـا را مقـدود بت
ر د ـت شا د مجـیز اصـل  بـرای عملیـات هیاپیماهـای بـدون  رنرـین در نظر م ـند. بتم 

عملیات شنا ا   و هجس  باشد. لیکن هنگا  مااصـمۀ مسـلقانت ــاربرد هیاپیماهـای بـدون 
الملل برردو تانت ا ه. با هیجت بت هجربۀ ـاربرد ا ـن  رنرین هابع مقررات حاـم بر حقیق بین

هیان پذ رفه ـت ــاربرد ا ـن هیاپیماهـا  ات  م انیان غیرنظام  بتهیاپیماها و هعداد ز اد قرب
منطبب با مقررات حاـم بر مااصمات مسـلقانت ا ـه. در ضـمن صـقیح ا ـه ــت ا ـن نـیع 

ـنند، هنگـا  هیاپیماها فاقد  لبان هستند، لکن هدا تگران آنها ـت از راه دور آنها را ـنترل م 
و همۀ قیاعد مربیط از جملت ـنیانسیین  ی  ژنی در میرد مااصمت در زمرة نظامیان هلق  شده 
 شید.ا یران جنگ  در میرد آنان اعمال م 

 

 گیرینتیجه
های ماتلـ  امنیـه ملـ ، میضـیع هیاپیماهـای نظر از مالحظات حقیق دا ل  و دغدغتصرف

های ـنـد و هـابع شـا تالملل  مسائل حقیق  ماتلف  را مطرح م بدون  رنرین بت لقاظ بین
الملـل ها ه. همچنین هابع حقـیق بینماتل  حقیق دا ل  و میضیعات هقه حاـمیه دوله

الملل برردو تانت ا ـه ــت الملل و حقیق بینالملل هیا  ، حقیق برر بیناز جملت حقیق بین
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الملـل، مقـررات ا ـتفاده از هیاپیماهـای بـدون های حقـیق بینمطابب هر ـدا  از ا ـن شـا ت
هیانـد های هیاپیمای بدون  رنرین، م ها و مقدود هاند. برا اا هیانا  شده  رنرین هبیین

ها جزئ  از ناقض حقیق برردو تانت  ا مطابب با آن باشد. شا ان دـر ا ه ـت همام  ا ن شا ت
الملل هستند ـت در ـنار هم بت هعیین مقررات و قیاعد حاـم بـر ا ـتفاده از همامیه حقیق بین

هـای ون  رنرین پردا تت ا ه. ـاربرد هیاپیماهای بدون  رنرـین در درگیریهیاپیماهای بد
برند، میضیع  بسیار پیچیده ا ـه و از آنجـا ـار م عنیان هسلیقات جنگ  ـت بتالملل  بتبین

ـت هیاپیماهای بدون  رنرین و یلت هستند نت  الح، مقررات ناظر بر ـنترل هسلیقات بر آنها 
عنیان و ـیلت  ـا در تیجت در مرمین حقیق مااصمات، ا ن هیاپیماهـا بـتشید؛ در ناعمال نم 

روند. بت همین دلیل جامعۀ جهان   یا تار آن ا ه ـت ا ـتفاده ـار م را تای روش جنگ  بت
از ا ن هیاپیماهای بدون  رنرین با د مطـابب مقـررات منرـیر  ـازمان ملـل متقـد و حقـیق 

نیع هیاپیماها با ـد مطـابب اصـیل اصـل  و ا ا ـ  حقـیق  پذ رد. ـاربرد ا نالملل صیرت بین
الملل برردو تانت شامل اصل هفکی ، اصل ضرورت، اصـل هنا ـب و اصـل احتیـاط انجـا  بین

هـا و حـر م گیرد و در ا تفاده از ا ن ابزار همچنین با د میضیع همامیه ارض ، حاـمیه دوله
 هیا   ـریرها مدنظر قرار گیرد.

صیل هفکی ، هنا ب و ضرورت دشـیار و رعا ـه آن نیازمنـد اهتمـا  و هعهـد هرد د رعا ه اب 
بیرتری ا ه. مسئلۀ د گری ـت بت رعا ه قیاعد ـل  مـیرد اشـاره و جنـگ هـیا   مربـیط ا ـه، 
مسئلۀ هرایص ا ه. اگرچت پیررفه فن  دقه در اصابه مهمات هیابرد را افزا   داده و هرایص 

 ه، صدمات غیرنظام  رخ داده همچنان عظیم و قابل هیجت ا ه.هر شده ا اهداف هم بسیار  اده
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