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 مقدمه
 تاريخ سال 3400 از آدمي .است شده شناخته بشري تمدن از الينفكي جزء عنوان به همواره جنگ ،تاريخ طول در
 از و هيافت گسترش نبردها كه طور همان )2F1(ت.اس برده سر به عمومي صلح در سال 250 حدود تنها ،شده اختهشن

 ادوات و جنگيدن سياق و سبك ،نداهشد مبدل ايفرامنطقه و جهاني منازعات به ايقبيله و كوچك هايدرگيري
 .است هدش متحول ،پيشرفت اين تناسب به نيز رزم

 هواپيماهاي از روزافزون استفاده ،نظامي تجهيزات از گيريبهره و نبرد فنون در جديد اًنسبت تحوالت از يكي
 دولت ،2008 تا 2004 هايسال ميان زماني فاصله در .است آن از خارج و مسلحانه مخاصمات در سرنشين بدون
 در ،رقم اين )3F2(.داد جامان جهان مختلف نقاط در عمليات مورد 42 سرنشين، بدون هواپيماهاي از استفاده با بوش
 هواپيماهاي از استفاده ،ميالدي 2009 سال پايان در ،آمار اساس بر و نهاد فزوني به رو شدت به اوباما اول دولت
 رو هب رو آن از قبل ساله ده دوره با مقايسه در درصدي ٪400 يرشد با متحده اياالت ارتش توسط سرنشين بدون
 در سرنشين بدون هواپيماهاي تعداد ،آتي هايسال در كنوني روند ادامه با حققان،م برخي باور به )4F3(.است بوده

(شد. خواهد بيشتر ،خلبان به نيازمند هايجنگنده از متحده اياالت ارتش هوايي ناوگان
5F

4( 
 ادهاستف اصلي داليل زمره در را انساني تلفات كاهش و بودن كارآمد ،ايعده ،آمد دخواه ادامه در كه طور همان

 ،آنان اموال به وارده هايآسيب و غيرنظاميان زياد تلفات به اشاره با مخالفان اما دانند.مي جديد فناوري اين از
 در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده ،اين از گذشته اند.كشيده چالش به را هاپرنده اين از استفاده مشروعيت

 صالحيتي محدوده از خارج در زور به توسل نبودن يا بودن نونيقا قبيل از چندي لئمسا ،مرزگذر هايعمليات
 شد. خواهد اشاره ها نآ هب ادامه در كه سازد يم مطرح را ها دولت

 تاريخچه ،سرنشين بدون هواپيماهاي با بيشتر آشنايي به نخست بخش است. بخش سه شامل پژوهش اين
 بدون هواپيماهاي از استفاده ثيرأت بررسي به دوم بخش .رددا اختصاص هواپيماها اين عملكرد نحوه و ها آن تحول

 بدون هواپيماهاي از استفاده اثر سوم بخش در و پرداخت خواهد زور به وسلت حقوق به مربوط قواعد بر سرنشين
  .شود مي مطرح مسلحانه مخاصمات حقوق ترتيبات بر سرنشين

 
 سرنشين بدون هواپيماهاي .1
 يخچهتار و شناسي واژگان .1ـ1
(درون عنوان با هواپيماها نوع اين از معموالً خارجي هايرسانه خبري هايگزارش در

6F

 هوايي نيروي شود.مي ياد )5
 
 .533 ص ،1384 دوم، و بيست چاپ دانش، گنج ،عمومي المللبين حقوق ،بيگدلي ضيايي محمدرضا .1

2. J. Pugliese, “Prosthetics of Law and the Anomic Violence of Drones”, Griffith Law Review, 2011, vol. 20, p. 

932. 

3. L. Blank, “After Top-Gun: How Drone Strikes Impact the Law of War”, University of Pennsylvania Journal of 

International Law, 2012, vol. 33, p. 675. 

4. M. O’Connell, “Remarks: the Resort to Drones Under International Law”, Denver Journal of International Law 

and and Policy, 2011, vol. 39, p. 586 

5. Drone 
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 هوايي هايسامانه« يا )7F6(»دور راه از شدههدايت هواپيماهاي« عنوان به را تسليحات نوع اين ،متحده اياالت ارتش
(كند.مي شناسايي )8F7(»سرنشين بدون

9F

 »سرنشين بدون هواپيماي« عبارت يا »دپهبا« واژه از غالباً نايرا در )8
(ريپر مثل ديگري هايواژه البته .شودمي استفاده

10F

( پريديتور يا )9
11F

 اما دارند كاربرد هاپرنده اين به اشاره براي نيز  )10
 رسد.نمي نظر به درست ها آن از استفاده دارد، اشاره هاپرنده دست اين از خاصي انواع به هاواژه اين كه رو آن از

 اما نيست دست در الملليبين سطح در هواپيماها نوع اين از جامعي تعريف هيچ حاضر حال در شوربختانه
 .شوديم بسنده نمونه يك ذكر به ذيل در كه اندنموده هاپرنده اين تعريف به اقدام ملي سطح در كشورها برخي
 نيروي از استفاده با و انسان حضور بدون كه هوايي نقليه وسيله« را نسرنشي بدون هواپيماي آمريكا دفاع وزارت

 »شود هدايت دور راه از كه دارد را آن قابليت و است آسمان در پرواز و زمين از برخاستن به قادر ،آيروديناميك
(كند.مي تعريف

12F

 محدود تنها اهاهواپيم اين بودن سرنشين بدون كه باشد ضروري نكته اين يادآوري شايد البته )11
 راهبري و هدايت براي عمالً ،آمد دخواه نيز ادامه در كه طور همان زيرا است هواپيما خود در انسان حضور عدم به

  .دارند دخالت غيرمستقيم يا مستقيم صورت به زيادي افراد هاپرنده نوع اين
 و نيست جديدي پديده ،سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده كه باشد آگاه حقيقت اين از كسي كمتر شايد

(دانند.مي اول جهاني جنگ را هواپيماها اين از استفاده پيشينه برخي
13F

 قرن نيمه از حداقل ،متحده اياالت ارتش )12
 براي ـ فعلي گستردگي و شدت با نه البته ـ تسليحات نوع اين از ويتنام جنگ در درگيري زمان از و گذشته
 در ثرؤم ابزاري عنوان به هواپيما اين تكامل ترديدبي اما )14F13(.است بردهمي بهره واييه مراقبت و شناسايي عمليات

 ها آن كه است تهاجمي افزارهاي جنگ عنوان به ها آن بازتعريف ،ديگر عبارت به و اهداف بردن بين از و گيريهدف
  .است داده قرار راهبردي و نظامي مسايل نظرانصاحب توجه مركز در را

 در فناوري اين پيدايش آغاز زمان از كه نخست كاركرد .هستند متفاوت كاركرد دو داراي پهبادها ،بيان ديگر به
 و جاسوسي عمليات انجام ،بوده برداريبهره مورد سرد جنگ زمان در خصوص به و كنون تا گذشته قرن راه نيمه

 ـ4 آركيو به توان مي گيرندمي قرار سرنشين نبدو هايپرنده از گروه اين در كه هواپيماهايي جمله از .است شناسايي
(هاوك گلوبال

15F

 بهترين در و گرفته فاصله زمين سطح از كيلومتر 11 ارتفاع تا است قادر پرنده اين كرد. اشاره )14
 به توانمي دگيرن مي قرار بنديطبقه اين در كه هاييپرنده ديگر از )16F15(.بماند باقي هوا در ساعت 36 تا حالت

 
6. Remotely Piloted Aircraft 

7. Unmanned Aircraft Systems 

8. A. Drake, “Current U.S Air Force Drone Operations and Their Conduct in Compliance with Interantional 

Humanitarian Law - An Overview”, 2011, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 39, p. 630 

9. Reaper 

10. Predator 

11. United States Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, 2009, p. 571 

12. Supra note 4, p. 935 

13. Supra note 9, p. 630 

14. RQ-4 Global Hawk 

15. Ibid, p. 636 
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(ايگل اسكن
17F

(راون بي11 ـ آركيو و شودمي پرتاب هوا به كوچك هايكنندهپرتاب توسط كه كرد اشاره )16
18F

 كه )17
(شود.مي فرستاده هوا به دست با و است پهباد انواع ترينكوچك جمله از

19F

 براي بيشتر ،راخي هواپيماي نوع دو از )18
  .شودمي استفاده كوچك نبردهاي رد دشمن نيروهاي و خودي نيروهاي موقعيت از كلي آگاهي آوردن دست به

 »تروريسم عليه نبرد« آمريكايي مقامات گفتمان در آنچه شروع و سپتامبر 11 حوادث از پس دوم كاركرد اما
 مجاز آمريكا دولت كه است آن تروريسم عليه نبرد دكترين هايويژگي از يكي است. دهش آغاز شودمي خوانده
(جويد. بهره تروريسم نابودي براي نظامي ابزار هرگونه از است

20F

 كه طور همان ـ جديد كاركرد اين مميز فصل )19
 در تهاجمي ابزاري عنوان به هواپيماها اين از استفاده و موشك به سرنشين بدون هواپيماهاي تجهيز ـ شد اشاره
 )21F20(.است آن از خارج و نبرد ميدان

(واسپ هاينمونه از ؛ندوش مي توليد متفاوت هاياندازه در سرنشين بدون هواپيماهاي
22F

(راون و )21
23F

 زرگيب به )22
(پرديتور بزرگتر انواع تا آيندمي در پرواز به آسمان در دست با پرتاب توسط كه متر يك

24F

(هاوك گلوبال و )23
25F

 كه )24
 شكاري پهبادهاي از يستينويصه رژيم و متحده اياالت تنها ،حاضر حال رد .دارند طول متر 12 و 5 ،8 ترتيب به

 بهره هوايي مراقبت و شناسايي عمليات انجام براي هاپرنده اين از كه هاييكشور تعداد اما كنندمي استفاده
 و ايران ،پاكستان ،هند ،روسيه به توانمي ميان آن از كه رسدمي كشور 40 به شانتعداد و هستند بيشتر جويند مي

 )26F25(.كرد اشاره چين
 هايپرنده ،نمونه عنوان به .ندارد مصداق موارد تمامي در سمتق اين آغازين سطور در شدههئارا تفكيك البته

(ريپر
27F

(پريديتور و )26
28F

 قابليت راحتي به ،آيندمي شمار به شناسايي و جاسوسي هواپيماهاي اصالتاً اينكه اين با )27
 ند.دار را نظر مورد اهداف روي بر انفجاري ادوات و بمب رهاسازي و حمل

 2002 نوامبر 3 تاريخ در 2001 سال از پس سرنشين بدون هواپيماهاي از ادهاستف هاينمونه نخستين از يكي
 الحريثي سنيان علي آن طي در و داد رخ طرف دو هر مقامات همكاري با و يمن كشور در متحده اياالت توسط

 رتصو آن پي در آميزموفقيت عمليات اين .شد كشته كردمي فعاليت يمن در القاعده ارشد عضو عنوان به كه
 

16. Scan Eagle 

17. RQ-11B Raven 

18. Supra note 9, p. 636 

 ،راهبـرد  فصـلنامه  ،)2000 - 2007( متحـده  ايـاالت  خارجي سياست در تروريسم با نبرد جايگاه مختـاري،  علي .19
 .181 ص ،48 ش ،1387

20. Supra note 4, p. 935. 

21. Wasp 

22. Raven 

23. Predator 

24. Global Hawk 

25. L. Blank, “After Top-Gun: How Drone Strikes Impact the Law of War”, University of Pennsylvania Journal 

of International Law, 2012, vol. 33, p. 678. 

26. Reaper 

27. Predator 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  بدون هواپيماهاي از استفاده گسترش ...  209 

 ساكن قبايل مقاومت با حتي و ماند ناكام الحريثي دستگيري براي طرف دو نيروهاي مكرر هايتالش كه گرفت
 .بود شده رو هروب الحريثي ياختفا محل در

 
 سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده گسترش داليل .1ـ2

 هواپيماهاي با مقايسه در هاپرنده اين كه است امتيازاتي پهباد، از روزافزون استفاده به هادولت تمايل اصلي دليل
 دارند. خلبان به نيازمند شكاريِ

 هدف مستمر دادن قرار ظرن تحت و شناسايي براي سرنشين بدون هواپيماهاي توانايي ،امتيازات اين از يكي
 اين ،كنندمي ياد )29F28(»پيوسته نظارت« عنوان تحت آن از نظامي امور نظرانصاحب كه ويژگي اين .است دلخواه
 هدف ميئدا كنترل به قادر ،پرمخاطره و حساس نقاط از بودن دور عين در كه دهدمي خودي ينيروها به را قابليت

 هاي درگيري به دولتي بين كالسيك مخاصمات از نبردها طبيعت تغيير به عنايت با ويژگي اين .باشند نظر مورد
 بدون هواپيماهاي .است كرده بدل مناسب ابزاري به را پهبادها ،غيردولتي بازيگران و هادولت ميان نامتقارن
 نظر  زير را هدف يك ساعت 36 تا 22 بين قادرند متوسط طور به ـ نوع به بسته ـ جاسوسي و شناسايي سرنشين
(بگيرند.

30F

 ،جاسوسي ادوات و تجهيزات نظر از كمبودها ساير كنار در 16 ـ اف هواپيماي كه است حالي در اين )29
  )31F30(.كند پرواز هدف فراز بر دقيقه 90 تا 60 بين تواندمي اتنه

 خودي نيروهاي جان حفظ موجب كه ها آن بودن سرنشين بدون بر عالوه هاپرنده اين از استفاده ديگر مزيت
 بدون هواپيماهاي از بسياري ،مثال عنوان به .ستها آن دور راه از كنترل قابليت ،باشدمي حادثه بروز صورت در
 نواداي در مستقر هايپايگاه از ،هستند عمليات انجام مشغول پاكستان و افغانستان در اكنون هم كه نشينيسر

  .شوندمي هدايت جنگ صحنه از دورتر كيلومتر هزاران يعني ،آمريكا
 هوا در و آوردن در پرواز به لئومس كه خلبان يك :هستند دخيل نفر چهار حداقل ،پهباد يك راهبري در

 شدهارسال اطالعات ذخيره و دريافت متصدي نفر دو ؛است موريتأم انجام طول در دور راه از پرنده داشتن نگاه
 تحليل و تجزيه واقع در كه موريتأم يهاداده و اطالعات كنندههماهنگ نفر يك و هواپيما گرهايحس توسط

 در مستقيم طور به كه افراد اين بر عالوه تهالب .دارد عهده بر داننرسمي وي به گرهاحس متصديان كه را اطالعاتي
 بدون هواپيماي پروازي خدمه ،ديگرعبارت به و هستند تعامل در پرواز حال در پرنده با عمليات انجام زمان

 موارد در دستور اخذ براي ارتش كل ستاد يا فرماندهي مركز با ارتباط برقراري همواره ،شوندمي محسوب سرنشين
 ابتدا كه است ترتيب اين به موريتأم حال در پرنده با نفره چهار گروه اين تعامل نحوه .است پذير امكان خاص

 كنترل پايگاه به سپس و شده تقويت عاليم، ،دشومي ارسال فضا در مستقر ماهواره يك به هواپيما از اطالعات
 ارسال هواپيما براي مسير مينه از نيز الزم هايدستور .شودمي تحليل مركز در اطالعات و شودمي فرستاده

 )32F31(.دشو مي
 

28. Persistent Surveillance or Loitering 

29. Supra note 9, p. 637. 

30. Ibid, p. 640. 

31. Supra note 4, p. 935. 
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 بـدون  هواپيماهـاي  توليـد  و سـاخت  برنامـه  هتوسـع  بـراي  غربـي  كشورهاي اصلي انگيزه كه رسدمي نظر به
 عقيـده  بـه  امـا  .باشـد  دلخـواه  اهداف تردقيق انهدام و رهگيري قابليت و خودي نيروهاي تلفات كاهش سرنشين،

 اين توليد پايين هزينه ،شد خواهد فناوري اين از استفاده و توليد گسترش موجب ندهآي در آنچه ،كارشناسان برخي
 توليـد  هزينه حتي كه گيردمي قوت رو آن از نظر اين .است دارسرنشين بزرگ هايجنگنده با مقايسه در هواپيماها
 خلبـان  بـه  نيازمنـد  بزرگ هايهجنگند توليد هزينه دهم يك حدود در سرنشين بدون هايپرنده انواع ترينپيشرفته

(ريپـر  سرنشين بدون هواپيماهاي نوع مجهزترين ساخت هزينه ،نمونه عنوان به .است
33F

 دالر ميليـون  15 حـدود  )32
 )34F33(.است ناچيز مبلغي 22 ـ اف  جنگنده يك توليد دالري ميليون 400 مبلغ با مقايسه در كه است

 دفاع يهاسامانه برابر در آنكه جمله از دارند؛ نيز هاييمحدوديت و نواقص ،سرنشين بدون هواپيماهاي اما
 به هوا افزارهايجنگ اصوالً سرنشين بدون هواپيماهاي ،اين بر عالوه .هستند پذيرآسيب بسيار پيشرفته ضدهوايي

 700 از بيشتر كمي هانمونه ترينپيشرفته در ها آن سرعت .ندارند بااليي سرعت دليل همين به و هستند زمين
 ساعت در كيلومتر 2400 از بيش سرعتي با اف سري هايافكنبمب جنگنده كه حالي در ،است ساعت در كيلومتر

 )35F34(.هستند ها آن انهدام و رهگيري به قادر راحتي هب
 قطع .دارد وجود عمليات مركز با ها آن ارتباط قطع امكان هظلح هر در كه است آن پهبادها ديگر مشكل

 ارتباط در عمدي وقفه ايجاد و پارازيت ارسال دليل به يا هواپيما ناوبري سامانه در اختالل اثر در است ممكن ارتباط
 امكان و شد خواهد خارج خودي نيروهاي دست از هواپيما كنترل حال هر در اما .باشد عمليات هدايت مركز با پرنده
 جاسوسي و شناسايي عمليات به كه رنشينس بدون هواپيماهاي انواع مورد در .يافت خواهد افزايش سانحه بروز

 .باشد هواپيما توسط شده گردآوري اطالعات رفتن دست از معناي به تواندمي لهئمس اين ،دارند اختصاص
 

 زور به توسل حقوق و سرنشين بدون هواپيماهاي .2
 دو از معاصر لالملبين حقوق است. شده خارج گسيخته لجام صورت از نظامي زور به توسل كه است ديرزماني

 و شودمي ناميده )36F35(»جنگ بر حق« آنچه رهگذر از نخست كند.مي محدود را قهريه قوه به توسل امكان طريق
 حقوق همان يا )37F36(»جنگ در حق« ،دوم و شودمي ااحص دولت يك توسط مشروع زورِ به توسل شرايط آن در

 درگيري ضمن هادولت توسط زور به سلتو طرق و هاشيوه آن ترتيبات ذيل كه است مسلحانه مخاصمات
 حق ،آن ذيل هادولت كه است هاييوضعيت متضمن نخست شق ،بيان ديگر به .دشومي قانونمند مسلحانه
 بدين د.آيمي شمار به حق آن اعمال نحوه كنندهتحديد و كنندهتنظيم ،دوم شق و دارند را قهريه قوه از استفاده

 از استفاده هنگام در ،دهد هئارا را زور از استفاده براي الزم قانوني جهات توانست دولت يك آنكه از پس ترتيب
 

32. Reaper 

33. M. Lewis, “Drones and the Boundaries of the Battlefield”, Texas Interantional Law Journal, 2012, vol. 47, p. 

296. 

34. Ibid, p. 298. 

35. Jus ad bellum 
36. Jus in bello 
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 و قانوني رنگ و يافته سامان ترتيبات آن حكومت تحت ،زور اعمال نحوه كه است ترتيباتي رعايت به ملزم نيز زور
 د.گير مي خود به مشروع
 بدون هواپيماهاي از استفاده كه سؤاالتي و اهچالش بررسي به ترتيب به مقاله بعدي بخش و حاضر بخش در

  .شود پرداخته مي كنندمي مطرح المللبين حقوق از حوزه دو اين در سرنشين
 خالصه مورد دو در توانمي را زور به توسل حقوق حوزه در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده هايچالش

 بدون هواپيماهاي از استفاده امكان القاعده، مانند لحيمس هايگروه با رويارويي در آنكه نخست ايراد كرد؛
 اين، بر عالوه نيست. پذيرامكان اصوالً غيردولتي بازيگران برابر در مشروع دفاع به استناد زيرا ندارد وجود سرنشين

 هايي ولتد سرزميني تماميت و هوايي حريم نقض به منجر ،مرزگذر عمليات انجام و هواپيماها اين از گيريبهره
 وارد تواند نمي آمريكا دولت و نيستند جنگ حال در متحده اياالت با هادولت اين زيرا است يمن و پاكستان چون

 شود. هادولت اين سرزميني قلمروي
 و ظهور خاطر به تنها باال در شده مطرح هايچالش شود كهمي مالحظه مذكور ايرادات به تردقيق نگاهي با

 تروريسم بروز مستقيم نتيجه واقع در بلكه نگرفته است شكل سرنشين بدون پيماهايهوا از استفاده گسترش
 تسليحاتي سامانه يا سالح يك از استفاده و است غيردولتي بازيگران و هادولت ميان هادرگيري افزايش و فراملي
 در مشروع دفاع به توسل كانام به مربوط مباحث در بيان، ديگر به د.ندار ايكنندهتعيين نقش ،ميان اين در خاص
 سؤال محل زمينه اين در عرفي حقوق يا منشور 51 ماده ترتيبات به استناد امكان اصل غيردولتي، بازيگران برابر
 براي موجود حقوقي قواعد ترتيب، همين به خير. يا برد بهره پهبادها از دفاع جريان در توانمي آيا اينكه نه و است

 هستند مرزگذر عمليات انجام در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده به مجاز هادولت آيا اينكه مورد در قضاوت
 مشروعيت بررسي ضمن قواعد همين به توانمي و نيست هواپيماها اين از استفاده موارد به محدود تنها ،خير يا

  شد. متوسل نيز زميني نيروي از گيريبهره مواقع در يا متعارف جنگنده هواپيماهاي از استفاده با مرزگذر عمليات
  

 غيردولتي بازيگران برابر در مشروع دفاع به استناد امكان .2ـ1
 به توسل به مجاز مسلحانه، حمله يك به پاسخ در هادولت متحد، ملل سازمان منشور 51 ماده ترتيبات با موافق

(المللبين حقوق نويسندگان تمامي تقريباً هستند. خود مشروع دفاع حق اعمال راستاي در زور
38F

 موضوع اين در )37
 اينكه با رابطه در اما )39F38(.دانچكمي را مشروع دفاع ماشه كه است مسلحانه حمله يك تنها كه دارند نظر اتفاق

 تواندمي دولت يك سوي از مسلحانه حمله تنها آيا اينكه و چيست مسلحانه حمله دهندهتشكيل هايلفهؤم
 

 از درجه هر مجازند ها آن و نبوده مسلحانه حمله به محدود ،مشروع دفاع قالب در ها دولت پاسخ كه باورند اين بر نويسندگان برخي .37
 كـه  خصـوص  بـه  نيسـت  برخوردار دانان حقوق ميان در چنداني اقبال از ديدگاه اين اما گويند. پاسخ نظامي مشروع دفاع با را زور به توسل
 تأكيـد  صـراحتاً  ديـوان  نيكاراگوئـه  پرونـده  در اسـت.  كرده رد را آن ـ صراحت به يا تلويحاً ـ متعددي آراي در دادگستري لملليابين ديوان

 ديـوان  هدف شايد .كرد تعبير مسلحانه لهحم به توانمي را ـ زور به توسل نوع هر نه ـ »زور به توسل اشكال شديدترين« تنها كه كند مي
 :.كن دهد.مي رخ هادولت ميان بيگاه و گاه كه است مرزي هايدرگيري كردن مستثني بيان، اين از

(I.C.J. Reports, 1986, para. 191) 

38. Y. Dinstein, “War, Aggression and Self-Defense”, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, Fourth 

Edition, pp. 182-5. 
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 ديگر سوي از قضايي رويه و سو يك از اناند حقوق نظرات سازد، فعال را مشروع دفاع خصوص در منشور ترتيبات
 .ندنيست برخوردار الزم هماهنگي و پيوستگي از

 حائل ديوار مشورتي نظر در باريك مجال، دو در دادگستري الملليبين ديوان سپتامبر، 11 حوادث وقوع از پس
 هادولت توسط مشروع دفاع موجبات شدن فراهم مورد در تا يافت فرصت وگانداا عليه كنگو پرونده در ديگري و

 پرونده در بگيرد. فاصله ـ بود شده مطرح نيكاراگوئه پرونده در كه ـ خود سنتي موضع از احتماالً و ندك اظهارنظر
 سوي از مسلحانه حمله به پاسخ در تنها مشروع دفاع حق كه كرد اشاره موضوع اين به تلويحاً ديوان نيكاراگوئه

(است. طرح قابل دولت يك به وابسته نيروهاي يا دولت يك
40F

 با مطابق كامالً زمينه اين در ديوان اظهارنظر )39
(است. تجاوز تعريف قطعنامه ترتيبات

41F

40( 
ممكن  شود انجام دولت يك توسط كه ايحمله تنها كه داشت اعالم لحائ ديوار مشورتي نظر در ديوان اما

(باشد. ملل سازمان منشور 51 ماده در مقرر معناي در »مسلحانه حمله« معناي به است
42F

 ديوان قضات از نفر سه )41
(كردند. مخالفت نظر اين با

43F

 .كرد فشاريپا خود موضع بر نيز اوگاندا عليه كنگو پرونده در بعد سال يك ،ديوان )42
 شك يك از فراتر نتوانست ديوان اوگاندا، ليهع كنگو خاك از گرفته صورت حمالت مورد در نيز پرونده اين در

 قابليت نبود در نتيجه در .است كنگو دولت به انتساب قابل گرفته انجام حمالت كه برسد نتيجه اين به معقول
(كرد. ارزيابي منتفي را مشروع دفاع حق به قانوني توسل قابليت ديوان انتساب،

44F

43( 
 قوت ديوان نظر رد به تمايل ـ اخير دهه يك در حداقل ـ حقوقي يهاآموزه در كه رسدمي نظر به اين وجود با
(است گرفته

45F

(امنيت شوراي هايقطعنامه برخي و )46F45(هادولت مؤخر رويه و )44
47F

 تقويت را ديدگاه اين نيز )46
 

39. I.C.J. Reports 1986, “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. United 

States of America), Merits, para. 195. 

40. UNGA Res. 3314 (December 14, 1974), Definition of Aggression 

41. I.C.J. Reports 2004, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory”, Advisory Opinion, para. 105. 

42. Separate Opinion of Judge Higgins, para. 33; Separate Opinion of Judge Koojimans, para. 35; Declaration of 

Judge Buergenthal, para. 6. 

43. I.C.J. Reports 2005, “Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo” (Democratic 

Republic of the Congo v. Uganda) Judgment of December 19, 2005, para. 146. 

44. See inter alia: S. Murphy, “Terrorism and the Concept of Armed Attack in Article 51 of the U.N. Charter”, 

Harvard Journal of International Law, 2002, vol. 43, pp. 41-50; C. Greenwood, “International Law and the Pre-

emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaeda, and Iraq”, San Diego International Law Journal, 2003, vol. 4, pp. 

1-37. 

 بـه  تـوان مـي  آن، بـه  وابسته هايگروه و القاعده عليه اخير هايسال در گلستانان و متحده اياالت هايدولت مكرر حمالت از غير .45
 كرد: اشاره زير موارد
 گرفت. صورت مجارستان در خرابكار هايگروه هايپايگاه كردن خنثي ادعاي با كه 1956 سال در مجارستان به شوروي هحمل الف)
 هـاي پايگـاه  كـه  دولتـي  قبـال  در را خـود  مشـروع  دفـاع  حـق  كـه  استدالل اين با چكسلواكي به ورشو پيمان عضو هايدولت حمله ب)

 اند.كرده اعمال دارد قرار آن در حمله طراحي و خرابكاري
 خـاك  داخـل  در منافقين گروهك آموزشي و نظارتي فرماندهي، مراكز برخي آن طي در كه 1380 سال در ايران مسلح نيروهاي حمله ج)
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 و بپيوندد وقوع به نيز غيردولتي بازيگران توسط است ممكن 51 ماده مدنظر معناي در مسلحانه حمله كه كند مي
(شوند. متوسل مشروع دفاع به آن به پاسخ در هادولت

48F

 قاضي نظر نيز اوگاندا و كنگو پرونده در حتي )47
 است: توجه قابل ديوان گيريموضع مورد در كوجيمانس

 دولت نباشد، دولت آن به انتساب قابل ،دولت يك قلمرو در حاضر مسلح هايگروه هايفعاليت كه صورتي در«
 و شدت نظر از هاگروه آن حمالت اگر اما آورد. شمار به قلمرو صاحب دولت توسط حمله هدف تواننمي را قرباني
 ،آمدمي حساب به مسلحانه حمله ،شدمي انجام دولتي مسلح نيروهاي توسط اگر كه باشند وسيع قدري به گستره

 ندارد. وجود مشروع دفاع در خود ذاتي حق به قرباني دولت توسل براي منشور 51 ماده ذيل مانعي هيچ
 دولت كه گيرد صورت قلمرو صاحب دولت خاك در مناطقي از مسلح هايگروه توسط ،مسلحانه حمالت اگر
 كه نيست منطقي اين .است 51 ماده معناي در مسلحانه حمله هم باز حمالت اين ندارد، ها آن بر كنترلي ،مذكور
 محروم مشروع دفاع حق به توسل از ندارد وجود ايكنندهحمله »دولت« اينكه دليل به تنها را قرباني دولت
 )49F48(.»كرد

 چون اما نباشد سرزمين صاحب دولت به انتساب قابل غيردولتي هايگروه حمالت اگر حتي ،سخن ديگر به
 نيست، هادولت ساير عليه نظامي و تروريستي اقدامات جهت خود خاك از استفاده از ممانعت به قادر ،دولت اين
 .شود مي فراهم قرباني دولت براي مشروع اعدف حق

 كوجيمانس قاضي با زمينه اين در حائل ديوار مشورتي نظر در خود جداگانه نظر در نيز هيگينز قاضي
 مشروع دفاع براي محدوديتي چنين به قائل ،منشور 51 ماده ترتيبات از يك هيچ ،وي باور به است. عقيده هم

  )50F49(.نيست
 كه است گرفته قوت دانان حقوق ميان در باور اين سپتامبر، 11 وقايع از پس كه رسدمي نظر به ترتيب  اين به
 دهي سازمان را داريدامنه و گسترده حمالت توانندمي خود نظامي بنيه و قدرت به نظر غيردولتي، گرانكنش برخي
 محدوديت ايجاد ترتيب اين به اشد.ب دولت يك سوي از مسلحانه حمله پايههم ،گستردگي و شدت نظر از كه كنند
 به توسل براي مجوزي ،غيردولتي بازيگر يك جانب از مسلحانه حمله كه توجيه اين با تنها ،قرباني دولت براي
  .نخواهد بود مسموع ،نيست مشروع دفاع

 
                                                                                                                                                    

 نيـز  امنيـت  شوراي اطالع به اينامه ضمن موضوع اين و بود مشروع دفاع ذاتي حق حمله، براي ايران لتدو استدالل شد. بمباران عراق
 رسيد.
 ،11 ش ،حقوقي هاي پژوهش مجله ،تروريسم با مبارزه براي مشروع دفاع به توسل امكان زرنشان، شهرام و كدخدايي عباس
   .107ـ109 صص ،1386

46. UNSC Res. 1368 (September 12, 2001), UNSC Res. 1372 (September 28, 2001). 

 سـال  سـپتامبر  11 حـوادث  وقـوع  دليل به زمينه اين در دادگستري الملليبين ديوان نظر شدن گذاشته كنار كه باورند اين بر برخي .47
 است: 2001

(Scharf, 2010, p. 439). 
48. I.C.J Reports, 2005, Separate Opinion of Judge Koojimans, paras. 29-30 . 

49. I.C.J. Reports, 2004, Separate Opinion of Judge Higgins, para. 33. 
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 يك تواندمي قرباني كشور ،شود احراز غيردولتي بازيگران برابر در مشروع دفاع موجبات چنانچه نتيجه در
 قرباني كشور كه زماني در كه است اين سؤال ميان اين در .دهد انجام نظامي حمله دفع جهت عمليات سلسله
 از سؤال اين به پاسخ نمايد؟ استفاده تواندمي نظامي هايبرگ و ساز نوع چه از دارد، را قهريه قوه به توسل مجوز

 تسليحات از استفاده در كشورها نيز نظامي زور به سلتو مجوز صدور زمان در حتي كه دارد اهميت روي آن
 ممنوع حالتي هر در جمعي  كشتار و شيميايي هايسالح از استفاده نمونه، عنوان به ندارند. عمل آزادي گوناگون

 خصوص  در تريجزئي سؤال با نمايد مي سرنشين بدون هايپرنده از استفاده به مبادرت دولت كه زماني لذا است.
 ارتباط اين در .شود مي رو روبه بشردوستانه حقوق ترتيبات در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده منع يا جواز
 داير صريح ايمقرره تاكنون نيست، مجاز لزوماً است نشده منع المللبين حقوق در آنچه كه واقعيت اين رغم علي

 اما است. نگرفته شكل المللبين حقوق در ايمعاهده صورت به چه و عرفي صورت به چه پهبادها از استفاده منع بر
 جاري بشردوستانه حقوق هايمحدوديت باز نيز متعارف هايسالح از استفاده زمان در حتي كه برد ياد از نبايد

 به حمله نيز متعارف هايسالح از استفاده با قهريه قوه به توسل مشروعيت هنگام در نمونه، عنوان به است.
 مجاز بشردوستانه حقوق ترتيبات رعايت با تنها هاپرنده اين از استفاده ميان اين در است. ممنوع غيرنظاميان

 .خواهد آمد نوشتار اين دوم قسمت در موضوع شرح كه نمايد مي
 

 ثالث دولت خاك در مستقر مسلح هايگروه با مقابله براي مرزگذر عمليات انجام امكان .2ـ2
 وجود غيردولتي گركنش يك مسلحانه حمله به پاسخ در مشروع دفاع به توسل امكان كه موضوع اين پذيرش

 كسب به نياز آن و كندمي مطرح زور به توسل حقوق و تروريسم با مبارزه مقوله رويپيش ي راديگر چالش دارد،
 است دولتي خاك در مسلح هايگروه با برخورد براي الملليبين مرزهاي از عبور براي قرباني دولت سوي از اجازه

 قرباني تاكنون ايران اسالمي هوريمج هرچند نمونه، عنوان به پردازند.مي فعاليت به آن قلمرو در هاگروه اين كه
 هايعمليات دليل به بارها ،ايران هوايي حريم ،نبوده سرنشين بدون هواپيماهاي به توسل با مرزگذر هايعمليات
(است. شده نقض انپاكست خاك در هاپرنده اين مرزگذر

51F

50( 
 كار به تروريستي هايگروه عليه را قهريه قوه ،قرباني دولت كه مطلب اين به اشاره با دانان حقوق بعضي

(دانند.نمي ضروري را اجازه كسب سرزمين، صاحب دولت حاكميت و تماميت عليه نه و برد مي
52F

 اين اما )51
 تنها هدف و گيردنمي صورت سرزمين صاحب لتدو عليه نظامي عمليات كه نيست دفاع قابل گيري موضع
 دولت كه گرفت ناديده را حقيقت اين تواننمي حال هر به زيرا هستند آن قلمرو در حاضر تروريست هاي گروه

 حاكميتي و سلطه آن بر كه است سرزميني در نظامي عمليات انجام حال در المللي،بين مرزهاي از عبور با قرباني
 سازمان منشور تدوين از پس حداقل ،نوين المللبين حقوق اصول تريناساسي از يكي نقض حال در عمالً و ندارد

 
 جمهـوري  نمونـه  عنـوان  بـه  اسـت.  شـده  نقـض  آمريكايي جاسوسي پهبادهاي سوي از بارها ايران هوايي حريم اخير هايسال در .50

 هـوايي  حريم به ورود از پس را (Scan Eagle) ايگل اسكن نوع از ينسرنش بدون هواپيماي فروند يك 91 سال ماه آذر در ايران اسالمي
 نشاند. زمين بر خود

51. J. Paust, “Self-Defense Targetings of Non-State Actors and Permissibility of the U.S. Use of Drones in 

Pakistan”, Journal of Transnational Law and Policy, 2010, vol. 19, p. 249. 
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(است. آنان ارضي تماميت به احترام و هادولت حاكميت تساوي يعني ملل
53F

 كه شد مدعي توانمي جرأت به )52
 بخواهند عناصر اين هاينك به رسد چه نكرد، نخواهد تحمل را خود قلمرو در خارجي عناصر حضور حتي دولتي هيچ

 حتي رسدنمي نظر به بعيد كه يابدمي دوچندان اهميت آنجا از مسئله اين بزنند. نظامي اقدام به دست ،وي خاك در
 صاحب دولت حاكميت نقض منزله به بتوان هم را سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده با واحد عمليات يك انجام

 ملل سازمان امنيت شوراي هست؛ نيز سابقه به مسبوق حتي مسئله اين كرد. تلقي »تجاوز« عنوان به و سرزمين
 اين تونس، در هدفمند كشتار عمليات يك قالب در الوزيري خليل رساندن قتل به در صهيونيستي رژيم اقدام پي در

 كردن محكوم و منشور 2 ماده ترتيبات يادآوري ضمن و كرد شناسايي تجاوز عنوان به را قدس اشغالگر رژيم عمل
(بپرهيزد. آن تكرار از تا خواست اسرائيل از اقدامات، قبيل اين صريح

54F

53(  
 حد تا سرزمين صاحب دولت رضايت اعالم و تروريستي حمالت قرباني دولت سوي از اجازه كسب ترتيب بدين

 نظر از مشكلي ،يترضا عنصر وجود با پاكستان مورد در نمونه، عنوان به بود. خواهد راهگشا رابطه اين در زيادي
 )55F54(.درس مي انجام به مركزي دولت مجوز با هاعمليات اين زيرا داشت نخواهد وجود پهبادها هايعمليات انجام
 اعتراض خود خاك در سرنشين بدون هواپيماهاي هايعمليات انجام به رسمي طور به اخيراً پاكستان دولت البته
 همكاري زمينه اين در سيا جمله از آمريكا جاسوسي هايسازمان با كشور آن اطالعاتي هايسرويس اما است كرده
 پايان تا حداقل موجود، آمارهاي اساس بر )56F55(.دهندمي ياري را سازمان اين نيز اهداف انتخاب در حتي و كنندمي

 )57F56(.است شده انجام پاكستان خاك در سرنشين بدون هواپيماهاي هايعمليات درصد 80 ،ميالدي 2009 سال
 دولت اتباع به جاني و مالي خسارات ورود و نشده بينيپيش حادثه بروز صورت در اجازه كسب اين، بر عالوه

 انجام درخواست از پس كه نيست بعيد شته،گذ اين از كرد. خواهد ايجاد را كمتري هايحساسيت ،سرزمين صاحب
 هايتالش وجود با تروريست مسلح هايگروه فعاليت و حضور كه شود مشخص قرباني، دولت توسط عمليات

 براي موجهي دليل بتوان رسدنمي نظر به حالت اين در است. جريان در سرزمين صاحب دولت جدي و جانبههمه
 بررسي مورد دوجانبه تمهيدات طريق از بايد مناسب برخورد هشيو نهايتاً و يافت قرباني دولت جانبهيك عمليات

 توسل منع اصل بر استثنايي ،نهايت در خود عرفي جايگاه و اهميت وجود با مشروع اعدف حال هر در چون گيرد قرار
 )58F57(.شود ارائه آن از يمضيق تفسير كرد تالش همواره بايد سبب همين به و است زور به

 
 

 برخـي  كـه  اسـت  برخـوردار  نـوين  الملـل بـين  حقوق ساخت در رفيعي جايگاه چنان از هادولت ارضي تماميت و حاكميت به احترام .52
 :.كن كنند.مي تشكيك نيز كشور يك كخا در كشي نسل كردن متوقف براي نظامي مداخله مشروعيت در حتي برجسته ننويسندگا

(Schmitt, 2010, p. 315). 

53. UNSC Res. 611 (April 25, 1988). 

54. A. Orr, “Unmanned, Unprecedented and Unresolved: The Status of American Drone Strikes in Pakistan under 

International Law”, Cornell International Law Journal, 2011, vol. 44, p. 733. 

55. Ibid, p. 730. 

56. Supra note 9, p. 631. 

 ،63 ش ،راهبـرد  فصـلنامه  ،زور به توسل و تهديد منع اصل بر هادولت بعدي رويه تأثير صابري، بهزاد و ممتاز جمشيد .57
 .183 ص ،1391
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 هاييعمليات قبال در را خود رضايت تواندمي تنها سرزمين صاحب دولت كه پيداست ناگفته اين،  بر عالوه
 از نظامي امكانات فقدان مانند ديگري داليل به اما است آن انجام به قادر قانوني نظر از خود كه دارد اعالم
 حقوق هنجارهاي آن طي كه نظامي اقدام به سرزمين صاحب دولت رضايت و است ناتوان ها آن كردن عملي

 مؤثر ،اقدامات آن به بخشيتمشروعي در عنوان هيچ به دشومي گذاشته پا زير بشر حقوق و مسلحانه مخاصمات
  بود. نخواهد
 .باشد داشته كامل سازگاري ،تناسب و ضرورت اصول با بايد قرباني دولت سوي از زور به توسل هرگونه عالوه، به
 دفاع ديگر هاي روش اينكه مگر ،دهد پاسخ حمله به زور به توسل با نيست مجاز قرباني دولت ضرورت، اصل مطابق
 يا امنيت شوراي در موضوع طرح تواندمي ،»دفاع ديگر هايروش« اين از يكي حتم طور به .دنباش پذيرامكان

 حضور از ناشي تهديدات بردن بين از و اشالملليبين تعهدات انجام براي سرزمين صاحب دولت از درخواست
 كند،مي اشاره كورفو  پرونده در دادگستري الملليبين ديوان كه طور همان زيرا باشد خود خاك در تروريست هاي گروه
(دهد. قرار هادولت ساير حقوق تضييع براي ايوسيله را خود قلمرو نيست مجاز دولتي هيچ

59F

 شوراي هايقطعنامه )58
 موظف هادولت تمامي كه كندمي تصريح 748 قطعنامه در شورا مثال، عنوان به دارند. اشاره موضوع اين به نيز امنيت
 د،شومي زور از استفاده به تهديد يا زور از استفاده به منجر كه اعمالي انجام براي ها آن قلمرو از ندهند اجازه هستند
 كه است تروريستي تهديدات كردن خنثي در سرزمين صاحب دولت كوتاهي صورت در تنها ترتيب اين به .شود استفاده
 قرار اشاره مورد نيز ملل سازمان ويژه مخبر رشگزا در مسئله اين شود. متوسل مشروع دفاع به تواندمي قرباني دولت
 منجر شرط دو احراز با ديگر دولت خاك در دولت يك نظامي عمليات انجام ،آلستون فيليپ آقاي نظر به است. گرفته

 مشروع دفاع حق اعمال حال در عمليات دهندهانجام دولت ،اول :شد نخواهد سرزمين صاحب دولت حاكميت نقض به
 خود خاك از شده انجام حمالت كه نباشد قادر سرزمين صاحب دولت ،دوم .باشد منشور 51 ماده يباتترت وفق خود
  )60F59(.باشد نداشته كار اين انجام به تمايلي اصوالً يا كند متوقف را قرباني دولت عليه

 توضيح است. زور به توسل حقوق در ضرورت اصل محتواي به عنايت با آلستون گزارش در دوم شرط به اشاره
 .باشد داشته كامل سازگاري ،تناسب و ضرورت اصول با بايد قرباني دولت سوي از زور به توسل هرگونه آنكه،

 ديگر هاي روش هكاين مگر ،دهد پاسخ حمله به زور به توسل با نيست مجاز قرباني دولت ضرورت، اصل مطابق
 تهديدات كردن خنثي در سرزمين صاحب دولت كوتاهي صورت در تنها ،ترتيب اين به .نباشد پذيرامكان دفاع

 شود. متوسل مشروع دفاع به تواندمي قرباني دولت كه است تروريستي
 صراحتي است مشروع دفاع حق به استناد شروط از يكي ،ضرورت كه مورد اين در منشور 51 ماده متن اگرچه

 براي الزم و اساسي شرط ،ضرورت حالت جودو ،مزبور ماده مقررات موجب به كه گفت توانمي اطمينان با ندارد،
(است. مشروع دفاع حق از استفاده

61F

 داليل از يكي ،نفتي سكوهاي پرونده در نيز دادگستري الملليبين ديوان )60
 عنوان ضرورت اصل با حمالت اين انطباق عدم را ايران نفتي تأسيسات عليه آمريكا حمالت مشروعيت عدم

 
58. I.C.J. Reports 1949, Corfu Channel Case, Judgment of April 9th, 1949, p. 22. 

59. Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Study on Targeted Killings, May 28, 

2010, para. 28. 

 .93 ص ،پيشين كدخدايي، .60
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(كند. مي
62F

61( 
 قرباني دولت اصل، اين اساس بر گيرد. قرار توجه مورد قرباني دولت توسط بايد نيز تناسب اصل اين،  بر عالوه

 وسيع مقياس در قهريه قوه به توسل از و بندد كار به تهديد كردن متوقف هدف با تنها را زور به توسل است موظف
 از پيش احوال و اوضاع به وضعيت اعاده با مشروع، دفاع حق از استفاده مدعي دولت ديگر، بيان به بپرهيزد.

 عمالا در كه اقداماتي كه آنجاست ،ضرورت اصل با اصل اين پيوند كند. متوقف را خود نظامي اقدامات بايد تهاجم
  رود. فراتر كندمي توجيه را ها آن به استناد كه ضروري هدف يا شيوه از نبايد ،گيردمي صورت مشروع دفاع حق

 يا كردن متوقف براي كه معنا بدين باشد محورآينده بايد نظامي نيروي از استفاده از هدف آنكه نهايت در
 است. ممنوع تنبيهي و جويانهتالفي حمالت انجام پس پذيرد. صورت آينده در ايحمله كردن دفع

  
 مسلحانه مخاصمات حقوق و سرنشين بدون هواپيماهاي .3

 حقوق ديگر، عبارت به دانست. جنگ زمان خاص بشري حقوق قواعد مجموعه بايد را مسلحانه مخاصمات حقوق
(است. جنگ زمان در بشري حقوق ابزار ،مسلحانه مخاصمات

63F

62(  
 طرفين كه است افزارهاييجنگ و هاشيوه كنترل و نظارت در المللبين حقوق مهم شاخه اين ضرورت

 رنج كاهش و غيرنظاميان از حداكثري حمايت ،مسلحانه مخاصمات حقوق رسالت كه چرا برند،مي كار به مخاصمه
 در تنها مسلحانه مخاصمات حقوق كه برد خاطر از نبايد البته است. مسلحانه مخاصمات تندباد در نظامي نيروهاي

 مسلحانه مخاصمات حقوق نيز و مشترك 3 ماده رهگذر از بلكه نيست اعمال قابل الملليبين مخاصمات جريان
 افزارهاي جنگ نوع بر نظارت ضرورت مسئله اين دارد. اعمال قابليت نيز الملليبينغير مخاصمات جريان در عرفي

 دهد.مي افزايش الملليبين مخاصمات همانند را المللي غيربين مسلحانه مخاصمات جريان در رفته  كار به
 در شينسرن بدون هواپيماهاي از كه است استوار فرضپيش اين بر همگي ،بخش اين در شدهارائه مطالب

 هواپيماهاي از استفاده رفت، آن ذكر قبل هايقسمت در چنانچه البته شود. استفاده مسلحانه مخاصمه يك جريان
 ها پرنده اين از نيز جاسوسي يا اكتشافي عمليات در و نيست مخاصمه وضعيت به مختص تنها ،سرنشين بدون

 مخاصمات در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده موارد بر نوشتار اين تمركز اين، وجود با شود.مي استفاده
 طرفين، ميان كه است آن مسلحانه مخاصمات حقوق اعمال شرط دانيممي كه گونههمان زيرا است مسلحانه
 عمليات انطباق قابليت به تنها ،بخش اين در آنكه دليل به اين،  بر عالوه باشد. جريان در ايمسلحانه درگيري
 آنان آوريالزام ويژگي در كه »تناسب« و »تفكيك« يعني مسلحانه مخاصمات در مهم عرفي اصل دو و پهبادها

 بحث شود ه ميپرداخت ،ندارد وجود ترديدي الملليغيربين نوع در چه و الملليبين مسلحانه هايدرگيري در چه
  .شودمي موكول ديگر مجالي به ،مسلحانه مخاصمات انواع پيرامون
 در نيز سرنشين بدون هواپيماهاي آيا آنكه نخست است. سؤال دو به پاسخ ،مهم ئلهمس حاضر، بحث در
 اين طرح به نوبت اول، سؤال پاسخ بودن مثبت صورت در هستند؟ مسلحانه مخاصمات حقوق نظارت گستره

 
61. I.C.J. Reports 2003, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Merits, para. 76. 

 مجلـه  ،بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نقض از ناشي الملليبين مسئوليت بر نگرشي بيگـدلي،  ضيايي محمدرضا .62
 .7 ص ،1383 ،13 ش ،سياست و حقوق پژوهش
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 تناسب و تفكيك اصل جمله از بشردوستانه حقوق مقررات و موازين رعايت به قادر پهبادها آيا كه رسدمي پرسش
 زمره در سرنشين بدون هايپرنده كه رساند اثبات به را ادعا اين توانمي آيا ديگر، بيان به خير. يا هستند

 كنند؟مي عمل »كوركورانه« صورت به كه هستند تسليحاتي
 خارج و جنگ ميدان در سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده كه شد اشاره نكته اين به پيش هايقسمت در

 دغدغه مسلحانه، مخاصمات حقوق حوزه در است. دهش المللبين حقوق در چند سؤاالتي طرح به منجر ،آن از
 است. سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده اثر در مسلحانه مخاصمات حقوق اساسي اصول نقض ،اصلي

 چند در توانمي آن در مطروح مسائل فراواني و گستردگي رغمعلي را مسلحانه مخاصمات حقوق آنكه توضيح
(كرد. خالصه ايپايه مفهوم و اصل

64F

 آن در مخاصمات حقوق كليت شد مدعي بايد كه اصول اين از يكي )63
 رزمندگان و غيرنظاميان بين تفكيك اصل ،است مسلحانه مخاصمات حقوق بناي سنگ قولي به و شده خالصه

 مخاصمات حقوق اصل ترينمهم و ترينايپايه ترديد بدون غيرنظاميان و نظاميان بين تفكيك وظيفه )65F64(.است
 اثر در تناسب اصل مانند مسلحانه مخاصمات حقوق اصول ديگر رعايت تفكيك، اصل كنار در است. مسلحانه

 به حمله هنگام در تناسب، اصل اساس بر است. گرفته  قرار تشكيك مورد سرنشين بدون هواپيماهاي از گيريبهره
(تبعي صدمات برابر در بايد غيرنظامي اموال و نغيرنظاميا نظامي، اهداف

66F

 محفوظ امكان  حد  تا جنبي) (يا )65
 تبعي خسارات آيد، دست به نظامي حمله از رود مي انتظار كه قطعي و مستقيم نظامي مزيت با مقايسه در بمانند.

 باشد. حد از بيش نبايد
 مخاصمات حقوق در مذكور اصول با پهبادها از دهاستفا آيا كه شود ه ميپرداخت موضوع اين بررسي به ادامه در

 مخاصمات حقوق قواعد نقض به الجرم ،نبرد ميدان در هاپرنده اين از گيريبهره اينكه يا دارد سازگاري مسلحانه
 انجاميد. خواهد
 

 تفكيك اصل رعايت و سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده امكان .3ـ1
 سالح آن توانايي كنار در بايد را نبرد ميدان در اياسلحه هر گرويران قدرت و يياكار تفكيك، اصل اهميت به نظر

 ديگر سوي از غيرنظاميان اموال و نظامي اهداف و سو يك از غيرنظاميان و نظاميان ميان تمايز ايجاد براي
 مورد گروه دو يانم تميز به قادر كه هاييسالح از استفاده كه است آن تفكيك اصل اعمال طبيعي نتيجه سنجيد.

 است. ممنوع نبرد صحنه در كنند عمل »كوركورانه« ديگر عبارت به و نباشند اشاره
 كوركورانه صورت به ذاتاً هاپرنده اين كه اند مدعي ،سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده مخالفان از برخي

 لئقا ،مسلحانه مخاصمات حقوق .است شده شناخته مسلحانه مخاصمات حقوق در مفهوم اين البته .كنندمي عمل
 رزمندگان و غيرنظاميان ميان تفكيك به قادر كه ادواتي ،نخست ت.اس تسليحات از نوع دو ممنوعيت به

 
63. W. Fenrick, “Attacking the Enemy Civilians as a Punishable Offense”, Duke Journal of Comparative and 

International Law, 1997, vol. 7, p. 541. 

64. I. Detter, “The Law of War”, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, Second Edition, p. 141. 

65. Collateral Damage 
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 و سو يك از آنان اموال و غيرنظاميان ميان تفكيك ايجاد توانايي سالح يك آيا كهاين تعيين در البته )67F66(.نيستند
 نوع هر كه رو آن از ؛كرد توجه نبرد صحنه در آن كاربرد نحوه به نبايد راست،دا را ديگر سوي از نظامي اهداف
 گروه دو ميان كه گرفت كار به ايگونه به توانمي را پيچيده تسليحاتي سامانه يك تا ساده اسلحه يك از ،سالح

 تعيين در هآنچ پس .دشو پيشين سطور در مذكور ممنوعيت شامل نتيجه در و نشود لئقا تفكيك شده ياد
  ر.خي يا كند مي عمل كوركورانه ذاتاً سالح اين آيا كه است آن دارد اهميت سالح نبودن يا بودن پذير تفكيك

 رنج ايجاد به منجر كه است تسليحاتي مسلحانه، مخاصمات حقوق در ممنوعيت شامل ادوات از دوم دسته
 كه است آن هاسالح اين يتممنوع از هدف .دشومي مقابل طرف نيروهاي به غيرضروري صدمات ايراد و بيهوده
  .يابد كاهش حداقل به است توجيه غيرقابل نظامي ضرورت منظر از كه آسيبي ميزان
 مشخص طور به را آن تواننمي كه است ايگونه به خود ساختاري ويژگي به نظر هاسالح برخي ،ترتيب اين به

 اين رب 2603 قطعنامه ضمن نيز ملل سازمان عمومي مجمع .برد كار به اهداف و افراد از خاصي هايگروه براي
 نتايج به ها آن از استفاده كه كنندمي عمل ايگونه به ذاتاً شيميايي و بيولوژيك هايسالح كه كرد تصريح موضوع
 ـ ملل ازمانس عمومي مجمع كه شودمي مالحظه ترتيب اين به )68F67(.انجاميد خواهد بينيپيش غيرقابل و كنترل غيرقابل

 گرفته نظر در سالح يك بودن كورانهركو ذاتاً براي را بااليي آستانه ـ شيميايي و بيولوژيك هايسالح دنبرشمر با
 نتايج »بودن بيني پيش غيرقابل« و »كنترل غيرقابل« يعني عمومي مجمع نظرمورد معيار گرفتن درنظر با شايد است.

 هاسالح همين زمره در نيز را ايخوشه هايبمب بتوان آن كردن عمل كورانهكور شرط عنوان به سالح يك از استفاده
 ايراد امكان و شوند مي پخش فضا در بينيپيش غيرقابل شكل به انفجار از پس نيز هابمب قبيل اين زيرا داد قرار

 انواع به توجه  با و شده گرفته رنظ در معيارهاي مقايسه از آنكه، نتيجه داد. خواهند افزايش را غيرنظامي افراد به صدمه
 بدون هواپيماهاي كه شد مدعي ترديد بدون توانمي ،اندگرفته قرار كوركورانه ذاتاً گروه در كنون تا كه هاييسالح

  گيرند.نمي قرار تسليحات از گروه اين در خود خودي به سرنشين
 شده شليك موشك وي، باور به ؛است موافق موضع اين با نيز ملل سازمان ويژه گزارشگر ،آلستون فيليپ آقاي

 آن نقض جهت در يا تفكيك اصل رعايت با تواندمي سرباز يك اسلحه از شده شليك گلوله مانند درست پهباد از
 عقيده به .كنندنمي ايجاد را خاصي حقوقي چالش رابطه اين در سرنشين بدون هايپرنده و گيرد قرار استفاده مورد
 در حاكم شرايط و احوال و اوضاع مجموعه رفتنگ نظر در با موضوع موردي بررسي زمينه اين در مهم لهئمس ،وي

 )69F68(ت.اس حمله زمان
 اين عملكرد نحوه به دوباره نگاهي كند،مي تقويت رابطه اين در را ملل سازمان ويژه گرگزارش موضع آنچه

 نوع دو در و دارند مختلفي انواع ،شينسرن بدون هواپيماهاي كه ذكر شد نخست قسمت در هواپيماهاست.
(فاير هل هايموشك به مجهز اكثراً هواپيماها اين شكاري نوع شوند.مي گرفته خدمت به شكاري و شناسايي

70F

69( 
 اين عالوه به و نيست ترگسترده متر پنج از حال هر در كه دارند محدودي بسيار انفجار شعاع هاموشك اين .است

 
 .51 ماده 4 بند ژنو، هايكنوانسيون به اقيالح اول پروتكل .66

67. UNGA Res. 2603 (December 16, 1969), Question of Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons 

68. Supra note 48, para. 79. 

69. Hellfire   
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 صورت به مطلوب شرايط آمدن فراهم تا و نشده منفجر بالفاصله هواپيما از شدن رها از پس كه دارند را توانايي
 از رزمنده تشخيص كالسيك هايمالك كه امروزي نبردهاي در اين،  بر عالوه )71F70(.بمانند باقي كردهن عمل

 هايقابليت از ،دشومي رعايت كمتر نظامي متحدالشكل لباس پوشيدن و سالح آشكار حمل قبيل از غيررزمنده
 بهره تفكيك اصل بهتر و بيشتر چه هر اعمال براي خوبي هب توانمي پهبادها اطالعات آوريمعج و شناسايي

 .جست
 تعداد كشتار باعث سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده كه است انكار غيرقابل حقيقت يك اين حال هر در اما
 نفر 1000 تا 750 حدود ،2009 و 2006 هايسال بين فاصله در هاآمار اساس بر .است شده انغيرنظامي از زيادي

(اند.داده دست از را خود جان هواپيماها اين حمالت اثر در غيرنظامي
72F

 هواپيماهاي عمليات نيز موارد ايپاره در )71
 در هواپيماها اين ناموفق عمليات يك ،2010 سال فوريه در نمونه، عنوان به .ماند ناكام كامل طور به سرنشين بدون

 هارسانه و اخبار در روز هر كمابيش ،دست اين از هاييمثال )73F72(.شد غيرنظامي 23 شدن كشته به منجر ،افغانستان
 به هدف نادرست تشخيص از ناشي تلفات اين عمده بخش كه ساخت دور خاطر از نبايد البته .خورد به چشم مي

 قهطمن در غيرنظامي افراد دادن قرار هدف از چند مواردي نه،نمو عنوان به است. نادرست اطالعات ارسال دليل
 چند هر موارد اين در بودند. شده قلمداد القاعده گروه عضو ،اشتباه به كه است شده گزارش پاكستان وزيرستان

  است. شده داده تشخيص اشتباه اساس از هدف ،گيردمي نشانه را نظر مورد هدف ،پهباد
 زيرا است شده دانان حقوق و نظامي مسائل كارشناسان ميان در فراوان هايرانينگ بروز باعث موضوع اين

 بروز براي محلي ديگر ،پيشرفته فوق گرهايحس و هادوربين به سرنشين بدون هواپيماهاي بودن مجهز به عنايت با
 آقاي باور به است. افتهي تبلور نيز ملل سازمان ويژه مخبر اظهارات در دغدغه اين ندارد. وجود باال ضريب با خطا

 را نبرد فضاي سرنشين، بدون هواپيماهاي كنندههدايت خلبانان توسط دور راه از هاانسان گيريهدف« :آلستون
 عواقب و ندارند فيزيكي حضور نبرد صحنه در كه ]خلبانان[ افراد اين .است كرده اي رايانه بازي محيط به شبيه
 به احترام لزوم و حيات حق اهميت توانندمي چگونه ،كنندنمي درك آن وقوع محل در را انسان يك از حيات سلب

 و كشف در پيشرفته فناوري اين از استفاده سوء مواردي در و نادرست استفاده همين شايد )74F73(»؟دريابند را آن
 با رابطه در كه است رسانده باور اين به را دانان حقوق برخي كه است تروريستي هايگروه تهديدهاي سازيخنثي

 ژنو هايكنوانسيون به الحاقي پروتكل يك تدوين پيشنهاد برخي حتي و است احتياج جديد سازيقانون به پهبادها
(اند.داده را

75F

 توسط آن از استفاده سوء و سالح يك ذاتي توانايي ميان بايد شد، اشاره نيز ترپيش كه طور همان اما )74
 شد. تفكيك به قائل نظامي نيروهاي

 
70. M. McNab, “Clarifying the Law Relating to Unmanned Drones and the Use of Force: The Relationships 

between Human Rights, Self-Defense, Armed Conflict, and International Humanitarian Law”, Denver Journal of 

International Law and Policy, 2011, vol. 39, 692. 

71. Supra note 40, p. 274. 

72. Supra note 9, p. 655. 

73. Supra note 4, p. 941. 

74. M. Newton, “Flying into the Future: Drone Warfare and the Changing Face of Humanitarian Law”, Denver 

Journal of International Law and Policy, 2011, vol. 39, p. 608. 
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 نبردهاي با رابطه در يالمللبين سطح در اخير هايسال در كه تخصصي هاينشست در آنكه توجه جالب
 كه دستورالعملي در ،نمونه عنوان به .است شده توجه سرنشين بدون هواپيماهاي مقوله به نيز گرفته صورت هوايي

 مخاصمات حقوق برجسته ستادانا از تعدادي و نظامي كارشناسان از تئهي يك توسط ميالدي 2009 سال در
 .شد اشاره نيز پهبادها مسئله به د،ش تهيه هوايي مسلحانه مخاصمات در اعمال قابل حقوق مورد در مسلحانه
 )76F75(.داند مي اعمال قابل اافزاره جنگ اين بر كلي طور به را مسلحانه مخاصمات حقوق مقررات ،سند اين ترتيبات

 رعايت قبيل از ،هستند آن رعايت به ملزم حمله شروع از پيش هادولت كه احتياطي تاقداما نظر از مثال، عنوان به
 ،دست اين از و حاصل نظامي مزيت برابر در حمله از حاصل احتمالي خسارات ميزان سنجش و تفكيك اصل

 دستورالعمل گانكنندتهيه نظر از عالوه، به .ندارد وجود سرنشين بدون نوع و دارسرنشين هاي جنگنده ميان تفاوتي
 ـ غيرنظامي چه باشند نظامي چه حال ـ هستند افزارهاجنگ نوع اين كنترل و هدايت ولئمس كه افرادي ،مذكور

 آنان بر مستقيم كترمشا از ناشي حقوقي عواقب كليه و آيندمي حساب به مخاصمه در مستقيم كنندگان مشاركت
 به حمله خصوص به بشردوستانه حقوق قوانين نقض به منجر ،ادپهب از استفاده چنانچه ترتيب بدين .شود مي اعمال

 ذكر شايان داشت. خواهد عهده بر را گويي پاسخ مسئوليت مستقيم صورت به كنندهاستفاده دولت شود، غيرنظاميان
 )77F76(.است گرفته قرار مسلحانه مخاصمات حقوق نظران صاحب اكثر قبول مورد اخير گيري موضع كه است
 

 تناسب اصل رعايت و سرنشين بدون هواپيماي از استفاده امكان .3ـ2
 ،نظامي افراد و اهداف به مستقيم حمله وجود با آن در كه است هاييموقعيت شاهد روزه همه نبرد هايصحنه

 ،تناسب اصل كه است مرحله اين در .شودمي وارد جدي آسيب آنان اموال به يا شوندمي كشته نيز غيرنظاميان
 اين اعمال ،ديگر عبارت به .كندمي ايفا آنان اموال از حمايت و غيرنظاميان جان حفظ براي را خود كنندهتعيين نقش
 از منفك و نظامي مشروع هدف يك آنكه از پس يعني .شودمي مطرح تفكيك اصل صحيح اعمال از پس اصل

 گيريهدف آيا كه رسدمي موضوع اين بررسي به نوبت آنگاه ،گرفت قرار شناسايي مورد آنان اموال و غيرنظاميان
 اين گرفتن نظر در با ،شود آنان اموال به آسيب و غيرنظاميان شدن كشته به منجر است ممكن كه مشروع هدف اين

 به وارده صدمات نبودن يا بودن حد از زياده سنجش براي مختلفي هايمالك خير؟ يا است توجيه قابل خسارات
 ،هدف ارزش كه است شده ارائه درگير طرف براي حاصل نظامي مزيت به نسبت ينظامغير اهداف و غيرنظاميان

(اند.جمله آن از حمله انجام زمان و هدف استقرار محل
78F

77( 
 تعيين در مهمي نقش تواندمي سرنشين بدون هواپيماهاي طريق از اطالعات آوريجمع هم مرحله اين در

 بر عالوه .شود بسيار جاني تلفات و خسارات ايجاد از مانع و اشدب داشته عمليات صحنه در حاضر غيرنظاميان تعداد
 مركز به »زنده« صورت به اطالعات ارسال به قادر كه است آن پهبادها فرد به منحصر هايويژگي از يكي اين، 

 افراد تعداد خاص شرايطي در است ممكن كه روست آن از توانايي اين اهميت هستند. عمليات فرماندهي
 

75. Manual on International Law Applicable to Air and Missle Warfare, Program on Humanitarian Policy and 

Conflict Research at Harvard University, May 15, 2009, pp. 15-17. 

76. Supra note 22, p. 294. 

77. Supra note 58, p. 690. 
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 در جانبي خسارت ايراد كه باشد نحوي به حمله محل در واقع اموال يا عمليات انجام منطقه در حاضر يغيرنظام
 نحوي به نظر مورد محل جمعيتي تركيب عمليات، شروع از پيش لحظاتي اما كند توجيه را عمليات انجام صورت

 و گسترده كشتار به منجر ،ملياتع انجام و شده سنگين غيرنظامي جمعيت نفع به ترازو كفه كه يابد تغيير
 توسط نظر مورد منطقه لحظه به لحظه رصد امكان كه است بديهي .شود گناهبي غيرنظاميان توجيه غيرقابل

 شروع از پيش لحظات آخرين تا حتي كه داد خواهد عمليات فرمانده به را امكان اين ،سرنشين بدون هواپيماهاي
  آورد. عمل به جلوگيري آن آغاز از حمله
 

 سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده بر »احتياطي اقدامات« اصل اثر .3ـ3
 تا خواهدمي ها آن از ،تناسب و تفكيك اصول رعايت به درگير طرفين الزام كنار در مسلحانه مخاصمات حقوق
 دفه با را احتياطي اقدامات ايمجموعه ،عمليات انجام مدت طي طور همين و حمله شروع از پيش

 به الحاقي اول پروتكل 57 ماده در اصل اين محتواي .نمايند اتخاذ غيرنظاميان به آسيب رساندن حداقل به
 منازعات در چه و الملليبين مخاصمات در چه ،آن عرفي ويژگي مورد در كه است متبلور ژنو هاي كنوانسيون

 هادولت سرنشين، بدون هواپيماهاي با ملياتع شروع از پيش ترتيب، اين به ندارد. وجود ترديدي الملليغيربين
 ،نيستند غيرنظاميان به متعلق اموال از يا نبوده غيرنظامي نظر مورد اهداف اينكه از امكان  سرحد تا اند موظف

 انجام جريان در يا پيش اگر كه است آن مستلزم اصل اين مؤثر اجراي اين،  بر عالوه نمايند. حاصل اطمينان
 به توانمي ديگر جنگيِ ادوات و ابزار كارگيري به با كه آمد وجود به عمليات فرمانده نزد يناناطم اين عمليات

 از يابد، كاهش حداقل به غيرنظامي اموال و افراد به صدمه و آسيب كه نحوي به يافت، دست مشابهي نظامي مزيت
 كند. خودداري عمليات ادامه يا شروع

 هاي پرنده تجهيز و ساخت در موجود پيشرفته هايفناوري شد، مشاهده يزن پيشين هايقسمت در كه طور همان
 ،طوالني زمان مدت براي هدف يك گرفتن نظر زير امكان طور همين و پيشرفته گرهايحس قبيل  از سرنشين بدون

 ورد.آمي فراهم پيش از بيش را مخاصمه جريان در احتياطي اقدامات اصل رعايت امكان بالقوه صورت به همگي
 حفر به مظنون فردي كه فرضي در سرنشين بدون هواپيماهاي توسط تصاوير زنده ارسال امكان مثال، طور به

 هدف وي كه شود مشخص عمليات شروع لحظات آخرين در اما است، ايجاده كنار بمب دفن براي گودال
  شود. انسان يك جان نجات باعث تواندمي دارد، گودال حفر از ديگري

 
 )79F78(»هدفمند كشتن/قتل« و سرنشين بدون اپيماهايهو .4

 و افغانستان در آمريكايي نيروهاي درگيري به مربوط اخبار از مهمي بخش ،اخير هايسال در كه مسائلي از يكي
 بحث هرچند است. هدفمند قتل عمليات انجام در پهباد از استفاده بحث است، داده اختصاص خود به را پاكستان

پرداخته  به آن ـ موضوع فراخور به ـ بخش اين در است، خارج مقال اين حوصله از پديده اين با رابطه در لمفص
 شود. مي

 
78. Targeted Killing 
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 مسلحانه مخاصمات در آنان مستقيم مشاركت دليل به و غيرنظاميان حقوق عليه كه جدي تهديدهاي ميان در
 اركراه آن و است نموده جلب خود به را دانان حقوق نظر اخير هايسال در بقيه از بيش مورد يك آيد،مي عمل به

(متحده اياالت دولت كه است جديدي
80F

 ساير يا القاعده مانند تروريستي هايگروه با مقابله براي وي متحدان و )79
 مخالف سياسي احتماالً و نظامي فعاالن ،آن اساس بر و اندگرفته پيش در نامتقارن هايجنگ در مشابه هايگروه
 د.نبرمي بين از غافلگيرانه صورت به گاه و نبرد انميد از خارج را خود

 يافته شهرت ”Targeted Killing“ به بشردوستانه حقوق نظرانصاحب بين در نظامي جديد راهبرد اين
 ترينجدي از يكي عنوان به آن از توانمي و اندكرده برگردان »هدفمند قتل كشتن/« به را آن فارسي در كه است

 قبيل اين در كه افرادي درصد 35 حدود موجود، آمارهاي طبق برد. نام غيرنظاميان حقوق رويپيش هايچالش
 غيرمستقيم حتي و مستقيم شركت ،مخاصمات در هرگز كه هستند كساني دهندمي دست از را خود جان ،عمليات
(اند.نداشته

81F

80( 
 به را آن توانمي كلي طور به اما ندارد وجود هدفمند كشتن از پذيرشي مورد و واحد تعريف هيچ حاضر حال در
 كشتن هدف با افراد، عليه قهريه قوه از شدهطراحي پيش از و شده ريزيبرنامه استفاده كرد: تعريف زير شكل

(مذكور. افراد كردن بازداشت براي اقدام بدون جنگ، زمان در چه و صلح زمان در چه ،ها آن
82F

 محققان، از برخي )81
 كه باورند اين بر نيز ايعده )83F82(.دانندمي نيز كشور يك دولتي مقامات صريح وافقتم متضمن را هدفمند قتل

 فعاليت بودن تهديدآميز ميزان اساس بر بلكه ،فرد بودن رزمنده به دولت يك اعتقاد دليل به نه هدفمند قتل عمليات
(باشند. نداشته نظامي جنبه وي هايفعاليت اگر حتي ،گيرد مي صورت وي

84F

83( 
 حاميان كه مخالفان .دارد وجود متفاوت ديدگاه دو ،عمليات دست اين بودن غيرقانوني يا مشروعيت با طهراب در
 نوعي ،هدفمند كشتن كه باورند اين بر هستند تروريستي هايعمليات به پاسخ در كيفري حقوق الگوي اجراي
(قضايي هايتضمين رعايت بدون اعدام

85F

 و بشردوستانه حقوق ترتيبات جرايا امكان براي آنان، باور به است. )84
 بنديطبقه مسلحانه مخاصمه عنوان به را وضعيت بتوان كه برسد حدي به هاخشونت آستانه ابتدا بايد فرد يك قتل
 از هنجاري چارچوب تغيير براي تواننمي را سپتامبر يازده حوادث شدت و گستردگي با حتي بارخشونت فعل و كرد

(دانست. كافي شردوستانهب حقوق به كيفري حقوق
86F

 اثبات بار مسلحانه، درگيري وقوع احراز از پس اين،  بر عالوه )85
 

 گيرد.مي صورت عراق و افغانستان يمن، مانند كشورهايي و خاورميانه در بيشتر آمريكا چنيني اين عمليات .79
80. D. Casey, “Breaking the Chain of Violence in Israel and Palestine: Suicide Bombings and Targeted Killings 

under Intenational Humanitarian Law”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2005, vol. 32, p. 316. 

81. M. Wong, “Targeted Killings and the International Legal Framework: With Particular Reference to the US 

Operation against Osama Bin Laden”, Chinese Journal of International Law, 2012, vol. 11, p. 128. 
82. N. Melzer, “Targeted Killing in International Law”, Oxford University Press, 2008, pp. 3-4. 
83. L. Doswald-Beck, “The Right to Life in Armed Conflict: Does International Humanitarian Law Provide All 

the Answers”, International Review of the Red Cross, 2006, vol. 88, p. 894. 
84. Extra-Judicial Execution/Killing 
85. A. Paulus, and M. Vashakmadze, “Asymmetrical Warfare and the Notion pf Armed Conflict – A Tentative 

Conceptualization”, International Review of the Red Cross, 2009, vol. 91, p. 118. 
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 رهيافت، اين حاميان ديد از نتيجه در است. عمليات مجري دولت عهده  بر نيز مخاصمه در مستقيم مشاركت اثبات
 ،الگو اين ارچوبهچ در و است كيفري حقوق الگوي تروريست، فرد با برخورد بحث در اجرا قابل و مشروع قالب
 است. قانوني و مجاز معدودي موارد در تنها ،فرد يك از حيات سلب

 معتقدند هستند، مسلحانه مخاصمات الگوي اجراي خواستار كه هاعمليات قبيل اين اجراي حاميان ،مقابل در
 مخاصمه يك هك داشت باور توانمي كه باالست حد آن تا القاعده نظير هاگروه برخي با درگيري شدت كه

 گيري هدف كه بود خواهند رزمندگاني نيز ميان اين در درگير افراد الجرم .است جريان در طرف دو ميان مسلحانه
 است. مجاز مكاني و زمان هر در آنان قتل و

(كشاند خواهد درازا به را بحث ،آنان مواضع در قضاوت و طرف دو سوي از شدهارائه نظرات مبسوط تحليل
87F

86( 
 با كه هدفمندي قتل عمليات مشروعيت بررسي در كه است اين آمريكا دولت رويه با رابطه در مهم ئلهمس اما

 مشروعيت هكنندتعيين خود خودي به پهبادها اين از استفاده رسد،مي انجام به سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده
 قواعد و اصول در توانندنمي جنگي ابزار و سيلهو يك عنوان به پهبادها ديگر، عبارت به نيست. هاعمليات اين

 اين مشروعيت مورد در داوري و باشند تأثيرگذار ،هدفمند قتل عمليات خصوص  در گيريتصميم بر حاكم هنجاري
 مسلحانه، مخاصمات در غيرنظاميان مستقيم مشاركت چون مفاهيمي تحليل و بررسي مستلزم هاعمليات نوع

 و حيات حق پذيري استثنا بشر، حقوق فراسرزميني اعمال قابليت غيرنظامي، و زمندهر مفهومي گستره تعيين
 كارگيري به است اختالف محل آنچه  ساده، بيان به است. مسلحانه مخاصمات وقوع شرايط احراز :قبيل از مسائلي
 مشروع مليع اصوالً شخص يك هدفمند قتل آيا كه اينجاست سؤال بلكه نيست هدفمند كشتن براي پهبادها

 بدون هواپيماي طريق از قتل اين كه ندارد تفاوتي ديگر سؤال، اين به مثبت پاسخ صورت در خير. يا است
 خاطر از نبايد هرچند سبك. و كوچك سالح از دهاستفا با و مبدل لباس با مأمور توسط يا گيرد صورت سرنشين

 است. كرده آسان بسيار را دهدفمن لقت ،سرنشين بدون و كوچك هايپرنده فناوري ساخت دور
 

 نتيجه
 واقعه اين مهار در جهاني جامعه تالش هاسال و بوده بشر زندگي از الينفكي جزء همواره شوم پديده اين جنگ،

 به افراد كردن وادار باشد، ميان در گسيخته لجام هايطلبي قدرت پاي كه هنگامي زيرا است مانده نتيجه بي هولناك
 در لبه دو شمشيري مثابه به فناوري پيشرفت ميان، اين در نمايد.مي ناممكن و سخت بسيار قياخال قوانين رعايت
 از استفاده ،شد ذكر نوشته اين در چنانچه است. داده تغيير را امروزي هايجنگ سبك و گرفته قرار بشر دست
 تحوالت اما گردد.مي باز دوم جهاني جنگ از بعد وقايع به و نيست ايتازه اتفاق ،سرنشين بدون افزارهاي جنگ
 است. داده تغيير را هاپرنده اين كاربري ،اخير دهه يك

 در پهبادها با رابطه در مطرح هايچالش تمامي تقريباً ،شد اشاره نيز مقاله اين جاي جاي در كه طور همان
 با رابطه در است كنمم بلكه نيست هاپرنده اين مختص تنها مسلحانه، مخاصمات حقوق و زور به توسل حقوق

 
  :ن.ك زمينه، اين در بيشتر مطالعه براي .86

 الملـل، بـين  حقـوق  ارشد كارشناسي نامهپايان ،مسلحانه مخاصمات در غيرنظاميان مستقيم مشاركت حسيني، بندعالقه يونس
   .1389 تهران، دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده
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 توانمي نيز را امر اين دليل شود. مطرح ترديدهايي چنين رود،مي كار به مشابه هايوضعيت در كه يسالح نوع هر
 يك جز چيزي ساختشان، به مربوط فناورانه هايپيچيدگي رغم علي هواپيماها اين كه كرد جستجو حقيقت اين در

 هاپرنده اين بر كه ايپيشرفته تجيهزات كه شد مدعي توانمي حتي و ندنيست مخاصمه جريان پيشبرد براي ابزار
 از بيش را بشردوستانه حقوق ترتيبات رعايت امكان بالقوه طور به ـ شد حظهمال كه نحوي به ـ است شده نصب
 .آوردمي فراهم ديگر هاي سالح

 به مربوط مفاهيم از برخي رد نگرش تحول به منجر 2001 سپتامبر 11 روز وقايع كه شد مدعي توانمي
 مفهوم به نسبت دانان حقوق و هادولت تلقي در القاعده گروه گرفتن قدرت و ظهور .دش زور به توسل حقوق

 )88F87(.دكر ايجاد تغييراتي غيردولتي بازيگران
 خصوصيات مانند ناتو، عضو هايدولت و القاعده گروه ميان درگيري فرد به منحصر هايويژگي روي، هر به

 نيروها اين تشخيص امكان عدم و القاعده نيروهاي اختفاي محل به آسان دسترسي عدم درگيري، محل جغرافيايي
 ،است داده سوق سرنشين بدون هايپرنده فناوري از بيشتر هرچه استفاده به را غربي مقامات غيرنظاميان، از
 آمارهاي اساس بر است. بوده نيز آميزوفقيتم زيادي حد تا سرنشين بدون هواپيماهاي از استفاده آنكه ويژه به

 طريق از را القاعده ياعضا از نفر 1707 تا 1060 بين متحده اياالت ارتش ميالدي، 2010 سال پايان تا موجود،
(است. رسانده قتل به پهبادها از گيريبهره با و هوايي عمليات

89F

 سرنشين، بدون هواپيماهاي عمليات بودن  رمؤث )88
 سال در القاعده شبكه عمومي روابط والنئمس از يكي .ندا معترف آن به نيز خود ،القاعده مقامات كه است ايلهئمس

 قلمرو و تجهيزات ،نيروها دادن دست از حال در پهبادها پياپي حمالت دليل به القاعده كه كرد اعالم 2011
 )90F89(.است خود كنترل تحت

 گيريهدف با رابطه در دولت اين فعلي رويه كه تاس باور اين بر متحده اياالت دولت ميان، اين در
 حقوق مقررات و قوانين تمامي با سرنشين بدون هايپرنده از گيريبهره و هوايي عمليات طريق از ها تروريست

 و مقررات بررسي با موضوع اين .دارد كامل مطابقت مسلحانه مخاصمات حقوق ترتيبات خصوص به الملل،بين
 شدت به دش ارائه پيش هايبخش در كه مسلحانه مخاصمات حقوق و زور به توسل حقوق در موجود هنجارهاي

 است. ترديد مورد
 توسط آن از استفاده نوع و سالح يك ذاتي توانايي ميان بايد ،شد اشاره نيز قبل بخش در كه طور همان اما
 مخاصمات حقوق الزامات با قوهبال صورت به حداقل پهبادها رسدمي نظر به شد. تفكيك به قائل نظامي نيروي

 آن هدايت كه ايجنگنده در ،نمونه عنوان به .دارند كامل تطابق تناسب و تفكيك اصول رعايت مورد در مسلحانه
 آنان بودن غيرنظامي يا نظامي مورد در تصميم ،نظر مورد اهداف شناسايي مراحل تمامي ،دارد عهده به خلبان يك را
 و عمليات انجام لحظه در بايد ه،وارد خسارات با انهدام صورت در حاصل نظامي زيتم تناسب سنجش ،نهايت در و

 و مقابل طرف هايجنگنده حمالت مراقب بايد وي كه حالي در پذيرد صورت خلبان شخص خود توسط
 

 .1388 ،51 ش ،راهبرد فصلنامه ،عراق در القاعده افول و ظهور اسدي، اكبر علي :.كن ه،القاعد مورد در بيشتر طالعهم براي .87
88. M. Schmitt, “Drone Attacks under the Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the ‘Fog of Law’”, Yearbook 

of International Humanitarian Law, 2010, vol. 13, p. 312. 

89. Supra note 9, p. 632. 
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 براي توانندمي سرنشين بدون هواپيماهاي كه است حالي در اين .باشد نيز زمين از شدهشليك هاي موشك
 را الزم اطالعات پيشرفته گرهايحس ساير و دوربين از استفاده با ،كنند تعقيب را خود هدف متوالي هاي تساع

 تحليل و تجزيه را واصل اطالعات كامل آرامش با و نبرد صحنه از دور نيز نيروها آن و دنبرسان خودي نيروهاي به
 د.كنن

 به اي رايانه هايبازي سبك به و مانيتورها طريق از امن، اتاقي در نبرد كه ساخت دور نظر از نبايد البته
 است داده سوق نظر اين سوي به را دانان حقوق برخي نيز امر همين زند.مي دامن مخاصمه جريان در توازن عدم
 و رفتارشناسي هايآموزش بر بسياري مقابل، در است. هنجارسازي نيازمند زمينه اين در المللبين حقوق نظام كه

 نظارت تحت همچنان هاپرنده اين كه باورند اين بر و دارند تأكيد خلبان نظامي هايآموزش بر عالوه ناسيشروان
 مخاصمات حقوق قواعد نقض به منجر ها آن كارگيري به چنانچه و دارند قرار مسلحانه مخاصمات المللبين حقوق

  ندارد. وجود ها آن كارگيري به در منعي د،نشو مسلحانه
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