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چکیـده
پژوهش حاضر بکااگیرر هواپرماهاا بانو سرنشار گا دگ چااگچوب حقاو خااماما
خسلحانه برگسی و تحلرل خیکنن .ای خقاله ابتنا خشروعرت یا غرر قاانونی باود خّاراد اسات اد ا
هواپرماها بنو سرنشر گا خوگد تحلرل قاراگ داد و سا ب باه برگسای امال ت کراا و قواعان
حقوقی آ دگ خوگد ای هواپرماها خیپردا د .برگسی حقو بر الملل و گویه دولتها نشا خیدهن
که به طوگ کلی است اد ا هواپرماها بنو سرنشر دگ خاامما
که هواپرماها بنو سرنشر وسرله هستنن نه سالح ،خقرگا

با خانعی خواجه نرست .ا آنّا

ناظر بر کنتار تسالرحا

بار آن اا

اعما نمیشود؛ دگ نترّه دگ خضمو حقو خاامما  ،ایا هواپرماهاا باه عناوا وسارله یاا دگ
گاستا گوش جنگی به کاگ یرفته خیشونن که بکاگ یرر آ ها بایساتی خنبقاب بار امال ت کراا
باشن .دگ خوگد ای بحث که آیا هر است اد ا ا ای هواپرماها خبابب خقرگا

حقو بر الملل بشر

دوستانه خیباشن یا خرر ،به طوگ خبلب نمیتوا حکمی تعرر کرد ،بلکه بساتگی داگد باه ایا کاه
هواپرما با چه توانایی و دگ چه خوقعرتی بکاگ یرفته خیشود .برا برگسی خساالل خاوکوگ گویکارد
نظر ای خقاله خقتنی بر نظریه حقو وضعی جنین یا اثقا

یرایی نوی  1است.

▪ واژگان کلیدی:
امل ت کرا ،حقو بشر دوستانه ،حقو خاامما

خسلحانه ،هواپرما بنو سرنشر .

Neo Positivism
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مقدمه
بکار گیری هواپیماهای بدون سرنشین نقش مهمی در توفیق تاکتیکها و استراتژیهاای
نظاامی ایااا کاردس اسات ( .)McDaid and Oliver, 1997: 49-53در حاا حاضار کااربرد
سیستمهاای بادون سرنشاین در عملیاا نظاامی ارتاشهاای پیشارفته دنیاا در کناار ساایر
هواپیماهای جنگندس بمب افکن معمو است (شکوهی و عندلیبی .)14 :1391 ،بر اساس یاک
گزارش تعداد کشورهایی که از هواپیماهای بدون سرنشین استاادس میکنند از حدود  41کشور
در سااا  2004بااه حاادا

 76کشااور در سااا  2012رساایدس اساات ( UK, House of

 .)Commons, 2013: 3مهمترین مزیتی که یک هواپیمای بدون سرنشین دارد این اسات کاه
خطر از دست دادن خلبان از بین میرود .در حالی که از دست دادن یک خلبان ،جباران نشادنی
اسات( ،)McDaid and Oliver, 1997: 8ارزش یاک هواپیماای بادون سرنشاین ناوح مسال
پریداتور 1تنها بین  10تا  15میلیون دالر است .این ر م حتی باه لااام ماادی در برابار هزیناه
ساخت یک هواپیمای فانتوم( )F-22که  412میلیون دالر اسات ،ناازیز اسات( Lewis, 2012:

 .)296به همین دالی دولت ها تمای بسایاری در بکاارگیری هواپیماهاای بادون سرنشاین
دارند .از این رو شناخت درستی از واعد حقو ی ناظر بر بکارگیری این هواپیماها در حقاو
بین المل مخاصما مسلاانه ضروری است.
هر بررسی حقو ی دربارس استاادس از هواپیماهای بدون سرنشین بایساتی باا توجاه باه
کاربرد خود این هواپیماها صور بگیرد .به عنوان مثا  ،اگر با استاادس از هواپیماهای بادون
سرنشین بمباران شیمیایی رخ داد یا سالحهای آتش زا با استاادس از ایان هواپیماهاا پرتاا
شد ،نمی توان این اعما را در زارزو مشروعیت استاادس از هواپیماهای بادون سرنشاین
بررسی و تالی کرد؛ زیرا ممنوعیت استاادس از سالحهای شایمیایی و ساالحهاای آتاش زا،
خود باث مستقلی در حقو بین المل است و ارتباطی به این ندارد که اعما یاد شادس باه
وسیله توپ ،تانک ،یا هر وسیله دیگری از جمله هواپیماهای بدون سرنشاین صاور بگیارد.
Predator
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لیکن زنانچه به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین به دلی رعایت نکاردن اصاولی از بیا
اص تاکیک ،حمله ای منجر به صدمه شدید به جسم یا سالمت روحی گردد ،این ا دام را به
این دلی میتوان در زارزو مسائ هواپیماهای بادون سرنشاین بررسای کارد کاه فقا
بکارگیری آنها منجر به این صدما شدس است .بنابر این ،آن زیزی برای مشروعیت یا عادم
مشروعیت استاادس از هواپیماهای بدون سرنشین مسئله است که اختصاصاً معلو بکارگیری
این هواپیماها باشد .از نظر سلبی برای روشن شدن باث میتوان گات به گونهای که اگر در
ضیهای هواپیمای بدون سرنشین بکار گرفتاه نمایشاد ،ا ادامی مياایر باا ماوازین حقاو
بینالمل روی نمیداد.
سؤاالت پژوهش :با توجه به اینکاه هواپیماهاای بادون سرنشاین ،از راس دور هادایت
میشوند و در میدان نبرد خلبانی وجود ندارد که مستقیماً ناظر بار اوضااح و احاوا باشاد و
همچنین مسئله مهم رعایت اص تاکیک میان مبارزان و غیر مبارزان توس این هواپیماهاا
سؤاال زیر مطرح و بررسی شدس است:
• آیا وضع مناصر به فردی وجود دارد که بتوان هر نوح استاادس از هواپیماهای بدون
سرنشین را در همه شرای یا بعضی شرای ممنوح دانست؟
• با توجه به نوح عملیا این هواپیماها آیا میتوان از توس به وساای و شایوسهاای
خائنانه جنگی سخن گات؟
• در راستای رعایت اص تاکیک ،بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشاین مطاابق باا
اصو حقو بین المل بشر دوستانه است یا خیر؟
روش تحليل :روش تالیلی این پژوهش برای پاسخ به سواال مذکور روش اساتدال
منطقی ،یعنی روش استقرایی و روش استنتاجی است (ضیایی بیگدلی.)8-13 :1384 ،
رويكرد نظري :رویکرد نظری این مقاله مبتنی بر نظریه حقو وضعی جدید یا اثبا
گرایی نوین است .بر اساس این مکتب حقو بینالمل بدون موافقات دولاتهاا نمایتواناد
اعتبار و آمریتی داشته باشد ،بنابر این در تنظیم یک اعدس حقو باینالملا بایاد موافقات
صری دولتها اساس و مبنای آن باشد ،زیرا حاکمیت دولتها مقدم بر حقو بینالمل اسات
(موساایزادس .)13 :1388 ،از ایاان رو در شناسااایی یااک اعاادس بااه عنااوان اع ادس یاقااو
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بینالمل  ،بایستی سؤا شود که «آیا دولتها این اعدس را به عنوان یاک اعادس مرساوم در
حقو بینالمل

بو دارند یا خیر؟» (اکهورست .)5 :1376 ،لذا اثبا گرایی دیدگاهی غیار

هنجاری است که تأکید آن بر معیارهای رسمی و تضمین های عملی واعد حقو ی اسات .از
منظر حقو دانان اثباتی ،حقو باینالملا شاام

واعادی اسات کاه دولاتهاا از طریاق

معاهدا  ،عرف و سایر اشکا  ،رضایت خود را نسبت باه آنهاا اعاالم داشاتهاناد (کااظمی،
.)89 :1394
 -1بررسی مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشـین در چـارچو
ناظر بر بکارگیری وسایل و شیوههای جنگی

وواعـد

1

حقو مخاصما مسلاانه رشتهای از حقاو باینالملا عماومی اسات کاه واعادی
همچون تبیین ماهوم حقو ی جنگ ،ا داما مقابله به مث مسلاانه ،واعد ناظر بار آغااز و
پایان جنگ ،واعد ناظر بر تعیین عرصه مخاصما  ،واعدی که به ناوعی اجاازس اساتاادس از
وسای  ،شیوسها و سالحهایی را که در جنگها مجاز میباشد ،واعد ناظر بار غناایم جنگای،
حقو بی طرفی و در نهایات حقاو بشار دوساتانه را شاام مایشاود .بناابر ایان حقاو
مخاصما مسلاانه اعم از حقو بشر دوستانه ا که ناظر بر حمایت از حقو افراد انساانی و
تکالیف آنها در مخاصما است ا میباشد (ضیایی بیگدلی .)27 :1392 ،هر زند توسا باه
زور در نظام مل متاد ممنوح است و ممکن است در آغاز زنین برداشت شود که نیازی باه
تدوین مقررا ناظر بر درگیریهای مسلاانه نباشد ،لکن با وجود تاریم توسا باه زور باه
عنوان یک اعدس آمرس بین المللی ،با نگاس وا ع گرایانه به رواب بینالمل مشاخ

مایشاود

که در رواب میان دولتها همیشه حالات صال اساتقرار نادارد .فقادان مشاروعیت توسا
غیر انونی به زور موجب این نمیشود که ضرورتی برای تنظیم رواب دو متخاصم احسااس
نشود؛ از این رو از وجود مقررا راجع باه تادیاد آزادی عما دولاتهاا در هنگاام نقا
صل گریزی نیست .در مورد هواپیماهای بدون سرنشین ،از یک سو با توجه به ایان کاه ایان
وسای از راس دور هدایت می شوند و در صانه نبرد خلباان حضاور ندارناد و از ساوی دیگار
Means of Warfare
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توجه به مادودیتهای این هواپیماهاا ،تاااو در ساط اساتانداردها و توانااییهاای آنهاا،
موجب طرح این سؤا میشود که در زه شرایطی استاادس از هواپیماهای بدون سرنشین بار
اساس واعد حقو بینالمل مخاصما مسلاانه مجاز یا ممنوح است.
بر اساس مادس ( )22مقررا منضم باه کنوانسایون زهاارم الهاه  ،1907در خصاو
وانین و عرفهای جناگ زمینای (« )H.IV.R, 1907حاق طارفهاای متااار در اتخاا
وسای برای ایراد آسیب به دشمن نامادود نیست» .مشابه هماین مقاررس در بناد ( )1ماادس
( )35پروتک او  1977الاا ی به عهدنامههای  1949ژنو ( )AP I, 1977تکرار شدس است:
«در هر درگیری مسلاانه ،حق طرف های درگیار در انتخاا روشهاا یاا ابزارهاای جنگای
نامادود نیست» .همچنین بر اساس اعدس ( )70حقاو باینالمللای بشار دوساتانه عرفای
«استاادس از ابزارها و روش های جنگی که از ماهیتی برخوردارند که باعث ورود آسیب بایش
از اندازس و یا درد و رنج غیر ضروری میشوند ،ممنوح مایباشاد» (هنکرتاز و دوساوالد باک،
 .)364 :1387زنانچه مالحظه می شود بار اسااس حقاو باین الملا

اراردادی و عرفای،

دولتها نمی توانند در مخاصما  ،برای هزیمت نیروهای طرف دیگار هار وسایلهای را بکاار
گیرند یا به هر روشی متوس شوند .ممنوعیت استاادس از ابزار یا روشهای جنگی که ماهیتاً
موجب ایراد صدمه شدید و غیر ضروری هستند ،در وا ع یک اعدس ماسو میگردد که در
معاهدا بینالمللی ،طعنامههای سازمانهای بینالمللی ،دستور العم های نظاامی ،اوانین
داخلی بسیاری از کشورها و رویههای ضایی درج و مورد استناد رار گرفته است (هنکرتاز و
دوسوالد بک .)364-367 :1387 ،این بخش از پژوهش به این میپردازد که آیاا اساتاادس از
هواپیماهای بدون سرنشین هم به عنوان یک روش جنگی و هم به عنوان یک ابزار ،میتواناد
سبب ایراد صدمه شدید و غیر ضروری شود یا خیر .به عبار دیگر ،اساتاادس از هواپیماهاای
بدون سرنشین با اعدس یاد شدس مورد بررسی رار میگیرد.
شیوسهای نبرد متااو از وسای نبرد است .شیوسهای نبرد ،حماال و ساایر فعالیاتهاای
طراحی شدسای است که بر عملیا نظامی یا استعداد نظامی 1دشمن تاثیر مناای مایگاذارد .در

Military Capacity
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اصطالح نظامی ،روشهای جنگی شام مقولههای کلی متعدد عملیا ها ،از بیا بمبااران ،1باه
عالوس تدابیر خا

استاادس شدس برای حمله ،از بی بمباران از ارتااح بااال مایشاود .در مضامون

حقو بینالمل مخاصما مسلاانه« ،روشهای جنگی» عطف به ایان دارد کاه حملاه و دیگار
ا داما مخاصمهآمیز ،زگونه هدایت میشود ،در حالی که «ابزار جنگی» وسیلهای است که برای
اعما روش جنگی به کاار مایرود (.)Commentary on the HPCR Manual, 2010: 43-44
منظور از وسای نبرد تسلیااتی اسات کاه در درگیاریهاای مسالاانه باه کاار مایرود و ماراد از
شیوسهای نبرد ناوس استاادس از وسای نبرد اسات .بار ایان اسااس آنچاه از مصاادیق وساای نبارد
شمردس شدس در وا ع بررسی تسلیاا و بمبها ا مانند گلولاههاای اناجااری ،گلولاههاای افشاان،
مینهای ضد نار ،سالحهای شیمیایی ،سالحهای آتش زا ،سالحهای بیولوژیک و هساتهای ا باودس
است (رک :ضیایی بیگدلی .)203-243 :1392 ،لیکن ماهوم ابازارهاا یاا وساای جنگای ماهاومی
نیست که تنها بر بمبها ناظر باشد؛ بلکه اتاا اً ماهوم ابزار یا وسیله 2اعم از تسلیاا باودس و شاام
سکوها یا سیستمهای تسلیااتی 3از بی بمبها ،موشکها ،راکاتهاا و هواپیماهاایی کاه در یاک
حمله به کار میرود نیز میشود ( .)Commentary on the HPCR Manual, 2010: 41-42باه
نظر میرسد ،مشک در تنیدس شدن دو ماهوم سالح و وسایله باا یکادیگر باشاد .در بعضای آثاار
حقو ی نیز ،این دو ماهوم به یک معنا نیز به کار بردس شدس است؛ به عنوان مثاا  ،از نظار کمیتاه
بینالمللی صلیب سرخ ،سالحهای نیزس مانناد باا ناوک تیار دار ،سارنیزس باا لباههاای برگشاته،
گلولههای منبس شوندس ،گلولههاای اناجااری ،سام و ساالحهاای سامی و شایمیایی از جملاه
سالحهایی است که در رویه به عنوان ابزاری که در صور استاادس در یک مو عیت معاین یاا در
تمام شرای باعث ایجاد صدما غیرضروری میشوند ،عناوان شادساناد(هنکرتز و دوساوالد باک،
 .)374-373 :1387این در حالی است که سرنیزس ماهیت متااوتی از بمب شیمیایی دارد و نمای
توان هر دو را از یک سنخ تلقی کرد .ممکن است به همین دلی باشد که نظر کمیته بر این است
که استاادس از سالحهای مزبور ممکن است در یک مو عیت معین (مثا سار نیازس) یاا در تماام
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شرای (مث بمب شیمیایی) باعث ایجاد صدما غیر ضروری شود.
باث منا شه آمیز که عالوس بر ثمرس نظاری ،فایادس کااربردی نیاز دارد ایان اسات کاه
هواپیماهای بدون سرنشین سالح تلقی میشود یا یک وسیله؟ بارای پاساخ باه ایان ساؤا ،
می توان از دو روش ،یکی روش استنتاجی حقو بین المل  ،و دیگر توس به یاس به عنوان
یکی از مبانی استنباط احکام حقو ی استاادس کرد .ثمارس ی عملای اینکاه هواپیماای بادون
سرنشین ،وسیله تلقی شود این است که نمیتوان ممنوعیت ناظر بر رژیم کنتار تسالیاا
را بر آن مترتب کرد.
برخی از ماققان (آرمایی )1387 ،معتقدند از نظر بینالمللی خطراتای کاه پهپادهاای
رزمی و غیر رزمی و فناوری آنها ایجاد میکنند برابار باا تولیاد ساالحهاای کشاتار جمعای
میباشد .این سامانهها و فناوریهای همراس آنها تات پوشش پیمان کنتر فناوری موشاکی
رار دارد .پهپادهای بزرگ و پهپادهای وا عاً رزمی از حدود توافقنامه پیمان کنتار فنااوری
موشکی تجاوز می کنند .این پیمان صادرا هر نوح هواپیمای کاما را کاه بتاوان از آن باه
عنوان حام سالحهای کشتار جمعی استاادس کرد منع میکند .پیماان ماذکور ،در صاورتی
که پهپادها توانایی حم بیش از  500کیلوگرم بار و بارد بایش از  300کیلاومتر ،یاا حتای
فق برد بیش از  300کیلومتر صرف نظر از ظرفیت باار ،را داشاته باشاند در بار مایگیارد
(آرمایی .)159-160 :1387 ،طع نظر از درستی یا نادرستی اساتدال ماذکور ،بایاد گاات
رژیم کنتر فناوری موشاکی کاه  34دولات عضاو آن هساتند ،فقا یاک مشاارکت غیار
معاهدسای غیر رسمی از دولتهایی است که در منع گسترش موشکها ،وسای هوایی بدون
سرنشین و فناوریهای مرتب  ،منافع مشترکی دارند .هدف این رژیام ماادود کاردن خطار
گسترش سالحهای کشتار جمعی (مانند سالحهای هسته ای ،شیمیایی و میکروبی) است که
میتواند در سیستمهای ارسا (به غیر از هواپیماهای سرنشین دار) این سالحها ماؤثر باشاد
(.)Missile Technology Control Regime, 1987
بررسی و مطالعه معاهدا بینالمللی راجع به حقو مخاصما مسلاانه نیاز مؤیاد ایان
دیدگاس است که هواپیماهای بدون سرنشین ،یک وسیله و جنگ افزار تلقی میشود .در اسناد و
معاهدا بینالمللی ناظر بر حقو باینالملا بشار دوساتانه و هادایت مخاصاما  ،اصاطالح
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«سالح» منصرف از وسیلهای است که بکارگرفته میشود .باه عناوان مثاا  ،ماادس  5عهدناماه
یمربوط به تاریم سالحهای هستهای در آمریکای التین مورخ  14دساامبر  1967در اداماه
تعریف سالح هستهای مقرر میدارد ...« :البته وسیله ای که بارای حما یاا حرکات ساالح
هستهای مورد استاادس رار می گیرد ،جزو این تعریاف نیسات ،مشاروط بار آن کاه جادا از
وسیله باشد و جزء الیناک سالح نباشاد» (ضایایی بیگادلی .)233-234 :1392 ،همچناین
رژیم کنتر تسلیاا در مورد سالحهای متعارف وسیله را باه عناوان ساالح تلقای نکاردس
است؛به عنوان مثا  ،اعالمیه  1868سن پترزبورگ ()St. Petersburg Declaration, 1868
به عنوان نخستین معاهدس مربوط به خلاع ساالح ،بار ممنوعیات گلولاههاای اناجااری1یاا
گلولههای آتشزا 2یا گلولههای با مواد التها آور 3و اعالمیه  1899الهاه درباارس گلولاههاای
پخش شوندس ( )H. Declaration, 1899بر ممنوعیت گلولههای پخش شوندس در بدن انسان،
تصری دارند؛ نه بر ممنوعیت وسیله که میتواند تانگ یا مسلسا باشاد .همچناین اسات در
مورد سالحهای شیمیایی و بیولوژیک که نااظر بار تااریم اساتاادس از خاود ساالح اسات ناه
وسیلهای که به واسطه آن از سالح استاادس میشود ،مگر تجهیزاتی که اختصاصاً برای اساتاادس
مستقیم در ارتباط با کاربرد مهما

شیمیایی کشتار جمعی طراحی شدس باشد ( CWC, 1993,

) .)Art. 2(1جالب اینکه واعد الهه در خصو

جنگ هوایی ،هواپیماها را تنهاا وسایله تلقای

کردس است ( .)H.AW, 1923این واعد هرزند هیچ و ت در اجرایای نیافتاه اسات ،لایکن
بعضی از اصو آن نقش مهمی در توسعه حقو بینالمل عرفی فعلی داشاته اسات( ICRC,

 .)2005: 103مالحظه میشود که سالح متمایز از وسیله ای است که به کار گرفته میشود .به
همین ترتیب ،در مورد هواپیماهای بدون سرنشین تنها آثار یک وسیله مترتب خواهد بود .بنابر
این آثار سالح بر آنها مترتب نمیشود؛ به عنوان مثاا  ،نمایتاوان ایان هواپیماهاا را تاات
پوشش رژیم کنتر تسلیاا

رار داد.

از آنجا که تاکیک ماهوم سالح و وسیله همیشه مطلق نیست از یکسو ،و از سوی دیگر
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مقررهای مدون در مورد هواپیماهای بدون سرنشین وجود ندارد که صریااً آنها را به عناوان
سالح تعیین کردس باشد یا وسیله ،میتوان به یاس نیز باه عناوان یکای از مباانی اساتنباط
حقو توس جست .در معاهدا بینالمللی راجاع باه حقاو مخاصاما ساالح متماایز از
وسیلهای است که به کار گرفته میشود؛ دلی آن این است که اینگونه رژیمهای بینالمللای،
ناظر بر وسیله خاصی نیستند بلکه ناظر بر خود سالح هستند .به عبار دیگر ،تااوتی ندارد
ممنوعیتهای موضوح حقو بشر دوستانه با زه وسایلهای ا خاواس تاناگ ،تاوپ،

که نق

تانک ،هواپیما یا استاادس از سکوی موشکی ا صاور گیارد .آنچاه کاه علات مشاترک یاا
«جامع» بین وسای نامبردس است این است که همه آنها یک وسیله هستند که حسب مورد
در یک درگیری از آنها استاادس میشود .یک هواپیمای بدون سرنشین ،وسایلهای اسات کاه
مانند هواپیماهای عادی ،توپ ،تانک و ...بسته به تواناایی و مزیتای کاه دارد در درگیاریهاا
مورد استاادس رار میگیرد و این «جامع» بین هواپیمای بادون سرنشاین باا ساایر وساای
است .در نتیجه به همان نسبت که تانگ ،توپ ،تانک و یک هواپیماای عاادی ،یاک وسایله
تلقی میشود ،هواپیمای بدون سرنشین هم وسیله تلقی میگردد.
اگرزه در مورد ممنوعیت این اعدس که استاادس از جنگ افزارهایی که باعاث صادما
شدید یا رنج و ناراحتی غیر ضروری می شوند توافق کلی وجود دارد ،اما در مورد اینکاه زاه
سالح یا وسیلهای میتواند صدما شدید یا رنج غیر ضروری وارد کند ،توافقی وجاود نادارد.
دولت های بسیاری توافق دارند که ایجاد صدمه و آسیب در مواردی که هدف نظامی در کاار
نیست نا

این اعدس است و از سوی دیگر صدمه و رنجی که با هدف و مزیت نظامی مورد

نظر متناسب نباشد این اعدس را نق

میکند (هنکرتز و دوسوالد باک.)368-369 :1387 ،

به نظر میرسد مهمترین عاملی که در تعیین اینکه یک سالح یا وسایله صادما شادید یاا
رنج غیر ضروری وارد میکند حتمی بودن ایجاد خطر یا خوف آن برای حیا انساان اسات.
اینکه آیا استاادس از هواپیماهای بدون سرنشاین ،وسایلهای اسات کاه ماهیتااً یاا در بعضای
شرای منجر به ایجاد صدما شدید یا رنج غیر ضروری مایشاود یاا ناه ،مساتلزم تطبیاق
تواناییها و مادودیتهای این هواپیماها با اص تاکیاک اسات کاه در گاتاار بعادی ماورد
بررسی رار میگیرد.
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 -2لزوم رعایت اصل تفکیك در بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین
بر اساس تقسیم بندی کمیته بین المللی صلیب سرخ ،رعایت اصا تاکیاک ،مساتلزم
()1تاکیک بین غیر نظامیان و رزمندگان؛ ()2تاکیک بین اموا نظامی و اهداف غیر نظامی؛
()3منااع حمااال کورکورانااه؛ ()4تناسااب در حملااه؛ ()5ا ااداما احتیاااطی در حملااه؛ و
()6ا داما احتیاطی در برابر اثرا حمله است (هنکرتز و دوساوالد باک.)61-160 :1387 ،
به جهت رعایت اختصار ،آنچه مبنای این بررسی رار مایگیارد)1( ،تاکیاک میاان اهاداف
نظامی و غیر نظامی(تجمیع تاکیک بین غیر نظامیاان و رزمنادگان ،و تاکیاک باین اماوا
نظامی و اهداف غیر نظامی))2( ،منع حمال کورکورانه)3( ،تناسب در حملاه و ()4ا اداما
احتیاطی(تجمیع ا داما احتیاطی در حمله و ا داما احتیاطی در برابر اثرا حمله) است.
این سمت از مقاله ،به بررسی اصو یاد شدس میپردازد که آیا وا عاً بر اساس اصو یاد شدس
کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین جنگندس ممناوح اسات یاا خیار 1.آنچاه در ایان بررسای
ملاوم رار گرفته است ،واعد حقو بین المل و رویه دولتها کاه شاام نظامناماههاای
حقو نظامی ،رویهها و تصمیما اجرایی ،اظهارا دولتها بر پیش نویس اسناد بینالمللی،
رویههای نهادهای بینالمللی و آراء ضایی می شود .در خصو

اینکه این منابع جازء عارف

بینالمللی ماسو میشود یا خیر ،باید گات زنین منابعی ،جزء منابع مادی 2عارف طبقاه
بناادی ماایشااوند ،در نتیجااه ارزش آنهااا گوناااگون بااودس و بسااتگی بااه اوضاااح و احااوا

3

 -1بی مناسبت نیست اشارس شود که برخی معتقدند که غیر از مقررا عام ا یعنی کنوانسیون  1944شایکاگو در ماورد
هواپیمایی بینالمللی کشوری و واعد آمرس حقو بینالمل عرفی مث اص احترام باه حاکمیات و تمامیات سارزمینی
دولتها ا مقررا خاصی که وضعیت مشروعیت یا ممنوعیات هواپیماهاای بادون سرنشاین را در زماان درگیاریهاای
مسلاانه مشخ کند وجود ندارد .با این حا با استاادس از اصو بنیادین حقو بشر دوساتانه از جملاه اصا تاکیاک،
اص تناسب ،اص ممنوعیت حمال کورکورانه و اص رعایت احتیااط در حملاه مایتاوان باه ممنوعیات کااربرد ایان
هواپیماها مخصوصاً هواپیماهای بدون سرنشین مسل  ،پی برد .ضمناً اینکه هیچ ضرور نظامی (حتی مبرم) نمایتواناد
استاادس از این هواپیماها را در درگیریهای مسلاانه توجیه کند( .رک :ضیایی بیگدلی)264 :1392 ،
Material Sources
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دارد(.)Brownlie, 2003: 6

 -2-1تفكيك ميان اهداف نظامي و غير نظامي
از نظر حقو مخاصما مسلاانه ،تاکیک میان مبارزان و غیر مبارزان و اهداف نظامی
و غیر نظامی ضروری و الزم است .اص تاکیک میان افراد غیر نظامی و رزمندگان ،نخستین
بار در اعالمیه سن پترزباورگ ( )St. Petersburg Declaration, 1868درج گشاته کاه باه
موجب آن «تنها هدف مشروح که دولتها باید کوشش کنند در خال جنگ باه آن برساند،
تضعیف نیروهای نظامی دشمن است» .در پروتک او الاا ی  1977به عهدنامههای 1949
ژنو  ،اعدس عرفی اص تاکیک ،بادون هایچ گوناه تااا یاا حاق شارطی پذیرفتاه شادس
است(هنکرتز و دوسوالد بک .)63 :1387 ،بر اساس این اص  ،دولتها متعهد شدساند « ...باه
هنگام جنگ ،میان جمعیت غیر نظامی و مبارزان و میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظاامی
تاکیک 1ائ شوند و عملیاتشان تنها علیه اهداف نظامی باید هدایت شاود» ( AP I, 1977,

]) .) Art. 48 [see: Art. 51(2) and Art. 52(2تعریف پروتک او الاا ی  1977از حمله
عبار است از « :حمال به معنی ا داما خشونت آمیز علیه دشمن ،خاواس در یاورش 2یاا
دفاح)AP I, 1977, Art. 49(1)( » 3؛ بنابر این رعایت اص تاکیک ،حتی در مقام دفاح نیز
الزامی است .رعایت اص تاکیک ،در اعدس ( )1حقو بینالمللای بشار دوساتانه عرفای ،در
معاهدا و دستورالعم های نظامی بسیاری نیز گنجاندس شدس است که نشان از عرفی باودن
این اص دارد.
تنها مصدا ی از رعایت اص تاکیک میان اهداف نظامی و غیر نظاامی کاه در اساتاادس از
هواپیماهای بدون سرنشین ،میتواند مصدا داشته باشد ،اعدس ( )2از مجموعه واعاد حقاو
بینالمللی بشردوستانه عرفی است که مقرر میدارد «ا داما یا تهدیدهای خشونتآمیزی کاه
هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیات غیرنظاامی باشاد ،ممناوح اسات» (هنکرتاز و
Distinguish

1-

Offence

2-

Defence

3-

بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین از منظر حقوق بینالملل 169 /

دوسوالد بک .)69 :1387 ،این ممنوعیت در پروتک او الاا ی  1977و سایر اسناد بینالمللی
درج گردیدس است ( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 67-75بند( )2مادس ()51
پروتک مقرر میدارد ...« :ا داما یا تهدیدا خشونت آمیاز کاه هادف اولیاه آن گساترش
وحشت میان جمعیت غیر نظامی باشد ،ممنوح است» ( .)AP I, 1977این مادس اطاال دارد
و بنابر این هر ا دامی که منجر به وحشت جمعیت غیر نظاامی شاود ،ممناوح اسات .بارای
اعما خشونت آمیز موجد وحشت ،مصاادیقی مانناد بمبااران هاوایی باه منظاور

وحشات1

جمعیت غیر نظامی( )H.AW, 1923, Art. 22و ارعا سیستماتیک ومی 2از طریق گلولاه
باااران کورکورانااه و گسااتردس )UN.GA/RES/53/164( 3ماایتااوان نااام باارد .گلولااه باااران
کورکورانه در بخش بعدی همین نوشتار بررسی می شاود .لایکن وحشات در جمعیات غیار
نظامی به هر طریقی ممکن است صور گیرد و صرفاً ارتباط با وسیله یا سالح خا

نادارد.

به نظر میرسد یکی از مصادیق ایجاد ارعا در بین جمعیات غیار نظاامی ،شکساتن دیاوار
صوتی میتواند باشد .سرعت هواپیماهای بدون سرنشاین پاایین اسات؛ حتای هواپیماهاای
بدون سرنشین «اونجر» 4که با موتور جت کار میکنند و اخیراً توس نیروی هاوایی آمریکاا
ابتیاح شدساند تنها سرعتی حادود  460مایا در سااعت دارناد( .)Lewis, 2012: 298ایان
بدین معنی است که در حا حاضر امکان شکستن دیوار صاوتی توسا هواپیماهاای بادون
سرنشین وجود ندارد و از این نظر ،رعبی ایجاد نمی شود؛ لیکن ناوس استاادس از هواپیماهای
مذکور و پیشرفت فن آوریهای آن میتواند ایجاد رعب نماید.
 -2-2منع حمالت كوركورانه
مطابق اعدس ( )11از واعد حقو بین المللی بشر دوساتانه عرفای «حماال کورکوراناه و
بدون تاکیک ممنوح است» (هنکرتز و دوسوالد بک .)109 :1387 ،مطابق اعادس ( )12از واعاد
حقو بین المللی بشر دوستانه عرفی و بند ( )4مادس ( )51پروتکا او الااا ی  ،1977حماال
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بدون تاکیک حمالتی هستند که (الف) متوجه هدف نظامی خاصی نیساتند؛ ( ) از روشهاا یاا
وسای جنگی خاصی استاادس میکنند که امکان هدف گیری به سوی هدف نظاامی مشخصای را
برآورد نمی کنند؛ یا (ج) از روشها یا وسای جنگیای استاادس میکنند که امکان ماادودیت اثار
استاادس از آنها  ،به ناوی که در مقررا حقو بینالمل بشر دوستانه مقارر شادس اسات ،وجاود
ندارد و در نتیجه در هر مورد نوعاً به گونهای هستند که بدون تاکیک ،باه هادفهاای نظاامی و
غیر نظامی اصابت میکنند () .)AP I, 1977, Art. 51(4رویه دولتها هار دو اعادس را باه منزلاه
اعدسای عرفی حقو بین المل

اب اعما میداند (هنکرتز و دوسوالد بک.)114 :1387 ،

اعدس (ج) 12مبتنی بر این باث منطقی است که روشها و ابزارهایی کاه آثاار آن ابا
تادید نباشد ،به موجب الزاما حقو بشردوستانه ممنوح است؛ اما این سؤا با ی میماند که
به موجب کدام مادودیتها؟ در این رابطه رویه به سالحی اشارس دارد کاه آثاار آن در ماادوس
زمان و مکان غیر اب کنتر است و احتما دارد که بدون ایجاد تاکیک به هدفهای نظاامی
و اموا غیر نظامی اصابت کند .در جزوس نیروی هوایی آمریکا از مثاا ساالحهاای بیولوژیاک
سخن به میان آمدس است (هنکرتز و دوسوالد باک .)117-118 :1387 ،اعادس مناع حماال
کورکورانه ،ناظر به ممنوعیت وسای یا تسلیااتی است که ماهیتاً بدون تاکیک عم میکنناد.
بر اساس اعدس (« ،)71استاادس از سالحهایی که به دلی ماهیات شاان بادون تاکیاک عما
میکنند ،ممنوح است»(هنکرتز و دوسوالد بک .)374 :1387 ،بند( )4ماادس ( )51پروتکا او
الاا ی ،1977استاادس از ابزارها یا روشهایی که ماهیتاً نمیتواناد باین اهاداف نظاامی و غیار
نظامی تاکیک ائ شود را ممنوح دانسته است .این ممنوعیت در سایر اسناد باینالمللای نیاز
درج شدس است ( .) Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 1554-1560باا توجاه باه
مقررا و رویه دولتها می توان به این نتیجه رسید که در هیچ ساندی هواپیماهاای بادون
سرنشین به عنوان یک وسیلهای که کورکورانه عم کند ،اشارسای نشدس است .لیکن ،از آنجا
که استانداردها و ناوس کنتر هواپیماهای بدون سرنشین با یکدیگر متااو است ،میتاوان
تطبیق واعد حقو بینالمل را بر آنها بررسی کرد.
هواپیماهای بدون سرنشین با سه شیوس کنتر که امکان تلایاق نیاز وجاود دارد ،باه
پرواز در میآیند .یکی روش از پیش برنامهریزی شدس که هواپیما به صور خودکار بر طباق
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یک طرح پرواز از پیش برنامهریزی شدس پرواز میکند؛ این روش انعطافپاذیری نادارد و باه
ما

بلند شدن ،هواپیما یک راس مشخ

و ثابت را دنبا میکند و اصطالحاً هواپیما اادر

به تجدید نظر در کارهاای خاود نیسات .دوم ،روش کنتار از راس دور کاه از طریاق اماواج
رادیویی ،اطالعا پرواز از هواپیما به اپراتور میرسد و وی دساتورا را باه هواپیماا منتقا
میکند .ساوم ،شایوس خاود مختااری کاه هواپیماا باا یاک ناوح سیساتم هاوش مصانوعی
پویا(دینامیک) به پرواز در می آید مث عکس العم در مقاب تهدیداتی زون شلیک موشک
توس پدافند هوایی .بر اساس یافتهها ،نس جدید هواپیماهای بدون سرنشین دیگر نیاز باه
حضور انسان برای کنتر و هدایت ندارند ،بلکه خود ادر به بلندشدن ،پروازکردن و انتخاا
هدف هستند (شکوهی و عندلیبی 16-20 :1391 ،و نیز آرمایی.)151 :1387 ،
اگرزه اعدس منع حمال کورکورانه مورد معارضه ارار نگرفتاه اسات ،اماا عقایاد در ایان
زمینه که آیا این اعدس به خودی خود باعث میشود که سالحی غیر انونی به شمار رود یا اینکاه
این سالح فق در صورتی غیر انونی ماسو میگردد که استاادس از آن باه موجاب معاهادسای
خا

یا اعدسای عرفی ممنوح شدس باشد ،متااو است .از نظر برخی دولتها ،برخی از سالحهاا

بر اساس این اعدس از پیش ممنوح بودس و برخی دیگر مستلزم بر راری ممنوعیت خاا

در ایان

زمینه هستند ( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 1562-1575به عنوان مثاا
،از نظر دولت کانادا تعریف حمله کورکورانه 1در بند ( )4مادس ( )51پروتک او الااا ی ،باه
این معنی نیست که ابزارهای جنگیای وجود دارد کاه در هماه شارای حملاه کورکوراناه
انجام می دهند؛ بلکه این تعریف ،اوضاح و احوا را لاام میکند .باه عناوان مثاا بناد ()5
مادس ( ،)51مشروعیت استاادس از ابزارهای جنگی را تعیین میکناد ( Official Records of
Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of the
.)International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, 1978: 179

به موجب بند ( )5مادس ( )51پروتک  1977الاا ی( ،)AP I, 1977حمله به وسیله بمباران،
با هر روش یا ابزاری که اهداف نظامی به وضوح از هم جدا و متمایز وا ع در شاهر ،شاهرک،
روستا یا منطقه دیگری که در بر دارد افراد غیر نظامی را به عنوان یک هادف واحاد نظاامی

Indiscriminate Attack
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تلقی کند ،یا حملهای که از آن انتظار می رود باعث تلاا غیار نظامیاان ،جراحات باه غیار
نظامیان ،خسار به اهداف غیر نظامی ،یا ترکیبی از این موارد گردد ،که مایتواناد بایش از
اندازس در رابطه با مزیت یکپارزه 1و مستقیم نظاامی پایش بینای شادس باشاد ،یاک حملاه
کورکورانه تلقی می گردد .در هر صور زنانچه یاک هواپیماای بادون سرنشاین ،از طریاق
روش از پیش برنامه ریزی شدس هدایت شود که ادر به تجدید نظر در کارهای خود نیسات،
کاربرد آن ،نمی تواند مطابق با اعدس منع حمال کور کورانه باشد ،حتی میتواناد مصادا ی
برای ارعا نیز باشد (.)UN.GA/RES/53/164
 -2-3تناسب در حمله

2

از نظر حقو بشر دوستانه ،شروح به حملهای که از آن انتظار میرود باعث تلاا غیار
نظامیان ،جراحت به غیر نظامیان ،خسار به اهداف غیر نظامی ،یاا ترکیبای از ایان ماوارد
گردد ،که می تواند از مزیت عینی و مستقیم نظامی پیش بینای شادس ،تجااوز کناد ،ممناوح
است() .)AP I, 1977, Art. 51(5)(b) and Art. 57(2)(a)(3هنگاام تصاویب پروتکا او
 1977الاا ی ،تعدادی از دولتها از جمله بریتانیا ،بلژیک ،هلند ،فرانسه و کانادا اظهاار نظار
کردساند که عبار «مزیت نظامی» به مزیت مورد انتظار از حمله نظامی به طور کلای اشاارس
دارد و نااه فق ا بااه اجاازاء خااا

حملااه کااه بااه صااور مااوردی یااا جداگانااه صااور

میگیرد( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 326-327همچنین از نظار دولات
مصر ،اصطالح مزیت نظامی باید به عنوان مزیت نظامی پیش بینی شدس به وسیله

مرتکاب3

در جنگ ،و تی که جرایم جنگی مرتکب 4میشود ،نیز تاسیر شود .مزیت نظامی کلی نبایاد
به عنوان مبنایی برای توجیه هدف نهایی جنگ یا سایر اهاداف اساتراتژیک اساتاادس شاود.
مزیت پیش بینی شدس باید با خساار

وارد شادس متناساب باشاد ( Egypt, Declarations

) .)made upon signature of the 1998 ICC Statute, section 4(cزنانچاه مالحظاه
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می شود منظور از تناسب در حمله ،تناسب میان حمله و آثار آن است؛ نه تناسب باه معناای
ا دام احتیاطی در گزینش ابزارها یا روشهای جنگی 1.در کلیت امر ،تااوتی نادارد کاه زاه
وسیله یا سالحی اتخا شود؛ لیکن به اجزاء خا

حمله که به صاور ماوردی یاا جداگاناه

صور می گیرد نیز ناظر بودس و در نتیجه باید با خسار وارد شدس متناسب باشاد .زنانچاه
این اص به وسیله کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین نقا
استاادس از این هواپیماها ندارد و باثی مستق

گاردد ،ایان نقا

ارتبااطی باا

از آن است.

 -2-4اتخاذ اقدامات احتياطي در حمله
در هدایت عملیا نظامی ،در راستای اجرای اصا تاکیاک ،باه موجاب اعادس  15از
مجموعه واعد حقو بینالمللی بشر دوستانه عرفی د ت ویژس ای برای جدا کردن جمعیات
غیر نظامی ،غیر نظامیان و اموا غیر نظامی باید به عم آید .و به منظور اجتناا و در هار
شرایطی به حدا

رساندن تلاا تصادفی به اهداف غیار نظاامی هماه ا اداما احتیااطی

اب پیش بینی باید اتخا شود (هنکرتز و دوساوالد باک .)127 :1387 ،باه هماین منظاور
طبق اعدس  ،17هر یک از طرفهای درگیری باید هار گوناه ا ادام احتیااطی ممکان را در
گزینش ابزارها و روشهای جنگای باه عما آورناد(هنکرتز و دوساوالد باک-137 :1387 ،
 .)134این اص در بند ( )1مادس ( )57پروتک او  1977الاا ی نیز گنجانادس و هایچ حاق
شرطی بر آن وارد نشدس است؛ به موجب آن «در هدایت عملیا های نظاامی ،در ارتبااط باا
جمعیت غیر نظامی ،غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی احتیاط دائم باید اتخا شاود» .اتخاا
ا داما احتیاطی یک اص عرفی میباشد و در اسناد متعادد باین المللای و ملای گنجانادس
شدس است (.)see: Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 337-342

 -1طبق اعدس  14از مجموعه واعد حقو بینالمللی بشردوستانه عرفی «شروح به حملهای که از آن انتظاار مایرود باعاث
تلاا غیر نظامیان ،آسیب به غیر نظامیان ،صدمه به اموا غیر نظامی یا ترکیبی از این موارد گردد  ...ممنوح است» (هنکرتز
و دوسوالد بک .)121 :1387 ،در حالی که ا دام احتیاطی در گزینش ابزارها یا روشهای جنگی مربوط به ا داما احتیااطی
در حمله است که در اعدس  17کر شدس و به موجب آن «هر یک از طرفهای درگیری باید هر گونه ا دام احتیاطی ممکان
را در گزینش ابزارها و روشهای جنگی  ...به عم آورند» (هنکرتز و دوسوالد بک.)134 :1387 ،
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ابلیت رعایت ا داما احتیاطی در حمله 1به ایان نااو تاسایر شادس کاه ماادود باه
مواردی است که با در نظر داشتن کلیه شرای و اوضاح و احوا حاکم بر زمان حمله ممکان
باشد .دولتهای آلمان ،فرانسه ،بلژیک ،ایتالیا ،ایرلند ،اساپانیا و کاناادا ابلیات را بار اسااس
مالحظا

نظاامی و بشار دوساتانه تاسایر کاردساناد (see: Henckaerts and Doswald-

 .)Beck, 2005: 357-358بعضی دولتها نیز بیشتر مالحظا نظامی را در تاسایر عباار
« ابلیت» 2لاام میدانند .به عنوان مثا  ،دولت الجزایر معتقد است عبار « ابلیات» بایاد
بدین ناو تاسیر گردد که «تدابیر و ا داما احتیاطیای ابلیت دارند که در پرتاو اوضااح و
احاوا  ،اطالعاا

و ابزارهاا ابا دسترسای در زماان باشاد» ( Algeria, Interpretative

 .)declarations made upon accession to AP I, section 1در همین رابطاه بریتانیاا و
آمریکاا (Diplomatic Conference on the Reaffirmation Official Records of the
and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed
 )Conflicts, 1978: 241نیز معتقدند که کلمه « ابلیت» معطاوف باه عملای باودن یاا باه

لاام عملی ممکن باودن ، 3تماام اوضااح و احاوا در زماان ،از جملاه ارتبااط باا موفقیات
عملیا های نظامی را ،لاام میکناد ( UK, Reservations made upon ratification of

 .)AP I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, section bآمریکاا نیاز
موضعی یکسان با بریتانیاا داشاته و معتقاد اسات در پایش ناویس پروتکا  ،1977کلماه
« ابلیت» معطوف به عملی بودن یا به لاام عملی ممکان باودن اسات کاه تماام اوضااح و
احوا در زمان ،از جمله ارتباط با موفقیت عملیا های نظامی را ،لاام میکند.
ناوس تعام اپراتورهای یک هواپیمای بدون سرنشین با هواپیمای در حا مأموریت باه
ایاان ترتیااب اساات کااه دادسهااای مربااوط بااه ماموریاات را بااه یااک ماشااین تصاامیم گیاار
بیرونی(ایستگاس زمینی یا هواپیمای ماادر) ارساا و فرماانهاایی را کاه آن ماشاین ارساا
میکند ،پذیرفته و اجرا میکند سپس دستورهای الزم نیاز از هماین مسایر بارای هواپیماا
ارسا مایشاود(آ اجانی .)131 :1388 ،زنانچاه گوناههاای پیشارفته هواپیماهاای بادون

Feasibility of Precautions in Attack
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سرنشین ادر به انتقا اطالعا در زمان باشند ،البتاه در برخای از پهپادهاای ماد ()RQ
سامانهای به نام شاخ
متارک زمینی را مشخ

اهداف متارک وجود دارد که میتواناد مو عیات و سارعت اهاداف
سازد ،حتی اطالعا را سریع تار از مااهوارسهاای اطالعااتی ،باه

مراکز زمینی به طاور زنادس مخاابرس کناد (شاکوهی و عنادلیبی ،)19-20 :1391 ،باه نظار
می رسد شرط عمالً امکان پذیر بودن و ابلیت رعایت ا داما احتیاطی ،در بکاارگیری آنهاا
ممکن باشد؛ لکن ،هواپیماهای کامالً خودکار یا هواپیماهایی که نتوانند اطالعا را در زماان
انتقا یا دریافت کنند ابلیت اعما ا داما احتیاطی را نداشته و در نتیجه بکارگیری آنهاا
نق

اص رعایت ا داما احتیاطی در حمله ماسو میگردد.
ممکن است استدال شود که بر اساس تاسیری که دولتهایی مانناد بریتانیاا و ایااال

متادس ارائه دادس اند ،ابلیت ا داما احتیاطی ،در ارتباط با موفقیات عملیاا هاای نظاامی
است؛ بنا بر این  ،زنانچه ضرور نظامی ایجا کند رعایت ایان شارط الزامای نیسات .باه
عبار دیگر ،اوضاح و احوا و ضرور نظامی ،میتواند اساتاادس از هار ناوح از هواپیماهاای
بدون سرنشین را توجیه کند .به نظر نمایرساد زناین اساتداللی مطاابق مقاررا حقاو
بینالمل باشد؛ زرا کاه ماادس  ) ()2( 57پروتکا او الااا ی  1977مقارر مایدارد« :در
صورتی که معلوم شود یک حمله ،هدف نظامی نیست یا تات حمایات خاا

ارار دارد یاا

حمله ممکن است موجب و وح تلاا جنگی غیر نظامیان ،صدمه به غیر نظامیاان ،خساار
به اهداف غیر نظامی ،یا ترکیبی از آنهاا شاود ،کاه مایتواناد بایش از انادازس در ارتبااط باا
پیوستگی یا هدایت مزیت نظامی پیشبینی شدس باشد ،باید ليو یاا تعلیاق شاود» .همچناین
رای دادگاس کیاری بین المللی برای یوگسالوی سابق در پروندس کوپرشکیچ 1در ساا ،2000
بیان میدارد که مادس ( )57پروتک او الاا ی بخشی از حقو بین الملا عرفای اسات .باا
ارجاح به شرط مارتنس ،دیوان اظهار میدارد« :مقررا ] ...مادس  [57و بر اساس واعد عرفای
باید به ماهوم مضیق تاسیر شود تا اختیار به حمله احتیاطی متااربان امکانپذیر باشاد ،تاا
از این طریق ،برای توسعه حمایت از غیر نظامیان ،سازگار باشد» ( Cite: Henckaerts and

 .)Doswald-Beck, 2005: 399از سوی دیگر ،به منظور اجرای اص تاکیاک ،هار یاک از
ICTY, Kupreˇski´c case, Judgement, 14 January 2000, § 525.
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طرف های درگیری باید هر گونه ا دام احتیااطی ممکان را در گازینش ابزارهاا و روشهاای
جنگی به عم آورد () .)AP I, 1977, Art. 57(2)(a)(iiبنا بر این ،موفقیات عملیاا هاای
نظامی تنها در صور انطبا با مقررا حقو بینالمل توجیهپذیر است و از مقررا عرفی
و راردادی حقو بین المل و حتی رویه دولتها خالف ایان اساتنباط نمایشاود .یکای از
بیانیهها و حق تاا های بریتانیا در خصو

پروتک او  1977الاا ی ،اعالم مایدارد کاه

تعهد کر شدس در مادس  ) ()2( 57پروتک  ،تنها بر کسانی اعما مایشاود کاه «اختیاار و
امکان عملی برای ليو یا تعلیق حمله را داشته باشاند»( UK, Reservations made upon
ratification of AP I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, section
 .)oزنین بیانیهای داللت بر این دارد که هر گونه ضرور یا موفقیت نظامی باید منطبق بار

مال حظا حقو بشر دوستانه و مقررا آن باشد .بناا بار ایان ،اوضااح و احاوا و ضارور
نظامی نمیتواند هر گونه استاادس از هواپیماهای بدون سرنشین را توجیه کند.
نتیجهگیری
اگرزه در مورد ممنوعیت این اعدس که استاادس از روشها یا جنگ افزارهایی که باعث
صدما شدید یا رنج و ناراحتی غیر ضروری میشوند توافق کلای وجاود دارد ،اماا در ماورد
اینکه زه سالح یاا وسایلهای مای تواناد صادما شادید یاا رناج غیار ضاروری وارد کناد،
دیدگاسهای متااوتی وجود دارد .اینکاه بار اسااس حقاو مخاصاما مسالاانه اساتاادس از
هواپیماهای بدون سرنشین مجاز است یا خیر ،مستلزم تطابق ویژگیهای هواپیماهای بادون
سرنشین با اص اساسی تاکیک و واعد آن است؛ ولی در هر صور از نظر هماه دولاتهاا
بکارگیری این هواپیماها باید اهداف حقاو بشار دوساتانه را تاامین کناد .بررسای حقاو
بینالمل و رویه دولتها نشان می دهاد کاه باه طاور کلای اساتاادس از هواپیماهاای بادون
سرنشین در مخاصما با مانعی مواجه نیست .از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین وسایله
هستند نه سالح ،مقررا ناظر بر کنتر تسلیاا بر آنها اعماا نمای شاود؛ در نتیجاه در
مضمون حقو مخاصما  ،این هواپیماها به عنوان وسیله یاا در راساتای روش جنگای بکاار
گرفته میشوند .از بررسی مقررا حقو مخاصما مسلاانه زنین بر میآید کاه باه طاور
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مطلق نمی توان مدعی شد که هر گونه بکارگیری این هواپیماها اصو حقو بشر دوستانه از
جمله اعدس تاکیک را نق

میکند یا خیر .بلکه بسته به جهتی که بکاار گرفتاه مایشاود،

بسته به جایی که بکار گرفته میشود و بسته به ماموریتی که دارد ،بار اسااس توانااییهاا و
مادودیت هایی که یک هواپیمای بدون سرنشین دارد می تواناد ناا

اصاو حقاو بشار

دوستانه یا مطابق با آن باشد .بر بنیان همین تالی  ،بر اساس ویژگایهاای یاک هواپیماای
باادون سرنشااین ،زنانچااه هواپیمااای بکااار گرفتااه شاادس در مخاصااما  ،بااا روش از پاایش
برنامهریزی شدس که هواپیما ادر به تجدید نظر در کارهای خود نیست ،باشاد؛ خاواس اصاو
حقو بشر دوستانه نق

شود یا خیر ،زنین استاادسای نق

حقو بینالمل و بار خاالف

حقو بشر دوستانه ماسو می شود؛ زیرا زنین هواپیمایی ماهیتااً اادر باه رعایات اصا
تاکیک نیست .اما زنانچه استاادس از هواپیما با روش کنتار از راس دور کاه ارتبااط دائام و
همزمان میان عملیا هواپیما با خلبان و عامالن پرواز بر رار است ،باشد ،به نظار مایرساد
صرف زنین استاادسای ميایر با اصو حقو بشر دوستانه نباشد.
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