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 چکیده
هرا   هرا  نارامم مددردد  میرال دو ر      منطقۀ خاورمیانه صحنۀ درگیرر  اخیر  ۀدر چند ده
وریسدم( بوده اس . ها  ترها  غیردو دم )همچول گروهها و گروها  با برخم از دو  فرامنطقه

منارور بمارارالت تررورت سناسرایم و ساسوسرم توسر        بره در یک دهۀ پیشین اسدفاده از پهپاد 
کره ممردتا  نقر     در منطقۀ خاورمیانره رایرب بروده     ها  مخدلفبه بهانه ا ها  فرامنطقهدو  

 هرا  این نق  حاکمی  همواره توس  دو ر   اس .را در پم داسده حاکمی  کشورها  منطقه 
هرا   ا  به  حاظ حقوقم توسیه سده اس . بخش ممدۀ این توسیهات بر پایرۀ چرا ش  فرامنطقه
نومم این اند که در خصوص مقررات حاکم بر اسدفاده از پهپادها وسود دارند و بها  بودهحقوقم
ها آیند. طرح این چا شمم حساببه هادو    غیرقانونم این ها یفدا ها سرپوسم برا  چا ش

لب در راسدا  تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروعت مقررات حاکم بر مخاصمات و اغ
رو درک و تفسریر صرحیا ایرن    انرد. ازایرن  قوامد حقوق بشردوسدانه و ماارزه برا تروریسرم بروده   

تواند تصویر  واقدم از وضدی  موسود ارائره دهرد و   ها  حقوقم و برطرف کردل آنها ممچا ش
 ا ملل فراهم سازد.  از منار حقوق بینترفهم دقیق
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 مقدمه
ها داسدهت فناور  تو ید هواپیمرا  در تسهیل امور دو   چشمگیر م که نقش یهایکم از فناور 

در امرور نارامم و هرم در امرور      ها هرم دو   مدنا کهبدین دارد؛. این وسیله کاربرد دوگانه اس 
نیر    2پهپراد  کره در زبرال فارسرم    ت1سرنشین بدول هواپیماها  .سویندمم از آل بهره مرناامیغ

نروع   044در حرال حاضرر بریش از     آیرد. سمار مرم ت یکم از این نوع هواپیماها بهسودمم خوانده
یقراتم از سملره مروارد    پهپاد در سراسر سهال وسود دارد که کاربردها  ناراممت تجرار  و تحق  

ابهامات و سؤاالت مدددد  در خصوص مقرررات حراکم   (. 11: 1332)سکوهمت  آنهاس  ۀاسدفاد
وسود دارنرد. یکرم از کاربردهرا  مهرم     ناامم  اتیبر اسدفاده از پهپادها توس  کشورها در ممل

پرم پاسرخ    ها  تروریسدم اس . این تحقیق درپهپادت اسدفاده از آل برا  هدف قرار دادل گروه
  هرا چرا ش م برا چره   سرد یترورها  به این پرسش کلید  اس  که اسدفاده از پهپاد ملیه گروه

 کره  سروند ممر  نی  مطرح ها  مدددد راسدا  این سؤال اصلم پرسش در ؟حقوقم مواسه اس 
نقش حاکمیر   م همچول االتؤسسود. مم مملم و نار  گوناگول زوایا  از غنا  موضوع ساب
اسدفاده از  اس ؟ حدبردار  از پهپادها تا چه اسدفاده و بهره  گذارندرل و مقرراتها در کدو  

چه قوامد و مقرراتم بره تحدیرد اسردفاده از     ؟اس ا ملل حقوق بین م ازمقررات تابع چهپهپادها 
تحلیلمت با اسردفاده از   –؟ این تحقیق سدم دارد با روسم توصیفم پردازندپهپادها در ناردها مم

ها  حقوقم آنها را و قوامد کلم و مقررات اسدفاده از پهپادها و مانا قرار دادل آنهات چا ش اصول
 سناسایم و پاسخ مناسب را تایین کند.

 

 هاحاکمیت دولتاصل استفاده از پهپاد در پرتو 
برردار  از  د تا هرر کشرور  قروانین حراکم برر اسردفاده و بهرره       سوها موسب ممحاکمی  دو  

هرا در  اصل احدرام به حاکمی  دو ر  تدیین کند.  خوددر قلمرو خودش مطابق میل  راپهپادها 
پیررو ایرن اصرلت     (.212-211: 1334)ذوا درینت   منشور ملل مدحد مورد توسه قرار گرفده اس 

 آلاز سملره اخدیرارات    تدر چرارچوب حاکمیر  دو ر     در قلمرو یک کشورت اسدفاده از پهپادها
مثال اسدفاده از پهپادها در سهر  حفرن نارم و آسرایش ممرومت      د. برا  سوکشور محسوب مم

حفاظ  و حراس  از محی  طایدم یا کندرل مرزها از سمله اخدیارات یک دو   اس  که ریشه 
 دارد.  دو  در حاکمی  آل 

 

                                                           
1. Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) 

 اس .« Drone» آل دور( که مدادل انگلیسم از پذیر هدای  ۀپهپاد نماد اخدصار  )پرند. 2
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 نقض حاکمیت دولت در زمان صلح توسط پهپاد
سریول هواپیمرایم کشرور     هرا  هوانرورد ت کنوان  ا مللم حاکم برر فدا یر   سند بین نیترمهم
ت حاکمی  کامل و کنوانسیولاین  براساس مادۀ نخس  اس . 13001ا مللم سیکاگو مصوب بین

قرار گرفده و هر کشور  برا  اتخراذ هرر    دیانحصار  هر کشور  بر قلمرو هوایم خود مورد تأک
 هواپیماها  خارسم در قلمرو کشور خود صالحی  دارد.  ۀتصمیم دربار

حاکمی  سمهور  اسالمم ایرال و همچنین برخم کشرورها  خاورمیانره کره     تاکنول نق 
مرز همجوار با سمهور  اسالمم ایرال دارندت به طرق مدددد از طریق ورود غیرقانونم پهپادهرا   

و  سمهور  اسالمم ایرالحال  هر به ا ( صورت پذیرفده اس .ها  فرامنطقهبیگانه )اغلب دو  
اورمیانه حمالت هوایم از طریق پهپادها  کشورها  بیگانره را نقر    خ ۀکشورها  منطقممده 

به  توالم. برا  مثال ماندو امدراض خودسال را به این امر امالل داسده اندحاکمی  خود دانسده
 224حردود   1334آذر  13د که به قصد ساسوسم در تراریخ  کراساره  RQ 170پهپاد آمریکایم 

ورود ایرن  . ده برود کرال سده و حاکمی  سمهور  اسالمم را نق  کیلومدر وارد قلمرو کشور ایر
د و مرورد امدرراض   کرر پهپاد ساسوسمت اصل حاکمی  کشور ایرال بر قلمرو هوایم خود را نق  

ا  بره دبیرکرل   ایرال در سازمال ملرل برا صردور نامره     ۀایرال قرار گرف . در این خصوص نمایند
کردل این تجاوز به قلمرو ایرالت بیال داس  قال ضمن محکوم  2411دسامار 8سازمال ملل در 

از این تجاوز نی  آمریکا چندین بار از طریق پهپادهایش اقدام به نق  حاکمی  ایرال برر قلمررو   
 ,Letter of Islamic Republic of Iran to President of UNSC ) ده اسر  کرر هروایم خرودت   

پهپراد ساسوسرم آمریکرا را ایرن برار در      نی  برار دیگرر ایررال یرک      1331در سال  .(2011:1-2
نروامار   12ا  در د. ایرال ضمن امدراض به این تجاوز آمریکا از طریق نامره کرسکار  فارسبیخل

( امدراض UN official Document S2012851امنی  )  به دبیرکل سازمال ملل و سورا 2412
  دریرایم آمریکرا در مراه    نیررو »خویش را بیال داس . در قسمدم از این نامه آمرده اسر  کره    

و دریا  ممال چندین بار اقدام به نق  قلمرو هوایم سمهرور  اسرالمم    فارسبیگذسده در خل
ایرال نمودنرد و در تمرامم ایرن مروارد قوامرد حراکم برر ایمنرم و امنیر  هوانرورد  از سملره            

یررال در  اطالمرات پررواز  ا   ۀکنوانسیول سیکاکو را نق  نموده و همچنین ایمنم هوایم منطق
 اتیر با ریسک باالت به تحلیل برده ) مورد آسیب قررار داده(. ممل  اتیرا از طریق ممل فارسبیخل

ت 12ت 13ت 7هرا   هوایم اخیر آمریکا حریم هوایم ایرال را نق  نموده. این حمرالت در مورخره  
ۀ در مناطق دریا  ساحلم بوسرهر ایمنرم هوانرورد  در منطقر     2412اکدار  21و  23ت 22ت 24

توس   2412نوامار  1در  اتیاند. آخرین مورد از این مملاطالمات پرواز ایرال را به خطر انداخده
پهپاد آمریکا صورت گرفده که تمامم هشدارها  رادیویم را نادیده گرفدره و وارد حرریم هروایم    

                                                           
1. The Chicago Convention on International Civil Aviation (1944) 
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سک چنرین حمالترم   بم .(UN official Document S/2012/851, 2012: 1« )اس  ایرال سده
 سود.  تلقم مم آنهام بدول رضای  کشورها  هدفت نق  حاکمی  آل ه

د یرا باسرد کره ا رر      سرو ضردیف   نرال با این حالت در برخم مواقع ممکن اس  دو درم آنچ 
 مدیها  حراکم «باید»قادر به اسرا  »دو دم  نیچنچندانم از حاکمی  آل کشور هویدا نااسد. 

هرا  یرک دو ر  و    کارویژه نیترنیس  مهمو حدم قادر  اودهخود در تمام سوانب اساسم خود ن
منوال نهاد  از اسدمراع انسرانم مهرم اسر ت     ماارت دیگر هر چی   که برا  سمدی  خود بهبه

محقق سازد. فقدال نام و قانول و مدم توانایم تأمین خدمات سیاسم سهروندال و مدم انحصرار  
سازدت موارد  م را دو   مطلوب ممطور خالصه فقدال تمام آنچه دو داسدفاده قانونم از زورت به

-01: 1332)سهااز  و سرواد  سرریف ت    «کنندهسدند که دو دم را به دو   ناتوال تادیل مم
هرا در امرور داخلرم آل    سایر دو    ریگمیحال آیا چنین ضدف و ناتوانم مجوز  بر تصم (.02

گررفدن حاکمیر  آل   سود و یا اینکه آیا چنین حا دم مجوز  بررا  نادیرده   کشور محسوب مم
ت در زمرال  2441یرازده سرپدامار    ۀپر  از حملر  »دو   خواهد سد؟ برا  مثال دو ر  آمریکرا   

خاورمیانره( بره راه    ۀ)ممدتا  در منطقتروریسم سنگم را ملیه  سرج دبلیو بوشریاس  سمهور  
یر   و میدال نارد در این سنگ ماه س یانداخده که قلمرو سغرافیایم آل با محدودیدم مواسه ن

هرا   ها در ماارزه برا تروریسر   سهانم دارد و توسیه این کشور مادنم بر ناتوال بودل این دو  
مسدقر در قلمرو آنهاس . در این بین دو   آمریکا در کنار سایر تجهی ات سنگم از پهپادها نیر   

 پاکسردال بهرره  و  یمرن افغانسردالت  ها  تروریسدم در این کشورها همچول برا  حمله به گروه
در حقیق  ناتوال بودل حاکمی  برخم از کشرورها  آسریایم    (.Sterio, 2012: 201) برده اس 

هرا   ها  تروریسدمت به توسیهم حقوقم بررا  حمرالت پهپادهرا  دو ر     در امر ماارزه با گروه
 ا  به این کشورها تادیل سده اس . فرامنطقه

هرا  تروریسردم بردول رضرای      آمریکا بره گرروه   تحمال تبه باور برخم نویسندگال حقوقم
. سر  یدارندت نق  حاکمیر  آل دو ر  ن   سکون ها در قلمرو آل فدا ی  یا دو دم که تروریس 

ها توال یا تمایلم به سلروگیر   این پایه اس  که از آنجا که این دو   توسیه این نویسندگال بر
هرا   حمله به این گروه رونازایها  تروریسدم در آینده ندارندت و حمالت این گروه ها یاز فدا 

 سر  ین دو ر  مرورد نارر   تروریسدم توس  نیروها  آمریکایمت نق  تدهد احدرام به حاکمیر   
(Orr, 2011: 732.) غیردو دم قابل اندساب به دو ر     هابه دیگر سخنت حدم اگر حمالت گروه

ود سهر   صاحب سرزمین نااسد اما چول این دو  ت قادر بره مماندر  از اسردفاده از خراک خر     
ها نیس ت حق دفراع مشرروع بررا  دو ر  قربرانم      اقدامات تروریسدم و ناامم ملیه سایر دو  

پاسخ به چنین ادمرایم نیازمنرد    (.213: 1332بندحسینم و ی دال نجاتت )مالقه سودمفراهم م
 درک و تایین مفهوم حاکمی  در زمال صلا و سنگ اس .

ود نداردت تجراوز بره قلمررو کشرورها ممنروع      ا  وسدر زمال صلا که بین کشورها مخاصمه
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ماارت دیگررت حملرۀ پهپراد بره     سود. بهاس . این ممنومی  سامل تجاوز به قلمرو هوایم نی  مم
قلمرو یک کشور آل هم در حا دم که بین آنها حا   صلا وسود داردت نق  قلمررو هروایم و در   

منشور سازمال  2مادۀ  0در بند  آید. این ممنومی مم حساببهندیجه نق  حاکمی  آل کشور 
ملل مدحد نی  بیال و بر آل تأکید سده اس . مدموال  این تجاوزات از طریرق ارسرال پهپادهرا در    

 پهپاد. برا  مثالت بنابر امالم مقامات ایرانم تجاوز دیرگمممناور ساسوسم صورت زمال صلا به
هدف ساسوسم بروده و از آنجرا کره    به خاک سمهور  اسالمم ایرال با  1(174یم )آرکیو کایآمر

 بدول رضای  کشور ایرال بودهت نق  حاکمی  ایرال را در پم داسده اس .

 

 نقض حاکمیت کشورها در زمان مخاصمات مسلحانه توسط پهپادها
و این تجاوز سرامل   دسومممخاصماتت با نق  حاکمی  و تجاوز به قلمرو یکدیگر سروع  مدموال 

در خصوص ایرن مرورد نیازمنرد     اظهارنار. با این حال اس م یا هوایم حمله به قلمرو خاکمت آب
کره ناسرم از اصرل    مشروع و مداخله توس  دمروت اسر    دفاع ت اصل منع توسل به زورواکاو  

 هسدند.ها حاکمی  برابر دو  

 

 اصل منع توسل به زور . 1
ا مللرم خرود از   ب  بینامضاء در روا ۀکلی»خود تصریا دارد:  2 ۀماد 0منشور ملل مدحد در بند 

کاربرد یا تهدید به کاربرد زور ملیه تمامی  سرزمینم یا اسدقالل سیاسم هر دو   دیگرر و نیر    
تنهرا  «. نحو  از انحاء مغایر با اهداف ملل مدحد باسدت خوددار  خواهند کررد از هر مملم که به

: سرده  منر یبشید مداهده پر اسدثنائات وارده بر این قامده قرارداد  موسود در منشور نی  در خو
منشورت سورا  امنی  اسازه دارد در موارد خراص و برا سررای  مشرخ ت      23و  02تح  مواد »

منوال ابر ار  در سهر  اسردقرار صرلا و امنیر       اسدفاده از نیرو  ناامم ملیه یک دو   را به
کره بیرال    منشرور اسر    21 ۀدیگرر نیر ت مراد     مورد اسدثنا«. ا مللم مورد توسه قرار دهدبین
کره سرورا    مسلحانه ملیه یک مضو ملل مدحدت ترا زمرانم   ۀدر صورت وقوع یک حمل: »داردمم

از مقرررات ایرن    کیر چیممل آوردت ها مللم را بهامنی  اقدام الزم برا  حفن صلا و امنی  بین
«. ...  ا  وارد نخواهرد کررد   طمره  مسمدر حق ذاتم دفاع از خودت خواه فرد  یا دسده منشور به
( نی  بر اسردثنا  2442کنگو ملیه اوگاندا ) ۀا مللم دادگسدر  نی  در رأ  خود در قضیدیوال بین
ممنومیر   »دارد کره  منشور بر اصل منع توسل به زور صحه گذاسده و بیال مرم  21 ۀبودل ماد

زمرانم  دفراع مشرروع    تمنشرور  21 ۀماداز منار توسل به زورت بنیاد منشور سازمال ملل اس  ... 
 ,ICJ Rep ) «مقرررات مراده باسرد    ۀکه صرفا  در محردود  اس توسیه  قابلاسدفاده از زور  ا رب

                                                           
1. RQ 170 



 1941بهار ، 1، شمارۀ 94عمومی، دورۀ  فصلنامۀ مطالعات حقوق   142

2005: para. 148.)  دفاع مشرروع  »با ممنومی  کلم تهدید و توسل به زورت و مسدثنا سدل » ذا
از این قامدهت هر توسل به زور دیگر  باید با مجوز سورا  امنی  تح  « مسلحانه ۀدر برابر حمل

   (.184-181: 1331) ممداز و صابر  انصار ت «هفدم منشور باسد فصل
 

 دفاع مشروع  .2
تواند در مورد دفاع مشرروع و  قهریه تنهات مم ۀمنشور ملل مدحد مقرراتم دارد که براساس آل قو

برخرم نویسرندگال برر ایرن      (.112: 1382زادهت سود )کررم مسلحانه اسدفاده  ۀدر پاسخ به حمل
ا ملرل مرفرم   منشور سازمال ملل در خصوص دفاع مشروع و نه حقوق بین 21 ۀادباورند که نه م

مسلحانه توس  بازیگر)ال( غیردو دم از خاک آل کشرور   ۀبیانگر کسب رضای  کشور  که حمل
ند. در واقع با پذیرش منشور و پرذیرش اقردامات دفراع مشرروعت رضرای       یسدگیردت نصورت مم
مطرابق نارر ایرن دسرده از      (.Paust, 2010: 249) اسر   طرور ضرمنما ابرراز سرده    کشورها ]به

ها  تروریسدم همانند ا قامده توس  آمریکا از طریق پهپادها در قا ب نویسندگال حمله به گروه
اسرددالل آنهرا در    (.Orr, 2011: 733) سرده اسر   دفاع مشروع امر  کرامال  قرانونم و پذیرفدره   

 ۀهات همبا توسه به حمالت تروریسدم این گروه که گرددمخصوص دفاع مشروع به این نکده برم
آمریکرا بره ا قامرده در     ۀقررار دارنرد و  رذا حملر     ۀ تروریسردم خطر حملمدرض ها در آمریکایم

 (.Orr, 2011: 737-738) افغانسدال و پاکسدال حدم بدول مجوز این کشورها سای  اس 
 ۀاول آنکه مطابق ماد؛ ارد اس سه اندقاد سد  بر نار این دسده از نویسندگال و مکل طوربه
)کره   هرا  غیردو درم  هرا و نره گرروه   منشور ملل مدحدت دفاع مشروع صررفا  در برابرر دو ر     21
دیروال    گیرند(ت سرای  اسر . ایرن امرر حدرم در آرا     ها  تروریسدم در این دسده قرار ممگروه
 شرورتم خرود در قضریه   م و دیوال در نار اس  مورد اساره واقع سدها مللم دادگسدر  نی  بین

ممکن اس  به مدنرا    دگیر انجام دو   یک توس  که ا حمله تنها که داس  حائل امالم دیوار
 ICJ Rep, 2005: para ) باسد ملل سازمال منشور 21 ۀماد در مقرر مدنا  در«  مسلحال ۀحمل»

 ۀریسردمت حملر  ها  ترواندقاد دوم آل اس  که به فرض قاول دفاع مشروع در مقابل گروه(. 139
م ماننرد مرذاکرهت   رنارام یهرا  غ بلکه ابدردا بایرد بره سریوه     تناامم تنها راه دفاع مشروع نیس 

 ۀتوسرل سسر  و حملر    محاصره و دادل مهل  و تضمین سالمدم در صورت تسرلیم سردل و ...  
در    خودسرانهتهاامدامگ ارسگر ویژۀ سازمال ملل در فلیپ ا سدول  ناامم آخرین گ ینه اس .

توس  کشور نخسر  در خراک کشرور     «1هدفمند قدل» کهمکند درصورتارش خود بیال ممگ 

                                                           
1. Targeted Killing: صورت اراد  و با نی  قالمت توس  کشورها یا کارگیر  نیرو  کشنده بهقدل هدفمند به

یافده در مخاصمات مسلحانهت با پوسش قانونم ملیه اسخاص خاص اس  ها  مسلا سازمالوسیلۀ گروهبه

(A/HRC/14/24/Add.6 ,2010,para1.) 
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اسدفاده از نیررو  نارامم در مقرام دفراع      ۀا ملل اساز... حقوق بین برا  دفاع مشروع باسد دوم
 «دهرد مرم  2و تناسرب  1مسرلحانه را برا رمایر  ]اصرولا ضررورت      ۀمشروع و در پاسخ به حملر 

(Alston, 2010: para 35). تهدید یا اسردفاده   ۀا مللم دادگسدر  در قضیضمن آنکه دیوال بین
رمای  ضرورت و تناسب در اممال حق دفراع  »دارد که ( اظهار مم1331ا  )از تسلیحات هسده

همچنرین دیروال در    (.ICJ Rep,1996: 245) ا ملرل اسر   مشروعت س ء قوامد مرفم حقوق بین
دارد کره  بیال مرم  2443( در رأ  ماهو  خود در سال   نفدم )ایرال ملیه آمریکاهاسکو ۀقضی
مقام دفاع مشروع( ضرورت را  )دردر حمله به سکوها  آمریکا ندوانسده دیوال را مدقامد کند که»

 (. ICJ Rep, 2003: para76) «کندرمای  
اندقاد سوم آل اس  که حمله به یک گرروه تروریسردم کره در خراک کشرور دیگرر مخفرم        

مارارت  رسیده باسد. بره  ۀ مسلحانهمخاصم حدتاع تهدید و درگیر  باسد که به به دبای تاندسده
مسرلحانه محسروب گررددت     ۀباسد که حمل  اگونهتروریسدم به  ها یفدا  کهمدرصورت»دیگر 

تواند براساس ضرورت و تناسرب میرال حملره و    تروریسدم قرار گرفده مم ۀدو دم که مورد حمل
به باور برخم نویسندگال از آنجرا کره    (.112: 1382زادهت )کرم «دهد دفاع به این حمالت پاسخ
 ذا کشدار هدفمند افرراد   تمسلحانه اس  ۀها  تروریسدم در حد مخاصمدرگیر  آمریکا با گروه

 ,Orr) ا ملرل بشردوسردانه سرای  اسر     کننده در مخاصمه مطابق مقررات حقروق برین  مشارک 

هرا  تروریسردم   آل اس  که مدمروال  اممرال ایرن گرروه     اما نق  سد  این گفده (ت733 :2011
حدم اگر  .ندکنکننده به دفاع مشروع اسدناد رسد که کشورها  حملهحد  از مخاصمات نممبه

منروال  تروال بره  مسلحانه برسدت اممال تروریسدم را در صرورتم مرم   ۀسدت مخاصم خشون  به
طرور نااسردت مسرلما     اگرر ایرن   باسرد. را داسرده  سنای  سنگم توصیف کرد که مدیارهرا  الزم  

توال آنها را سرائم ممرومم کره بره    منوال اممال سنگم توصیف کردت بلکه ممتوال آنها را بهنمم
-10: 1333)ممدراز و سرایگالت    «سرمار آورد سوندت بره ا ملل بشردوسدانه مربوط نممحقوق بین

منشور سازمال ملل مدحد  21مادۀ  در اندها نی  توسه به اینکه حائ  اهمی  اس  که مطابق (.13
 از دفراع  حق این اممال در که را اقداماتم»ت باید کنندممکشورهایم که به دفاع مشروع ماادرت 

حمرالت   چی   که حداقل در مرورد «. دهند گ ارش امنی  سورا  به فورا  آورندمم مملبه خود
قابرل ا ارات    مسرخد اورمیانه بره ها تروریسدم در کشورها  منطقه خگروهها و دو  پهپادها به 

 (.Casey-Maslen, 2012: 605) اس 

 

 دعوت از طریقمداخله  .3
یکم از توسیهات آمریکا برا  حمله به کشورها  خاورمیانهت ماارزه با تروریسم اسر  و از آنجرا   

                                                           
1. Necessary 

2. Proportionate 
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هرا  تروریسردم را ندارنردت    که کشورها  م بور در ظاهر توانایم کندرل و برخورد با ایرن گرروه  
هرا   ند که در ماارزه با این گروهکنآمریکا تقاضا  ژهیوا  و بهها  فرامنطقهن اس  از دو  ممک

یرک کشرور در کشرور دیگرر      ۀتروریسدم مشارک  داسده باسند. حال سؤال آل اس  آیا مداخلر 
ا ملل سای  اس  و در ایرن صرورت کشرور    ها  تروریسدم مطابق حقوق بینبرا  ماارزه با گروه

یک دو   »گف  که  دبای پرسشدر پاسخ به این  ؟دکنچه مقرراتم را رمای   دده بایکننمداخله
نمونرهت   را تواند با رضای  دو   دیگر )دو   سرزمینم( به اممال زور در آل دو   بپردازد. بمم

ها  خارسم برا  داخلم با سورسیال اس ت تقاضا  دریاف  کمک ۀدو دم که درگیر   مخاصم
مالوهت اینکره یرک دو ر  ممکرن اسر  بره مملیرات دفرامم در داخرل          د. بهکنبرقرار  نام مم

اگرچره مطرابق   (. 77: 1331زاده و هداونرد ت  تقم )سرزمینش توس  دو   دیگر رضای  دهد 
ت مداخله توسر  کشرور   1372در سال  1ا مللانسدیدو حقوق بین ۀبرخم اسناد از سمله قطدنام

 ت2(Institute of International Law, 1975: Art 2 The) داخلم ممنوع اسر   ۀ ا ث در مخاصم
  هرا هات چنین حقرم بررا  دو ر    دو   ۀا مللم و حدم رویقضایم بین ۀبا این حال مطابق روی

دیروال   (.181: 1334)م یر  ت   نرد کنمسدقر وسود دارد که از کشرور دیگرر تقاضرا  مداخلره     
( 2442( و کنگو ملیه اوگاندا )1381ریکا )نیکاراگوئه ملیه آم ۀا مللم دادگسدر  در دو قضیبین

توسه داس  دو دم کره بره درخواسر      دبا این حال بای 3ده اس .کربر وسود چنین حقم تأکید 
 مقرررات و قوامرد   دبایر  تدکنر ها  تروریسردم مداخلره مرم   دو   سرزمینم برا  ماارزه با گروه

جاز اس  تنهرا بره انجرام آل    دو   سرزمینم مربوطه م»ماارت دیگر د. بهکنرا رمای   مشخصم
رضای  دهد که خود آل دو ر  بره  حراظ قرانونم      کنندهمداخلهدسده از اقداماتم توس  کشور 

توانرد برر وقروع    ده اس  نممکردارد. بنابراینت دو دم که تقاضا  کمک  آل ممل صالحی  انجام
دت رضای  دهرد.  کنا ملل بشردوسدانه را نق  ممامما م که هنجارها  حقوق بشر و حقوق بین

 (.Schmitt, 2010: 315 ) «طور قانونم حق انجام چنین امما م را نداردکما اینکه خود نی  به
 

 استفاده از پهپاد از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
ها  تروریسردم  درگیر  با گروهکه ا ملل بشردوسدانه در حا دم اس  اسرا  مقررات حقوق بین

در غیرر ایرن حا ر  مقرررات داخلرم       تا مللم( باسدا مللم یا غیر بینینه )خواه بمدر حد مخاص
حقوق بشردوسدانه یرا حقروق   »کشور سرزمینم و مقررات حقوق بشر حاکم اس . توضیا اینکه 

ا مللرم  داخلرم یرا برین    ۀمسرلحان  ۀمخاصمات مسلحانه تنها زمانم قابل اممال اس  که مخاصم

                                                           
1. The Institute of International Law 

 ها  بشردوسدانه را از این ممنومی  مسدثنم نموده اس .این قطدنامه صرفا  کمک 3ماده . 2
ا دیوال در هر دو این آرائ اساره نموده اس  که کشورها حق کمک به گروهها  سورسم ملیه حکوم  مسدقر ر. 3

 دیگر سه  ماارزه با گروهها  سورسم اسدمداد نماید.  تواند از دو دهاندارند اما دو   مسدقر مم
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ه میال یک دو   و یک گروه تروریسدم درول خراک آل  وسود داسده باسدت اما درگیر  مسلحان
   (.17: 1331) سرتیپم و همکارالت  «مسلحانه رسیده باسد ۀدو  ت باید به سطا یک مخاصم
سود تا مشخ  گرردد حمرالت پهپادهرا در    ممها بیشدر پرداخده در ادامه به این محدودی 

ا ملل و حقوق بین 1ا ملل بشربین چارچوب کشدار هدفمند و سایر موارد چقدر با مقررات حقوق
 بشردوسدانهت در تناسب بوده اس . 

 

 الملل بشراستفاده از پهپاد تحت مقررات حقوق بین. 1
منوال سالح کشدار انسانم این سؤال را در ذهن پدید خواهد آورد کره آیرا   اسدفاده از پهپادها به

در پاسرخ بره ایرن     ؟مال اس  یرا خیرر  ا ملل بشر قابل اممقررات حقوق بین تپهپادها اتیدر ممل
طور کلم قوانین حقوق بشرر  مادنرم برر زمرال صرلا و قروانین       به»که  گف  دابددا بای پرسش

گفر    تروال ما مللم بشردوسدانه مربوط به زمال سنگ و درگیر  مسلحانه اسر . مر  حقوق بین
اما ایرن اقردام در    اسدفاده از پهپاد در زمال سنگ براساس قوانین حقوق بشردوسدانه مجاز اس 

مطررح  سرؤال   طرور نیاتوال ماارت دیگر ممبه (.1: 1333) ممدازت« زمال صلا مجاز نخواهد بود
کرار  هرا  تروریسردم بره   ناامم ملیره گرروه   ۀکه آیا در تمام موارد  که پهپادها برا  حمل کرد

ممردتا   . پهپادها باسدپاسخ منفم رسد نار ممبهایم؟ اندت ساهد درگیر  و سنگ بودهگرفده سده
در رو ازایرن  (.1: 1333)ممدرازت  که حا   سنگم وسود نداسده اسر    اندسدهدر زمانم اسدفاده 
بشرر کره در اسرناد     ا ملرل برین  مقرررات حقروق   دبای یا غیر مخاصمۀ مسلحانه حا   غیر سنگ

 رمای  سوند. سده اس تا ملل مرفم بیال ا مللم و حقوق بینبین
توال اسدفاده از پهپاد سنگم را تح  سمول حقوق برخم حقوقدانالت نمم با این حال به باور

بره گر ارش    دامدقراد  بایر   نیچنر در پاسرخ بره    (.Lewis, 2012: 300) ا ملل بشر قررار داد بین
د. ایشال در گ ارش خرود  کرسورا  حقوق بشر در خصوص کشدار هدفمند اساره  ۀویژ گ ارسگر

مسلحانهت اسردفاده از   ۀمخاصم چارچوبخارج از »ارد که دبیال ممت در خصوص کشدار هدفمند
پهپادها برا  کشدار هدفمند به  حاظ حقوقم پذیرفده نیس . انجام کشدار هدفمند توس  یرک  

هرا  حقروق   کشور در داخل قلمرو خودش یا سایم که بر آل کندرل داردت با رمای  محردودی  
هرا  دو ر   به براور برخرمت   اینکهسا ب  ۀکداما ن (.Alston, 2010: 85« )بشر  مواسه خواهد سد

ت ایرن دسرده از   واقرع در نرد.  کندر داخرل مرزهرا  خرود رمایر      فقر   اند حقوق بشر را موظف
مددقدنرد کره    ا مللرم حقروق مردنم و سیاسرم    میثاق برین  2مادۀه  1نویسندگال بر مانا  بند 

سررا  حقروق بشرر    کشورها مطابق این مقرره صرفا  در قلمرو تح  صالحی  خویش موظف به ا
هسدند و برا  مثال دو   آمریکرا در حمرالت پهپادهرا بره منراطقم کره نیروهرا  طا ارال در         

                                                           
1. International Human Rights Law 
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در پاسرخ بره ایرن     دداند. امرا بایر  افغانسدال حضور دارندت خود را مقید به رمای  حقوق بشر نمم
قروق  ناامم مقرررات ح  اتیها از قلمرو اسرا  حقوق بشر بیال داس  که اگر بر مملسوءبرداس 

 1ا ملل بشر بر این امر حاکم اسر . نااسدت حقوق داخلم و حقوق بین حاکم مخاصمات مسلحانه
کشدار هدفمند تنها در صورتم پذیرفدره اسر  کره تهدیرد       تا ملل بشرا اده مطابق حقوق بین

 تا وقوع و واکنشم ضرور  وسود داسده و انجام آل برا  حفن سال دیگررال واسرب باسرد   قریب
 ابق قوانین حقوق بشرت کشدن سای  نیس .وگرنه مط

 

 مقررات حقوق بشردوستانه حاکم بر استفاده از پهپاد. 2
ا مللم مربوط به مااحرث حقروق توسرل بره     مقررات بیناسدفاده از پهپاد در زمال مخاصمه تابع 

حقروق بشردوسردانه   . ا ملرل بشردوسردانه اسر    حقوق مخاصمات مسرلحانه و حقروق برین    تزور
ها سلوگیر  کند. برا  رسیدل به ایرن  اندازه در سنگا وضع مقرراتمت از خشون  بمب کوسدمم

سنگرم محردود و از     هرا هرا و روش ها را در اندخاب سالححقوق بشردوسدانه حق دو   مناور
هرا  ننرو   مشردرک کنوانسریول   2 ۀ. مطرابق مراد  کندمها  مسلحانه حمای  مقربانیال درگیر 

گونره   گونره سنرگ امرالم سرده یرا هرر       ا مللم ماارت اس  هرر بین ۀمسلحان ۀ( مخاصم1303)
هرا  مسلحانه که میال دو یا چند دو   مدام مدداهد رو  دهدت و و آنکه یکم از دو ر   ۀمخاصم

  سرا بره « مسرلحانه  ۀمخاصرم »وسود حا   سنگ را تصدیق نکرده باسد. اسردفاده از اصرطالح   
رت بره اقردامم خصرمانه ملیره دو درم دیگرر       مانع از آل خواهد سد که دو دم که مااد« سنگ»
دت بدواند ادما کند به مملیات ساده پلیسم دس  زده اس ت مردت مخاصرمه و خصوصری     کنمم

)ممدراز و   ا ر  برر توصریف مخاصرمه مسرلحانه ندارنرد      کیچیکمابیش مرگاار آل مخاصمات ه
ننرو در    هرا ولیمشدرک کنوانس 2 ۀحقوق بشردوسدانه از طریق ماد (.22-23: 1333سایگالت 

 زمینره ا مللم قابل اسراس  و مشروع بودل حمله و غیر آل نی  در ایرن  بین ۀمخاصمات مسلحان
مطرابق تدریرف مجمومره راهنمرا  حقرروق     (. Greenwood, 2004: 45) سر  ین کننرده نیری تد

درگیرر   »ا مللم ماارت اس  از غیربین ۀمسلحان ۀبشردوسدانه در مخاصمات مسلحانهت مخاصم
که تح  فرمال دو   مرک   نیسدند و در داخل قلمررو    هاو   مسدقر و موسود و گروهبین د

حد  که در آنجا سورش و سنگ داخلرم ر   به تآل کشور با دو   مرک   درگیر  ناامم دارند
خرود دو مدیرار تسرل      1 ۀپروتکل دوم ا حراقم در مراد   (.Greenwood, 2004: 47) «داده اس 

                                                           
 ۀا مللم در سلسحمای  کمیسیول حقوقدانال بین ۀا ملل و برنام( مدیر حقوق بینAlex Conteا ک  کوت ). 1

دارد که اگر درگیر  که از آل بیال مم 2410سپدامار  22پهپادها در تاادل نار سورا  حقوق بشر در خصوص 
 ا ملل بشر حاکم خواهد بود.در حد مخاصمه نااسدت حقوق داخلم و حقوق بین تگردداز پهپادها اسدفاده مم

Panel on Remotely Piloted Aircraft or Armed Drones in CounterTerrorism and Military Operations,2014. 

Available at: http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_ 
en%29/BCE56ED914A46D40C1257D5B0038393F?OpenDocument 

http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_%20en%29/BCE56ED914A46D40C1257D5B0038393F?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_%20en%29/BCE56ED914A46D40C1257D5B0038393F?OpenDocument
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زمین کشور درگیر مخاصمه و توانایم آنها برا  اسرا  مقررات پروتکل سورسیال بر بخشم از سر
 داند.  ا مللم بودل یک مخاصمه ممرا ساخصم برا  غیر بین

 ۀا مللم کیفر  بررا  یوگسرالو  سرابق در رأ  خرود در قضری     دیوال بین دناریتجدسداۀ 
سرلا حکرومدم و   که در سرزمین یک دو   میرال نیروهرا  م   را مدتمها  طوالنسنگ تتادیچ
 ۀمخاصرمات مسرلحان   تدهنرد رو  مرم  برا یکردیگر   هرا یا میال این گرروه  افدهیها  سازمالگروه

ا مللم کیفرر  بررا    این ممل دیوال بین (.ICTY, 1995: para.70دانسده اس  )ا مللم غیربین
در  پذیرتر  اس  و سمار بیشدر  از مخاصرمات را یوگسالو  سابق مادنم بر مدیارها  اندطاف

ا ملرل بشردوسردانه از   ذکر اس  که حقوق بین سایال (.10: 1333) ممداز و سایگالت  ردیگمبرم
 ا مللم نی  قابل اممال اس .غیربین ۀمشدرک در مخاصمات مسلحان 3 ۀطریق ماد

 ۀها  چهارگانهمچول طا اال مضو کنوانسیول مهایباور برخم نویسندگال از آنجا که گروه هب
ضمن آنکه  ؛باسنداالسرا نممها  تروریسدم الزماین مداهدات در حمله به این گروهننو نیسدندت 

. پروتکل دوم هم در صورتم قابرل  س یبا همین اسددالل نی  پروتکل اول ا حاقم نی  قابل اسرا ن
ده باسد )که در مورد ا قامده کراسراس  که بازیگر غیردو دم قسمدم از خاک کشور  را تصرف 

 گونهنیها  ننو در خصوص امشدرک کنوانسیول 3 ۀین فرض وسود ندارد(.  ذا تنها مادمریکا اآو 
قربانى    هاگف  حدى آنجا که دو   داما در پاسخ بای(. Orr, 2011: 744) حمالت قابل اسراس 

مشمول  ت ممل آنهاسوندمتروریسمت براى مقابله با اممال تروریسدى به مملیات ناامى مدوسل م
 تروال محقوق مخاصمات مسلحانه اس  و باید موازین و مقررات آل را رمای  کنند. بنابراین نمر 

 (.23: 1331)زمانم و پیر ت  گف  که در چنین حا دى با خأل حقوقى مواسهیم
توال آنهرا را در ایرن   رسد نممنار ممحاالتم وسود دارند که بهکه بدضا  این اس   اما مسئله
آمریکا به افغانسدال و سنگ برا طا ارال و ا قامرده. از     ۀحملمثال برا   ؛صمه قرار داددو نوع مخا

را مخاصرمه مسرلحانه    هرا که بدوال مخاصمه برا آن  نددو   نیسد تتروریسدم هایک سو این گروه
 ۀا مللم دانس  و از سو  دیگر طا اال در قلمرو کشور آمریکا قرار ندارد کره آل را مخاصرم  بین

برخرم نویسرندگال برا بسر  دادل تدریرف      سراب  ا مللرم دانسر . بره همرین     یربینغ ۀمسلحان
ا مللرم  ا  که برین مسلحانه ۀند که هر مخاصماا مللمت بر این مقیدهغیربین ۀمخاصمات مسلحان
رسرد  نارر مرم  بره   ریکنت  (.Lewis, 2012: 307) ا مللم اسر  غیربین ۀمسلحان ۀنااسدت مخاصم

بین یک کشور و گروه تروریسدم که در خاک کشور  ا ن درگیر طورکه ذکر سد اگر چنیهمال
تروال آل را  تابع مقرررات حقروق بشرر اسر  و نمرم      تمخاصمه نرسد آسدانۀدیگر وسود دارد به 

 ا مللم دانس .مسلحانه غیربین مۀمخاص
 

 پهپاد و تسلیحات ممنوعه .1. 2
ا ملرل  ول و قوامد اساسم حقروق برین  ها  باید به اصبرا  ارزیابم قانونم بودل اسدفاده از سالح
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  مدخاصرم طررف مداهرده حراو  منرع      هرا دو  بشردوسدانه مراسده کرد. بدیهم اس  هر گاه 
ا ملرل مرفرم   کاربرد سالح مورد نار باسندت باید به مداهده و در غیر این صورتت به حقوق برین 

ورد ممنومی  اسردفاده از  ا  در ما ملل فاقد قامدهاین مناع حقوق بین کهمدرصورترسوع سود. 
ا ملل بشردوسدانه مراسده خواهد سد )ممداز و سایگالت سالح باسدت به اصول اساسم حقوق بین

نرد یرا   اکه آیا پهپادها سرالح ممنومره   دسومم(. با توضیحات فوق این سؤال مطرح 144: 1333
ن سنگرم محسروب   خیر؟. در پاسخ باید گف  که بماارال هوایم از طریق پهپادها یک سیوۀ نروی 

 :Casey-Maslen, 2012سود که ممکن اس  کندرل آل از ه ارال مایل دورتر صورت پذیرد )مم

کاربرد هواپیماها  بدول سرنشین در مخاصرمات مسرلحانه ماننرد هرر گونره      کلم  طوربه(. 600
ن اس  که ایر  یمهابا این حال مهم نوع سالح سیسدم پرتاب دیگر  در میدال نارد قانونم اس .

ایرن اب ارهرا    ۀلیوسر کره بره   یمهاها و بمب. در واقعت ]برخم ازا موسککنندمهواپیماها حمل م
کراربرد   ۀآور و کشرند . توسرل بره نیررو  مرر     ندیسدمجاز ن  هات از انواع سالحسوندمحمل م

و از طریرق حقروق   مخاصرمات  با قدرت آتش سنگینت در قا ب اسرا  حقروق   یمهاچنین سالح
حیراتت توسرل یرک     ۀت محدودی  سرلب خودسرران  ژهیوسیار محدود سده اس . بهبشردوسدانه ب

.  ررذا (O’Connell, 2010: 3) آوردمآور تحرر  قامررده درمرردو رر  را در اممررال نیرررو  مررر 
سرده در حقروق   از این پهپادها سامل تسلیحات ممنومۀ مصرحه سدهپرتابمهمات  کهمدرصورت
سلیحات بیو ونیکمت تسلیحات  ی ر  و ... باسدت اسدفاده ا ملل همانند تسلیحات سیمیایمت تبین

 از پهپاد در مخاصمه سای  نیس . 
 

 حاکم بر استفاده از پهپادها ۀبشردوستانالملل اصول حقوق بین. 2. 2
به باور برخمت مقررات ناظر بر اسدفاده از پهپادها در مخاصمات مسلحانه همال مقررات نراظر برر   

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at   )سنگرم اسر   هواپیماها 

Harvard University,2013:100هرا  یکسرال هواپیمرا     اما این مقیردهت بره مدنرا  چرا ش     (ت
 ۀهمانند سرایر اسرکال حملره در زمرال مخاصرم      (.Lewis, 2012: 295) سنگم و پهپادها نیس 

ترابع حقروق    تگیررد س  پهپادها صرورت مرم  مسلحانه ملیه نیروها  دسمنت حمالتم نی  که تو
اصل محدودی  و حمایر  یرا همرال     ۀحقوق بشردوسدانه بر دو پای ا ملل بشردوسدانه اس .بین

)زمرانم و  محرورى داردت اسردوار اسر      ۀا مللى بشردوسدانه سنااصل بشری  که در حقوق بین
سرود دارنرد کره حمرالت     در کنار این دو اصول چند اصل فرمم دیگر نیر  و (. 02: 1331پیر ت 

مطابق این اصول صرورت پذیرنرد و آنهرا را رمایر       دکشورها امم از زمینمت دریایم یا هوایم بای
در  دند و بایر یسرد کنند. اسدفاده از پهپادها در مخاصمات نی  از اسرا  این اصول نیر  مسردثنا ن  

م ایرن اصرول   طرور کلر  گرفده توس  پهپادها این اصرول اسررا سروند. بره    ناامم صورت اتیممل
و اصل احدیراط  اصل تناسب اصل تفکیکت اصل ضرورت نااممت اصل انسانم بودلت  :از نداماارت
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برر   طور مخدصر به توضیا هر کدام از این اصول و منطاق بودل مملیات پهپادهرا که در ادامه به
 این اصول پرداخده خواهد سد.

 
 اصل تفکیک الف(

بین رزمندگال و غیرناامیرال   دیر مخاصمه همواره بایدارد که طرفین درگاصل تفکیک مقرر مم
 ,Sterio) قائل به تفکیک و تمای  سوندت همچنین در خصوص اهداف ناامم با اهداف غیرناامم

در مقابرل تمرامم حمرالت حمایر  و      الیر رناامیاز غ تبر اینت اصل تفکیرک مالوه (.210 :2012
ناامیرال و غیرناامیرال بردول تردیرد      تفکیرک برین   ۀد. وظیفر کنحمالت کورکورانه را منع مم

هرایم کره توسر     سرالح  روازایرن اصل حقوق مخاصمات مسلحانه اس .  نیترترین و مهما پایه
بایرد قرادر بره اممرال تمییر  میرال ناامیرال و         سروندت مرم هواپیماها  بدول سرنشین اسدفاده 

د. کنر سلوگیر   مرناامیموال غتا حد امکال از حمله به افراد و ا که  نحوباسندت به الیرناامیغ
ت طم بدول سرنشین ه برخالف گمال موسود مانم بر دق  بسیار زیاد این هواپیماهازمیندر این 
نفر کشده سدند کره در ایرن    2307گرفده توس  این هواپیماها در پاکسدالت حمله صورت 344
دادنرد.   کرودک سرال خرود را از دسر      172کرم  حضور داسدند و دسر   مرناامیغ 332میال 

منارور کشردن   ها  فوریهت نوئن و سپدامار چندین بار بهدر ماه 2411مریکا در سال آهمچنین 
رو نشرد. در  نیر  روبره   چشمگیر ها  د که با موفقی کرافراد منسوب به ا قامده به یمن حمله 

آمرار  (. این 80: 1331زاده و هداوند ت )تقم سال باخدند الیرناامیاین حمالت نی  سمار  از غ
 مرؤ ر نحو اند در مملیات خود اصل تفکیک را بهخود گویا  آل اس  که این هواپیماها ندوانسده

 به اسرا گذارند.
 

 اصل ضرورت نظامیب( 
بره اهرداف نارامم     دکند که حمالت مسلحانه در طول سنرگ بایر  اصل ضرورت ناامم ایجاب مم

ن تنها اقداماتم که برا  تأمین تسلیم م ی  ناامم مشخ  باسد. بنابرای ۀد و دربردارندسومحدود 
دیروال   (.Sterio, 2012: 209- 210) هرچره زودترر و کامرل دسرمن ضررور  اسر ت سرای  اسر         

 ۀا مللم بشردوسردان مشورتم دیوار حائل ضمن بیال اینکه حقوق بین نارا مللم دادگسدر  در بین
بدین ندیجه رسید که  ( 135ICJ Rep,2004: para) اس  1قابل اسرات مدضمن اصل ضرورت ناامم
ده و با هیچ ضرورت نارامم  سنق  حقوق فلسطینیال  موسباقدام اسرائیل به احداث دیوار حائل 

نقر  تدهردات    تضمن آنکه احداث دیروار  تیا سرای  امنی  ملم یا نام ممومم قابل توسیه نیس 
 ICJ Rep,2004: para) ا ملرل بشردوسردانه و حقروق بشرر اسر      اسرائیل مطابق اسناد حقوق بین

                                                           
1. military exigencies 
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(. پهپادها در حمالت هروایم خرود بایرد ایرن اصرل حقروق بشردوسردانه را اممرال کررده و از          137
حمالتم که ضرورت ناامم ندارند اسدناب ورزند. با این حرال تخریرب برخرم منرازل و تأسیسرات      

دم انردت بیرانگر مر   م توس  پهپادها در حمالتم که به برخم کشرورها  خاورمیانره داسرده   رناامیغ
درصرد حمرالت    14حردود  رمای  این اصل و نق  آل در این حمرالت بروده اسر . بررا  مثرال      

 (.Ross & Serle, 2014:1اس  ) بوده الیرناامیها  غپهپادها  آمریکا در پاکسدال به خانه

 
 1تاصل انسانیج( 

ه طور کلم طرفین درگیر در یک مخاصرمه را بره اسردفاده از تسرلیحاتم کره بر      به  اصل انسانی
توانرد  مرم   ده اس . اصل انسانیکرسودت منع منجر مم 2ها  بیهودهدردها  غیرضرور  یا رنب

خواهد حدم سایر اصول دیگر باسد که از طرفین درگیر در مخاصمه مم 3منوال اصل راهنما به
اندسابم مشکلم نداردت با ایرن حرال    ۀدر سایم که مطابق اصول تناسبت تفکیک و ضرورتت حمل

د و آل را ممنروع  کننر ت اقدام بره ایرن کرار ن   دسومغیرضرور  م ۀیا صدم هد رنب بیهودورو ساب
 ۀها  چهارگانر پروتکل اول به کنوانسیول 32 ۀماد 1مطابق بند (. Sterio, 2012: 210) نمایدمم

ا  مسرلحانه  ۀها و وسایل سنگم در هریچ مخاصرم  ها  مخاصمه در اندخاب سیوهننوت حق طرف
 نامحدود نیس . 

 
 اصل تناسب د( 

سودت نوع سالح یا تسرلیحاتم  ا ملل بشردوسدانه مطرح مممطابق اصل تناسب که در حقوق بین
ت بلکره آنچره حرائ  اهمیر  اسر ت میر ال خسرارت و        ردرود اهمیر  نردا  کار ممکه در حمله به

ه از وارد سده و بسم فراتر از منافع سنگم اس  ک الیرناامیا  اس  که به سال و اموال غصدمه
اسردفاده از هواپیماهرا  بردول     (.80: 1331زاده و هداونرد ت  )تقم «رفده اس حمله انداار مم

برین   ۀسرنشین بامث کشدار تدداد زیاد  از غیرناامیال سرده اسر . براسراس آمارهرا در فاصرل     
در ا ر حمالت این هواپیماها سال  مرناامینفر غ 1444تا  724ت حدود 2443و  2441ها  سال
تروال  م مرم سخدبه(. 224: 1332)مالقه بند  حسینم و ی ادل نجاتت  اندا از دس  دادهخود ر

 ۀ کشدار غیرناامیال گردد.کنندهیتوسپذیرف  که منافع حاصل از این حمالت 

 
 اصل احتیاطه( 

در حمالت هواپیماها  بدول سرنشین در حقوق مخاصرمات مسرلحانه مرورد     داصل احدیاط بای

                                                           
1. Principle of Humanity 

2. unnecessary suffering 

3. capstone 
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ه توس  هواپیماها  بدول سرنشرین  گرفدصلم که در بسیار  از حمالت انجاما ؛توسه قرار گیرد
آمریکایم در سنگ با تروریسم مغفول مانده اس . اصل احدیاط در حمله همچنین برر ضررورت   

طور سرد  تحر  ترأ یر    را به مرناامیامالل و اطالع قالم حمالتم که ممکن اس  سمدی  غ»
خاصم مانع از اطرالع قالرم حملره توسر  نیررو  مهراسم       قرار دهدت مگر آنکه اوضاع و سرای  

 اتیررترراکنول بسرریار  از ممل (.82: 1331زاده و هداونررد ت ) تقررم کنرردتأکیررد مررم« باسررد
  (.Sterio, 2012: 211) انددهکرا ذکر ممل نگرفده توس  پهپادهات وفق اصول فوقصورت

 

 ادهادر حمالت پهپ انیرنظامیلمرو مخاصمه و ضرورت تعیین غق. 3
ت برا  اسردفاده از پهپراد در مخاصرمه اهمیر  بسر ایم      1یک تدریف حقوقم از میدال نارد  ۀارائ
ا ملل بشردوسدانه اسر  و خرارج از   قلمرو اسرا  حقوق بین ۀکنندالیت چراکه میدال نارد بدارد

 (.Lewis,2012 :300 ) اسر  بشر ا ملل قلمرو حقوق بشردوسدانهت محل اسرا  قوامد حقوق بین
توضیا اینکه مطابق حقوق بشردوسردانهت اسردفاده از زور و قروا  نارامم ملیره اهرداف نارامم        

 کره مدرحرا   .وسرود نردارد   الیرناامیاما حق اسدفاده از نیرو  ناامم ملیه غ تدسمن سای  اس 
 الیر رناامیا ملل بشر اسدفاده از نیرو  ناامم ملیه نیرو  ناامم دسرمن و غ مطابق حقوق بین

از قروا    دمگر اینکه ا اات سود که اوضاع و احوال بسیار خطرناک اسر  و بایر   تس آل سای  نی
   2.الیرناامیو نه غ مناامهم ملیه نیرو  ناامم یا ساهدت آلسوناامم اسدفاده 

آنجرا   تدر این خصوص برخم بر این باورند که هر سایم که درگیر  و مخاصرمه وسرود دارد  
دیگر بر این امدقراد اسر  کره میردال ناررد مدناسرب برا         اما نار تسودمیدال نارد محسوب مم

دیروال   دناریر تجد ۀسردا (.  Lubell & Derejko, 2013: 66) دکرر رزمندگال آل تغییر خواهرد  
ترادیچ در خصروص قلمررو اسررا  حقروق       ۀا مللم کیفر  برا  یوگسالو  سرابق در قضری  بین

حقوق بشردوسدانه در تمامم قلمرو »دارد که ا مللم بیال ممبشردوسدانه در مخاصمات غیر بین
 :ICTY, 1995) «سود خواه در آنجا درگیر  ر  دهد یرا خیرر  تح  کندرل هر طرف اممال مم

para 70.)  ساخ  تدیین میدال نارد بررا  اسررا  قوامرد     «کندرل قلمرو»به نار دیوالت مدیار
 سود.حقوق بشردوسدانه مم

ها  تروریسدم همچرول  ه با گروههها در مواسگیر  از پهپادرویکرد آمریکا در خصوص بهره
مدنا کره پهپادهرا  آمریکرا نیروهرا      بدین اس ت ا قامده نی  به سکل گسدرش میدال نارد بوده

دهند. برا  مثال اگر تروریسدم که در ا قامده را در هرکجا  دنیا که باسندت مورد حمله قرار مم
دت میدال نارد از افغانسدال بره یمرن گسردرش    کنمکال به کشور یمن نقل تافغانسدال وسود دارد

                                                           
1. battlefield 

 ا ملل بشردوسدانه اس . گونه مخاصماتت از سه  اسرا  مقررات حقوق بیناین اهمی  تدیین میدال نارد در .2
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هرا   خواهد یاف . در این سکل میدال نارد مدناسرب برا اسخاصرم کره وابسرده بره ایرن گرروه        
یابد. ا اده این گسدرش میردال ناررد برا اندقادهرا  زیراد  از سانرب       ت گسدرش مماندتروریسدم

این اندقادات وارده بر ایرن امرر    ۀممد (.Sterio, 2012: 199) ا مللم مواسه سده اس بین ۀسامد
ا مللم اس  برا قوامرد   صلا بین ۀزننداینکه برهم برتکیه دارد که این گسدرش میدال نارد مالوه

منع توسل به زور نی  در تدارض اس . اما این امر خللم در اسرا  مقررات حقروق بشردوسردانه   
منراطقم کره تحر  صرالحی  و      مدح ایچراکه با گسدرش میدال نارد به سایر کشورها ) تندارد

رود و  ذا حقوق حاکمی  هیچ کشور  نیس  همانند دریا  آزاد( مخاصمه بودل آل از بین نمم
 بشردوسدانه در آنجا نی  اممال خواهد سد.

 

 گیرینتیجه
ها  مخدلرف امنیر  ملرمت موضروع هواپیماهرا       نار از مالحاات حقوق داخلم و دغدغهصرف

هرا   کند و ترابع سراخه  ا مللم مسائل حقوقم مخدلفم را مطرح ممینبدول سرنشین به  حاظ ب
حقروق  هرا اسر  و همچنرین ترابع     حقوق داخلم و موضوماتم که تح  حاکمی  دو  مخدلف 

ا ملل بشردوسردانه  ا ملل بشر و حقوق بینا ملل هوایمت حقوق بینا ملل از سمله حقوق بینبین
ا مللت مقررات اسدفاده از پهپادهرا تایرین   حقوق بین ها که مطابق هر کدام از این ساخه اس 
ا ملرل هسردند کره در    ها س ئم از تمامی  حقوق بینسایال ذکر اس  تمامم این ساخه .اندسده

اسردفاده از پهپادهرا   انرد.  کنار هم به تدیین مقررات و قوامد حاکم بر اسدفاده از پهپادها پرداخده
منروال  منوال تجهی ات سنگم و خواه بره ا مللم خواه بهینا  و بها  داخلمت منطقهدر درگیر 

سهرانم خواسردار آل    ۀا  اسر  کره سامدر   برندت موضومم بسیار پیچیدهکار ممتسلیحاتم که به
مطرابق مقرررات منشرور سرازمال ملرل       داس  که اسدفاده از این هواپیماها  بدول سرنشین بای

شردوسردانه صرورت پرذیرد. اسردفاده از پهپادهرا      ا ملل با ملل بشرت حقوق بینمدحدت حقوق بین
بایس  مطابق اصول اصلم و اساسم حقوق بشردوسدانه از سمله اصل تفکیکت اصل ضرورتت مم

همواره  داصل تناسب و اصل احدیاط باسد. موضوع تمامی  ارضمت حاکمی  و حقوق بشر نی  بای
سناسرایم در کشرور دیگرر توسر       ساسوسم یا اتیمملرو در زمال صلا ازاین مدنار قرار گیرد.

پهپادهات نق  حاکمی  آل کشور محسوب سده و نق  حاکمی  این دسرده از کشرورها مرورد    
ساسوسرم از کشرور ایررال توسر       اتیر ممل ممنومی  منشور سازمال ملل نی  واقع سده اسر . 

مم ا  آسکارا نق  حاکمی  سمهور  اسالها  فرامنطقهپهپادها  سایر کشورها از سمله دو  
ا  از سمله طرح دو ر  نراتوال و مردم    ها  فرامنطقهایرال اس  و طرح توسیهات حقوقم دو  

نومم سود و بهمحسوب نمم اتیممل گونهنیانیاز به کسب رضای  از این کشورهات مجوز  برا  
 تحقروقم  ۀاز سنار . اسر  تفسیر سوء و طرح چا شم حقوقم برا  مدم رمای  مقرررات صرحیا   
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 ۀها  سد  همراه بوده اس . در حروز ا  با چا شها  فرامنطقههپادها توس  دو  اسدفاده از پ
گنراه  ترا افرراد برم    ساب سرده مقررات حقوق بشرت حمالت پهپادها تح  منوال کشدار هدفمند 

زیاد  سال خود را از دس  دهند و اسدفاده از قوا  مهلک توس  ایرن پهپادهرا مطرابق قوامرد     
حقروق مخاصرمات مسرلحانه نیر  اسردفاده از پهپراد توسر          ۀحروز حقوق بشر ناوده اسر . در  

د. ابددا در خصوص مشرومی  توسل به زور سودر دو مرحله بررسم  دا  بایها  فرامنطقهدو  
ها  مسرلحم ماننرد ا قامردهت امکرال اسردفاده از      گف  در رویارویم با گروه دکه در این مورد بای

 زیرا اسدناد به دفاع مشروع در برابر بازیگرال غیردو درم  تهواپیماها  بدول سرنشین وسود ندارد
گیرر  از  بر ایرنت بهرره  پذیر نیس . مالوهاصوال  امکال بدول رضای  دو   محل اسدقرار تروریسم

 هااین هواپیماها و انجام مملیات مرزگذرت منجر به نق  حریم هوایم و تمامی  سرزمینم دو  
ها با ایراالت مدحرده در حرال    زیرا این دو   تاس  (ال و یمنافغانسدالت پاکسدمنطقه )از سمله 

هرا سرود. ضرمن اینکره     وارد قلمرو سرزمینم این دو ر   تواندمسنگ نیسدند و دو   آمریکا نم
همچنین نق   حل اس .بلکه آخرین راه تس یحل نها ا  اما  تنها راهمسلحانه به این گروه ۀحمل

توس  پهپادها  آمریکا و اسرائیل که در حال حاضر ایررال  قلمرو هوایم سمهور  اسالمم ایرال 
در خصروص مطابقر  برا    ت هیچ توسیه قانونم و مشروع ندارد. س ینبا این دو در حال مخاصمه 

طرور کلرم   گف  که با توسه به آمرار و وقرایع مندشرسردهت بره     داصول حقوق بشردوسدانه نی  بای
بشردوسدانه از سمله اصل تفکیکت اصل تناسرب   اند اصول حقوقحمالت این هواپیماها ندوانسده

ند. در کنار این امر وسود ابهاماتم در خصوص قلمرو مورد کنرمای   مدرسدو اصل احدیاط را به
دار بره خدسره   الیر رناامیمخاصمه و میدال نارد و تدریف و تایین ناامیال و تفکیک آنرال از غ 

  هرا ده اس . در این میرالت دو ر   کرسدل اصول حقوق بشردوسدانه توس  این پهپادها کمک 
 ۀکره رویر   نرد بر ایرن باور  اندتغربم که از پهپادها ملیه برخم کشورها  خاورمیانه اسدفاده کرده

گیرر  از  از طریرق مملیرات هروایم و بهرره     هاس یترور  ریگهدف زمینۀها در فدلم این دو  
خصوص ترتیاات حقوق ا مللت بهها  بدول سرنشین با تمامم قوانین و مقررات حقوق بینپرنده

در ایرن   ۀ حقوقمگرفدها  صورتمخاصمات مسلحانه مطابق  کامل دارد. این موضوع با بررسم
هرا و  در این مورد توسه بره اصرل احدررام بره حاکمیر  دو ر       . قابل باور اس  مسخدتحقیق به

ل بره زور و رمایر    ا ملل بشرت اصل منع توسحاکمی  آنال بر قلمرو خودسالت قوامد حقوق بین
 حقوق بشردوسدانه در هر زمال و مکانم حائ  اهمی  اس .
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