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 يماهايهواپ ةتوسع قبال در بشردوستانه الملل نيب حقوق يها چالش
  *ينظام نيسرنش بدون

 
 

  **رنجبر رضايعل
 

    ديباچه
شود  امروز به عنوان هواپيماي بدون سرنشين نظامي شناخته مياز لحاظ تاريخي، آنچه كه 

براي استفاده آماده شد  1950در طول جنگ جهاني دوم و مدتي پس از آن اختراع و در دهة 
هاي  و براي اولين بار و به صورت گسترده در طول جنگ ويتنام براي انجام مأموريت

و جنگ  1991ليج فارس در سال شناسايي مورد استفاده قرار گرفت و در طول جنگ خ
اما  )O’Connell, 2010: 2-3(. استفاده از آنها به صورت گسترده ادامه يافت 1990بالكان در دهة 

 11استفادة فراگير از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح در مخاصمات مسلحانه پس از رويداد 

                                                                                                                                        
المللي  حقوقي كميتة بينو مشاور ) ره(عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي(نگارنده از دكتر پوريا عسكري *

پژوهش حاضر  به دليل مطالعة متن نهايي مقاله و ارايه برخي پيشنهادهاي اساسي كه منتهي به تقويت) صليب سرخ
 .با اين حال، مسئوليت اين نگاره با نگارنده است. نمايد گرديد، سپاسگزاري مي

  .نشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزيالملل، دانشكدة حقوق داآموختة كارشناسي ارشد حقوق بين دانش **
alirezaranjbar@ymail.com 

  
 103 -133 ص ، ص1394، پاييز 2سال دوازدهم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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اكستان از سوي اياالت متحد و در راستاي مبارزه با تروريسم در افغانستان و پ 2001سپتامبر 
توان  سپتامبر را مي 11از اين رو، واقعة ) Daily Telegraph, 2013(. آمريكا و متحدانش آغاز شد

نقطة عطفي در استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين به حساب آورد زيرا تا قبل از اين واقعه 
شد اما پس از آن و  جاسوسي مي زني و استفاده از اين گونه از هواپيماها تنها محدود به گشت

حملة آمريكا به افغانستان، از اين وسيله به عنوان هواپيمايي كه قابليت شليك موشك را دارد، 
و بكارگيري آنها براي شناسايي و حملة اياالت متحد  )The Nation, 2012(نيز استفاده شد 

ادامه پيدا كرد  2006و حمله به سومالي در اوايل سال  2003آمريكا به عراق در سال 
)O’Connell, 2010: 3( و همچنان نيز در نقاط مختلف ادامه دارد.  

به موازات استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح در مخاصمات مسلحانه، شكل 
گرفته شد  به خدمت 1»هدفمندقتل «ديگري از بكارگيري آنها به عنوان ابزاري براي تحقق 

از سوي اسرائيل در سرزمين فلسطين مورد  2000ار در سال براي اولين ب طوري كه  به
از  2002از سوي روسيه در چچن و در سال  2002استفاده قرار گرفت و اين رويه در سال 

   )Alston, 2010: 4(. سوي سيا در يمن و موارد مشابه ديگر ادامه پيدا كرد
شده است اينكه در اما آنچه باعث جلب توجه به هواپيماهاي بدون سرنشين نظامي 

هاي انجام شده  ها استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح و عمليات طول اين سال
توسط آنها كه گاه و بيگاه منجر به كشتار غيرنظاميان شده است به طور چشمگيري افزايش 

ل المللي در قبا ها و نهادهاي بين هاي دولت گيري پيدا كرده و به تبع آن انتقادات و موضع
الملل  نقض كردن و سبك شمردن حقوق بين. نحوة استفاده از آنها افزايش پيدا كرده است

المللي  هاي بين ها، سازمان يكي از داليل عمدة نگراني دولت 2»حق در جنگ«بشردوستانه يا 
و جوامع مدني در قبال كشتار غيرنظاميان توسط هواپيماهاي بدون سرنشين است بخصوص 

هاي منحصر و توسعة اين هواپيماها آنها را به ابزاري براي  اينكه ويژگيبا در نظر گرفتن 
الملل  و اين امر حقوق بين )Sharkey(1), 2012: 117( هاي آينده تبديل خواهد كرد جنگ

  .هاي بيشتري روبرو خواهد ساخت بشردوستانه را با چالش
                                                                                                                                        
1- Targeted killing 
2- Jus in bello 
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بدون سرنشين  الملل بشردوستانه در قبال توسعة هواپيماهاي هاي حقوق بين چالش

نظامي در دو بعد ماهوي و شكلي قابل مطرح شدن هستند كه اولي ناظر بر نحوة استفاده و 
بنابراين، در اين پژوهش كوشش خواهد شد . دومي ناظر بر نحوة كنترل اين هواپيماها است

الملل بشردوستانه را در قبال توسعة هواپيماهاي بدون سرنشين كه  هاي حقوق بين چالش
ر از نحوة استفاده يا نحوة كنترل اين هواپيماها هستند، بر شُماريم و موضع حقوق متأث
مند كردن استفاده از آنها در چارچوب  ها و نظام الملل بشردوستانه را در قبال اين چالش بين

  .اين دسته از قواعد حقوقي بررسي كنيم
  

استفاده از الملل بشردوستانه بر اساس نحوة  هاي حقوق بين چالش. 1
  هواپيماهاي بدون سرنشين نظامي

بر مبناي نحوة استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين نظامي، براي اين گونه از هواپيماها 
در حال . توان دو گونه كاركرد اصلي را تعريف كرد مي) همانند هواپيماهاي با سرنشين(

ن سرنشين نظامي، تجهيز آنها ترين كاربرد هواپيماهاي بدو حاضر، پر كاربردترين و ملموس
ها است كه آنها را به يك سالح پرندة هدايت پذير از دور تبديل ساخته  بوسيلة انواع سالح

تر است، بكارگيري آنها به  دومين كاربرد اين وسايل پرنده كه داراي قدمتي طوالني. است
ي جاسوسي، انتقادات ها باشد كه به دليل ماهيت مخفي كارانة فعاليت عنوان ابزار جاسوسي مي

هاي  بنابراين، در ادمه تالش خواهد شد چالش. كمتري نسبت به اين قبيل اقدامات وجود دارد
  .بندي مورد بررسي قرار دهيم الملل بشردوستانه را بر اساس اين تقسيم حقوق بين

  
  هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح. 1. 1

نگاهي تاريخي به وضعيت استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح بيانگر آن است كه 
 طوري كه  بهاستفاده از اين وسايل پرنده در دو وضعيت حقوقي متمايز صورت پذيرفته است، 

توان به عنوان يك سالح در طول مخاصمات مسلحانه و يا  بر اساس نوع كاربرد آنها، مي
درحاليكه كاربرد اول، . حقق قتل هدفمند در زمان صلح، از آنها بهره بردابزاري در راستاي ت

كشد، كاربرد دوم، اصول و قواعد  الملل بشردوستانه را به چالش مي اصول و قواعد حقوق بين
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هاي حقوقي قابل اعمال بر اين  بديهي است كه رژيم. برد حقوق بشر را زير سئوال مي
در مباحث حقوق بشري، با وجود اسناد . )Emmerson, 2013: 6(كاربردها متفاوت است 

ضرورت احترام به حق بر زندگي و  ايِ حقوق بشر و تأكيد اين اسناد بر المللي و منطقه بين
حق برخورداي از محكمة عادالنه، ممنوعيت استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشينِ مسلح به 

اما شكل استفاده از  ،)Otto, 2010: 198-201( رسد منظور قتل هدفمند اثبات شده به نظر مي
اين وسايل پرنده به عنوان يك سالح در طول مخاصمات مسلحانه، در ميان حقوقدانان 

شماري از حقوقدانان معتقد به عدم مشروعيت استفاده از هواپيماهاي . محل نزاع است
در  )Wardrop, 2009( هاي مهاجم هستند بدون سرنشين مسلح و ممنوعيت مطلق اين پرنده

حاليكه گروهي ديگر نقطة مقابل اين گروه و معتقد به استفادة بدون قيد و شرط از 
بر اساس اين ديدگاه  طوري كه  بههواپيماهاي بدون سرنشين در قامت يك سالح هستند 

 آيد به حساب مي 1»خسارات جانبي«خسارات ناشي از حمالت اين هواپيماها، 
)Anderson, 2010: paras 3-6-19-20-32-35, etc.( . اما گروه سوم، داراي ديدگاهي بينابين

استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح را به شرط رعايت موازين  طوري كه  بههستند 
  .)Alston, 2010: 9( دانند الملل بشردوستانه بالمانع مي الملل و حقوق بين حقوق بين

نه يا حق در جنگ، قواعد خاصي را در الملل بشردوستا آنچه مسلم است حقوق بين
بيني نكرده  زمينة منع بكارگيري هواپيماهاي نظامي اعم از با سرنشين يا بدون سرنشين پيش

 اي هاي هسته المللي دادگستري در قضية سالح و مطابق با نظر مشورتي ديوان بين 2است
                                                                                                                                        
1- Collateral damage 

اتفاقي به افراد يا اشيايي است كه در اوضاع و احوال  يا عمدي غير صدمه يا آسيب«ـ منظور از خسارات جانبي 
 The Department of Defense(.»آيند حاكم در آن زمان مطابق با قوانين موجود، هدف نظامي به حساب نمي

Dictionary of Military and Associated Terms, 2010: 35( . طرفداران اين نظريه اعتقاد دارند در
خسارات جانبي از جمله تلفات به غيرنظاميان يك امر پذيرفته شده «ي براي حمله، صورت وجود مباني قانون

؛ هر چند اين ديدگاه برخالف قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه از جمله قاعدة تفكيك و قاعدة تناسب »است
  ) Amnesty International, 2000: 34-35(. است

نويس حقوق الهه در زمينة جنگ هوايي  لي صليب سرخ پيشالمل ميالدي به ابتكار كميتة بين 1920در  2-
)Hague Rules of Air Warfare(  از سوي كميسيوني متشكل از حقوقدانان برجسته در الهه تهيه شد و در

نويس هرگز به شكل يك  با اين حال، اين پيش. از سوي اين كميسيون مورد پذيرش قرار گرفت 1923سال 
للي مورد پذيرش قرار نگرفت و تنها بعضي از مفاد آن به انحاء مختلف، به عنوان الم معاهده يا يك سند بين

هاي حقوق بشردوستانه ازجمله پروتكل  الملل عرفي و يا به شكل مجزا در ديگر كنوانسيون قواعد حقوق بين
 ) Henderson, 2009: 26-27(. هاي چهارگانة ژنو مورد پذيرش قرار گرفتند اول الحاقي به كنوانسيون
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)ICJ, 1996: para.39, para.52, para.78(، پرنده را در زمرة هاي  توان اين سالح مي

الملل ذاتاً غيرقانوني  هايي به حساب آورد كه استفاده از آنها در چارچوب حقوق بين سالح
نيست و منعي براي بكارگيري آنها در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد، مگر اينكه برخالف 

يتة الملل بشردوستانه باشند، همانگونه كه كم الملل و حقوق بين اصول و قواعد حقوق بين
هاي  استفاده از فناوري 19771پروتكل اول الحاقي  36المللي صليب سرخ با استناد به مادة  بين

بشردوستانه،  الملل نوين نظامي در يك مخاصمة مسلحانه را مشروط به رعايت حقوق بين
  .)ICRC, 2011: 36( بدون اشكال تلقي كرده است

اي دو رو است كه يك روي آن سكهاين توضيح الزم است كه حقوق بشردوستانه همانند 
را  آميز دهد و روي ديگر آن ساير اعمال خشونترا اجازه مي آميز بعضي از اعمال خشونت

رو، در صورتيكه اقدامات نظاميِ صورت گرفته در يك از اين. )ICRC, 2011: 48(كندمنع مي
ز آنها در چارچوب آميزي باشد كه مجو مخاصمة مسلحانه منطبق با آن دسته از اعمال خشونت

الملل بشردوستانه صادر شده است، اين اقدامات نقض اين حقوق به حساب  حقوق بين
هيچ ممنوعيتي در حقوق جنگ در قبال «بر همين اساس گفته شده است كه اصوالً . آيد نمي

پيشرفته در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد تا آنجاييكه  هاي فناوري هاي با بكارگيري سالح
 Arimatsu(» باشند) الملل بشردوستانه حقوق بين(زمان جنگ  در اجرا قابل با قوانين مطابق

and Choudhury, 2010: 290( . بنابراين، استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين به عنوان يكي
پيشرفته، در صورتيكه در  هاي داراي فناوري هاي از وسايل نظامي و از اشكال سالح

  .لل بشردوستانه باشد، بالمانع استالم چارچوب حقوق بين
الملل بشردوستانه تنها در چارچوب  بايد توجه داشت كه اعمال قواعد حقوق بين

مخاصمات مسلحانه و در شرايط زماني و مكاني خاصي قابل اعمال است و تنها در صورتيكه 
                                                                                                                                        

هاي معظم  طرف«: دارد مقرر مي 1949هاي چهارگانة ژنو  به كنوانسيون 1977پروتكل اول الحاقي  36مادة  -1
متعاهد در هنگام بررسي، توسعه، فراگيري و آموزش يا در اختيار گرفتن يك اسلحه، وسيله يا شيوة جديد 

ها، بر طبق اين پروتكل يا ساير  ي وضعيتجنگي، موظفند تعيين نمايند كه آيا كاربرد آن در برخي يا در تمام
منبع مورد استفاده براي (. »الملل قابل اعمال بر آن طرف معظم متعاهد، ممنوع است يا خير قواعد حقوق بين

الملل بشردوستانه  حقوق بين«كنوانسيون هاي چهارگانة ژنو و پروتكل هاي الحاقي آن در اين پژوهش، كتاب 
است كه ترجمة مورد قبول جمهوري » )مجموعه اسناد ژنو(هاي مسلحانه ر درگيريناظر بر حمايت از افراد د

  .)باشد و توسط كميتة ملي حقوق بشردوستانه به چاپ رسيده است اسالمي ايران مي
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د حقوق قواع استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح منطبق بر اين شرايط باشد، نقض
در همين جهت، بايد اشاره كرد كه تنها مخاصمات . آيد الملل بشردوستانه به حساب نمي بين

المللي محلِ اجراي قواعد حقوق  المللي و مخاصمات مسلحانة غير بين مسلحانة بين
موقعيت اول، زماني است كه نيروهاي مسلحِ دو دولت يا . الملل بشردوستانه هستند بين

شوند و مخاصمات جنبة فرامرزي دارند در حاليكه در  وارد جنگ مي بيشتر با يكديگر
موقعيت دوم، دو يا چند گروه مسلح با نيروهاي مسلح دولتي يا با يكديگر و در محدودة 

تفاوت در اين دو موقعيت در مقرراتي است كه بر آنها حاكم . مرزهاي يك كشور درگيرند
و پروتكل  1949هاي چهارگانة ژنو  سيوناست؛ حقوق بشردوستانة عرفي، مقررات كنوان

المللي حاكم است، درحاليكه حقوق  بر مخاصمات مسلحانة بين 1977اول الحاقي 
هاي چهارگانة ژنو و تحت شرايطي پروتكل  مشترك كنوانسيون 3بشردوستانة عرفي، مادة 

ي حقوق كميتة مل(.باشند المللي حاكم مي بر مخاصمات مسلحانة غير بين 1977دوم الحاقي 
  )32- 33: 1390بشردوستانه، 

الملل بشردوستانه در قبال هواپيماهاي بدون  با اين حال، چالش اصلي حقوق بين
گردد زيرا اعمال قواعد  سرنشين مسلح، به استفاده از آنها در مبارزه با تروريسم باز مي

: 1392لي، بيگد ضيايي( الملل بشردوستانه در جنگ با تروريسم محل ترديد است حقوق بين
اگرچه بايد به اين نكته توجه داشت كه در صورتيكه مبارزه با اقدامات تروريستي . )61- 62

هاي  تواند خارج از شمول حمايت نمي«هاي مسلحانه به وقوع بپيوندد  در حين درگيري
مقرر در اسناد و قواعد عرفي حقوق بشردوستانه باشد و افرادي كه مبادرت به اين اقدامات 

هاي  شوند و از حمايت د در صورت بازداشت، زنداني و اسير جنگي محسوب ميكنن مي
شوند و چنانچه درگيري  مقرر در عهدنامة سوم ژنو و پروتكل يكم الحاقي برخوردار مي

هاي مقرر در  المللي داشته باشد، افراد بازداشت شده مشمول حمايت مسلحانه، جنبة غير بين
گانه، شرط مارتينس و تحت شرايطي پروتكل دوم الحاقي هاي چهار مشترك عهدنامه 3مادة 

ها  هايي كه به مبارزه با تروريست همانگونه كه دولت )62: 1392بيگدلي،  ضيايي( »هستند
برند و اعمال خود را با استناد  پردازند، معتقدند كه در يك مخاصمة مسلحانه به سر مي مي

و استناد به ) S/RES/1368, 2001 and S/RES/1373, 2001( هاي شوراي امنيت به قطعنامه
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اما  ،)Koh, 2010(آورند الملل به حساب مي حق دفاع مشروع، قانوني و مطابق با حقوق بين

بايد دقت كرد كه در بسياري از موارد، مبارزه با تروريسم به دليل نا مشخص بودن زمان و 
المللي و  مسلحانة بين ، در چارچوب يك مخاصمة)58: 1392بيگدلي،  ضيايي( مكان مبارزه
) تروريسم و مخاصمات مسلحانه(گنجد و بايد ميان اين دو مفهوم  المللي نمي يا غير بين

  .)ICRC, 2011: 48( قائل به تفكيك شد
اهميت اين بحث بدين خاطر است كه در صورتيكه هدف مورد نظرِ هواپيماهاي بدون 

ني كه به طور مستقيم در درگيري شركت سرنشين يك رزمنده يا يك مبارز باشد يا غيرنظاميا
اما  )Arimatsu and Choudhury, 2010: 291(كنند، به قتل رساندن آنها بالمانع است  مي

و به قتل رساندن آنها توسط هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح در » ها جنگ با تروريست«
اي در جريان نيست و شرايط مخاصمات مسلحانه بر آن غير  محيطي كه مخاصمة مسلحانه

كند و در  الملل بشردوستانه را با چالش روبرو مي قابل تطبيق است، قابليت اعمال حقوق بين
  .هاي متفاوتي روبرو هستيم تريناين زمينه با دك

اي  هاي تروريستي، حتي اگر در مخاصمة مسلحانه به اعتقاد گروهي، اعضاي دائم گروه
حضور نداشته باشند، وضعيت غيرنظامي خود را از دست داده و از اين رو، به قتل رساندن 

حقيقت، در . )Sterio, 2012: 206(اشكال است  آنها توسط هواپيماهاي بدون سرنشين بي
  . مطابق با اين نظر، وصف تروريست بودن اين افراد بر وصف غيرنظامي بودن آنها برتري دارد

ها به عنوان غير  گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه مالك هدف قرار دادنِ تروريست
ها  نظاميان، مشاركت مستقيم آنان در مخاصمات مسلحانه است و در صورتيكه تروريست

حانه مشاركت مستقيم نداشته باشند، هدف قرار دادن آنها توسط در مخاصمات مسل
البته در خصوص . )Sterio, 2012: 206-207( هواپيماهاي بدون سرنشين غيرقانوني است

تعريف و شرايط مشاركت مستقيم در مخاصمات مسلحانه منبعي كه مورد قبول همگان 
مان ملل متحد، بر ضرورت باشد وجود ندارد؛ از همين رو است كه گزارشگر ويژة ساز

المللي صليب سرخ و كارشناسان حقوق  ها، كميتة بين اي با حضور دولت برگزاري جلسه
بشر و حقوق بشردوستانه به منظور اراية تعريفي از مفهوم مشاركت مستقيم در مخاصمات 

  .)Alston, 2010: 27( كند مسلحانه كه به طور عام مورد پذيرش قرار بگيرد، تأكيد مي
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ها به دليل ماهيت مخفيانه و شخصيت دوگانة  روه سوم اما اعتقاد دارند كه تروريستگ
پردازند و گاهي به عنوان افراد معمولي به زندگي عادي  كه گاهي به فعاليت نظامي مي( خود

شوند و بدين واسطه هدف قرار دادن آنها خالي  رزمندة غير قانوني تلقي مي) مشغول هستند
 ,Sterio(هاي رزمندگان برخوردار باشند  از اشكال است بدون آنكه از حقوق و مصونيت

2012: 208(.  
ها در مرز بين  رسد رژيم حقوقي قابل اعمال بر اَعمال تروريست اول به نظر مي در نگاه

. الملل بشردوستانه و ميان زمان صلح و زمان جنگ قرار دارد حقوق بشر و حقوق بين
سازي  هاي تروريستي به دليل آنكه در زمان صلح نيز به دنبال آماده هاي گروه فعاليت

هاي تروريستي خود كه تأثير مستقيم بر اقدامات  مال نقشهريزي براي اع مقدمات و برنامه
آيد و به عنوان يك هدف نظامي، مورد  ، اقدام مخاصمانه به حساب مي1عملي آنها دارد

هاي تروريستي در اغلب موارد در  هدف قرار دادن آنان بالمانع است، اما به دليل اينكه گروه
غول به فعاليت هستند، اين حق نبايد به هاي غير نظامي و در زمان صلح مش ميان جمعيت

همچنين بايد . الملل بشردوستانه و اصول حقوق بشر باشد هيچ وجه نافي قواعد حقوق بين
توجه داشت كه استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين در اين وضعيت در صورتي قابل 

داشته باشد و ها وجود ن قبول خواهد بود كه امكان درگيري مستقيم يا دستگيري تروريست
آنها در يك قلمرو غير قابل كنترل و غير قابل دسترسي مشغول به فعاليت باشند، در غير 

ها از هواپيماهاي  ها بخواهند در هر شرايطي براي مبارزه با تروريست اينصورت، اگر دولت
المللي  بدون سرنشين مسلح استفاده كنند، به تعبير آقاي پيتر مائورر ـ رئيس كميتة بين

  .)Maurer, 2013( صليب سرخ ـ كل زمين به يك ميدان جنگ بالقوه تبديل خواهد شد
توان شروط زير را براي بكارگيري هواپيماهاي  براي جلوگيري از چنين وضعيتي مي

                                                                                                                                        
راهنماي تفسيري خود در خصوص مشاركت مستقيم در مخاصمات مسلحانه از منظر «المللي صليب سرخ در  كميتة بين - 1

را در كنار يكديگر، از » ارتباط خصمانه«و » سبب مستقيم«، »آستانة آسيب«، سه شرط »الملل بشردوستانه حقوق بين
  )ICRC, 2008: 1016-1031(. ده استعناصر تحقق مشاركت مستقيم در مخاصمات مسلحانه به حساب آور

، مفهوم مشاركت مستقيم در مخاصمه، تنها محدود »سبب مستقيم«المللي صليب سرخ، در بحث  به اعتقاد كميتة بين
شود، بلكه همچنين شامل اقدامات خاصي است كه تنها  به اقداماتي كه موجب تهديد آني و فوري دشمن است نمي

مانند مخابرة اطالعات تاكتيكي مربوط به (شوند امات موجب بروز صدمه به دشمن مياز طريق آميختگي با ساير اقد
مانند (گردد  و نيز اقداماتي كه آثار و نتايج آن با تأخير مشخص مي) گيري از طريق راديو يا تلفن سيار هدف
 )251: 1390عسكري، ). (گاه گذاري و يا مهيا سازي كمين مين
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بدون سرنشين مسلح مورد استفاده قرار داد كه از سوي پروفسور سوليس به عنوان عوامل 

  :اند دهساز قتل هدفمند پيشنهاد ش مشروعيت
 المللي در جريان باشد؛ المللي يا غير بين يك مخاصمة مسلحانة بين .1

هايش در ارتباط با مخاصمة  هدف حمله بايد فرد مشخصي باشد كه به دليل فعاليت .2
اي كه در جريان است، مورد هدف قرار گيرد؛ نظاميان درگير در نبرد و  مسلحانه

كنند  طور مستقيم در مخاصمات شركت ميگيرند و به  غيرنظامياني كه سالح به دست مي
 گيرند؛  هستند در اين گروه قرار مي 1»عملكرد مبارزة مستمر«و كساني كه داراي 

 امكان دستگيري چنين فردي به شكل منطقي وجود نداشته باشد؛ .3

 :Solis, 2010(تنها يك فرماندة ارشد نظامي بايد دستور قتل هدفمند را صادر نمايد؛  .4

542-543(  
هايِ استفاده كننده از  رسد قبول شروط چهارگانة فوق از سوي دولت نظر ميبه 

هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح و اعمال اين شروط، چارچوب مناسبي براي استفاده از 
البته در خصوص شروط پيش گفته بايد به دو . كند هواپيماهاي بدون سرنشين ترسيم مي

  :نكتة تكميلي اشاره كرد
الملل بشردوستانه از جمله  نار اين چهار شرط بايد رعايت حقوق بيناول آنكه در ك

تواند  مي 4شرط شمارة . رعايت قواعد انسانيت، تفكيك، تناسب و احتياط را نيز اضافه كرد
  .در همين راستا مطرح شده باشد

رسد زيرا  غير الزم به نظر مي 3دوم آنكه بايد به اين نكته توجه كرد كه شرط شمارة 
 كند خود اشاره مي 2013ور كه گزارشگر سازمان ملل متحد نيز در گزارش سال همانط

)Emmerson, 2013: 6(،  قتل هدفمند نظاميان يا غيرنظامياني كه در مخاصمات مسلحانه
توسط هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح نه تنها از منظر ) شرط دوم(مشاركت مستقيم دارند

تواند در راستاي رعايت اصل تفكيك  بلكه مي 2ع استالملل بشردوستانه بالمان حقوق بين
و درج اين شرط در اينجا از سوي پروفسور سوليس  )Emmerson, 2013: 6( تلقي شود

                                                                                                                                        
1- Continuous combat function 

 3بند : در خصوص مشروعيت به قتل رساندن غيرنظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمات مسلحانه دارند، نك - 2
مجموعه  6هاي چهارگانة ژنو، قاعدة  پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون 13مادة  3پروتكل اول الحاقي و بند  51مادة 

  .الملل بشردوستانة عرفي قواعد حقوق بين
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كه جايگاهي  )Solis, 2010: 542( تنها بازتاب يك نگراني مهم مربوط به حقوق بشر است
در مخاصمات مسلحانه ندارد و اصوالً در چارچوب قتل هدفمند در خارج از مكان يا زمان 

  .شود يك مخاصمة مسلحانه مطرح مي
  

  هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي. 2. 1
هاي جاسوسي  در اين قسمت ابتدا بايد توضيحي مختصر در خصوص جاسوس و فعاليت

منظور از جاسوس در زمان مخاصمات مسلحانه، . ئه كرددر زمان مخاصمات مسلحانه ارا
شخص نظامي يا غيرنظامي است كه مخفيانه يا بواسطة آنكه خود را به جاي شخص ديگري 

آورد يا  كند، در محدودة عملياتي يكي از متخاصمين، اطالعاتي را به دست مي معرفي مي
اختيار طرف ديگر متخاصم قرار كند تا بدست بياورد با قصد آنكه اطالعات را در  تالش مي

پروتكل اول الحاقي به  46مادة  1به موجب بند . )Hague IV, 1907: art.29(دهد 
جاسوس وضعيت اسير جنگي را ندارد و با وي تحت  1977هاي چهارگانة ژنو  كنوانسيون

تا  118اين تعريف تقريباً با همين مضمون در مواد . شود عنوان مجزاي جاسوس رفتار مي
كه يكي از منابع مطالعاتي  1»هاي جنگي راهنماي حقوق قابل اعمال بر هوا و موشك« 122

  .مرتبط با هواپيماهاي بدون سرنشين است، مورد پذيرش قرار گرفته است
هاي جاسوسي مانع قانوني وجود  اگرچه در حقوق مخاصمات مسلحانه براي فعاليت

عدم ممنوعيت در چارچوب حقوق  هاي درگير در بكارگيري جاسوسان با ندارد و طرف
الملل بشردوستانه حمايتي از  الملل روبرو نيستند اما در سوي ديگر، در حقوق بين بين

 )46مادة  1بند : 1949هاي چهارگانة ژنو،  پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون(آيد  نميجاسوسان به عمل 
اند محاكمه  و جاسوسان مطابق با قوانين داخلي دولتي كه عليه آن به فعل جاسوسي پرداخته

؛ البته جاسوسان از حق برگزاري محاكمة )Grant and Barker J, 2009: 486( شوند مي
هاي داخلي حداكثر مجازات موجود از  عادالنه برخوردارند اگرچه مجازات آنها در اكثر نظام

  .)Boczek, 2005: 460( جمله اعدام است
الملل بشردوستانه،  اي حقوق بين بنابر آنچه گفته شد مطابق با قواعد عرفي و معاهده

                                                                                                                                        
1- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare 
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هاي هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي در زمان جنگ و در  توان براي فعاليت نمي

پيوندد، مانعي پيدا كرد يا  اي كه مخاصمات مسلحانه در آن به وقوع مي جغرافياي منطقه
ديتي را اعمال نمود زيرا استفاده از اين بعد هواپيماهاي بدون سرنشين مغاير با اصول محدو

  .1و قواعد تعيين شده در زمان مخاصمات مسلحانه نيست
استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي در زمان بروز مخاصمات مسلحانه را 

كرد بلكه در چارچوب حقوق نبايد تنها به جاسوسي در محدودة جغرافيايي دشمن محدود 
اي هستند،  هاي پيشرفته يي كه داراي چنين فناوريها توان بر دولت بشردوستانه مي الملل بين

به عبارت بهتر، نه تنها نبايد به دنبال منع استفاده از . تكاليف ديگري را نيز بار نمود
تواند  ي آنها كه ميها هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي بود بلكه بايد با توجه به قابليت

الملل بشردوستانه را فراهم سازد، بكارگيري آنها را به  زمينة تحقق اصول و قواعد حقوق بين
بنابراين، در . هاي صاحب اين فناوري مطرح ساخت عنوان يك تكليف قانوني براي دولت

ون اين قسمت نه تنها به دنبال منع يا محدوديت استفاده از اين نوع از هواپيماهاي بد
سرنشين جاسوسي نيستيم بلكه در پي گسترش و تشويق استفاده از اين گونه هواپيماها در 

  .باشيم مخاصمات مسلحانه مي
الملل  قواعد حقوق بين ترين براي تبيين اين بحث ابتدا الزم است مروري گذرا بر مهم

  .بشردوستانه ازجمله قاعدة تفكيك، قاعدة تناسب و قاعدة احتياط داشته باشيم
اين قاعده كه در مادة . ترين قاعده از قواعد پيش گفته، قاعدة بنيادين تفكيك است مهم

درج شده  19492هاي چهارگانة ژنو  پروتكل دوم كنوانسيون 13پروتكل اول و مادة  48
هاي  المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در قضية سالح است از سوي ديوان بين

                                                                                                                                        
براي مطالعة يادداشتي در خصوص بكارگيري هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي در زمان صلح و از منظر حقوق  - 1

، قابل "پاسداران سپاه توسط اسراييلي پهپاد سرنگوني المللي بين حقوقي ابعاد"، 1393رنجبر، عليرضا، : الملل نك بين
  :بازيابي در آدرس اينترنتي

- http://didad.ir/fa/news/detail/767/ 
به منظور تضمين احترام و «: دارد مقرر مي 1949هاي چهارگانة ژنو  پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون 48مادة  2-

بين سكنة غيرنظامي و هاي مخاصمه بايد همواره  حمايت نسبت به سكنة غيرنظامي و اموال غيرنظامي، طرف
بايست عمليات خود را فقط  رزمندگان و نيز بين اموال و اهداف نظامي تمايز قائل شده و از همين قرار مي

نيز  1949هاي چهارگانة ژنو  پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون 13مادة  1بند . »متوجه اهداف نظامي نمايند
ه صورت فردي و جمعي بايد از حمايت هاي كلي نسبت به جمعيت غيرنظامي و شهروندان ب«: دارد مقرر مي

 .»...خطرات ناشي از عمليات نظامي حمايت شوند
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اي، به عنوان يكي از اصول اساسي حقوق بشردوستانة حاكم بر درگيري و يكي از  هسته
 .)ICJ, 1996: para.78(الملل عرفي، معرفي شده است  اصول غير قابل تخطي در حقوق بين

مورد توجه  18اين قاعده براي نخستين بار در كتاب قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو در قرن 
جنگ به هيچ وجه رابطة انسان با «روسو اعتقاد داشت كه . )Bothe, 2011: 52(قرار گرفت 

هاست كه در آن، اشخاص به طور تصادفي و نه به  اي ميان دولت انسان نيست بلكه رابطه
چون هدف . . ..عنوان انسان و حتي نه به عنوان شهروند بلكه به عنوان سرباز، با هم دشمنند 

ت، بنابراين كشتن مدافعان كشور دشمن، مادام كه در از جنگ، ويران كردن كشور دشمن اس
جنگ شركت دارند مشروع است اما به محض اينكه آنها اسلحه بر زمين بگذارند و تسليم 

شوند و ديگر سلب  شوند، ديگر دشمن يا نمايندة دشمن نيستند و دوباره صرفاً انسان مي
وسيله به  روسو بدين. )11: 1384المللي صليب سرخ،  كميتة بين(» زندگي آنها مشروع نيست

  .ضرورت تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان و ضرورت احترام به حقوق آنان پرداخت
هاي چهارگانة  قاعدة بعدي قاعدة تناسب است كه در پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون

يكي از برقراري تعادل ميان دو گرايش دور از هم است؛ كه «و به دنبال  1مطرح گرديدهژنو، 
كميتة ( »شود نظامي و ديگري به مالحظة ضروريات انساني القا مي آنها به مالحظة نيازهاي

حمله نبايد موجب آسيب «به موجب اين اصل . )11: 1384المللي صليب سرخ،  بين
رساندن به افراد و اموال غيرنظامي در حدي گردد كه در مقايسه با امتياز نظامي مورد انتظار، 

  .)92: 1393ممتاز و شايگان، ( »ازه باشدبيش از اند
و سرانجام قاعدة احتياط يا اقدامات احتياطي كه به نوعي مكمل قاعدة تفكيك به حساب 

هاي  پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون 57مادة  2آيد و تعريف كلي آن به موجب بند  مي
الملل بشردوستانة عرفي آن است  مجموعة قواعد حقوق بين 15و قاعدة  1949چهارگانة ژنو 

كه طرفين مخاصمه اقدامات احتياطي الزم را جهت تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان و اموال 
از تلفات و صدمات تصادفي بر غير نظاميان و ايراد خسارت به  طوري كه  بهنظامي قائل شوند 

  . اموال غيرنظامي اجتناب شود

                                                                                                                                        
هنگامي كه امكان انتخاب «: دارد مقرر مي 1949هاي چهارگانة ژنو  پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون 57مادة  3بند  1-

داشته باشد، هدفي انتخاب خواهد شد كه انتظار  بين چند هدف نظامي براي دستيابي به مزيت نظامي يكساني وجود
  .»رود حمله به آن موجب كمترين خطر براي جان غيرنظاميان و اموال خواهد شد مي
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 عمليات«و  )ICJ, 1949: para.215(» تنگة كورفو«در قضاياي  دادگستري المللي بين ديوان

انه حقوق بشردوست )ICJ, 1986: paras.216-220(» نيكاراگوئه در آمريكا نظامي شبه و نظامي
در قضية  و 1»بشردوستانه اولية اصول«كند كه آنها را در قضية اول  را در اصولي خالصه مي

گفته را بدون شك بايد در زمرة اين  اصول پيش. نامد مي 2»بشردوستانه حقوق كلي اصول«دوم 
االجرا بودن حقوق  الشمول و الزم بررسي اين اصول نشان دهندة عام. دسته از اصول قرار داد

هاي غير درگير در  هاي درگير و طرف بشردوستانه در تمامي شرايط و از سوي طرف
  .)Picte, 1952: 25 and ICJ, 1996: para.83(مخاصمات مسلحانه است 

يق و كافي از بديهي است رعايت اين اصول در طول مخاصمات مسلحانه به اطالعات دق
اگرچه در گذشته، گردآوري اطالعات از طرف . وضعيت طرف ديگرِ درگيري احتياج دارد

هاي نوين، فرآيند گردآوري  نمود ولي در حال حاضر با ظهور فناوري مقابل سخت مي
ها با توجه به  افزون بر اين، بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت. تر شده است اطالعات سهل

 1الملل بشردوستانه كه در مادة  ه نسبت به احترام و اطمينان از اجراي حقوق بينتعهدي ك
پروتكل اول الحاقي نيز بازتاب يافته  1مادة  1 هاي چهارگانة ژنو و در بند مشترك كنوانسيون

، در پرتو رعايت اصول تفكيك، تناسب و به خصوص )ICJ, 1986: para.220(است، دارند 
  .استفاده از اينگونه وسايل در مخاصمات مسلحانه هستنداصل احتياط مكلف به 

خود با عنوان  2011المللي صليب سرخ در گزارش سال  شايان ذكر است كه كميتة بين
به كاربرد دوگانة  3»هاي مخاصمات مسلحانة معاصر الملل بشردوستانه و چالش حقوق بين«

ر قرار داده است كه استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين اشاره كرده و اين نكته را مدنظ
تواند در راستاي اجراي حقوق  مي) همانند هر فناوري ديگري(هواپيماهاي بدون سرنشين

؛ هرچند بيان كميته در اين مورد )ICRC, 2011: 39(الملل بشردوستانه نيز صورت پذيرد  بين
را به شرحي كه بسيار كلي و مبهم است اما استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي 

  .توضيح داده شد شايد بتوان از مصاديق مورد نظر كميته در اين گزارش قلمداد كرد
الملل بشردوستانه استفاده از  توان گفت، مطابق با اصول و قواعد حقوق بين بنابراين مي

                                                                                                                                        
1- Elementary considerations of humanity 
2- Fundamental general principles of humanitarian law 
3- International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts 
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هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي در مخاصمات مسلحانه يك تعهد ايجابي و نه يك 
هاي اطالعاتي پيشرفته  هايي كه داراي فناوري به عبارت بهتر، دولت .تعهد سلبي است

همانند هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي هستند، مكلف هستند تا در طول مخاصمات 
الملل بشردوستانه از اين وسايل  مسلحانه به منظور احترام و اطمينان از اجراي حقوق بين

مادة  1توان از مصاديق ترك فعل مندرج در بند  ا مياستفاده نمايند و عدم استفاده از آنها ر
  .2به حساب آورد 1هاي چهارگانة ژنو كنوانسيونپروتكل اول الحاقي به  86

الملل بشردوستانه بايد اين  در خصوص تعهد به احترام و اطمينان از اجراي حقوق بين
انگاشتن اين مقرره، به ناديده «نكته را نيز اضافه كرد كه به اعتقاد بعضي از صاحب نظران، 

قلمداد ) كشورهاي ثالث(عنوان نقض قواعد حقوق بشردوستانه توسط ساير كشورها 
پيمانان نظامي در  ، بنابراين، كشورهاي ثالث به خصوص هم)Sassòli, 2002: 422( »گردد مي

هاي پيشرفتة جاسوسي  و يا ساير فناوري(صورتيكه از هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي 
الملل  تر حقوق بين برخوردار باشند، بايد به منظور اجراي هر چه شايسته) ناساييو ش

پيمانان خود كه طرف يك درگيري  بشردوستانه، از اين وسايل به منظور راهنمايي هم
شايان ذكر است كه اين تفسير همسو با تفسيري است كه ژان پيكته ـ  3.هستند، استفاده كنند

 مشترك ارائه كرده است 1ـ از مادة  1949ي چهارگانة ژنو اه مسئول تفسير كنوانسيون

                                                                                                                                        
هاي معظم متعاهد و  طرف«: دارد مقرر مي هاي چهارگانة ژنو پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون 86مادة  1بند  1-

ها و اين پروتكل كه ناشي از ترك فعل در زماني است كه مكلف  هاي مخاصمه بايد با نقض شديد كنوانسيون طرف
ها و اين پروتكل  باشند، مقابله كرده و اقدامات الزم را براي مبارزه با موارد ديگر نقض كنوانسيون به انجام كاري مي

  .»ك فعل، به عمل آورندناشي از تر
الملل بشردوستانه  اي به عنوان ابزاري جهت تقويت رعايت حقوق بين شايان ذكر است پيش از اين تصاوير ماهواره - 2

  :نك. مورد توجه قرار گرفته بودند
- Bourbonnière M, 2004. "Developing New Ways of Strengthening Respect for International 
Humanitarian Law: The Use of Space Based Earth Imaging", in: Ravasi G, Beruto G. 
Strengthening Measures For The Respect And Implementation Of International Humanitarian 
Law And Other Rules Protecting Human Dignity In Armed Conflict, Sanremo: International 
Institute of Humanitarian Law. 

پيمان نظامي بودن را نبايد تنها به معناي حمايت نظامي و سياسي به حساب آورد بلكه بايد در  به عبارت ديگر، هم - 3
  .پيماني را مشاهده كرد اين هم بشردوستانه نيز الملل بين اجراي قواعد حقوق
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)Picte, 1952: 26( .مجموعه قواعد  144توان به قاعدة  همچنين براي تقويت اين نظر مي

  .1عرفي نيز استناد نمودالملل بشردوستانة  حقوق بين
  

الملل بشردوستانه بر اساس نحوة كنترل  هاي حقوق بين چالش. 2
  سرنشين مسلحهواپيماهاي بدون 

باشد  نحوة كنترل هواپيماهاي بدون سرنشين تابعي از عملكرد راهبر اين هواپيماها مي
در ادامه، . گذاشته شود 2»هوش مصنوعي«تواند بر عهدة هوش انساني و يا  ميكه 

  .الملل بشردوستانه را در اين دو قالب بررسي خواهيم كرد هاي حقوق بين چالش
  

  سرنشين مسلح در كنترل هوش انسانيهواپيماهاي بدون . 1. 2
هاي اصلي و محوري هواپيماهاي بدون سرنشين قابليت كنترل آنها  يكي از ويژگي
باشد كه در  از كيلومترها فاصله دورتر از محل اجراي مأموريت آنها مي 3توسط راهبر انساني

به اطالعات  با توجه. شوند مي نيز ناميده 4»هدايت پذير از دورهواپيماهاي «اين مفهوم 
براي مدتي ) اي ديگر كشور يا حتي قاره(موجود، اين هواپيماها قادر هستند تا از فواصل دور

 5»همزمان«كيلومتر به پرواز درآيند و اطالعات  18ساعت در ارتفاعي بيشتر از  24در حدود 
  )O’Connell, 2010: 4(. فرماندهان ارسال كنندرا براي 

گيرند  هاي ويژه قرار مي ها تحت آموزشاين هواپيما 6اگرچه راهبران
)DailyTelegraph, 2013( توانند همانند كسي كه در  اما پرسش اصلي اين است كه آيا مي

                                                                                                                                        
ها نبايد نقض حقوق  دولت«: دارد مقرر ميالملل بشردوستانة عرفي  مجموعة قواعد حقوق بين 144قاعدة  -1

آنها بايد تا حد امكان از . هاي مسلحانه را تشويق كنند هاي درگير در درگيري الملل بشردوستانه توسط طرف بين
 .»الملل بشردوستانه استفاده كنند نفوذ خود براي متوقف كردن نقض حقوق بين

2- Artificial intelligence  
3- Man-in-the-loop 
4- Remotely Piloted Aircraft 
5- Real Time 

تواند متغيير باشد، براي نمونه براي هدايت هواپيماهاي بدون  تعداد راهبران هواپيماهاي بدون سرنشين مي6-
كنندة حسگرها و يك  شود؛ يك نفر خلبان، يك نفر كنترل از سه نفر استفاده مي )Reaper(سرنشين مدل دروگر
 )Daily Telegraph, 2013(. اطالعات مأموريتنفر هماهنگ كنندة 
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مخاصمات مسلحانه حضور دارد، شرايط و موقعيت پيشِ روي خود را به درستي بسنجند و 
سخ به اين پرسش دو الملل بشردوستانه بگيرند؟ در پا تصميم عاقالنه و منطبق با حقوق بين

  :ديدگاه وجود دارد
مطابق با ديدگاه اول استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين تفاوتي با استفاده از هواپيماهاي 

تر از هواپيماهاي معمولي  جنگنده ندارد؛ ضمن آنكه هواپيماهاي بدون سرنشين ارزان
معادل  1»غارتگر«سرنشين هزينة تهية يك هواپيماي بدون  2009به طوريكه در سال (هستند

و فرايند توليد ) برابر كمتر از هزينة يك جنگدة معمولي بوده است 30ميليون دالر بود كه  5/4
توانند مورد استفاده قرار  هاي مختلف با اهداف متفاوت مي تري دارند و براي عمليات راحت
يك پايگاه دور از محل  عالوه بر اين، راهبران هواپيماهاي بدون سرنشين، آنها را از. گيرند

بنابراين اگر هواپيماي آنها به هر دليلي سرنگون شود، هيچگونه . كنند درگيري هدايت مي
از اين رو، به دليل آنكه راهبر  )O’Connell, 2010: 5(. گير آنها نخواهد شد خطري دامن

هواپيماهاي بدون سرنشين از آزادي عمل و آرامش خاطر بيشتري نسبت به خلبان 
تواند با   كنند، برخوردار است مي اپيماهاي جنگنده كه در فضايي محدود انجام وظيفه ميهو

مطابق با  )Anderson, 2010: 80(. گيري كند هاي مختلف تصميم اطمينان بيشتري در موقعيت
اين ديدگاه، كنترل هواپيماهاي بدون سرنشين توسط انسان از كيلومترها فاصله دورتر، منتهي 

ي نظامي و دور نگه داشتن آنها از خطراتي كه در ميدان جنگ وجود ها يت نيرويبه حفظ امن
شود و تمامي اين عوامل در كنار ارسال اطالعات پويا و استفاده از سنسورهاي  دارد، مي

انجامد و آنان را  گوناگون به حفظ جان و به تبع آن آرامش خاطر راهبران اين هواپيماها مي
  .)Boothby, 2014: 103(به اخذ تصميم مناسب اقدام نمايد سازد تا نسبت  قادر مي

شود صحيح است  بديهي است تمام مواردي كه در خصوص مزيت پهپادها گفته مي
ولي نكتة اصلي آن است كه مزاياي استفاده از پهپادها محل بحث نيست بلكه نحوة استفاده 

كه اين مهم ما را به  )Christof, 2013: 15( از پهپادها و عملكرد راهبر آنها محل بحث است
  .سازد توجه به ديدگاه دوم رهنمون مي

گزارشگر ويژة سازمان ملل متحد نيز به آن  2010مطابق با ديدگاه دوم كه در گزارش 
بيند كه خلبان  اشاره شده است، اگرچه راهبر هواپيماهاي بدون سرنشين همان چيزي را مي

                                                                                                                                        
1- Predator 
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كند، اما راهبر پهپادها از برقراري  هاي تصويري مشاهده مي جنگنده از طريق رادار و سيستم

با جغرافياي مخاصمات مسلحانه و قربانياني كه مورد هدف قرار ارتباط فيزيكي و احساسي 
هاي  و آنان را در موقعيتي شبيه انجام بازي )O’Connell, 2010: 8-9(گيرند، عاجز است  مي

ور شدن در  به عبارت ديگر، دور بودن راهبر از ميدان نبرد و غوطه. دهد ي قرار ميا رايانه
هستند  1»اي ديد پرنده«ميان اطالعات كامپيوتري به همراه تصاويري كه داراي ديد از باال يا 

ي نصب شده بر روي هواپيماهاي بدون سرنشين براي راهبر اين ها و از طريق دوربين
يا به تعبير آقاي گزارشگر پلي (اي هاي رايانه كنندة بازي ، تداعيشود وسايل فرستاده مي

است كه به قتل رساندن افراد حاضر در صحنة مخاصمات مسلحانه را براي ) مانند 2استيشن
  . )Alston, 2010: 25(كند  راهبر آنها تسهيل مي

هاي نوين  يدانند و استفاده از فناور در سوي مقابل بعضي اين نظر را غير قابل قبول مي
هاي نوين مورد  عنوان يك استاندارد در ارتش كه به 3»زندگيالگوي «مانند استفاده از 

تواند  دانند كه ميرا از جمله عواملي مي )Schmitt, 2010: 320(استفاده قرار گرفته است 
الملل بشردوستانه از هواپيماهاي بدون منجر به استفادة صحيح و در چارچوب حقوق بين

با وجود اين، نگاهي به آمارهاي ارايه شده از تلفات غيرنظاميان حاكي از آن . سرنشين شود
  .است كه در حال حاضر نظر اخير محقق نشده است

به راهبران هواپيماهاي بدون سرنشين و استفاده » آموزش حقوق بشردوستانه«عدم 
هاي چهارگانة ژنو و  نوانسيوندر فرايند استفاده از آنها كه در ك» مشاوران حقوقي«نكردن از 
ها مطرح شده  هاي الحاقي آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يك تعهد براي دولت پروتكل

                                                                                                                                        
1- Bird's View 

است كه هم اكنون  )SONY(يا ايستگاه بازي، نام كنسول بازي معروف شركت سوني )Play Station(پلي استيشن 2-
هاي ويديويي سه  بازيدر زمان خود انقالبي را در عرصة  1كنسول پلي استيشن . برد در نسل چهارم خود به سر مي

هاي بازي در تاريخ است و در حال حاضر  دار فروش كنسول كنسول پلي استيشن دو ركورد. بعدي به وجود آورد
  .اي پيشتاز است هاي رايانه كنسول پلي استيشن چهار در نسل هشتم بازي

3- Pattern of life 
عات از طريق ماهواره، هواپيماهاي بدون سرنشين و اي است كه در قالب آن به گردآوري اطال ـ الگوي زندگي برنامه

توان الگوي رفتاري  شود كه به كمك آنها مي يا با سرنشين، جاسوسي و ساير منابع ديگر پرداخته مي
بيني كرد و بر اساس آن حمالتي را انجام داد كه از بروز  حاضر در يك محيط را پيش) غيرنظاميان(هاي انسان

 )Boothby, 2014: 111(. لوگيري نمايدخسارت به غيرنظاميان ج
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در . )O’Connell, 2010: 7-8(اند  دو عامل ديگري است كه مورد انتقاد قرار گرفته 1است
متحد آمريكا  همين خصوص، يكي از راهبران هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح ارتش اياالت

اظهار داشت كه هيچگونه آموزش خاصي به راهبران اين هواپيماها داده  2015در ژانوية 
هاي  بنابراين دولت. 2و بدين سان بر اين ادعا صحه گذاشت )Press Tv, 2015(شود  نمي

صاحب هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح به عنوان يك تكليف بايد آموزش مناسب در زمينة 
الملل بشردوستانه را به راهبران اين هواپيماها بدهند و يا حداقل در  بين اجراي حقوق

  .هاي آنها زمينة حضور مشاوران حقوقي را فراهم سازند مأموريت
تواند ناشي از عدم آموزشِ مناسب باشد بايد به خطاهاي  در كنار خطاهاي انساني كه مي

دون سرنشين و فاصله داشتن اين ناشي از تجهيزات فنيِ مورد استفاده در هواپيماهاي ب
همانند ارسال  )Miasnikov, 2012: 105( تجهيزات با معيارهاي استاندارد فني متداول

هاي نصب شده بر روي آنها نيز اشاره كرد كه راهبر اين  اطالعات پويا و كيفيت دوربين
رسد پيشرفت  سازد، هر چند به نظر مي گيري با مشكل روبرو مي هواپيماها را در تصميم

هاي مربوط به مسائل فني  تواند راهگشا باشد و محدوديت فناوري حداقل در اين زمينه مي
هاي هواپيماهاي بدون سرنشين،  براي نمونه براي افزايش كيفيت دوربين. طرف سازد را بر

هاي با كيفيت باال كه ديدي شبيه به ديد انسان را براي راهبران پهپادها فراهم  استفاده از دوربين
  .)Boothby, 2014: 108(، به عنوان راهكار پيشنهاد شده است )از لحاظ كيفيت تصوير(سازد مي

آيد گوياي اين واقعيت  هاي موجود به دست مي حال آنچه كه از اسناد و گزارش به هر
به عنوان دولتي كه بيشترين تعداد هواپيماهاي بدون (است كه اياالت متحد آمريكا به تنهايي

                                                                                                                                        
 3و  2و بندهاي  83، مادة 1949كنوانسيون اول ژنو  47مادة : در خصوص آموزش حقوق بشردوستانه به نظاميان نك -1

المللي  مجموعه قواعد حقوق بين 142و قاعدة  1949هاي چهارگانة ژنو  پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون 87مادة 
پروتكل اول الحاقي به  82مادة : همچنين در خصوص استفاده از مشاوران حقوقي نك. بشردوستانة عرفي

  .المللي بشردوستانة عرفي مجموعه قواعد حقوق بين 141و قاعدة  1949هاي چهارگانة ژنو  كنوانسيون
نين داخلي ضمن اينكه اياالت متحد آمريكا در قوا. شايد در نگاه اول، چنين ادعايي غير منطقي به نظر برسد -2

. بيني كرده است الملل بشردوستانه به نيروهاي نظامي پيش خود قوانين متعددي را براي آموزش حقوق بين
)ICRC Website, 2015( الملل بشردوستانه  اما بايد توجه داشت كه همانگونه كه يكي از استادان حقوق بين

ميزاني كه آموزش ذهني مورد نظر است بايد به  الملل بشردوستانه، به همان دارد در آموزش حقوق بين بيان مي
توجه به آمار و ارقام ارائه شده از كشتار غير نظاميان  )Garraway, 2004: 173(. آموزش قلبي نيز توجه كرد

  .در حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين حاكي از آن است كه چنين ادعايي به واقعيت نزديك است
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، در بخش ))The Guardian, 2013(سرنشين و بيشترين ميزان استفاده از اين وسايل را دارد 

الملل بشردوستانه تا زمان ارائة آمارهاي موجود، ناكام بوده  حقوق بينرعايت اصول و قواعد 
خود و با استناد به آمار  2014در گزارش  1»الملل عفو بين«آنگونه كه  طوري كه  بهاست 
تا  2004هاي  كند، تنها دولت آمريكا بين سال هاي غيردولتي و دولت پاكستان بيان مي سازمان
تا  400بار از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح استفاده كرده كه بين  374تا  330حدود  2013
 Amnesty(اند  نيز مجروح شده نفر 600نفر غيرنظامي در اين حمالت كشته و حداقل  900

International, 2013: 7( المللي زمينة تحقق جرم جنايت جنگي از  كه به اعتقاد اين نهاد بين
 ,Amnesty International(سوي دولت آمريكا را حداقل در پاكستان فراهم ساخته است 

ا از هواپيماهاي بدون همچنين به استناد بعضي منابع ديگر، از زمان استفادة آمريك. )56 :2013
 4،000سرنشين مسلح در شش كشور افغانستان، پاكستان، عراق، ليبي، سومالي و يمن، حدود 

  .)Cesar Jaramillo, 2013: 3(اند  نفر بر اثر حمالت اين هواپيماها كشته و يا معلول شده
رسد در حال حاضر ديدگاه منفي نسبت به راهبران انساني  بنابراين به نظر مي

اپيماهاي بدون سرنشين، ديدگاه غالب است و راهبران اين هواپيماها با توجه به عواملي هو
الملل بشردوستانه، استفاده نكردن از مشاوران حقوقي و  چون آموزش نا مناسبِ حقوق بين

 الملل بشر كامل نبودن تجهيزات و امكانات مورد استفاده در آنها، در اجراي حقوق بين
  . اند بودهدوستانه نا موفق 

در پايان اين بخش الزم است تا به شكل ديگري از راهبري هواپيماهاي بدون سرنشين 
نويسي براي هواپيماهاي بدون سرنشين است كه از اين  توسط انسان نيز اشاره كرد كه برنامه

اين نوع از . شود ياد مي 2»هواپيماهاي بدون سرنشين خودكار«نوع هواپيماها با عنوان 
شوند كه  شناخته مي 3»هاي تسليحات خودكار سيستم«ا به عنوان زيرمجموعة هواپيماه

عمل كنند اگرچه ] از انسان[تسليحاتي هستند كه قادرند تا به طور جامع و مستقل 
اين . )ICRC, 2011: 39( بكارگيري آنها در ابتدا ممكن است با راهبر انساني صورت گيرد

 اي از قواعد از پيش اند تا به صورت منطقي از مجموعه ريزي شده ها برنامه نوع از سيستم
                                                                                                                                        
1- International amnesty) http://www.amnesty.org/ ) 
2- Automated drone 
3- Automated Weapons Systems 
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آوري  كه از طريق يك يا چند حسگر جمع) هايي داده(تعريف شده بر مبناي اطالعاتي
  .)Boothby, 2014: 104( است، عمل كنند بيني پيشاي كه قابل  كنند، براي ارائة نتيجه مي

نويسندگان، اين روش را زيرمجموعة هدايت هواپيماهاي بدون سرنشين  بعضي از  اگرچه
، اما با توجه به نقش پر رنگ )Boothby, 2014: 106(اند  توسط هوش مصنوعي قرار داده

هوش انساني نسبت به هوش مصنوعي در اين روش، بهتر است تا اين الگو نيز زير عنوان 
چوبي كه انسان براي انجام عمليات طراحي كرده هوش انساني قرار بگيرد زيرا در همان چار

بنابراين قرار دادن اين نوع از . اي ماوراي انسان را ندارند كنند و اختيار و اراده است عمل مي
رسد زيرا  هواپيماهاي بدون سرنشين به عنوان زيرمجموعة هوش مصنوعي صحيح به نظر نمي

نويسان براي  كنند كه برنامه تي را اجرا ميهواپيماهاي بدون سرنشين خودكار نيز تنها دستورا
الملل  بديهي است اجراي حقوق بين. اند و قدرتي فراتر از آن را ندارند كرده آنها طراحي
 هايي برنامه و سنسورها تنوع و كيفيت به خودكار سرنشين بدون هواپيماهاي سوي از بشردوستانه

به عبارت بهتر اين هواپيماها همانند . )ICRC, 2011: 39(است كه در آنها به كار رفته است 
  .دهند سربازاني هستند كه دستورات فرماندهان خود را بدون چون و چرا انجام مي

گونه از هواپيماهاي بدون  توان براي اين ترين مثالي كه مي ترين و ساده بهترين، ملموس
مطابق با يك در هواپيماهاي مسافربري است كه  1»خلبان خودكار«سيستم سرنشين آورد، 

  . رسانند برنامة از پيش تعريف شده هواپيما را از نقطة الف به نقطة ب مي
اي به  بكارگيري سيستم تسليحات خودكار در تجهيزات و ادوات نظامي داراي سابقه

سيستم «توان به  مراتب بيشتر از استفاده از هوش مصنوعي در آنها است كه براي نمونه مي
اياالت  4»سيستم موشكي پاتريوت«دريايي و  نيروي 3»ناوهاي پشتيبان رزم«كه در  2»فَلَنكس

هاي تسليحات  هاي ملموس سيستم كه از نمونه )Arkin, 2012: 97( متحد آمريكا اشاره كرد
  .آيند خودكار به حساب مي

                                                                                                                                        
1- Auto-pilot 
2- Phalanx System 

در صورتيكه  و است شده نصب آمريكا متحد اياالت پشتيبان ناوهاي رزم روي بر كه است خودكاري تسليحاتي سيستم فلنكس ـ سيستم
  .كنند ها در حال حركت باشد، به صورت خودكار به آن شليك مي اين ناوچه به سوي) با مشخصات از پيش تعريف شده(اي  شي

3- Aegis class cruisers 
4- patriot missile system 

دهد تا از شليك موشك جلوگيري كند در غير  ثانيه زمان مي 10ـ سيستم موشكي پاتريوت به راهبر خود تنها 
  .دكار شليك خواهد كرداينصورت به منظور مقابله با تهديد به صورت خو
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  هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح در كنترل هوش مصنوعي. 2. 2

 1»هوش مصنوعي«مسلح، جايگزيني جلوة ديگري از كنترل هواپيماهاي بدون سرنشين 
در عوض هوش انساني براي هدايت اين هواپيماها است كه در حال حاضر در مراحل 

  .ابتدايي قرار دارد
هواپيماهاي بدون سرنشين «هواپيماهاي بدون سرنشينِ داراي هوش مصنوعي كه 

به عنوان  3»هاي تسليحات خودراهبر سيستم«و زيرمجموعة شوند  مي ناميده 2»خودراهبر
توانند عملكرد خود را در پاسخ به تغيير شرايط در محيطي كه در آن به  مي«تسليحاتي كه 
 ,ICRC(گيرند ، قرار مي»شوند مطابقت دهند و چيزهاي جديدي بياموزند كار گرفته مي

اند و از  ريزي شده برخالف هواپيماهاي بدون سرنشين خودكار كه از پيش برنامه )39 :2011
هاي خود به تأييد و دخالت انسان  كنند و براي انجام فعاليت هاي خاصي پيروي مي الگوريتم

احتياج دارند، تا حدود زيادي داراي آزادي عمل هستند و باالترين نقشي كه براي انسان 
 )Boothby, 2014: 148( هواپيماها در نظر گرفت نقش نظارتي است توان در كنترل اين مي

گيري و بارگذاري  و در بعد عملياتي نقش انسان در كنترل اين هواپيماها به سوخت
هدف اصلي از ساخت اين نوع . )Boothby, 2014: 105( شود تسليحات نظامي محدود مي

شناسايي و نابودي اهداف مورد  راهبري مستقل به منظور«از هواپيماهاي بدون سرنشين، 
  .)Sharkey(1), 2012: 110( »نظر خود بدون دخالت انسان است

الملل بشردوستانه در قبال استفاده از هوش مصنوعي در تجهيزات  هاي حقوق بين چالش
توان به دو چالش اصليِ احساسي و  نظامي از جمله هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح را مي

هاي مورد استفاده در آنها است و  ه ناشي از عدم كامل بودن فناوريمنطقي تقسيم كرد ك
  . توان به اين دو چالش به عنوان يك چالش فني نگريست مي

اين است كه هوش مصنوعي فاقد قدرت درك و ) يا چالش احساسي( چالش اول

                                                                                                                                        
هاي مختلف هوش انسان  سازي جنبه اي كه به شبيه رايانه) هاي شيوه(هاي مطالعة تكنيك«منظور از هوش مصنوعي  - 1

. است» )استدالل استقرايي(پردازد، مانند تشخيص گفتار، استنتاج منطقي، و توانايي به نتيجه رسيدن از اجزاء  مي
)Laplante, 2001: 23(  

2- Autonomous drone 
3- Autonomous Weapons Systems 
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 عواطف انساني است در حاليكه حقوق بشردوستانه با محوريت قرار دادن اخالق، به دنبال
تا بدين واسطه احساسات ) 39: 1392ضيايي بيگدلي، (تزريق قواعد اخالقي به حقوق است 

مخاصمه را بيدار  انساني را تحت تأثير قرار دهد و از اين طريق وجدان افراد دخيل در يك
حال بايد ديد كه آيا . نمايد و آنان را نسبت به رعايت قواعد حقوق بشردوستانه ترغيب كند

سازي كنند تا  اي شبيه هاي رايانه وانند احساسات انساني را در قالب برنامهت متخصصان مي
  .الملل بشردوستانه را از سوي هوش مصنوعي تضمين نمايند سان اجراي حقوق بين بدين

الملل بشردوستانه و  ، آموزش اصول و قواعد حقوق بين)يا چالش منطقي( چالش دوم
ها در  اتخاذ تصميم درست در مأموريت. عي استمقررات مربوط به اين رشته به هوش مصنو

نويسان  آيا برنامه. آيد پرتو رعايت قواعد تفكيك، تناسب و احتياط، چالش اصلي به حساب مي
ريزي كنند كه هوش مصنوعي به سنجش وضعيت موجود در يك  توانند به شكلي برنامه مي

مخاصمة مسلحانه بپردازد و براي مثال نظاميان را از غيرنظاميان تفكيك نمايد و يا به تشخيص 
رسد  افراد غيرنظامي كه در مخاصمات مسلحانه مشاركت مستقيم دارند بپردازند؟ به نظر مي

  .)Sharkey(2), 2012: 788-789(پاسخ به اين سئوال در حال حاضر منفي است 
پاسخي به اين دو چالش به حساب  توان را مي 1»مصنوعيهوش يادگيرندة «استفاده از 

آورد تا از اين طريق هواپيماهاي بدون سرنشين خودراهبر نسبت به اصالح روش رفتاري 
و الگوبرداري از رفتار  )Boothby, 2014: 144( )ارزهميدان مب(خود كه با تعامل با محيط

پذيرد، اقدام نمايد؛ اين نوع از هواپيماهاي  صورت مي )Boothby, 2014: 106( ها انسان
بندي  هاي كُشندة خودراهبر پيچيده طبقه توان در زمرة سيستم ميبدون سرنشين خودراهبر را 

  )Boothby, 2014: 112(. كرد
تلفات جاني و مالي اين نوع از تعامل كه هوش مصنوعي  مشخص نيست كه ميزان

نكتة ديگر . يادگيرنده الزم دارد تا در قبال اصالح رفتار خود انجام دهد، به چه ميزاني است
توان تضمين كرد كه اين نوع از هوش مصنوعي كه قدرت يادگيري دارد، از فرمان  آنكه آيا مي

را داشته باشند و مطابق با ميل خود و آنچه كه چون و چ بيفرماندهان انساني خود اطاعت 
هاي هواپيماهاي  داند، اقدام ننمايد؟ بر همين اساس، پيشنهاد شده است تا مأموريت صحيح مي

  .)Asaro, 2012: 689(بدون سرنشين داراي استقالل زير نظر كارشناس انساني انجام شود 
                                                                                                                                        
1- Artificial Learning Intelligence (ALI) 
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به ي است كه ذهن صاحها موضوع ديگر نقض حقوق بشردوستانه و مسئوليت روبات

اند كه در اين خصوص نبايد  بعضي بر اين عقيده. ان را به خود معطوف ساخته استنظر
هاي  نويسان و كارخانه مسئوليت را تنها به فرمانده محدود كرد بلكه سياستگذارن، برنامه

ولي  )Sharkey(2), 2012: 790-791( سازنده نيز در اين خصوص داراي مسئوليت هستند
گيرند و پاسخ به اين سئوال از  اشاره كرد كه اين مسائل در زمرة مسائل اخالقي قرار مي بايد

 مصوب ها دولت المللي بين مسئوليت طرح 7مادة . الملل كامالً روشن است منظر حقوق بين
رفتار ارگان دولتي يا شخص يا نهادي كه مجاز به اعمال برخي «: دارد مقرر مي 2001

شود مشروط بر آنكه  الملل فعل دولت تلقي مي اقتدارات دولتي است به موجب حقوق بين
آن ارگان، نهاد يا شخص در اين سمت عمل كرده باشد حتي اگر از حدود اختيارات خود 

 .)60: 1390الملل،  بين حقوق كميسيون( »ندتجاوز كرده يا دستورات را نقض ك

اگرچه پيشرفت بشر در بكارگيري هوش مصنوعي در امور نظامي در ابتداي راه قرار 
دارد و استفاده از اين فناوري هنوز به طور گسترده عملياتي نشده و راه درازي را پيش رو 

هايي بوده كه  و داستان ها ها، سريال ها پيش محور اصلي فيلم دارد اما اين موضوع از سال
ارائة تصاوير منفي از هوش  شايد به دليل 1.اند انتقادي بودههمواره داراي رويكردي 

مصنوعي است كه اغلب دانشمندان و حقوقدانان ديدگاه مثبتي نسبت به استفاده از هوش 
  :مصنوعي ندارند

موفقيت در نكه در عين آ) يكي از بزرگترين فيزيكدان معاصر(وكينگها استيونپروفسور 
آورد، اعتقاد  به حساب ميبزرگترين دستاورد بشر در طول تاريخ را مصنوعي   توسعه هوش

بنيانگذار (بيل گيتس. )CBC, 2015( نيز باشد بشرممكن است آخرين دستاورد  دارد كه
نيز از جمله افرادي ) از افراد برجسته در حوزة رايانه(و الون ماسك) شركت مايكرو سافت

  .)Quartz, 2013( وكينگ در اين زمينه هم نظر هستندها كه با پروفسورهستند 

ها  اجازه دادن به روبات«اعتقاد دارد ) استاد هوش مصنوعي و علوم روباتيك(نوئل شاركي
                                                                                                                                        

، فيلم سينمايي )Matrix(، مجموعة ماتريكس)Terminator(در اين خصوص مي توان به مجموعة ترميناتور -1
 Robocop( 2014ي ، فيلم سينمايي پليس آهن)Eagle eye(، فيلم سينمايي چشم عقاب)i, Robot(من ربات

دوران : ، فيلم سينمايي انتقام جويان)Chappie(، فيلم سينمايي چاپي)Her(فيلم سينمايي او )2014
 .اشاره كرد )Almost Human(و سريال شبه انسان )Avengers: Age of Ultron(اولترون
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تواند ناقض اصول تفكيك و  گيري در خصوص استفاده از نيروي كشنده مي به منظور تصميم
  .)Sharkey(1), 2012: 111(» آيند هاي حقوق جنگ به حساب مي كه ستون[...] تناسب باشد 

يز افرادي هستند كه از توسعة هوش مصنوعي و استفاده از آن در اما در سوي مقابل ن
كنند و معتقدند با پيشرفت اين فناوري، ديگر شاهد خطاهاي  تجهيزات نظامي استقبال مي

انساني در مخاصمات مسلحانه نخواهيم بود و به تبع آن، نقض اصول و قواعد حقوق 
  )Arkin, 2012: 98-99(. الملل بشردوستانه نيز كاهش پيدا خواهد شد بين

به هر حال موضوع استفاده از هوش مصنوعي در تجهيزات نظامي از جمله هواپيماهاي 
كند از جمله  هاي جنگجوي پرنده تبديل مي بدون سرنشين مسلح كه آنها را به روبات

هاي حقوق  هاي پيشِ رو قطعاً يكي از بزرگترين چالش موضوعاتي است كه در سال
اكنون اقدامات مناسبي اعم از  تانه به حساب خواهد آمد مگر آنكه از همالملل بشردوس بين

در جهت كنترل و نظارت بر آنها صورت پذيرد كه به نظر . ..اقدامات حقوقي، فني و 
 كميتة«هاي غير دولتي چون  المللي صليب سرخ و بعضي از سازمان رسد كميتة بين مي
در  2»هاي قاتل كمپينِ متوقف ساختنِ ربات«و  1»رباتيك تسليحات كنترلِ براي المللي بين

  .اند المللي و افكار عمومي به اين موضوع، اقداماتي را آغاز كرده جهت جلب توجه جامعة بين
  
  گيري نتيجه

مزاياي منحصر هواپيماهاي بدون سرنشين نسبت به ساير ادوات نظامي سبب پشت سر 
هاي صاحب اين نوع فناوري شده  ولتنهادن توأمان مرزهاي جغرافيايي و حقوقي توسط د

هاي مختلف و به خصوص مبارزه با تروريسم، اعمال خود را مجاز  است كه به بهانه
الملل  الملل و حقوق بين دانند و در اين راه از تفسير شخصي اصول و قواعد حقوق بين مي

  .برند بشردوستانه نيز در راستاي منافع خود بهره مي
سرنشين منتهي به تسريع رشد اين روند شده است و در دو  توسعة هواپيماهاي بدون

در بعد . الملل بشردوستانه را با چالش روبرو كرده است بعد ماهوي و شكلي، حقوق بين

                                                                                                                                        
1- International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) (http://icrac.net/) 
2- Campaign to stop killer robots (http://www.stopkillerrobots.org/) 
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هاي داراي هواپيماهاي بدون سرنشين اقدام به اراية تفسير موسع از  ماهوي، دولت

ستفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين سان ا اند تا بدين مخاصمات مسلحانه و رزمندگان نموده
اين رويه منتهي به تغيير در شكل، ماهيت و . را در قالب يك مخاصمة مسلحانه توجيه كنند
تعاريف جديد با ساختارهاي  طوري كه  بهجغرافياي مخاصمات مسلحانه شده است 

د حقوقي موجود ناسازگار هستند و همين امر باعث به چالش كشيده شدن اصول و قواع
با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه استفاده از اين . الملل بشردوستانه شده است حقوق بين

وسايل، همچون ساير ادوات و تجهيزات جنگي بايد محدود به زمان و مكان مخاصمات 
الملل بشردوستانه بر آنها حاكم است و نه  مسلحانه باشد كه اصول و قواعد حقوق بين

هاي نوين در  استفاده از آخرين فناوري ددر بعد شكلي نيز شاه. نچيزي مافوق يا مادون آ
باشد كه  اين هواپيماها هستيم كه استفاده از هوش مصنوعي، آخرين نمونه از اين دست مي

  .قطعاً در همين جا نيز متوقف نخواهد شد
و شكلي در قبال توسعة هواپيماهاي بدون سرنشين،  هاي ماهوي بديهي است ظهور چالش

الملل  وم ترجمان جديد قواعد قديمي و تصويب قواعد جديد در زمينة حقوق بينلز
  .طلبد بشردوستانه را مي

ها همچنان به  بشردوستانه پس از گذشت سال الملل بيناگرچه اصول و قواعد حقوق 
هاي نوين از جمله استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح را  خوبي ابعاد مختلف فناوري

هايي را  هاي نوينِ نظامي، چالش دهند، اما در حال حاضر، ظهور فناوري تحت پوشش قرار مي
گوي آنها  وستانه به روشني پاسخالملل بشرد اند كه اصول و قواعد حقوق بين بوجود آورده

نيستند؛ براي مثال، آيا راهبر هواپيماهاي بدون سرنشين كه كيلومترها دورتر از محل 
تواند يك هدف نظامي قانوني تلقي شود؟ يا  پردازد، مي مخاصمات مسلحانه به هدايت آن مي

طرف (يگرهك كردن هوش مصنوعي و استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين عليه دولتي د
  يا بازيگران غيردولت مجاز است؟) ديگر مخاصمات مسلحانه يا حتي دولت ثالث

الملل  هايي را پيشِ روي حقوق بين هاي نوين چالش از سوي ديگر، اگرچه ظهور فناوري
نيز  ها تواند در جهت پاسخ به اين چالش بشردوستانه قرار داده است اما پيشرفت فناوري، مي

هاي آينده توانايي تشخيص ترس، استرس، عصبانيت و  قطعاً روبات. بگيردمورد استفاده قرار 
گيري كنند كه بر اين اساس حتي  توانند بر پاية اين عوامل تصميم را خواهند داشت و مي. ..
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گيري آنها از همتايان انساني خود نيز باالتر خواهد بود، اما آنچه مسلم  دقت و سرعت تصميم
هايي به حد مطلوب و حداقل استانداردهاي مورد نظر  چنين ايدهاست اينكه تا زماني كه 

الملل بشردوستانه را تضمين كنند، نبايد مورد استفاده  نرسيده باشند و نتوانند اجراي حقوق بين
  .المللي در اين جهت الزم و ضروري است قرار بگيرند و مطمئناً تصويب قوانيني بين
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