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 تعاليبسمه

 

  مقدمه*

 

 و خونریزی دیگر اوقاتی در بلکه آورده ارمغان به وی برای را آسایش و سهولت تنها نه دانش و علوم در انسان شرفتپی تداوم   

 بر فرمانروایی آرزوی تاکنون دیرباز از انسان که است واقعیت این بیانگر خوبی به تاریخ .است داشته پی در هم را بیشتر کشتار

 تحقق راههای از یکی نظامی قدرت یارتقا .است نکرده فروگذار کوششی هیچ از آرزو این به رسیدن برای و داشته سر در را دیگران

 هواپیمای مگر نبود چیزی جدید وسیله این .آورد در خود استخدام به را جدیدی ابراز انسان شد سبب آرزو این .است آرزو این

 رسدمی نظر به اما دارد غیرنظامی و نظامی گانه دو کاربرد چند هر یادشده وسیله .شودمی گفته پهپاد اختصار به که سرنشین بدون

 دهه 5 حدود قدمتی شاید نظامی نوین ابزار عنوان به پهپاد امروزین و رسمی کارگیریهب. باشد مهمتر بسا چه آن نظامی جنبه که

 ابزار این استفاده از افزایش برای دولتها چشمگیر عالقه به باید خصوص این در موجود آمار و اطالعات به توجه با اما باشد داشته

 امروز و کرد نظامی استفاده نوین ابزار این از که است کشوری اولین آمریکا متعدد اطالعاتی های داده اساس بر .کرد اشاره نوین

 محرمانه زیادی حدِّ تا آن دستاورد و نظامی عملیات ، یادشده ناوگان به مربوط اطالعات .دارد اختیار در را پهپادی ناوگان بزرگترین

 کهماند بر جای می پهپادی عملیات انجام اثر بری است که توجه قابل نظامی غیر تلفات است مسلم چه آن ولی است مخفی و

 .است داشته پی در را ی به آمریکابشر حقوق نهادهای گسترده اعتراضات امر همین

میتواند بدون کوچکترین محدودیتی به کار گرفته شود موضوع مهمی است که حقوق  بودن نظامی نوین ابزار نظر قطع پهپاد که نیا

 ،در این نوشتار مختصر تالش شده ضمن بررسی اجمالی اصل موضوع .کند به آن پاسخ دهدتالش میرا بررسی کرده و بین الملل آن

 .بر اقدامات پهپادی آمریکا و ضرورت تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی تمرکز شود
 
 

 پنتاگون توسط آن کارگیریهب تا ازآغاز پهپاد * 

 به پهپادها امروزه شود.کار برده میهب سرنشین بدون هواپیماهای برای که است  "دور از پذیر هدایت پرنده" مخفف "پهپاد" هژوا

 هاشرکت برخی .هستند فن آوری مدرن این روی بر کار حال در مختلفی هایشرکت و اندشده تبدیل فناوری حوزه داغ بحث

 برای دیگری جدید هایایده نیز دیگر برخی و کنند کار ابزارها این ناوبری سیستم بهبود و کنترل روی تا هستند صدد در

 .دارند سر در راآن بیشتر کاربردهای

 کمپانی .نداشت همراه به زیادی هایموفقیت که درآمد پرواز به 1913 سال در سرنشین بدون ی پرنده نینخست خالصه طور به

 در بعد سال 20 حدود در .شد “باگ ” نام به سرنشین بدون هواپیمای فروند دو ساخت به موفق 1918 سال بهار در “اسپری”

 بیش برد با کنترل رادیو یک از استفاده با سرنشین بدون ی پرنده اولین عنوان به باگ ی پیشرفته نوع دوم جهانی جنگ طول

 رندهپ بمب به موسوم ( V1) هواپیمای شد، ساخته دوم جهانی جنگ طول در که بعد سری .گردید هدایت کیلومتر 320 از

  د.بو
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 خالل در و دوم جهانی جنگ از بعد .شدند شهر این بمباران و لندن مستحکم دژ شکستن درهم به موفق پرنده این با هانازی

 ویتنام فراز بر سرنشین بدون هواپیماهای با شناسایی پرواز 3435 تعداد آمریکا (1975 تا 1964 هایسال بین ) ویتنام جنگ

 .داد انجام

 دولت واست  کرده پیدا ای ویژه جایگاه آمریکا کالن استراتژی در سرنشین بدون هواپیماهای از استفاده ذشتهگ یهاسال در

 ریاست دوره به آمریکا ارتش در پهپاد گسترده و رسمی کارگیریهب .است داده انجام مورد این در سنگینی گذاری سرمایه آمریکا

 عملیات تلفات شد مدعی پهپادی عملیات با آمریکایی سیاستمداران موافقت جلب برای وی .گرددمی بر اوباما باراک جمهوری

 کاهش چشمگیری طور به را نظامیان غیر تلفات که است جنگی مناسب و دقیق ابزار بنابراین رسیده درصد 5 از کمتر به پهپادی

 تکان آمار بلکه نکرد تایید را اوباما ادعای تنها نه مستقل هایسازمان سوی از شده منتشر هایگزارش و آمارها یول. دهدمی

 اوباما بشری حقوق مستقل نهادهای گسترده اعتراضات همراه به افشاگریها این البته .کرد آشکار را اننظامی غیر تلفات از دهنده

 ماهایپیهوا از استفاده .نماید آن تلفات و پهپادی عملیات از ساالنه گزارش ارائه به موظف را سیا سازمان وقت مدیر تا واداشت را

 به داشت چشمگیری افزایش سال به الس 2014 تا 2001 سال از آمریکا روریستی ضد ظاهر به هایعملیات در سرنشین بدون

 بوش حکومت سال آخرین در عملیات 34 به 2004 سال در مورد یک از پاکستان و افغانستان در عملیات این تعداد کهطوری

 یک روز چهار هر کهطوریهب یافت چشمگیری بسیار افزایش حمالت این دموکرات، اوبامای آمدن کار روی با ولی رسید؛ پسر

 به را پهپاد خصوص در توسعه و تحقیق زمینه در خود بودجه 2016  تا 2014 هایسال خالل در آمریکا .شدمی انجام عملیات

از صفر  در بازه زمانی یادشده را هواپیماها این روی گذاری سرمایه میزان کشور این دریایی نیروی که طوری به داد افزایش شدت

  1.برد درصد، این میزان را باال 284درصد به  60نیروی هوایی نیز از سرمایه گذاری به پنج درصد، افزایش داد و 

                                                           
1 http://www.shelerco.com ؛ پهپاد چیست 

http://www.shelerco.com/
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  منطقه در آمریکا پهپادی هایپایگاه*

 

 

 عربستان جنوب در الملح أم هوایی پایگاه
 

 آن از شورک این های پرنده که آیدمی حساب بهغرب آسیا  منطقه در آمریکا پهپادی سری تقریبا   هایپایگاه جمله از پایگاه این  

 و یمن رزم نزدیک "الخالی الربع" هایبیابان در که سری پایگاه این. کنندمی استفاده مناطق سایر و یمن فراز بر عملیات برای

 . شد ساخته یمن در القاعده شده تأسیس تازه شاخه با مبارزه منظور به پیش سال 5  حدود دارد، قرار عربستان

 قندهار؛ هوایی پایگاه

 جنوب رد هوایی پایگاه این. شودمی محسوب افغانستان کشور در هافرودگاه ترینبزرگ جمله از قندهار هوایی پایگاه و فرودگاه  

 اولین برای میالدی 2007 سال در  RQ- 170 پهپاد .دارد قرار قندهار شهر کیلومتری 17 فاصله در و افغانستان کشور شرقی

 مهم گیجن هواپیماهای بر عالوه پایگاه این البته .گرفت "قندهار جانور" لقب دلیل همین به دیده شد؛ هوایی پایگاه این در بار

 .باشدمی نیز( ریپر 9 -کیو ام 9MQ – Reaper پهپاد میزبان ؛ RQ- 170 پهپاد و 16 اف هریر، تورنادو، همچون

 بگرام؛ هوایی پایگاه

 توانایی نآ طوالنی باند که شودمی محسوب افغانستان خاک داخل در آمریکایی نیروهای پایگاه ترینبزرگ بگرام هوایی پایگاه

 معروف هایمکان جمله از پایگاه این. دارد نیز را گلکسی ترابری هواپیمای و 747 بویینگ مثل هواپیماها ترینبزرگ پذیرش
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 رد پاکستان مرزی مناطق و افغانستان داخل در ترور و جاسوسی هایعملیات انجام برای سیا سازمان پهپادی هایعملیات برای

 .است بوده اخیر هایسال

 السالم؛ علی هوایی پایگاه

 منطقه در آمریکایی نیروهای مهم هایپایگاه جمله از دارد قرار عراق مرز کیلومتری 50 حدود در که کویت السالم علی هوایی پایگاه

 با هواپیماهای از زیادی حجم میزبان پایگاه این عراق به آمریکا تهاجم از بعد خصوصا  اخیر هایسال طول در. آید می شمار به

 حمالت آغاز و عراق فراز بر آمریکا هوایی هایعملیات مجدد افزایش با و اخیر سال 4 در اما بوده آمریکایی سرنشین بدون و سرنشین

 در عملیات به و بوده حاضر پایگاه این در مرتب صورت به ریپر 9 کیو ام سپس و پردیتور 1 کیو ام سری پهپادهای سوریه به هوایی

 . است شده ساخته پایگاه این در پهپادها برای جدیدی هایآشیانه و تأسیسات اخیر سال چند در .پردازندمی سوریه و عراق

 العدید؛ هوایی پایگاه

غرب  همنطق در آمریکا مسلح نیروهای همچنین و قطر کشور برای نظامی هایپایگاه ترینمهم جمله از قطر العدید هوایی پایگاه

 در کشور این مقامات اعالم به بنا که خلیج فارس منطقه در 52 بی هایافکن بمب اخیر جنجالی حضور. شودمی محسوب آسیا

 هپادپ میزبان هاییسال در حتی پایگاه این. دارند قرار هوایی پایگاه این در شد، استفاده ایران علیه روانی عملیات جدید پروژه

 و ترابری شناسایی، هایپرنده اقسام و انواع پذیرش برای هاییزیرساخت دارای و است بوده نیز هاوک گلوبال -4RQ معروف

 .است پهپادها کنار در رزمی

 انجرلیک؛ هوایی پایگاه

 کل برای لکهب ترکیه کشور برای فقط نه هوایی هایپایگاه ترینراهبردی از یکی توانمی را ترکیه جنوب در انجرلیک هوایی پایگاه

 با مقابله رایب ناتو هایپایگاه ترینمهم از یکی سرد جنگ هایسال در پایگاه این. کرد تلقی آمریکا و ناتو شمالی آتالنتیک پیمان

 راه به و سپتامبر 11 از پس. شودمی نگهداری آن در آمریکا اتمی پیشرفته تسلیحات از تعدادی نیز همچنان و بود سابق شوروی

 در پیدا کرد. اآمریک و ناتو برای راهبردی بسیار اهمیت پایگاه این نیز، آمریکا رهبری به تروریسم با اصطالح به مبارزه برنامه افتادن

 .است هبود ریپر و پردیتور مثل پهپادهایی برای اصلی هایپایگاه جمله از اینجرلیک ،امروز به تا سپتامبر یازده از بعد هایسال

 ؛هالظفر هوایی پایگاه

 کیلومتری 32 فاصله در پایگاه این. است منطقه در آمریکا مهم پهپادی هایپایگاه جمله از عربی متحده امارات الظفرة پایگاه

 دخو .دارند حضور آن در نیز فرانسه و آمریکا هوایی نیروی از هایییگان امارات، هوایی نیروی از غیر و دارد قرار ابوظبی جنوب

 سوخت هواپیماهای نیز هافرانسوی. اند کرده مستقر پایگاه این در را خود 2000 میراژ و 16 اف هایجنگنده از بخشی هااماراتی

 شده ساخته میالدی 1992 سال در الظفرة هوایی پایگاه. اندکرده مستقر پایگاه این از بخشی در را رافال هایجنگنده و رسان

 حضور پایگاه این در اطالعات آوری جمع و شناسایی عملیات برای خود خاص هواپیماهای از تعدادی با نیز آمریکا ارتش. است
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. است پایگاه این در حاضر هایپرنده دیگر از ( 2یو) کار کهنه شناسایی هواپیمای هاوک، گلوبال RQ-4 پهپاد از غیر به. دارند

 1.است یافته توسعه آمریکا هوایی نیروی خدمت در 2 یو هواپیمای جانشینی برای حقیقت در هاوک گلوبال پهپاد

 پهپادی آمریکا در منطقه و تلفات انسانی های عملیات *

 ات پهپادی آمریکا در افغانستانیعمل(1

 جه تزریق میلیاردها دالرینت در که است آمریکا جاسوسی سازمان و دفاع وزارت مشترک پروژه سرنشین، بدون هواپیماهای  

 2011هزار عدد در سال  7به بیش از  2002عدد در سال  167هواپیماهای بدون سرنشین از تعداد  یافته است.گسترش  بودجه

یکی از راهبردهای اصلی دکترین امنیت ملی اوباما خروج نیروهای زمینی ارتش آمریکا از عراق و افغانستان،  ته است.افزایش یاف

اس این بر اس است. مقابله با افزایش قدرت نظامی این کشورآنها به نزدیکی مرزهای چین برای  اعزامو  غرب آسیاو به طور کلی 

تالش  پس از آن دولت آمریکا .سپرده شدهواپیماهای بدون سرنشین  از این پس مسئولیت اصلی تحقق اهداف آمریکا به دکترین

در اکتبر  سیاطور مثال هب را کمتر از واقعیت اعالم کرد. و میزان تلفات غیر نظامیان کرد های یادشدهفراوانی برای توجیه عملیات

 . به صراحت کشتن غیرنظامیان را تکذیب کرددر گزارش خود  2009سال 

 «موسسه بروکینگز»بر این اساس  .کنندها تردید میادعای آمریکایی صحتدر  (حتی غربی)موسسات حقوق بشری با این حال 

نفر غیرنظامی، تنها یک شبه نظامی طالبان یا القاعده در حمالت هواپیماهای بدون  10 به ازای هر :در گزارشی اعالم کرد

 750بین  2006نیز در سال  «بنیاد آمریکای جدید»بر طبق گزارش  .اند سرنشین آمریکا در افغانستان و پاکستان، کشته شده

نفر از  20براساس همین گزارش، تنها  .انده شدههای شلیک شده توسط این هواپیماها کشتموشک بانفر در پاکستان،  1100تا 

در پی یکی از جدیدترین عملیات پهپادی آمریکا در غرب افغانستان همچنین  .اند کشته شدگان از سران القاعده و طالبان بوده

 .غیر نظامی کشته و مجروح شدند 60و به طور مشخص والیت شیندید؛ دستکم 

  2014-2001در خالل سال در پاکستان  عملیات پهپادی آمریکا (2
 

این حمالت  .غرب پاکستان انجام داده است صدها حمله را به اهدافی در شمال 2004با استفاده از پهپاد از سال  آمریکا دولت 

ن واقعیت ایدر ظاهر بخشی از کارزار آمریکا در جنگ علیه تروریسم با هدف شکست دادن نظامیان طالبان و القاعده هستند اما 

این حمالت در  .شوند تلفات غیرنظامی زیادی در پی داشته استاست این حمالت که بیشتر در مناطق قبایلی پاکستان انجام می

 60گفته مسئوالن پاکستانی  هنا بب شد.دوره زمامداری باراک اوباما به طرز قابل توجهی افزایش یافت و به جنگ پهپادی معروف 

 است. غیرنظامی پاکستانی شده 687 رهبر تحت تعقیب القاعده و در عوض14منجر به کشته شدن تنها   حمله در کنار مرزها

 

 

 

 

                                                           
 05/04/98پایگاه پهپاد آمریکا در منطقه مشرق ؛  1
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 .نی حمالت پهپاد آمریکا از مؤسسه آمریکای نوینیتخم آمار

(As of 30 September 2013) 

 عملیاتتعداد  سال
تعداد کشته 

 (حداقلشدگان)

تعداد کشته 

 (حداکثرشدگان)

2004 1 5 8 

2005 3 12 13 

2006 2 90 102 

2007 4 48 77 

2008 36 219 344 

2009 54 350 721 

2010 122 608 1،028 

2011 72 366 599 

2012 48 222 349 

2013 21 128 4 

 3245 2048   363 مجموع

 

 پهپادی حمالت غیرنظامی قربانیان شمار درباره کاریپنهان و ترامپ (3
 

 2016با صدور فرمانی در جوالی بارک اوباما  ،افشای آمار باالی تلفات غیر نظامیان بر اثر عملیات پهپادی ارتش آمریکا پس از

در مارس ار شد سیا را موظف به ارائه گزارش ساالنه در این خصوص کند؛ اما جانشین وی دونالد ترامپ با صدور فرمانی ادو

الزامی برای انتشار شمار  دیگر (سیا)زی آمریکا کمر اطالعات سازمان ،در پی این اقدام ترامپ .دکراین الزام قانونی را لغو  2019

کنشگران مدنی از آن به عنوان یک  .ترامپ بر پنهان داشتن تعداد تلفات این حمالت اصرار دارد د.پهپادی ندارقربانیان حمالت 

  .تعداد قربانیان غیرنظامی حمالت پهپادی را لغو کرده است ترامپ فرمان الزام انتشار .گویندسخن می "خطرناک گردعقب"

در  یافت ارواشنگتن انتشبه مناسبت گزارشی که پیشتر در  های اطالعاتی آمریکا سازمانپیشین کننده ، هماهنگ«جیمز کالپر»

عملیات پهپادهای آمریکایی غیرنظامی در  116تا  64سال گذشته بین  7در  :اعالم کردآمریکا خصوص تلفات عملیات پهپادی 

حدود (  2015تا  2009 یهابین سال) شود در فاصله زمانی چنین گفته میدر این گزارش هم .اندجان خود را از دست داده

یات عمل گیرشود زیرا آمریکا در ابعادی وسیع درنمی آمار حمالت و تلفات پهپادها این گزارش شامل .استحمله انجام شده  473

تاکید کرد که های حقوق بشری با دولت آمریکا کالپر در ادامه با اذعان به اختالف نظر سازمان .ستر منطقه غرب آسیادنظامی 

های غیر چیزی است که سازمانطور آشکاری کمتر از در باره تلفات پهپادها دارد به اطالعات مرکزی آمریکا آماری که سازمان
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غیرنظامی  900تا  200گویند بین های غیردولتی که منتقد عملیات پهپادها هستند، میکنند. سازماندولتی در این باره مطرح می

  1.اندشده ها کشتهدر این عملیات

بر  د.اننفر جان خود را از دست داده 2000که در اثر حمالت پهپادها بیش از اعالم کرد 2016در سال  همچنیندولت آمریکا 

فعاالن مدنی و کنشگران  .نفر اعالم شده بود 116و حداکثر   64، تعداد قربانیان غیرنظامی حمالت پهپادی حداقل این اساس

 .از آمار رسمی اعالم شده از سوی دولت آمریکا است حقوق بشر بر این باورند که آمار قربانیان غیرنظامی این حمالت بیش

کاری در زمینه اعالم شمار قربانیان از تصمیم ترامپ انتقاد کرده و پنهانHuman Rights First کنشگران مدنی و سازمان 

  2ت.ارزیابی کرده اس  "گردی خطرناک و غیرضروریعقب"غیرنظامی حمالت پهپادی را 

  یک افشاگری (4

 چند هر مواردی ها،این عملیات داشتن نگه مخفی برای آمریکا دولت گسترده تالش و پهپادیهای عملیات بودن محرمانه وجود با   

 اساس این بر .آمریکاست ارتش نظامی پهپاد سابق اپراتور افشاگری موارد این از یکی .دارد وجود رابطه این در افشاگری از نادر

به کشتن غیرنظامیان  ای وی در مصاحبه .داندها میبدتر از نازی انسانیش ضد عملکرد به توجه با را آمریکا ارتش « برایانت برندن»

کند که پس از کشتن یک کودک در افغانستان برایانت اضافه می  .کندساله خود در نیروی هوایی آمریکا اعتراف می  6در زمان حضور 

این اساس وی پس از کشته شدن این  بر .تصمیم به ترک نیروهای هوایی گرفته استبوده،  "یک سگ"که نیروهای مافوق وی گفتند 

کودک، مقامات ارشدش را در جریان گذاشته بود اما آنها تصریح کردند که تصویر مربوط به یک سگ بوده و به پیگیری این موضوع 

م در طور مستقیر زمان حضورش در نیروی هوایی بهگوید که د، این نظامی سابق آمریکایی می"ایندیپندنت"به گزارش  .پایان دهد

هدف از جمله زنان و کودکان شلیک  626غیرنظامی نقش داشته و اسکادران وی نیز در طی این زمان بر هزار و  13کشته شدن دستکم 

 3.کردند

 از منظر حقوق بین الملل یعملیات پهپاد*

 غیرنظامی عملیات پهپاد و ضرورت تفکیک اهداف نظامی و الف: 
 

 ضروری وظیفه را غیرنظامی از نظامی اهداف تفکیک صراحت به چند اصولی در عمومی المللبین حقوق دانیممی که طورهمان   

 هادولت اصل، این اساس : برکندمی تصریح 1949 ژنو های عهدنامه به 1977 الحاقی اول پروتکل بنابراین .است دانسته هادولت

 .شوند قایل تفاوت نظامی اهداف و غیرنظامی اهداف میان و مبارزان و غیرنظامی جمعیت میان جنگ، هنگام اندشده متعهد

 منظور به ید:گویمی و است شده مطرح بشردوستانه حقوق بنیادی قاعده یک ژنو های کنوانسیون الحاقی اول پروتکل 48 ماده در

 بین زمان هر در باید مخاصمه طرفین غیرنظامی، اهداف و اشخاص از حمایت و بشردوستانه حقوق قواعد به احترام تضمین

 غیرنظامی اهداف بین همچنین و طرف یک از (Combatant) نظامیان و (Civilian Population) غیرنظامی جمعیت

(Civilian Objects)  نظامی اهداف و (Military Objects) خود نظامی عملیات بنابراین و بشوند قائل تمایز و تفکیک 

                                                           
 17/04/95دویچه وله  1
 16/12/97دیچه وله  2
  20/11/98)آنا(  خبرگزاری دانشگاه آزاد 3
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 خصوص در الحاقی اول پروتکل 52 ماده. است بنیادین ای قاعده و تفکیک اصل همان این .کنند اجرا نظامی اهداف علیه صرفا   را

 نباشند، نظامی که را اهدافی کلیه) د.گیر قرار حمله مورد نباید غیرنظامی هدف یک د:گویمی و است غیرنظامی اهداف از حمایت

 (گویندمی غیرنظامی

 که شودمی اطالق اهدافی به نظامی اهداف .دشو محدود نظامی اهداف به منحصرا   باید هاحمله :گویدمی ماده این دوم پاراگراف

 نظامی اقدام در مهم تأثیر یک ماهیتا  « شان استفاده از منظور ،کاربردشان یا هدف استقرارشان، محل ماهیتشان،» واسطه به

 باعث آنها سازی خنثی یا تصرف امکان و آنها جزئی یا کلی تخریب و داشته نظامی حمله در مؤثری سهم موارد این .باشد داشته

 غیرنظامی یاو  نظامی ما هدف که باشیم داشته تردید ما اگر :گویدمی 52 ماده 3 پاراگراف. گرددمی نظامی مزیت یک ایجاد

 را بودن غیرنظامی همیشه ما یعنی. است نظامی که باشد محرز ماهیتا   اینکه مگر است آن بودن غیرنظامی بر اصل ،است

 .باشد نظامی چیزی ماهیت اینکه مگر نیمکمی استصحاب

 : حمالت کورکورانهب

 کورکورانه حمالت است؛ گرفته قرار نهی مورد جنگ حقوق در خاص طور به و بشردوستانه حقوق موازین در که اقداماتی دیگر از

 جایی در مثال  .ندارد وجود غیرنظامیان و نظامیان بین تفکیک امکان آن در که است حمالتی کورکورانه، حمالت اساس براین .است

 .گردد غیرنظامیان به رساندن آسیب موجب امر این و شود تفکیک غیرنظامیان و نظامیان بین تا نباشد دقیق سالح که

 :نظامی اهداف

 مزیتیعنی دارا بودن  قراردادن هدف شروط از دوم شرط باید فقط دادنشان قرار هدف برای و هستند نظامی ماهیتا   ذیل موارد

 د:کر هحمل آنها به بتوان تا دوشمحرز  آنها برای نظامی

 
 

 د:گوییم حمله از قبل احتیاطی اقدامات خصوص در الحاقی اول پروتکل 57 ماده

 د:بای نظامی حمله هنگام در

استحکامات نظامی

تاسیسات نظامی

تجهیزات نظامی

ماشین آالت 
نظامی

آمادگاهها و 
انبارهای نگهداری

کارخانجات اسلحه
سازی

خطوط مواسالتی

وسایل حمل و نقل
نظامی

تانک ها و زره 
پوشها

شناورهای نظامی

زیردریاییها

اماکن دیده بانیناوهای هواپیمابر

موشکها و مقرهای 
پرتاب

آشیانه نگهداری و
پرتاب

کشتی های تجاری
ی که به شکل نظام
تغییر یافته اند
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 :پذیرد صورت ذیل احتیاطی اقدامات (1

 .دهندنمی قرار هدف را غیرنظامیان که شوند مطمئن تا آورند عمل به است پذیر امکان که اقدامی هر :الف

 جلوگیری غیرنظامیان به رساندن آسیب از تا آورند عمل به حمله های شیوه و وسایل انتخاب در را ممکن های احتیاط کلیه :ب

 .شود

 آثار یعنید. باش بیشتر شود می ایجاد عملیات از که مستقیمی و عینی های مزیت از شود، می ایجاد که هایی خسارت نباید :ج

 .باشد کمتر نسبی مزیت از نباید که است مستقیم و عینی های مزیت فقط و دهیم نمی قرار مدنظر را مستقیم

 .کرد لغو را حمله باید باشند، غیرنظامی است ممکن ما اهداف و باالست تبعی خسارات که شد معلوم اگر :د

 اخطار با عملیات کل که باشد محتمل اینکه مگر .کنیم حمله بعد و بدهیم اخطار ابتدا باید غیرنظامی مناطق به حمله مورد در :ه

 .رود می بین از دادن

 .کنیم رعایت را تفکیک باید کنیم، حمله آنها به توانیممی و دارند یکسانی نظامی مزیت که داریم نظامی هدف سه ما که جایی در (2

 .پذیرد انجام باید متداول و معقول احتیاطی اقدامات تمام یعنی. پذیرد صورت معقول احتیاطی اقدامات تمام (3

 .کنیم توجیه آن با را غیرنظامی اشخاص به حمله بتوانیم که کنیم تفسیر شکلی به توانیمنمی را مقررات از یک هیچ (4

 خارج ساختن غیر نظامیان از منطقه جنگی تاکید دارد.بر  نیز الحاقی اول پروتکل 58 ماده

الملل مبنی بر ممنوع و غیرانسانی بودن رفتار دولت آمریکا؛ دولت رغم وجود موازین آشکار متعدد حقوق بینبهواقعیت این است که 

ر دولت البته این رفتاموسی داده است. های اخیر، استفاده از آن را افزایش ملآمریکا نه تنها این رویه را کنار نگذاشته بلکه در سال

از مسئوالن  «ورنا هارپه»آمریکا اعتراضات موسسات حقوق بشری و صاحب نظران در این باره را در پی داشته است. برای مثال 

آمریکا با برنامه  دولت :به گفته هارپه .داندمی "جنایت جنگی"مصداق را حمالت پهپادهای آمریکایی  المللنیعفو ب یبخش آلمان

ه الملل را نادیده گرفتفوق سری پهپادها برای خود مجوز قتل صادر کرده است؛ مجوزی که استانداردهای حقوق بشری و حقوق بین

 1.است

ته مشترک در تمام این موارد، این است که همه کن کند:دکتر جمشید ممتاز نیز در واکنش به استفاده نظامی از پهپاد تصریح می

آنها استفاده از پهپاد را در مواردی که مغایر با اصول حقوق بین المللی بشردوستانه است، اقدامی مغایر با حقوق بشر دانسته و در 

نند، کاسرائیل با این استدالل که از پهپاد برای مقابله با تروریسم استفاده میرژیم با این حال آمریکا و . اندمورد آن ابراز نگرانی کرده

 2.کنندمات خود را توجیه میاقدا

 

                                                           
 30/07/92دویچه وله  1
 23/07/93قدس آنالین   "حقوق بین المللی بشر دوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر"جلسه رونمایی از کتاب "ممتازدکتر جمشید " 2
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 آخر کالم* 

 از آن را به منصه ظهور رسانده و در نتیجه  کشورها از کمتری تعدادایده جدیدی است که تنها ، کارگیری پهپاد در ساختار نظامیهب

 در را جهان در نظامی ادیپهپ ناوگان ترینبزرگ آمریکا دولت باید توجه داشت .کنندمی استفاده جنگی نوین ابزارآن به عنوان 

 شده حاصل واشنگتن ادیپهپ حمالت اثر در نیز غیرنظامی تلفات بیشترین شکبی گسترده ناوگان همین موازت به و دارد اختیار

 حقوق نهادهای گسترده اعتراضات نظامیان، غیربه  توجه قابل تلفات آن نتیجه در و یادشده اقدامات بودن توجیه قابل غیرلذا . است

 .است داشته یپ در را بشری

 اساسی یا و اولین ده است.ش مطرح عمومی الملل بین حقوق در متعددی هایشسپر نظامی، ابزار عنوان به پهپاد کارگیریهب با

 شاید؟ غیرنظامی زاراب یک یا است نظامی بزارا یک اساسا ادپهپ که بود این داد قرار هجوم مورد را سشگرپر اذهان که الیؤس ترین

 ابزار و وسیله از نظر قطع را ادپهپ که است این منصفانه اما .بود آن کارگیریهب بودن عادی یا ممنوعیت اثبات الؤس این از منظور

 یادشده کنفرانس مقررات به توجه با .میبگیر نظر در الهه 1907 صلح کنفرانس با رابطه در راآن بودنش غیرنظامی یا نظامی

 کامل آزادی از یادشده هایدولت سخن دیگر به .هستند سالح کارگیریهب در محدودیت رعایت به موظف جنگ درگیر کشورهای

 .نیستند برخوردار سالح کارگیریهب و انتخاب در بدون محدودیت و

 از را غیرنظامیان که ژنو چهارگانه هایکنوانسیون مفاد جمله از عمومی الملل بین حقوق از متعددی موازین اساس بر آن بر عالوه

 حق تروریستی ضد عملیات انجام بهانه به دولتی هیچ که است آشکار و واضح کامال داند،می مصون نظامی عملیات و تعرض هرگونه

 سیاهی بشری حقوق کارنامه که آمریکا دولت که است این واقعیت اما ؛دهد قرار هدف مورد را نظامیرغی افراد ادپهپ وسیله به ندارد

 .است رسانده قتل به حمالت پهپادی این با را زیادی نظامیان غیر ،دارد

 تلفات بودن کم ادعای با را کشور این ارتش در ادپهپ کارگیریهب که آمریکا دموکرات جمهوری رییسباراک اوباما  که نکنیم فراموش

 به موظف را امنیتی هایدستگاه و آشکار شد ادعایش بودن نادرست زمانی اندک گذشت با بود کرده اعالم مشروع نظامی؛ غیر

 نیروهای و شد برداشته پترام دونالد اجرایی فرمان با الزامی قانونی که .بود کرده دیپهپا عملیات های کشته میزان درباره سخگوییپا

 .شوندمیغیر نظامیان  کشتار مرتکب همچنان سخگوییپا ترینکوچک بدون آمریکا نظامی

 

 


