Documenting violations of international humanitarian law
from space: a critical review of geospatial analysis of satellite
imagery during armed conflicts in Gaza (2009), Georgia
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چکیده
از زمان پرتاب اولین حسگر (گیرنده) ماهوارهای تجاری با وضوح بسیار باال به فضا در سال  ،1999دانش بشر
و در پی آن کاربرد فناوری فضایی به منظور شناسایی از راه دور نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
افزایش یافت .همانگونه که در جریان سه مخاصمه مسلحانه غزه ،گرجستان و سریالنکا دیده شد ،تحلیل
تصاویر ماهواره ای قادر بود که مدارک و دالیلی کافی را مبنی بر وجود نقضهای جدی حقوق بشردوستانه
در اختیار ماموران تحقیق قرار دهد .همچنین محدودیتهای مهمی در مسیر تحلیل این تصاویر وجود دارد؛
از جمله مشکالت فنی ،تحلیلی و سیاسی مهمی که مجامع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در مسیر
تحلیلهای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در آینده با آنها مواجه خواهند بود.
واژگان کلیدی:
تصویر ماهوارهای ،مخاصمات مسلحانه ،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق بینالملل بشر ،غزه ،گرجستان،
سریالنکا ،فناوری فضایی ،حقوق بشر ،زمین فضایی ،GEOINT ،دیده بان حقوق بشر ،HRW ،ریچارد
گلدستون ،اوستیای جنوبی ،ارزیابی خسارات ،ببرهای تامیل ،LTTE ،گزارش گلدستون ،اسرائیل،IDF ،
سازمان ملل متحد ،یونیتار (.IMINT ،)UNITAR

 1برگردان به فارسی :آمینه فراستمند
 2جاشوا لیونز تحلیل گر تصاویر ماهواره ای در دیده بان حقوق بشر میباشد .وی پیش از پیوستن به دیده بان حقوق بشر ،برجستهترین
تحلیل گر برنامه ملل متحد برای کاربری عملیاتی ماهواره ( )UNOSATبوده است .ایشان دارای مدرک فوق لیسانس روابط بین الملل از
دانشکده علوم اقتصادی لندن ( )LSEو علوم اطالعات جغرافیایی از کالج دانشگاهی لندن ( )UCLمیباشد.
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کاربرد فناوری ماهوارهای به منظور شناسایی نقضهای بالقوه حقوق بشردوستانه ،به وضوح در پی افشای
انتخابی تصاویر جاسوسی آمریکا از مظنونین به کشتار جمعی در سربرنیکا در ( )1995و در کزوو ()1999
نشان داده شد 3.اولین نمونه از این دست ،با افشای تجاری تصاویر ماهوارهی ایکونوس 4از شهر گروزنی 5در
ماه مارس  ،2000یعنی یک ماه پس از اینکه ارتش روسیه شهر را در طول دومین جنگ چچن اشغال نمود،
به منصه ظهور رسید 6.همانگونه که در تصاویر شماره  1و  2نشان داده شده است ،ویرانی تقریباً کامل
چندین هزار ساختمان در منطقه گروزنی مرکزی ،با جزئیات جغرافیایی ،به صورت غیرقابل انکاری ثبت شده
بود .تصاویر بسیار واضح و همچنین تاثیرگذار بودند :تصاویر ماهوارهای تجاری این امکان را برای ماموران
تحقیق بین المللی فراهم آورده است تا به جمع آوری مدارک در مورد جرائم جنگی ادعایی از مناطق درگیر
مخاصمه ،در جریان مخاصمات فعال بپردازند .این نحوه جمع آوری مدارک ،مستقل از اجازه رسمی است که
سابقاً الزم بود از یک یا هر دو طرف مخاصمه کسب گردد.
از زمان افشای اولین تصاویر ماهوارهای توسط ماهوارههای تجاری با وضوح بسیار باال 7در سال ،1993

8

آگاهی فزایندهای نسبت به توانایی فناوری فضایی در مشاهدهی مستقل و تحلیل وقایع زمینی که در جریان

Yahya A. Dehqanzada and Ann M. Florini, ‘Secrets for sale – how commercial satellite imagery will
change the world’, Carnegie Endowment for International Peace, February 2000, available at: http://
carnegieendowment.org/2000/03/01/secrets-for-sale-how-commercial-satellite-imagery-willchangeworld/ 4jgy (last visited 25 March 2012). See also Lt Col. Peter L. Hays, ‘Transparency,
stability, and deception: military implications of commercial high-resolution imaging satellites in
theory and practice’, presented at the International Studies Association Annual Convention, Chicago,
21–24 February 2001, available at: http://isanet.ccit.arizona.edu/archive/hays.html (last visited 25
March 2012).
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Imagery courtesy of GeoEye 2012.
سازمان ملل متحد در سال  2003گروزنی را به عنوان ویرانترین شهر روی زمین معرفی کرد.
See ‘Scars remain amid Chechen revival’, in BBC News, 3 March 2007, available at: http://news.bbc.
co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/6414603.stm (last visited 25 March 2012).
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Very High Resolution (VHR) satellite
 8ماهواره ایکونوس مبتنی بر یک فناوری نظامی تنزل یافته است .تصاویر با وضوح بسیار باال بر اساس یک معیار وضوح فضایی تعریف
میشوند (اندازه حداقلی پیکسل) به اندازه یک متر یا کمتر در قطر میباشد  .آستانه ای که شناسایی تصویری بسیاری از اشیای زمینی ،از
جمله وسایل مسافری کوچک ،پناهگاههای موقتی پناهتدگان ،و خسارات وارده به ساختمانها را امکان پذیر میداند.
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مخاصمات مسلحانه رخ میدهد ،به وجود آمده است .این امکان به ویژه در راستای فراهم آوردن مدارک و
شواهد حاکی از نقض قواعد حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه ،بسیار مفید به نظر میرسد.

تصویر شماره  :1گروزنی مرکزی (میدان مینتوکا) در تاریخ  16دسامبر ( 1999تصویر ژئو آی)
طی سیزده سال اخیر تعداد گیرندههای ماهوارهای تجاری  -با کاربرد دوگانه -9به سرعت به بیش از  10مورد
افزایش یافته است که عملیات نظارت از راه دور را انجام میدهند و امکان تحلیل را به وجود آورده است و در
برخی موارد این کار با موفقیت انجام شده است .البته تحلیل تصاویر ماهوارهای روز به روز در موارد بیشتری
مورد استفاده قرار میگیرد به گونهای که طیف کاملی از مخاصمات - ،از گونههای سنتیِ بین دولتها و
جنگهای داخلی تا خشونتهای بین گروهی سازمان یافته و ضد شورش -را پوشش میدهد.
تحلیل جزئی تصاویر ماهوارهای ،که به صورت تجاری در دسترس قرار میگیرند ،تحت شرایط خاص،
میتوانند نقش تعیین کننده و تأیید کننده در چارچوب فرایند تحقیق داشته باشند .تحلیل این تصاویر
 9سیستمهای ماهواره ای با استفاده دوگانه ،مشترکا توسط موافقتنامههای دوجانبهای که میان شرکتهای خصوصی و سرویسهای
جاسوسی ملی و نهادهای نظامی منعقد میگردند ،ساخته ،کنترل ،و تأمین مالی میشوند.
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میتواند ،نگرشی قابل اعتماد را از فضای غالب و اوضاع و احوال حاکم بر مخاصمه ،به عنوان یک پدیده
موقتی ،به دست دهد .این فرایند میتواند به شناسایی مناطق خاص یا رویدادهایی ویژه ،که برای کشف
وقایع مفید هستند ،منجر گردد .فرایند مزبور امکان به چالش کشیدن شهادت شاهدان غیر قابل اعتماد را
نیز میسر میسازد.
مهمتر آنکه تحلیل تصاویر ماهوارهای میتواند مدارکی مستقل ،قابل بازبینی و قانع کننده دال بر وقوع
نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را به دست دهد .برای نمونه میتواند دالیل کافی برای استفاده غیر
تفکیکی و نامتناسب از زور در مناطق غیرنظامی ،هدف قراردادن مناطق فرهنگی و تحت حمایت ،استفاده از
غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ،نابودی تاسیسات از جمله انرژیهای خطرناک ،عدم انجام اقدامات
احتیاطی برای حمایت از غیرنظامیان در برابر آثار حمالت صورت گرفته ،را فراهم نماید.
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با وجود مواردی که تصاویر ماهوارهای در آنها نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار را در مشاهده مخاصمات
مسلحانه و ثبت جرائم جنگی بالقوه ایفا نمودهاند ،مواردی نیز موجود است که در آن تصاویر ماهوارهای نتایج
مجمل ،مبهم و حتی گمراه کننده و پرخطایی را به دست دادهاند .به گونهای که تصاویر مزبور بعد از گزارش
شدن ،ذهنیت مثبت در مورد کارامدی فناوری فضایی را مخدوش نمودند.
بر این اساس ،یکی از اهداف این حوزهی رو به رشد ،که در تحقیقات بشردوستانه کاربرد پیدا کرده است،
باید این باشد که خود نسبت به محدودیتهای ذاتی تحلیل تصاویر ماهوارهای و نیز نتایج سیاسی و حقوقی
بالقوهای که میتواند از ارائه یک تحلیل گمراه کننده ،پرخطا و ناقص از منطقه مخاصمه ناشی شود،
رویکردی انتقادی داشته باشد .نظر به تمایل فزاینده نسبت به استفاده از این امکانات فنی در نهادهای
بشردوستانه و سازمانهای غیر دولتی ،نیاز شدیدی برای تبادل نظر و تجربه و اتخاذ بهترین رویه در این
زمینه وجود دارد.
کاربردهای اولیه تحلیل تصاویر ماهوارهای برای حقوق بین الملل بشردوستانه
بر اساس تجربیات عملی آژانسهای ملل متحد و سازمانهای بینالمللی و غیردولتی در دهه ،2000
نظارتهایی که توسط ماهواره انجام میشود و نیز تحلیل تصاویر ماهوارهای به لحاظ کاربردی به دو سطح
تقسیم میشوند .اولین کاربرد ،کمک مستقیم به تحقیقات محلی در مورد جرائم جنگی ادعایی میباشد.
کاربرد دوم ،جایگزین شدن بجای تحقیقات محلی است .تمایز بین این دو سطح از کاربرد ،به طور کلی ،به
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Covered in Articles 51, 53, 56, and 57 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 12
August 1949, Articles 11, 15 and 16 of Additional Protocol II, and relevant customary IHL rules.
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کمیت و ارتباط دادههای ماهوارهای در دسترس و مهمتر از آن به سطح کلی دسترسی سیاسی و فیزیکی به
مناطق درگیر در مخاصمه و جمعیت مورد تحقیق ،بستگی دارد.
تحلیل تصاویر ماهوارهای به منظور کمک به تحقیقات محلی
زمانی که دسترسی مستقیم و معقول به محل درگیر در مخاصمه وجود داشته باشد ،تحلیل تصاویر ماهواره
ای میتواند از طریق ارتقای کیفیت و صحت اطالعات حاصل از تحقیقات محلی ،به لحاظ فنی و تحلیلی ،به
تحقیقات محلی سنتی کمک کند .در این زمینه ،تحلیل تصاویر ماهوارهای به خصوص میتواند از طریق
تعریف و ارزیابی مناطق مورد نظر قبل از شروع مأموریت تحقیقاتی ،تأثیر چندین برابر در فرایند تحقیق
داشته باشند .این روش منجر به صرفه جویی در زمان و هزینهها نیز میگردد .البته این حالت در وضعیتی
صادق است که پوشش تصویری و تحلیلی قادر است ارزیابی دقیقی از تعداد کل افراد یا ساختمانها در
جریان درگیریهایی که ماهها یا سالها پیش اتفاق افتاده است و هیچ مدرک و شاهد عینی وجود ندارد ،یا
وضعیتهایی که در آنها تخمینها تنها مبتنی بر شهادت بازماندگانی است که نماینده کل افراد آن منطقه
نیستند ،به دست دهد.
ماموران تحقیق اصوالً به منظور فراهم آوردن مدارک موجه برای ارزیابی صحت وقایع گزارش شده یا
ادعاهای ابراز شده از سوی منابع غیر قابل اعتماد ،به تحلیل اطالعات حاصل از تصاویر ماهوارهای مبادرت
میورزند .زمانی که تصاویر ماهوارهایِ قابل قبول و قابل استناد ،به اندازه کافی از یک منطقه و در یک برهه
زمانی خاص ،وجود دارد و قابلیت آن را دارد که مبنای اصلی اطالعات قرار گیرد ،اطالعات به دست آمده
قادر خواهد بود تصویری جامع و کاربردی از وضعیت مورد نظر به دست دهد؛ تصویری که به روشن شدن
وقایع کمک میکند .این شکل از کاربرد تصاویر ماهوارهای به ویژه در زمانی که گزارشها و شهادتهای
متعارض و متناقض امکان رسیدن به یک درک مشترک از وقایع اتفاق افتاده و منطقه درگیر در مخاصمه را
ناممکن میسازد ،میتواند راهگشا باشد.
از آنجا که ماهوارهها مجهز به گیرندههایی هستند که میتوانند اطالعات را حدوداً در همان زمان وقوع
دریافت نموده و تصاویر دقیقی را ظرف  12تا  24ساعت تهیه نمایند ،عمالً تبدیل به وسیلهای شدهاند که به
واسطه آن میتوان به سرعت صحت وقایع گزارش شده را مورد بررسی قرار داد؛ وقایعی که اصوالً هنوز به
صورت مستقل مورد تأیید قرار نگرفتهاند .در این مورد جالب توجه این که آژانسها و سازمانهای مسئول
تحلیل تصاویر ماهوارهای ،عمدتاً تمایل دارند تنها موارد موفقی که منجر به تأیید نتایج مورد انتظار یا وقایع
گزارش شده میشود را به اطالع عموم برسانند .اگر چه تاکنون کوششی سازمان یافته به منظور ثبت تعداد
ادعاهای به ظاهر درست که بعد از تحلیل سریع تصاویر ماهوارهای ،به چالش کشیده شدند ،صورت نگرفته
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است ،اما یقیناً موارد اعالم شده از تعداد واقعی بسیار کمتر است .تمایل احتمالی به عدم گزارش یافتههایی
که بر خالف حقایق مورد انتظار یا جرائم جنگی ارتکابی هستند ،با در نظر گرفتن حساسیت موضوع ،قابل
درک میباشد؛ حال آنکه سبب میشود تا اهمیت همه جانبه تصاویر ماهوارهای در روشن شدن حقایق در
جریان تحقیقات ،نادیده گرفته شود.
برای نمونه ،در جریان مخاصمات گرجستان ( ،)2008آژانس ملل متحد ،جمعآوری سریع تصاویر ،به منظور
ارزیابی ادعاهایی که توسط وزیر امور خارجه گرجستان مطرح شده بود ،را خواستار شد .ادعای وی بدین
ترتیب بود که «بندر پوتی دریای سیاه که مکان اصلی بارگیری محمولههای نفتی است ،در نتیجه حمالت
هوایی روسیه ویران شد» 11.در کمال ناباوری ،تصاویر جمع آوری شده حاکی از آن بود که شواهد بسیار
کمی مبنی بر وقوع بمباران هوایی وجود داشته است ،چه رسد به اینکه خسارات سنگینی در نتیجه آن
حمالت به تجهیزات بندری یا ساختمانهای مسکونی مجاور وارد شده باشد .در واقع بررسی تصاویر حاکی از
آن بود که شش کشتی گرجستانی در بندر غرق شدند .این اتفاق ظاهراً توسط تعدادی از نیروهای ویژه
روسی که چندین مرتبه و به مدت چند ساعت بندر را اشغال نمودند ،به وقوع پیوست.
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مورد دیگر آنکه در طی همان مخاصمه در گرجستان ،گزارشهایی مبنی بر اینکه ویرانی گسترده و عمدی
نسبت به میراث فرهنگی در منطقه

Tskhinvali

سبب شد تا مقامات رسمی گرجستان ،فوراً درخواست

بررسی ماهوارهای توسط سازمان ملل متحد را مطرح نمایند .یافتههای ماهوارهای حاکی از آن بود که اگر چه
دست کم سه بنای یادبود مذهبی ویران شده است ،اما در بیشتر مناطق میراث فرهنگی نشانی از ویرانی
وجود ندارند .سرانجام این نتیجه به دست آمد که بر خالف نگرانی مقامات گرجی ،مدارک اندکی وجود دارد
مبنی بر اینکه گروهی متشکل از شبه نظامیان اوستیای جنوبی با هدف نابود سازی بناهای تاریخی
گرجستانی در آن منطقه ،دست به این اعمال زدهاند.
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تحلیل تصاویر ماهوارهای به عنوان منبع اصلی اطالعات
دومین و احتماالً کاربرد مهمتر تحلیلهای ماهوارهای ،این است که به عنوان منبع اولیه جمعآوری مدارک
در ارتباط با نقضهای حقوق بشردوستانه به کار میرود .تحلیل تصاویر ماهوارهای زمانی میتواند به کار رود
‘Russian jets attack Georgian town’, in BBC News, 9 August 2008, available at:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/ europe/7550804.stm (last visited 15 April 2012).
12
Satellite imagery assessment done by UNITAR – operational satellite applications programme
(UNOSAT). Overview map available at: www.unitar.org/unosat/node/44/1262 (last visited 25 April
2012).
13
Based on author’s unpublished correspondence and notes. See ‘Satellite damage assessment for
cultural heritage monuments, South Ossetia, Georgia’, UNITAR, available at:
http://www.unitar.org/unosat/node/44/1265 (last visited 25 April 2012).
11

6

که انجام تحقیقات در محل وقوع مخاصمه و دسترسی به شهود ،بنا به دالیل امنیتی ،ممنوعیتهای دولتی یا
عدم امکان دسترسی به مکان میسر نمیباشد .در چنین شرایطی تحلیل تصاویر ماهوارهای یکی از معدود
وسیلههایی است که میتواند در جهت جمعآوری سازمان یافته ،مستقل و عینی اطالعاتِ راجع به جرائم
جنگی احتمالی به کار رود .این شکل استفاده از تصاویر ماهوارهای در طی دومین جنگ چچن در سال
 2000در مورد شهر گروزنی برای اولین بار به خوبی نشان داده شد .همانگونه که در مورد گرجستان
( )2008و سریالنکا ( ،)2009بحث خواهد شد وجود تصاویر ماهوارهای از منطقه در کنار عدم امکان حضور
در منطقه مخاصمه سبب شد که تحلیل تصاویر ماهوارهای برای به دست آوردن یک تصویر کلی از مخاصمه
و انجام تحقیقات پیرامون آن ،به یک عامل بسیار مهم بدل گردد.
سه نمونه قابل بررسی :غزه ( ،)2009گرجستان ( ،)2008و سریالنکا ()2009
سه نمونه باال به این دلیل که اهمیت نسبی تحلیل تصاویر ماهوارهای در ارتباط با مخاصمات و کمک به
تحقیقات پیرامون نقضهای حقوق بشردوستانه و تهیه مدارک دست اول در مورد این نقضها را نمایان
میسازد ،انتخاب شدهاند.
اگر چه این موارد خاص ،از بسیاری جهات نشان دهنده اهمیت بسیار باال و ظرفیت بالقوه و بلند مدت
فناوری ماهوارهای برای استفاده در چنین اموری هستند ،الزم است محدودیتهای جدی و نقایص این
فناوری نیز مورد بررسی قرار گیرند.
بالفاصله بعد از شروع عملیات نظامی اسرائیل به نام «سرب ریخته» 14در اواخر دسامبر  ،2008نظارت
ماهوارهای و ارزیابی خسارات وارد بر غزه ،توسط برنامه کاربردهای عملیاتی ماهوارهای سازمان ملل متحد
(موسسه ملل متحد برای آموزش و تحقیق /برنامه کاربردهای عملیاتی ماهواره (یونیتار/یونوست)) آغاز شد ،تا
بدین وسیله از عملیات بشردوستانه که در شرایط فوقالعاده در برخی مناطق زمین اتفاق میافتد ،حمایت
کامل به عمل آید .یک مجموعهی بسیار دقیق از تولیداتی که متمرکز بر ارزیابی خسارت بودند در دسترس
عموم قرار گرفتند 15و مجموعه اطالعات به دست آمده از ماهواره در اختیار سازمانهای بشردوستانه ،نظیر
کمیته بین المللی صلیب سرخ ،و سازمانهای حقوق بشری نظیر دیدهبان حقوق بشر نیز قرار گرفت تا امور
داخلی خود را انجام دهند.
در طی زمانی که اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد ،با تحلیل تصاویر ماهوارهای توسط سازمان ملل متحد،
فهرستی حاوی بیش از  3800منطقه خسارت دیده به دست آمد .این مناطق شامل  2700ساختمان
Cast Lead
See products available at: http://www.unitar.org/unosat/maps/PSE (last visited 25 April 2012).
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14
15

خسارت دیده 187 ،گلخانه ویران شده و  930فرورفتگی عمیق بر سطح جادههای اصلی و زمینهای
کشاورزی بود 16.بر اساس نشانههای خاص ناشی از خسارات ،ردیابی نیروهای دفاعی اسرائیل ،17نیروهای
زمینی و آثار به جا مانده از وسایل نقلیه آنها ،امکان انتساب کلی خسارات به نیروهای هوایی اسرائیل،
حمالت هوایی ،حمالت توپخانه نیروهای زمینی یا تانکها و بولدوزرهای نیروهای زمینی وجود داشت.

18

19

در پی تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل برای درگیریهای غزه ،توسط شورای حقوق بشر سازمان
ملل در آوریل  ،2009رئیس انتخابی هیئت ،ریچارد گلدستون ،درخواست انجام تحلیل تصاویر ماهوارهای را،
به منظور کمک به تحقیقات هیات ،صادر نمود 20.نقشهها و سایر اسناد مرتبط ،تصویر نسبتاً جامعی از
گستردگی خسارات و نحوه پراکندگی خسارات در غزه را در اختیار هیئت تحقیق نهاد .در نتیجه گدستون
بعد از تکمیل گزارش رسمی هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد غزه ،در سطح عمومی تقدیر و
تشکر به عمل آورد:

21

ما دستور تهیه یک گزارش کامل ماهوارهای را دادیم که بخشی از گزارش ما را تشکیل میداد .گزارش مزبور
گزارشی  34صفحهای است که حاوی تصاویر ماهوارهای از غزه ،در شرایط قبل و بعد از حمالت نیروهای
اسرائیل میباشد .ما از این تصاویر به منظور تأیید یا رد حجم عظیمی از اطالعاتی که در مورد خسارات وارده
کسب نمودهایم ،استفاده کردیم.

22

در تهیه گزارش حقیقت یابی ،طیفی گسترده از اطالعات کمی به دست آمده از تصویربرداری ماهوارهای در
زمان حمالت اسرائیل ،مورد استفاده قرار گرفت تا بدین وسیله اظهارات شاهدان عینی را تأیید نماید و

‘Satellite-based Gaza damage assessment overview’, UNOSAT, available at: http://unosatmaps.web. cern.ch/unosatmaps/PS/Crisis2008/UNOSAT_GazaStrip_Damage_Review_19Feb09_v3_Lowres.pdf (last visited
25 April 2012).
17
)Israeli Defence Forces (IDF
18
)Israeli Air Force (IAF
19
Ibid., attribution to the different Israeli military branches was possible to an uneven extent,
depending on the relative complexity of the environment and level of damages detected.
20
‘Satellite image analysis in support to the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza
Conflict’, UNITAR/UNOSAT, 31 July 2009, available at:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/
9/docs/UNITAR_UNOSAT_FFMGC_31July2009.pdf (last visited 25 April 2012).
21
Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, UN Doc. A/HRC/12/ 48,
25 September 2009, available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/
factfindingmission.htm (last visited 25 April 2012).
22
‘Goldstone transcript: righteous in our generation’, Rabbibrian’s Blog, available at:
http://rabbibrian. wordpress.com/2009/10/23/goldstone-transcript-righteous-in-our-generation/ (last
visited 25 April 2012).
16
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مهمتر آنکه در مواردی این تصاویر به عنوان یک مدرک مستقل و اولیه ،دال بر نقضهای فاحش کنوانسیون
چهارم ژنو ،مورد استفاده واقع شد.

23

آن بخش از گزارش که بر «حمالت عمدی بر ضد جمعیت غیر نظامی» تمرکز دارد ،به دفعات به آمار به
دست آمده توسط برنامه ملل متحد برای کاربری عملیاتی ماهواره ،از تعداد ساختمانهای صدمه دیده در
مناطق مسکونی غزه و زمان وقوع خسارات مذکور ،استناد میکند .از این تصاویر برای تأیید اظهارات
خانوادهها در مورد حوادث مهم از قبیل مرگ  23تن از اعضای خانواده السمونی 24در محله زیتون غزه بهره
گرفته شده است.

25

اما بیشترین تکیه هیئت حقیقتیاب ،بر تحلیل تصاویر در آن بخش از گزارش است که به «تخریب
زیرساختهای صنعتی ،تولید خوراک ،تأسیسات مربوط به آب ،مراکز تصفیه فاضالب و امور مربوط به مسکن
اختصاص دارد 26».تحلیل تصاویر ماهوارهای توسط سازمان ملل ،عالوه بر دادههای دقیق در خصوص مورد
هدف قرار دادن برخی از تأسیسات مهم صنعتی توسط اسرائیل ،تنها منبع حاوی اطالعات جامع در خصوص
میزان تخریب گلخانهها در طول نوار غزه بود .مکانهایی که به باور هیئت حقیقت یاب هدف نظامی تلقی
نمودن آن به هیچ عنوان قابل توجیه نبود.

27

عالوه بر این ،در نقاط متعددی از نوار غزه مالحظه شد که در روزهای پایانی مخاصمه و پیش از اعالم آتش
بس و خروج نیروهای زمینی اسرائیل ،حمله به ساختمانهای تجاری و مسکونی افزایش داشته است .آمار
کمّی حاصل از تصاویر که حاکی از روند مورد اشاره است باعث شد تا راهبرد هدفگیری نیروی هوایی
اسرائیل با عالمت سؤال جدی روبهرو شده و مسئله ضرورت عملیاتی در رویکرد این نیرو به چالش کشیده
شود .به عنوان نمونه در رفح ،در هدفگیری نیروی هوایی اسرائیل در جریان عملیات انجام شده در هفته
پایانی ،تغییری آشکار ،قابل مالحظه است .در فاصله زمانی  27دسامبر  2008تا  10ژانویه  ،2008تمرکز
حمالت هوایی اسرائیل بر اراضی خالی از سکنهای قرار داشت که در امتداد مرز غزه و مصر واقع شده بود؛ با
این هدف که تونلهای زیرزمینی بین غزه و مصر را تخریب کند .با وجود این ،در هفته منتهی به  18ژانویه
 2009که مقارن با اعالم آتش بس از سوی اسرائیل بود ،نشانههایی ظاهر شد مبنی بر اینکه تمرکز حمالت

23

UN Fact Finding Mission Report, above note 20, para. 1006.
al-Samouni family
25
Ibid., pp. 160 and 174.
26
Ibid., pp. 205–208, and pp. 214–217.
27
Ibid., para 1021.
24
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از انهدام تونلهای زیرزمینی به ویران نمودن بیش از  500ساختمان که در امتداد مرز واقع شده بود ،تغییر
یافته است.

28

الگوهایی مشابه مورد باال و تخریب گسترده ساختمانها در روزهای پایانی درگیری ،در برخی دیگر از مناطق
غزه ،مانند شمال این نوار و منطقه االتترا نیز قابل مالحظه است .در منطقه یاد شده بیش از %55
ساختمانها طی سه روز پایانی درگیریها ویران شدند.
بنا بر یافتههای حقوقی هیئت در مورد زمان انهدام ساختمانها در مراحل پایانی منازعه:
از ترکیب نتایج حاصل از حقیقت یابی میدانی با تصاویر ماهوارهای برنامه ملل متحد برای کاربری عملیاتی
ماهواره به عالوه اظهارات منتشر شده سربازان اسرائیلی ،این نتیجه حاصل شد که عالوه بر تخریب وسیع
منازل به دلیل آنچه اسرائیل آن را ضرورت عملیاتی میداند ،نیروهای مسلح اسرائیل در سه روز آخر حضور
در غزه و با علم به عقب نشینی در آینده نزدیک ،مبادرت به تخریب نظاممند ساختمانهای غیرنظامی
نمودهاند .عملکرد نیروهای اسرائیلی در این زمینه ناقض اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است و
به منزله نقض فاحش به دلیل «تخریب گسترده اموال که توسط ضرورت نظامی توجیه پذیر نیست و به
صورت غیرقانونی و خودسرانه به انجام رسیده است» میباشد.

29

در مجموع ،تحلیل دادههای ماهوارهای نقشی مهم در سازماندهی و متمرکز کردن تحقیقات هیئت ایفا
میکرد و میزان اطمینان از اظهارات شهود را از طریق امکان تأیید مستقل شهادتها افزایش میداد.
همچنین از دادها به عنوان منابع اطالعاتی مستقل و دسته اول در گزارش هیئت بهره برده میشد.
هرچند در ادامه این مقاله به طور مفصل به این موضوع اشاره شده است ،اما باید اذعان کرد که در برخی
موارد محدودیتهای قابل توجه و جدی برای کاربست تصاویر ماهوارهای در مورد غزه وجود داشت .به طور
خاص باید به ممکن نبودن دست یابی به اطالعات مربوط به برخی از کارخانهها ،مدارس و بیمارستانهایی
اشاره کرد که به طور خاص مورد توجه مأموریت در انجام تحقیقات خود بود .این مسئله معلول در دسترس
نبودن اطالعات مربوط به جی .پی .اس .این ساختمانها و تأسیسات است .اما مشکل مهمتر ،فقدان اطالعات
در رابطه با نقض احتمالی حقوق مخاصمات مسلحانه از سوی حماس از قبیل استقرار نیروها در مناطق
پرجمعیت بدون اتخاذ تدابیر الزم برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و یا ارتکاب جرائم جنگی به
دلیل استفاده از سپر انسانی است .شایان ذکر است که این کاستیها دارای اثرات منفی مستقیم بر رصد و

28

Satellite image analysis in support to the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict,
UNITAR/UNOSAT, 27 April 2009, pp. 6–13.
29
UN Fact Finding Mission Report, above note 20, paras. 53 and 1006.
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تحلیل جنگهای نامتقارن به نحو جامع است .محدودیت دیگر ممکن نبودن تهیه اطالعات در مورد استفاده
از سامانههای تسلیحاتی ممنوعه از قبیل فسفر سفید توسط نیروهای اسرائیلی است .محدودیتهای مذکور و
سایر موارد مشابه ضمن فعالیت در غزه در قسمت «ماهوارهها برای نجات» این مقاله به تفصیل مورد بحث
قرار گرفتهاند.
گرجستان ()2008
در پی حمله نظامی گرجستان به اهالی اوستیای جنوبی و نیروهای روسی حاضر در شهر اسخیوانلی در
روزهای هفتم تا نهم اوت  2008و متعاقب آن عقب نشینی نیروهای گرجی از این شهر در  13اوت همان
سال ،سازمان ملل طرحی را با استفاده از ماهواره برای رصد و سنجش میزان خسارات وارد به انجام رساند.
طرح مذکور بنابر درخواست چند آژانس و سازمان طراحی و اجرا شد 30.به دلیل آنکه گزارشهای اولیه از
آتش سنگین توپخانه نیروهای گرجی علیه اوستیا حکایت داشت ،تصاویر ابتدایی با تمرکز بر شهر اسخینوالی
تهیه گردید .اما به سرعت مشخص شد که حوزه سرزمینی بزرگتری باید سنجش شود تا از این طریق موج
دوم خشونتها که به ظاهر در شمال و شرق شهر رخ داده بودند نیز تحت پوشش قرار گیرد.
بر بنیان آموزههای حاصل از رصد آتشسوزیهای عمدی که در ژانویه سال  2008و پس از انتخابات در کنیا
به وقوع پیوست 31،این امکان فراهم شد تا از اطالعات ماهواره که از طریق حسگرهای زیست محیطی به
دست آمده بود برای شناسایی و تحت نظر گرفتن آتش سوزیهای وسیعی که در نقاط متعددی از اوستیای
جنوبی ،بالفاصله پس از عقب نشینی نیروهای گرجی ،به وقوع پیوسته بود استفاده شود .اگرچه حسگرهای
مورد استفاده 32قادر به تشخیص میزان خسارات وارد به ساختمانها نبودند و همچنین نمیتوانستند علت
آتشسوزیها را تشخیص دهند اما با توجه به زمان و مکان و شروع ناگهانی آتش سوزیها در چند محل
گوناگون ،امکان اتفاقی بودن آتشسوزیها و یا شروع آنها به علل طبیعی منتفی بود .توجیه منطقیتر آن
بود که آتشسوزیهای مورد اشاره یک حرکت برنامه ریزی شده علیه روستاهایی در گرجستان بود که
اقلیتها در آنها سکونت داشتند .الزم به ذکر است که این برداشت با شهادت شاهدان عینی و تصاویری که

30

Project work conducted by UNITAR/UNOSAT 2008.
Example of arson overview product available at: http://www.unitar.org/unosat/node/44/1035 (last
visited 29 April 2012).
 32اطالعات مربوط به آتش سوزیها که از دو ماهواره متعلق به ناسا به نامهای  Aquaو  Terraبه دست آمد .از این دو ماهواره برای
جمع آوری اطالعات مربوط به آتش سوزیها در محدوده ای به وسعت یک کیلومتر مربع استفاده میشد .ماهوارههای مذکور هر روز دو یا
چهار بار به گردآوری اطالعات میپرداختند.
31

11

از محل حادثه توسط دیده بان حقوق بشر در زمان وقوع حمالت در اوستیای جنوبی ضبط شده بود ،نیز
مطابقت داشت.

33

رصد روزانه محلهایی که آتش در آنها هنوز مهار نشده بود حاکی از آن بود که الگویی از آتش سوزی
عمدی که از روز  10اوت در مناطق واقع در شمال شهر اسخیوانلی آغاز شده بود و  2روز بعد تعداد و
گستردگی آن افزایش یافت تا بدان حد که به روستاهای اقلیتنشین کخوی در شمال و اِرِدوی در شرق نیز
گسترش پیدا کرد .با ادامه حریق در روزهای بعد با مطالعه مجموع پراکندگی مناطق محصور در آتش ،این
نتیجه به دست آمد که دو مجموعه مجزا از حمالت ،به منظور ایجاد آتشسوزی عمدی ،در حال شکل گیری
است .نخست حمالتی که هدف از آنها روستاهای اقلیت نشین گرجی بود که در امتداد جاده اصلی و
رودخانه لیاخی در شمال شهر اسخیوانلی قرار داشتند .توده دوم نیز در امتداد جاده در شرق شهر اسخیوانلی
بین دو روستای پیرسی و اِرِدوی( .بنگرید به تصویر شماره )3
تحلیل تصاویر با کیفیت بسیار باال که در  19اوت  2008به دست آمد شواهدی دیگر دال بر ایجاد آتش
سوزی عمدی را نشان میداد .تصاویر یادشده حاوی اطالعات مربوط به هشت ساختمان شعله ور در آتش
بود .همان گونه که در تصویر  4نیز قابل مالحظه است ،یک ساختمان مسکونی واقع در روستای کورتا به
وضوع در حال سوختن در آتش بود و همزمان دود سیاهی نیز بنا را در بر گرفته بود .عالوه بر این ،در تصاویر
ماهوارهای صدها ساختمان کوچک در حال سوختن قابل مالحظه بود که شواهد موجود در عکسها نشان از
آن داشت که به صورت عمدی طعمه آتش شدهاند؛ مانند آنکه پشت بام خانهها در تصاویر مشاهده نمیشد
اما دیوارهای اصلی خانهها بدون آسیب باقی مانده بود.

 33بر اساس مکاتبات داخلی سازمان ملل .بنگرید به:
‘Georgia: satellite images show destruction, ethnic attacks’, in Human Rights Watch, 28 August
2008, available at: http://www.hrw.org/news/2008/08/27/georgiasatellite- images-show-destructionethnic-attacks (last visited 25 April 2012).
12

تصویر شماره  :3نقشه آتشسوزیهای عمدی احتمالی در اوستیای جنوبی (تصویر یونیتار/

یونوست)34

Image © UNITAR/UNOSAT
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34

سنجش اجمالی خسارات وارد به روستاهای موجود در منطقه ،با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای از  19اوت
آغاز شد .نتایج حاصل از این ارزیابی به صورت نقشه در اختیار عموم قرار گرفت .این نقشهها حاوی ارقام و
اطالعات مربوط به تعداد ساختمانهای ویران شده و آسیب دیده بود .بر اساس نتایج اولیه که دربرگیرنده
نخستین مجموعه از منازل آسیب دیده شامل شهر اسخیوانلی و روستای کخوی بود ،مجموع  1050منزل یا
به طور کامل ویران شده و یا به شدت آسیب دیده بودند .مجموعه دیگر از آسیبها که در شرق شهر
اسخیوانلی و بین روستاهای پیرسی و اِرِدوی قرار داشت نیز اطالعات حاکی از تخریب یا آسیب 300
ساختمان بود.

35

‘Village damage summary: Kekhvi to Tskhinvali, South Ossetia, Georgia’, UNITAR, 28 August
2008, available at: http://www.unitar.org/unosat/node/44/1258 (last visited 29 April 2012).
35

14

تصویر شماره  :4ساختمانهای مسکونی طعمه آتشسوزی در روستای کورتا ،اوستیای جنوبی (تصویر جهان

دیجیتال)36

در مورد اکثر ساختمانهایی که متحمل خسارت شده و به این وسیله مورد شناسایی قرار گرفته بودند ،به
ویژه آنهایی که در خارج از بافت شهری اسخیوانلی قرار داشتند ،این امکان وجود داشت که خسارات موجود
را با حداقل خطای ممکن در مورد انتساب ،به یک نیروی نظامی خاص نسبت داد .خسارات وارد به
ساختمانها که در اثر آتش سوزی ایجاد شده بودند بیشتر در نواحی شمالی و شرقی شهر اسخیوانلی واقع

آمار مربوط به خسارات وارد به ساختمانها همگی بر اساس تصاویر مربوط به پس از مخاصمات هستند که در  19اوت  2008ضبط
شدهاند .بر اساس این واقعیت که آتش سوزی در روستاها در روز  22اوت نیز به وقوع پیوسته است ،این احتمال وجود دارد که بیش از
 300ساختمان در چهار روستای اقلیت نشین در شرق شهر اسخیوانلی آسیب دیده باشند.
36
Image © DigitalGlobe
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شده بود و با ضریب اطمینان باال قابلیت انتساب به شبه نظامیان متعلق به اوستیای جنوبی را داشت .این
شبه نظامیان در تالشی نظام مند و گسترده بر آن بودند تا منطقه را از اقلیتهای ساکن پاکسازی نمایند.
نظر به گستردگی و طوالنی بودن این تالشها و صورت گرفتن آنها طی  10روز ،میتوان این امر را مفروض
انگاشت که روسها به عنوان دولت اشغال گر اوستیای جنوبی ،در زمان وقوع این حوادث به طور پیوسته و
مستمر ،در مهار حمالت شبه نظامیان به مردم غیرنظامی و امالک ناکام مانده بودند .از این رو نیروهای روس
مسئول نقض جدی تعدادی از مواد کنوانسیون چهارم ژنو هستند.

37

همچنین با در نظر داشتن پیچیدگی نبردهای زمینی که بین نیروهای گرجستان از یک سو و نیروهای
روسیه و اوستیای جنوبی از سوی دیگر ،در شهر اسخیوانلی در روزهای  7تا  12آگوست جریان داشت ،این
انتظار وجود داشت که سنجش ماهوارهای خسارات در محدوده شهر با چالشهای فنی و سیاسی همراه باشد؛
از آن رو که میزان دقت و امکان انتساب به نیروهای دو طرف دشوار بود .سنجش اولیه وضعیت شهر به
استناد تصاویر روز  19اوت  2008به انجام رسید و در طی آن  230ساختمان آسیب دیده شناسایی شدند.
از مجموع این ساختمانها 175 ،مورد به طور کامل تخریب شدند و  55ساختمان نیز به صورت جدی آسیب
دیدند .خسارات وارد آمده به نسبت تقریباً مساوی و در الگوهایی مشابه در سراسر شهر پراکنده شده بودند.
بیشترین صدمات به نواحی یهودی نشین شهر وارد آمده بود .در این منطقه بیش از  25ساختمان در فواصل
نزدیک به هم منهدم شده بودند.
با وجود آنکه تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان از آن داشت که تخریب بناها در اثر آتش توپخانه بوده است ،اما
مجموعه تخریبهای یادشده بیشتر با خساراتی که معموالً در اثر راکتهای «گراد» ایجاد میشوند مطابق
بود .از آن گذشته ،علی رغم آنکه هیچ یک از طرفین درگیر ،حاضر به پذیرش مسئولیت خرابیهای به بار
آمده نبود ،بررسی دادههای ماهوارهای نشان از آن داشت که نیروهای گرجی ،مظنونین اصلی استفاده
کورکورانه از آتش سنگین توپخانه و به ویژه راکتهای گراد علیه مناطقی هستند که تمرکز جمعیت
غیرنظامی در آنها باالست .این حمالت در جریان یورش نیروهای مذکور برای تصرف شهر اسخیوانلی در
صبح روز  8اوت  2008صورت گرفته بود.

 37بر اساس تصاویر ثبت شده در  19اوت ،نقاط چندی که در آنها تمرکز نیروها و ادوات روسی وجود داشت در روستاهای واقع در شمال
شهر اسخیوانلی مشاهده شد درست در زمانی که حمالت به وقوع پیوسته بود .این حقیقت این برداشت را تقویت میکند که نیروهای
روسی اقدام اوستیاییها برای غارت و تخریب اموال و روستاهای اقلیت نشین گرجی را حمایت میکردند.
16

بر اساس یافتههای میدانی پس از درگیریهای سال  2006در لبنان 38،که حاکی از خودداری نیروها برای
انجام حمالتی بود که منجر به ایراد خسارات کمتر شود ،این فرض در ابتدای سنجش خسارات وجود داشت
که برآورد خسارات وارده به ساختمانها در حوزه شهر اسخیوانلی پایین تر از میزان واقعی آن بوده است .با
این همه ،خطای اصلی در سنجش آسیبهای وارد به شهر اسخیوانلی ،اثرات قابل توجهی بود که تخمین
پایینتر از واقعیت میزان اثرگذاری بمباران و شلیک گلولههای تانک از فاصله نزدیک بر ساختمانها به جای
میگذاشت.
یک نهاد غیردولتی روسی 39که مقر آن در جمهوری اوستیای شمالی بود در سپتامبر  2008گزارش انتقادی
از تحلیل دادههای ماهوارهای توسط سازمان ملل ،در مورد شهر اسخیوانلی منتشر کرد .این نهاد غیردولتی بر
اساس تحقیقات زمینی شهر موفق به تعیین محل و نوع خساراتی شد که سازمان ملل نتوانسته بود آنها را
شناسایی کند .با وجود آنکه این تحقیق زمینپایه دقیق و همه جانبه نبود و در آن تالشی برای ارائه تخمین
آماری از فعل و یا ترک فعل مجرمانه صورت نگرفته بود اما مالحظات موجود در آن نشان میدهد که میزان
خسارات وارد به ساختمانها به شدت بیش از آن چیزی است که یافتههای سازمان ملل نشان میدهد .این
تخمین اشتباه در اثر ناممکن بودن شناسایی آتش توپخانه و شلیک راکت به اضالع جانبی ساختمانهای
مسکونی بلند در تصاویر ماهواره ای ،اتفاق افتاد.

40

تصاویری که از سطح زمین تهیه شده بودند و در آنها جای برخورد ترکشها به خوبی مشخص بود با
تصاویر ماهواره ای که در آنها توضیحاتی در مورد همان ساختمانها داده شده بود ترکیب شدند .تصاویر 5
و  6نشان دهنده موقعیت دقیق ساختمانهای صدمه دیده ناشناس در تصاویر ماهوارهای و همچنین
تصاویری که از سطح زمین است که از همان ساختمانها گرفته شده است .نتیجه گیری نهایی سازمان
غیردولتی روسی مذکور در فوق آن بود که تصاویر ماهوارهای برای سنجش دقیق میزان خسارات وارد در
شهر ابزار دقیق و مناسبی نیستند؛ از آن رو که زاویه عکس برداری محدود دارند و کیفیت عکس برداری
محیطی حسگرها نیز به اندازه کافی مطلوب نیست 41.شایان ذکر است که محدودیتهای مهم یادشده باید
مورد توجه قرار میگرفت و در نقشههای نهایی به این کاستیهای مذکور اشاره میشد.
سریالنکا ()2009

 38تحقیقات میدانی درون سازمانی که به سفارش یونیتار و یونوست در مناطق جنوبی و شرقی لبنان و در پی درگیری با اسرائیل در
سپتامبر و اکتبر  2006به انجام رسید.
39
Charta Caucasica
40
Available at: http://www.caucasica.org/analytics/detail.php?ID=1387 (last visited 29 April 2012).
41
Ibid.
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روند تحلیل دادههای ماهواره ای که توسط سازمان ملل در جریان جنگ داخلی سریالنکا صورت گرفت
پیروی درخواست مستقیم تیم ملی این سازمان در سال  2009در کلمبو در ژانویه آغاز گردید .این تیم از
سازمان خواسته بود تا تخمین جمعیتی از آوارگان غیرنظامی تامیل در این کشور ارائه دهد .این غیرنظامیان
در  3ناحیه در منطقه موالیتیو 42که دولت در آنها آتش بس اعالم کرده بود گرفتار شده بودند .همچنین
تصاویر ماهواره ای طی  5ماه پایانی درگیری جمع آوری و تحلیل شده بود تا با بهره گیری از آن بتوان
جابجایی گسترده غیرنظامیان را رصد کرد ،حوادث مربوط به پرتاب خمپاره به مناطقی که در آنها آتش بس
اعالم شده است را مورد پایش قرار داد و در نهایت بتوان خسارات وارد به ساختمانها و جای ترکش ناشی از
آتش توپخانه و حمالت هوایی را شناسایی کرد .نظر به حساسیتهای سیاسی در مورد مذاکرات بین تیم
سازمان ملل در سریالنکا و مقامات سریالنکایی برای کمکهای بشردوستانه به مناطقی که در آنها درگیری
در جریان بود ،گزارشهایی که در نتیجه دادههای ماهواره ای آماده میشد در اختیار عموم قرار نمیگرفت .با
این همه ،دولت سریالنکا از تهیه این اسناد و یافتههای حاصل از تحلیل تصاویر در جریان انجام مذاکرات
مطلع میگردید.

43

مرحله دوم تحلیل دادهها در حمایت مستقیم از فعالیتهای کمیته کارشناسان دبیرکل سازمان ملل در
خصوص سریالنکا در سال  2010صورت پذیرفت.

44

Mullaittivu
 43انتشار گزارشی توسط یک سفارتخانه خارجی در رسانههای انگلستان و متعاقب آن انتشار اتفاقی گزارشی دیگر که هر دو در آوریل
 2009به وقوع پیوست باعث موجب یک تنش مختصر دیپلماتیک شد و دولت سریالنکا را بر آن داشت تا سازمان ملل را به جاسوسی
متهم کند .بنگرید به:
)http:// wikileaks.org/cable/2009/05/09COLOMBO484.html# (last visited 4 May 2012
44
Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, UN Doc. 31
March 2011, para. 127, available at:
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf (last visited June 2012).
42
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تصویر شماره  :5عکس زمینی از ساختمانهایی که اضالع جانبی آنها آسیب دیده است ،اسخیوانلی (سپتامبر

45)2008

کمیته کارشناسان با بهره گیری از روشی مشابه با آنچه هیئت گلدستون در غزه از آن بهره میبرد ،از تحلیل
تصاویر ماهوارهای برای تأیید شهادت افراد در مورد بمباران مناطق حفاظت شده استفاده میکرد .کمیته
مزبور همچنین در صورت امکان از تحلیل دادهها برای منتسب کردن حمالت موشکی در مناطق ممنوع ،که
مملو از جمعیت غیرنظامی بودند ،به نیروهای طرفین بهره میجست.
دیگر تحلیلها به تعیین مناطقی که به آنها حمله هوایی صورت گرفته بود و یا توسط نیروهای هوایی
سریالنکا مورد هدف قرار گرفته بودند اختصاص داشت .یافتههای حاصل از تحلیل در قالب چند گزارش و

photograph courtesy of NGO Caucasica
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45

همچنین یک گزارش نهایی به کمیته کارشناسان ارائه شد .بخشی از این گزارش نهایی در گزارش کمیته به
دبیرکل سازمان ملل که در مارس سال  2011منتشر شد نیز لحاظ گردیده است.

تصویر شماره  :6نقشه ماهوارهای از ساختمانهای نشان داده شده در تصویر شماره ( 5با رنگ سبز) که با ساختمانهای آسیب
دیده که در تصاویر ماهواره ای مشخص شدهاند (با رنگ قرمز) ،احاطه شده است( .یونیتار/

یونوست)46

کمیته کارشناسان بیش از هر چیز عالقه داشت در مورد فهرستی از اماکن مورد حمایت در منطقه منازعه
که به امور پزشکی و بشردوستانه اختصاص داشتند ارزیابی دقیقی در اختیار داشته باشد تا از یک سو بتواند
Image © DigitalGlobe
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46

تاریخ وقوع بمبارانها را تأیید کند و از طرف دیگر قادر باشد در صورت امکان مسئله انتساب حمالت را به
نحو مطلوب فیصله دهد .از بین ده تأسیسات پزشکی ،بشردوستانه و مذهبی که برای تحقیقات کمیته مورد
بررسی قرار گرفت 47،هر یک دارای شواهدی مبنی بر خسارات گسترده بودند که به احتمال زیاد در اثر آتش
مستقیم توپخانه ایجاد شده بودند .به عالوه 6 ،مکان مربوط به کمکهای پزشکی و مرکز امدادهای
بشردوستانه سازمان ملل ،در حالی که هنوز مشغول خدمت رسانی بودند و افراد غیرنظامی در آنها حضور
داشتند ،مورد هدف قرار گرفته بودند.
به گواه تصاویر تهیه شده ،طیف خسارات ،از صدمات مختصر به سقف ساختمانها تا ویرانی کامل بنا متغیر
بودند .تمام اماکن مورد بررسی به
شکلی واضح و به نحوی که از آسمان
نیز قابل تشخیص باشد

48

به عنوان

نقاط مورد حمایت ،عالمت گذاری شده
بودند .دیگر سازهها نیز به دلیل
معماری خاصی که داشتند به آسانی به
عنوان محلهای دارای ارزش فرهنگی
قابل تشخیص بودند .همان طور که در
تصویر  7نیز به خوبی قابل مشاهده
است ،ارزیابی که در اختیار کمیته
کارشناسان از میزان خرابیهای یک
بیمارستان 49که در لبه جنوبی منطقه
تصویر شماره  :7ارزیابی ماهوارهای خسارات وارده به بیمارستان
ممنوع نخست واقع شده بود قرار گرفت ،والیپونام ،سریالنکا (یونیتار/یونوست)

حاکی از آن است که این بنا در تاریخهای گوناگون به شدت مورد حمله توپخانه بوده است.

50

در خصوص مسئله انتساب باید گفت که علی رغم اینکه تردید اندکی در مورد حمالت متعدد به
ساختمانهای مورد حمایت وجود داشت اما هیچ نشانه تعیینکنندهای برای شناسایی مسئول حمالت
 47این تاسیسات شامل  7بیمارستان ،مرکز توزیع سازمان ملل ،و دو مکان فرهنگی/مذهبی میشود.
 48عالمت صلیب سرخ معموالً به آسانی در تصاویر تجاری ماهواره ای که در گزارش مورد استفاده قرار گرفته بودند قابل تشخیص است.
49
Vallipunam
 50نقشههای ارزیابی در خصوص مناطق مورد حفاظت به صورت غیرمحرمانه در گزارش کمیته کارشناسان دبیرکل لحاظ شده بود.
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مالحظه نمیشد و به این ترتیب بررسی موضوع حمالت عمدی نیز عمالً منتفی بود .آثار به جا مانده از
حمالت خمپاره ای نظر به اندازه خمپارهها هم قابل انتساب به ببرهای تامیل 51بود و هم نیروهای ارتش
سریالنکا .البته این بدان معنا نیست که امکان انتساب خسارات با بهرهگیری از تصاویر ماهواره وجود نداشت
بلکه شهادت افراد در مورد ساختمانهای خاص ،چنین امکانی را برای کمیته کارشناسان فراهم نمینمود.
با وجود این ،هنگامی که دامنه پایش خسارات گسترش پیدا کرد و مناطق بزرگتری را که نواحی حفاظت
شده در آنها واقع بود را نیز در بر گرفت ،آنگاه این امکان فراهم شد تا بتوان از مجموع دادهها در مورد
نیروهای نظامی که به احتمال زیاد مسئول حمالت هستند تصمیماتی با ضریب اطمینان باال گرفت.
ارزیابی دقیق که از نواحی واقع در مناطق ممنوعه  1و  2و مرکز منطقه  Puthukkudiyiruppuبه انجام رسید
در مجموع  1525نقطه را به عنوان نقاط آسیب دیده شناسایی کرد .از شمار یادشده ،بیش از  200ساختمان
یا به طور کلی تخریب شده و یا به شدت آسیب دیده بودند .همچنین اثرات بمباران در  230مکان از جمله
سقف ساختمانها مورد شناسایی قرار گرفت و  1020محل نیز در فضاهای باز (مانند ساحل دریا) مورد
هدف قرار گرفته بود.
بر بنیان تحلیل این مناطق مورد هدف قرار گرفته ،نتیجه آن بود که محلهای مورد حمایت به صورت اتفاقی
و یا در اثر اشتباه مورد اصابت قرار نگرفتهاند بلکه بخشی از یک الگوی گسترده بمباران هستند که میتوان
آن را بمباران منطقه ای نامید .با توجه به میزان مهمات مورد استفاده در این مناطق وسیع و کمبود
تسلیحاتی که نیروهای غیردولتی با آن رو به رو بودند ،تردید اندکی وجود داشت مبنی بر این که تنها ارتش
سریالنکا توانایی چنین آتش توپخانه سنگین و طوالنی مدتی را دارا بوده است .نقشههای حاوی جزئیات و
آمار کمّی در رابطه با این مناطق بمباران شده به عنوان شواهدی برای حمالت و استفاده از نیروی نظامی
بدون تناسب و کورکورانه توسط ارتش در مناطق پرجمعیت که شامل دهها هزار آواره تامیل نیز بودند ،برای
اظهار نظر در اختیار کمیته کارشناسان قرار گرفت.

52

با وجود این ،بررسی دقیق خساراتی که در بیش از  130منطقه مجزا و طی یک بازه زمانی پنج ماهه به وقوع
پیوسته است به طور مشخص قابل انتساب به نیروی هوایی ارتش سریالنکا

53

است 54.بخش اعظم این

51

)Tamil Tigers (LTTE
‘Geospatial Analysis in Support to the Secretary-General’s Panel of Experts on Sri Lanka’,
unreleased UN
Doc, 17 January 2011.
53
)Sri Lanka Air Force (SLAF
 54تا اواخر ژانویه  2009چیزی از از نیروی هوایی سریالنکا باقی نمانده بود.
52
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حمالت به مناطقی صورت گرفته بودند که نیروهای غیردولتی پیش تر در آنها حضور و فعالیت داشتند،

55

یا در نواحی واقع شده بودند که در خارج از مناطق آتش بس قرار داشتند .برخی از مناطقی که غیرنظامیان
در آنها چادر نزده بودند نیز مورد حمله قرار گرفته بود .با این همه حدود  10حملهی هوایی نیز در نزدیکی
محل چادرهای غیرنظامی و همچنین یک بیمارستان شناسایی شد .یکی از حمالت هوایی که در داخل
منطقه آتش بس شماره  2به وقوع پیوسته بود در یکی از گزارشهای داخلی سازمان ملل به تاریخ  2آوریل
 562009نیز مورد اشاره قرار گرفته بود 57.این حمله به عنوان نخستین مدرک مستقل برای اثبات حمالت
هوایی از سوی دولت ،قلمداد میشود در حالی که دولت سریالنکا ظاهراً چنین تحرکاتی را ممنوع کرده و
هرگونه مشارکت نیروهای دولتی را تکذیب نموده بود 58.یک خبرنگار در کولومبو موفق شد به این گزارش
دست پیدا کند و آن را منتشر نماید و ضمن یک برنامه به تاریخ  21آوریل  2009در شبکه  4انگلستان در
مورد یافتههای اصلی آن توضیحاتی ارائه دهد .این حقیقت که مقامات کشور سریالنکا پس از پخش این
برنامه هیچ اظهارنظری نکردهاند برخی را بر آن داشت تا آن را به معنای قبول ضمنی نتایج این سند تعبیر
نمایند.

59

یکی از مواردی که کمک شایانی به تحقیقات کمیته کارشناسان کرد تحلیلی دقیق بود که از آتشبارهای
ارتش سریالنکا که در تمام منطقه درگیری پراکنده شده بود ارائه گردید .با رصد محل و جهت خمپاره انداز
و چالههای ایجادشده در اثر قرار دادن این ادوات در طی زمان ،مشخص شد که ارتش سریالنکا جهت آتشبار
خود را مکرراً به سوی مناطق آتش بس  2و  3چرخانده است و در واقع مسیر حرکت غیرنظامیان و شبه
نظامیان را همراه با حرکت آنها به سوی جنوب در اواخر اوایل ماه می  2009دنبال کرده است .این یافتهها
به عنوان شواهدی متقن به کمیته عرضه شد با این هدف که نشان داده شود ارتش در طول ماههای پایانی
مخاصمه توان آتش خود را برای بمباران مناطق ممنوعه یادشده حفظ کرده است در حالی که این مناطق
مملو از افراد غیرنظامی بودهاند.

 55به عنوان نمونه برای محلهای مورد بحث میتوان به ساخت سنگرهای دفاعی ،فعالیتهای ساخت و ساز در مجاورت پوشش درختی در
نزدیکی خط مقدم ،آرایش سربازان در امتداد جادهها و سواحل و قایقهایی که به صورت ناقص در ساحل مدفون شده بودند.
56
Satellite-Detected Damages and IDP shelter Movement Report for March 2009, internal UN
distribution, 2 April 2009.
 57در گزارش به این موضوع اشاره شده بود که محل حمله هوایی در داخل منطقه آتش بس  2که در آن پناهگاه غیرنظامیان به چشم
نمیخورد بوده است.
58
‘Sri Lanka admits bombing safe zone’, in Al-Jazeera, 2 May 2009, available at:
http://english.aljazeera.net/ news/asia/2009/05/20095141557222873.html (last visited 3 May 2012).
59
Video available at:
=http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1529573111?bclid=20223644001&bctid
20379565001 (last visited 3 May 2012).
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چنان که در تصویر شماره  8نیز قابل مالحظه است ،شواهدی وجود دارد دال بر این که ارتش خمپاره
اندازهای خود را در محوطه یک مدرسه ابتدایی و بیمارستان مرکزی منطقه مستقر کرده است.

60

برخالف مورد غزه که هیچ مدرک قانع کننده ای مبنی بر نقض بالقوه حقوق مخاصمات مسلحانه از سوی
حماس در جریان درگیریها ارائه نشد ،مجموعه ای از شواهد ناقص و در عین حال قابل توجه علیه ببرهای
تامیل در خصوص اعمال آنها در مراحل پایانی جنگ داخلی وجود داشت .نه تنها این امکان وجود داشت
که موارد قرار دادن مخفیانه آتشبار در کنار مناطقی با سکنه غیرنظامی و استفاده از آنها به عنوان سپر
انسانی به عنوان یک جنایت جنگی شناسایی شود ،بلکه مدارکی در دست بود که نیروهای غیردولتی اقدام به
ساخت استحکامات نظامی (ازجمله خندق) در کنار تأسیسات پزشکی ،مذهبی و دیگر پناهگاههایی که مملو
از غیرنظامیان بودهاند ،کردهاند .الزم به ذکر است که این تحرکات در زمره موارد نقض حقوق بین الملل
هستند از آن رو غیرنظامیان را در معرض خطر غیرضروری و حمله از سوی نیروهای نظامی سریالنکا قرار
میدهد.
اما کاملترین و اقناع کننده ترین مدارک علیه ببرهای تامیل شامل قرار دادن عمدی صدها خودروی سنگین
مشکوک به حمل ادوات نظامی در مناطق پرجمعیت بود که در عمل به منزله استفاده از غیرنظامیان به
عنوان سپر انسانی به شمار میآمد .این عمل از یک سو غیرنظامیان را در معرض حمله قرار میداد و از سوی
دیگر آنها را با خطر انفجار و حریق ادوات نظامی رو به رو میساخت .در پایان درگیریها ،خودروهای
سنگین شبه نظامیان در یک انفجار شدید در صبح روز  16می  ،2009سبب ایجاد یک آتش سوزی عظیم
در منطقهای به شعاع  36000متر مربع گردید 200 .چادر-پناهگاه در این حریق از بین رفتند .به دلیل عدم
اطمینان از شمار غیرنظامیان حاضر در منطقه آتش بس  3در زمان وقوع این حادثه ،امکان تخمین میزان
کشته شدگان و زخمیان وجود نداشت.

61

 60بعید به نظر میرسد که این تأسیسات عمومی در زمان مورد بحث در حال فعالیت بوده باشند .با این همه ،مدرسه متعاقباً ویران شده و
تا اواخر سال  2010هیچ شاهدی وجود ندارد مبنی بر این که بیمارستان بازسازی شده باشد.
 61این انفجار توسط حسگرهای سنجش کننده آتشی پایش شد که پیش تر در جریان درگیریهای گرجستان در سال  2008مورد
استفاده قرار گرفته بودند.
24

تصویر شماره  :8بیمارستان مرکزی منطقه ،که در برخی قسمتها توسط خمپارههای ارتش سریالنکا ،ویران شده بود ،در
قسمت پایین در سمت چپ تصویر ،قابل مشاهده است.

ماهوارهها برای نجات؟
همانگونه که مطالعه موردی سه وضعیت غزه ،گرجستان و سریالنکا نیز نشان میدهد ،تحلیل تصاویر ماهواره
ای این قابلیت را دارد تا شواهدی متقن و مستقل را در تحقیقات پیرامون جرائم جنگی ارائه دهد .با وجود
این ،بهرهبرداری از این فناوری با برخی محدودیتها ،دشواری در تحلیل دادهها و معاذیر سیاسی رو به رو
است .داشتن درک بهتر از این دشواریها در زمینه بهرهبرداری از تصاویر ماهوارهای ،برای احراز نقضهای
25

حقوق مخاصمات مسلحانه ،موجب خواهد شد تا در زمینه تواناییهای این بخش کاربردی از پژوهشهای
بشردوستانه ،انتظارات معقول وجود داشته باشد.

محدودیتهای فناورانه
محدودیت مشخص سنجشگرهای الکترواپتیکی ماهواره ای 62آن است که آنها قادر به عبور از تودههای ابر،
پوششهای گیاهی متراکم و همچنین قابلیت دید در شب نیستند .از این رو استفاده از آنها برای دسترسی
و رصد مخاصمات مسلحانه در برخی نقاط جهان با محدودیتها جغرافیایی و فصلی مواجه است .به عنوان
مثال ،اگر ماههای پایانی درگیریهای سریالنکا به جای وقوع در موسم خشک ابتدای سال  2009در فصل
پربارش در پایان سال  2008اتفاق میافتاد ،پوشش ابر موجود بر فراز منطقه مانع از بهره برداری از
ماهوارههای الکترواپتیکی برای ارائه تحلیلهای دقیق از منازعه میشد.
یک جایگزین مناسب برای دادههای ماهواره ای در شرایط این چنینی ،نسل جدید حسگرهای راداری
(موسوم به حسگرهای  )SARاست .این فناوری نوین محدودیتهای جوی نوع پیش گفته را ندارد .به دلیل
آنکه حسگرهای جدید اقدام به نقشه برداری و پرتوافکنی راداری سطح زمین میکنند ،امکان جمع آوری
اطالعات در شب ،از میان تودههای ابر و حتی تحت شرایطی از میان پوشش گیاهی متراکم نیز وجود دارد .از
فناوری یادشده میتوان برای شناسایی مناطقی که در آنها تخریب گسترده ساختمان یا آسیب جدی به
محیط زیست در اثر مخاصمه به وقوع پیوسته استفاده کرد و یا با توسل به آنها انبوه جمعیت آوارگان
غیرنظامی در دریا یا خشکی 63را مکانیابی نمود .رصد نیروهای نظامی در زمره دیگر کاربریها این فناوری
است 64.با وجود این قابلیتها ،عوامل چندی مانع از بهره برداری از این فناوری برای تشخیص نقض حقوق
مخاصمات مسلحانه توسط نهادهای غیردولتی و مؤسسات غیرنظامی است .شیوههای سنتی تفسیر تصاویر
که به طور معمول برای دادههای الکترواپتیکی مورد استفاده قرار میگیرد به راحتی قابل تبدیل به شیوههای
قابل استفاده در حسگرهای راداری نیست .از آن رو که مختصات اطالعاتی رادارها دارای پیچیدگیهای
خاصی است و افرادی که در تفسیر و خوانش این اطالعات دارای تبحر هستند هنوز در قالب سازمان
اطالعاتی و نظامی دولتی به فعالیت مشغولاند و امکان ارائه خدمات از سوی این افراد برای فعالیتهای
غیرنظامی وجود ندارد .محدودیت دیگر آن است که به دلیل استفاده دوگانه نظامی و غیرنظامی قیمت

62

electro-optical satellite sensors
 63حسگرهای  SARبه طور خاص برای حرکت کشتیها در دریاهای آزاد مناسب هستند .این قبیل دادهها برای شناسایی مسیرهای
مربوط به قاچاق انسان و همچنین جا به جایی اجباری و گسترده افراد از طریق قایق واجد ارزش هستند.
64
Rob Dekker, et al., ‘Change detection tools’, in Bhupendra Jasani, et al., (eds), Remote Sensing
from Space – Supporting International Peace and Security, Springer, 2007, pp. 119–140.
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اطالعات حاصل از این حسگرها باالست و عالوه بر این موارد ،محدودیتهای امنیتی در خصوص برخی
مناطق حساس نیز وجود دارد.
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یک محدودیت در مورد ماهوارههای الکترواپتیکی و راداری که با کیفیت بسیار باال اقدام به ضبط دادههای
تصویری از سطح زمین میکنند که در رابطه با آن آگاهی کافی وجود ندارد آن است که ماهوارههای مذکور
به صورت خودکار به ثبت اطالعات نمیپردازند و باید دستور ثبت اطالعات یک منطقه خاص با ارزش
مشخص اقتصادی ،سیاسی یا بشردوستانه به صورت برنامه ریزی شده به آنها داده شود .این مسئله بدان
معناست که مخاصماتی که در مورد آنها گزارشی مخابره نمیشود و یا به صورت ناگهانی و در مناطق
دوردست اتفاق می افتند ممکن است برای هفتهها تحت پوشش حسگرهای تجاری قرار نگیرند .زمانی هم
که با تأخیر زیاد تصاویر مناطق مزبور به دست میآیند ،نظر به گذشت زمان ،شواهد قابل توجهی از آنها
قابل دستیابی نیست .سازمان ملل با موارد چندی در طی  5سال گذشته برخورد داشته است که در آنها
درخواست برای تحلیل فضاپایه از یک رویداد خاص ،هرگز به انجام نرسیده است به دلیل آنکه پوشش
تصویری الزم از آن منطقه در دسترس نبوده است.
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نبردهای نامتقارن که شامل درگیری با نیروهای غیردولتی است ،مانند رخدادهای غزه و سریالنکا ،همچنان
یک چالش فنی و تحلیلی به شمار میآیند .نظر به محدودیتهای موجود در کیفیت تصاویر حسگرهای
غیرنظامی ،تشخیص تحرکات و اعمال گروههای شورشی نامنظم با مشکل مواجه است .همین معضل در
مورد گروههایی که توانایی استقرار نیروی نظامی متعارف و ادواتی که از فضای ماورای جو قابل تشخیص
باشد نیز وجود دارد .واحدهای کوچک غیرنظامی که در محیطهای شهری ،در استتار یا زیر پوشش گیاهی
متراکم فعالیت میکنند تا حد زیادی غیرقابل رؤیت هستند و همین مسئله تمرکز نامتوازن بر اعمال و
حرکات نیروهای مسلح منظم را سبب میشود.
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 65حسگر آلمانی  SARبه نام  TerraSAR-Xبر اساس قانون امنیت دادههای ماهواره ای سال  2007آلمان فعالیت میکند .بر اساس
این قانون دسترسی غیرنظامیان به اطالعات راداری که مربوط به نقاط خاص باشد با محدودیتهایی رو به روست .در زمان نگارش این
متن مشخص نیست که این سیاست تا چه اندازه بر انتشار اطالعات مربوط به مناطقی که در آنها مخاصماتی در جریان است تأثیرگذار
بوده است .بنگرید به:
‘German national data security policy for space-based earth remote sensing systems’, 2010, available
at: http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/lsc2010/tech-02.pdf (last visited June 2012). See also ‘PPP
between DLR and Infoterra the SatDSiG – German Satellite Data Security Act’, 2008, available at:
http:// www.gwu.edu/~spi/assets/docs/PPP_DLR_SatDSiG Datenpolicy_Bernhard.pdf (last visited
June 2012).
 66بر اساس تجارب شخصی نویسنده در یونیتار /یونوست ()2005-2012
 67تنها اطالعات جمع آوری شده در رابطه با اعمال غیرقانونی توسط حماس ،شناسایی و تحلیلی بود که توسط  UNOSATدر مورد
خسارات وارد به یک دیوار مربوط به تأسیسات تصفیه فاضالب که باعث نشت مواد به طول  1.2کیلومتر گردید .در گزارش گلدستون این
طور آمده است که میتوان مسئول بودن نیروهای اسرائیلی را مفروض انگاشت .با وجود این هیچ شاهد یا مدارک مستدلی در این زمینه
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تحلیل تصاویر ماهوارهای همچنین در تشخیص استفاده از سامانههای تسلیحاتی ممنوعه با محدودیتهایی
رو به روست .به عنوان مثال در گرجستان ،هیچ مدرک قانع کنندهای مبنی استفاده از بر بمبهای خوشهای
توسط نیروهای روس در شهر گوری و یا در حومه آن به دست نیامد ،با وجود آنکه دیده بان حقوق بشر زمان
و مکان تقریبی حمالت گزارش شده را در اختیار مسئوالن امر قرار داده بود 68.همچنین مسئله استفاده از
خمپارههای مجهز به فسفر سفید در غزه ،توسط نیروهای مسلح اسرائیل ،به دلیل مشخص نبودن این
تسلیحات در تصاویر ماهواره ای به صورت الینحل باقی ماند و به همین دلیل امکان اظهارنظر در خصوص
قانونی بودن استفاده از آنها میسر نشد.
اما یکی از جدیترین محدودیتهای حاکم بر سنجش میزان خسارت از فضا ،ناتوانی در تشخیص خسارات
ناشی از آتش شلیک تانک ،خمپارهها و آتش بارهای با برد پایین است .در مورد شهر اسخیوانلی همین
محدودیت موجب شد تا صدها ساختمان آسیب دیده در نقاط مختلف شهر در آمار آورده نشود و اتهام
جانبداری به ضرر نیروهای اوستیای جنوبی سنگینتر شود؛ به آن دلیل که خرابیهای ناشی از آتش سوزی
به شهر بهتر و دقیق تر قابل مستندسازی بود .میتوان این طور نتیجه گرفت که نقشههای پایش خسارت که
توسط سازمان ملل منتشر شدند دارای درجات نامتوازنی از دقت بود و بیشتر اطالعات آن مربوط به نقاطی
از شهر میشد که تحت بمباران نیروهای ارتش گرجستان در اوایل اوت  2008بودند .متأسفانه امید زیادی
برای اصالح این محدویتها ،به رغم پیشرفتهای حاصل در فناوری مربوط به حسگرها وجود ندارد.

چالشهای مربوط به تحلیل :یافتههای مبهم ،ناقص و نامطمئن
یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برخی اوقات تحلیل دقیق دادههای ماهواره ای
منجر به یافتههای ناقص ،مبهم و حتی از نظر سیاسی حساسیت برانگیز شود .یک مثال برای این موضوع،
دادههای مربوط به تصاویر ماهواره ای است که وزیر امور خارجه وقت آمریکا کالین پاول در جلسه شورای
امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تأسیسات مربوط به سالحهای شیمیایی و بیولوژیک عراق ارائه کرد.
حوادثی که منجر به جنگ دوم خلیج فارس گردید و امروزه اکثر صاحب نظران تفاسیر ارائه شده بر اساس

در دست نبود .بر اساس بررسی موضوع در دولت اسرائیل این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که نمیتوان صدمه در نتیجه حمله
هوایی اتفاقی را منتفی دانست اما میتوان تخریب سازه مذکور را اقدامی از سوی حماس با هدف ایجاد وقفه در پیشروی نیروهای مسلح
اسرائیل نیز به شمار آورد .اگر این موضوع صحت داشته باشد آنگاه میتوان آن را نقض بالقوه حقوق بین الملل عرفی به نحو مذکور در
ماده  56از پروتکل اول الحاقی و ماده  15پروتکل دوم مبنی بر ممنوعیت تخریب تأسیسات حاوی مواد خطرناک دانست .بنگرید به:
‘Gaza operation investigations: an update’, in Israeli Ministry of Foreign Affairs, January 2010,
paras. 150–164, available at: http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/8E841A98-1755-413D-A1D28B30F64022BE/ 0/GazaOperationInvestigationsUpdate.pdf (last visited 1 May 2012).
68
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تصاویر یادشده را اشتباه میدانند 69.عالوه بر این ،امکان اشتباه در خوانش تصاویر وجود دارد ،یا ممکن است
صاحب نظران یک تصویر را به طرق مختلف تفسیر کنند .حتی این احتمال وجود دارد که دادههای خام
موجود در تصاویر را – ناخواسته – مطابق با خواسته کارفرما تفسیر کنند .گذشته از این ،ممکن است شرایط
و موقعیتهای حاشیهای گوناگونی در صحنه به وقوع بپیوندد که تولید دادههای پردازش شده مناسب و
معنادار از تصاویر ماهواره ای مربوط به مخاصمات مسلحانه را به چالش کشد.
یکی از چالشهای اصلی پیشرو در جریان جنگ داخلی سریالنکا تأیید اخبار مربوط به حمالت خمپاره ای
در داخل مناطق آتش بس بود که یکی از مسائل مرتبط با تحقیقات کمیته کارشناسان به شمار میآمد.
راههایی که توسط برخی از غیرنظامیان برای ادامه حیات انتخاب شده بود از قبیل احداث چاه برای بهره
برداری توسط اعضای خانواده ،سرویسهای بهداشتی صحرایی و پناهگاه و همچنین امکان جا به جایی آسان
چادرها مجموعاً باعث شده بود که اثر خمپارههای با کالیبر کوچک و متوسط مخفی بماند .از این رو این
احتمال وجود داشت که اثر بمباران توپخانه در سطح زمین بسته به شمار پناهگاههای غیرنظامیان که به
شکل چادر بودند متغیر باشد و مناطق پرجمعیت دارای کمترین اثرات خمپاره بر زمین باشند.
عدم اطمینان از تفسیر تصاویرِ مربوط به محیطهای دارای ساخت جغرافیایی پیچیده و ناآشنا امری طبیعی
است به ویژه هنگامی که پوشش زمانی تصاویر موجود برای بازسازی مجموعهای از رخدادهای خاص کافی
نباشد .در این حالت چند تفسیر که هر یک به نوبه خود میتواند محتمل و قابل قبول باشد وجود خواهد
داشت و همین موضوع سؤاالت بشردوستانه را بدون پاسخ خواهد گذاشت .مقایسه دوگانه تصاویر ماهوارهای
مربوط به یک منطقه که پیش و پس از یک رویداد خاص ثبت شدهاند از جمله موارد ابهام انگیز متداول در
تصویربرداری ماهوارهای است .هدف در این شرایط تعیین دقیق آن است که در فاصله بین این دو تصویر بر
روی زمین چه اتفاقی افتاده است .زمانی که تفسیر به یک سری از تصاویر محدود وابسته باشد ،به ویژه

 69گزارش سال  2004سنای آمریکا در خصوص اطالعات آمریکا در مورد عراق پیش از آغاز جنگ ،حاکی از آن بود که هنگامی که تحلیل
دادههای ماهوارهای منجر به ارائه نظرات مختلف در مورد طبیعت فعالیتهای به انجام رسیده در سرم و واکسن سازی امیریه گردید ،هیچ
سازکار یا فرایند بازبینی برای حل و فصل این اختالف وجود نداشت و همین مسئله سبب شد تا تفسیر اشتباه از آنچه «فعالیتهای
غیرمعمول» خوانده میشد به گزارش نهایی کالین پاول راه یابد .عالوه بر این ،این گونه به نظر میرسد که تحلیل تصاویر به صورتی انجام
گرفته است که مؤید تصورات آنها در مورد محل واحدهای تولید سالحهای شمیایی مورد ادعا باشد و بدین ترتیب گزارشهای ساختگی
مأمور مخفی به نام کرود بال ( )Curved Ballرا تأیید کند.
بنگرید به:
See ‘Report on the US Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq’, US
Senate, 7 July 2004, pp. 244–256, available at: http://web.mit.edu/simsong/www/iraqreport2textunder.pdf (last visited June 2012). Volume 94 Number 886 Summer 2012.
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زمانی که تصاویر پیش از وقوع رخداد ماهها یا حتی سالها پیش ضبط شده باشند آنگاه این احتمال وجود
دارد که چند واقعه پیچیده در یک تصویر کلی و مبهم فشرده شوند که بالطبع ارزش کمی نیز دارد.
یک پرسش متداول که در وضعیتهایی که نیروهای شورشی در حال پیش روی به سوی اردوگاه آوارگان
هستند انتظار میرود تصاویر ماهوارهای پاسخگوی آن باشد آن است که آیا اردوگاه مورد حمله قرار گرفته
است یا خیر؟ در این حالت با وجود آنکه تصاویر پسینی ممکن است فقدان چادرهای آوارگان را نشان دهد،
اما ممکن است آن تصاویر حاوی شواهد کافی نباشد که بر پایه آن بتوان با اطمینان گفت که نیروهای
شورشی چادرها را از بین بردهاند و نبود چادرها در اثر نقل مکان سریع آوارگان پس از شنیدن خبر نزدیک
شدن شبه نظامیان نیست .در این شرایط پیچیده که مدارک کافی نیز در مورد آنها وجود ندارد ،فقدان
تصاویر ماهواره ای کافی نهایتاً منجر به یافتههای نامطمئن و مبهم خواهد شد.

70

همان طور که در هر سه مورد مطالعه در این پژوهش نیز مالحظه شد ،انتساب حمالت به هر یک از نیروهای
درگیر بر پایه بررسی دقیق مشخصات و اطالعات مربوط در تصاویر ،فرایندی به غایت دشوار بوده که امکان
اشتباه در آن فراوان است .برای مثال اثرات خمپارهای کوچک که در سقف بیمارستانها یا زمینهای باز
شناسایی شده بودند اگر به تنهایی و خارج از بافت کلی مخاصمه مورد تحلیل قرار گیرند قابل انتساب به هر
یک از طرفین درگیر هستند .حتی رخدادهای بزرگ مانند انفجارهای عظیم در ساعات پایانی جنگ داخلی
در سریالنکا ممکن است حاوی سرنخهایی مبهم یا کم اهمیت باشند که نتوان بر اساس آنها طرف مسئول
را شناسایی کرد.

محدودیتهای سیاسی و آینده پیش رو
پس از تصمیم دولت آمریکا در سال  1994برای صدور مجوز بهره داری تجاری از فناوریهای ذاتاً نظامی،
دسترسی عمومی به تصاویر ماهوارهای با کیفیت باال و گسترش حسگرهای جدید و پیشرفته تا حد زیادی
بدون دخالت سیاسیون و مانع تراشی از سوی آنها ادامه یافته است 71.اما یک استثناء مهم در این میان
وجود دارد که همچنان بر بهره برداری از تصاویر مربوط به منازعات خاورمیانه اثر سوء میگذارد .دولت
آمریکا در سال  1997قانونی را اجرایی کرد که بر اساس آن فروش و یا توزیع تصاویر ماهوارهای مربوط به

 70یک خطر که پیوسته در زمینه انتشار تصاویر ماهواره ای به وسیله نهادهای غیردولتی و بشردوستانه وجود دارد آن است که این گروهها
ممکن است محصول نهایی اطالعاتی را به دلیل بی تجربگی ،هیجان و یا فشار برای تأیید انتظارات افکار عمومی منتشر کنند یا
کاستیهای محصوالت اطالعاتی را به استفاده کنندههای نهایی منتقل نمیکنند و همین مسئله باعث شکل گیری قضاوتهای شتاب زده
در مورد محتوای اطالعات میشود .یک نمونه خوب برای این موضوع ارائه تفاسیر دادههای ماهواره ای از سوی وزیر امورخارجه آمریکا به
شورای امنیت سازمان ملل در فوریه  2003است.
71
See Y. A. Dehqanzada and A. M. Florini, above note 2.
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اسرائیل ،غزه ،کرانه باختری ،بلندیهای جوالن و منطقه حائل در مصر ،سوریه و لبنان با وضوح کمتر  2متر
را ممنوع میکرد.

72

محدودیت یادشده به خوبی در زمان جنگ غزه در سال  2009محسوس بود از آن رو که شرکتهای عرضه
کننده خدمات تصاویر تجاری ماهوارهای را مجبور میکرد تا به صورت نظاممند کیفیت تصاویر خود را که بر
فراز غزه ثبت شده بودند با  %25کیفیت اولیه پایین آورند .در واقع تمام فعالیتهای رصد و تحلیل دادههای
سازمان ملل در مورد غزه برای نهادهای بشردوستانه و به ویژه برای مأموریت گلدستون بر اساس همین
تصاویر با کیفیت پایین که اثر منفی زیادی بر دقت و اطمینان از یافتههای حاصل داشت به انجام رسید.
البته در خصوص تأثیر کیفیت پایین تصاویر بر روند کار سازمان ملل مطالعهای صورت نگرفته است اما
بدیهی است که این مسئله موجب کاهش دقت ارزیابی صدمات وارد به تمام ساختمانها و زیرساختهای
موجود در باریکه غزه شد.
گرچه محدودیت مذکور از نظر قانونی تنها شامل حسگرهای ماهوارههای متعلق به آمریکاست ،دولتهای
آمریکا و اسرائیل هر دو موفق شدهاند تا همین اواخر موافقتنامه های دوجانبهای را با شرکتهای ماهوارهای
اروپایی و آسیایی منعقد کنند که در نتیجه آنها محدودیتهای مشابهی قابل اعمال باشد 73.یکی از شواهد
مربوط به تنش دیپلماتیک اخیر بین اسرائیل و ترکیه آن است که ماهوارههای  1 GökTürkو  2متعلق به
ترکیه از سال  2013اقدام به دریافت و توزیع تصاویر از قلمرو اسرائیل و فلسطین با کیفیت کمتر از  1متر
نمایند 74.در صورت وقوع این امر ،ممکن است محدودیتهای اعمالی از سوی آمریکا بازنگری شده و یا به
صورت کلی منسوخ گردد.
یکی از نتایج بالقوهی بهره برداری از فناوری ماهوارهای برای رصد و تحلیل منازعات ،عالقهی روزافزون
بسیاری از دولتهای عضو سازمان ملل متحد در گروه  77برای محدود کردن تولید و انتشار تحقیقات
فضاپایه در خصوص مسائل جنجالی مربوط به حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه است .برخی
برنامههای داخل نظام ملل متحد در سالهای اخیر تحت فشار دستورالعملهای آژانسهای این سازمان قرار
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گرفتهاند .رویکرد این دستورالعملها تحدید رو به گسترش انتشار عمومی اطالعات حاصل از ماهوارهها در
رابطه با مخاصمات مسلحانه و فوریتهای بشردوستانه است.
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اینکه این تالشهای سیاسی در نظام سازمان ملل برای محدود کردن بهره برداری از فناوری ماهوارهای اثر
منفی در توانایی سازمان ملل در تحقیقات آینده خواهد داشت یا خیر در آینده مشخص خواهد شد .اما آنچه
مسلّم است آن است که در آینده نزدیک نهادهای حقوق بشری هر چه بیشتر از توانمندیهای فنی و تحلیلی
برای انجام تحقیقات مستقل فضاپایه برای رصد و تحلیل مخاصمات بهره خواهند جست.
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