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Documenting violations of international humanitarian law 

from space: a critical review of geospatial analysis of satellite 

imagery during armed conflicts in Gaza (2009), Georgia 

(2008), and Sri Lanka (2009) 

 

قادی نسبت به انت وستانه از فضای ماورای جو: رویکردحقوق بشرد هاینقضثبت 

مخاصمات مسلحانه در غزه  زمینی از تصاویر ماهواره ای در جریان هایتحلیل

 1(2009(، سریالنکا )2008(، گرجستان )2009)

 2لیونز جاشوا

 چکیده

بشر دانش  ،1999در سال به فضا  تجاری با وضوح بسیار باال ایماهواره گیرنده() حسگراز زمان پرتاب اولین 

قوق بشر و حقوق بشردوستانه ح هاینقضبه منظور شناسایی از راه دور فناوری فضایی  کاربرد در پی آن و

غزه، گرجستان و سریالنکا دیده شد، تحلیل  مسلحانهجریان سه مخاصمه . همانگونه که در افزایش یافت

جدی حقوق بشردوستانه  هاینقضدالیلی کافی را مبنی بر وجود ماهواره ای قادر بود که مدارک و  رتصاوی

 ؛تحلیل این تصاویر وجود داردمهمی در مسیر  هایمحدودیتنین در اختیار ماموران تحقیق قرار دهد. همچ

مسیر قوق بشری و حقوق بشردوستانه در که مجامع ح حلیلی و سیاسی مهمیاز جمله مشکالت فنی، ت

 مواجه خواهند بود. هاآنبا مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در آینده  هایتحلیل

 واژگان کلیدی:

بشر، غزه، گرجستان،  المللبینبین الملل بشردوستانه، حقوق  ، مخاصمات مسلحانه، حقوقایماهوارهتصویر 

، ریچارد HRW، ، دیده بان حقوق بشرGEOINTسریالنکا، فناوری فضایی، حقوق بشر، زمین فضایی، 

، IDF، گزارش گلدستون، اسرائیل، LTTE، تامیل یببرها اوستیای جنوبی، ارزیابی خسارات، گلدستون،

 .IMINT(، UNITAR) یونیتار سازمان ملل متحد،

 

                                                           
 برگردان به فارسی: آمینه فراستمند 1
 ترینبرجسته بشر، حقوق بان دیده به پیوستن از پیش وی. باشدمی بشر حقوق بان دیده در ای ماهواره تصاویر گر تحلیل لیونز جاشوا 2

 از الملل بین روابط لیسانس فوق مدرک دارای ایشان. است بوده( UNOSAT) ماهواره عملیاتی کاربری برای متحد ملل برنامه گر تحلیل

 .باشدمی( UCL) لندن دانشگاهی کالج از جغرافیایی اطالعات علوم و( LSE) لندن اقتصادی علوم دانشکده
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افشای  به وضوح در پی ،بالقوه حقوق بشردوستانه هاینقضشناسایی  به منظور ایماهوارهکاربرد فناوری 

 (1999کزوو )و در  (1995) درمظنونین به کشتار جمعی در سربرنیکا  تصاویر جاسوسی آمریکا از انتخابی

 در 5از شهر گروزنی 4ایکونوس یماهوارهافشای تجاری تصاویر  با ،نمونه از این دستاولین  3نشان داده شد.

 ،، یعنی یک ماه پس از اینکه ارتش روسیه شهر را در طول دومین جنگ چچن اشغال نمود2000 سمارماه 

کامل  تقریباًنشان داده شده است، ویرانی  2و  1همانگونه که در تصاویر شماره  6به منصه ظهور رسید.

به صورت غیرقابل انکاری ثبت شده  ،جغرافیاییجزئیات با  ،ی مرکزینزساختمان در منطقه گروچندین هزار 

تجاری این امکان را برای ماموران  ایماهوارهتصاویر بسیار واضح و همچنین تاثیرگذار بودند: تصاویر بود. 

تحقیق بین المللی فراهم آورده است تا به جمع آوری مدارک در مورد جرائم جنگی ادعایی از مناطق درگیر 

که است  اجازه رسمی مستقل از ،جمع آوری مدارکنحوه این  .بپردازندمخاصمه، در جریان مخاصمات فعال 

 .کسب گردد یک یا هر دو طرف مخاصمه ازالزم بود  سابقاً

 1993،8در سال  7تجاری با وضوح بسیار باال هایماهوارهتوسط  ایماهوارهاولین تصاویر از زمان افشای 

در جریان که  یزمین مستقل و تحلیل وقایع یمشاهدهنسبت به توانایی فناوری فضایی در  ایفزایندهآگاهی 

                                                           
3 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-will-

changeworld/ 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). 
4 Ikonos 
5 Grozny 
6 Imagery courtesy of GeoEye 2012. 

شهر روی زمین معرفی کرد. ترینویرانگروزنی را به عنوان  2003سازمان ملل متحد در سال   
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). 
7 Very High Resolution (VHR) satellite 

معیار وضوح فضایی تعریف  با وضوح بسیار باال بر اساس یک. تصاویر استفناوری نظامی تنزل یافته  یک ماهواره ایکونوس مبتنی بر 8

. آستانه ای که شناسایی تصویری بسیاری از اشیای زمینی، از باشدمی)اندازه حداقلی پیکسل( به اندازه یک متر یا کمتر در قطر  شوندمی

 .داندمیرا امکان پذیر  هاساختمانموقتی پناهتدگان، و خسارات وارده به  هایپناهگاهجمله وسایل مسافری کوچک، 

http://news.bbc/
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مدارک و  ین امکان به ویژه در راستای فراهم آوردنا .ه استوجود آمد، به دهدمیرخ مخاصمات مسلحانه 

 .رسدمیبسیار مفید به نظر  در جریان مخاصمات مسلحانه، قواعد حقوق بشردوستانهنقض حاکی از شواهد 

 

 )تصویر ژئو آی( 1999دسامبر  16در تاریخ  (میدان مینتوکا) مرکزی: گروزنی 1تصویر شماره 

مورد  10بیش از به سرعت به  -9با کاربرد دوگانه -تجاری  ایماهواره هایگیرندهل اخیر تعداد طی سیزده سا

به وجود آورده است و در و امکان تحلیل را  دهندمیرا انجام ته است که عملیات نظارت از راه دور افزایش یاف

به روز در موارد بیشتری  روز ایماهوارهالبته تحلیل تصاویر  با موفقیت انجام شده است.این کار موارد  برخی

و  هادولتبین  سنتیِ هایگونهاز  -کاملی از مخاصمات،  که طیف ایگونهبه  گیردمیمورد استفاده قرار 

 .دهدمیرا پوشش  -ضد شورش سازمان یافته و بین گروهی هایخشونتداخلی تا  هایجنگ

، تحت شرایط خاص، گیرندمی، که به صورت تجاری در دسترس قرار ایماهوارهتحلیل جزئی تصاویر 

ل این تصاویر تحلی. نده در چارچوب فرایند تحقیق داشته باشندکن تأییدکننده و  نقش تعیین توانندمی

                                                           
 هایسرویسخصوصی و  هایشرکتکه میان  ایدوجانبه هاینامهموافقتدوگانه، مشترکا توسط  ماهواره ای با استفاده هایسیستم 9

 .شوندمیمالی  تأمین، ساخته، کنترل، و گردندمیجاسوسی ملی و نهادهای نظامی منعقد 
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به عنوان یک پدیده  ،مخاصمه از فضای غالب و اوضاع و احوال حاکم بررا  بل اعتمادقا ینگرش ،تواندمی

کشف  برایکه  ویژه، یایی مناطق خاص یا رویدادهایبه شناس تواندمید. این فرایند به دست ده ،موقتی

غیر قابل اعتماد را شهادت شاهدان به چالش کشیدن امکان  ، منجر گردد. فرایند مزبورهستند وقایع مفید

 .سازدمیمیسر نیز 

وقوع بر  و قانع کننده دال مستقل، قابل بازبینی یمدارک تواندمی ایماهوارهآنکه تحلیل تصاویر  ترمهم

غیر استفاده  دالیل کافی برای تواندمیبرای نمونه  به دست دهد.را جدی حقوق بشردوستانه  هاینقض

نگی و تحت حمایت، استفاده از ناسب از زور در مناطق غیرنظامی، هدف قراردادن مناطق فرهتو نام تفکیکی

دامات خطرناک، عدم انجام اق هایانرژیمله به عنوان سپر انسانی، نابودی تاسیسات از ج غیرنظامیان

 10را فراهم نماید. ،در برابر آثار حمالت صورت گرفته احتیاطی برای حمایت از غیرنظامیان

در مشاهده مخاصمات  ذار رابسیار مهم و تاثیرگ ینقش هاآن در ایماهوارهتصاویر  وجود مواردی که با

نتایج  ایماهوارهدر آن تصاویر نیز موجود است که مواردی  ،اندنمودهایفا  مسلحانه و ثبت جرائم جنگی بالقوه

که تصاویر مزبور بعد از گزارش  ایگونه. به انددادهخطایی را به دست مجمل، مبهم و حتی گمراه کننده و پر

 .ندرا مخدوش نمودری فضایی شدن، ذهنیت مثبت در مورد کارامدی فناو

است،  بشردوستانه کاربرد پیدا کردهکه در تحقیقات  ،رو به رشد یحوزهیکی از اهداف این بر این اساس، 

و نیز نتایج سیاسی و حقوقی  ایماهوارهذاتی تحلیل تصاویر  هایمحدودیتنسبت به باید این باشد که خود 

خطا و ناقص از منطقه مخاصمه ناشی شود، ، پرگمراه کننده یک تحلیل از ارائه تواندمیکه  ایبالقوه

نظر به تمایل فزاینده نسبت به استفاده از این امکانات فنی در نهادهای رویکردی انتقادی داشته باشد. 

تجربه و اتخاذ بهترین رویه در این و  تبادل نظرغیر دولتی، نیاز شدیدی برای  هایسازمانو  بشردوستانه

 دارد.زمینه وجود 

 برای حقوق بین الملل بشردوستانه ایماهوارهکاربردهای اولیه تحلیل تصاویر 

، 2000ی در دهه دولتو غیر المللیبین هایسازمانحد و ملل مت هایآژانس بر اساس تجربیات عملی

 به لحاظ کاربردی به دو سطح ایماهوارهنیز تحلیل تصاویر و  شودمیانجام  ماهواره که توسط هایینظارت

 .باشدمیدر مورد جرائم جنگی ادعایی  یمحل به تحقیقات مستقیم کمک ،. اولین کاربردشوندمیتقسیم 

به  کلی، طورتحقیقات محلی است. تمایز بین این دو سطح از کاربرد، به شدن بجای ، جایگزین کاربرد دوم

                                                           
10 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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سی سیاسی و فیزیکی به به سطح کلی دستر از آن ترمهمدر دسترس و  ایماهواره هایدادهکمیت و ارتباط 

 بستگی دارد. ،تحقیق مناطق درگیر در مخاصمه و جمعیت مورد

 به منظور کمک به تحقیقات محلی ایماهوارهتحلیل تصاویر 

اره ماهووجود داشته باشد، تحلیل تصاویر  به محل درگیر در مخاصمهو معقول زمانی که دسترسی مستقیم 

به  ،فنی و تحلیلی به لحاظکیفیت و صحت اطالعات حاصل از تحقیقات محلی،  از طریق ارتقای تواندمیای 

از طریق  تواندمی به خصوص ایماهوارهتحلیل تصاویر در این زمینه،  .کمک کندسنتی محلی تحقیقات 

چندین برابر در فرایند تحقیق  تأثیر، تحقیقاتی مأموریتقبل از شروع تعریف و ارزیابی مناطق مورد نظر 

 وضعیتی دراین حالت البته . گرددمینیز  هاهزینهجر به صرفه جویی در زمان و این روش من داشته باشند.

در  هاساختمانتعداد کل افراد یا ارزیابی دقیقی از  قادر است یپوشش تصویری و تحلیل است که صادق

یا ، و هیچ مدرک و شاهد عینی وجود ندارد پیش اتفاق افتاده است هاسالیا  هاماهکه  هاییدرگیریجریان 

شهادت بازماندگانی است که نماینده کل افراد آن منطقه مبتنی بر  تنها هاتخمین هاآنکه در  هاییوضعیت

 .، به دست دهدنیستند

گزارش شده یا  حت وقایعصبه منظور فراهم آوردن مدارک موجه برای ارزیابی  اصوالً ماموران تحقیق 

مبادرت  ایماهوارهقابل اعتماد، به تحلیل اطالعات حاصل از تصاویر  از سوی منابع غیر ادعاهای ابراز شده

قابل قبول و قابل استناد، به اندازه کافی از یک منطقه و در یک برهه  ایِماهوارهزمانی که تصاویر  .ورزندمی

که مبنای اصلی اطالعات قرار گیرد، اطالعات به دست آمده زمانی خاص، وجود دارد و قابلیت آن را دارد 

قادر خواهد بود تصویری جامع و کاربردی از وضعیت مورد نظر به دست دهد؛ تصویری که به روشن شدن 

 هایشهادتو  هاگزارشبه ویژه در زمانی که  ایماهواره. این شکل از کاربرد تصاویر کندمیوقایع کمک 

ان رسیدن به یک درک مشترک از وقایع اتفاق افتاده و منطقه درگیر در مخاصمه را متعارض و متناقض امک

 راهگشا باشد. تواندمی، سازدمیناممکن 

در همان زمان وقوع  حدوداًاطالعات را  توانندمیهستند که  هاییگیرندهمجهز به  هاماهوارهاز آنجا که 

که به  اندشده ایوسیلهتبدیل به  عمالً ت تهیه نمایند، ساع 24تا  12دریافت نموده و تصاویر دقیقی را ظرف 

هنوز به  اصوالًبه سرعت صحت وقایع گزارش شده را مورد بررسی قرار داد؛ وقایعی که  توانمیواسطه آن 

مسئول  هایسازمانو  هاآژانسدر این مورد جالب توجه این که  .اندنگرفتهقرار  تأییدصورت مستقل مورد 

نتایج مورد انتظار یا وقایع  تأییدتمایل دارند تنها موارد موفقی که منجر به  عمدتاً، ایماهوارهتحلیل تصاویر 

ثبت تعداد  سازمان یافته به منظور یاگر چه تاکنون کوشش را به اطالع عموم برسانند. شودمیگزارش شده 

کشیده شدند، صورت نگرفته ، به چالش ایماهوارهکه بعد از تحلیل سریع تصاویر  ادعاهای به ظاهر درست
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 هایییافتهتمایل احتمالی به عدم گزارش  موارد اعالم شده از تعداد واقعی بسیار کمتر است. یقیناًاست، اما 

م جنگی ارتکابی هستند، با در نظر گرفتن حساسیت موضوع، قابل ئکه بر خالف حقایق مورد انتظار یا جرا

در روشن شدن حقایق در  ایماهوارهمیت همه جانبه تصاویر تا اه شودمی؛ حال آنکه سبب باشدمیدرک 

 جریان تحقیقات، نادیده گرفته شود.

سریع تصاویر، به منظور  آوریجمع ،آژانس ملل متحد(، 2008) ای نمونه، در جریان مخاصمات گرجستانبر

را خواستار شد. ادعای وی بدین ، مطرح شده بود یی که توسط وزیر امور خارجه گرجستانارزیابی ادعاها

حمالت  در نتیجه ی است،نفت هایمحمولهبارگیری که مکان اصلی  بندر پوتی دریای سیاه»ترتیب بود که 

شواهد بسیار در کمال ناباوری، تصاویر جمع آوری شده حاکی از آن بود که  11.«هوایی روسیه ویران شد

در نتیجه آن  ، چه رسد به اینکه خسارات سنگینیاستداشته کمی مبنی بر وقوع بمباران هوایی وجود 

بررسی تصاویر حاکی از  . در واقعمسکونی مجاور وارد شده باشد هایساختمانحمالت به تجهیزات بندری یا 

 ویژه توسط تعدادی از نیروهای ظاهراًدر بندر غرق شدند. این اتفاق  گرجستانیآن بود که شش کشتی 

 12.، به وقوع پیوستمدت چند ساعت بندر را اشغال نمودند چندین مرتبه و به روسی که

مبنی بر اینکه ویرانی گسترده و عمدی  هاییگزارش، در طی همان مخاصمه در گرجستانمورد دیگر آنکه 

درخواست  فوراً ،تا مقامات رسمی گرجستان سبب شد Tskhinvali نسبت به میراث فرهنگی در منطقه

حاکی از آن بود که اگر چه  ایماهواره هاییافته توسط سازمان ملل متحد را مطرح نمایند. ایماهوارهبررسی 

اث فرهنگی نشانی از ویرانی بیشتر مناطق میراما در ران شده است، بنای یادبود مذهبی ویدست کم سه 

وجود دارد مدارک اندکی  بر خالف نگرانی مقامات گرجی، سرانجام این نتیجه به دست آمد که ندارند. وجود

تاریخی  با هدف نابود سازی بناهای مبنی بر اینکه گروهی متشکل از شبه نظامیان اوستیای جنوبی

 13.اندزده، دست به این اعمال در آن منطقه گرجستانی

 به عنوان منبع اصلی اطالعات ایماهوارهتحلیل تصاویر 

مدارک  آوریجمعاولیه ، این است که به عنوان منبع ایماهواره هایتحلیل ترمهمکاربرد  احتماالًدومین و 

به کار رود  تواندمیزمانی  ایماهواره. تحلیل تصاویر رودمیحقوق بشردوستانه به کار  هاینقضدر ارتباط با 

                                                           
11 ‘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). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/
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دولتی یا  هایممنوعیتکه انجام تحقیقات در محل وقوع مخاصمه و دسترسی به شهود، بنا به دالیل امنیتی، 

یکی از معدود  ایماهوارهتحلیل تصاویر در چنین شرایطی  .باشدنمیمیسر عدم امکان دسترسی به مکان 

راجع به جرائم  سازمان یافته، مستقل و عینی اطالعاتِ آوریجمعدر جهت  تواندمیاست که  هاییوسیله

چچن در سال  ین جنگدر طی دوم ایماهوارهاین شکل استفاده از تصاویر . به کار رودجنگی احتمالی 

 گرجستان همانگونه که در مورد به خوبی نشان داده شد.برای اولین بار  در مورد شهر گروزنی 2000

در کنار عدم امکان حضور  طقهاز من ایماهواره(، بحث خواهد شد وجود تصاویر 2009( و سریالنکا )2008)

برای به دست آوردن یک تصویر کلی از مخاصمه  ایماهوارهدر منطقه مخاصمه سبب شد که تحلیل تصاویر 

 د.به یک عامل بسیار مهم بدل گرد و انجام تحقیقات پیرامون آن،

 (2009) (، و سریالنکا2008) گرجستان(، 2009) غزهسه نمونه قابل بررسی: 

در ارتباط با مخاصمات و کمک به  ایماهوارهبه این دلیل که اهمیت نسبی تحلیل تصاویر باال سه نمونه 

را نمایان  هانقضاین تهیه مدارک دست اول در مورد حقوق بشردوستانه و  هاینقضتحقیقات پیرامون 

 .اندشده، انتخاب سازدمی

و بلند مدت بالقوه ظرفیت باال و بسیار از بسیاری جهات نشان دهنده اهمیت  ،این موارد خاص اگر چه

جدی و نقایص این  هایمحدودیترای استفاده در چنین اموری هستند، الزم است ب ایماهوارهفناوری 

 فناوری نیز مورد بررسی قرار گیرند.

نظارت  ،2008در اواخر دسامبر  14«سرب ریخته»به نام  بالفاصله بعد از شروع عملیات نظامی اسرائیل

سازمان ملل متحد  ایماهوارهکاربردهای عملیاتی  و ارزیابی خسارات وارد بر غزه، توسط برنامه ایماهواره

تا آغاز شد،  (برنامه کاربردهای عملیاتی ماهواره )یونیتار/یونوست( آموزش و تحقیق/ )موسسه ملل متحد برای

حمایت  ،افتدمیدر برخی مناطق زمین اتفاق  العادهفوقکه در شرایط از عملیات بشردوستانه  بدین وسیله

بودند در دسترس  خسارتی که متمرکز بر ارزیابی از تولیداتبسیار دقیق  یمجموعهیک . کامل به عمل آید

بشردوستانه، نظیر  هایسازمانمجموعه اطالعات به دست آمده از ماهواره در اختیار  و 15عموم قرار گرفتند

گرفت تا امور  نیز قرارحقوق بشر  باندیدهحقوق بشری نظیر  هایسازمانکمیته بین المللی صلیب سرخ، و 

 را انجام دهند. داخلی خود

 ،توسط سازمان ملل متحد ایماهواره تصاویرتحلیل با در طی زمانی که اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد، 

ساختمان  2700. این مناطق شامل به دست آمدمنطقه خسارت دیده  3800فهرستی حاوی بیش از 

                                                           
14 Cast Lead 
15 See products available at: http://www.unitar.org/unosat/maps/PSE (last visited 25 April 2012). 
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 هایزمیناصلی و  هایجاده فرورفتگی عمیق بر سطح 930 و گلخانه ویران شده 187سارت دیده، خ

 ینیروها ،17خسارات، ردیابی نیروهای دفاعی اسرائیلخاص ناشی از  هاینشانهبر اساس  16بود. کشاورزی

 18،، امکان انتساب کلی خسارات به نیروهای هوایی اسرائیلهاآنزمینی و آثار به جا مانده از وسایل نقلیه 

 19نیروهای زمینی وجود داشت. یو بولدوزرها هاتانکت توپخانه نیروهای زمینی یا حمالت هوایی، حمال

غزه، توسط شورای حقوق بشر سازمان  هایدرگیریدر پی تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل برای 

 را، ایماهوارهانجام تحلیل تصاویر ، رئیس انتخابی هیئت، ریچارد گلدستون، درخواست 2009ملل در آوریل 

از  جامعی نسبتاً تصویر، و سایر اسناد مرتبط هانقشه 20به منظور کمک به تحقیقات هیات، صادر نمود.

گستردگی خسارات و نحوه پراکندگی خسارات در غزه را در اختیار هیئت تحقیق نهاد. در نتیجه گدستون 

طح عمومی تقدیر و بعد از تکمیل گزارش رسمی هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد غزه، در س

 21تشکر به عمل آورد:

. گزارش مزبور دادمیدادیم که بخشی از گزارش ما را تشکیل  را ایماهوارهتهیه یک گزارش کامل ستور دما  

 هاینیرواز غزه، در شرایط قبل و بعد از حمالت  ایماهوارهاست که حاوی تصاویر  ایصفحه 34گزارشی 

یا رد حجم عظیمی از اطالعاتی که در مورد خسارات وارده  تأیید. ما از این تصاویر به منظور باشدمی اسرائیل

 22، استفاده کردیم.ایمنمودهکسب 

در  ایماهوارهتصویربرداری  به دست آمده ازز اطالعات کمی ا ی گستردهطیف ،گزارش حقیقت یابیدر تهیه 

نماید و  تأییداهدان عینی را تا بدین وسیله اظهارات ش زمان حمالت اسرائیل، مورد استفاده قرار گرفت

                                                           
16 ‘Satellite-based Gaza damage assessment overview’, UNOSAT, available at: http://unosat-

maps.web. cern.ch/unosat-

maps/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). 

http://unosat-maps.web/
http://unosat-maps.web/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/
http://rabbibrian/
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فاحش کنوانسیون  هاینقضدال بر  ،و اولیهبه عنوان یک مدرک مستقل  در مواردی این تصاویرآنکه  ترمهم

 23.فاده واقع شدمورد است ،چهارم ژنو

به  آماربه دفعات به  تمرکز دارد، «جمعیت غیر نظامیضد بر حمالت عمدی »آن بخش از گزارش که بر 

صدمه دیده در  هایساختماناز تعداد ماهواره،  عملیاتی کاربری برای متحد ملل توسط برنامهدست آمده 

اویر برای تأیید اظهارات . از این تصکندمیاستناد  ،مناطق مسکونی غزه و زمان وقوع خسارات مذکور

در محله زیتون غزه بهره  24تن از اعضای خانواده السمونی 23در مورد حوادث مهم از قبیل مرگ  هاخانواده

 25گرفته شده است.

تخریب »بر تحلیل تصاویر در آن بخش از گزارش است که به ، یابحقیقت هیئتاما بیشترین تکیه 

صنعتی، تولید خوراک، تأسیسات مربوط به آب، مراکز تصفیه فاضالب و امور مربوط به مسکن  هایزیرساخت

دقیق در خصوص مورد  هایدادهعالوه بر  ،سازمان مللتوسط  ایماهوارهویر اتحلیل تص 26«اختصاص دارد.

در خصوص هدف قرار دادن برخی از تأسیسات مهم صنعتی توسط اسرائیل، تنها منبع حاوی اطالعات جامع 

هدف نظامی تلقی  هیئت حقیقت یابکه به باور  هاییمکان غزه بود. در طول نوار هاگلخانهان تخریب میز

 27قابل توجیه نبود.عنوان هیچ  نمودن آن به

غزه مالحظه شد که در روزهای پایانی مخاصمه و پیش از اعالم آتش  بر این، در نقاط متعددی از نوارعالوه 

تجاری و مسکونی افزایش داشته است. آمار  هایساختمانبه  زمینی اسرائیل، حمله یروهایبس و خروج ن

ی حاصل از تصاویر که حاکی از روند مورد اشاره است باعث شد تا راهبرد هدفگیری نیروی هوایی کمّ

و مسئله ضرورت عملیاتی در رویکرد این نیرو به چالش کشیده  دهش روروبهال جدی ؤاسرائیل با عالمت س

نیروی هوایی اسرائیل در جریان عملیات انجام شده در هفته  گیریهدفدر  شود. به عنوان نمونه در رفح،

، تمرکز 2008ژانویه  10تا  2008دسامبر  27قابل مالحظه است. در فاصله زمانی آشکار،  تغییری پایانی،

بود؛ با  امتداد مرز غزه و مصر واقع شده قرار داشت که در ایسکنهاسرائیل بر اراضی خالی از ی حمالت هوای

ژانویه  18در هفته منتهی به  این، وجودغزه و مصر را تخریب کند. با  زیرزمینی بین هایتونلاین هدف که 

تمرکز حمالت ی بر اینکه ظاهر شد مبن هایینشانهتش بس از سوی اسرائیل بود، که مقارن با اعالم آ 2009

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

 28.ه استیافت

در برخی دیگر از مناطق  ،در روزهای پایانی درگیری هاساختمانورد باال و تخریب گسترده الگوهایی مشابه م

 %55شده بیش از  نیز قابل مالحظه است. در منطقه یاد االتترا و منطقه نوار، مانند شمال این غزه

 ویران شدند. هادرگیریطی سه روز پایانی  هاساختمان

 در مراحل پایانی منازعه: هاساختماندر مورد زمان انهدام  هیئتحقوقی  هاییافتهبنا بر 

 عملیاتی کاربری برای متحد ملل برنامه ایهماهوارت یابی میدانی با تصاویر از ترکیب نتایج حاصل از حقیق

عالوه بر تخریب وسیع که  حاصل شداین نتیجه  ،ظهارات منتشر شده سربازان اسرائیلیوه ابه عالماهواره 

، نیروهای مسلح اسرائیل در سه روز آخر حضور داندمیاسرائیل آن را ضرورت عملیاتی  منازل به دلیل آنچه

غیرنظامی  هایساختمان مندنظاممبادرت به تخریب  ،نشینی در آینده نزدیکدر غزه و با علم به عقب 

. عملکرد نیروهای اسرائیلی در این زمینه ناقض اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است و اندنموده

تخریب گسترده اموال که توسط ضرورت نظامی توجیه پذیر نیست و به »به منزله نقض فاحش به دلیل 

 29.باشدمی« خودسرانه به انجام رسیده استغیرقانونی و صورت 

ایفا  هیئتدر سازماندهی و متمرکز کردن تحقیقات  ی مهمنقش ایماهواره هایدادهتحلیل  ،در مجموع

. دادمیافزایش  هاشهادتو میزان اطمینان از اظهارات شهود را از طریق امکان تأیید مستقل  کردمی

 .شدمیبهره برده  هیئتهمچنین از دادها به عنوان منابع اطالعاتی مستقل و دسته اول در گزارش 

اما باید اذعان کرد که در برخی  ،هرچند در ادامه این مقاله به طور مفصل به این موضوع اشاره شده است

به طور غزه وجود داشت.  در مورد ایماهوارهقابل توجه و جدی برای کاربست تصاویر  هایمحدودیتموارد 

 هاییبیمارستان، مدارس و هاکارخانهخاص باید به ممکن نبودن دست یابی به اطالعات مربوط به برخی از 

اشاره کرد که به طور خاص مورد توجه مأموریت در انجام تحقیقات خود بود. این مسئله معلول در دسترس 

فقدان اطالعات  ،ترمهمو تأسیسات است. اما مشکل  هاساختماناین  .اس .پی .نبودن اطالعات مربوط به جی

در رابطه با نقض احتمالی حقوق مخاصمات مسلحانه از سوی حماس از قبیل استقرار نیروها در مناطق 

جنگی به  جرائمپرجمعیت بدون اتخاذ تدابیر الزم برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و یا ارتکاب 

دارای اثرات منفی مستقیم بر رصد و  هاکاستیسپر انسانی است. شایان ذکر است که این از دلیل استفاده 

                                                           
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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مورد استفاده محدودیت دیگر ممکن نبودن تهیه اطالعات در  نامتقارن به نحو جامع است. هایجنگتحلیل 

مذکور و  هایتمحدودیاز قبیل فسفر سفید توسط نیروهای اسرائیلی است.  تسلیحاتی ممنوعه هایسامانهاز 

این مقاله به تفصیل مورد بحث « برای نجات هاماهواره»فعالیت در غزه در قسمت  سایر موارد مشابه ضمن

 .اندگرفتهقرار 

 (2008گرجستان )

اسخیوانلی در شهر در پی حمله نظامی گرجستان به اهالی اوستیای جنوبی و نیروهای روسی حاضر در 

همان  اوت 13و متعاقب آن عقب نشینی نیروهای گرجی از این شهر در  2008 اوتروزهای هفتم تا نهم 

سال، سازمان ملل طرحی را با استفاده از ماهواره برای رصد و سنجش میزان خسارات وارد به انجام رساند. 

اولیه از  هایگزارشبه دلیل آنکه  30طرح مذکور بنابر درخواست چند آژانس و سازمان طراحی و اجرا شد.

آتش سنگین توپخانه نیروهای گرجی علیه اوستیا حکایت داشت، تصاویر ابتدایی با تمرکز بر شهر اسخینوالی 

باید سنجش شود تا از این طریق موج  تریبزرگتهیه گردید. اما به سرعت مشخص شد که حوزه سرزمینی 

 رار گیرد.ظاهر در شمال و شرق شهر رخ داده بودند نیز تحت پوشش قبه که  هاخشونتدوم 

انتخابات در کنیا پس از و  2008در ژانویه سال عمدی که  هایسوزیآتشحاصل از رصد  هایآموزهبر بنیان 

این امکان فراهم شد تا از اطالعات ماهواره که از طریق حسگرهای زیست محیطی به  31،وقوع پیوستبه 

وسیعی که در نقاط متعددی از اوستیای  هایسوزیدست آمده بود برای شناسایی و تحت نظر گرفتن آتش 

 گرهایحسد. اگرچه شوبه وقوع پیوسته بود استفاده  ،بالفاصله پس از عقب نشینی نیروهای گرجی ،جنوبی

علت  توانستندنمید و همچنین نبودن هاساختمانقادر به تشخیص میزان خسارات وارد به  32مورد استفاده

در چند محل  هاسوزیوجه به زمان و مکان و شروع ناگهانی آتش را تشخیص دهند اما با ت هاسوزیآتش

آن  ترمنطقی به علل طبیعی منتفی بود. توجیه هاآنو یا شروع  هاسوزیآتشگوناگون، امکان اتفاقی بودن 

ستاهایی در گرجستان بود که مورد اشاره یک حرکت برنامه ریزی شده علیه رو هایسوزیآتشبود که 

سکونت داشتند. الزم به ذکر است که این برداشت با شهادت شاهدان عینی و تصاویری که  هاآندر  هااقلیت

                                                           
30 Project work conducted by UNITAR/UNOSAT 2008. 
31 Example of arson overview product available at: http://www.unitar.org/unosat/node/44/1035 (last 

visited 29 April 2012). 
به دست آمد. از این دو ماهواره برای  Terraو  Aqua هاینامکه از دو ماهواره متعلق به ناسا به  هاسوزیاطالعات مربوط به آتش  32

مذکور هر روز دو یا  هایماهواره. شدمیدر محدوده ای به وسعت یک کیلومتر مربع استفاده  هاسوزیجمع آوری اطالعات مربوط به آتش 

 .پرداختندمیچهار بار به گردآوری اطالعات 
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نیز  ضبط شده بود،از محل حادثه توسط دیده بان حقوق بشر در زمان وقوع حمالت در اوستیای جنوبی 

 33مطابقت داشت.

الگویی از آتش سوزی ر نشده بود حاکی از آن بود که هنوز مها هاآندر  آتشکه  هاییمحلرصد روزانه 

و  تعدادروز بعد  2آغاز شده بود و  در مناطق واقع در شمال شهر اسخیوانلی اوت 10عمدی که از روز 

کخوی در شمال و اِرِدوی در شرق نیز  نشیناقلیتبدان حد که به روستاهای  گستردگی آن افزایش یافت تا

این  ،آتش در محصوره حریق در روزهای بعد با مطالعه مجموع پراکندگی مناطق گسترش پیدا کرد. با ادام

در حال شکل گیری  عمدی، سوزیآتش، به منظور ایجاد مجزا از حمالتمجموعه که دو  دبه دست آمنتیجه 

روستاهای اقلیت نشین گرجی بود که در امتداد جاده اصلی و  هاآناست. نخست حمالتی که هدف از 

لیاخی در شمال شهر اسخیوانلی قرار داشتند. توده دوم نیز در امتداد جاده در شرق شهر اسخیوانلی رودخانه 

 (3بین دو روستای پیرسی و اِرِدوی. )بنگرید به تصویر شماره 

آتش دال بر ایجاد  به دست آمد شواهدی دیگر 2008 اوت 19تحلیل تصاویر با کیفیت بسیار باال که در 

. تصاویر یادشده حاوی اطالعات مربوط به هشت ساختمان شعله ور در آتش دادمیعمدی را نشان  سوزی

روستای کورتا به نیز قابل مالحظه است، یک ساختمان مسکونی واقع در  4بود. همان گونه که در تصویر 

تصاویر عالوه بر این، در وضوع در حال سوختن در آتش بود و همزمان دود سیاهی نیز بنا را در بر گرفته بود. 

نشان از  هاعکسصدها ساختمان کوچک در حال سوختن قابل مالحظه بود که شواهد موجود در  ایماهواره

 شدنمیدر تصاویر مشاهده  هاخانه؛ مانند آنکه پشت بام اندشدهت که به صورت عمدی طعمه آتش آن داش

 بدون آسیب باقی مانده بود. هاخانهاصلی اما دیوارهای 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بنگرید به:بر اساس مکاتبات داخلی سازمان ملل.  33

 ‘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-destruction-

ethnic-attacks (last visited 25 April 2012). 

http://www.hrw.org/news/2008/08/27/georgiasatellite-
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 34عمدی احتمالی در اوستیای جنوبی )تصویر یونیتار/ یونوست( هایسوزیآتش: نقشه 3تصویر شماره 

                                                           
34 Image © UNITAR/UNOSAT 
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 اوت 19با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای از  ،سنجش اجمالی خسارات وارد به روستاهای موجود در منطقه

حاوی ارقام و  هانقشهبه صورت نقشه در اختیار عموم قرار گرفت. این آغاز شد. نتایج حاصل از این ارزیابی 

اولیه که دربرگیرنده  بود. بر اساس نتایجویران شده و آسیب دیده  هایساختمانتعداد  اطالعات مربوط به

منزل یا  1050از منازل آسیب دیده شامل شهر اسخیوانلی و روستای کخوی بود، مجموع  نخستین مجموعه

که در شرق شهر  هاآسیبدیگر از  یا به شدت آسیب دیده بودند. مجموعه کامل ویران شده و به طور

 300اسخیوانلی و بین روستاهای پیرسی و اِرِدوی قرار داشت نیز اطالعات حاکی از تخریب یا آسیب 

 35ساختمان 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). 
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 36در روستای کورتا، اوستیای جنوبی )تصویر جهان دیجیتال( سوزیآتشمسکونی طعمه  هایساختمان: 4تصویر شماره  

و به این وسیله مورد شناسایی قرار گرفته بودند، به که متحمل خسارت شده  هاییساختماناکثر در مورد 

، این امکان وجود داشت که خسارات موجود قرار داشتندکه در خارج از بافت شهری اسخیوانلی  هاییآنویژه 

وارد به خسارات  به یک نیروی نظامی خاص نسبت داد. ،در مورد انتسابخطای ممکن با حداقل را 

واقع که در اثر آتش سوزی ایجاد شده بودند بیشتر در نواحی شمالی و شرقی شهر اسخیوانلی  هاساختمان

                                                                                                                                                                                     
ضبط  2008 اوت 19همگی بر اساس تصاویر مربوط به پس از مخاصمات هستند که در  هاساختمانآمار مربوط به خسارات وارد به 

نیز به وقوع پیوسته است، این احتمال وجود دارد که بیش از  اوت 22. بر اساس این واقعیت که آتش سوزی در روستاها در روز اندشده

 ساختمان در چهار روستای اقلیت نشین در شرق شهر اسخیوانلی آسیب دیده باشند. 300
36 Image © DigitalGlobe 
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. این به اوستیای جنوبی را داشت متعلقانتساب به شبه نظامیان  یتو با ضریب اطمینان باال قابل شده بود

 .نمایند سازیساکن پاک هایاقلیتشبه نظامیان در تالشی نظام مند و گسترده بر آن بودند تا منطقه را از 

این امر را مفروض  توانمیروز،  10طی  هاآنو صورت گرفتن  هاتالشگستردگی و طوالنی بودن این  به نظر

در زمان وقوع این حوادث به طور پیوسته و  ،به عنوان دولت اشغال گر اوستیای جنوبی هاروسانگاشت که 

. از این رو نیروهای روس بودند ماندهدم غیرنظامی و امالک ناکام به مر حمالت شبه نظامیانمهار  در ،مستمر

 37مسئول نقض جدی تعدادی از مواد کنوانسیون چهارم ژنو هستند.

گرجستان از یک سو و نیروهای نبردهای زمینی که بین نیروهای پیچیدگی داشتن نظر همچنین با در 

، این آگوست جریان داشت 12تا  7روزهای  در شهر اسخیوانلی در ،روسیه و اوستیای جنوبی از سوی دیگر

 ؛فنی و سیاسی همراه باشد هایچالشخسارات در محدوده شهر با  ایماهوارهانتظار وجود داشت که سنجش 

های دو طرف دشوار بود. سنجش اولیه وضعیت شهر به از آن رو که میزان دقت و امکان انتساب به نیرو

ساختمان آسیب دیده شناسایی شدند.  230و در طی آن  به انجام رسید 2008 اوت 19استناد تصاویر روز 

ساختمان نیز به صورت جدی آسیب  55مورد به طور کامل تخریب شدند و  175، هاساختماناز مجموع این 

سبت تقریباً مساوی و در الگوهایی مشابه در سراسر شهر پراکنده شده بودند. دیدند. خسارات وارد آمده به ن

ساختمان در فواصل  25ده بود. در این منطقه بیش از بیشترین صدمات به نواحی یهودی نشین شهر وارد آم

 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 

مطابق  شوندمیایجاد  «گراد» هایراکتدر اثر  دشده بیشتر با خساراتی که معموالًیا هایتخریب مجموعه

به بار  هایخرابیحاضر به پذیرش مسئولیت  ،بود. از آن گذشته، علی رغم آنکه هیچ یک از طرفین درگیر

مظنونین اصلی استفاده  ،نشان از آن داشت که نیروهای گرجی ایماهواره هایدادهده نبود، بررسی آم

گراد علیه مناطقی هستند که تمرکز جمعیت  هایراکتتوپخانه و به ویژه  کورکورانه از آتش سنگین

برای تصرف شهر اسخیوانلی در  ی مذکورنیروها ر جریان یورشباالست. این حمالت د هاآنرنظامی در غی

 فته بود.گرصورت  2008 اوت 8صبح روز 

                                                           
تمرکز نیروها و ادوات روسی وجود داشت در روستاهای واقع در شمال  هاآن، نقاط چندی که در اوت 19بر اساس تصاویر ثبت شده در  37

که نیروهای  کندمیین حقیقت این برداشت را تقویت که حمالت به وقوع پیوسته بود. امشاهده شد درست در زمانی  شهر اسخیوانلی

 .کردندمیبرای غارت و تخریب اموال و روستاهای اقلیت نشین گرجی را حمایت  هااوستیاییروسی اقدام 
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که حاکی از خودداری نیروها برای  38،در لبنان 2006سال  هایدرگیریمیدانی پس از  هاییافتهس بر اسا

خسارات وجود داشت جش انجام حمالتی بود که منجر به ایراد خسارات کمتر شود، این فرض در ابتدای سن

در حوزه شهر اسخیوانلی پایین تر از میزان واقعی آن بوده است. با  هاساختمان که برآورد خسارات وارده به

ت قابل توجهی بود که تخمین اثرا ،وارد به شهر اسخیوانلی هایآسیباین همه، خطای اصلی در سنجش 

به جای  هاساختمانتانک از فاصله نزدیک بر  هایولهگلن اثرگذاری بمباران و شلیک ازاز واقعیت می ترپایین

 .گذاشتمی

تقادی گزارش ان 2008در سپتامبر که مقر آن در جمهوری اوستیای شمالی بود  39یک نهاد غیردولتی روسی

این نهاد غیردولتی بر هر اسخیوانلی منتشر کرد. در مورد ش ،سازمان مللتوسط  ایماهواره هایدادهاز تحلیل 

را  هاآنزمینی شهر موفق به تعیین محل و نوع خساراتی شد که سازمان ملل نتوانسته بود  تحقیقاتاساس 

دقیق و همه جانبه نبود و در آن تالشی برای ارائه تخمین  پایهزمینند. با وجود آنکه این تحقیق شناسایی ک

میزان که  دهدمیدر آن نشان آماری از فعل و یا ترک فعل مجرمانه صورت نگرفته بود اما مالحظات موجود 

. این دهدمیسازمان ملل نشان  هاییافتهشدت بیش از آن چیزی است که به  هاساختمانخسارات وارد به 

 هایساختمانع جانبی شناسایی آتش توپخانه و شلیک راکت به اضالبودن  ناممکن تباه در اثرتخمین اش

 40.در تصاویر ماهواره ای، اتفاق افتاد مسکونی بلند

با به خوبی مشخص بود  هاترکشجای برخورد  هاآنتصاویری که از سطح زمین تهیه شده بودند و در 

 5داده شده بود ترکیب شدند. تصاویر  هاساختمانتوضیحاتی در مورد همان  هاآنتصاویر ماهواره ای که در 

و همچنین  ایهوارهماه دیده ناشناس در تصاویر صدم هایساختماننشان دهنده موقعیت دقیق  6و 

نتیجه گیری نهایی سازمان گرفته شده است.  هاساختماناز همان است که تصاویری که از سطح زمین 

در برای سنجش دقیق میزان خسارات وارد  ایماهوارهآن بود که تصاویر  روسی مذکور در فوقغیردولتی 

از آن رو که زاویه عکس برداری محدود دارند و کیفیت عکس برداری  ؛ابزار دقیق و مناسبی نیستندشهر 

مهم یادشده باید  هایمحدودیتشایان ذکر است که  41محیطی حسگرها نیز به اندازه کافی مطلوب نیست.

 .شدمیمذکور اشاره  هایکاستینهایی به این  هاینقشهو در  گرفتمیمورد توجه قرار 

 (2009سریالنکا )

                                                           
و در پی درگیری با اسرائیل در  در مناطق جنوبی و شرقی لبنان یونوستو  یونیتارتحقیقات میدانی درون سازمانی که به سفارش  38

 به انجام رسید. 2006سپتامبر و اکتبر 
39 Charta Caucasica 
40 Available at: http://www.caucasica.org/analytics/detail.php?ID=1387 (last visited 29 April 2012). 
41 Ibid. 



 

18 
 

ماهواره ای که توسط سازمان ملل در جریان جنگ داخلی سریالنکا صورت گرفت  هایداده روند تحلیل

در کلمبو در ژانویه آغاز گردید. این تیم از  2009پیروی درخواست مستقیم تیم ملی این سازمان در سال 

میان سازمان خواسته بود تا تخمین جمعیتی از آوارگان غیرنظامی تامیل در این کشور ارائه دهد. این غیرنظا

آتش بس اعالم کرده بود گرفتار شده بودند. همچنین  هاآنکه دولت در  42ناحیه در منطقه موالیتیو 3در 

تا با بهره گیری از آن بتوان ماه پایانی درگیری جمع آوری و تحلیل شده بود  5تصاویر ماهواره ای طی 

آتش بس  هاآنره به مناطقی که در جایی گسترده غیرنظامیان را رصد کرد، حوادث مربوط به پرتاب خمپاجاب

و جای ترکش ناشی از  هاساختماناعالم شده است را مورد پایش قرار داد و در نهایت بتوان خسارات وارد به 

سیاسی در مورد مذاکرات بین تیم  هایحساسیتآتش توپخانه و حمالت هوایی را شناسایی کرد. نظر به 

درگیری  هاآنبشردوستانه به مناطقی که در  هایکمکنکایی برای سازمان ملل در سریالنکا و مقامات سریال

. با گرفتنمی در اختیار عموم قرار شدمیماهواره ای آماده  هایدادهکه در نتیجه  هاییگزارشدر جریان بود، 

ات حاصل از تحلیل تصاویر در جریان انجام مذاکر هاییافتهدولت سریالنکا از تهیه این اسناد و  ،این همه

 43.گردیدمیمطلع 

کارشناسان دبیرکل سازمان ملل در  کمیته هایفعالیتاز حمایت مستقیم  در هادادهمرحله دوم تحلیل 

 44صورت پذیرفت. 2010خصوص سریالنکا در سال 

 

 

 

                                                           
42 Mullaittivu 

انگلستان و متعاقب آن انتشار اتفاقی گزارشی دیگر که هر دو در آوریل  یهارسانهگزارشی توسط یک سفارتخانه خارجی در  انتشار 43

یک تنش مختصر دیپلماتیک شد و دولت سریالنکا را بر آن داشت تا سازمان ملل را به جاسوسی  موجببه وقوع پیوست باعث  2009

 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). 

http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
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 45(2008سپتامبر ) اسخیوانلیاست،  آسیب دیده هاآنکه اضالع جانبی  هاییساختمانعکس زمینی از  :5تصویر شماره 

 ، از تحلیلبردمیگلدستون در غزه از آن بهره  هیئتکمیته کارشناسان با بهره گیری از روشی مشابه با آنچه 

کمیته  .کردمیبرای تأیید شهادت افراد در مورد بمباران مناطق حفاظت شده استفاده  ایماهوارهتصاویر 

که  ،حمالت موشکی در مناطق ممنوعمنتسب کردن برای  هادادهمزبور همچنین در صورت امکان از تحلیل 

 .جستمی، به نیروهای طرفین بهره مملو از جمعیت غیرنظامی بودند

و یا توسط نیروهای هوایی  حمله هوایی صورت گرفته بود هاآنبه به تعیین مناطقی که  هاتحلیلدیگر 

در قالب چند گزارش و حاصل از تحلیل  هاییافته. اختصاص داشتقرار گرفته بودند سریالنکا مورد هدف 

                                                           
45 photograph courtesy of NGO Caucasica 
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. بخشی از این گزارش نهایی در گزارش کمیته به همچنین یک گزارش نهایی به کمیته کارشناسان ارائه شد

 گردیده است.نیز لحاظ منتشر شد  2011که در مارس سال دبیرکل سازمان ملل 

آسیب  هایساختمان)با رنگ سبز( که با  5نشان داده شده در تصویر شماره  هایساختماناز  ایماهواره: نقشه 6تصویر شماره 

 46یونیتار/ یونوست() با رنگ قرمز(، احاطه شده است.) اندشدهدیده که در تصاویر ماهواره ای مشخص 

کمیته کارشناسان بیش از هر چیز عالقه داشت در مورد فهرستی از اماکن مورد حمایت در منطقه منازعه 

از یک سو بتواند  ه امور پزشکی و بشردوستانه اختصاص داشتند ارزیابی دقیقی در اختیار داشته باشد تاکه ب

                                                           
46 Image © DigitalGlobe 
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باشد در صورت امکان مسئله انتساب حمالت را به  رقاد از طرف دیگررا تأیید کند و  هابمبارانتاریخ وقوع 

تأسیسات پزشکی، بشردوستانه و مذهبی که برای تحقیقات کمیته مورد  دهنحو مطلوب فیصله دهد. از بین 

در اثر آتش به احتمال زیاد هر یک دارای شواهدی مبنی بر خسارات گسترده بودند که  47بررسی قرار گرفت،

پزشکی و مرکز امدادهای  هایکمکمکان مربوط به  6به عالوه،  .مستقیم توپخانه ایجاد شده بودند

حضور  هاآندر حالی که هنوز مشغول خدمت رسانی بودند و افراد غیرنظامی در  ،ازمان مللبشردوستانه س

 .مورد هدف قرار گرفته بودند ،داشتند

کامل بنا متغیر  تا ویرانی هاساختماناز صدمات مختصر به سقف  طیف خسارات، ،تهیه شده به گواه تصاویر

ن مورد بررسی به اکام امبودند. تم

به نحوی که از آسمان شکلی واضح و 

به عنوان  48نیز قابل تشخیص باشد

عالمت گذاری شده  ،نقاط مورد حمایت

نیز به دلیل  هاسازهد. دیگر بودن

معماری خاصی که داشتند به آسانی به 

دارای ارزش فرهنگی  هایمحلعنوان 

قابل تشخیص بودند. همان طور که در 

نیز به خوبی قابل مشاهده  7تصویر 

بی که در اختیار کمیته است، ارزیا

یک  هایخرابیکارشناسان از میزان 

 که در لبه جنوبی منطقه 49بیمارستان

 خسارات وارده به بیمارستان ایماهواره: ارزیابی 7تصویر شماره 

 والیپونام، سریالنکا )یونیتار/یونوست( ممنوع نخست واقع شده بود قرار گرفت،

 50بوده است. گوناگون به شدت مورد حمله توپخانه هایتاریخحاکی از آن است که این بنا در 

در خصوص مسئله انتساب باید گفت که علی رغم اینکه تردید اندکی در مورد حمالت متعدد به 

برای شناسایی مسئول حمالت  ایکنندهتعییننشانه وجود داشت اما هیچ مورد حمایت  هایساختمان

                                                           
 .شودمیبیمارستان، مرکز توزیع سازمان ملل، و دو مکان فرهنگی/مذهبی  7تاسیسات شامل این  47
 معموالً به آسانی در تصاویر تجاری ماهواره ای که در گزارش مورد استفاده قرار گرفته بودند قابل تشخیص است.عالمت صلیب سرخ  48

49 Vallipunam 
 در خصوص مناطق مورد حفاظت به صورت غیرمحرمانه در گزارش کمیته کارشناسان دبیرکل لحاظ شده بود.ارزیابی  هاینقشه 50
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آثار به جا مانده از و به این ترتیب بررسی موضوع حمالت عمدی نیز عمالً منتفی بود.  شدنمیمالحظه 

نیروهای ارتش هم بود و  51هم قابل انتساب به ببرهای تامیل هاخمپاره حمالت خمپاره ای نظر به اندازه

اهواره وجود نداشت از تصاویر م گیریبهرهکه امکان انتساب خسارات با  البته این بدان معنا نیست سریالنکا.

 .نمودنمیچنین امکانی را برای کمیته کارشناسان فراهم  ،خاص هایساختمانشهادت افراد در مورد  بلکه

نواحی حفاظت  که را تریبزرگ، هنگامی که دامنه پایش خسارات گسترش پیدا کرد و مناطق این با وجود

در مورد  هادادهبتوان از مجموع تا در بر گرفت، آنگاه این امکان فراهم شد نیز واقع بود را  هاآنشده در 

 با ضریب اطمینان باال گرفت. ینیروهای نظامی که به احتمال زیاد مسئول حمالت هستند تصمیمات

به انجام رسید  Puthukkudiyiruppuو مرکز منطقه  2و  1مناطق ممنوعه در که از نواحی واقع ارزیابی دقیق 

ساختمان  200نقطه را به عنوان نقاط آسیب دیده شناسایی کرد. از شمار یادشده، بیش از  1525مجموع  در

مکان از جمله  230یا به طور کلی تخریب شده و یا به شدت آسیب دیده بودند. همچنین اثرات بمباران در 

نند ساحل دریا( مورد محل نیز در فضاهای باز )ما 1020مورد شناسایی قرار گرفت و  هاساختمانسقف 

 هدف قرار گرفته بود.

مورد حمایت به صورت اتفاقی  هایمحلبر بنیان تحلیل این مناطق مورد هدف قرار گرفته، نتیجه آن بود که 

 توانمیبلکه بخشی از یک الگوی گسترده بمباران هستند که  اندنگرفتهقرار و یا در اثر اشتباه مورد اصابت 

استفاده در این مناطق وسیع و کمبود مورد ای نامید. با توجه به میزان مهمات آن را بمباران منطقه 

تسلیحاتی که نیروهای غیردولتی با آن رو به رو بودند، تردید اندکی وجود داشت مبنی بر این که تنها ارتش 

حاوی جزئیات و  هاینقشه. ه استسریالنکا توانایی چنین آتش توپخانه سنگین و طوالنی مدتی را دارا بود

ی در رابطه با این مناطق بمباران شده به عنوان شواهدی برای حمالت و استفاده از نیروی نظامی آمار کمّ

برای  ،هزار آواره تامیل نیز بودند هادهتوسط ارتش در مناطق پرجمعیت که شامل بدون تناسب و کورکورانه 

 52اختیار کمیته کارشناسان قرار گرفت.اظهار نظر در 

ماهه به وقوع  منطقه مجزا و طی یک بازه زمانی پنج 130بررسی دقیق خساراتی که در بیش از با وجود این، 

بخش اعظم این  54ست.ا 53پیوسته است به طور مشخص قابل انتساب به نیروی هوایی ارتش سریالنکا

                                                           
51 Tamil Tigers (LTTE) 
52 ‘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) 

 چیزی از از نیروی هوایی سریالنکا باقی نمانده بود. 2009تا اواخر ژانویه  54
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 55،حضور و فعالیت داشتند هاآند که نیروهای غیردولتی پیش تر در دنحمالت به مناطقی صورت گرفته بو

. برخی از مناطقی که غیرنظامیان قرار داشتندیا در نواحی واقع شده بودند که در خارج از مناطق آتش بس 

هوایی نیز در نزدیکی  یحمله 10بود. با این همه حدود  چادر نزده بودند نیز مورد حمله قرار گرفته هاآندر 

یکی از حمالت هوایی که در داخل مارستان شناسایی شد. محل چادرهای غیرنظامی و همچنین یک بی

آوریل  2داخلی سازمان ملل به تاریخ  هایگزارشبه وقوع پیوسته بود در یکی از  2منطقه آتش بس شماره 

این حمله به عنوان نخستین مدرک مستقل برای اثبات حمالت  57نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. 200956

در حالی که دولت سریالنکا ظاهراً چنین تحرکاتی را ممنوع کرده و  شودمیمداد قل از سوی دولت،هوایی 

یک خبرنگار در کولومبو موفق شد به این گزارش  58هرگونه مشارکت نیروهای دولتی را تکذیب نموده بود.

در انگلستان  4در شبکه  2009آوریل  21دست پیدا کند و آن را منتشر نماید و ضمن یک برنامه به تاریخ 

اصلی آن توضیحاتی ارائه دهد. این حقیقت که مقامات کشور سریالنکا پس از پخش این  هاییافتهمورد 

این سند تعبیر بر آن داشت تا آن را به معنای قبول ضمنی نتایج را برخی  اندنکردهبرنامه هیچ اظهارنظری 

 59ند.نمای

یکی از مواردی که کمک شایانی به تحقیقات کمیته کارشناسان کرد تحلیلی دقیق بود که از آتشبارهای 

د محل و جهت خمپاره انداز با رصارتش سریالنکا که در تمام منطقه درگیری پراکنده شده بود ارائه گردید. 

ه ارتش سریالنکا جهت آتشبار ایجادشده در اثر قرار دادن این ادوات در طی زمان، مشخص شد ک هایچالهو 

شبه واقع مسیر حرکت غیرنظامیان و  چرخانده است و در 3و  2خود را مکرراً به سوی مناطق آتش بس 

 هایافتهدنبال کرده است. این  2009اوایل ماه می به سوی جنوب در اواخر  هاآننظامیان را همراه با حرکت 

پایانی  هایماهاین هدف که نشان داده شود ارتش در طول به عنوان شواهدی متقن به کمیته عرضه شد با 

مخاصمه توان آتش خود را برای بمباران مناطق ممنوعه یادشده حفظ کرده است در حالی که این مناطق 

 .اندبودهمملو از افراد غیرنظامی 

                                                           
ساخت و ساز در مجاورت پوشش درختی در  هاییتفعالبه ساخت سنگرهای دفاعی،  توانیممورد بحث  یهامحلبه عنوان نمونه برای  55

 به صورت ناقص در ساحل مدفون شده بودند.که  هایییققاو سواحل و  هاجادهنزدیکی خط مقدم، آرایش سربازان در امتداد 
56 Satellite-Detected Damages and IDP shelter Movement Report for March 2009, internal UN 

distribution, 2 April 2009. 
که در آن پناهگاه غیرنظامیان به چشم  2در گزارش به این موضوع اشاره شده بود که محل حمله هوایی در داخل منطقه آتش بس  57

 بوده است. خوردینم
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). 

http://english.aljazeera.net/
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خمپاره  نیز قابل مالحظه است، شواهدی وجود دارد دال بر این که ارتش 8چنان که در تصویر شماره 

 60اندازهای خود را در محوطه یک مدرسه ابتدایی و بیمارستان مرکزی منطقه مستقر کرده است.

برخالف مورد غزه که هیچ مدرک قانع کننده ای مبنی بر نقض بالقوه حقوق مخاصمات مسلحانه از سوی 

ارائه نشد، مجموعه ای از شواهد ناقص و در عین حال قابل توجه علیه ببرهای  هادرگیریحماس در جریان 

در مراحل پایانی جنگ داخلی وجود داشت. نه تنها این امکان وجود داشت  هاآنتامیل در خصوص اعمال 

سپر به عنوان  هاآنغیرنظامی و استفاده از دن مخفیانه آتشبار در کنار مناطقی با سکنه که موارد قرار دا

انسانی به عنوان یک جنایت جنگی شناسایی شود، بلکه مدارکی در دست بود که نیروهای غیردولتی اقدام به 

که مملو  هاییپناهگاهأسیسات پزشکی، مذهبی و دیگر ساخت استحکامات نظامی )ازجمله خندق( در کنار ت

ر زمره موارد نقض حقوق بین الملل . الزم به ذکر است که این تحرکات داندکرده، اندبودهاز غیرنظامیان 

نیروهای نظامی سریالنکا قرار  هستند از آن رو غیرنظامیان را در معرض خطر غیرضروری و حمله از سوی

 .دهدمی

ببرهای تامیل شامل قرار دادن عمدی صدها خودروی سنگین کننده ترین مدارک علیه ع و اقنا ترینکاملاما 

به  ناطق پرجمعیت بود که در عمل به منزله استفاده از غیرنظامیانمشکوک به حمل ادوات نظامی در م

و از سوی  دادمیرا در معرض حمله قرار  ان. این عمل از یک سو غیرنظامیآمدمیعنوان سپر انسانی به شمار 

، خودروهای هادرگیری. در پایان ساختمیرا با خطر انفجار و حریق ادوات نظامی رو به رو  هاآندیگر 

ایجاد یک آتش سوزی عظیم  سبب ،2009می  16سنگین شبه نظامیان در یک انفجار شدید در صبح روز 

عدم پناهگاه در این حریق از بین رفتند. به دلیل -چادر 200متر مربع گردید.  36000به شعاع  ایمنطقهدر 

امکان تخمین میزان  در زمان وقوع این حادثه، 3اطمینان از شمار غیرنظامیان حاضر در منطقه آتش بس 

 61و زخمیان وجود نداشت.شدگان کشته 

                                                           
که این تأسیسات عمومی در زمان مورد بحث در حال فعالیت بوده باشند. با این همه، مدرسه متعاقباً ویران شده و  رسدمیبعید به نظر  60

 شاهدی وجود ندارد مبنی بر این که بیمارستان بازسازی شده باشد. هیچ 2010تا اواخر سال 
مورد  2008گرجستان در سال  هایدرگیریاین انفجار توسط حسگرهای سنجش کننده آتشی پایش شد که پیش تر در جریان  61

 استفاده قرار گرفته بودند.
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در ویران شده بود، ارتش سریالنکا،  هایخمپارهتوسط  هاقسمتکه در برخی  ،: بیمارستان مرکزی منطقه8 تصویر شماره 

 قسمت پایین در سمت چپ تصویر، قابل مشاهده است.

 

 برای نجات؟ هاماهواره

تحلیل تصاویر ماهواره  ،دهدمیگرجستان و سریالنکا نیز نشان  مطالعه موردی سه وضعیت غزه، همانگونه که

نگی ارائه دهد. با وجود ج جرائم پیرامون ای این قابلیت را دارد تا شواهدی متقن و مستقل را در تحقیقات

و معاذیر سیاسی رو به رو  هادادهدر تحلیل  ، دشواریهامحدودیتخی از این فناوری با بر برداریبهره ،این

 هاینقضبرای احراز  ،ایماهوارهاز تصاویر  برداریبهرهدر زمینه  هادشواریاز این  درک بهتر شتناست. دا
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 هایپژوهشاین بخش کاربردی از  هایتواناییدر زمینه موجب خواهد شد تا  ،حقوق مخاصمات مسلحانه

 وجود داشته باشد. ، انتظارات معقولبشردوستانه

 فناورانه هایمحدودیت

ابر،  هایتودهقادر به عبور از  هاآنست که آن ا 62محدودیت مشخص سنجشگرهای الکترواپتیکی ماهواره ای

برای دسترسی  هاآنگیاهی متراکم و همچنین قابلیت دید در شب نیستند. از این رو استفاده از  هایپوشش

جغرافیایی و فصلی مواجه است. به عنوان  هامحدودیتو رصد مخاصمات مسلحانه در برخی نقاط جهان با 

در فصل  2009سریالنکا به جای وقوع در موسم خشک ابتدای سال  هایدرگیریپایانی  هایماهمثال، اگر 

، پوشش ابر موجود بر فراز منطقه مانع از بهره برداری از افتادمیاتفاق  2008پربارش در پایان سال 

 .شدمیدقیق از منازعه  هایتحلیلی برای ارائه الکترواپتیک هایماهواره

ماهواره ای در شرایط این چنینی، نسل جدید حسگرهای راداری  هایدادهیک جایگزین مناسب برای 

جوی نوع پیش گفته را ندارد. به دلیل  هایمحدودیت( است. این فناوری نوین SAR)موسوم به حسگرهای 

وری ، امکان جمع آکنندمیو پرتوافکنی راداری سطح زمین  آنکه حسگرهای جدید اقدام به نقشه برداری

ابر و حتی تحت شرایطی از میان پوشش گیاهی متراکم نیز وجود دارد. از  هایتودهاطالعات در شب، از میان 

تخریب گسترده ساختمان یا آسیب جدی به  هاآنیی مناطقی که در برای شناسا توانمیفناوری یادشده 

 انبوه جمعیت آوارگان هاآنو یا با توسل به محیط زیست در اثر مخاصمه به وقوع پیوسته استفاده کرد 

این فناوری  هاکاربرینمود. رصد نیروهای نظامی در زمره دیگر  یابیمکانرا  63غیرنظامی در دریا یا خشکی

مانع از بهره برداری از این فناوری برای تشخیص نقض حقوق  ی، عوامل چندهاقابلیتوجود این  با 64است.

صاویر سنتی تفسیر ت هایشیوهمخاصمات مسلحانه توسط نهادهای غیردولتی و مؤسسات غیرنظامی است. 

 هایشیوهبه راحتی قابل تبدیل به  گیردمیکترواپتیکی مورد استفاده قرار ال هایدادهکه به طور معمول برای 

 هایپیچیدگیمختصات اطالعاتی رادارها دارای قابل استفاده در حسگرهای راداری نیست. از آن رو که 

خاصی است و افرادی که در تفسیر و خوانش این اطالعات دارای تبحر هستند هنوز در قالب سازمان 

 هایفعالیتامکان ارائه خدمات از سوی این افراد برای و  اندمشغولاطالعاتی و نظامی دولتی به فعالیت 

. محدودیت دیگر آن است که به دلیل استفاده دوگانه نظامی و غیرنظامی قیمت وجود ندارد غیرنظامی

                                                           
62 electro-optical satellite sensors 

برای شناسایی مسیرهای  هادادهدر دریاهای آزاد مناسب هستند. این قبیل  هایکشتبه طور خاص برای حرکت  SARحسگرهای  63

 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. 



 

27 
 

امنیتی در خصوص برخی  هایمحدودیت موارد، اطالعات حاصل از این حسگرها باالست و عالوه بر این

 65مناطق حساس نیز وجود دارد.

 هایدادهالکترواپتیکی و راداری که با کیفیت بسیار باال اقدام به ضبط  هایماهوارهدر مورد محدودیت ک ی

مذکور  هایماهوارهآن است که که در رابطه با آن آگاهی کافی وجود ندارد  کنندمیتصویری از سطح زمین 

ثبت اطالعات یک منطقه خاص با ارزش دستور و باید  پردازندنمیبه صورت خودکار به ثبت اطالعات 

بدان  مسئلهداده شود. این  هاآنمشخص اقتصادی، سیاسی یا بشردوستانه به صورت برنامه ریزی شده به 

و یا به صورت ناگهانی و در مناطق  شودنمیگزارشی مخابره  هاآنمخاصماتی که در مورد معناست که 

تحت پوشش حسگرهای تجاری قرار نگیرند. زمانی هم  هاهفتهدوردست اتفاق می افتند ممکن است برای 

 هاآنقابل توجهی از  ، نظر به گذشت زمان، شواهدآیندمیکه با تأخیر زیاد تصاویر مناطق مزبور به دست 

 هاآنسال گذشته برخورد داشته است که در  5نیست. سازمان ملل با موارد چندی در طی  قابل دستیابی

هرگز به انجام نرسیده است به دلیل آنکه پوشش  ،اپایه از یک رویداد خاصدرخواست برای تحلیل فض

 66تصویری الزم از آن منطقه در دسترس نبوده است.

همچنان  ،غزه و سریالنکا ردولتی است، مانند رخدادهاینبردهای نامتقارن که شامل درگیری با نیروهای غی

موجود در کیفیت تصاویر حسگرهای  هایدیتمحدو. نظر به آیندمییک چالش فنی و تحلیلی به شمار 

شورشی نامنظم با مشکل مواجه است. همین معضل در  هایگروهغیرنظامی، تشخیص تحرکات و اعمال 

که توانایی استقرار نیروی نظامی متعارف و ادواتی که از فضای ماورای جو قابل تشخیص  هاییگروهمورد 

شهری، در استتار یا زیر پوشش گیاهی  هایمحیطباشد نیز وجود دارد. واحدهای کوچک غیرنظامی که در 

عمال و تا حد زیادی غیرقابل رؤیت هستند و همین مسئله تمرکز نامتوازن بر ا کنندمیمتراکم فعالیت 

 67.شودمیحرکات نیروهای مسلح منظم را سبب 

                                                           
. بر اساس کندیمآلمان فعالیت  2007ماهواره ای سال  یهادادهبر اساس قانون امنیت  X-TerraSARبه نام  SAR آلمانیحسگر  65

رو به روست. در زمان نگارش این  هایییتمحدودباشد با  عات راداری که مربوط به نقاط خاصغیرنظامیان به اطالاین قانون دسترسی 

مخاصماتی در جریان است تأثیرگذار  هاآنمتن مشخص نیست که این سیاست تا چه اندازه بر انتشار اطالعات مربوط به مناطقی که در 

 بنگرید به:بوده است. 
‘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). 
 (2005-2012)بر اساس تجارب شخصی نویسنده در یونیتار/ یونوست  66
در مورد  UNOSATتنها اطالعات جمع آوری شده در رابطه با اعمال غیرقانونی توسط حماس، شناسایی و تحلیلی بود که توسط  67

کیلومتر گردید. در گزارش گلدستون این  1.2خسارات وارد به یک دیوار مربوط به تأسیسات تصفیه فاضالب که باعث نشت مواد به طول 

هیچ شاهد یا مدارک مستدلی در این زمینه این مسئول بودن نیروهای اسرائیلی را مفروض انگاشت. با وجود  توانمی طور آمده است که

http://www.gwu.edu/~spi/assets/docs/PPP_DLR_SatDSiG
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 هاییمحدودیتتسلیحاتی ممنوعه با  هایسامانهن در تشخیص استفاده از همچنی ایماهوارهتحلیل تصاویر 

 ایخوشه هایبمباستفاده از بر مبنی  ایکنندهدر گرجستان، هیچ مدرک قانع رو به روست. به عنوان مثال 

شهر گوری و یا در حومه آن به دست نیامد، با وجود آنکه دیده بان حقوق بشر زمان  توسط نیروهای روس در

مسئله استفاده از  همچنین 68و مکان تقریبی حمالت گزارش شده را در اختیار مسئوالن امر قرار داده بود.

ن به دلیل مشخص نبودن ای ،توسط نیروهای مسلح اسرائیل ،مجهز به فسفر سفید در غزه هایخمپاره

تسلیحات در تصاویر ماهواره ای به صورت الینحل باقی ماند و به همین دلیل امکان اظهارنظر در خصوص 

 ر نشد.میس هاآنقانونی بودن استفاده از 

تشخیص خسارات ناتوانی در  ،حاکم بر سنجش میزان خسارت از فضا هایمحدودیت ترینجدیاما یکی از 

و آتش بارهای با برد پایین است. در مورد شهر اسخیوانلی همین  هاخمپارهشلیک تانک،  ناشی از آتش

محدودیت موجب شد تا صدها ساختمان آسیب دیده در نقاط مختلف شهر در آمار آورده نشود و اتهام 

آتش سوزی  ناشی از هایخرابیبه آن دلیل که  شود؛ ترسنگینجانبداری به ضرر نیروهای اوستیای جنوبی 

پایش خسارت که  هاینقشهاین طور نتیجه گرفت که  توانمیقابل مستندسازی بود.  ق تربه شهر بهتر و دقی

توسط سازمان ملل منتشر شدند دارای درجات نامتوازنی از دقت بود و بیشتر اطالعات آن مربوط به نقاطی 

مید زیادی بودند. متأسفانه ا 2008 اوتکه تحت بمباران نیروهای ارتش گرجستان در اوایل  شدمیاز شهر 

 حاصل در فناوری مربوط به حسگرها وجود ندارد. هایپیشرفتبه رغم  ها،برای اصالح این محدویت

 مبهم، ناقص و نامطمئن هاییافتهبه تحلیل: مربوط  هایچالش

ماهواره ای  هایدادهبرخی اوقات تحلیل دقیق یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که 

 ،ناقص، مبهم و حتی از نظر سیاسی حساسیت برانگیز شود. یک مثال برای این موضوع هاییافتهمنجر به 

مربوط به تصاویر ماهواره ای است که وزیر امور خارجه وقت آمریکا کالین پاول در جلسه شورای  هایداده

یمیایی و بیولوژیک عراق ارائه کرد. ش هایسالحامنیت سازمان ملل متحد در خصوص تأسیسات مربوط به 

حوادثی که منجر به جنگ دوم خلیج فارس گردید و امروزه اکثر صاحب نظران تفاسیر ارائه شده بر اساس 

                                                                                                                                                                                     
صدمه در نتیجه حمله  تواننمیدر دست نبود. بر اساس بررسی موضوع در دولت اسرائیل این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که 

تخریب سازه مذکور را اقدامی از سوی حماس با هدف ایجاد وقفه در پیشروی نیروهای مسلح  توانمیهوایی اتفاقی را منتفی دانست اما 

آن را نقض بالقوه حقوق بین الملل عرفی به نحو مذکور در  توانمیاسرائیل نیز به شمار آورد. اگر این موضوع صحت داشته باشد آنگاه 

 بنگرید به:ی بر ممنوعیت تخریب تأسیسات حاوی مواد خطرناک دانست. پروتکل دوم مبن 15از پروتکل اول الحاقی و ماده  56ماده 
 ‘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-A1D2-

8B30F64022BE/ 0/GazaOperationInvestigationsUpdate.pdf (last visited 1 May 2012). 
68 

http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/8E841A98-1755-413D-A1D2-8B30F64022BE/
http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/8E841A98-1755-413D-A1D2-8B30F64022BE/
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ممکن است یا عالوه بر این، امکان اشتباه در خوانش تصاویر وجود دارد،  69.دانندمیتصاویر یادشده را اشتباه 

خام  هایدادهصاحب نظران یک تصویر را به طرق مختلف تفسیر کنند. حتی این احتمال وجود دارد که 

مطابق با خواسته کارفرما تفسیر کنند. گذشته از این، ممکن است شرایط  –ناخواسته  –موجود در تصاویر را 

پردازش شده مناسب و  ایهدادهگوناگونی در صحنه به وقوع بپیوندد که تولید  ایحاشیه هایموقعیتو 

 معنادار از تصاویر ماهواره ای مربوط به مخاصمات مسلحانه را به چالش کشد.

اصلی پیشرو در جریان جنگ داخلی سریالنکا تأیید اخبار مربوط به حمالت خمپاره ای  هایچالشیکی از 

. آمدمین به شمار تحقیقات کمیته کارشناسادر داخل مناطق آتش بس بود که یکی از مسائل مرتبط با 

از قبیل احداث چاه برای بهره  ده بودشانتخاب برای ادامه حیات برخی از غیرنظامیان که توسط  هاییراه

صحرایی و پناهگاه و همچنین امکان جا به جایی آسان  بهداشتی هایسرویسبرداری توسط اعضای خانواده، 

مخفی بماند. از این رو این با کالیبر کوچک و متوسط  هایخمپارهچادرها مجموعاً باعث شده بود که اثر 

غیرنظامیان که به  هایپناهگاهدر سطح زمین بسته به شمار احتمال وجود داشت که اثر بمباران توپخانه 

 شکل چادر بودند متغیر باشد و مناطق پرجمعیت دارای کمترین اثرات خمپاره بر زمین باشند.

دارای ساخت جغرافیایی پیچیده و ناآشنا امری طبیعی  هایمحیطمربوط به  عدم اطمینان از تفسیر تصاویرِ

از رخدادهای خاص کافی  ایمجموعهصاویر موجود برای بازسازی پوشش زمانی تکه  هنگامیاست به ویژه 

وجود خواهد  محتمل و قابل قبول باشد تواندمینباشد. در این حالت چند تفسیر که هر یک به نوبه خود 

 ایماهوارههمین موضوع سؤاالت بشردوستانه را بدون پاسخ خواهد گذاشت. مقایسه دوگانه تصاویر داشت و 

ام انگیز متداول در هاز جمله موارد اب اندشدهمربوط به یک منطقه که پیش و پس از یک رویداد خاص ثبت 

هدف در این شرایط تعیین دقیق آن است که در فاصله بین این دو تصویر بر است.  ایماهوارهتصویربرداری 

روی زمین چه اتفاقی افتاده است. زمانی که تفسیر به یک سری از تصاویر محدود وابسته باشد، به ویژه 

                                                           
نگامی که تحلیل حاکی از آن بود که ه ،سنای آمریکا در خصوص اطالعات آمریکا در مورد عراق پیش از آغاز جنگ 2004گزارش سال  69

به انجام رسیده در سرم و واکسن سازی امیریه گردید، هیچ  هایفعالیتظرات مختلف در مورد طبیعت منجر به ارائه ن ایماهواره هایداده

 هایفعالیت»از آنچه فرایند بازبینی برای حل و فصل این اختالف وجود نداشت و همین مسئله سبب شد تا تفسیر اشتباه سازکار یا 

که تحلیل تصاویر به صورتی انجام  رسدمیبه گزارش نهایی کالین پاول راه یابد. عالوه بر این، این گونه به نظر  شدمیخوانده « غیرمعمول

ساختگی  یهاگزارششمیایی مورد ادعا باشد و بدین ترتیب  هایسالحدر مورد محل واحدهای تولید  هاآنگرفته است که مؤید تصورات 

 را تأیید کند. (Curved Ballکرود بال )مأمور مخفی به نام 

 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/iraqreport2-
textunder.pdf (last visited June 2012). Volume 94 Number 886 Summer 2012. 
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پیش ضبط شده باشند آنگاه این احتمال وجود  هاسالیا حتی  هاماهتصاویر پیش از وقوع رخداد زمانی که 

 ارد که چند واقعه پیچیده در یک تصویر کلی و مبهم فشرده شوند که بالطبع ارزش کمی نیز دارد.د

که نیروهای شورشی در حال پیش روی به سوی اردوگاه آوارگان  هاییوضعیتدر یک پرسش متداول که 

ن است که آیا اردوگاه مورد حمله قرار گرفته پاسخگوی آن باشد آ ایماهوارهتصاویر  رودمیانتظار هستند 

در این حالت با وجود آنکه تصاویر پسینی ممکن است فقدان چادرهای آوارگان را نشان دهد، است یا خیر؟ 

تصاویر حاوی شواهد کافی نباشد که بر پایه آن بتوان با اطمینان گفت که نیروهای  آناما ممکن است 

و نبود چادرها در اثر نقل مکان سریع آوارگان پس از شنیدن خبر نزدیک  ندابردهشورشی چادرها را از بین 

وجود ندارد، فقدان  هاآنشدن شبه نظامیان نیست. در این شرایط پیچیده که مدارک کافی نیز در مورد 

 70نامطمئن و مبهم خواهد شد. هاییافتهتصاویر ماهواره ای کافی نهایتاً منجر به 

، انتساب حمالت به هر یک از نیروهای مورد مطالعه در این پژوهش نیز مالحظه شدهمان طور که در هر سه 

که امکان  بودهفرایندی به غایت دشوار  ،درگیر بر پایه بررسی دقیق مشخصات و اطالعات مربوط در تصاویر

باز  ایهزمینیا  هابیمارستانکوچک که در سقف  ایخمپارهاشتباه در آن فراوان است. برای مثال اثرات 

شناسایی شده بودند اگر به تنهایی و خارج از بافت کلی مخاصمه مورد تحلیل قرار گیرند قابل انتساب به هر 

حتی رخدادهای بزرگ مانند انفجارهای عظیم در ساعات پایانی جنگ داخلی  یک از طرفین درگیر هستند.

طرف مسئول  هاآن نتوان بر اساس کم اهمیت باشند کهمبهم یا  هاییسرنخدر سریالنکا ممکن است حاوی 

 را شناسایی کرد.

 سیاسی و آینده پیش رو هایمحدودیت

 ذاتاً نظامی، هایفناوریصدور مجوز بهره داری تجاری از برای  1994پس از تصمیم دولت آمریکا در سال 

با کیفیت باال و گسترش حسگرهای جدید و پیشرفته تا حد زیادی  ایماهوارهدسترسی عمومی به تصاویر 

مهم در این میان  ءاما یک استثنا 71ادامه یافته است. هاآنبدون دخالت سیاسیون و مانع تراشی از سوی 

. دولت گذاردمیبر بهره برداری از تصاویر مربوط به منازعات خاورمیانه اثر سوء همچنان که وجود دارد 

مربوط به  ایماهوارهفروش و یا توزیع تصاویر  قانونی را اجرایی کرد که بر اساس آن 1997سال  آمریکا در

                                                           
 هاگروهیک خطر که پیوسته در زمینه انتشار تصاویر ماهواره ای به وسیله نهادهای غیردولتی و بشردوستانه وجود دارد آن است که این  70

ممکن است محصول نهایی اطالعاتی را به دلیل بی تجربگی، هیجان و یا فشار برای تأیید انتظارات افکار عمومی منتشر کنند یا 

شتاب زده  هایقضاوتو همین مسئله باعث شکل گیری  کنندنمینهایی منتقل  هایکنندهی را به استفاده محصوالت اطالعات هایکاستی

ماهواره ای از سوی وزیر امورخارجه آمریکا به  هایداده. یک نمونه خوب برای این موضوع ارائه تفاسیر شودمیدر مورد محتوای اطالعات 

 است. 2003شورای امنیت سازمان ملل در فوریه 
71 See Y. A. Dehqanzada and A. M. Florini, above note 2. 
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متر  2با وضوح کمتر  جوالن و منطقه حائل در مصر، سوریه و لبنان هایبلندیاسرائیل، غزه، کرانه باختری، 

 72.کردمیرا ممنوع 

عرضه  هایشرکتمحسوس بود از آن رو که  2009محدودیت یادشده به خوبی در زمان جنگ غزه در سال 

کیفیت تصاویر خود را که بر  مندنظامتا به صورت  کردمیر را مجبو ایماهوارهتجاری تصاویر کننده خدمات 

 هایدادهرصد و تحلیل  هایلیتفعاکیفیت اولیه پایین آورند. در واقع تمام  %25فراز غزه ثبت شده بودند با 

سازمان ملل در مورد غزه برای نهادهای بشردوستانه و به ویژه برای مأموریت گلدستون بر اساس همین 

حاصل داشت به انجام رسید.  هاییافتهکه اثر منفی زیادی بر دقت و اطمینان از تصاویر با کیفیت پایین 

صورت نگرفته است اما  ایمطالعهروند کار سازمان ملل  البته در خصوص تأثیر کیفیت پایین تصاویر بر

 هایزیرساختو  هاساختمانارزیابی صدمات وارد به تمام دقت کاهش بدیهی است که این مسئله موجب 

 موجود در باریکه غزه شد.

 هایدولتمتعلق به آمریکاست،  هایماهوارهمذکور از نظر قانونی تنها شامل حسگرهای  یتگرچه محدود

 ایماهواره هایشرکترا با  ایدوجانبهتا همین اواخر موافقتنامه های  اندشدهآمریکا و اسرائیل هر دو موفق 

یکی از شواهد  73مشابهی قابل اعمال باشد. هایمحدودیت هاآنکه در نتیجه اروپایی و آسیایی منعقد کنند 

متعلق به  2و  GökTürk 1 هایماهواره مربوط به تنش دیپلماتیک اخیر بین اسرائیل و ترکیه آن است که

متر  1با کیفیت کمتر از از قلمرو اسرائیل و فلسطین اقدام به دریافت و توزیع تصاویر  2013ترکیه از سال 

اعمالی از سوی آمریکا بازنگری شده و یا به  هایمحدودیتدر صورت وقوع این امر، ممکن است  74.نمایند

 صورت کلی منسوخ گردد.

روزافزون  یعالقه ،برای رصد و تحلیل منازعات ایماهوارهبهره برداری از فناوری  یبالقوهیکی از نتایج 

برای محدود کردن تولید و انتشار تحقیقات  77 عضو سازمان ملل متحد در گروه هایدولتبسیاری از 

است. برخی  فضاپایه در خصوص مسائل جنجالی مربوط به حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه

قرار  این سازمان هایآژانس هایدستورالعملاخیر تحت فشار  هایسالداخل نظام ملل متحد در  هایبرنامه

                                                           
72 National Defence Authorisation Act for Fiscal Year 1997, US Government, 23 September 1996, 

Sec. 1064. 
73 ‘Turkey dismisses Israel’s concerns over satellite’, in Reuters, 11 March 2011, available at: 

http://www. reuters.com/article/2011/03/11/turkey-israel-satellites-idUSLDE72A1VM20110311. See 

also ‘Göktürk – project of reconnaissance and surveillance satellite system’, Turkish Air Force, 

available at: 

 http://www.hvkk.tsk.tr/EN/IcerikDetay.aspx?ID=167&IcerikID=154 (both last visited 5 May 2012). 
74 Ibid. 

http://www/
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در  هاماهوارهانتشار عمومی اطالعات حاصل از  تحدید رو به گسترش هادستورالعمل. رویکرد این اندگرفته

 75بشردوستانه است. هایفوریتمخاصمات مسلحانه و رابطه با 

اثر  ایماهوارهسیاسی در نظام سازمان ملل برای محدود کردن بهره برداری از فناوری  هایتالشاینکه این 

منفی در توانایی سازمان ملل در تحقیقات آینده خواهد داشت یا خیر در آینده مشخص خواهد شد. اما آنچه 

فنی و تحلیلی  هایتوانمندیتر از در آینده نزدیک نهادهای حقوق بشری هر چه بیشمسلّم است آن است که 

 برای انجام تحقیقات مستقل فضاپایه برای رصد و تحلیل مخاصمات بهره خواهند جست.

                                                           
 ملل. بر اساس مکاتبات داخلی سازمان ملل و مکالمات خصوصی با همکاران در سازمان 75


