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  حقوقدان -اميرفيض

 ن خوراک اينآبی بی سی درميان گذاشته که نقد  يک عضو ارشد داعش درافغانستان حرف راستی را با
بمباران ازسربريدن وحشيانه تراست وسربريدن رحميمانه ترين شيوه کشتن < :او گفته ؛تحريراست

  .>است

قای اوباما ھم يکسال قبل ازاظھارنظر داعش درمورد بمباران ھای ھوائی ھواپيماھای بدون سرنشين آ
   :گفته است

 دفاع عادالنهاياالت متحده کاربرد ھواپيما ھای بدون سرنشين برای ھدف قراردادن تندرويان خطرناک را <
چنين حمالتی زمانی انجام ميشود که < :گفت آمريکا> ھم او دريک سخنرانی دردانشگاه دفاع ملی ميداند

   >.اطمينان حاصل شود که منجربه تلفات غيرنظامی نخواھد شد ،به نسبت

ابق قای اوباما دراولين سخنرانی خود درسازمان ملل متحد اشاره به مواردی داشت که درحکومتھای سآ
   .مده استآن چنين آ ١۵رعايت نشده وھمچنين قول وتعھداتی به مردم جھان داد که دررديف  آمريکا

> اين اعالم اجازه کشتن مرد وزن وکودک نبايد داده شود دراين ترديدی بين ملتھا ودولتھا وجود ندارد<
  .مدآدر آمريکاکشورجھان بصورت تعھد  ١٩٠درمقابل نمايندگان  آمريکاقای رئيس جمھوری آ

   عادالنه دفاع 

 .عادالنه ميدھد عنوان دفاعمباران خاک کشورھابه حمالت ھوائی ھواپيماھای بدون سرنشين وب آمريکا
 رد فرق اين دو ؛نرا دفاع قانونی گرفته استآاع عادالنه وجود ندارد وجای فدرحقوق بين الملل عنوان د

 نرا معين کرده باشد مانندآقانون کم وکيف وشرائط گفته ميشود که  ین است که دفاع قانونی به دفاعآ
مطرح است ی داخلی که درحقوق جزا ويا دفاع مشروع دفاع مشروع درمنشورسازمان ملل ودفاع عادالنه

   .ن با دادگاه وامری عرفی استآتشخيص 

 ،نآدرحقوق بين الملل ومنشورسازمان ملل متحد دفاع مشروع ويا دفاع قانونی شرائطی دارد که اھم 
شخص ويا گروھی که در داخل   حمله ازجانب کشوری عليه کشوردفاع کننده صورت گيرد نه  اينکه

 اآمريکحمالت ھوائی  ،کانون خطری شناخته شوند ،ديگری پنھان شده اند برای کشورمدعی دفاع کشور
نه منطبق با مورد دوم است  فريقا،آبرخی کشورھای  به کشورھای پاکستان ويمن وافعانستان و

  .منشورسازمان ملل

متضمن اصل  ،ن تصريح شده استآبه   ۵١ دفاع قانونی ويا مشروع مورد نظر منشورسازمان که درماده
نه  ،يعنی حالت دفاع مشروع درداخل مرزھای ملی صورت گيرد ؛دفاع ازخود درسطح ملی وکشوراست
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ه ترديدی ناقض حاکميت بدون ھيچگون آمريکااقدام  ،وسل ميشودتبدان م آمريکادرداخل کشورديگری که 
بکل و ميگيرند قرارگرفته و آمريکايت ھواپيماھای بدون سرنشين ملی کشورھائی است که درمعرض فعال

  .مغايربا منشورسازمان ملل است

ه جھانی اعالمي ،ن انگشت گذاشته اندآئی واروپائی برآمريکاکه بسياری ازحقوقدانان ی مسئله قابل انتقاد
يعنی  کسی بدون محاکمه کشته شود  ،حقوق بشراست که اجازه نميدھد به صرف تصور وظن وگمان

  .ر ميکندگبوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين خود درکشورھای دي آمريکاکاری که 

بسياری ازمردم عادی  ،به نام ظن وگمان واحتمال وتصور ،آمريکانشين عمليات ھواپيماھای بدون سر در
افتاده که نه درامرتروريسم دخالتی داشته ونه عقل ميتواند چنين  کار شامل زنان وکودکان ومردان از

 دم بد وآن گروه گشته شدگان آگرچه ممکن  است بين  ؛نھا بدھد کشته ميشوندآاحتمالی رانسبت به 
ومکتبی بغيرازمکتب اسالم  اجازه نميدھد که  ھيچ قانون ، ولید داشته باشد ويا نباشدتروريستی ھم وجو

ودکان که حتی ممکن است ک یوردن کفارسپردفاعآ درپا اگرمردم بی گتاه سپردفاع کفارقرارگرفتند برای از
   .آمريکااال دستوررئيس جمھوری  ؛ويازنان باشد ازبين برده نشوند

لح درزمان ص ھمنآ ،ن سالحھای جنگیآبدون سرنشين ويا باسرنشين وبکارگرفتن  استفاده ازھواپيماھای
   .غازعمليات جنگی شناخته ميشودآبين کشورھا ھيچگونه توجيه قانونی ندارد ونوعی 

ای اوباما وھم قآناشی ازقانون کنگره است ولی ھم  آمريکاناگفته نماند که اختيارات رئيس جمھوری 
قانون کنگره نميتواند برخالف موازين حقوق بشرومنشورسازمان ملل متحد نند که ميدا آمريکاکنگره 

  .داردتن داده است مسئوليت  رئيس جمھورکه به اجرای اين عمل قایآباشد وشخص 

ش ھواپيماھای بدون سرنشين صورت ميگيرد دقيقا شقای باراک اوباما درپوآنچه که اکنون به اراده آ
ی سازمان ملل ايراد ع عمومراولين سخنرانی خودشان درمجمان دخالف ھمان وعده ای است که ايش

ناه وبسيارانسان ھای بی گ ،، امروز براحتی وحتی با سربلندی وافتخارکامال زيرپا گذاشته شده استدندکر
  .شامل کودکان وزنان ومردان کشته ويا سوزانده وناقص العضو ميشوند

اه وگناھکاريک جا ويک قلم بوسيله ھواپيماھای بدون اينکه بی گن ،، يعنی تميزبی گناه ازگناھکارعدالت
   .سرنشين سوزانده ويا کشته شوند يک جنايت است که ازعھد عتيق محکوم انسانيت بوده است

   :مجله دانشگاه حقوق دانشگاه استنفورد  دريک تحقيق راجع به ھواپيماھای بدون سرنشين نوشته است

وجراحت کسانی است که ھدف قرارگرفته اند ويا  شين مرگاولين نتيجه حمالت ھواپيماھای بدون سرن<
درنزديکی محل حمله موشکی ھستند موشکھای شليک شده ازھواپيماھای بدون شرنشين به روشھای 

وانتشارامواج انفجارقدرتمندی که  ، ترکشمختلفی ميکشد يا مجروح ميکند وازجمله ازطريق سوزاندن
 ن ھواپيماھا  جان بسالمت ميبرند اغلب ازآی که ازحمالت ھوائی داررد، اعضای بدن راخرد ميکند  کسان

شنوائی  ، قطع عضو وھمچنين ازدست دادن بينائی وزخم ھای گلوله سوختگی ھای منجربه بدشکلی و
توضيح داد که چگونه پوست طوری ميسوزد که شما  ميبرند. پزشکی که قربانيان را درمان ميکندرنج 

  )٢٠١۴گزارش سال (                             .>ت انسان است ......نميتوانيد بگوئيد اين پوس
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  ناظرين  ومطلعين موضوع 

گروه ديدبان  از قای جوديت بلوآ
  :ھواپيماھای بدون سرنشين گفت

حمالت ھواپيماھای بدون سرنشين 
 و محدود  اطالعات اغلب برپايه

سان ناقص صورت ميگيرد که جاسو
ارائه داده اند واين اطالعات بالقوه 

   .ه استناقص واغلب گمراه کنند

رانسبت به مطلع  شھادت اين ناظر
اقدام  کيفيت کسب اطالع و

ھواپيماھای بدون سرنشين ميتوان با 
   .کارقضائی مصداق گرفت

يا جنائی و يک فعاليت خرابکاریدرکارقضائی وقتی گزارشی به دادستان وياپليس ميرسد که درفالن نقطه 
 حاليکه شوند در بکارگرفته ميشود تا مجرمين دستگير شده ومدون يک سری اقدامات حساب، رويداده

 ئی تمام کسانی که درآمريکابرای مقامات قضائی بسيارراحت است که مانند ھواپيماھای بدون سرنشين 
متھمين واقعی ھم بين  که ن ھست آبه مالحظه اينکه ظن بر ؛نديکباره قلع وقمع کن را دنمحل قراردار ن آ
 سبعيت داشته باشند قدر ولی اين کاربه ھيچوجه نه قانونی است ونه حکومتھای کشورھا ھر ،نھا باشندآ

   .ن ميشوندآ پيگير

نھا بطورکامل تحقيق ميشود وسپس قضيه احاله به دادگاه ميگردد وتازه آ پس ازدستگيری مجرمين از
ا عدم اھی ويدا ميکند زيرا جامعه نسبت به بيگنشمول پي ديد نظرراحکم دادگاه ھم قطعی نيست ومرحله تج

   .تناسب جرم با عمل مجرم حساسيت انسانی دارد

 ئی ھيچيک ازاين موازين عادالنه وانسانی وجود ندارد وآمريکاھواپيماھای بدون سرنشين           ِ ولی درعمل  
وه يکند يک گرخبرچينی م و که فقط برای دريافت مزد جاسوسی ،تنھا گزارش يک فرد بدون مسئوليت

  .اه شامل کودکان وزنان ومردان کشته ميشوندنمردم بيگ از

  آمريكاوجه مشترگ داعش و

وجه مشترک سربريدن اشخاص بوسيله داعش با کشتارمردم بوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين دراين 
انجام يک محاکمه  با داعش رصورتيکهدنقش جاسوسان وخبرچينان مشترک است  نھا،آ است که درھردو

     ِ زارش  گ ئيھا بدون ھيچگونه بررسی وراستی شناسی درآمريکاميبرند ولی  سر اسالمی فقط ھمان مجرم را
 از نراآيک مرتبه يک قريه با ھمه ساکنين وحيوانات وساختمان ھای ويک محاکمه ظاھری جاسوسان 
   .بين ميبرند
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توجه خشونت به يکنفر) بمراتب نت (اينجاست که می بينيم سربری داعش بعلت محدوديت ظلم وخشو
   .بوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين است آمريکااخف ازاقدامات 

  

قربانی فقط بخش اندکی ازانبوه شھروندان  ٨٩۴عالم کرده که ا ،دادگاه عالی شھرپيشاورپاکستان **

 اس اين گزارشبراس ؛ئی جان باخته اندآمريکابی گناھی است که بابمباران ھواپيماھای بدون سرنشين 
   .نفرتبعه کشورھای ديگربوده اند ۴۶ستان  زن يا کودک ورازقربانيان  درشمال وزيتن  ۵٩

ئی ھا به خاطرمشکالت آمريکا< :فتگقای ماھان عابدين کارشناس مبارزه با تروريسم درلندن  آ **

ا ون سرنشين راقتصادی وکمبود منابع مالی وکم کردن تلفات نيروی انسانی استفاده ازھواپيماھای بد
 ھمو گفته است از .شته ميشوندنھا درست نيست افراد بی گناھی کآ اند اما چون ھدف گيری افزايش داده

ميالدی حمالت ھوائی بدون  ٢٠٠٨درسال  آمريکامدن باراک اوباما رئيس جمھور آزمان روی کار
حمالت ھوائی بدون اخيرا اعالم کرد  سرنشين روبه افزايش گذاشته به گونه ای که نيويورک تايمز

به روز يکبارولی دردوسال نخست رياست جمھوری اوباما  ۴۵درزمان جرج بوش ھر آمريکاسرنشين 
 ٢٠٠۴انگليس ازسال  در رگ. بنابرگزارش موسسه خبرنگاری جستجو روز يکباررسيده است ۴ ھر

ن عده آدرصد  ۴که حداکثر ؛نفرراکشته است ٣۵٠٠باربه پاکستان حمله کرده و ٣۶٠ آمريکاتاکنون 
    .ممکن است اتھام تروريستی داشته باشند

نظاميان  دربيانيه ای ازکشته شدن غيرعمدی تالف عمليات ضد داعشجمزتری فرمانده ائقای آ **

   .ابرازتاسف کرد

حمالت ھواپيماھای  ؛>  گفتجنگ وجنايتقای ديويد سوانسيون يکی ازبنيان گذاران سازمان <آ **

ھمو گفته است حمالت موشکی بدون سرنشين  .کودکان شده استته شدن شبدون سرنشين سبب ک
سبب کشته شدن صدھا کودک درچند کشورشده است وتاکيد کرد که وزارت ) ن سرنشينی بدواھواپيماھ(
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سياست سرپوش گذاشتن روی تلفات غيرنظاميان رادراين حمالت دنبال ميکند وتنھا برخی  آمريکادفاع 
   .اشاره ميکنند ن تلفاتآ اوقات به پاره ای از

 رن دررابطه با اظھالماآخانم لينا تيلور پژوھشگرارشد ديده بان حقوق بشردرگفتگو با تلويزيون  **

ئی وايتاليائی درحمله ھواپيماھای بدون سرنشين آمريکاقای اوباما به دليل کشته شدن دوگروگان آتاسف 
درقبال کشته شدن مردم  آمريکاکه وراست چرا آ. شرم اين يک رويداد دوگانه است< :ئی  گفتآمريکا

اينکه که اياالت متحده «ھمو اضافه کرد   >درحمالت نظامی خود به ھمين شيوه عمل نميکندفريقا واسيا آ
درمواردی ھمواضافه کرده است < »به قتل يک غيرنظامی درحمله پھپاد ھای خود اذعان کند نادراست

ا ئی يآمريکاا زمانی به اين مسئله اذعان ميکند که يک که من مورد بررسی قرارداده ام اياالت متحده تنھ
   >.اھالی کشور ازمتحدين خودش تلف شده باشد واين دوگانگی کامال محسوس است

ت که ته اسازفعاالن گروه مخالف با اقدامات نظامی ھواپيماھای بدون خلبان گف  )مليندا فيلزبری  فاستر(
  پيماھای بدون سرنشين برخورد ميکردهنظاميان درحمالت ھوابا مشکل تلفات زياد غير قبل ازسالھا مريکاآ

تعداد کودکانی که دراين حمالت کشته ميشوند وھمچنين مشکالت استفاده ازھواپيماھای وی اضافه کرده <
  .>بدون سرنشين بيش ازيک دھه است که برھمگان معلوم شده است  ........

  عمل هواپيماهاي بدون سرنوشت وحقوق بشر

بدون رعايت  آمريکانجا که عمل ھواپيماھای بدون سرنشين آ مطلع از واھد واظھارات ناظرينبنابرش
وحشتناک ترين مورد نقض اعالميه  آمريکاند عمل نھا ميزآ ق دفاع مردم دست به کشتارحقوق بشريعنی ح

 ن کشوراست ولی انجامآدرست است که حفظ امنيت ملی ھرملتی برعھده دولت  ؛جھانی حقوق بشراست
  .ردندا را اين تکليف ساقط کننده رعايت حقوق بيگناھان وتعمد درمخلوط سازی بی گناھان وگناھکاران

بارزترين نمونه نقض حقوق بشراست ولی  ۶٧بازدرست است که جنايت وکشتارجمھوری اسالمی درسال 
  .مدعی پرچمداری حقوق بشرومتولی حقوق بشردرھمه کشورھاست آمريکا

  فرد ابراهامز 

ز محقق ارشد سازمان ديده بان حقوق بشرجمله ای دارد که ميتواند ماحصل تحريرحاضرباشد  او ابراھام
   :گفته است

محکوم کردن داعش وقتی باعث شود که ما وحشيگيری دولت ھای خودمان را فراموش ويا مخفی کنيم  <
   .ھيچ ارزشی ندارد>

  وامــــا ادعاي داعش 

بازيافته ازمحققين مزبور  اظھارنظر ،ميزمجازات قتل استآمالطفت اظھارات داعش براينکه سربری نوع 
سوزاندن   -٢ سنگسار -١شيوه مقررساخته است  ۴برای اعدام مجرم  . مذھب يھودمذھب يھود است



 حقوقدان -اميرفيض -سر بری و بمباران -حرف راست داعش                                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۶/١۵شيد (دو شنبه) مه 

محققين دين يھود نوشته اند که خفه کردن وگردن زدن ازھمه  .خفه کردن -۴گردن زدن  -٣
   .خفيفتروسنگسارازھمه شديد تراست

جا نآده نديدم که محققين اسالمی درانواع اعدام دراسالم ازنظرشدت وضعف اظھارنظرکرده باشند ولی ازبن
سنگسار  ھمه مجازات ھای قرانی ازجمله سربريدن و اصل رابررافت خدا به بندگانش ميداند لذان آکه قر

    .ازنظراسالمی رحمانه است

طيت بوده است وسکوئی بنام قاپوق درميدان سربری يکی ازمجازات ھای اسالمی رايج تاقبل ازمشرو
ن ميبستند وسرش را ميبريدند وکسانی نام جالد ماموراين کاربودند که آرابه اعدام وجود داشته که متھم 

ی خانواده مقتول داده ميشد ن اينکه به جالد ھديه ای ازسوآ در کنارسربری عمل رايجی ھم وجودداشت و
   .نشود رکشجتفاده کند که زکه ازکارد تيز برای بريدن سراس

زمان سلطنت رضاشاه کبيرجاری بود وپس ازايجاد دادگستری پيش از بطور کلی مجازات سربری تا 
  .ووضع قانون مجازات عمومی که مجازات ھارا قانونی ومدون ساخت سربری منقرض گرديد

 وبيشترقصددين مسيح برخالف اسالم ويھود وحتی زرتشت  کمتربه مجازات ھای شديد اظھارحکم کرده 
تاديب جامعه را ملحوظ داشته است  ويکی ازموارد اجرای اعدام دردين مسيح  ارتداد است که امروزه 

   .متروکه ميباشددرجوامع مسيحی 

 مثال متھم را اول شالق ميزنند و ؛تھا دراسالم ويھود، ضم مجازات استدراجرای مجازانکته قابل انتقاد 
جنبه المی ھم ضم مجازات مقررشده وموارد عديده ای جمھوری اسنون جزچنانکه درقا ؛اعدام ميکنند بعد

سال حبس  ٧شالق و ١٠٠٠درھمين روزھا يک وبالگ نويسی درعربستان سعودی به  .اجرائی ھم دارد
   .محکوم شده است

   

  

  

 


