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  درمسيرخودسري مطلق آمريكا

   حقوقدان - اميرفيض

نچه درسرخود آکسی است که  ،. خودسرقانون وشرع واخالق باشد ن عمل خالفآه عملی گفته ميشود که خودسری ب
   .ن راھم نداردآدارد گرچه خالف اخالق وقانون وشرع باشد انجام ميدھد وابائی  ازاعتراف به انجام 

يافته بود درباره  قای خودآاز قای باراک اوباما بنابردستوری کهآقای جان برنان ازمعاونين آاستحضارداريد   ھمانطورکه
   :نھا توضيحاتی داد وگفتآھواپيماھای بدون سرنشين وفعاليت 

به شرکت درفعاليت ھای  مظنونن کشورھا افراد آخودرامجازحمله به کشورھائی ميداند که دراآمريکدولت  -١
   .است ، ضروری ومناسباخالقی ،قانونی آمريکاکه اين حمالت  يشان اضافه کردتی اقامت دارند وھم اتروريس

قای آد تروريست، نھا درکشورھا، بظن وجوآراجع به قانونی بودن حمله ھواپيماھای بدون سرنشين وموشک پرانی ھای 
اجازه داده است برای  آمريکاتامبربه دولت سپ ١١پس ازحمالت  آمريکاقانون مصوبه کنگره < :جان برنان گفته است

  .درکشورھا اقدام کندبه شرکت درفعاليت ھای تروريستی  افراد مظنونکشتن 

   .قای برنان اذعان کرده که دراين عمليات غيرنظاميان نيز کشته شده اندآ  -٢

پاکستان بوسيله نفرازاھالی غيرنظامی ساکن شمال  ١٧۵٣تعداد  ٢٠١٠وريل آمارمنتشره تاتاريخ سی ام آطبق 
قای برنان راجع به قانونی بودن حمالت آکشته شده اند وازجمله درھمان روزی که  آمريکاھواپيماھای بدون سرنشين 

روز دوشنبه باحمله اين نوع ھواپيماھای واپيماھای مزبور درمرکزبين المللی پژوھشگران ويلسون سخن ميگفت <ھ
  >داعث کشته شدن چھاردختروزخمی شدن چند نفرديگرشده انک دبيرستان دخترانه متروکه بيه ئی بآمريکا

زکودکان پاکستانی درتظاھراتی درپالکاردھا سی ازپاکستان گزارش کرده که عده ای ا –بی  –ھمين روزھا  خبرنگاربی 
  رانکشيد) ھا ئی ھا مابچهآمريکاای نوشته شده بود (

  :قای برنان اين است که گفتهآمھمترين اشاره دراظھارات   -٣

يرد ودرچھارجوب قانون صورت ن عمليات صورت ميگآعمليات ھواپيماھای بدون سرنشين باھمکاری کشوری که در<
  >پذيرميشود

سپتامبردرحال نبرد مسلحانه باالقاعده  ١١درواکنش به حمالت  آمريکااوگفت براساس قوانين بين المللی   -۴
   .نھاستآ وطالبان وگروھھای مرتبط با

وربرای اين تفاده ازھواپيماھای کنترل ازراه دين المللی چيزی نيست که مانع اساوگفت درقوانين ب  -۵
  .منظورويامانع استفاده ما ازقوه مرگبارعليه دشمنان درخارج ازميدان نبرد باشيم

   خودسري درمسيرمطلق 

مظنون نداريم  ،قضادرا متھم راتبرئه کرده است گفت <چندسال قبل يک قاضی دادگاه قزوين ضمن اعتراض به اينکه چر
  .>شخص مظنون بوده نه متھم ومجرم نآ

شکی  نجا که آاست ولی از وکيفری گرچه تفھيم اصل برائت درحقوق انسانی ،ن قاضی دادگاه کيفری قزوينآاظھارات 
اظھارات  ھم جای متھم را نخواھد گرفت نسبت به اينکه  ظن نميتواند قائمه محاکمه ومجازات افراد گردد وبالطبع مظنون

قای معاون باراک آ) راتداعی ميکرد ولی اظھارات اخير شيرين استگفت شيره راخورد و( ضرب المثل  قاضی مزبور
 آمريکانشان داد که دستگاه قضائی  ،ھواپيماھای بدون سرنشينبوسيله به ترور مظنونينقتل حقانيت  اوباما درباره

، ويااينکه روح خودسری دادگاه کيفری قزوين است                 ِ ش ھای قضائی قاضی  موزآمريکا نيازمند آوری جمھخاصه رياست 
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ن آرادرخود پيچيده است که حتی قادربه درک اصل برائت واحترام به  آمريکابی قانونی وزورگوئی چنان ارکان دولت 
سائل وياو بدون شرنشين یوجای اتھام رابه مظنون وجای محاکمه ومحکوميت رابه قتل بوسيله ھواپيما ندنيست

  .ديگرخودسرانه داده اند

  :آمريكاداليل خودسرانه بودن عمل 

ئی آمريکاکه انورالعولقی يکی ازفرماندھان االقاعده دريمن بوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين  ٢٠١٠درسال  -١
نيس وارن مديرکل مرکز حقوق اساسی اياالت متحده باصدوربيانيه ای اعالم کرد قای وآکشته شد 

برخالف قوانين  هئی يکی ديگرازرشته حمالتی است کآمريکابدون سرنشين  یترورانورالعولقی باھواپيما<
  )٢٠١١سی ام سپتامبر–سی  واشنگتن –بی  –بی (               >ومقررات بين المللی انجام شده است آمريکا

 که نا قای اوباما در فھرست اعمالیآباارسال نامه ای به   ٢٠١٠وريل آدر آمريکازاديھای مدنی آاتحاديه  -٢
   :بخردانه وغيرقانونی اجراشده  درباره ترور انورالعولقی نوشته است

 از شود ويه دشمنانش درسراسرجھان به قوه قھريه متوسل لاگراياالت متحده اين اختياررابرای خود قائل شود که ع«
ھمان ( »ھواپيماھای بدون سرنشين ياابزارھای ديگراستفاده کند کشورھای ديگرنيزاين عمل راقابل توجيه خواھند دانست

  ماخذ )

ِ                               منابع حقوقی  غيرقانونی وخودسرانه بودن عمل  -٣   :درترور مظنونين به ھمکاری باالقاعده عبارت است از آمريکا          

   .اعالميه جھانی حقوق بشرمصرح است ١١ماده  ١که دربند  اصل برائت افراد  - الف

   .ستبند دوم اصل برائت رابرسميت شناخته ا ١۴مدنی وسياسی که درماده  ميثاق بين المللی حقوق - ب

   .استاساسنامه ديوان کيفری بين المللی  ۶٧وماده ١١۴وبند سوم ماده  ٢٢بند دوم ماده  -ج

  ست بشروين است که اصل برائت راالزم الرعايه دانسته ا بند يکم ماده بيستم اعالميه کنفرانس جھانی حقوق - د

  :صريح است به اينکه ١٧٩١الت متحده دراصالحيه پنجم اقانون اساسی اي - ـھ

 رخواست ياھيچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگين وياجرم نامعينی مسئول شناخته نميشود مگراينکه براساس کيف«
 ن دعواآرسيدگی ومنجربه حکم شده باشد ودرھردعوائی که ھيئت منصفه وجودداشته باشد اعالم ھيئت عالی منصفه 

   »قطعی وتمام شده است

 قضات دادگاه ھاميتوانند ھرگونه مقرراتی راکه معارض باقانون اساسی ><judicial reviewبنابراصل  -و
   .ن باشد بی اثراعالم کنندآروح  و

  :گفت ۵۴/١٩٨۴قای اکوئيال وزيردادگستری ونزئال براساس قطعنامه آ - ز

طبق قوانين بين المللی ھيچ دولتی نميتواند اداکند که مجازبه عدم رعايت حقوق بنيادی مانند حق زندگی و.........وحق <
شناخته دراعالميه جھانی حقوق بشروميثاق ھای بين ازيک محاکمه منصفانه براساس حقوق برسميت  برخورداری

   >المللی است وھمچنين نميتواند مدعی شود که چنين اعمالی مبتنی وبراساس قوانين داخلی ويا مذھبی است

  اصل برائت درحقوق كيفري 

   .تحريرحاضرالزم ميسازد که اشاره مختصری به سابقه اصل مزبور داشته باشد

داشته است درکشورھای اروپائی تاقبل ازانقالب  یام درزمان ھای قديم موقعيت نامشخصاصل برائت انسان ھا ازاتھ
برای اولين مرتبه اصل برائت دراعالميه  ١٧٨٩درسال  آمريکامورد توجه ورعايت قضات نبود وھمچين در ١٧٨٩
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 و ن تفاسيرآتعاقب وم ،ی شمالی وسپس دراعالميه جھانی حقوق بشرفرانسه پياده شدآمريکاحقوق بشراياالت متحده 
   .مورد عمل وقبول جوامع وقضات ودادگاه ھاقرارگرفت ،حقوقی نسبت به افراد ومتھمين

> ھم درجريان تحقيقات حق خلوتمحترم وقابل الرعايه است که حقی بنام < آمريکانچنان درحقوق کيفری آ، اصل برائت
ت پليس وماموران تحقيق که منافی باحق خلوت افراد اقداماست که <ن اين اآوورده آ وجودببازپرسی ھا برای متھم  و

  >باشد دردادگاه بی اعتباراست

جايگاھی بسيارمستحکم واحترام پذيردرحقوق انسان ھايافته است بطوريکه اگردرموردی شک وترديد حاصل اصل برائت 
  .ھم تعبيرميشود ومتھم تبرئه ميگرددشود که متھم مرتکب جرم شده يانشده شک بنفع مت

  برورود به اتهام مع

دشواروباحصول زادی انسانھا که بااصل برائت پيوند ناگسستنی دارد عبوراز معبراصل برائت وورود به اتھام راآکرامت و
ن شرائط آم ھا ،واين اجازه راھم به کسانی که درمقام قضا قراردارند تفويض کرده است شرائطی اجازه داده است

   :بقرارزيراست

ن ميباشد بايد بوسيله قانون جرم شناخته شده وتعريف قانونی ھم داشته آعملی که شخصی متھم به ارتکاب  - الف
  .باشد

ن آزيرا متھم ساختن احتياج به ھويت دارد وھويت ھم از مرتکب انسان ودارای ھويت مشخص ومعلوم باشد - ب
   .قانونا درست نيستمتھم کردن اھالی يکی قريه وياشھر وروستا ، انسان است بنابراين

متھم بايد قابليت واھليت کيفری داشته باشد يعنی متھم رشيد وعاقل باشد نميشود خردساالن رامتھم به ارتکاب  - پ
   .عمل ومجرم شناخت

که نتطبيق بفرمائيد باعمل ھواپيماھای بدون سرنشين که  بدون درنظرگرفتن شرائط باال يک دھکده وياشھری رابه ظن اي
قابليت ارتکاب  نھا کودکان وکسانی ھستند که اساساآوغالبادرميان  نھا ھستند ھمه راکشتارميکندآميان تروريستھا در
   .جرم راندارند

ن ميرسد به آ. سابقه بوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين خود مرتکب ميشود البته که بی سابقه نيست آمريکاعملی که 
ن شھروياقصيه آيک فرمانده روبروميشد حکم قتل عام تمامی اھالی حمالت چنگيز مغول که وقتی بامقاومت عده ای ويا

  .ميداد را

 است نه افراد قوه اجرائيه و فقط باقضات ،به دره اتھام وبعد ھم مجازات وورود عرض شد که عبور ازگردنه برائت
   .نھاآنظاميان وامثال 

فانه ورود شخص راازحالت برائت به اتھام ممکن مراتبی که قانون به قضات اجازه داده است که بارعايت کامل ومنص
استفاده  –باحضوروکيل متھم  –ازجمله تحقيقات ازمتھم  ،ئين دادرسی قضائئ مدون شده استآسازد بسيارحساس وبنام 

 نھا اگرآطی  با تا ،نھاستآھيئت منصفه وامثال  –حق مطالعه پرونده  –تفھيم اتھام  –شناست آن آمتھم اززبانی که به 
   .تشخيص داد که متھم مستوجب مجازات است  حکم محکوميت متھم رابدھدقاضی 

 آمريکاکجا ظن وگمان نيروھای انتظامی  است، زاد جھانآمتداول درھمه دادگاھھای کشورھای  که اين تشريفات معمول
به جان وکرامت ؟ اين دقت وحساسيت حقوق بشرنسبت نھا کجاآ به متھم بودن افراد نامعينی به اتھام تروريستی وکشتار

  ؟نھا يک تروريست باشد کجاآانسانی کجا وعمل کشتارعده ای ازاھالی به ظن اينکه ممکن است بين 

 ، تحقيقات ازھيئت منصفه نظربدھد ،، بايد به او تفھيم اتھام بشودحساسيت قانون به اينکه متھم بايد وکيل داشته باشد
 فرصت دفاع ونھم بدون آان وکشتارانسان ھای بی گناه به اعتبارظن وگم زاروشکنجه باشد کجاآ زاد وبدور ازآمتھم بايد 
  ؟وکيل کجا
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  يكمنتيجه گيري  

ن کشوربخود آوجود دارد چگونه دولت  آمريکاباوجود چنين ضوابط حقوقی محکم واصيلی که درحقوق اساسی وقضائی 
قانون  قراردھد وبه اين جنايت مسلم وخالفست بی وغيرمدون احق ميدھد که نظام عدالت رابرظن وگمان که امری نس

ھستند عده ای رابه ظن اينکه  مخالف  اسالم رنگ مبارزه باتروريسم رابدھد  تفاوت اين عمل باعمل يک تروريستی که 
دربرج دوقلو کشتند   نزديک سه ھزارنفررا ،سپتامبر تروريستھا بدون ھدف مشخص انسانی ١١؟ درفاجعه ميکشد چيست

وافغانستان بعنوان تروريست  رادرپاکستاننا مشخص  يھا ھم باھواپيماھای بدون سرنشين ھزاران نفرئآمريکاخوب 
ومتقابال ھم تروريستھای اسالمی ھم  وافتخارھم ميکنند که اين کارھم قانونی وھم الزم وھم اخالقی ومناسب است ميکشند

غيرقانونی وغيراخالقی است عمل ھواپيماھای بدون  ھمانطور که عمل تروريستھا ،ادعا دارند که عملشان اسالمی است
اند غيرقانونی وخودسرانه وخالف انسانيت  که مورد اتھام ومحاکمه قرارنگرفته ئی ھم درکشتارمردمیآمريکاسرنشين 

   .وراست که جای دادگاه راھواپيماھای بدون سرنشين بگيرد که متاسفانه گرفته استآشرم است 

  اهاي بدون سرنشينپاكستان وكشتارهاي هواپيم

ئی ھا درکشتارمردم بيگناه پاکستان بوسيله ھواپيماھای بدون سرنشين گفته اند آمريکامنتقدان ومعترضين به اقدامات 
مره بين المللی رامبتنی آنميتواند به استناد يک قانون داخلی قواعد  آمريکاپاکستان يک کشوردارای حاکميت است و<

  >دبرحق حاکميت دولت ھارانقض کن

   .انجام داده اند آمريکان کشورھم تظاھراتی عليه اقدام آومردم 

. يکبارديگران قسمت ازاظھارات قای برنان قابل توجه معرفی شدآقسمت سوم اظھارات  اين تحرير، دربخش ابتدائی
   :. اوگفتسان گرددآتطبيق موضوع ومورد بحث وريم تا آايشان رامي

ن عمليات صورت ميگيرد ودرچھارچوب قانون صورت آشين باھمکاری کشوری که درعمليات ھواپيماھای بدون سرن<
  ميپذيرد>

حق  حاکميت دولت  آمريکان توافق است که آوپاکستان وجوددارد وبمناسبت  آمريکايعنی يک توافق محرمانه بين دولت 
عمليات < قای برنان ازآيا مقصود آ ؟يا اين واقعيت تلخ برای مردم پاکستان روشن استآ .پاکستان راناديده ميگيرد

  ؟ درچھارچوب قانون صورت ميپذيرد> تطبيق دادن اين جنايات بااختيارات  قانونی رئيس جمھورپاکستان نيست

  :نتيجه گيري دوم

  .بدبخت ملت وکشوری که حاکمانش دست نشانده بيگانه باشد


