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  مقابل دادگاهی درپھپاد شتارک

  
 در يمن را در قياس قابل تطبيق بودن با حقوق بين امريکای پھپاد  بايد حمالتالمان دولت :)گزارش ويژه(رامشتاين 

عالی اداری شھر  اين را ديروز رأی دادگاه.  واشنگتن را به تمکين به قانون فراخواندًنھاده و احتماال الملل به قضاوت

بر اساس اين رأی دولت . ّحدی حق داده است  تاپھپادکايت سه تن از اقوام قربانيان يمنی مونستر مقرر نمود که به ش

غيرنظامی که سه تن از مخالفان القاعده بوده اند عمل ننموده است، زيرا   حفظ جان قربانيانۀ به وظيفً احتماالالمان

فرماندھی نيروی  رامشتاين که. فته اند در رامشتاين صورت گرامريکا از طريق پايگاه ھوائی امريکا یپھپادحمالت 

سوی شرق ميانه است، بلکه مقر پايگاه ارتباطی   بهامريکا در اروپاست نه تنھا مرکز اصلی تردد ھوائی امريکا ئیھوا

عمليات .  به مناطق عملياتی ارسال می گرددامريکای پھپادتنظيم پروازھای   است که برایئیبرای پيام ھا) رله(

 المانپايگاه مشمول حقوق   با توجه بدينکه اين– از طريق رامشتاين انجام می دھند امريکای پھپادندگان جنگ کشتاری که

  . غير قابل انجام بوده اند نيز شامل می گرددالمان ی را که بدون ھمکاری مقاماتالمان قتل شھروندان –است 

  

  نکشته شدن غيرنظاميا
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مونستر ديروز رأی خود را صادر نمود، مربوط به شکايت سه تن از  بررسی دادگاھی که طی آن دادگاه عالی اداری

بوده  اين سه تن از تبار بن علی جابر از اھالی روستای خشامير واقع در شرق يمن.  است٢٠١۴ برواھالی يمنی در اکت

ی پھپادئی  ھواۀ در يک حمل٢٠١٢ تسگ ا٢٩زيرا سه تن از اقوام آنان در شب .  شکايت کرده بودندالمانو عليه دولت 

 تروريست ھای القاعده و ً مزبور رسماۀھدف حمل. دچار کشته بودند  کشته و افراد بسياری ديگر نيز به کابوسئیامريکا

گفتاری علنی   ھوائی درۀيکی از آن سه تن اندکی پيش از حمل. مشھور به مخالفت با آن بوده اند قربانيان اين کشتار

از آن که غيرنظاميانی کشته شده اند که  گذشته] ١.[مزبور اعالم نموده بودمخالفت خويش را با سازمان تروريستی 

دادگاه .  برای اين حمله وجود داشته استئیآيا به لحاظ حقوقی مبنا تقصيری ھم نداشته اند، دستکم مشکوک است که

لغو  رد شده بود، شکايت مزبور ٢٠١۵رأی دادگاه اداری شھر کلن را که بر طبق آن در ماه مه  مونستر اکنون يک

  .نموده و به شاکيان تا حدی حق داده است

  
   نفس تقلۀارزيابی به مثاب

ھای پھپادکار بردن ه  حرکت می کند که بالمانبرای دولت  دادگاه مونستر در اين قضاوت از يک فرض مناسب

از درگيری  به غير ".البته اين به ھيچ وجه مورد اجماع نمی باشد] ٢. [نيست" غير مجاز ًاصوال " در يمنئیامريکا

اين را . " قتل نفس تلقی نمودۀمثابه ب  می بايستئیی را به لحاظ حقوق جزاپھپادکشتن توسط حمالت ... ھای مسلحانه

. از اقوام کشته شدگان مذکور حمايت می نمايد مشخص نمود که (ECCHR)  حقوق اساسی و حقوق بشرئیمرکز اروپا

 اما دادگاه عالی اداری ياد شده اکنون از اين برداشت. سلحانه با يمن نيست مۀمقابل  طرفامريکااياالت متحده ] ٣[

و دولت آنجا که متشکل از "  روندکار میه با توافق دولت محلی ب " در يمن فقطئیامريکاھای پھپادحمايت می کند که 

 به خواست آنھا  عمل کرده وامريکااز جانب رياض با حمايت  نيروھای حامی عربستان سعودی است در جنگ داخلی

. دارد البته در اين مورد نيز برای انجام خشونت مرگبار به روشنی مقرراتی وجود] ۴. [رسد  به قدرتًمی بايست مجددا

ی که در کارزار ن عليه جنگجوياًاصوالکه  "بنا بر تشخيص دادگاه فقط در صورتی انجام حمالت مزبور مجاز است

" شک " اين امر مصداق داشته باشد،ئیکاامريھای پھپادمورد کاربرد  درکه  اما در اين. "شرکت دارند صورت گيرند

  .فراوان ھست

  

  رکشته شدگان بسيا
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ھيچ وجه فقط جنگندگان مسلح کشته نشده، بلکه جمع بی شماری از   بهامريکای پھپاددر واقع نيز به دنبال حمالت 

بيش از بنا بر اطالعات دفتر روزنامه نگاران پژوھشگر در لندن از . خود را از دست داده اند غيرنظاميان نيز جان

معلوم نيست آيا اين اطالعات کامل  ]۵. [ تن غيرنظامی بوده اند٢٢۵ و ١٧۴ی بين پھپاد تن کشته شدگان حمالت ١٠٠٠

اما . ربانی غيرنظامی را شمارش نموده اند ق٩۶٩ و ۴٢۴پاکستان ميان  زيرا از جمله روزنامه نگاران لندنی در. باشد

 در حالی. است شمار قربانيان به روشنی رو به افزايش] ۶. [ تن رقم زده اند٢٧١۴شمار مزبور را به  مقامات پاکستان

ی پھپاد ۀ حمل٢٢۴٣ انجام ۀمپ اجازتر ی صورت گرفت، دولتپھپاد ۀ حمل١٨٧٨باما وکه در زمان رياست جمھوری ا

ی را که به دنبال فشار افکار پھپاداعالم شمار کشته شدگان حمالت  مپ در آغاز ماه جاری ضرورتتر. را داده است

کشته شدگان  ۀاعالم شد ن به شماراالبته به ھر حال ناقد] ٧. [ لغو نمود مقرر گشته بود٢٠١۶باما در وا عمومی از جانب

  .غيرنظامی اطمينانی نداشتند

  

 نمحور رامشتاي

  

 از امريکای پھپادزيرا برای حمالت . از حمالت انجام شده آگاه است الماند نموده است دولت ئيادگاه تأبه طوری که د

مقر فرماندھی  رامشتاين که. رامشتاين که در نزديکی شھر کايزرز الوترن قرار دارد استفاده می شود پايگاه ھوائی

تن غيرنظامی بزرگترين پايگاه ھوائی اين  ی و صدھا پرسنل نظام٨٠٠٠فريقاست با ا در اروپا و امريکا ئینيروی ھوا

. فريقاستامحوری در حمل و نقل وسائل و نفرات به خاورميانه و شاخ   بوده و دارای نقشامريکاکشور در خارج از 
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 عالوه بر ]٨. [ارسال تسليحات به قيام کنندگان سوريه نيز از طريق رامشتاين انجام يافته است بنا بر گزارشات رسيده

در لندزھوت که در مجاورت آنجا قرار  ان از خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته وحآن رامشتاين برای انتقال مجرو

فزون بر .  در خارج از اين کشور استامريکابيمارستان نظامی  ی لندزھوت، بزرگ ترينئدارد مرکز بھداری منطقه 

 ئی فضای ھوائیامريکا  سرباز۵٠٠ز وجود دارد که در آن ني (AOC) ئی و فضائیعمليات ھوا آن در رامشتاين مرکز

فريقا ای در خاورميانه و پھپادعملياتی مزبور حمالت  عالوه بر آن توسط مرکز. فريقا را مراقبت می کنندااروپا و 

 یئشه ھای مزبور را به ياری عالئم الکترونيک که توسط کابل ھای سيم شيپھپاد امريکا خلبانانی در: تنظيم می گردند

رامشتاين برای جنگ . نمايند  ماھواره به مکان ھای عملياتی مخابره می شوند ھدايت میۀوسطه از طريق رامشتاين ب

خاطر ه  به خاورميانه بامريکامستقيم عالئم الکترونيکی از   غير قابل چشم پوشی است زيرا ھدايتامريکای پھپادھای 

  ]٩. [ ارض ممکن نيستۀانحنای کر

  

  لبه حقوق بين المل سبتاعمال پايبندی ن

ی با قربانيان بی شماری که پھپادکه حمالت  خاطر اينه نمود ب مطابق حکمی که دادگاه عالی اداری در مونستر صادر

معرض  کسانی است که در" موظف به رعايت حفظ جان "المان صورت می گيرند، المان دارند از طريق سرزمين

 بايد مطمئن الماناستدالل حکم دادگاه،   و مطابق امر کوتاھی شده استکه تا کنون از اين خطر قرار دارند، در حالی

از  " دمی باي" درصورت لزوم"و " با حقوق بين الملل در تطابق باشد...  امريکاھای پھپادکه روال کاربرد  "گردد

 مزبور ۀوظيف] ١٠. ["نمايدالملل اعمال نفوذ   متناسب اند نسبت به پايبندی به حقوق بينالمانطريق اقداماتی که به نظر 

 المان در قرارداد ايجاد پايگاه رامشتاين پذيرفته است که به حقوق کشور امريکا ۀمتحد بدان جھت نيز می باشد که اياالت

 در رامشتاين ئیامريکا که آيا سربازان  موظف است به بررسی اينً اصوالالمان ئی نيز دستگاه قضاًواقعا. پايبند است

  . مقصر بوده اندی از جمله در يمن يا سومالياپھپادر کشتار نسبت به مشارکت د

  

  در مقابل قضاوت دادگاه

ھای پھپاددستکم در پاکستان به کمک . مقابل قضاوت دادگاه قرار دارند  نيز درالمانالبته در اين زمينه مقامات دولتی 

طريق مقامات  ن موبايل آنان ازولفياره ت ممکن بود که شمئیاين از آنجا. ی به قتل رسيده اندالمان  شھروندانامريکا

] ١١. [ی انجام گشته استپھپادآنان عمليات  ن دقيق مکان حضوريي رسيده و با تعئیامريکای به اطالع مأموران المان

دستگاه جاسوسی " ادوارد سنودن "مطابق مدارک. زمينه کاری عادی است  در اينامريکااسترداد اطالعات به مقامات 

 ۀاز جمله شمار. داده است NSA را به سازمان اطالعاتی" مقادير عظيمی از اطالعات ارتباطی"با  مرتBND المان

 حمالت مزبور در سال ۀسازمان عفو بين المللی در زمين مطابق تحقيقات. "ن، نشانی ايميل و اطالعات آی پیولفيت

باشد از اطالعات مزبور   را موظف نمودهئیامريکامقامات  BND المانسازمان جاسوسی  که گذشته ھيچ دليلی بر اين

 امريکای پھپادی در کشتار المانو با اين کار مقامالت ] ١٢[ .ی استفاده ننمايند وجود نداردادپھپبرای حمالت مرگ آسای 

  .مقصر می باشند

  یپاورق
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