
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 

  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ اپريل ٣٠

  در دوران اوباما* پھپادھاۀحمل  بار٣٩٠ 
ای را در يکی از مناطق   خانهسرنشين سازمان سيا  يک ھواپيمای بدون٢٠٠٩ جنوریپنج سال پيش در بيست و سوم 

اين حمله فقط سه روز پس از شروع دوران رياست جمھوری باراک اوباما . نشين پاکستان با خاک يکسان کرد قبيله

 .صورت گرفت

 در خصوص تلفات ئیھا اند، اما پس از مدت زمان اندکی گزارش  شده  شبه نظامی کشته١٠ اعالم شد در اين حمله ءابتدا

از .  فرد کشته شده غيرنظامی بوده و بيشتر آنھا از يک خانواده بودند١٠ نفر از ٩کم  دست. امی منتشر شدافراد غيرنظ

 ۀروز بعد از آن سازمان سيا حمل.  اين خانواده جان سالم به در برده بودۀاعضای اين خانواده فقط پسر چھارده سال

درست سه روز پيش از اين . نج تا ده غيرنظامی کشته شدنداين حمله نيز ناموفق بود و در آن بين پ. ديگری انجام داد

 دوست تمام امريکا«:  گفته بودامريکاجمھور  حمالت، بارک اوباما در نخستين سخنرانی خود به عنوان رئيس

 ».ای پر از صلح، آرامش و احترام ھستند ھاست و تمام مردان، زنان و کودکان به دنبال داشتن آينده ملت

 ھواپيماھای ۀشته، مناطق قبايلی پاکستان و البته مناطقی در يمن و سومالی به طور معمول ھدف حملھای گذ در سال

نظاميان را ھدف قرار  گيرند و واشنگتن مدعی است در جريان اين حمالت، شبه  قرار میامريکائیسرنشين  بدون

، امريکاسرنشين  ت ھواپيماھای بدونکشتار غيرنظاميان پاکستانی از جمله زنان و کودکان در جريان حمال. دھد می

کيد أ، تامريکائیسازمان ملل متحد نيز با محکوميت حمالت پھپادھای . آباد و واشنگتن را متشنج کرده است روابط اسالم

  .اند المللی را زير پا گذاشته کرده است اين حمالت قوانين بين

ھای منتشر  گزارش. سرنشين سرعت بيشتری گرفته است  رياست جمھوری اوباما استفاده از ھواپيماھای بدونۀدر دور

 حمله توسط اين نوع ھواپيماھا ٣٩٠ بيش از ٢٠٠٩دھد از زمان آغاز رياست جمھوری اوباما در سال  شده نشان می

 رياست جمھوری بارک ۀدر دور.  حمله صورت گرفته بود۵١ جورج بوش تنھا ۀانجام شده است، در حالی که در دور

 برابر ٩اين رقم . سرنشين در پاکستان، يمن و سومالی انجام شده است مليات توسط ھواپيماھای بدون ع٣٩٠اوباما 

 نفر کشته ٢۴٠٠ھا بيش از  در اين عمليات. ھای انجام شده در طول دوران رياست جمھوری بوش بوده است موريتأم

شدگان شش بار بيشتر از دوره رياست  کشتهھمچنين تعداد . اند  نفر از آنھا غيرنظامی بوده٢٧٣کم  اند که دست شده

  .جمھوری بوش است

 تعداد افراد غيرنظامی کشته شده ٢٠١٣سال . در يمن نيز تعداد افراد غيرنظامی کشته شده رو به افزايش گذاشته است

ی کروز ھا البته دولت اوباما برای مورد ھدف قرار دادن اھداف مورد نظر خود در يمن از موشک. افزايش شديدی يافت

 غيرنظامی جان خود را از ۴١ انجام شد ٢٠٠٩مبر ای که ھفدھم دس ان مثال، در حملهبه عنو. نيز استفاده کرده است
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درست يک ھفته پيش از انجام اين حمله، .  زن ميان کشته شدگان قرار داشتند١٢ کودک و ٢١کم  دست دادند که دست

شود، اما در  اگرچه حمالت در پاکستان توسط سازمان سيا انجام می.  صلح نوبل را دريافت کرده بودۀک اوباما جايزبار

ھای  سرنشين، موشک يمن سازمان سيا و فرماندھی مشترک عمليات ويژه از ابزارھای مختلفی ھمچون ھواپيماھای بدون

رای انجام عمليات سرنشين ب ھای اخير از ھواپيماھای بدون ھر چند در سال. کنند ھای نظامی استفاده می کروز يا جنگنده

  .شود در يمن بيشتر استفاده می

برخی آمارھا حکايت از .  رياست جمھوری بوش تنھا يک حمله به يمن انجام شد که در آن شش نفر کشته شدندۀدر دور

سرنشين در يمن انجام شده که در   حمله توسط ھواپيماھای بدون۵٨کم   رياست جمھوری اوباما دستۀآن دارد که در دور

 ٢٠٠۴سرنشين از سال   ھواپيماھای بدون شدگان در عمليات در جدول زير تعداد کشته. اند  نفر کشته شده٢٨١ان آن جري

 احتمالی ۀ حمل٩٢-١١١ھا نيز از احتمال انجام  ھمچنين برخی گزارش.  مورد اشاره قرار گرفته است٢٠١۴تا مارس 

  .اند  غيرنظامی جان خود را از دست داده۴۴ تا ٢۴آورند که در آن بين  ر يمن سخن به ميان میديگر د

  

  المللی ھای بين واکنش

گونه واکنش شفافی از سوی کاخ سفيد  ين ھواپيماھا در شرايطی صورت پذيرفته که ھيچافزايش تعداد عمليات ا

سه سال طول کشيد تا بارک اوباما در خصوص اين نوع .  صورت نگرفته است گونه عمليات درخصوص داليل انجام اين

سرنشين آمار تلفات   بدون ھواپيماھای در عمليات«:  اعالم کرد٢٠١٢ جنوریوی در .  به اظھار نظر بپردازد عمليات

جمھور  رئيس» . ضد نيروھای وابسته به القاعده بسيار دقيق بوده استه انجام شده ب غيرنظاميان باال نبوده و عمليات

 ميالدی در يک سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن از عملکرد دولتش در استفاده از پھپادھا ۀ سال گذشتامريکا

 که بتوانند دست به کشتار ئی درگير جنگ با سازمانی ھستيم که اگر جلوی آن را نگيريم تا جاما«: دفاع و اعالم کرد

کاخ سفيد نيز با » .شود ھا تھديد می ملت ما ھنوز از سوی تروريست. بنابراين، اين يک جنگ است. زنند ھا می امريکائی

ھا در سراسر دنيا از نظر اخالقی  القاعده و تروريستاستفاده از پھپادھا برای نابودی افراد «: انتشار گزارشی اعالم کرد

ھای  ھای تروريستی نيازی به اجازه گرفتن از سازمان عمليات عليه افراد القاعده و گروه. و قانونی درست است

  .»تواند در اين زمينه به صورت مستقل عمل کند  میامريکااطالعاتی ندارد و دولت 

 کودک جان خود را از دست ۶١ غيرنظامی از جمله ٢٣۶کم   انجام شده دست ياتدھد طی عمل ھا نشان می برخی گزارش

ھای محرمانه سازمان سيا به اين موضوع اشاره شده   در يکی از گزارشMcClatchyبه گزارش آژانس خبری . اند داده

مورد ھدف قرار اند که چه کسانی را   اطالع دقيق نداشتهامريکائیھای نيروھای  است که در بسياری از عمليات

سرنشين جان خود را از   ھواپيماھای بدون  نفر در عمليات۴٨٢ به اين سو نيز نزديک به ٢٠١٠مبر از سپت. دھند می

 شد به اين ء افشا٢٠١٣ اپريل در گزارشی محرمانه که جزئيات آن امريکاھمچنين وزارت دادگستری . اند دست داده

  .ز توجيه قانونی برای انجام چنين حمالتی برخوردار استموضوع اشاره کرده بود که اياالت متحده ا

ھای   اعالم کردند ادعای مقامئیھا المللی حقوق بشری با انتشار گزارش ھای گذشته نيز دو سازمان مھم بين در ماه

ق به عنوان مثال، ديدبان حقو. ن تلفات غيرنظاميان در پاکستان و يمن نادرست استئي در خصوص تعداد پاامريکائی

 به اين ٢٠٠٩ به يمن از سال امريکائیسرنشين  بشر با بررسی شش مورد از حمالت انجام شده توسط ھواپيماھای بدون
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 غيرنظامی از جمله سه کودک در اين حمالت جان خود را از دست ۵٧سو به اين موضوع اشاره کرد که دست کم 

  .اند داده

 وزيرستان پاکستان بين می ۀ به منطقامريکائیسرنشين  ماھای بدون ھواپيۀ حمل٩الملل نيز با بررسی  ھمچنين عفو بين

المللی،  ھای اين دو سازمان مھم بين يافته. اند  غيرنظامی در اين حمالت کشته شده٣٠ اعالم کرد ٢٠١٣ تا جوالی ٢٠١٢

 اين موضوع در گزارش اين بازرس به.  منتشر شد٢٠١٣مشابه نتايج بازرس حقوق بشر سازمان ملل است که در سال 

اند که  سرنشين از دست داده  نفر جان خود را در حمالت ھواپيماھای بدون٢٢٠٠ گذشته ۀاشاره شده بود که در يک دھ

  .اند  نفر غيرنظامی بوده۶٠٠ تا ۴٠٠بين 

تر  فھای خود را در اين حوزه شفا اند سياست الملل ھر دو از دولت اوباما درخواست کرده بان حقوق بشر و عفو بين ديد

الملل در  عفو بين. ھای منتشرشده در مورد تلفات غيرنظاميان تحقيقات کاملی انجام دھد کند و درخصوص گزارش

گزارش خود به اين مورد اشاره کرده بود که تنھا با افشای حقايق در خصوص شرايط و مبانی حقوقی انجام اين حمالت 

  . اين حمالت را روشن کردتوان ابعاد کامل  است که میامريکائیھای  توسط مقام

  

  طيارات بدون سرنشين* 

 

 


