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 Human rights بشر حقوق
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 شيری  .م .ا: برگردان از
  ٢٠١٥ جون ٣٠

  

 کنند می حمله قاتالن  -امريکائی رباتھای
  
 ار ،ريپر ٩ -کيو ام ،١ -کيو ام -امريکائی خلبان بی جنگی و جاسوسیۀ پرند ينھایماش ھا، ارزيابی برخی اساس بر

 سراسر در امريکا نظامی پايگاه ۶٠ درً تقريبا نامند، می نيز سرنشين بی ھواپيماھای را آنھا که ھاوک گلوبال ۴ -کيو

 .ھستند مستقر جھان

 امريکا در ھنگامی انسانی کوچک گروھھای يا افراد نبرداشت ميان از برای سرنشين بی ھواپيماھای از استفاده فکر

 بی ھواپيماھای روی را ).م .جھنم آتش( فاير ھل تانک ضد راکتھای گرفت تصميم ٢٠٠٠ سال در پنتاگون که شد مطرح

 برای را خلبان بی ھواپيماھای پسر بوش جرج دولت که زمانی ٢٠٠١ سال برواکت ماه از .کند سوار پرداتور خلبان

 رسيده قتل به جھان مختلف نقاط در امريکائی رباتھای ھمينۀ وسيله ب نفر ۴٠٠٠ از بيش گرفت، کاره ب نظامی اھداف

 .يافت گسترش ای مالحظه قابل حد تا امريکائی سرنشين بی آفرينان مرگ کاربرد سفيد کاخ به اوباما ورود با  .اند

 حمالت ۀنتيج در که کند، می استفاده سرنشين بی ۀپرند نھایماشي از يمن و پاکستان افغانستان، در اوقات اغلب امريکا

 .رسند می قتل به غيرنظامی افرادً عمدتا آنھا

 به نفر ٢۵٠٠ پاکستان در فقط سرنشين بی ھواپيماھای حمالت اثر در ،)لندن( نگاری روزنامه تحقيقات گزارش طبق

 از استفاده مقياس نگاری، روزنامه تحقيقات دفتر ناسانکارشۀ عقيده ب .اند بوده کودک آنھا سوم يک که اند رسيده قتل

 نيز پاکستان حاکميت .«دانست برابر جھان مختلف نقاط در سفيد کاخ ۀنشد اعالم عيار تمام جنگ با توان می را پھبادھا

 گيری تيجهن به دھند، می تشکيل غيرنظامی افراد را کشور در پھبادھا جنگی حمالت قربانيان درصد ٩٠ که اين اعالم با

 .رسيد مشابهً تقريبا

 می تحقيق را پھبادھا از سيا سازمان و پنتاگون ۀاستفاد به منحصر ۀويژ طرح پيرامون که نگاری روزنامه تحقيقات دفتر

 ٣١ تا( را زير آمار و نموده معين دقته ب رسند، می قتل به سالح اين از استفاده با که را کشورھائی قربانيان تعداد کند،

 .است ساخته منتشر )٢٠١۵ جنوری

 :٢٠١۵ - ٢٠١۴ سالھای  الیپاکستان در سيا سازمان پھپادھای حمالت

 .مورد ۴١٣ :مجموع در ــ

 .اوباما ۀدور در مورد ٣۶٢ جمله، من ــ

 .نفر ٣٩۴٢ -٣۴٣٨ :مقتوالن مجموع ــ

 نفر ٩۵٩ -۴١۶ :غيرنظامی مقتوالن تعداد ــ
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 .نفر ٢٠۴ -١۶٨ :مقتوالن جمع در کودکان تعداد ــ

 .نفر ١٧٢٠ -١١۴٢ :مجروحان مجموع

 :يمن در ٢٠١۵ -٢٠٠٢ سالھای ا بينامريک مخفی عمليات

 .مورد ١٠٧ -٨٨ :شده تأئيده عمليات مجموع ــ

 .نفر ۶٢٩ -۴٢۴ :مقتوالن مجموع ــ

 .نفر ٩۶ -۶۵ :غيرنظامی مقتوالن تعداد ــ

 .نفر ٨ :مقتوالن جمع در کودکان تعداد ــ

 .نفر ٢١۵ -٨۶ :نمجروحا مجموع ــ

 .نفر ٨٧ -٧١ :پھبادھا اضافی کاربرد موارد در ــ

  .نفر ۴٣٩ -٣٠٧ :مقتوالن مجموع ــ

 .نفر ۶١ -٢۶ :غيرنظامی مقتوالن تعداد ــ

 .نفر ٩ -۶ :مقتوالن جمع در کودکان تعداد ــ

 .نفر ١٠٢ -٧۵ :مجروحان مجموع ــ

 :یسومال در ٢٠١٣ -٢٠٠٧ سالھای بين امريکا مخفی عمليات

 .١٠ -٧ :پھپادھا از استفاده موارد جمع ــ

 .نفر ٣٣ -١٨ :مقتوالن مجموع ــ

 .نفر ١ -٠:غيرنظامی مقتوالن تعداد ــ

 ٠ :مقتوالن جمع در کودکان تعداد ــ

 .نفر ٣ -٢ :مجروحان مجموع ــ

 .٧٢ -١۵ :مخفی عمليات موارد ساير ــ

 .نفر ٣۶۵ -١۵۶ :مقتوالن مجموع ــ

 .نفر ٩٩ -۶٨ :غيرنظامی مقتوالن تعداد ــ

 .نفر ٢٨ -٢۶ :مقتوالن جمع در کودکان تعداد ــ

 .نفر ١٠٢ -١۵ :مجروحان مجموع ــ

 ھنگام ً،مثال .شود می انکار پھبادھا حمالت واقعيت موارد يکسری در .است مشکل بسيار قربانيان دقيق تعداد ينيتع

 بر داير گزارشی جمعی ھای رسانه ،٢٠١٣ سال بروریف ھشتم و ششم روزھای در پاکستان به پھبادھا مرگبار ضربات

 پاسخ در .فرستاد امريکا سفارت به رسمی اعتراضیۀ نام نيز پاکستان ۀخارج وزارت و کردند منتشر نفر ٩ شدن کشته

 ٢٠١٣ سال  جنوریماه از پس زيرا، .ندارد امريکا با ارتباطی ھيچ مزبور ۀحادث که شد می گفته پاکستان مقامات به

 .اند بوده پاکستان ارتش مديريت تحت خلبانھا بی و نگرفته صورت پھبادھا پرتاب با مرتبط اقدام ھيچ اگوي

 ليسوپ کشور به بيشتر چه ھر امريکاۀ متحد اياالت خود .کنند نمی تھديد را ديگر کشورھای تنھا امريکائی خلبانھای بی

 .دارد قرار پرنده ماشينھای دائمی نظر تحت اکنون ھم که شود، می تبديل شھروندان ۀھم لوکنتر برای تکنولوژيک

 را سرنشين بی ھواپيماھایدستگاه  با امريکا ھوائی حريم کردن پر ۀقطعنام ،٢٠١٢ سال بروریف ماه در امريکاۀ کنگر

 خواھد فروند ھزار ٣٠ به دھه، يک پايان در امريکا آسمان در آنھا شمار که باورند، اين بر کارشناسان .کرد تصويب

 سرنشين بی ھواپيماھای آن اساس بر که شد صادر امريکا ارتش به خطاب ای امريه ،٢٠١٢ سال جنوری ماه در .رسيد

 حق ھوائی نيروی .شد خواھند استفاده امريکا متحده اياالت داخل در »داخلی عمليات« و آموزشی وظايف انجام برای
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 ديگر، ۀوظيف اجرای صورت در سرنشينھا بدون اما دھد، قرار »ناھمآھنگ نظارت« تحت را ھا امريکائی ندارد

 مطابقت تشخيص منظوره ب نيز نظامی امنيت سازمان و شده مشغول اطالعات آوری جمع به توانند می »گاھگاھی«

 .داد خواھد قرار مطالعه مورد را آنھا داخلی، نظارت قانون اھداف با نظر تحت موضوع

 نظامی ۀعرص در انقالب مبانی از يکی عنوانه ب را سرنشين بی ۀپرند شينھایما کاربست و توليد ۀبرنام امريکا دولت

 قابل غير را شھروندان عليه سرنشينھا بی از استفاده واقعيت کشورھا از بسياری که است حالی در اين .کند می تصور

 می،وات سالح از استفاده ھمچون که دارد اعتقاد »اتم عصر صلح« امريکائی بنياد رئيس ،فالک ريچارد دانند، می قبول

 .است مشکل بسيار قتل، منظوره ب سرنشين بی ھای پرنده از استفاده جامع منع با امريکا ۀمتحد اياالت موافقت

ۀ پرند ماشينھای ۀبرنام که دارد، وجود »سرنشين بی« البی نفر ۵٠ از بيش تعداد امريکاۀ کنگر در کارشناسان، باور به

 می وادار سرنشينھا بدون خريد به زمانی حتی را مرکزی دولت حال، ھمين در .نندک می مطرح را سرنشين بدون

 ۀگستردۀ استفاد از حاکی جديد رکورد چند ٢٠١۵ سال اول ربع در فقط .نيست آنھا خريد به نيازی ھيچ که سازند،

 .شد زده سرنشين بدون ۀپرند ماشينھای از امريکا مسلح نيروھای
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