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  حکومت ھای فراقانونی

  

  ارزيابی دستور قتل بن الدن

  ٢٠١١ ی ماه م٦ –برگرفته از سايت سازمان مراقب سياست خارجی المان 
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   گزارش ويژه–واشنگتن / برلين

که بدون دادرسی توسط  حقوقدان ھا پس از قتل عمد اسامه بن الدن که به طور رسمی صورت گرفت به اعدام وی

 استاد حقوق جزائی بين الملل در Kai Ambusبه گفتۀ کای آمبوس . ن غرب  انجام شد به شدت انتقاد دارندارتشيا

موضع گيری اخيرش، اعدام ھای فراقانوی يکی از ويژگی ھای حکومت ھای غيرقانونی است که حقوق بنيادين 

روريست باشد نيز مصداق داشته، عواقب اين امر حتّا در صورتيکه قربانی اعدام يک فرد ت. بشر را لگدمال می کنند

انتقاد مزبور تنھا به اين خاطر که نخست وزير . اعدام ھای فراقانونی برای کشور اعدام کننده بسيار وخيم می باشد

جز اين ھمانگونه . المان و وزير خارجۀ اين کشور قتل بن الدن را به صراحت تأئيد کرده اند، به آنھا وارد نميشود

اع المان سال گذشته تأکيد کرد، دولت المان مبلغ اين نظر است که کشتن ھدفدار بدون دادرسی پيشين که وزارت دف

عالوه بر اين برلين اعدام فراقانونی شھروندان المانی در پاکستان را بدون . در شرايطی ويژه مجاز می باشد

از : يز در قتل ھای مزبور دخيل بوده اندالبته بايد دانست که سربازان المانی ن. کوچکترين اعتراضی پذيرفته است

طريق فراھم نمودن مقدمات الزم برای اجرای دستور اعدام ھائی که توسط واحدھای عملياتی امريکائی صورت 

مشاوران دولت برلين مدت ھاست ھشدار می دھند که شرکت جستن در جنگ به اصطالح ضد ترور، . گرفته اند

استفاده از عبارت مزبور را می توان بيانی ديپلماتيک برای فقدان . قانون استلغزش به سوی زيرپا نھادن مرزھای 

  .قانون دانست
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  شکار

به طوری که کای آمبوس، قاضی و استاد حقوق دانشگاه گوتينگن در موضع گيری اخير خود اعالم نمود، ھيچ 

اند وجود داشته و تروريست ھا مشروعيتی برای قتل اسامه بن الدن که با برنامه ريزی صورت گرفته است نمی تو

به تأکيد وی آنھا در صورت اثبات تقصيرشان محکوم گشته . نيز دارای حق محاکمه شدن مطابق مقررات می باشند

می باشد " اعدام غيرقانونی"به منزلۀ " اعدام بدون دادرسی"اما . و در امريکا احتماال مجازات آنھا اعدام خواھد بود

اکنون غرب می بايد ) ١. (ن خاطر حکومت ھای قانون شکن را به محاکمه می کشندو مراجع حقوق بشر به اي

حساب اين را بکند که آيا قصد دارد دشمنان تروريست خود را بدون ھر گونه حق حيات و حقوق بشر قلمداد نموده و 

رش ندانسته، بر اين ؟ آمبوس اين امر را به ھيچ وجه قابل پذي"به عنوان ھدف شکار نظامی معرفی نمايد"آنھا را 

نظر است که در صورتی که غرب حقوق بنيادين بشر را برای دشمنان خود قائل نباشد، عمال با آنھا تشريک مساعی 

  .نموده، عواقب اينکار برای اوضاع داخلی جھان غرب قابل تصور نيست

  

  اقدام موفقيت آميز

ء بدين خاطر که خانم صدر اعظم المان و وزير خارجۀ ابتدا. آنتقاد آمبوس به چندين جھت به دولت المان برمی گردد

تأئيد "آنگال مرکل اعالن نمود که او به پرزيدنت بارک اوباما . او قتل عمد اسامه بن الدن را مشترکا تمجيد نموده اند

" به سادگی می توان گفت خبر خوبی"اطالع داده و افزوده است " من و ما را برای موفقيت در عمليات مزبور

گيدو وستروله، وزير امور خارجه . است" خوشحال"مرکل در پاسخ سؤال خبرنگاران گفت از اين امر) ٢.(تاس

تأمالتی ) ٣" (برای ھمه انسانھای صلح طلب و آزاديخواه جھان خبر خوبی است"المان نيز اعالن کرد قتل بن الدن 

  . مان نشنيده استنظير آنچه را که آمبوس مطرح و اثبات می کند، کسی از جانب دولت ال

  

  پيشرفت

 بدين سو اين موضع حقوقی را اتخاذ نموده است که قتل عمد در ٢٠١٠واقعاً نيز دولت المان دستکم از سال 

تا چند سال پيش عقيده مزبور به لحاظ حقوق ملت ھا ميان مشاوران حقوقی برلين به . شرايطی ويژه مجاز می باشد

در بسياری از " در اين باره سال گذشته در وزارت دفاع المان گفته می شد . انگيز به حساب می آمدمجادلهشدت 

.  ممنوع بودن کشتن شورشيان در وضعيت غير جنگیۀحاصل گشته اند، به ويژه در زمين" زمينه ھا پيشرفت ھائی

ر موارد در يکی از اسناد وزارت دفاع نوشته شده است که سربازان ارتش المان اجازه دارند در صورت لزوم و د

 با آنھا بجنگند و اين به معنی استفاده از روشھا و وسائل کشتن نيز می ،فقدان بروز دشمنی از جانب جنگندگان دشمن

  . اساس فرمان مزبور قتل عمد بن الدن با مجوز بوده استهب) ٤.(باشد

  

  بدون اعتراض

اين امر . گونه اقدامی نمی کند  نيز ھيچشھروندان المانیۀ مضاف بر اين دولت المان در مورد قتل برنامه ريزی شد

 در پاکستان ٢٠١٠ اکتبر ٤وی در . نام بونيامين ای تحقق يافته استه  ساله ای ب٢٠الاقل در مورد کشته شدن فرد 

 مزبور ۀپيش از حمل. قربانی انفجار موشکی گشت که توسط يک ھواپيمای بدون سرنشين امريکائی شليک شده بود

عالوه بر اين پاکستان در . گونه عمليات نظامی انجام نيافته بود اقد سرنشين صورت گرفت ھيچکه توسط ھواپيمای ف

دولت المان حمالت ھواپيماھای فاقد سرنشين امريکائی را بدون کوچکترين ايرادی پذيرفته . ھيچ جنگی شرکت ندارد
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موجب قربانيان بسياری از غير با اينکه بسياری از اين حمالت در خارج از مناطق جنگی صورت گرفته و . است

نظاميان گشته است، دولت المان در مورد قتل مزبور ھيچ اقدامی نکرده است، اگرچه موظف به دفاع از جان 

 از ناظران اعدام مزبور با استفاده از اطالعاتی در یبسيارۀ به عقيد. شھروندان المانی در خارج از کشور می باشد

  )٥. (ه مقامات المانی در اختيار ھمکاران امريکائيشان قرار داده اندمقتول انجام يافته است کۀ بار

  

  فھرست ھای اعداميان

در سال . ھمکاری المانی ھا با کماندو ھای امريکائی در عمليات اعدام در کشور افغانستان نيز صورت می گيرد

  Joint Prioritized Effects List (JPEL)گذشته انتقادات شديدی نسبت به ليست ھای اولويت ھمکاری مؤثر 

فھرست ھای مزبور شامل بر نام صدھا نفر . که مورد استفاده نيروھای مستقر در ھندوکش می باشند، مطرح گشت

می باشند که مورد تعقيب غربيان بوده و کنار نام ھر فرد عالمتی قرار دارد، به نشان اين که آيا شخص مزبور می 

اطالعات مزبور ميان سربازان المانی نيز در . (kitt“ = k„) اعدام گردد  و يا(capture“ = c„)بايد دستگير 

 اساس آنھا تصميم گرفته می شود که فرد مزبور بايد دستگير و يا اعدام گردد که البته اينکار بدون هگردش اند و ب

  .انجام داردسی پيشين صورت می گيرد

  

  اوضاع بی قانونی

 امريکا در مبارزه با ۀشدار داده بودند که اتحاديه اروپا با اياالت متحدو ھیفبرورمشاوران دولت در برلين در ماه 

اين عبارت می تواند توصيف ) ٧.(تروريسم بارھا ھمکاری داشته و در مرز تجاوز از قانون حرکت می کند

ی غير ديپلماتيک برای شرايطی باشد، بدين معنی که چارچوب قانونگرائی مدتھاست ترک شده و به جز فراقانون

 نيز دول غربی در اقدام به قتل برنامه ريزی شه به روش ھائی دست دمی زنند که برای واقعاً . قابل توصيف است

اينگونه اعدام بی قيد و شرط دشمنان با ھيچيک از .  انداستفاده از آنھا دشمنان خود را مورد سرزنش قرار داده

رات اخير استاد علم حقوق، کای آمبوس، اين ديگر ھيچ بر اظھابنا.  مقررات قانونی سازگار نيستچارچوب ھای

  . با دشمنان خويش ھمگام شده استربطی به تقيد به قانون نداشته و غرب عمالً 

  

  ٢٠١١ ی م٥ ، FAZروزنامه : تروريست ھا نيز دارای حقوقی می باشند: کای آمبوس )١(

 ٢٠١١ ی م٢ه بن الدن، برلين بيانيه مطبوعاتی صدر اعظم المان انگال مرکل در رابطه با کشتن اسام )٢(

 ی م٢ ، وستر وله در رابطه با مرگ اسامه بن الدن در سايت وزارت امورخارجه، خارجۀ المانوزير  )٣(

٢٠١١ 

  قتل عمل رجوع کنيدۀبه مقال )٤(

 ٢٠١١ جنوری ٢٠، die Zeitمرگ بونيامين در سايت روزنامه  )٥(

  قتل عمد رجوع کنيدۀبه مقال )٦(

)٧( Annegret Bendick : اتحاديه اروپا و امريکا با تروريسم، پژوھش ۀمبارز: مت قانونمداردر مرز حکو 

SWP – قتل عمد رجوع کنيدۀ، به مقال٢٠١١ فبروری، ٣ صفحه .  

  


