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چكیده
با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما استفاده از قتلهای هدفمند توسط ایاالت متحده روند صعوودی بع
خود گرفت و ب مولف اصلی سیاست ضد تروریسم این کشور تبدیل شد .افزایش بازیگران غیر دولتعی و
فوالیت شبک ها ی فراملی ب عنوان تهدید اصلی برای امنیعت ملعی ایعاالت متحعده ت ییعر تعاکتیکی در
سیاست ضد تروریسم آمریکا از حمالت نظامی گسترده ب حمعالت محعدود و هدفمنعد را موجع .شعد.
درکنار دستاوردهای نظامیوسیاسی گسترده قتلهای هدفمنعد انتقعادات حقعوقی متوعددی هعم علیع
آمریکا مطرح شده است؛ چراک این دستاوردها باعث شعده ایعاالت متحعده حقعو بینالملعل را نادیعده
بگیرد .رهیافت واقوگرایی سیاسی با تاکید بر امنیعت ملعی و منعافل ملعی تبیعین مناسعبی را ازسیاسعت
ضدتروریسم آمریکا ارائ میدهد .مقال پیش رو پیامدهای حقوقی و سیاسی قتلهعای هدفمنعد ایعاالت
متحده را در عرص روابط بینالملل مورد بررسی قرار میدهد.
کلید واژهها
قتلهای هدفمند واقلگرایی سیاسی سیاست خعارجی ایعاالت متحعده نقع

حاکمیعت ملعی فقعدان
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مقدمه
قتل هدفمند یا آنچ ب عنوان ترور انتخابی شناخت میشود ب قتل عمعد یعف فعرد توسعط
نهاد یا سازمان دولتی خارج از روی قضایی یا میدان نبرد اطعال معیگعردد .قتلهعای هدفمنعد
بطور گسترده از سوی جوخ های مرگ در السالوادور نیکاراگوئ کلمبیا وهائیتی در بستر جنع
و ناآرامیهای داخلعی در دهع های  0891و  0881بع مرحلع اجعرا درآمعد .نیروهعای امنیتعی
اسرائیلی هم ایعن تاکتیعف را طعی انتفاضع دوم و پعا از آن بعرای هعدا قعرار دادن مبعارزان
فلسطینی مورد استفاده قرار داده اند .با اینحال آنچ امروز بیش از پیش اذعان رو متوج خعود
کرده است قتلهای هدفمند ایاالت متحده و پیامدهای حقوقی و سیاسعی آن در عرصع روابعط
بینالملل میباشد (.)Gazit, Brym,2011: 862-77
ایاالت متحده قتل هدفمند را ب عنوان تاکتیف ضروری پیگرد ععامالن حمعالت تروریسعتی
 00سپتامبر  1110در دستور کار قرار داده است .پنتاگون و آژانا اطالعات مرکزی (سعیا) ایعن
اقدام بحث برانگیز را ب دفوات طی سالهای اخیعرهم بع عنعوان بخشعی از عملیاتهعای جنگعی
دراف انستان و عرا و همینطور ب عنوان تالشهای ضد تروریستی درپاکستان یمعن و سعومالی
مورد استفاده قرار دادهاند .با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در سال  1118قتلهای هدفمند
روند صوودی ب خود گرفت و این اقعدام عمعدتاا از طریعف افعزایش حمعالت پهبادهعای جنگعی
موسوم ب شکارچی علی القاعده و طالبان در اف انستان پاکستان و یمن از یکسو و همینطور از
طریف گسترش ماموریتهای دستگیری /قتل در قال .عملیاتهعای ویعهه ایعاالتمتحعده انجعام
یافت (.)Masters, 2013
مهمترین قتلها ی هدفمند ک توج گسترده جهانی را ب همراه داشت است قتعل موفقیعت
آمیز اسام بن الدن بنیانگذار و رهبر پیشین القاعده و همینطور عامل حمالت یازده سپتامبر در
 1100و از پای درآوردن أنور الوولقی شهروند آمریکایی و رهبر شعبک القاععده در شعب جزیعره
عربستان در سپتامبر  1100میباشند .پهبادهای امریکایی ب جز الوولقی  3شعهروند آمریکعایی
دیگر را هم از پای درآورده اند ک این مسال انتقادهعایی را در داخعل آمریکعا بع همعراه داشعت
است ( .)Liljas, 2014مشروعیت کاربرد قتلهای هدفمند ب شدت موردمناقشع قعرار دارد .بع
همین دلیل هم طی سالهای اخیر کاخ سفید تالش قابل توجهی را در راستای توجیع حقعوقی
قتلهای هدفمند در بحبوح درخواستهای قانونگعذاران پهوهشعگران و فوعاالن حقعوقی بعرای
شفافیت و نظارت بیشتر درباره برنام پهبادهعای جنگعی انجعام داده اسعت .برخعی از متفکعران
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دانشگاهی پرسنل نظامیو همینطور مقامات رسمی قتلهعای هدفمنعد را اقعدامیمشعرو و در
چارچوب دفا از خود توریع معیکننعد کع دربرابعر تروریسعتها و سعتیزه جویعان درگیعر در
جن های نامتقارن استفاده میشود .آنها براین باورند ک پهبادها بسیار انسانی تر و دقیف تر از
تجهیزات سرنشین دار عمل میکنند ( .)Carroll, 2012برخی دیگر از صعاحبنظران توعدادی از
اعضای کنگره ایاالت متحعده برخعی رسعان های عمعومیو گروههعای حقعو بشعری قتلهعای
هدفمند را مشاب انجام ترور و در زمره قتلهای فراقضایی مورد انتقاد قرار داده و آن را برحسع.
قوانین داخلی ایاالت متحده و همینطور حقو بینالملل غیرمشرو میدانند (.)Glaser, 2012
 -1چارچوب نظری :واقعگرایی سیاسی
سنت واقوگرایی ک از آن با عنوان «واقوگرایی سیاسی» هم یاد میشود قدیمیتعرین نظریع
سیاست بینالملل است .واقوگرایی ب دیدگاه بینالمللی غال .در طول قرن بیستم بعدل شعد ک
نیروی محرک آن نیز جن جهانی اول و جن جهعانی دوم بعود.در حعالی کع آرمعانگرایی بعر
هدایت روابط بینالملل بر پای اخال تاکیدمیکرد واقوگرایی تاکید خود را برسیاسعت قعدرت و
پیگیری منافل ملی قرار داد.فرض اصلی واقوگرایی این است ک دولت بازیگراصلی عرص جهعانی
یا بینالمللی ومستقل اسعت بطوریکع قادراسعت بع عنعوان موجعودیتی مسعتقل عمعل کننعد.
واقوگرایان ب نقش قدرت در موضوعات بینالمللی تاکیدزیادی داشت و بر فهم قعدرت برحسع.
ظرفیت نظامییا نیروی نظامیتمایل دارند .دیدگاه واقل گرایی با جدایی سیاست از اخال بع
افزایش توان نظامیو برتری خواست ها ی جاه طلبان قدرتهای بزرگ مشعروعیت بخشعیده اسعت
(.)Heywood, 2002:128-9
امنیت ملی و بقای دولت هنجار مرکزی رهیافت واقوگرایی را ایفا میکنند اینها ارزشهایی
هستند ک آموزه و سیاست خارجی واقوگرایان را شعکل معیدهنعد .منعافل ملعی داور نهعایی در
قضاوت نسبت ب سیاست خارجی است .جامو انسانی و اخال محعدود بع دولعت بعوده و وارد
عرص روابط بینالملل نمیشود چرا ک جهان سیاسعت حعوزه ای اسعت کع در آن بعی نظمعی
اختالا و مناقش میان دولتها حاکم است .این حقیقت ک هم دولتها باید بع دنبعال منعافل
ملی خود باشند ب این مونی است ک هرگز کشعورها و حکومتهعا بع طعور کامعل بع یکعدیگر
اعتماد نمیکنند .هم موافقنام های بینالمللی موقتی و مشروط ب اراده دولتهای امضعاکننده
آن است و هم دولتها بایستی این آمادگی را داشت باشند ک در صورت توارض آنها بعا منعافل
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ملی توهععدات بینالملل ع ی را قربععانی منععافل ملععی کنند.بنابراین هم ع پیمععان نام ع ها موافقععت
نام ها کنوانسیونها عراها قوانین و حقو بین دولتهعا تنهعا ترتیبعاتی محعلحتی بعوده و در
صورت توارض میان آنان با منافل حیاتی دولتها آنها میتوانند و بایسعتی آن را کنعار گذارنعد
(جکسون و سورنسون .)83-1 :0391
مارتین گرفیتا در کتاب نظری روابط بینالملل برای سده بیست و یکم معیگویعد شعگفت
نیست ک صحن بینالمللی پا از حادث یازدهم سپتامبر ب مراتع .چعالش برانگیزتعر بع نظعر
میرسد و هم می دانند ک واقوگرایی سیاسی برای برخورد با تهدیدات مطرح برای امنیت ملعی
مناس .تر شناخت میشود .از نگاه او نوزایی واقوگرایی دست کم تا اندازه ای مرهون شعبک های
تروریستی فراملی است ک از آبشخور افراط گرایی سعیراب معیشعوند (گعریفیتا .)10 :0380
نظری های واقوگرا ب ارزشهای اخالقی یا تجویزات متکی نیسعتند .بع جعای آن تاکیدشعان بعر
پیگیری منافل مادی و امنیتی دولت اسعت .ظعاهرا برخعی واقوگرایعان طرفعدار انعوا دیگعری از
ارزشها هستند.آنان تلویحا میگویند ک رهبران مکل ب بیشین ساختن منافل دولعت هسعتند
و ممکن است این تکلی را وظیف اخالقی ب شمار آورند.ولی عموما نظری های واقل گرا را ارائع
کننده توصیفات تبیینها و شاید پیش بینیها میداننعد ولعی تجعویزات اخالقعی نع (چرنعوا
.)011-7 :0381
از آنجا ک نگاه واقوگرایان ب حقو بینالملل متفاوت از نگاه حقو دانان بینالمللی و نهعاد
گرایان ل یبرال است لیبرالیسم و نهادگرایی لیبرال چالش جدی رو متوج واقوگرایی کعرده انعد.
برای واقوگرایان توصی ویهگی سیستم بینالملل بر اساس آنارشعی اسعت و مهمتعرین واقویعت
تجربی قدرت ملی در نظعر گرفتع معیشعود ( .)Krasner, 2002: 265گرچع از منظعر کراسعنر
ضوی ترین یا ب عبارت ی میان رو ترین نسخ واقوگرایی تنها نقش محدود حقعو بینالملعل را
در برخی ازحوزههای موضوعی بسیار خاص میپذیرد اما بطور کلعی وقتعی منعافل حیعاتی یعف
دولت در خطر قرار میگیرد در سیاستهای اعلی حقو بینالملعل در سیاسعت بینالملعل بع
حاشی رانده میشود .از این منظر حقو بینالملل صرفا یف روبنعا محسعوب و در قلع .روابعط
بینالملل روابط قدرت معورد توجع اسعت:در سعطوح شخحعی دولتعی و بعین دولتعی .از نگعاه
واقوگرایی هدا روابط بینالملل نباید ت ییعر اتوپیعایی در سیاسعت بعینالملعل از طریعف ایجعاد
نهادجدید و طرحهای حقوقی باشد و در مقابل باید با تحلیل واقگرایان از امعور بعینالمللعی بع
ارائ گزین های سیاسی یاری رساند (.)Paulus, 2002:269
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در صورتی ک واقوگرایی را ب عنوان نقط آغعازین برگعزینیم چشعم انعداز سیاسعت جهعانی
نسبت ب حقو بشر چندان مساعد و مهربانان نخواهعد بعود .در جهعان رئالیسعتی قواععد بطعور
منظم شکست شده و قراردادها تازمانی تداوم دارند کع تعامین کننعده منعافل طعرفین قعرار داد
باشند .واقوگرایان هنوز هم براین باورند ک دیپلماسی حقو بشر صعرفا در حعد صعحبت اسعت.
آنها حقو بشر را ب عنوان بخشی از واژگان جامو بینالمللی مدرن مورد توج قرار میدهنعد
و روی هم رفت هیچ رهبر دولتی آشکارا اصول بنیادین حقو بشعری را بع چعالش نمعیکشعد.
مباحث رئالیستی بر این نکت تاکید میکند ک در عمل و شرایط اضطراری موضو حقو بشعر
در فهرست اهداا سیاست ملی در ردههعای پعایین قعرار دارد .ایعن مسعال حعاکی از گسعترش
اعمال استاندرهای دوگان در دیپلماسی بینالمللی است بطوری ک رهبران سیاسی فقط بطعور
کالمیاز حقو بشر حمایت میکنند در حالی ک در عمل اولویتی برای آن قائل نیستند و اجازه
می دهند اصول حقو بشری با پیگیری دیگر اهداا تضوی گردند .ب عبارت دیگعر در تحلیعل
نهایی وقتی حقو بشر در راستای منافل ملی آنها باشد از آن حمایت معیکننعد .از اینروسعت
ک برخی کشورهای غیر غربی حقو بشر را ابزاری در دست کشورهای قدرتمنعد بعرای تعامین
اهداا مختل همچون شرایط مطلوب تجاری و یا حتی ت ییر رژیم قلمعداد معیکننعد .شعرایط
هرج و مرج بینالملل ی و پیگیری منافل ملی دو دلیل مهم نگاه بدبینان واقوگرایان ب حقو بشر
است (.)Dunne & Hanson, 2012: 44
 -2بررسی مفهومیقتلهای هدفمند
بر اساس گزارش ویهه سازمان ملل قتلهای هدفمند اقدامیاز پیش برنامع ریعزی شعده بعا
نیروی مرگبار و ب کار رفت توسط دولتها در زمان صلح یا طی درگیری مسلحان بعرای ازمیعان
برداشتن افراد خاص خارج از حیط کنترل خود میباشد« .قتل هدفمند» اصطالحی نیست کع
ب طور مشخص تحت حقو بینالملل توری شود اما در سعال  1111و پعا از آنکع اسعرائیل
سیاست هدا قرار دادن مبارزان فلسطینی در سرزمینهای اش الی را علنی کرد شعناخت شعده
تر و بطور گسترده تری مورد پذیرش قرار گرفت .اقدام ویهه در استفاده از نیروی مرگبار موموال
از سوی نیروهعای مسعلح یعا سعازمانهای اطالععاتی یعف کشعور انجعام و معیتوانعد از شعلیف
موشفهای کروز و حمالت پهبادهای جنگی تا عملیعات نیروهعای ویعهه را شعامل شعود .کعانون
اصلی تمرکز قتلها ی هدفمند ایعاالت متحعده بع ویعهه از طریعف حمعالت هواپیماهعای بعدون
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سرنشین شبک ها ی رهبری القاعده و طالبعان در اف انسعتان و منعاطف قبیلع ای دور افتعاده در
پاکستان میباشد .با این حال عملیاتهعای ایعاالت متحعده در سعالهای اخیعر بع کشعورهایی
همچون سومالی و یمن نیز گسترش یافت است (.)Alston, 2010
 -3مالحظات حقوقی پیرامون قتلهای هدفمند ایاالت متحده
دولتهای جورج بوش پسر و باراک اوباما تالشهای قابل توجهی در راستای توجی قتلهای
هدفمند هم بر اساس قانون داخلی آمریکا و هم درحقو بینالملل انجام دادهاند .شعالوده اصعلی
در قوانین داخلی آمریکا ک عملیاتهای ضدتروریستی و قتل هدفمند اعضای القاعده طالبعان و
وابستگان آنها را در سرتاسر جهان مورد تایید قرارمیدهد مجوز استفاده ازنیروی نظعامیسعال
 1110است ک کنگره ایاالت متحده چند روز پعا از حمعالت تروریسعتی یعازده سعپتامبر بع
تحوی .رساند .این قانون ب رئیا جمهوری اختیار می دهد در صورت لزوم برای پیگرد ععامالن
حمالت تروریستی ازتمام ابزارهای قعدرت نظعامی اسعتفاده کنعد ( Authorization for Use of
 .)Military Force, PL 107-40,2001این درحالی است کع قتلهعای زمعان صعلح کع برخعی
اوقات درتلفیف با قتلهای هدفمند مورد ارزیابی قرار میگیرد بطور رسمیتوسط ایاالت متحعده
از سال  0871ممنو شده است (.)Bazan, 2002
دولت اوباما مدعی است ک ایاالت متحده در شرایط درگیری نظعامیبعا القاععده و نیروهعای
وابست ب آن قرار دارد و توجی خود برای قتلهای هدفمنعد را طعی چنعدین سعخنرانی دربعاره
سیاستها ی اصلی این کشور اعالم کرده است.مقامات کاخ سفید موتقدند ک حف دفا از خعود
برای ایاالت متحده همانگون ک در ماده  10منشور ملل متحد عنوان شده اسعت شعامل قتعل
هدفمند افرادی همچون رهبران رده باالی القاعده هم میشود کع درحعال برنامع ریعزی بعرای
انجام حمالت تروریستی هستند هم در میدان نبرد و هم در خارج از آن .ماده ( 10فحل هفتم:
اقدام در موارد تهدیدعلی صلح-نق صلح-عمل تجاوزکاران ) منشورملل متحد عنوان معیکنعد:
« در صورت وقو حمل مسلحان علی یف عضو ملل متحد تا زمانی ک شورای امنیعت اقعدامات
الزم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ب عمل آورد هیچ یف از مقررات این منشور ب حعف
ذاتی دفا از خود خواه فردی یا دست جموی لطم ای وارد نخواهد کرد.اعضعا بایعد اقعداماتی را
ک دراعمال حف دفا از خود بع عمعل معیآورنعد فعورا بع شعورای امنیعت گعزارش دهنعد»...
(آقایی  .)391 :0391موضل دولت اوباما متضمن امتیازی ویهه برای پیگعرد یکجانبع اهعداا در
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دیگر کشورها بدون موافقت قبلی آنها و در صورتی است ک دولت مدنظر برای برخورد موثر بعا
اینگون تهدیدات تمایل چندانی ندارد یا قادر نیست با آنها مقابل کند .نمون چنین اقدامیقتل
اسام بن الدن میباشد.
اریف هولدر دادستان کل ایعاالت متحعده طعی سعخنرانی معارس  1101در دانشعگاه نعورث
وسترن هدا قرار دادن شهروندان آمریکایی خارج از ایعن کشعور را تشعریح (بعرای ماعال؛ أنعور
الوولقی) و خاطر نشان کرد ک چنین افرادی ممکن است توسط نیروهای آمریکایی کشت شعوند
بااین وجود هنوز تحت بند دادرسی اصالحی پنجم قعانون اساسعی آمریکعا معورد حمایعت قعرار
دارند .هولدر در ادام یادآور شد هدا قراردادن شهروند آمریکایی درصورتی ک تهدیدی قریع.
الوقو محسوب و دستگ یری وی امکان پذیر نباشد قانونی است و عملیات میتواند در چعارچوب
قوانین جنگی ب اجرا درآید (.)Zenko, 2011
جان برنان مشعاور ارشعد ضعد تروریسعم کعاخ سعفید در سعخنرانی دیگعری بطعور خعاص از
مویارهایی سخن گفت ک بر اساس آن دولت دستور حمل علی القاعده را درخارج از اف انسعتان
صادر میکند .مراحل این روند عبارتند از :تویین اینک آیا هدا مورد نظر تهدیعد مهمعی علیع
منافل آمریکا است؛ ضری .اطمینان باال درباره هویعت هعدا معورد نظعر و اینکع طعی عملیعات
غیرنظامیان بی گناه صدم نخواهند دید؛ و درنهایت بررسی بیشتر و دقیفتر در صورتی ک فعرد
مورد نظر شهروند ایاالت متحده باشد .در گزارش محرمان وزارت دادگستری ایاالت متحعده کع
در  1فوری  1103توسط ان بی سی نیوز انتشار یافت جزئیاتی درخحوص چارچوب قانونی قتل
هدفمند شهروندان آمریکا ارائ شده است گرچ این حمالت تعا معدتها بوعد از انجعام عملیعات
بطور علنی تایید نمیشوند.
در م  1103باراک اوباما سخنرانی مهمیرا درخحوص سیاست ضدتروریسم ایعاالتمتحعده
در دانشگاه دفا ملی در واشنگتن دی سی ایراد و از خط مشی سیاسی جدیدی برای قتلهعای
هدفمند آمریکا در مناطف غیرجنگی سخن گفت .او عنوان کرد همان مویار مورد اسعتفاده بعرای
هدا قراردادن شهروندان آمریکایی برای تهدیدات شهروندان غیر آمریکایی هعم توسعو خواهعد
یافت سیاستی ک «کرامت ذاتی هر انسان را مورد تکریم قرار میدهد» .علیرغم اینکع رئعیا
جمهوری آمریکا عمدتا از سیاست این کشور در کاربرد پهباد دفا کرد با اینحال اصعالح و ل عو
احتمالی مجوز استفاده ازنیروی نظامیرا مطرح کرد «با تویین اینک چگون میتوانیم ب نبرد با
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تروریستها ادام دهیم بدون اینک جنگی بی پایان را برای آمریکعا توریع

کنعیم» ( Masters,

.)2013
ماتئو واکسمن استاد حقو دانشگاه کلمبیا موتقد است ک چالش جاری برای دولعت اوبامعا
متوادل کعردن چنعد مسعال ضعروری و در ععین حعال متضعاد معیباشعد :حمایعت ازاختیعارات
نظامی گسترده و در عین حال اطمینان دادن ب منتقدان در راستای محدود بودن آنها؛ توجیع
اقداماتی ک محرمانع بعاقی معیمانعد؛ و افعزایش میعزان شعفافیت دولعت در حعین حفاظعت از
برنام های اطالعاتی حساس (.)Waxman, 2012
جان بلینجر تحلیلگرارشد حقو بینالملل و مطالوات امنیت ملی شورای روابط خعارجی بعر
این باور است ک قانون کنونی نیازمند اصالح و تجدید نظر میباشد .او معیگویعد« :بعیش از 01
سال است ک از تحوی .مجوز استفاده ازنیروی نظعامیگذشعت وتعا حعدودی کعارایی خعود را از
دست داده است این مجوز هنوز بر پای استفاده از نیروی نظامیعلی کسانی ک در برنام ریعزی
و ارتکاب حمالت تروریستی  00سپتامبر نقش و یا در این حمعالت مشعارکت داشعت انعد قعرار
دارد .هرچ در نبرد با القاعده پیش تر میرویم(برای ماال درمورد گعروه تروریسعتی الشعباب در
سومالی) دشواریهای مجوز استفاده ازنیروی نظامیهم بیشتر نمایان معیگعردد» ( Masters,
 .)2013در ادام درباره مهمترین انتقادات حقوقی وارد بع قتلهعای هدفمنعد سعخن خعواهیم
گفت.
 -3-1نقض حاکمیت ملی و برابری دولتها
حاکمیت یکی از مشخحات اصلی دولت در عرص روابط بینالملل میباشعد و آنچع تکمیعل
کننده شرایط و عناصر یعف دولعت اسعت اصعل حاکمیعت اسعت (عباسعی اشعلقی .)81 :0390
حاکمیت در حقو بینالملل مواصر بیانگر شرایط حقوقی یف دولت درعرص بینالمللعی اسعت
ک صالحیت آن دولت درقلمروش نمیتواند از سوی دیگر دولتها معورد سعوال و مداخلع واقعل
شود (موالیی  .)011 :0378بر پای منشور ملل متحد در نظام بینالمللی دولتها با هم برابرنعد
زیرا دارای حاکمیت می باشند چرا ک هیچ یف تابل قدرتی برتر نیست بعا یکعدیگر برابرنعد .بعر
پای اصول شناخت شده در حقو بینالملل دولتها نباید در امور داخلعی یعا خعارجی یکعدیگر
مداخل کنند (رضایینهاد .)10 :0393
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بر اساس بند  1و  7ماده  1منشور ملل متحد هرگون مداخلع ملعل متحعد در امعوری کع
اساسا در قلمرو صالحیت ملی دولتها قرار گرفتع باشعد ممنعو اسعت و کعاربرد زور در معوارد
خاص یونی در چارچوب اقدامات قهری و تنبیهعی ملعل متحعد منعدرج در فحعل هفعتم مجعاز
می باشد و از اینرو اقدامات کشورها خارج از ایعن چعارچوب بع مونعای نقع حاکمیعت ملعی و
مداخل در امور سایر کشورها قلمداد میگردد (آقایی .)319 :0391
بند  1ماده 0منشور ملل متحد عنوان میکند« :توسو روابط دوستان در بین ملل بر مبنعای
احترام ب اصل تساوی حقو و خود مختاری ملل و انجام سایر اقعدامات مقتضعی بعرای تحکعیم
صلح جهانی» و همینطور در بند  0ماده  1منشورملل متحد آمده است« :سازمان برمبنای اصل
تساوی حاکمیت کلی اعضای آن قرار دارد( ».همان) .گرچع دربعاره حعدود مفهعومی صعالحیت
ملی دولتها و مسائل بیرون از آن درتفاسیر و برداشتهای حقو دانان مخحوصا در ارتبعاط بعا
موارد حقو بشری اختالا نظر وجود دارد اما درباره قتلهای هدفمند ک ن تنها در ارتباط بعا
مسائل حقو بشری نیست بلک استانای وارده در فحل هفتم منشور را هم شامل نمیشود بع
حاکمیت ملی و مداخل در امور دیگر کشورها و برابری دولتهعا سعخن

صراحت میتوان از نق
ب میان آورد.
فیلیپ آلستون گزارشگر ویهه سابف سازمان ملعل دربعاره اععدامهای فراقعانونی شعتابزده یعا
خودسران ادعاهعای ایعاالت متحعده در زمینع دفعا از خعود در مقیعاس گسعترده را محکعوم و
خاطرنشان میسازد« :در صورتی ک کشورها ی دیگر هم مدعی داشعتن اختیعارات گسعترده بع
اندازه ایاالت متحده باشند ک افراد را در هر مکان و زمانی از پای در آورند نتیجع جعز هعرج و
مرج نخواهد بود ».واکسمن عنوان میکند درحالیک حمل علی بن الدن نق حاکمیعت دولعت
پاکستان محسوب میشود دولت ایاالت متحده بکارگیری قعوه قهریع درخعاک کشعوری دیگعر
بدون رضایت دولت آن را در صورت وجود ضرورتی مهم در راستای دفا از خود در زمره حقعو
خعود بع شعمار معیآورد ( Statement of U.N. Special Rapporteur on U.S. Targeted
 .)Killings without Due Process, 2010بع موجعع .مععاده اول مواهععده هوانععوری کشععوری
بینالمللی ک ب کنوانسیون شیکاگو نیز موروا و  080دولت از جمل ایاالتمتحعده آن را امضعا
کرده اند هر دولتی از حاکمیت کامل و انححاری بر هوای مافو سرزمین خود برخعوردار اسعت.
ن فقط حمالت پهبادهای جنگعی آمریکعا بلکع عملیعات جاسوسعی ایعن پهبادهعا و همینطعور
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عملیاتهای ویهه امریکا نق

حاکمیت و تمامیت ارضی کشور میزبان محسوب میشود (ملکعی

رئیسی محمدزاده ابراهیمی .)011: 0381
 -3-2عدم رعایت فرآیند دادرسی عادالنه
دادرسی عادالن ازمسائل بنیادی برای حاکمیت قانون عدالت و حقو بشر ب شمار میرود.
در واقل دادرسی عادالن محاکمۀ شخص درپرتعو قعانون و بعا درنظرداشعت احتعرام بع حقعو
شهروندی وزمین ای برای ترویج حاکمیت قانون است( .صعیاد .)0383حعداقل حقعو در نظعر
گرفت شده بعرای دادرسعی ع ادالنع در دععاوی کیفعری و معدنی شعامل معوارد زیعر معیباشعد
(:)Doebbler, 2006
 -0حف برخورداری از دادگاه مستقل صالح و بی طرا
 -1حف برخورداری از دادرسی عمومی
 -3حف برخورداری از مدت زمان موقول
 -1حف برخورداری از وکیل
 -1حف درخواست تفسیر
حقو مختل مرتبط با دادرسی منحفان بطور صریح در معاده  01اعالمیع جهعانی حقعو
بشر اصالحی ششم قانون اساسی ایاالت متحده و ماده ششم کنوانسعیون اروپعایی حقعو بشعر
بیان شده است .افزون بر این بسیاری از قوانین اساسی و اعالمی ها در سراسر جهان بر این حعف
صح گذاشت اند .گرچ الزامیدر حقو بینالملل وجعود نعدارد کع توصعی کنعد چع چیعزی
دادرسی منحفان است و چ چیزی نیست  -برای ماال حف دسترسی ب هیات منحف و دیگعر
روی های مهم در کشورهای مختل متفاوت است -با اینحعال تخطعی ایعاالت متحعده از حقعو
بینالملل و حتی قوانین داخلی خود ب عنوان کشوری پیشرو در استفاده از قتلهای هدفمنعد و
مدعی گسترش حقو بشر و دموکراسی نع تنهعا قابعل چشعم پوشعی نیسعت بلکع درراسعتای
استاندارهای دوگان این کشور قابل ارزیابی میباشد.
در مواد  1 7 9و  00اعالمی جهانی حقو بشر و بطور صعریح در معاده  01اعالمیع جهعانی
حقو بشر از حف دسترسی ب دادرسی عادالن سخن بع میعان آمعده اسعت .ایعن معاده عنعوان
میکند«:هر انسانی سزاوار و محف ب دسترسی کامل و برابر ب دادرسی آشکار و عادالنع توسعط
دادگاهی بیطرا و مستقل است تا در برابر هر گون اتهام جزایی علی وی بع حقعو و تکعالی
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وی رسیدگی کند» (مهرپعور  .)11: 0381معواد  01و  01میاعا بینالمللعی حقعو سیاسعی و
مدنی نیز بر حف دادرسی عادالن تاکید کرده است.عمده این حقو و مقررات عبارتند از :اععالم
نو اتهام ب شخص دستگیر شده در اسر وقت تحویل متهم در اسر وقت ب مقام قضایی حف
اعتراض ب بازداشت برای متهم ب دادگاه رفتار انسانی بعا بازداشعت شعدگان تسعاوی در مقابعل
دادگاه حف داشتن وکیل برای متهم حف درخواست عفو(همان.)10:
ماده  1کنوانسیون اروپایی حقو بشر بر علنی و عادالن بودن محاکمات و اععالن علنعی رای
دادگاه رعایت اصل برائت حف داشتن دفا و فرصت کافی برای داشتن و حف داشعتن وکیعل و
 ...تاکید میکند(همان .)091:
کنوانسیونهای چهار گان  0818ژنو و پروتکلهای مرتبط ب عنعوان پراهمیعت تعرین معاده
حقو بینالملعل بشردوسعتان مفعادی را بعرای حمایعت از قربانیعان جن (منازععات مسعلحان
بینالمللی و غیربینالمللی) وضل کردهاست .کنوانسیونهای ژنو این حف را برای نظامیعان قائعل
ا ست ک ب دلیل حضور در جن نباید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند مگر اینک مرتک .جنایت
جنگی یا دیگر جنایات شوند .از سوی دیگر کنوانسیونهای ژنو تضمین میکند کسانی ک متهم
ب جنایت جنگی یا جنایات دیگر هستند بایستی تحت محاکمع عادالنع قعرار گیرنعد .بعر ایعن
اساس هنگامیک درگیری مسلحان آغاز میشعود کنوانسعیونها و پروتکلهعای معذکور در ایعن
قرارداد در هر شرایطی الزم االجرا میباشند .بطور کلی در هرشرایطی اصعول بشردوسعتان بایعد
رعایت گردد .بنابراین اعمال زیر در هر زمان و مکانی ممنو است :قتل شکنج تنبی بدنی قطل
عضو تجاوز ب عن گروگانگیری تنبی دست جموی اعدام بدون محاکمع و کلیع رفتارهعای
ظالمان و توهین آمیز.هیچ کسی نباید اصولی ک کنوانسیون مشعخص کعرده نادیعده گرفتع یعا
کسی را مجبور ب نادیده گرفتن آنها نماید(خالص کنوانسیونهای ژنو محعوب  01اوت 0818و
پروتکلهای الحاقی  .)0391ماده  3کنوانسعیونهای چهارگانع کع بحعورت مشعترک در هعر 1
کنوانسیون وجود دارد صدور حکم مجازات و اجرای اعدام بدون محاک قبلعی و در یعف دادگعاه
ک هم تضمینات قضایی شناخت شده ب وسیل ملعل متمعدن صعورت گرفتع باشعد را ممنعو
میکند (مهرپور .)119 :0381
ایاالت متحده ن تنها در قتلهای هدفمند ماده  3کنوانسیونهای ژنو را نادیده میگیرد بلکع
آمار تلفات غیر نظامیان هم در قتلهای هدفمند آمریکا قابل توجع معیباشعد.بر اسعاس قعوانین
کلی مشترک در چهار کنوانسیون و پروتکل  0هرگون مقابلع بع ماعل بعا غیرنظامیعان ممنعو
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میباشد و برطبف کنوانسیون ژنو مربوط ب حمایت از افعراد غیعر نظعامیدر دوران جنع

بایعد

همواره غیر نظامیان را از نظامیان و اهعداا غیعر نظعامیرا از اهعداا نظعامیتشعخیص داد و در
نتیج عملیات نظامیرا فقط بر اهداا نظامیموطوا داشت .حمالت کور و بدون هعدا ممنعو
است .آمار باالی تلفات غیرنظامیان ناشی از قتلهای هدفمند ایاالت متحده عکا این مسعال را
ب تحویر میکشد.
قوانین داخلی ایالت متحده ب عنوان کشور پیشرو در کاربرد قتلهای هدفمند هم بر فرآینعد
دادرسی عادالن تاکید میکند .بعر اسعاس اصعالحی پعنجم قعانون اساسعی آمریکعا درخحعوص
حفاظت دربرابر دادرسی غیر منحفان « :هیچ شخحی ب سعب .ارتکعاب جعرم سعنگین یعا جعرم
ناموین مسؤول شناخت نخواهد شد مگر براساس «کیفر خواست یا اععالم جعرم» هیعتت ععالی
منحف مگر در موارد مربوط ب نیروهای زمینی دریایی یا نیروهای شب نظامیمردمیک عمعالا
در حال خدمت در زمان جن یا خطر عمومیباشند .هیچ کا برای یف جرم دوبعار بع حعبا
یا اعدام محکوم نخواهد شد .هیچ کا در هیچ معوردی کیفعری بع ادای شعهادت علیع خعود
مجبور و یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قعانونی الزم محعروم نخواهعد شعد.
اموال خحوصی بدون پرداخت غرامت عادالن مورد استفاده عمومیقرار نخواهد گرفت» (دربعاره
آمریکا :قعانون اساسعی ایعاالت متحعده آمریکعا همعراه بعا یادداشعتهای تکمیلعی .)71 :1111
اصالحی ششم قانون اساسی آمریکا هم ذیل عنوان حقعو مربعوط بع محاکمع عادالنع اظهعار
میدارد« :در کلی دادرسیهای کیفری متهم از حقو ذیل برخوردار خواهد بود :حعف محاکمع
سریل و علنی توسط هیتت منحف بیطرا ایالعت و منطقع ای کع جعرم در آن رخ داده اسعت
منطق مزبور را باید قانون از پیش تویین کرده باشد؛ حف آگاهی از ماهیت و دلیعل اتهعام؛ حعف
مواجه با شهودی ک علی او شهادت میدهند؛ حف احضار شهود ب نفعل خعود؛ و حعف داشعتن
وکیل برای دفا از خود» (همان .)71 :در بند  3بخش  8اصل اول قانون اساسی ایعاالت متحعده
ک در ارتباط با محدودیتهای کنگره است آمده« :هیچ گون الیحع ای دایعر بعر مجعازات افعراد
بدون محاکم و یا قانونی ک عط ب ماسبف گردد نباید تحوی .شود» (همعان .)19:در بنعد 3
از بخش  1اصل سوم ذیل عنوان اختیارات قوه قضایی اظهار شده« :رسیدگی ب کلی جعرائم بع
جز موارد «اعالم جرم علی مقامات دولتی» بایعد توسعط هیعتت منحعف انجعام شعود و چنعین
رسیدگی باید در ایالت محل وقو جرم برگزار گردد؛ ولی هرگاه محل وقعو جعرم هعیچ یعف از
ایالتها نباشد محاکم باید در محل یا محلهایی ک کنگره ب موجع .قعانون تویعین میکنعد
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برگزار شود»(همان.)11:با توج ب آنچ گفت شد میتوان ب اهمیت فرآیند دادرسی عادالنع در
حقو بینالملل و همینطور قانون اساسی ایاالت متحده پی برد و این درحالی است کع دولعت
ایاالت متحده حتی کمترین حقو را در این زمینع بعرای قربانیعان قتلهعای هدفمنعد رعایعت
نمیکند.
 -4روشهای مورد استفاده ایاالت متحده برای قتلهای هدفمند
 -4-1حمالت پهباد
حمالت هدفمند با استفاده از سامان های هوایی بدون سرنشین یا پهبادهعا در دولعت اوبامعا
روند صوودی داشت است .مطالو بنیاد آمریکای نوین نشان معیدهعد در دو سعال اول ریاسعت
جمهوری باراک اوباما تقریبا ب اندازه چهار برابر دوران  9سال بوش پسر حمل هدفمنعد توسعط
پهبادها در پاکستان انجام گرفت است .این گعزارش کع صعرفا بعر پایع ارزیابیهعای رسعان ای
حمالت قرار دارد مدعی است ک از سال  1118تا ژانوی  1103در حعدود  180حملع صعورت
گرفت ک طی آن بین  0188و  1111ستیزه جو از پای درآمعدهانعد ( Drone Wars Pakistan:
 .)Analysis,2014گزارشهای موسسات دیگر هم از افزایش حمالت پهبادها طی سالهای اخیر
حکایت دارد با اینحال توداد کشت های ستیزه جویان و غیر نظامیان بعا توجع بع منعابل معورد
استناد متفاوت میباشد.
 -4-2ماموریتهای دستگیری /قتل
از زمان روی کار آمدن باراک اوباما پنتاگون توداد حمالت ویهه خود را هم افزایش داده و از
 171مورد در سعال  1118بع حعدود  1111معورد در  1100رسعانده اسعت .ژنعرال جعان آلعن
فرمانده پیشین آیساا(نیروهای بینالمللی کمف ب امنیت اف انستان) براین بعاور اسعت کع در
صورت تحلیل توان نیروهای رزمیمومولی ایاالت متحعده «نقعش عملیاتهعای ضدتروریسعم و
مخحوصا این نو ماموریتهای ویهه برجست تر خواهد شد» ( .)Naylor, 2011حمالت محرمان
بوسیل بخش عملیاتی زبده ارتش ایاالت متحده موسوم بع فرمانعدهی مشعترک عملیعات ویعهه
هدایت میشود .جرمیاسکاهیل در مجل نیشن مینویسد« :اولویت فرماندهی مشترک عملیعات
ویهه در سیاست خارجی دولت اوباما از یمن و سومالی تا اف انستان و پاکستان نشان معیدهعد
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ک اوباما توج بیشتری را ب سیاست قتل هدفمند ب عنعوان بخعش مهمعیازسیاسعت خعارجی
ایاالت متحده نسبت ب دوران بوش پسر موطوا کرده است» (.)Scahill, 2011
دولتها ی محلی و غیر نظامیان حمالت شبان را بع لحعاف فرهنگعی اقعدامیتجاوزکارانع و
اهانت آمیز تلقی و محکوم میکنند با توج ب اینک سربازان آمریکعایی اغلع .نحع شع .وارد
منازل می شوند و این درحالی است ک زنان در خانع حضعور دارنعد و از سعوی دیگعر نیروهعای
آمریکایی برای جستجو از س ها استفاده میکنند کع در فرهنع مسعلمانان نجعا محسعوب
میگردد .در آوریل  1101ایاالت متحده و دولت اف انستان موافقت نام ای را امضاء کردند کع
بر اساس آن کابل میتواند نظارت بیشتری بر عملیاتهای ویهه اعمال و از طرا دیگر نیروهعای
اف ان هم میتوانند در پیشبرد این اقدامات ایفای نقش کنند (.)Walsh, 2012
 -5پیامدهای سیاسی قتلهای هدفمند ایاالت متحده
قتلهای هدفمند ایاالت متحده ومخحوصا حمالت پهبادها بع کشعتار غیرنظامیعان هنگعام
حمالت منجر میشود.برخی منابل رسمی پاکستانی مدعی هسعتند فقعط در سعال 711 1118
بیگناه در این حمالت جان خود را از دست داده اند در حالی ک منعابل دولتعی ایعاالت متحعده
ادعا کرده اند کمتر از  31غیر نظامیاز م  1119تا م  1118در این راستا کشت شده اند .پیتر
برگن طی مقال ای در فارن افرز در اواخر سال  1100مینویسد برجسعت تعرین سعوالی کع در
این زمین مطرح میشود این است ک «اجرای برنام پهبادها چ تعاثیری بعر فوالیتهعای شعب
نظامیان در پاکستان و همینطور اف انستان دارد؟» بر اسعاس اععالم مرکعز ملعی ضعد تروریسعم
ایاالت متحده خشونت در پاکستان از زمان اجرای عملیعات پهبادهعا بع شعدت افعزایش یافتع
است هرچند طبف اظهارات برگن مجموع ای از عوامل میتوانند در افزایش خشعونتها نقعش
داشت باشند (.)Bergen & Tiedemann, 2011
برخی تحلیلگران قتلهای هدفمند را عنحری تعنش زا در روابعط ایعاالت متحعده-پاکسعتان
قلمداد میکنند .پیر زبیر شاه خبرنگار پاکسعتانی موتقعد اسعت کع احساسعات ضعد آمریکعایی
درپاکستان بوسیل تحاویر رسان های داخلی تحریف میشوند کع درآنهعا عملیعات پهبادهعای
آمریکا یی ب عنوان ابزاری برای هدا قرار دادن غیر نظامیان بی گناه ب تحویرکشیده معیشعود.
ب باور او شرایط کنونی تازمانی ک ایاالت متحده و پاکستان دربعاره برنامع پهبادهعا بع توافعف
نرسند تداوم خواهد داشت (.)Shah, 2012
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درنوامبر  1100و پا از اینک دیپلماتهای آمریکایی اظهعار کردنعد حمعالت علیع گروههعای
ستیزه جو ب روابط این کشور با اسالم آباد صدم زده وال اسعتریت ژورنعال گعزارش کعرد سعیا
واگذاری چند امتیاز محرمان در برنام پهبادها را مدنظر قرار داده اسعت .ت ییعرات در سیاسعت
ایاالت متحده درباره پهبادها مواردی همچون؛ درنظرگرفتن نقش موثرتر برای وزارت امورخارج
در تحمیمات مربوط ب اهداا دادن اخطار قبلی ب رهبران پاکستان دربعاره حمعالت قطوعی و
تولیف عملیات پهبادها هنگام بازدید مقامات پاکستانی از ایاالت متحده را شامل میشود .افعزون
بر این برخی کارشناسان عنوان میکنند سیا از نوامبر  1100تا ژانوی  1101عملیعات پهبادهعا
را درپاکستان ب حالت تولیف درآورده است طوالنی ترین وقف از زمعان توسعو ایعن برنامع در
ژوئی  1119ک اقدامیدر برابر دورنمای تیره شدن روابط متقابل با پاکستان ارزیعابی معیشعود.
در آوریل  1101پارلمان پاکستان ب اتفا آراء از ایاالت متحعده درخواسعت کعرد بع حمعالت
پهبادها در این کشور پایان دهد (.)Roggio, 2012
حامیان قتلهای هدفمند عنوان میکنند ب خاطر اهداا سیاسی در توداد کشت های غیر
نظامیان مبال می شود و مدعی هستند ک عملیات پهبادها و حمالت شبان موثرترین و عاقالن
ترین روش برای پیگرد رهبران ستیزه جو وشبک های تروریستی مرتبط باآنها میباشد ب ویهه
از زمانی ک ایاالت متحده درصدد کاهش نیروهای نظامی خود در منطق برآمده است.درم
 1103باراک اوباما با اذعان ب تلفات غیرنظامیان یادآور شد «اختالا فاحشی بین ارزیابیهای
ایاالت متحده از اینگون تلفات و گزارشهای غیردولتی وجود دارد ».دانیل بایمن کارشناس
موسس بروکینگز موتقد است ک هدا قرار دادن تروریستهای اصلی همچون اسام بن الدن
موج .حذا رهبران عملگرا و کاریزماتیکی میشود ک جایگزین کردن آنها برای گروه مشکل
است .افزون براین با هدا قرار دادن عناصر اصلی سازمان «امکان تضوی بیش از پیش
پای های این گروه تروریستی محتمل تر است ».در مقابل میکا زنکو از کارشناسان شورای
روابط خارجی اظهار میکند مادامیک حمالت پهبادها تاکتیف نظامیکارآمدی
قلمدادمیگردد «پیروزی نظامیرا نمیتوان بمااب دستاورد سیاسی درنظر گرفت ».او میافزاید
درحالیک سیاست حذا رهبری میتواند «توانایی گروه را تحلیل ببرد اما نمیتواند انسجام
گروه و توهد ایدئولوژیف را دچار گسیختگی کند» (.)Masters, 2013
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نتیجهگیری
بکارگیری قتلهای هدفمند مختص ایاالت متحده نیست و در مقعاطل تعاریخی گونعاگون از
سوی کشورهای مختل برای دستیابی ب اهداا مورد استفاده قرار گرفتع و هعم اکنعون نیعز از
سوی برخی کشورها در مقیاس کوچکتر کاربرد دارد اما مقیاس گسترده استفاده ایاالتمتحعده
از این روش ب عنوان تاکتیف ضروری مقابل بعا گروههعای تروریسعتی و کعارایی قابعل توجع آن
اذهان عمومی را ب سمت خود جذب و موافقان و مخالفانی را ب همعراه داشعت اسعت .در ابتعدا
دولت بوش قتلهای هدفمند را ب عنوان تاکتیف این کشور در جن علی ترورسیم بکار بعرد و
با گذشت زمان و روی کار آمدن اوباما این روش ب مولف اصلی سیاسعت ضعد تروریسعم ایعاالت
متحده تبدیل شد .ب موازات منافل گسترده ای ک قتلهای هدفمند درنابودی هدفهای حساس
و چ بسا دست نیافتی برای آمریکعا داشعت اعتراضها و نارضعایتی گروههعای حقعو بشعری و
آزادیهای مدنی هم روند صوودی داشت است .سازمانهایی همچون اتحادی آزادیهعای معدنی
آمریکا و دیده بان حقو بشعر سعواالت مهمعیرا در ارتبعاط بعا فقعدان شعفافیت و پاسعخگویی
قتلها ی هدفمند مطرح کرده اند .دولعت اوبامعا برخعی اقعدامات را در راسعتای پاسعخگویی بع
سواالت مطرح شده و شفاا سازی بیشتر انجام و از تمایل خود برای افعزایش نظعارت در آینعده
نزدیف خبر داده با اینحال نگرانیها همچنان از کاربرد قتلهای هدفمنعد بع قعوت خعود بعاقی
است.
برخی منتقدین با طرح این مسال ک ایاالت متحده درحال ایجاد روی نادرستی است تاکیعد
میکنند ک چنین روی ای میتواند توسط دیگر کشعورها همچعون چعین و روسعی در راسعتای
دستیابی ب فن آوری کشنده مشاب مورد استناد قعرار گیعرد .حمعالت پهبادهعا و ماموریتهعای
ویهه موج .میشود تا توداد کمیاز نیروهای آمریکایی در مورض خطرقرار گرفت وجایگزین کم
هزین ای را دربرابر هزین باال و اثر بخشی ن چندان باالی نیروهای متوارا فعراهم معیآورد بع
ویهه با توج ب کاهش احتمالی بودج دفاعی و عدم تمایعل عمعومی بع جن هعای پرهزینع و
طوالنی مدت .برخی کارشناسان تاکید میکنند ک افزایش بازیگران بع اصعطالح غیعر دولتعی و
فوالیت در شبک ها ی فراملی ب عنوان تهدید اصلی برای امنیت ملی ایاالت متحعده بع خعودی
خود توسو قتلهعای هدفمنعد را اجتنعاب ناپعذیر معیکنعد .در ژانویع  1101پنتعاگون سعند
استراتهی دفاعی را منتشر کرد ک در آن نمای کلی اولویتهای دفاعی ایاالت متحعده «در پرتعو
محیط ژئوپلتیکی مت یر و همینطور شرایط مالی درحعال ت ییعر» ترسعیم شعده اسعت .راهبعرد
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جدید بر تهدید مستمر القاعده و وابست های آن در آسیای جنوبی و خاورمیان تاکید و نیروهعای
نظامیرا برای پیگیری فواالن اینگون تهدیدها از طریف «حملع مسعتقیم بع افعراد و گروههعای
بسیار خطرناک درصورت لزوم» متوهد میداند.برخی دیگر از کارشناسعان اظهعار معیکننعد کع
پیشرفتهای تکنولوژیکی مانند جن افزارهای هدایت شونده و همچنعین سعامان های نظعارتی
پیشرفت توانایی بیشتری را برای هدا قرار دادن افراد ویعهه و در ععین حعال کعاهش خسعارات
ناخواست در اختیار ایاالت متحده قرار میدهد.
بیشتر انتقادات وارده بر قتلهای هدفمند در قال .حقوقی مطرح شده است .اینگون میتوان
گفت ک از لحاف سیاسی و نظعامیاسعتفاده از قتلهعای هدفمنعد دسعتاورهای بزرگعی را بعرای
آمریکا ب همراه داشت و این مهمترین دلیلی است ک موج .شده آمریکا مسعائل حقعوقی را بعا
توجی های مختل نادیده گیرد .مهمترین انتقاد ب قتلهای هدفمند درخحوص نق حاکمیعت
ملی است .پهبادهای آمریکایی یا نیروهای ویهه آن کشور هعر زمعان کع اراده کننعد وارد حعریم
هوایی یا خاک کشور دیگری شده و بدون اطال یا رضایت کشور میزبان عملیات خعود را انجعام
میدهند .از سوی دیگر برابری حقوقی دولتها ایجاب میکند ک هرگون مداخل در امور داخلی
دولت دیگر ک منجر ب سل .حاکمیت و استقالل آن دولت میشود انجام نپذیرد .ایاالت متحده
ن فقط حاکمیت کشورها را نق میکند بلک اصل برابری را هم نادیده میگیرد.
انتقاد مهم دیگری ک بر قتلهای هدفمند وارد میشود نبود دادرسی عادالن در ایعن راسعتا
می باشد .کمترین رونددادرسی درباره قربانیان صورت نمیپذیرد .این درحالی اسعت کع ایعاالت
متحده مدعی گسترش دموکراسی و دفا ازحقو بشر در سطح جهانی است .همانگونع کع در
این باره صحبت شد قتلهای هدفمند ناق میاا هعا و اصعول حقعو بینالمللعی اسعت.ایاالت
متحده ن تنها منشورهای حقو بشری همچون اعالمی جهانی حقو بشر و میاعا بینالمللعی
حقو سیاسی و مدنی را نق میکند بلک ب کنوانسیونهای چهار گان ژنو ک خود نیعز عضعو
آن است و همینطور مواد گوناگون اصول دادرسی منحفان مندرج در قانون اساسی کشعور خعود
نیز بی اعتنا است.البت قتلهعای هدفمنعد بعدون پیامعد سیاسعی نیسعت و آمعار وسعیل تلفعات
غیرنظامیان شاهدی بر این مدعا است اما بعدون شعف دسعتاورهای سیاسعی و نظعامیقتلهعای
هدفمند چنان گسعترده و چشعمگیر اسعت کع منجرشعده مقامعات آمریکعایی آن را بع عنعوان
تاکتیکی ضروری و البت موثر درجن علی ترورسیم مورد استفاده قرار دهند تعا جعایی کع بع
مهمترین مولف سیاست ضد تروریسم این کشور تبدیل و موج .شده تا این کشور برخی اصعول
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حقوقی مهم را در عرص بینالملل نادیده بگیرد.ب عبارت دیگر ایاالت متحده در راستای تعامین
منافل حیاتی خود چشم بر مهمترین اصول حقو بینالملعل بسعت و ایعن نشعان دهنعده متعاثر
بودن سیاست خارجی ایاالت متحده از رهیافت واقوگرایی سیاسی میباشد.
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