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غزه
جنایات جنگی و 
حقـوق بین الملل
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در پایللان جنللگ 33 روزه در سللال 

2006م. سیدحسن نصرالله ل دبیرکل 

حزب الله لبنان ل اعام کرد: »زمان شکسللت ها به پایان رسیده و دوره 

پیروزی ها فرارسیده است.« این عبارت یک بار دیگر پس از پایان جنگ 

51 روزه مجدداً در غزه طنین انداز شللد؛ جنللگ 51 روزه ای که رژیم 

صهیونیستی علیه نوار غزه به راه انداخت و در نهایت، در غروب روز 

سه شنبه 26 آگوست )4 شهریور( با اعام آتش بس رسمی و موافقت 

اشللغالگران با خواسللته های ملت و مقاومت اسللامی، شکست تلخ 

دیگری را بر دشمن مغرور و متجاوز تحمیل کرد.

اعمال ارتکابی توسللط رژیم صهیونیسللتی در طول جنللگ 51 روزه 

مجدداً بر این نکته اذعان دارد که رژیم اشغالگر قدس، آشکارا مرتکب 

جنایت جنگی و جنایت علیه بشللریت شده اسللت. کنوانسیون های 

چهارگانلله ژنو، ارتکاب جرایم مصرح در ماده پنج اسللاس نامه دیوان 

کیفری بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از همه مهم تر، 

قواعد حقوق بین الملل، تنها بخشی از حقوقی است که این رژیم به نقض آن ها پرداخته است. 

سؤالی که مطرح می شود این است که »چرا رژیم صهیونیستی با وجود نقض های متعدد حقوق 

بشردوستانه که صورت گرفته اسللت، به اندازه کافی شماتت نمی شود؟ به راستی چرا هم اکنون 

واکنش جهانی متناسب با این اقدامات سیاه رژیم صهیونیستی نیست؟«

پاسخ بسیار شفاف است؛ برخی کشورهای حامی رژیم صهیونیستی ل همچون آمریکا ل تردیدی 

در بر حق بودِن حمایت از این کشور وارد نمی آورند؛ زیرا این رژیم را یکی از ارکان تسلط خود 

بر خاورمیانه می دانند. برخی دیگر هم مانند فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، هلند و مانند این ها 

آن قدر آلوده البی گری و داد و ستد با این کشور و آژانس جهانی یهود شده اند که دیگر دلیلی جز 

تذکر شکلی به رژیم صهیونیستی برای آن ها وجود ندارد. انتظار می رفت کشورهای مستقل تر و 

مدعی حقوق بشر ل مانند نروژ، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، سوئیس، ژاپن و... ل سفرای خود را فرا 

بخوانند و تذکری جدی به رژیم صهیونیستی بدهند، ولی افسوس که مردم غزه قربانی می شوند 

و رژیم صهیونیستی یکه تازی می کند و آن ها هم دست روی دست  گذاشته اند؛ زیرا در مقابل 

آمریکا دست همه آن ها بسته است.

آرش عابدی 
آمریکا تردیدی کارشناس ارشد حقوق بین امللل

در بر حق بودن 
حمایت از رژیم 

صهیونیستی وارد 
نمی آورد؛ زیرا 

این رژیم را یکی 
از ارکان تسلط 

خود بر خاورمیانه 
می داند.

س�ی��اس��ت
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ابعاد حقوقی مخاصمه 51  روزه از دید حقوق بین الملل بشردوستانه

در هر نظام حقوقی كه مجموعه ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر 

می گیرد؛ به این معنا كه هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین الملل نیز این 

وضعیت اهمیت زیادی دارد. هر قاعده مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می گیرد )1(. »قواعد 

آمره« )Jus Cogens( قواعد برتری هستند كه در رأس همه قواعد قرار دارند و رعایت آن بر همه 

الزم است؛ زیرا بیانگر منفعت مشترك برای جامعه جهانی اند و همه اعضای جامعه بین المللی 

در این خصوص ذی نفع تلقی می شوند )2( و هر قاعده دیگرى که مغایر با آن ها باشد، بی اعتبار 

محسوب می شود. از جمله اصولى که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین المللى قرار 

گرفته، عبارت اند از: اصل عدم توسللل بلله زور و ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملت ها در تعیین 

سرنوشت خود و اصل رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه. زیر پاگذاشتن قواعد آمره و اصول 

شناخته شده بین المللی، نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب شده و مسئولیت بین المللی و 

بعضاً مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانى نسبت به مردم 

منطقه اشغالى، از اصول اساسى حقوق بین الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است.
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نوار غزه منطقه ای تحت اشللغال رژیم صهیونیسللتی است.  حقوق حاکم بر مناطق اشغالی

کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پس از جنگ شللش روزه 1967م. به اشغال نیروهای نظامی 

رژیم صهیونیستی درآمد. طبیعتاً از زمان شروع جنگ تا پایان اشغال نظامی، حقوق بین الملل 

بشردوستانه می بایست در این مناطق اعمال شود.

رژیم صهیونیستی همواره این مناطق را جزء الینفک سرزمین رژیم صهیونیستی تلقی می کند 

و افراطیون رژیم صهیونیسللتی تحت هیچ عنوان نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که این 

سللرزمین ها »اِشللغالی« و تابعیک قواعد و مقرراتی بر اساس حقوق بشللر دوستانه اند. رژیم 

صهیونیستی ادعا می کند که ماده 2 کنوانسیون چهارم ژنو، در صورت وقوع درگیری مسلحانه 

بین دو یا چند دولت متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دیگر دولت 

متخاصم اجرا خواهد شد؛ در حالی که کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه 

به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده اند، هرگز از نظر بین المللی به عنوان بخشی از سرزمین 

مصر و اردن به رسللمیت شناخته نشللده اند و از این رو نمی توان گفت که رژیم صهیونیستی 

بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است. 

س�ی��اس��ت
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بنابراین، از نظر رژیم صهیونیسللتی کنوانسللیون چهارم در این مناطق قابل اعمال نیست )3(؛ 

درحالی که تا کنون ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین های اشغالی از سوی 

کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر متخصصان حقوق بین الملل رد شده است. صلیب سرخ به 

عنوان ناظر کنوانسیون های ژنو، معتقد است که »کنوانسیون چهارم ژنو ارتباطی به حاکمیت 

طرفین مخاصمه ندارد. این کنوانسللیون در کلیه مواردی که سللرزمینی در طول یک مخاصمه 

مسلللحانه اشغال گردد، فارغ از وضعیت حقوق آن سرزمین، اعمال خواهد شد« )4(. عاوه بر 

این شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از رژیم صهیونیستی 

خواسته اند که به قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد؛ به عنوان 

مثال، شورای امنیت در سال 1990م. با تصویب قطعنامه 681 از رژیم صهیونیستی خواست تا 

اِعمال دائمی کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمین های اشغالی را بپذیرد.

دولت اشغالگر بر اساس حقوق بشردوستانه مدرن که مبنای آن کنوانسیون های چهارگانه ژنو 

1949م. است، وظایف و مسئولیت های متعددی برعهده دارد. در واقع، کنوانسیون چهارم ژنو 

برخاف کنوانسیون های الهه، محور اصلی حقوق اِشغال را نه منافع سیاسی رژیم صهیونیستی، 

بلکه حمایت از جمعیت غیرنظامِی در دسللت دشللمن قرار داده و 

وظایف بی شللماری نیز برای اداره سللرزمین تحت اشللغال به دولت 

اشللغالگر تحمیل می کند. بدین ترتیب، دولت اشغالگر دیگر نه یک 

نیروی ناظر، بلکه یک اداره کننده کامل است )5(.

اگرچه توسل به زور توسط قدرت اشغالگر مجاز است، اما شرط اصلی 

این توسللل به زور، مقابله با تهدیدات امنیتی اسللت که عناصری از 

جمعیت تحت اشللغال به وجود آورده اند. در عین حال، این توسل به 

زور باید تحت شللرایطی که حقوق بین الملللل مقرر می دارد، صورت 

بگیرد )6(. بر این اسللاس، اگر رژیم صهیونیسللتی وضعیت خود را به 

عنوان قدرت اشغالگر بپذیرد، برای مشروعیت توسل به زور الزم است 

این نکته را به اثبات برساند که تهدیدات امنیتی فوق الذکر وجود داشته 

و به آستانه مورد نظر در حقوق اشغال نیز رسیده است؛ در حالی که 

گزارشگر ویژه ملل متحد در سرزمین های اشغالی در مخاصمات گذشته 

در منطقه می گوید حتی یک نفر هم در سرزمین رژیم صهیونیستی 

رژیم صهیونیستی 
نوار غزه و کرانه 
باختری رود اردن را 
جزء الینفک قلمرو 
خود تلقی می کند 
و نمی خواهد این 
واقعیت را بپذیرد 
که این سرزمین ها 
اشغالی و تابع 
سلسله مقررات و 
قواعد حقوق بشر 
دوستانه هستند.
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در اثر پرتاب راکت از سوی حماس کشته نشد و آتش بس کمابیش توسط طرفین رعایت شد )7(.

ماده 33 کنوانسیون چهارم مجازات دسته جمعی غیرنظامیان را ممنوع کرده است )8(؛ در حالی 

که »تحریم های اقتصادِی« )9( تحمیل شده بر ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، شکلی 

از مجازات دسته جمعی محسوب شده و نقض حقوق بین الملل تلقی می شود.

نکته دیگر آن که اگر رژیم صهیونیسللتی قدرت اشغالگر محسوب نشود، حمله نظامی اش به 

نوار غزه نقض اصل ممنوعیت تجاوز )منع تجاوز( محسوب شده و از این جهت نیز این رژیم 

به سبب نقض فاحش یک قاعده آمره دیرپای حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی خواهد 

داشت. الزم به ذکر است که عبارت »تجاوز نظامی و نقض اصل تعیین سرنوشت فلسطینی های 

ساکن غزه« هم در اظهارات نمایندگان دولت ها در شورای امنیت و هم در قطعنامه نشست 

ویژه شللورای حقوق بشر و نیز در سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، صراحتاً ذکر 

شده است )10(.

با توجه به مباحث یاد شده، کنترل مؤثر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و نیز کنترل قاطعی که 

این رژیم بر مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اعمال می کند، اتخاذ این نتیجه گیری که رژیم مزبور 

دیگر قدرت اشللغالگر محسوب نمی شود، 

نتیجه گیری عجوالنه ای است.

دولت های متعاهد به کنوانسللیون ژنو در 

کنفرانسللی در سال 2001م. قابلیت اجرایی 

کنوانسللیون چهارم را در مورد سرزمین های 

اشللغالی، تأییللد و از رژیللم صهیونیسللتی 

 Grave( خواسللتند تا از نقض های فاحللِش

Breach( کنوانسللیون، از قبیللل مصادره و 

تخریب گسللترده اموال که ضرورت نظامی 

آن را ایجللاب نمی کند، بپرهیزد )11(. بنا به 

دالیل فوق، تردیدی نیست که نوار غزه جزو 

سرزمین های اشغالی بوده و در طول دوران 

اشغال، خارج از سلطه حقوق نیست و تابع 

نظام حقوقی خاصی است؛ از جمله مقررات 

گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحــد در ســرزمین های 
اشـغــالی در مخــاصـمـات 
گذشـته منطـقه، می گوید 
حتــی یــک نفر هــم در 
قلمرو رژیم صهیونیستی 
در اثــر پرتــاب راکت از 
ســوی حـمــاس، کـشــته 

نشده است.

س�ی��اس��ت
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کنوانسللیون چهارم الهه )مورخ 18 اکتبر سال 1907م.( بخش سوم مواد 42 تا 56، منشور ملل 

متحد، کنوانسیون چهارم ژنو )مورخ 12 اوت سال 1949م.( در زمینه حمایت از افراد غیرنظامی 

بخش سوم مواد 47 تا 80، قطعنامه تعریف تجاوز )مورخ 1974م.(، پروتکل شماره یک الحاقی 

به کنوانسیون های 1949 ژنو )مورخ 1977م.(. 

حقوق قراردادی حاکم بر اشغال مناطق دارای خصیصه امری است؛ زیرا ناشی از عهدنامه های 

قانونی چندجانبه ای است که اجازه انحراف از آن ها داده نشده است )12(. رژیم صهیونیستی 

به عضویت کنوانسللیون های 1949م. ژنو در آمده است، اما عضو پروتکل های الحاقی 1977م. 

نیست. با این حال، برخی از مقررات این پروتکل ها به عنوان حقوق بین الملِل عرفی شناخته 

شده اند و بنابراین، برای همه کشورها از جمله رژیم صهیونیستی الزم الرعایه هستند. 

رژیم صهیونیستی برخاف تعهدات بین المللی خود در خصوص سرزمین های اشغالی و برخاف 

اصل ممنوعیت توسللل به زور، جنگ 51 روزه علیه مردم غزه را آغاز کرد. در این جنگ، رژیم 

صهیونیستی ضمن ارتکاب جنایات علیه صلح، به خاطر نقض صلح و شروع جنگ تجاوزکارانه، 

مرتکب جنایات علیه بشللریت و جنایات جنگی شللد. اگرچه در قطعنامه شورای حقوق بشر 

به عبارت »تجاوز نظامی« اشاره شده، ولی 

وضعیت نوار غزه همچنان »سرزمین تحت 

اشغال« عنوان شللده که کنوانسیون چهارم 

ژنللو در مللورد آن الزم االجراسللت. از رژیم 

صهیونیسللتی نیز به عنوان قدرت اشغالگر 

یاد شده است. به عاوه، همان طور که اشاره 

شللد مقدمه قطعنامه 1860 شورای امنیت 

نیز به وضوح بیان می دارد که نوار غزه بخش 

جدایی ناپذیللری از سللرزمین های اشللغالی 

1967م. محسللوب می شللود و در آینللده، 

بخشی از دولت فلسطینی خواهد بود.

جنایتی  جنگللی،  جنایت  جنایات جنگی

اسللت که ارتکابش نقض حقوق بین الملل 

حقــوق قــراردادی حاکم 
بر اشــغال مناطــق دارای 
خصیصه »امری« اســت؛ 
زیرا ناشی از عهدنامه های 
قانونی چندجانبه است که 
اجازه انحراف از آن ها داده 

نشده است.
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بشردوسللتانه ناظر بر درگیری های مسلللحانه را در پی دارد )13(. جنایات جنگی، نقض جدی 

مقررات عرفی یا معاهده اِی حقوق بشردوستانه در مورد مخاصمات مسلحانه ای هستند که باید 

نقض ارزش های مهِم حمایت شده محسللوب شوند و نتایج مهم وگسترده ای برای قربانیان به 

همراه داشته باشند و مطابق حقوق عرفی یا معاهده ای، متضمن ایجاد مسئولیت کیفری فردی 

برای مرتکبان باشللند )14(. نقض آشللکار و وسللیع بسللیاری از اصول و قواعد اساسی حقوق 

بشردوستانه همچون اصل تفکیک، اصل تناسب، ممنوعیت حمات کورکورانه، ممنوعیت توسل 

به سللاح هایی که باعث ایراد رنج بیهوده شده یا کورکورانه عمل می کنند همه از قواعد آمره 

حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شوند )15(؛ در کنار نقض فاحش حق حیات که به 

عنللوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشللری، جامعه بین المللللی را در موقعیت خطیری قرار 

داده است. 

در حالی که در مورد وضعیت هایی مثل تیمور شللرقی، دارفور یا حتی کوزوو، حساسللیت های 

سیاسی نتوانست مانع از عملکرد سازوکارهای بین المللی برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق 

بشردوسللتانه و اجرای نسبی عدالت شللود، در خصوص بحران غزه، حساسیت های مذکور نه 

تنها سللاز و کارهللای فوق را تللا حد زیادی 

بااستفاده گذاشته، بلکه بسیاری از دولت ها 

را در انجللام وظایللف و تعهداتی که طبق 

حقوق بین الملل در چنین شرایطی بر عهده 

دارند )16(، دچار مشکل کرده است.

»یکللی از اصللول انسللانی  اصل تفکیک

حاکم بر جنگ آن اسللت که بین نظامیان و 

غیرنظامیللان تفکیک به عمل آیللد و افراد 

غیرنظامی مورد تهاجم قللرار نگیرند. البته 

تمایللز میللان افللراد رزمنده و افللراد عادی 

مسئله ای قدیمی در تاریخ جنگ ها نیست. 

حداقل تا قرون وسطی، مفهوم جنگ بدین 

معنا بود که تمام ساکنان کشور دشمن ماننِد 

وســیع  و  آشــکار  نقــص 
بســیاری از اصول و قواعد 
اساسی حقوق بشردوستانهـ  
همچون اصل تفکیک، اصل 
تناسب، ممنوعیت حمالت 
کـورکــورانـه، ممنــوعیـت 
توســل به ســالح هایی که 
باعث ایجاد رنج بیهوده شده 
یا کورکورانه عمل می کنند 
ـ از قواعــد آمــره حقــوق 
بیـن المــلل بشردوســتـانه 

محسوب می شوند. 
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هللم بوده و با همه باید به یک نوع رفتار کرد، ولی در مقدمه بیانیه 1868م. سللن پطرزبورگ 

تصریح گردید که: »تنها هدف مشللروع در جنگ، تضعیف نیروهای مسلللح دشمن است« و 

به تدریج، اصل تفکیک یا اصل ایمنی غیررزمندگان بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفت )17(. 

بنابراین، مهم ترین و اساسی ترین نقطه مشترک حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی 

و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، اصل »تفکیک« است.

هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین 

نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود. چنین هدفی مورد قبول همه نظام های حقوقی است. 

حقوق بشر دوستانه موقعی به این هدف نائل می شود که در عمل نیز مورد توجه طرف های 

مخاصمه قرار گیرد. بنابراین، اصل »تفکیک« مفهومی جز تمایز ندارد؛ تمایز میان اهداف نظامی 

و اهداف غیرنظامی )18(. 

اقدام رژیم صهیونیستی در غزه ناقض اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک 

بین اهداف نظامی و غیرنظامی اسللت. این اصل در ماده 48 پروتکل شللماره یک الحاقی به 

کنوانسیون ژنو 1949م. به صورت روشن بیان شده است. دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی 

مشورتی 1996م. خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد ساح هسته ای، این اصل را یک اصل 

مهم حقوق بین الملل و تخطی ناپذیر تلقی می کند. البته دیوان به دالیلی از واژه »قاعده آمره« 

استفاده نکرده، ولی عماً منظور دیوان از یک قاعده غیرقابل تخطی همان قاعده آمره است. 

اصل تفکیک جنبه حمایتی دارد که بر اساس آن هم نظامیان و هم غیرنظامیان تحت حمایت 

قرار می گیرند. حمایتی که قلب یا مرکز ثقل حقوق بین الملل بشردوستانه را شکل می دهد. 

در ارتباط با حمایت از شأن و کرامت انسان در زمان مخاصمه )19(، مهم ترین اثر رعایت اصل 

»تفکیک« ممنوعیت حمله به غیرنظامیان است؛ غیرنظامیان که هیچ گونه مشارکت و نقشی 

در مخاصمات مسلللحانه ندارند. برای رسیدن به چنین هدفی، نظامیان بایستی خودشان را از 

غیرنظامیان جدا نمایند؛ زیرا طبق اصل »تفکیک« رزمندگان می بایسللت خودشللان را از مردم 

غیرنظامی تفکیک نموده و حمات خویش را صرفاً علیه اهداف نظامی انجام دهند. حمات 

بللدون تفکیک بر نظامیان و غیرنظامیان، ممنوع و غیرقانونی اسللت. مفاد این اصل به تعبیر 

یکللی از صاحب نظللران، یعنی »به هنگام حمله، به هر کس حمله نکن« )20( و آن را می توان 

در اسناد بین المللی مهم ل از جمله کنوانسیون نهم الهه،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل های 

الحاقی شماره 1و 2 منضم به کنوانسیون های ژنو و همچنین در قطعنامه های مجمع عمومی و 
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شورای امنیت مشاهده نمود. در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که 

اصل »تفکیک« یعنی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به طور 

عللام و افراد نظامی و غیرنظامی به طور خاص )21(. طبق این اصل، 

افراد و اموالی که دخالتی در ارتکاب اعمال خصمانه و خشونت آمیز 

ندارند، از حمله مصون هستند.

رژیم صهیونیسللتی بدون رعایت اصل »تفکیک و تمایز« و همچنین 

اصل »تناسب«، به هدایت حمات کور و بدون تفکیک مبادرت نمود. 

ایللن اقدام متجاوزان یا به شللکل هدایت عمدی حمات بدون تمایز 

بوده است یا به شکل اسللتفاده از ساح هایی که بنابر ماهیت آن ها، 

نظامیللان و غیرنظامیان را بللا هم هدف قرار داده اسللت. در هر دو 

صورت، قاعده عرفی لزوم تفکیک که در ماده 51 پروتکل اول الحاقی 

درج شده، نقض شده است. مجموعه ای از اتهامات به منزله نقض اصل 

تفکیک توسط رژیم اشغالگر است که از آن جمله، می توان به حمله 

به مناطق مسکونی، مدارس، مساجد، تأسیسات پزشکی، آمبوالنس ها 

و کارکنان آن ها اشاره کرد. 

مسللئول برنامه عفو بین الملل در خاورمیانه و شللمال آفریقا در خصوص حمات این رژیم به 

اهداف غیرنظامی می گوید: اسللتفاده رزمندگان فلسطینی از خانه ها و مناطق مسکونی برای 

پرتاب راکت یا هرگونه حمله دیگر به معنی آن نیست که آن ساختمان ها و ساکنان غیرنظامی آن 

تبدیل به یک هدف مشروع شوند. »چنین حماتی غیرقانونی و نامشروع است« )22(. 

حقوق بشردوستانه، اصل »تفکیک« را شامل ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی 

دانسته، مقرر می دارد که حمات فقط باید علیه اهداف نظامی جهت گیری شوند. هدف نظامی 

نیز هدفی تعریف شللده که »به لحاظ ماهیت یا بر اسللاس موقعیت یا اسللتفاده ای که از آن 

می شللود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شللرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا 

جزئی، تسخیر یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد« )23(.

نقللض اصل »تفکیللک« و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهللداف غیرنظامی، به ویژه برای 

کودکان نتایج تأسف بارتری به دنبال داشت )24(. آمار تلفات کودکان در هفت هفته درگیری 

فاجعه آمیز و نشان دهنده وسعت آسیب و صدمه ای است که به این گروه آسیب پذیر جامعه 

رژیم 
صهیونیستی 

بدون رعایت اصل 
تفکیک نظامیان 
از غیرنظامیان به 

حمالت کورکورانه 
با استفاده از 

سالح های 
ممنوعه مبادرت 

نموده است.
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وارد شده است. آمار تلفات و آسیب های وارد شده از همان ابتدای درگیری، به حدی زیاد بود 

که صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف: Unicef(، در مورد وضعیت 840 هزار کودک در غزه 

شدیداً اظهار نگرانی کرد؛ چرا که این گروه »اولین کسانی هستند که به لحاظ روحی پریشان و 

درمانده می شوند، بیشترین نیاز را به کمک پزشکی دارند و بیش از اقشار غیرنظامی دیگر در 

جریان درگیری نظامی در معرض صدمه و آسیب قرار می گیرند« )25(.

امروزه ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و نیز ممنوعیت حمله به پرسنل 

و اماکن ملل متحد و حمایت از پرسنل بشردوستانه، جزء حقوق بین الملل عرفی است که در 

قطعنامه 1674شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفته و در واقع ، حمله عامدانه به این اهداف 

و افراد، جنایت جنگی تلقی می شود )26(.

 )Principle of proportionality( از دیگر اصول حائز اهمیت، اصل تناسب اصل تناسب

است که ریشه در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل تناسب را می توان عاملی محدود کننده در 

راهبری و اداره مخاصمات محسوب کرد که متضمن حمایت هرچه بیشتر از غیر رزمندگان 
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و افراد عادی اسللت. به موجب اصل تناسللب که جزئی از حقوق عرفی اخاقی بشردوستانه 

محسوب می شود، در ماده 51 پروتکل نخست الحاقی مقرر شده است »حمله ای که در آن 

گمان از بین رفتن توده عظیمی از مردم، مجروح ساختن افراد عادی و ویرانی متعلقات افراد 

عادی یا مجموع آن وجود دارد و یا ضربه ناشی از آن بر امتیاز نظامی پیشبینی شده سبقت 

جوید باید لغو شود )27(.

تناسب از قواعد حاکم بر همه نظام های حقوقی است. همان طور که در قانون جزای داخلی همه 

کشورها موادی مبتنی بر اصل تناسب جرم و مجازات وجود دارد، در حقوق بین الملل و حقوق 

بشردوستانه مرتبط با جنگ  ها نیز این اصل حاکم است. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 

ژنو نیز حاوی مقرراتی است که بر اصل تناسب داللت می کند و دولت ها در جریان مناقشات 

مسلللحانه باید آن را رعایت کنند؛ از جمله: ممنوعیت هرگونه عمل تافی جویانه علیه افراد و 

اهللداف مورد حمایت )مللاده 20(، لزوم انجام تفکیک بین غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از 

یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله )ماده 41(، ممنوعیت تهدید یا 

به کارگیری خشونت هایی که هدف اصلی آن ها اشاعه ترور و وحشت در میان غیرنظامیان است 
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)ماده 51(، ممنوعیت حمات غیر قابل تفکیک ل از جمله هدف قرار دادن شهرها، روستاها و 

حومه آن ها و حماتی که قاعده تناسب را نقض می کند و سپر قرار دادن غیرنظامیان در برابر 

حمات نظامی )ماده 51(، لزوم رعایت اصل تناسللب حتی هنگام حمله به اهداف نظامی که 

انتظار می رود موجب کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان یا اهداف غیر نظامی شود در صورتی که 

فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد )ماده 48(، ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی )بناهای 

تاریخی، آثار هنری، عبادتگاه ها( )ماده 53(، لزوم انجام احتیاط های ممکن، هنگام حمله و دفاع 

به منظور ایراد کمترین صدمه و آسللیب به غیرنظامیان )مواد 57 و 58(، مصونیت مکان های 

بی دفاع در برابر حمله نظامی )ماده 59(.

مقررات پروتکل دوم )تا آن جا که در مقررات پیشین تکرار نشده( نیز به اصل تناسب صراحت 

دارد. به عنوان نمونه: ممنوعیت مجازات های دسللته جمعی؛ ممنوعیت اقدامات تروریستی؛ 

ممنوعیت غارت؛ ممنوعیت تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق. به عاوه، بر اساس ماده 

13 این پروتکل، حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی و همچنین هدف حمله قرار 

دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونت باری که هدف عمده آن گسترش ترس و وحشت در 

میان جمعیت غیرنظامی باشللد، ممنوع است. ضمناً به موجب ماده 

14، به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی به عنوان یک شیوه نظامی، 

ممنوع است.

رژیم صهیونیسللتی در خال درگیری و پس از آن، اصرار داشللت که 

سربازانش برای محدود کردن تلفات غیرنظامی در مناطق پُرجمعیت 

تاش کرده اند. وسللعت خرابی ها و دامنه حمات این عدم تناسب را 

تصدیق می کند: »بین تهدید ادعایی رژیم صهیونیستی ناشی از پرتاب 

راکت از غزه و هدف هایی که این رژیم آن ها را مورد حمله قرار داده، 

تناسللبی وجود ندارد« )28(. در اظهارات نمایندگان دَول عضو شورای 

امنیت نیز بارها به نقض اصل تناسللب توسط نیروهای نظامی رژیم 

مزبور اشاره شده است )29(. الزم به ذکر است که اصل »تناسب« جزء 

اصول عرفی حقوق بشردوسللتانه است که تخطی ناپذیر و در نتیجه 

قاعده آمره تلقی می شللود )30(؛ عاوه بر آنکه نقض آن نیز جنایت 

جنگی به حساب می آید )31(.

صندوق حمایت 
از کودکان سازمان 
ملل از وضعیت 
840 هزار کودک 
در غزه اظهار 
نگرانی کرد؛ چرا 
که این گروه اولین 
کسانی هستند که 
به لحاظ روحی، 
در اثر حمالت 
اسرائیل پریشان و 
و درمانده می شوند 
و بیشترین نیاز را 
به کمک پزشکی 
دارند.
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رژیم صهیونیسللتی به بهانه پرتاب موشک های قّسام، حماتی علیه غیرنظامیان و مردم صورت 

داده است. در حالی که از نظر بند 6 ماده 51 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، حمله به ساکنان 

غیرنظامی یا غیرنظامیان به عنوان اقدامی تافی جویانه، ممنوع اسللت. پروتکل اول، یک فصل 

کامل )فصل سوم( را که مشتمل بر پنج ماده و جمعاً 25 بند است، به ممنوعیت حمله به اموال 

و اماکن غیرنظامی یا ممنوعیت اقدام تافی جویانه علیه آن ها اختصاص داده است که شامل مراکز 

مسکونی، مدرسه ها، عبادتگاه ها، اموال فرهنگی، اموالی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری 

است ل مانند اراضی کشاورزی و غذا و تأسیسات آب ل و همچنین محیط زیست طبیعی می شود.

نقض تعهد به رعایت ممنوعیت ها در انتخاب شیوه های نبرد

حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه، مجموعه ای از اصول و قوانین است که هدف اصلی آن محدود 

کردن و کاهش رنج های انسانی تا حد ممکن در زمان مخاصمات مسلحانه است و استانداردهایی 

را برای شیوه ها و ابزارها در جریان مخاصمات مسلحانه معین می کند. کنوانسیون های چهارگانه 

ژنو 1949م. و پروتکل های الحاقی 1977م. از مهم ترین اسللناد حقوق بین الملل بشردوسللتانه 

هسللتند. رژیم صهیونیسللتی به عضویت 

کنوانسللیون های 1949م. در آمده، اما عضو 

پروتکل های 1977م. نیسللت؛ با وجود این، 

ملزم به رعایت بخشی از پروتکل های الحاقی 

اسللت که به عنوان حقوق بین الملل عرفی 

پذیرفته شده و برای همه طرفین مخاصمه 

الزم االجراست. 

حمللاس نیز عضللو معاهللدات بین المللی 

نیسللت، اما ملللزم به رعایللت قواعد عرفی 

حقوق بین الملل بشردوسللتانه است )32(. 

رژیم صهیونیستی نیز به عنوان یک نیروی 

اشللغالگر در غللزه باید از مقللررات حقوق 

اشللغالی  سللرزمین های  در  بشردوسللتانه 

متابعت کند )33(. 

مقــررات  بــا  مطابــق 
بین المللــی، حمله ای که 
در آن گمــان از بین رفتن 
تــوده عظیمــی از مردم، 
مجــروح ســاختن افــراد 
عــادی و ویرانی متعلقات 
افراد عادی یا مجموع آن 
وجود دارد، باید لغو شود.
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برطبق ماده 53 کنوانسیون چهارم ژنو )1949م.( رژیم صهیونیستی به عنوان یک نیروی اشغالگر 

از تخریب اموال فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه منع شده؛ مگر اینکه ضرورت نظامی 

بلله نحو دیگری ایجاب کند. بمباران هوایللی، آتش توپخانه ها و حمله عمدی موجب تخریب 

گسللترده اموال غیرنظامیان در نوار غزه شللده و در برخی موارد، اماکن غیرنظامی و خانه های 

مسللکونی عمداً تخریب شللده اند )34(. برطبق ماده 147کنوانسیون چهارم، تخریب یا تصرف 

اموال که برای ضرورت نظامی نباشد و به طور غیرقانونی و خودسرانه انجام شود، نقض جدی و 

در نتیجه جرم جنگی است. تعهدات دولت ها در خصوص شیوه های نبرد، مبتنی بر اصل تفکیک 

و تمایز بین رزمندگان و غیررزمندگان و ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی 

است. مبنای این ممنوعیت ها آن است که حمله به افراد غیرنظامِی فاقد ساح که در مخاصمه 

شللرکت ندارند واجد مزیت نظامی نبوده، نابود کردن اموال غیرنظامی بر اسللاس ضرورت های 

نظامی نیز قابل توجیه نیست )35(.

ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی

در طللول 51 روز حمله و تجاوز بر اسللاس 

گزارش سللازمان های مستقل حقوق بشری 

حللدود 2123 نفللر از مللردم فلسللطین به 

شللهادت رسللیدند که بیشللتر آن ها زنان و 

کودکان هستند و همچنین حدود نیمی از 

کل ده هللزار مجروح فلسللطینی را زنان و 

کودکان تشکیل می دهند. گزارش های کمیته 

بین المللی صلیب سللرخ و عفو بین الملل و 

سازمان دیده بان حقوق بشر تنها گوشه های 

از جنایللات آنللان را می تواننللد بازگو کنند. 

این اقدام رژیم صهیونیستی نقض ماده 48 

پروتللکل اول الحاقی 1997 )36( اسللت که 

جنبه عرفللی و آمره دارد و طبق آن، طرفین 

مخاصملله فقط باید اهداف نظامی را مورد 

مــاده   6 بنــد  مطابــق 
الحاقــی  پروتــکل   51
کنوانســیون ژنــو، حمله 
بــه ســکنه غیرنظامی یا 
غیرنظامیــان بــه عنــوان 
تالفی جویانــه  اقدامــی 

ممنوع است.
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حمله قرار دهند. همچنین، مطابق با قسمت اول بند )ب( ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی 

کیفری، حمات مستقیم به جمعیت غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، یک 

جنایت جنگی اسللت. »غیرنظامی« در حقوق بشردوسللتانه به فردی اطاق می گردد که مبارز 

نیست )37(.

طبق بند اول ماده 50 پروتکل اول، در صورت تردید در مورد نظامی بودن یک شخص، آن شخص 

غیرنظامی محسللوب خواهد شد؛ حال آنکه طبق اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، 

مطابق تعریف این رژیم، هرکس که با حماس در تروریسللم فعالیت کند، یک هدف مشروع 

است. این تعریف، شامل سازمان های نظامی و سیاسی می شود که برای ارتش، منابع انسانی و 

پشتیبانی فراهم می کنند. اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه ُمبین آن است که نیروهای رژیم 

صهیونیستی همه افراد و همه مؤسسات مرتبط با حماس را به عنوان اهداف مشروع قلمداد 

کرده اند. نتایج پذیرش چنین تعریف موّسللعی که تضعیف اصل »تفکیللک« را به دنبال دارد، 

افزایش آمار کشته شدگان و مجروحان از میان غیرنظامیان را در پی داشته است )38(. همچنین 

اقدام این رژیم در تخریب تأسیسات غیرنظامی، خانه ها، اماکن عمومی، مدارس، مساجد، مراکز 

و ایستگاه های خبری برطبق حقوق بین الملل و کنوانسیون های ژنو 

جنایت جنگی محسوب می شود )39(. 

نیروی اشللغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان 

و اصل تفکیللک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مللواد 53 و 147 

کنوانسللیون چهارم ژنو اموال غیرنظامی از جمله منازل مسللکونی را 

ویران نمود. شدت تخریب خیابان ها و اماکن عمومی به حدی بوده 

که امدادرسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می گرفت. رژیم 

صهیونیستی اقدامات خود در خصوص حمله به اهداف غیرنظامی را 

با این ادعا توجیه کرده که این اموال به ظاهر غیرنظامی بوده، ولی در 

واقع برای اهداف نظامی به کار برده می شده اند )40(.

در جریان وقایع اخیر غزه، مؤسسات و نهاد های آموزشی و فرهنگی 

در سللطح وسیع تخریب شللده اند )41( و همین امر ایجاب کرده که 

شللورای حقوق بشر اسللتانداردهای حقوق بین الملل بشر و حقوق 

بین الملل بشردوستانه در خصوص حمایت از نهادهای مذکور را مورد 

در طول 51 روز 
حمله و تجاوز رژیم 
صهیونیستی به نوار 
غزه، بیش از دو 
هزار نفر از مردم 
بی دفاع به شهادت 
رسیدند که بیشتر 
آنان زنان و کودکان 
بودند.
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تأکید قرار دهد )42(. بنا بر گزارش عفو بین الملل، احتمال زیاد می رود که رژیم صهیونیسللتی 

ممنوعیت حمله علیه اموالی را که برای ادامه حیات سکنه غیرنظامی ضروری است، طبق ماده 

)2( 54 پروتکل الحاقی اول )1977م.( نقض کرده باشد )43(.

بنا به گزارش محققان عفو بین الملل و اظهارات برخی از سربازان رژیم صهیونیستی، در جنگ های 

غزه، حمات متعدد غیرمجاز علیه مردم بی دفاع غیرنظامی انجام گرفته که تعداد زیادی از آن ها 

کودک بوده اند. در یکی از خانه های فلسطینی که توسط ارتش رژیم صهیونیستی اشغال و ویران 

شده بود، یادداشتی از یک فرمانده رژیم صهیونیستی بر جا مانده که شامل دستورالعمل های 

 Rules of Engagement: Fire also( »اجرایی متعدد بود؛ از جمله، می تللوان به »قواعد اقدام

up on rescue( اشللاره کرد که طبق آن، حمله به غیرنظامیان حتی در حین عملیات امداد و 

نجات، مجاز دانسته شده است. در این صورت، می توان دریافت که به چه دلیل تعداد زیادی 

از آمبوالنس ها مورد حمله نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. همچنین، تلویزیون رژیم 

صهیونیستی در گزارشی از یک فرمانده درباره شرح وظایف ارتش قبل از ورود به غزه، نشان داد 

که وی اظهار داشت: »اگر فرد مشکوکی بر بام خانه ای بود، ما به او شلیک می کنیم... بگذارید 

اشتباهات علیه حیات آن ها باشد، نه ما« )44(. 

برطبق قسللمت چهارم از بند )الف( ماده 8 اسللاس نامه دیوان بین المللی کیفری، تخریب های 

گسللترده و ضبط اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت خودسرانه و 

غیرقانونی اجرا شده، جنایت جنگی قلمداد می شود.

یکللی از ویژگی هللای برجسللته اقدامللات رژیللم  ممنوعیت حمله کورکورانه و نامتناسب

صهیونیسللتی در حمله به نوار غزه، حمات کورکورانه اسللت؛ در حالی که بند چهار ماده 51 

پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو حمات کورکورانه را ممنوع می داند. حمات کورکورانه عبارت 

است از حمله هایی که با استفاده از روش  ها و وسایل جنگی ای صورت گیرد که نتوان آن را علیه 

یک هدف نظامی بخصوص و مشخص به کار گرفت؛ همچنین حمله هایی که در آن از روش ها 

یا وسللایل جنگی  استفاده می شللود که اثر کاربرد آن را نمی توان طبق مقررات پروتکل حاضر 

محدود ساخت. این حمات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیر نظامی را بدون 

تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می دهد. در بند پنجم همین ماده، عاوه بر سایر حمله های 

مذکور، موارد زیر نیز در زمره حمات کورکورانه به شمار می آیند: حمله از طریق بمباران با هر 
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روش و وسیله که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه 

دیگری را که تجمع مشابهی از افراد و اموال غیرنظامی در خود جای داده است به عنوان یک 

هدف نظامی واحد قلمداد می کند و حمله ای که انتظار می رود به طور اتفاقی موجب صدمه  

جانی به افراد غیر نظامی، مجروح شللدن  آن ها و وارد آوردن خسللارت به اموال غیر نظامی یا 

مجموعه ای از آن ها گردد. موارد بسیار متعددی برای نقض این ماده از کنوانسیون ژنو توسط 

رژیم صهیونیستی وجود دارد.

عاوه بر اینکه بسللیاری از بمباران های هوایی و سللایر حمات رژیم صهیونیستی دقیقاً علیه 

غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در غزه سازمان دهی شده، در بسیاری از موارد، حمله به اهداف 

نظامی بدون رعایت اصل تناسب و اصل تفکیک صورت گرفته است )45(. ماده )4( 51 پروتکل 

الحاقی اول، حمات کورکورانه را ممنوع می کند؛ در حالی که در عمل، آتش توپخانه های رژیم 

صهیونیسللتی بر مناطق غیرنظامی پرجمعیت در غزه، حمات کورکورانه محسللوب می شود. 

حمات توپخانه ها و خمپاره اندازها و شلللیک گلوله از تانک ها و کشللتی های نیروی دریایی، 

خصوصاً در مناطق تمرکز جمعیت غیرنظامی، نمی تواند به طور دقیق اهداف نظامی را هدف 

قللرار دهللد. رژیم صهیونیسللتی سللاح ها 

و مهمللات پیشللرفته دارد، متعهللد اسللت 

شیوه هایی از حمله را انتخاب کند که خطر 

حمله علیه غیرنظامیان را کاهش دهد )46(.

حمللات نامتناسللب، نوعللی از حمللات 

کورکورانلله هسللتند که مطابللق بند )ب( 

قسللمت پنج ماده 51 پروتکل الحاقی اول 

1977 عبارت اسللت از: حمله ای که انتظار 

می رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی 

بلله افراد غیرنظامی، مجروح شللدن آن ها و 

وارد آمللدن خسللارت به امللوال غیرنظامی 

یا مجموعه ای از آن ها گردد که نسللبت به 

مزیت های نظامی مشخص و مستقیمی که 

پیش بینی شده ، زیاده از حد باشد. همچنین 

نــیمـی از کــل ده هـــزار 
مجــروح فلســطـینـی در 
جنــگ 51 روزه، زنــان و 

کودکان بوده اند.
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طبق قسللمت چهارم از بند )ب( ماده 8 اساسللنامه دیوان بین المللی کیفری، حمله نامتناسْب 

جنایت جنگی محسللوب می شللود. رژیم صهیونیستی خانه های مسللکونی را در غزه، با این 

ادعا که رهبران حماس را هدف قرار داده، بمباران کرده اسللت. برخی از این حمله ها به منازل 

رهبران حماس منجر به کشته شدن ده ها نفر از غیرنظامیان شده؛ هرچند برای نیروهای رژیم 

صهیونیستی محرز بوده که احتماالً شخص مورد هدف در محل حضور نداشته یا غیرنظامیان 

دیگری در جریان حمله کشته خواهند شد )47(.

همچنین، انجام عمدی حمله با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات قابل پیش بینی جانی 

یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا خسارت گسترده درازمدت و شدید 

به محیط زیست خواهد شد، به نحوی که خسارت مذکور آشکارا نسبت به فایده نظامی مورد 

انتظار از آن حمله بیشتر باشد نیز مشمول این ممنوعیت خواهد شد.

نقض تعهد به رعایت ممنوعیت ها در انتخاب ابزارهای نبرد

ممنوعیت به کارگیری بعضی ابزارهای نبرد بر پایه دو اصل اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه 
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استوار است: اصل اول اینکه در هر مخاصمه مسلحانه، طرف های متخاصم در همه حال باید 

غیررزمندگان را از رزمندگان تمایز بدهند و در نتیجه نباید از ساح هایی استفاده کنند که قادر 

به تشخیص هدف غیرنظامی از هدف نظامی نیستند؛ اصل دوم آنکه نباید بر رزمندگان رنج و 

درد بیهوده وارد کرد. پس استفاده از ساح هایی که چنین اثری دارد و بی فایده درد و رنج آنان 

را تشدید می کند، ممنوع است )48(.

طبق قسمت )20( از بند )ب( ماده )8( اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به کار بردن ساح ها، 

پرتابه هللا مواد و روش های جنگی که دارای خاصیت آسیب رسللانی بیش از حد یا موجب رنج 

غیرالزم می شوند یا آنکه ذاتاً مغایر با حقوق بین الملل منازعات مسلحانه هستند، جنایت جنگی 

قلمداد می شود.

حقوق بین الملل بشردوسللتانه استفاده از ساح هایی را که دارای ماهیت کورکورانه هستند و 

ساح هایی که جراحت های شدید و درد و رنج غیرضروری ایجاد می کنند را ممنوع کرده است. 

در نظریه تفسللیری کمیته بین المللی صلیب سرخ، موشک هایی با بُرد مسافت زیاد که دقیقاً 

نمی توان با آن ها هدف گیری کرد، سللاح های کورکورانه محسللوب شده اند )49(. محققان و 

کارشناسان عفو بین الملل در امور مربوط به ساح ها، اقدام به جمع 

آوری اجزا، ذرات و ترکیبات تسلیحات کاربردی توسط نیروهای نظامی 

رژیم صهیونیستی کردند که شامل گلوله های توپ، گلوله های تانک، 

مین های ضد تانک و گلوله های حاوی فسفر سفید است. مستندات 

موجود حاکی از آن اسللت که در بسللیاری از مللوارد، اقدام طرفین ل 

خصوصاً رژیم صهیونیسللتی ل در کاربرد این سللاح ها منجر به نقض 

حقوق بین الملل بشردوستانه شده و حتی در مواردی، جنایت جنگی 

قلمداد می شود.

عفو بین الملل، بقایای تسلللیحات  تسلیحات هوایی استفاده شده

هوایی را که رژیم صهیونیستی در مخاصمات مسلحانه گذشته علیه 

غزه به کار برده است را مورد بررسی قرار داد و از این طریق، اجزای به 

جا مانده از این تسلیحات را در ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کرد. در 

میللان ایللن یافته ها می تللوان به پرتابه هللای 20 میلی متللری کنون 

رژیم صهیونیستی 
بدون رعایت اصل 
تمایز بین نظامیان 
و غیرنظامیان 
و اصل تفکیک 
اموال نظامی و 
غیرنظامی، با نقض 
مواد 53 و 147 
کنوانسیون ژنو، 
اموال غیرنظامی 
ـ از جمله منازل 
مسکونی مردم 
نوار غزه ـ را ویران 
نمود.
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)Connon(، هل فایر )Hellfire( و دیگر پرتابه های شلللیک شده از 

هلللی کوپترهللا و هواپیماهای بدون سرنشللین و نیز اجللزای بزرگ 

بمب هایی که هواپیماهای جنگی اف-10 افکندند، اشاره کرد. آثار و 

بقایللای بمباران هللای هوایی در سرتاسللر غزه ل از جمللله خیابان ها، 

زمین های بازی مدارس، بیمارستان ها و خانه های مسکونی ل به وضوح 

قابل رؤیت اسللت. صدها خانه به طور کامللل در اثر بمباران هوایی 

اف-16 تخریب شللدند. کدهللا و عائم موجود بللر روی بقایای این 

تسلللیحات نشللان می دهد که از تولیدات شللرکت آمریکایی رایتون 

)Raython( هستند )50(.

گزارش هایی مبنی بر  سالح های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم

 DIME, Dense( کاربرد ساح های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم

Intert Metal Explosives( توسللط نیروهای رژیم صهیونیستی در 

غزه وجللود دارد. البته محققان عفو بین الملل در غزه نتوانسللته اند 

کاربرد چنین ساح هایی را اثبات کنند، اما در مصاحبه با پزشکان معالج مجروحان، آن ها کاربرد 

این ساح ها را مورد تأیید قرار دادند )51(. این ساح ها حاوی پودری از مواد شدیداً منفجره به 

همراه فلزهایی با چگالی باال ل از جمله تنگستن )52( ل هستند که آثار ناگهانی و زیانبار و حتی 

مرگبار در محل انفجار دارند. این نوع ساح ها به طور مشخص طبق حقوق بین الملل ممنوع 

نیسللتند، اما آثار زیانبار طوالنی مدت این تسلیحات بر سللامتی افراد، این ضرورت را ایجاب 

می کند که مطالعات و بررسی الزم در خصوص کاربرد آن ها در حقوق بین الملل انجام پذیرد. 

پزشکان با اشاره به برخی آثار غیرعادی بر بدن قربانیان خاطرنشان کرده اند که احتماالً این آثار 

ناشی از این ساح هاست )53( و البته تصریح کرده اند که درمان این مجروحان به دلیل نامعین 

بودن )54( ماهیت تسلیحاتی که منجر به بروز جراحت شده، بسیار مشکل است. در صورتی که 

مشخص شود چنین ساح هایی منجر به بروز زخم و جراحت های زائد و همچنین رنج غیرضروری 

می شوند یا کاربرد آن ها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ساح های متعارف )55( 

1980 است، نه تنها کاربرد این ساح ها علیه غیرنظامیان ممنوع است، بلکه طرفین مخاصمه 

مجاز به استفاده از آن ها علیه نظامیان نیز نیستند )56(.

بنا به گزارش 
محققان عفو 
بین الملل و 

اظهارات برخی 
از سربازان رژیم 
صهیونیستی، در 
جنگ های غزه 
حمالت متعدد 
غیرمجاز علیه 
مردم بی دفاع، 
غیرنظامیان و 

زنان و کودکان 
فلسطینی صورت 

گرفته است.
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نتیجه سخن

رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که در برابر گستره جنایاتی که در سرزمین های اشغالی یا 

در جنگ هایی که علیه فلسطینی ها و اعراب به راه انداخته، از پیگرد قضایی مصون مانده است.  

اجرای مجازات هایی که در کنوانسیون های حقوقی بین المللی علیه ارتکاب جنایات و جرائم 

جنگی پیش بینی شده در خصوص این رژیم مسکوت مانده است و اعمال نفوذ البی های یهودی 

بر مراکز قدرت در جهان و حمایت دولت های غربی ل بخصوص آمریکا ل از رژیم صهیونیستی 

به خاطر منافعی که این رژیم برای آن ها دارد، از جمله عوامل موثر در این زمینه بوده است.

با این حال در یک دهه اخیر گام هایی در عرصه پیگرد قضایی مسئوالن صهیونیستی برداشته 

شده است که از جمله آن ها می توان به رأی دیوان دادگستری بین المللی در خصوص مخالفت 

با احداث دیوار حائل در کرانه باختری یا گزارش گلدستون در تأیید ارتکاب جنایات جنگی رژیم 

صهیونیستی در جنگ سللال 2008م. اشاره کرد. با وجود چنین پشتوانه های قضایی و حقوقی 

اکنون راه برای پیگرد قضایی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ جدید علیه غزه بیش 

از گذشللته فراهم اسللت؛ مشللروط به اینکه این پیگیری ها در بین راه تحت فشارهای آمریکا 
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رها نشود. نبرد 51 روزه با صهیونیست ها، پیشرفت و تحول قابل توجه مقاومت را نشان داد. 

امروز جبهه مقاومت اسللامی به لطف پیروزی درخشانی که در جنگ 51 روزه در برابر رژیم 

صهیونیستی کسب کرد، در بهترین شرایط خود و جبهه سازش و سازشکاران در مفتضحانه ترین 

وضع خود قرار دارند. 

ایران، سوریه، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین به عنوان اضاع چهارگانه جبهه مقاومت در 

نبرد اخیر توانستند تعداد زیادی از کشورها و آزادی خواهان جهان را با خود همراه کنند و سبب 

به راه افتادن موج همبستگی جهانی با ملت فلسطین و مقاومت اسامی شوند. پیام همبستگی 

جهانی با ملت فلسللطین و مقاومت و انزوای بی سابقه غاصبان قدس، بیشتر متوجه آمریکا و 

دیگر حامیان رژیم صهیونیسللتی بود که به زعم خود، گروه های مقاومت ضد صهیونیست را 

در فهرسللت گروه های تروریسللتی خود قرار داده بودند. این همبستگی جهانی نشان دهنده 

بی اعتنایی به چنین فهرست های ساختگی غربی ها و تروریسم ادعایی آن ها و افزایش محبوبیت 

مقاومت بود.

اعتراف سران رژیم صهیونیستی به شکست ناپذیر بودن مقاومتی که از حمایت جبهه مقاومت 

به رهبللری ایران برخوردار اسللت، از نکات 

قابل توجه جنگ 51 روزه به شمار می رود. 

بنیامیللن نتانیاهللو ل نخسللت وزیر رژیللم 

اشللغالگر قدس ل که به سللبب شکست در 

این جنگ، زیر فشللار سنگین افکار عمومی 

و سیاستمداران صهیونیسللت قرار دارد، در 

اظهاراتی که نشللان دهنده اعتراف آشللکار 

به شکسللت در جنگ 51 روزه است، تأکید 

کرد نابود کردن مقاومت کار آسانی نیست؛ 

زیرا کشور بزرگی مانند ایران از آن حمایت 

می کند. 

نکته آخر این که، بزرگ ترین دستاورد جنگ 

51 روزه، ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به 

نفس و مصمم شدن فلسطینی ها برای نبرد 

رژیم صهیونیســتی تنها 
در  کــه  اســت  رژیمــی 
برابر گســتره جنایات در 
یا  اشــغالی  سرزمین های 
در جنگ هایــی که علیه 
فلســطینی ها و اعراب به 
راه انداخته است، از پیگرد 
قضایی مصون مانده است.
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سرنوشت سللاز نهایی، یعنی نبرد آزادسازی 

فلسطین و قدس شریف از چنگال اشغالگران 

است؛ نکته ای که در سخنان رهبران مقاومت 

ل همچون اسماعیل هنیه ل به خوبی نمایان 

شد؛ جایی که اسماعیل هنیه از آماده شدن 

رزمندگان مقاومت برای نبرد بزرگ تر ل یعنی 

آزادسللازی قدس ل و متمرکز شللدن تاش ها 

بللر این هدف و تهیه طرح های هجومی در 

مقابل غاصبان قدس خبر داد.

پی نوشت ها

هدایت الله فلسللفی، حقللوق بین الملل    )1(
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در میــان آثــار حمــالت 
نظامی رژیم صهیونیستی 
می توان به پرتابه های 20 
میلی متری کنون، هل فایر 
و دیگر پرتابه های شلیک 
شــده از هلـی کوپتــر هـا 
و هـواپیمـاهــای بـــدون 
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بــزرگ بمب هـایــی کــه 
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