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نقش دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جنایات رژیم
صهیونیستی علیه غزه (جنگ  22روزه)
اسماعیل رجبی

1

چکیده
در جنگ  22روزۀ غزه ( 22دسامبر  )2002توسط رژيم صهیونیستی نسبب هب مبرد ملوبو
غزه ،جنايات جنگی ،جناي عوی هشري و جناي تجاوز رخ داد ،ک در نتیجب  0000شبهرون
فوسطینی شهی و هیش از  0000نفر ک عم تاً کودکان و زنبان هودنب مجبرود شب ن ط منطب
حقوق هینالمول کیفری و همچنین منط اشباا گبران کب روزی خبود را ررهبانی ندادسرسبتی
میدانستن ايجاب میکن ک اتها آنان عادالن مورد رسی گی ررار گرفت و مجرمان مؤاخبهه و
مجازات شون ط هرای اولینهار ريچارد گو ستون ،رئیس کمیتۀ حقیق ياب سازمان مول متح  ،در
گزارشی مفصل رژيم صهیونیستی را ه ارتكاب جناياتی متهم کرده ک اين رژيم زمبانی خبود را
ررهانی آن میدانس ط امروزه ها ظهور دادگاههای هینالمووی ِکیفری اختصاصی يوگسالوی سباه
و روآن ا و تشكیل ديوان کیفری هین المووی ،امكان محاکم و مجازات چنین مجرمانی در حقوق
هینالمول کیفری هیش از سیش فراهم ش ه اس و اگر از ارادۀ سیاسی و سشتیبانی ج ی ارکبان
سازمان مول ه ويده شورای امنی هرخوردار شود نتايج خوهی خواه هود از تجرهۀ ع ال کیفری
هینالموویط

کلیدواژگان
تجاوز غزه ،جنايات جنگی ،جناي نسلزدايی ،جناي عوی هشري  ،ديوان کیفبری هبینالمووبی،
صالحی ط
0ط فارغالتحصیل دکتری دانشك ۀ حقوق و عوو سیاسی دانشگاه تهران
تاريخ درياف  ،0101/00/02:تاريخ سهيرش0101/02/21:
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مقدمه
طی سا های اخیر ،ها توج ه تع د ورايع غیرانسانی ک ناهاوران در عرصۀ مخاصمات مسبوحان
ه وروع سیوست اس  ،سخن گفتن از ار ا دول ها در نقض جب ی تعه اتشبان دررببا حقبوق
هشردوستان و هینالمول هشر ،امری دشوار مینماي ط هنوز جامعۀ هینالمووی از عه ۀ امحای آثبار
توخ و زيانهار جنگ  11روزۀ رژيم صهیونیستی عوی لبنان در سبا  2000هبر نیامب ه هبود کب
جنگ اسرائیل عوی غزه در  22دسامبر  2002آغاز ش و تا  20ژانوي در اين جنگ نقض ج ی
و گستردۀ تعه ات هینالمووی در خصوص احتبرا هب حقبوق هشبر و آزادیهبای اساسبی افبراد
خصوصاً غیرنلامیان ه وروع سیوس ط نتیجۀ جنگ ،ضرورت انجا ار امات فوری و مؤثر از سوی
طرفین مخاصم  ،ساير دول ها و نهادهای هینالمووی را هیش از سیش نمايان ساخ ط
ار ا رژيم صهیونیستی در نقض تعه وی مبنی هر رعاي ممنوعی های ه رسمی شناخت
ش ۀ حقوق هینالمول هشردوستان  ،ه ويده در انتخاب شبیوههبا و اهزارهبای نببرد ازجموب عب
رعاي اصبل تفكیبن نلامیبان و غیرنلامیبان ،عب رعايب ممنوعیب حمبالت کورکورانب و
نامتناسب و ع انجا ار امات احتیاطی سبب ش کب غیرنلامیبان ازجموبۀ زنبان و کودکبان،
ررهانی اصوی جنگ غزه شناخت شون ط هبمچنبین ارب ا رژيبم صهیونیسبتی در سؤاسبتفاده از
عموكرد سالدهای غیرمتعارف ،ازجمو کارهرد غیررانونی فسفر سفی و سالدهبای نبوين ،منجبر
ه نقض حقوق هنیادين افراد ،اعم از نلامی و غیرنلامی ش ط از ينسو ،نقض موارد ياد ش ه کب
هرطب اساسنامۀ ديوان هینالمووی کیفری جناي جنگی روم اد میشود و از سوی ديگر ،زمزمۀ
نوي هخش مقاهو ها هیکیفری ک در جهان طنینانب از شب ه ،ضبرورت طبرد مسبیولی  ،انجبا
تحقی  ،تعقیب و محاکمۀ نارضان را ايجاب میکن ط
مجمع عمومی سازمان مول متح هرای اولین هبار طبی رطعنامبۀ مبورخ  20دسبامبر 0022
جنگ تهاجمی (تجاوزکاران ) را جناي هینالمووی اعال کرد (حام )20 :0121 ،ط ه نلر میرس
در جنگ  22روزۀ غزه ،نقش هرخی از نهادهای حقوق هشری ،ازجمو عفو هینالموبل و ديب هبان
حقوق هشر در انعكاس ورايع ،ارتقای سطح آگاهی جامعۀ هبینالمووبی و تبیبین ضبرورت اتخبا
تصمیم مقتضی از سوی نهادهای هینالمووی یرهط جهب مقاهوب هبا عبامالن و مرتكببان ايبن
روي اد غیرانسانی ،از اهمیتی انكارناش نی هرخوردار اس ط هرچن کب تباکنون ارب ا مبؤثری از
سوی سازمان مول متح و ارکان واهست ه آن در مورد ورايع اخیر غزه صورت نگرفت اس ط

صالحیت دیوان کیفری بینالمللی
مادۀ  020اساسنامۀ ديوان کیفری هینالمووی ،اجازۀ اعما ح شرط را ه دول ها نمیده  ،اما
ديوان طب مادۀ  00اساسنام  ،صالحی خود را فقط در مبورد جنايبات مبؤخر ،هبر الز االجبرا
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ش ن اساسنام اعما میکن ط البت اين مح ودي  ،عموكرد ديوان را تسهیل میکن ط هب عبالوه،
صالحی ديوان فراگیر نیس ط رومرو صالحی ديوان مح ود ه چهار گروه از جنايات ها ماهیب
حقوق هشردوستان اس ک ارتباط نزديكی ها حفظ صوح و امنی هینالمووی دارن ط اين جنايبات
عبارتن از :جناي نسلکشی ،جنايات عوی هشري  ،جنايات جنگی و جناي تجاوزط اما جنايبات
مهم ديگری چون راچاق هینالمووی مواد مخ ر و تروريسبم در ايبن اساسبنام لحباظ و تصبريح
نش هان ()A. Schabas, 2201: 89ط
 .1جنایت نسلکشی ()Genocide
جناي نسلکشی شامل اعما «ارتكاهی ه رص ناهودی تما يا هخشی از ين گروه موی ،ربومی،
ندادی يا مههبی» من رج در مادۀ  0اساسنامۀ ديوان کیفری هبینالمووبی اسب ط ايبن اعمبا در
مورد رتل اعضای گروه ،آسیب ش ي ه تمامی جسمی يا روحی اعضای ين گروه (ترورها نیبز
گاهی در اين دو مقول میگنجن ) ،تحمیل شرايط زن گی غیرانسانی ه اعضای ين گروه ،ارب ا
هرای جووگیری از توال و تناسل در ين گروه و انتقا اجباری اطفا گروهی ه گروه ديگر اس
()N. Schiff, 2008 : 123ط
 .2جنایات علیه بشریت ()Crimes against Humanity
جنايات عوی هشري شامل ين سوسو اعما من رج در مادۀ  2اساسنام میشود ک ها آگباهی
«در چارچوب ين حموۀ گسترده يا سازمانيافت هرض مبرد عبادی» ارتكباب مبیياهب  ،از آن
جمو  ،رتل ،روع و رمع (ک ممكن اس ه صورت ترور هم انجبا شبود) ،شبكنج  ،جاهب جبايی
اجباری مرد  ،تجاوزات جنسی ،ه هردگی گرفتن و خري و فروش انسان ه ويده زنان و کودکان،
آسارتاي  ،رهودن اشخاص توسط ين دول يا سازمان سیاسی يا هبا اجبازه يبا حمايب و رضباي
آن ها و تعقیب ،آزار و حبس و محرومی هرخالف رواع اساسی حقوق هینالمول و سباير اعمبا
غیرانسانی موج رنج علیم و ص مۀ ش ي جسمی و روحی و نلاير اين هستن ()Ibid : 124ط
 .3جنایات جنگی ()War Crimes
جنايات جنگی ،ه ويده زمانی وارد صالحی ديوان کیفری هینالمووی میشود ک هخشی از يبن
طرد يا سیاس هاشن يا جزئی از ين زنجیرۀ جرائم مشاه ک در سبطح وسبیع ارتكباب يافتب
اس ط اين جنايات ،اعمالی هستن ک نارض کنوانسیونهای چهارگانۀ  0000ژنو و سروتكلهبای
او و دو  0022و کنوانسیونهای 0200و  0002اله يبا سباير ربوانین و عبرفهبای جنگبی
الز االجرا هوده و حقوری هینالمووی را در سی دارن ط از آنجمو رتل ،شكنج  ،رفتبار غیرانسبانی،
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هیرون ران ن اجباری مرد از سرزمین خود ،جاه جايی اجباری مرد  ،گروگانگیری ،حمو عویب
مرد عادی (غیرنلامی) ،حمو ه نیروهای سازمان مول متحب (کبالهآهبیهبا) ،تخريبب امبوا ،
تجاوزات و خشون های جنسی و واداشتن اجباری افراد ه شرک در مخاصمۀ مسبوحان اسب ط
همچنین کارهرد تسویحات ممنوع  ،استفاده از تسویحات و شیوههای جنگبی هبا ماهیب ايجباد
خسارات و درد و رنج زائ و هیهوده در زمرۀ جنايات جنگی هستن ط گرچ در اساسبنامۀ ديبوان،
کری از تسویحات اتمی ،تسویحات شیمیايی و مینهای ضب نفر نشب ه ،لبیكن نلبر هب اصبو
حاکم هر حقوق هشردوستانۀ هینالمووی از ربیل :اصل رفتار انسانی ،اصل ضبرورت نلبامی ،اصبل
مح ودي  ،اصل حسننی  ،اصل تفكین و اصل تناسب میتوان ه عنوان تسویحات و شیوههای
جنگی ناهودکنن ۀ هشر موضوع نقضهای فاحش روانین و عرفهای مسبوم حقبوق هبینالموبل را
مطرد و تعقیب کرد ،اصو اخیر مبنی هر رعاي تناسب و مح ودي در ص مات ناشی از حموبۀ
نلامی و تفكین و مصونی کامل اه اف غیر نلامی در اين ارتباط اهمی ويدهای دارنب (نلبر
نگارن ه)ط ممنوعی کارهرد گازهای سمی و کشن ه و خودداری از تولی و انباش و هب کبارگیری
سالد های شیمیايی در روانین ج اگانۀ هین المووی کر ش ه و در زمرۀ ار امات ممنوعۀ موضبوع
حقوق هشردوستان و مطرد در اساسنامۀ ديوان ه عنوان نقض فاحش روانین و عرفهای مسبوم
و در رالب حموۀ گسترده ه اه اف غیرنلامی ها آسیبهای ش ي و گسبترده و درازمب ت راهبل
تعقیب اس ط ديوان هینالمووی دادگستری نیبز در سباراگراف  00رأی مشبورتی خبود راجبع هب
سالدهای هست ای اظهارنلر کرده و ها استناد ه اصو حاکم هبر اهزارهبا و سبالدهبای جنگبی،
کارهرد اين سالد ها را در زمرۀ دو اصل تفكین و تناسب و نقض فباحش اصبو اساسبی حقبوق
هشردوستان دانست اس (کنعانی ،سیاه رستمی و حسیننداد)20: 0121 ،ط
رسی گی ه جنايات جنگی موضوع مخاصمات مسوحانۀ داخوی نیز در صالحی ديوان اس ،
ه شرط آنك لطم ای ه حقوق دول ها در حفبظ نلبم عمبومی وارد نكنب (مگبر رتبلهبا يبا
خشون های سراکن ه و موردی)ط معهها ،مح ودي مهم در مادۀ  020اساسنام هب دولب هبای
متعاه اجازه میده ک ه طور ينجانب صالحی ديوان را هرای يبن دورۀ هفب سبال هبرای
جنايات جنگی ارتكاهی توسط اتباع يا در سرزمین خود نپهيرن ).(Glasius, 2006: 109

 .4جنایت تجاوز
ديوان ،ه عو ع تواف هر سر تعريف تجاوز در اساسنامۀ ر  ،0002اعما صالحی خبود در
اين خصوص را ه آين ه و هرگزاری کنفرانس هازنگری اساسنامۀ ديوان موکو کبردط نماينب گان
دول ها سس از سا ها مهاکرات هباالخره طبی کنفبرانس از تباريخ  00تبا  22خبرداد  0120در
کامپال -اوگان ا رطعنام ای را ه تصبويب رسبان ن کب هب موجبب آن ضبمن سبهيرفتن اصبالد
اساسنامۀ تعريف جناي تجاوز هر مبنای تعريف در رطعنامۀ شمارۀ  1100مجمع عمومی مبورخ
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 00دسامبر  0020دانست ش ط جناي تجاوز هر اين مبنا ،عبارت اس از جرمی ک توسبط يبن
مقا سیاسی يا نلامی ارتكاب يافت و ماهیتاً ه دلیل ش ت و گستردگی ،نقبض آشبكار منشبور
سازمان مول متح ه شمار آي ط اصالحیۀ اساسنام هیشتر در دو هخش ،در مادۀ  2مكرر (تعريف
جناي تجاوز) و مادۀ  01مكرر (چگونگی اعما صالحی ديوان راجع ه جناي تجباوز) مبورد
توج اس ط کنفرانس همچنین موافق کرد کب شبورای امنیب مبیتوانب وضبعیتی ،متضبمن
ارتكاب عمل تجاوز موضوع مادۀ  10منشور را صرفنلر از عضوي يا ع عضبوي دولب هبای
درگیر ه ديوان کیفری هینالمووی ارجاع ده ط عویرغم مصوهات فوق و نلبر هب هرخبی اههامبات
درهارۀ تعريف تجاوز (تعريف ارائ ش ه در رطعنامۀ سبا  0020مجمبع عمبومی نباظر هراعمبا
دول هاس  ،ن افراد) و موکو ش ن تجويز اعما صالحی ديوان نسبب هب ايبن جنايب هب
سا  2002و امكان دخال شورای امنی در امر احراز عمل تجاوزکاران  ،اصالحیۀ انجبا شب ه
در اجراء از روت الز هرخوردار نیس (موسیزاده و فروغینیا :0100 ،ش)01ط

ماهیت جنایات در صالحیت دیوان
ه يهی اس ک جنايات جنگی ،جنايات عوی هشبري  ،جنايب نسبلکشبی و جنايب تجباوز از
جرائم حقوق هینالمول هستن ط زيرا اينها جرايمی خصوصی نیستن ک توسط افراد و هب اهتكبار
خود و هرای منافع شخصی انجا شون  ،هوك در مخاصمات مسبوحان  ،افبراد معمبوالً هب عنبوان
عوامل دولتی عمل کرده يا در چهارچوهی مخاصم ای شرک میکنن ک ين دولب يبا رکنبی
سیاسی و نلامی هبرای آن تصبمیم و آن را شبعو ور کبرده اسب ط در مبواردی نیبز يبن دولب
جنايتكار ه نسلکشی ار ا میکن ط در چنین وضعیتی ها جنايات سبیشهینبی شب ه در حقبوق
هشردوستان مواج خواهیم هود ،ک دول ها معموالً نمیخواهن فاعالن اعمالی را مجازات کننب
ک خود در ارتكاب آن جر ها ص ور دستور يا تشوي يا تحريبن سبهیم هبودهانب ط هنباهراين ،در
چنین مواردی ها سیگیری فراموی میتوان ه ع ال کیفری هینالمووی دس ياف ( Jan van der
.)wolf, 2010: 132
دلیل ديگر ار ا رضايی هینالمووی اين اس ک جنايات کر ش ه تعرض ه وج ان عمبومی
کلّ هشريتن ط زيرا اين جنايات دارای آثاری ه ون مرز هستن و احساس عب ال خبواهی هشبر را
خ ش دار کرده و در نتیج جامعۀ هینالمووی را مجبور میکنن تا ها اهزارهای حقوق هبینالموبل
عمومی از خود عكسالعمل نشان دهن ط در وارع داليل فوق منشأ اهتكارها و تالشهايی هسبتن
ک منجر ه امضای اساسبنامۀ ر در  02ژوئیب  0002ط و الز االجبرا شب ن آن در او ژوئیبۀ
 2002ش هان ()Clark and D. Kaufman, 1998: 223ط
ايجاد ديوان کیفری هینالمووی تا ح ودی مفهو ع ال کیفری حاکمی م ار را تح الشعاع
ررار داده اس ط زيرا تا ه حا و ه طور سنتی ،ح مجبازات مجبر يكبی از امتیازهبای اصبوی و
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مطو دول حاکم هود ،ولی ورتی جنايات در رومرو ع ال هینالمووی ربرار مبیگیرنب  ،در ايبن
حال هشري اس ک ها ارکان تخصصی ايجاد ش ه توسط مجموع دول ها ع ال را ه اجبراء
میگهارد و مرتكبان اين جنايات را ه مجازات میرسان  ،اگرچ اين امر هر ضب منبافع سیاسبی
ين دول هاش (نجفی اهرن آهادی)020: 0120 ،ط ها وجود ايبن ،تأسبیس يبن محكمبۀ دائمبی
هین المووی کیفری تنها ساسخ ه اين جنايات نیس  ،هوك اصو و رواع حقوق هینالمووبی (چب
در رومرو حقوق هشر و چ در حقوق هین المووی هشردوستان ) تكالیفی را هبرای دولب هبا ايجباد
میکن ط يكی از تكالیف مهمی ک ناشی از رواع حقوق هبینالموبل (عرفبی و ربراردادی) اسب ،
تكویف ه مجازات کردن افرادی اس ک مرتكب جنايات جنگی ،جنايات عوی هشري شب ه يبا
در نسلکشی مشارک کردهان ط اين تكویف حتی سس از تشكیل ديوان دائمی کیفری هینالمووی
در سطح جهان همچنان استمرار داردط دول حاکم ،ح و ه خصوص تكویف خبود هبر «اجبرای
ع ال » را در رومرو خاص خويش حفظ میکن ط حقوق هینالموبل نیبز حب دخالب در رومبرو
خاص دول ها را هرای خود در کویۀ موارد ِنقض ش ي حقوق هشر يا رواع حقبوق هشردوسبتان
در مخاصمات مسوحان محفوظ میدان ()Kerr, 2004: 92ط

شرایط ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی
چنانچ اشاره ش  ،اساس صالحی ديوان هر دو عنصر استوار اس  :يكی رومبرو سبرزمین يبن
کشور و ديگری تاهعی فردط يعنی در صورتیک ارجاع وضعی  ،از ناحیۀ ين دول يا دادسبتان
ديوان هاش هرای اعما صالحی ديوان الز و کافی اس ک يكی از دو دولب (دولتبی کب در
رومرو وی جر وارع ش ه اس و يا دول متبوع متهم) عضو اساسنام هوده يا صبالحی ديبوان
را سهيرفت هاشن  .سس اگر ين ايتالیبايی در فوسبطین مرتكبب جنايب يبا جنايبات مبهکور در
اساسنام شود ،راهل تعقیب در ديوان هینالمووی خواه هود ،چون ايتالیا (دول متببوع مجبر )،
عضو ديوان اس ط همچنین اگر ين اسرائیوی در ايتالیا مرتكبب جنايب يبا جنايبات منب رج در
اساسنام شود ديوان ،صالحی رسی گی دارد چون کشور محل وروع جر (ايتالیا عضبو ديبوان
اس ) ،عوی رغم اينك کشور متبوع فرد مجر (اسرائیل) عضو ديوان نیس ط حال ديگبر اعمبا
صالحی ديوان اين اس ک دول متبوع صالحی ديوان را طب هن  1مادۀ  02اساسبنام هبا
سپردن اعالمی سهيرفت هاش ط عالوه هر موارد مهکور اگر شورای امنیب وضبعیتی را هب موجبب
فصل هفتم منشور ارجاع کن  ،رضاي هیچ دولتی شرط اعما صالحی ديوان نیس و ديبوان
طب هن ب مادۀ  01اساسنام رسی گی میکن ط اين درحالیس کب اعمبا صبالحی ديبوان
جه رسی گی ه جنايات رژيبم صهیونیسبتی در فوسبطین و شبكاي فوسبطینیان هب لحباظ
سیاسی و مسائل هینالمووی ،عویرغم فراهم آم ن شرايط ها دشبواری همبراه اسب ( P. Grant,
)2006: 216ط
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ه هرحا  ،مالحل میشود ک در صالحی ديوان شرط مهم ،عضوي و سهيرفتن صالحی
اس  ،ولی موردی نیز هس ک از اصل ع تأثیر معاه ه نسب ه دولب هبای ثالبت تبا حب ود
زيادی در اساسنامۀ ديوان ه نفع صالحی ديوان ع و ش ه اس ط توجی مسیو در فرض اخیر
اين اس ک شورای امنی ه موجب هن ب مادۀ  01اساسنامۀ ديوان و اختیارات ناشی از فصبل
هفتم منشور مول متح در جه حفظ صوح و امنی جهانی میتوان ارب امات اهتكباری الز را
ه عمل آوردط ر ر متیقن اينك واکنش نسب ه نقضهای فاحش حقوق هشردوسبتان و تعیبین
تكویف جر تجاوز موضوع اساسنامۀ ديوان کیفری هینالمووی از آنجمو هستن و ضرورت ايبن
امر در سا های اخیر کامال آشكار ش ه اس ط
در اعما صالحی ديوان دو نكت حائز اهمیب اسب ط نكتبۀ او فبردی هبودن مسبیولی
کیفری و اعما صالحی هر اشخاص حقیقی اس ط هناهراين عالوه هردول ها و سازمانهای هبین
المووی ،اشخاص حقیقی نیز ه موجب اساسبنام و در سبايۀ فعالیب ديبوان وارد عرصبۀ حقبوق
هین المول ش ه و ها دو محور تاهعین ج ي و مسیوۀ تحبو در حقبوق هبینالموبل راهبل ارزيباهی
هستن ط در اين راستا ديوان طب مادۀ  21اساسنام تنها در رسی گی ه جرائم اشخاص حقیقی
صالحی خواه داش و مسیولی کیفری اعم از مباشرت يا آمريب يبا سبببی از ايبن هباب
فردی اس  ،ه عالوه مصونی های مقامبات رسبمی نیبز موجبب نمبیشبون کب ديبوان نتوانب
صالحیتش را نسب ه آن اشخاص اعما کن ()Politi, 2004: 245ط
نكتۀ ديگر ،اصل تكمیوی هودن صبالحی رضبايی ديبوان اسب کب هب موجبب آن ،ديبوان
در صورتی می توان احراز صالحی کن ک نلا حقوری موی رادر ه اعمبا صبالحی نباشب ط
البت اساسنامۀ ديوان هین المووی کیفری صالحی تكمیوی را تعريف نكرده و در آن فقط دو هبار
از صالحی تكمیوی سخن رفت اس ط در هن ده مق م و در مادۀ ينط از اشاره ه اين دو منببع
در مادۀ  02اساسنامۀ ديوان هین المووی کیفری مشخص اس ک تفسیر اصل صالحی تكمیوی،
کوی راهوی سهيرش رضايا نزد ديوان هینالمووی کیفری محسوب میشود ()N. Schiff : 273ط

دیوان کیفری بینالملل و مخاصمۀ غزه
نخس میهايس يادآور ش ک نوار غزه منطق ای تح اشاا رژيم صهیونیستی اسرائیل ربرار
داردط اين در حالیس ک رژيم صهیونیستی همواره اين مناط را جزء الينفبن سبرزمین خبود
می دان ط افراطیون صهیونیس ه هرحا تح هیچ عنوانی نمی خواهن اين وارعی را هپهيرنب
ک نوار غزه و کرانۀ هاختری رود اردن ،سرزمینهايی اشاالی هوده و هر اساس حقبوق هشبر تباهع
ين سوسو رواع و مقررات هشردوستان هسبتن ط رژيبم صهیونیسبتی هبر ايبن هباور اسب کب
کنوانسیون شمارۀ چهار ژنو طب مادۀ  2آن ،در صورت وروع درگیری مسوحان هین دو يا چنب
دول متعاه و اشاا يا تصرف هخشی از خاک ين دول توسبط ديگبر دولب متخاصبم اجبرا
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خواه ش  ،ولی اين مناط ک در جنگ شش روزه ه اشاا صهیونیس ها درآم هانب  ،هرگبز
از نلر هینالمووی ه عنوان هخشهايی از سرزمین مصر و اردن نبوده و از اينرو نمیتبوان گفب
ک رژيم اشاالگر اسرائیل هخشی از خاک اين دو دول را اشاا کرده اس ط هناهراين از نلر رژيم
صهیونیستی ،کنوانسیون چهار ژنو  0000در اين مناط راهبل اعمبا نیسب ( Weld, 2005:
.)39
در خصوص ادعاهای رژيم صهیونیستی هاي گف ک تا زمان تصويب کنوانسیون چهار ژنبو
 0000اشاا نلامی تنها در صورت جنگ میان دو دول راهل تصور هوده اسب ط اگرچب هخبش
او مادۀ  2کنوانسیون چهار هم اين امر را تايی میکنب  ،ولبی سباراگراف دو مبادۀ  2مبهکور
مقرر می دارد ک کنوانسیون ،نسب ه تما موارد اشاا کوبی يبا جزئبی سبرزمین دو معلبم
متعاه نیز معتبر اس  ،حتی اگر آن اشاا ها مقاوم نلامی مواج نباش ط هناهراين در رد نلبر
اشاالگران اسرائیوی میتوان گف ک اشاا نلامی هب ون جنبگ و مخاصبم هبم راهبل تحقب
اس ط ورايع ررن هیستم نیز نشان میدهن ک اشاا الزاماً نتیجۀ فعالیب هبای جنگبی نیسب ،
هوك متعارب ررارداد متارکۀ جنگ يا متعارب ررارداد صوح و يا در نتیجۀ ته ي ه توسل هب زور
و گاهی استقرار ت ريجی و خزن ه هم ممكن اس روی ده ط از سوی ديگر حقوق اشاا نلامی
در مورد مخاصمات مسوحانۀ غیرهینالمووی نیز راهل اجراس ط زيرا طب هنب  0مبادۀ  0سروتكبل
او  0022کنوانسیونهای ژنبو ،مخاصبمات مسبوحان ای کب در راسبتای اعمبا حب تعیبین
سرنوش انجا می شون تاهع مقررات کنوانسیونهای ژنو و سروتكل او هستن ط ه عالوه ،مادۀ 1
مشترک کنوانسیون ها اين امر را در هرگون مخاصمۀ مسوحانۀ غیرهینالمووی واربع در سبرزمین
يكی از دو عضو تجويز میکن ط صرفنلر از ضرورت عنصر اجبار در اشاا نلبامی در مبواردی
اشاا توأ ها رضاي در چارچوب اشاا صوحجويان در مقاهل اشاا نلامی راهل تصبور اسب ط
عویرغم طبیع صوحآمیز ،چنین اشاا هايی همچنان ها اکبراه توأمنب و جنببۀ مسبالم آمیبز
آنها تاییری در ماهی يا جنبۀ اجباری اشاا ه وجود نمیآورد (لسبانی)21-20 :0120 ،ط هبا
توج ه سوطۀ ين رژيم ندادسرس هر منطقۀ فوسطین و ع هرخورداری مرد آن از مشبارک
و حقوق و آزادیهای سیاسی ،ه نلر میرس ک اطالق لفظ اشاا و هرخورداری غبزه از حقبوق
اشاا در هبر شبرايطی اعبم از اينكب ناشبی از اشباا کبل سبرزمین فوسبطین توسبط رژيبم
صهیونیستی هاش يا ناشی از مخاصمات هین ايبن رژيبم و کشبورهای مصبر و اردن ( )0002يبا
نتیجۀ مخاصمات مسوحانۀ داخوی ،ه مثاه سرزمین اشاالی راهل سهيرش اس ط
رژيم صهیونیستی در جنگ  22روزۀ خود عوی غزه دس هب اعمبالی زده اسب کب طبب
رواع حقوق هشردوستان وحقوق هینالمول از مصادي جنايب جنگبی محسبوب مبیشبود کب
شامل مواردی اس چون:
0ط ع رعاي اصل تفكین و حمو ه غیرنلامیان و اموا غیرنلامی
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2ط استفاده از فوسطینیان ه عنوان سپر انسانی
1ط استفاده از سالدهای ممنوع
گو ستون رئیس هیی حقیق ياب جنگ  22روزۀ غزه در هخش نتیج گیری گزارش خود،
صراحتاً اين رژيم را ه نقض ش ي کنوانسیونهای ژنو متهم میکن ط ارتكاب رتل عم ی ،شكنج
و رفتارهای غیرانسانی ،ص مات ش ي ه نی و تخريب گستردۀ اموا خارج از ضرورتهای نلامی
و درنهاي تشكیل سپر انسانی و همچنین جناي نسلکشی ،در وارع جرايمی هستن ک ارتكاب
آنها توسط اشاا گران از سوی گو ستون مورد اشاره و تايیب ربرار گرفتب اسب ( Goldstone
)report, 2009 : 89-112ط
ديوان کیفری هینالمووی اعما زير را جناي جنگی اعال میکن (شبريع هبارری:0120 ،
:)00-00
حموۀ عم ی ه جمعی يا افراد غیرنلامی ک در نبردها مشارک مستقیم ن ارنب  ،دسبتور
جاه جايی سكنۀ غیرنلامی ،حمو ه اموا و اشیای غیرنلامی نلیر ساختمانها ،اشیاء ،واح ها
و وسايل نقویۀ هه اری و سرسنل سزشكی ،ساختمانهايی کب هبرای مقاصب مبههبی ،آموزشبی،
هنری ،عومی يا امور خیري استفاده می شون و نیز هناهای تاريخی ،هیمارستانهبا و مكبانهبای
نگه اری هیماران و زخمیان ()Casses, 2003: 47ط
طبیعتاً هراساس رواع حقوق کیفری هینالمووی ،تما ورايع جنايتكارانب در جنبگ  22روزۀ
غزه هرای مرتكبان آنها مسیولی کیفری فردی هب دنببا خواهب داشب ()Ibid :123ط ديبوان
کیفری هینالمووی می توان ها استناد ه اصو حقوق هین المول و اساسبنامۀ خبود ،سبازوکارهای
کیفری را هرای محاکمۀ مرتكبین اين اعما و جووگیری از هیکیفری جنايتكاران ه مرحوۀ اجرا
درآوردط

توسل به ظرفیتهای حقوق کیفری بینالمللی
ها وجود فرضهای فوق مبنی هر سهيرش گزارش گو ستون ه عنوان ادلۀ مثب مبنبی هبر وربوع
جنايات هینالمووی همچون جنايات جنگی و جناي عوی هشري در غزه ،هاي دي آيبا هراسباس
اصو صالحیتی مرهوط ه دادگاههای هینالمووی میتبوان الگوهبايی هبرای محاکمب و مجبازات
مسیوالن جنايات ارتكاهی طراحی کرد يا خیرط طبیعی اس از آنجبا کب هخبش مهمبی از افعبا
ارتكاهی نارض مقررات هینالمووی ،در جريبان جنبگ غبزه در فضبای حقبوق هبینالموبل هشبر و
هشردوستان وارع ش هان  ،مسیولی اولی هرای هرخورد ها اين جنايات هرعه ۀ نهادهايی اس ک
مستقیماً مسیو رسی گی ه اينگون جنايات هستن ط شبورای حقبوق هشبر و مجمبع عمبومی
سازمان مول از اولین نهادهايی هستن کب در ايبن خصبوص واکبنش نشبان دادنب ط البتب ايبن
واکنشها هازدارن ه و کیفری نبودن ط سخن هر سر واکنشهای آتی و هازدارن های اس کب هتوانب
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همزمان تما ويدگیها و کارکردهای کیفری هینالمووی اعم از ارعاب و عبرتآموزی ،سیشبگیری
عمومی و اختصاصی را داشت و زمین ساز هررراری عب ال منطقب ای در جارافیبای مبورد نبزاع
هاشن ط در اين مورد میتوان شیوههای چهارگانۀ زير را هررسی کرد:

الگوی اول :ارجاع وضعیت غزه به دیوان کیفری بینالمللی
در اجرای هن ب مادۀ  01اساسنامۀ ديوان شورای امنی  ،سازمان مول میتوان وضعی غبزه را
ه ديوان کیفری هینالمووی ارجاع ده  ،همانطور ک در رضیۀ دارفور سودان و لیبی اتفاق افتادط
شاي هتوان گف يكی از اه اف گزارش گو ستون ترغیب شورای امنی سازمان مول هود ک هبا
سهيرش گزارش و احراز وروع جنايات جنگی و جناي عوی هشري در منارشۀ غبزه ،وضبعی را
ه ديوان کیفری هینالمووی ارجاع ده  ،ولی اين امر متأسبفان هب خباطر عب تمايبل هرخبی از
اعضای شورا و در جه طرف اری از مقامات صهیونیستی محق نش ط آنچ اساسنامۀ ديوان ه
آن اشاره میکن مرهوط ه دول و تاهعین سازمان مول اس ط شاي شناخت نش ن فوسبطین هب
عنوان ين دول مستقل و ع عضويتش در ديوان کیفری هینالمووی مانعی هر ارجاع وضبعی
وی ه ديوان شودط ولی راجع ه فوسطین هاي گف ها توج هب اينكب نخسب اهویب سبهيرش
تعه ات هینالمووی و انعقاد موافق نام های هینالمووی را دارد ،ثانیاً میتوانب هب اتهامبات اتبباع
خود در جرايم اين چنینی رسی گی کن و ثالثاً از صالحی رسبی گی هب جنايبات هبینالمووبی
صهیونیس های اشاا گر در خاک خود نیز هرخوردار اس  ،تشكیالت خبودگردان فوسبطین هبا
موجوديتی دارای اين س شرط و ها توج ه هن  0مادۀ ين سروتكبل الحباری کنوانسبیونهبای
چهارگانۀ ژنو مصوب  0022مبنی هر هرخورداری از حقوق هشردوستان توسط مو های در حبا
مبارزه ها رژيمهای سوطۀ استعماری و اشاا گر و ندادسرس میتوان ه ديوان مراجعب کنب ط در
خصوص صالحی رسی گی ه اتهامات و جنايات هین المووی توسط فوسطین ،گفت میشود کب
تشكیالت خودگردان فوسطین طی تواف نامۀ اسوو اين ح را نسب ه اسرائیویها از خود سوب
کرده اس ط در حالیک اين ادعا مردود و هیانی هبای اسبوو هارهبا توسبط طبرفین نقبض شب ه و
هی اعتباری آن مورد تأکی طرفین اس ط از سوی ديگر منع کر ش ه در اسوو مرهوط هب جبرايم
عادی هوده و جنايات جنگی و جناي عوی هشري را شامل نمبیشبود ( اکبری فبر ،0122 ،ش
)10-12ط
فوسطین را هیش از ص دول (خیوی هیشتر از کوزوو) ه رسمی شناخت ان ط فوسطین عضبو
اتحاديۀ عرب و سازمان کنفرانس اسالمی اس و ها هسیاری از دول ها راهطۀ سیاسی داردط نكتبۀ
ديگر اينك در مواردی ک شورای امنی ين وضعی را ه ديوان ارجاع دهب صبالحی ديبوان
جهانی ش ه و میتوان در چهارچوب ارجاع شورای امنی نسب ه دول هبای غیبر عضبو نیبز
اعما صالحی کن ط
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در مورد رژيم صهیونیستی ،گرچ نلر ه ممانع از مورد تعقیب ررار گرفتن اتباعش کار را
مشكل می کن  ،ولی ها توج ه لزو همكاری و معاض ت رضايی همب  ،حتبی دولب هبای غیبر
عضو ،طب فصل نهم اساسنام می توان اين مشبكل را کباهش دادط هنب  1مبادۀ  22اساسبنامۀ
ديوان مقرر میدارد ک ديوان میتوان هراساس تواف نامۀ ويده هین خود و دول هبای غیرعضبو،
آنان را از طري مجمع دول های عضو يا شورای امنی وادار ه همكباری کنب ط از طبرف ديگبر
هرخی سرهازان رژيم اشاالگر تاهعی کشورهای عضو ديوان کیفری هین المووی را دارنب و ديبوان
در رسی گی ه اتهامات آنان از طري دادستان ديوان میتوان اعما صالحی کن ط
در صورت مواج ش ن وضعی غزه ها وتو و ساير موانع در شورای امنی  ،موضوع مبیتوانب
ه موجب رطعنامۀ «اتحاد هرای صوح» از طريب مجمبع عمبومی سبازمان موبل دنببا شبود و
وضعی ه ديوان ارجاع شودط البت هر اين راهحل ايراد شكوی وارد اسب و آن اينكب ارجباع هب
ديوان از سوی شورای امنی هر اساس اساسنامۀ ديوان اس  ،ن منشورط لها ممكن اس توسبل
ه رطعنامۀ اتحاد هرای صوح ،در اين مورد موفقی آمیز نباش ط
صرف نلر از اختیارات مصرحۀ رانونی هرای شورای امنی در اين موارد و اختیارات تفويضبی
ه مجمع عمومی طب رطعنامۀ اتحاد هرای صوح ،در صورت مواج ش ن وضعی غزه ها معبا ير
اينچنینی در ارجاع ه ديوان  ،ايبن امكبان هبم وجبود دارد کب مسبائل غبزه از طريب ديبوان
هینالمووی دادگستری يا حتی مجمع عمومی سازمان مول حل و فصل شودط کمااينك اظهارنلر و
دخال ديوان هینالمووی دادگستری در مسیوۀ رژيم اشاا گر و فوسطین ،ضمن اينك هیسباهق
نیس  ،میتوان در اين رضی نیز ها احراز شرايط الز م نلر ررار گیردط چنانک ربالً اين ديبوان
در ساراگراف 000رأی مشورتی مورخ نهم ژوئی  2000خود راجبع هب سباخ ديبوار حائبل در
سرزمینهای اشاالی فوسطین مقرر داش « :کنوانسیون چهار ژنو در هر سبرزمین اشباالی در
زمان ين درگیری مسوحان میان دو يا چن دول عضو متعاه راهل اجراسب » ( Kelly, 2006:
)89ط ديوان همچنین معتق اس ها توج ه اينك اسرائیل و اردن در زمبان جنبگ  0002عضبو
کمسیونهای ژنو هودهان  ،هناهراين کنوانسیون چهبار در سبرزمینهبای فوسبطینی کب رببل از
جنگ  0002در شرق مرز سبز ررار داشتن و سس از آن ه اشاا صهیونیس هبا درآمب هانب ،
راهل اجراس ()Ibid: 102ط

الگوی دوم :اعمال صالحیت دیوان از طریق توافقنامۀ پذیرش صالحیت
ه موجب هن  1مادۀ  02اساسنامۀ ديوان ،روشی هب رسبمی شبناخت شب ه کب هراسباس آن
صالحی ديوان نسب ه ين دول غیرعضو هم راهل تعمیم میشودط دول فوسطین هبا توسبل
ه اين مادۀ رانونی میتوان ه صورت داوطوبان هر مبنای ين تواف نامۀ موردی هب نبا اعالمیبۀ
سهيرش ،اعما صالحی ديوان نسبب هب جنايبات واربعشب ه در غبزه را هپبهيردط هبا سبهيرش
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صالحی ديوان طی اعالمیۀ سهيرش ،دول ار ا کنن ه عضو ديوان نمی شبود و موضبوع ارجباع
وضعی سیش نمیآي  ،هوك متعارب اين سهيرش ،الز اس ک دادستانی ديوان راسباً تحقیقبات
الز را ه عمل آوردط در ارتباط ها دول خودگردان فوسطین مبیتبوان گفب  ،يكبی از مراحبل
تقوي حاکمی دول ها ک میتوان منجر ه تقوي حاکمیب کیفبری شبود ،اسبتعمارزدايی و
مبارزه ها اشاا گری اس ط در همین راستا مجمع عمومی سازمان مول طی رطعنامۀ شمارۀ /020
 00سا  0000هر رعاي استقال  ،حاکمی و تمامی ارضی هر کشور ه منلور حل مشكالت
ارتصادی  -اجتماعی و هشردوستانۀ هینالمووی تاکی دارد ()Jonathan, 1999: 452ط

الگوی سوم :اعمال صالحیت از راه پیوستن دولتت فلستنین بته دیتوان کیفتری
بینالمللی
ههترين و مؤثرترين روش هرای اعما صالحی ديوان کیفری هینالمووی نسب ه وضعی غبزه،
سیوستن دول فوسطین ه ديوان اس ط تشكیالت خودگردان فوسبطین هبرای نخسبتین هبار در
سا  2000رسماً درخواس عضوي در اساسنامۀ ديوان را تسویم کرد ،ولی ديوان ها ترديب در
انگاشتن فوسطین ه عنوان ين کشور ،عضبوي نباظر آن را سبهيرف ط هب هرحبا هبا عضبوي
فوسطین در ديوان يا ارائۀ اعالمیۀ سهيرش ه عنوان ين دول  ،راه تفويض صالحی هب ديبوان
هر سايۀ اساسنامۀ ر هاز ش ه و صالحی ديوان هرای رسی گی ه جنايات وارع شب ه در گهشبت
(عطف ه ماسب ) نیز تسری خواهب يافب ط البتب عبالوه هبر م اخوبۀ ديبوان در وضبعی غبزه
رفتارهای طرف فوسطینی نیز در کنار اعما اسرائیل مورد ارزياهی ررار خواه گرف ط نكتۀ مهبم
اينك طب هن  2مادۀ  00اساسنامۀ ديوان ،اگر دولب خبودگردان فوسبطین اعالمیبۀ سبهيرش
صالحی ديوان را ارائ داده هاش  ،صالحی ديوان ه جنايات ارتكاهی ربل از عضوي نیز تسری
خواه ياف (استثنای عطف ه ماسب ش ن صالحی ديوان)ط

الگوی چهارم :تشکیل یک دادگاه بینالمللی اختصاصی در مورد جنایات غزه
همانطور ک ربالً هیان ش  ،هررسی امكان تشكیل ين دادگاه هینالمووی کیفری اختصاصی
هرای رسی گی و محاکمۀ جنايات رژيم صهیونیستی در جنگ  22روزۀ غزه ه روش دادگاههای
هینالمووی کیفری يوگسالوی ساه و روآن ا هر اساس منشور سازمان مول متح میتوان
در دستور کار شورای امنی و مجمع عمومی سازمان مول ررار گیردط سیشینۀ معاصر
حقوق هینالمول کیفری نشان داده ک در اينگون موارد ،شورای امنی معموالً م اخو کرده
و چنین دادگاهی را هنیانگهاری میکن ط ها توج ه تجرهۀ نسبتاً موف اين دادگاهها الز
اس ه رغم هرخی انتقادات ه نحوۀ م اخوۀ شورای امنی در تشكیل چنین دادگاههايی
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سؤا در مورد امكان مشروعی هخشی رضايی ه اين دادگاهها توسط شورای امنی
در مورد فوسطین ه طور ج ی ه اين مسیو ان يشی ه شود ()Broomhall, 2003: 232ط
ه نلر میرس ها توج ه تاییر شرايط و فضای سیاسی حاکم و گزارش سر اهمی گو ستون در
تحویل دری و فنی حوادث غزه و در نتیج مجر شناختن رژيم صهیونیستی ،شرايطی فراهم
ش ه هود ک ها مساعی کشورهای طرف ار حقوق هشر و ايجاد هسترهای مناسب سیاسی الز و
اعما فشارهای سیاسی هتوان شورای امنی را ه تشكیل ين دادگاه هینالمووی کیفری مور
هرای رسی گی ه جنايات وارع ش ه در غزه ترغیب و موضوع سیشگفت را در دستور کارش ررار
ده ط
دخالب مجمبع عمبومی سببازمان موبل متحب در تشبكیل دادگبباه اختصاصبی روش راهببل
هررسی ديگری هرای رسی گی ه جنايات غزه اس ط مجمع عمبومی مبیتوانب هبر اسباس مبادۀ
 22منشور مول متح  ،ين دادگاه کیفری اختصاصی و در سطح هینالمووی هبرای رسبی گی هب
جنايات رژيم صهیونیستی در غبزه تأسبیس کنب ط البتب در صبورت تشبكیل دادگباهی از نسبل
دادگاههای کیفری هینالمووی يا مختوط ،هاي ناگزير رژيم اشاا گر و فوسطینیان همكاری الز را
داشت هاشن ()Wilson, Taylor and Francis, 2009 :168ط معموالً زمانی ک امكانبات مبادی و
معنوی دادگاههای هینالمووی کیفری اختصاصی هرای هرخورد راطع ها جنايات هینالمووبی کبافی
نباشن  ،سازمان مول ها همكاری کشور محل ارتكاب جبر دسب هب تأسبیس دادگباههبايی هبا
ويدگیهای دوگانۀ داخوی و هینالمووی میزن ط در اين مورد مجمع عمومی سازمان مول ،میتوان
ها تكی هر نقاط روت گزارش گو ستون وارد عمل شودط اين نوع دادگاهها ه لحاظ منطقب ای هب
جنايتكاران و ررهانیان اينگون جنايات ه آسانی دسترسی داشت و ههتر میتوانن رضاوت کنن ط
گرچ تشكیل چنین دادگاهی ه صورت منطق ای ها توج ه نفو آمريكبا و رژيبم صهیونیسبتی
اسرائیل احتماالً هعی ه نلر میرس  ،ولی شاي هتوان ها توسل ه فشارهای جامعبۀ هبینالمووبی،
اين دادگاه را تشكیل دادط همانطور ک امروزه مواردی مانن دادگاههای سییرالیون ،شعب خاص
در کامبوج ،دادگاه هینالمووی لبنان ،شعب کیفری تیمور شرری و امثا آن هرای هررراری ع ال
منطق ای و هینالمووی تالش میکنن ()Ibid :171ط

الگوی پنجم :توسل به اصل صالحیت جهانی در حقوق کیفری بینالمللی
ها توسل ه اين اصل ،ين دول میتوان ه هرخی از جرايم ،صرفنلر از محل وروع جر و تاهعی
مجر رسی گی کن ط در واربع ريشبۀ هب رسبمی شبناختن ايبن صبالحی  ،هب جبر راهزنبی
هرمیگردد .کوئوز هرای اولین هار اين نلري را مطرد کرد و هر اساس آن نتیجب گرفب کب هبر
دولتی هرای مجازات جرايم جنگی صرفنلر از تاهعی جنايتكار يا کسی ک هبر او جنايب واربع
ش ه ،زمان ورود آن دول ه جنگ يا محل ارتكاب جبرايم ،دارای صبالحی اسب (S. Brown,
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)2001: 385ط هناهر مجموعۀ روانین کیفری هینالمول و حقوق هینالمول هشردوستان هب ويبده هبا
استناد ه مواد  000 -002کنوانسیون چهار ژنو ،از اين سس ررهانیان جنگ غبزه مبیتواننب در
دادگاههای موی کشورهای اروسايی يا هر کشور عضو کنوانسیونهای ژنبو  0000عویب متهمبان
صهیونیس طرد دعوا کنن ط هراساس اين رانون دو متعاه مكوف هستن کسانی را کب مبتهم
ه ارتكاب يا امر هر ارتكاب هر يبن از تخوفبات عمب ه (حقبوق هشردوسبتان و حقبوق هنیبادين
انسانی) هاشن جستجو و آنها را از هر موتی ک هاشن ه دادگاههای خود تسویم يا طب روانین
خود هرای دادرسی ه ين کشور متعاه ديگر ک عالر من ه تعقیب آنبان هاشب تحويبل دهب
()Mendes, 2009: 267ط

نتیجهگیری
جنگ غزه ،سردۀ نمايش نقضهای حقبوقهشبر و هشردوسبتان و درد و رنبج صب ها زن و مبرد و
کودک هود ک جهان هار ديگر ه نلارۀ آن نشس ط ار ا رژيم صهیونیستی در حصر غزه و حموۀ
گستردۀ نلامی و کارهرد مهمات و سالدهای حباوی فسبفر سبفی و حموب هب افبراد و اهب اف
غیرنلامی و از هین هردن زيرساخ های صنعتی ،ارتصادی و هه اشتی غزه ،ه آتش هستن مراکز
سازمان مول و مكانهای سرجمعی و کشتار غیرنلامیان ه خصوص کودکبان و زنبان و ويبران و
هیخانمان کردن هیش از  020نفر از جموۀ هحتهرانگیزترين ار امات ايبن رژيبم در جنبگ غبزه
هوده اس ط
البت اين جنگ واکنشهايی جهانی را ه همراه داش ط از جمو اينك  ،دي هبان حقبوق هشبر
در گزارش ماه م سا  2000خود رژيم صهیونیستی اسرائیل را متهم ه استفاده از همببهبای
حاوی فسفر سبفی و کشبتار افبراد غیرنلبامی و نباهودی امبالک مبرد و امباکن غیرنلبامی و
هیخانمانی هسیاری از مرد غزه درجنگ  22روزۀ سا  2000کرده اس ط
شورای حقوق هشر سازمان مول متح نیز طی رطعنامۀ مورخ  02ژانويۀ  2000خود حمالت
 22روزۀ اسرائیل ه غزه را نقض ج ی و فاحش حقوق هشر عوی غیرنلامیان فوسبطینی خوانب ط
کمیساريای عالی حقبوق هشبر سبازمان موبل نیبز کبارهرد سبالدهبا و تجهیبزات غیرمعمبو و
کشتارهای ه فمن اشاالگران اسرائیوی و ارب ا سیكارجويانبۀ فوسبطینیان در سرتباب راکب هب
سرزمین های اشاالی را محكو کردط
گروه های مختوف حقوق هشر در مناط اشاالی نیز ار ا دول اولمرت را محكو و خواستار
رفع محاصره از غزه ش هان ط حتی خانواده هبای هرخبی از سبرهازان اسبرائیوی نسبب هب حموبۀ
گستردۀ نلامی رژيم اسرائیل ه غزه انتقاد و ه دول اسرائیل هش ار دادن ط
فالن ،گزارشگر ويدۀ سازمان موبل در گزارشبی اعبال کبرد کب اسبرائیل مرتكبب جنايبات
جنگی ش ه اس ط صویب سرخ هینالمووی نیز نقض فاحش حقوق هشردوسبتان در غبزه را تأيیب
کردط
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سران کشورهای اتحاديۀ عرب طی نشس اضطراری در مصر سس از حموۀ صهیونیسبتها هب
غزه سا  2000رطعنام ای را صادر و اين رژيم را ه عنوان ين رژيم اشاالگر هب جبر کشبتار
فوسطینیان محكو کردن و از شورای امنی سازمان مول خواسبتن تبا هبا مسبیولی خبود در
زمینۀ تورف تهاجم اشاالگران اسرائیوی ،لاو محاصرۀ غزه و حفظ جبان و حقبوق مبرد غبزه در
چارچوب حقوق هینالمول ار ا کن ط
اتحاديۀ اروسا نیز در نشس  22ژانوي  2000خبود ضبمن اهبراز نگرانبی از وخامب اوضباع
انسانی در غزه و محكو کردن شهرک سازی در سرزمینهای اشاالی هر اساس روانین و مبوازين
هینالمووی ،خواستار تورف منارش و شهرکسازیها ش ط
هبباالخره گببروه حقیقبب يبباب شببورای حقببوق هشببر سببازمان موببل هبب رياسبب راضببی
ريچبارد گو سبتون هبم در گبزارش خبود اعبال کبرد :نیروهبای رژيبم صهیونیسبتی هبا نقبض
رببوانین حقببوق هشردوسببتانۀ هببینالمووببی و حقببوق هشببری از جموب کنوانسببیون چهببار ژنببو
مرتكب جنايات جنگی ش هان و هرخی از ارب امات آنبان حتبی ممكبن اسب مصب اق جنايب
عوی هشري هاش  .ولی نهايتاً اين گزارش ها وتوی آمريكا روه رو ش ط البتب رژيبم صهیونیسبتی
هب انكببار اولی بۀ کببارهرد ايببن سببالد و سببپس سببكوت و عب ساسببخگببويی توسببل جسب ط در
حببالیکبب  ،مببیتببوان هبب نامببۀ ديبب هببان حقببوق هشببر هبب مقامببات رژيببم صهیونیسببتی
( 0فوريۀ  )2000درهبارۀ چگبونگی کبارهرد فسبفر سبفی توسبط نیروهبای رژيبم صهیونیسبتی
در غببزه و ساسببخ رژيببم صهیونیسببتی ( 01فوريببۀ  )2000هبب آن اشبباره کببردط مقامببات
رژيم صهیونیستی ارائۀ ساسخ دری هب ديب هبان را هب يافتب هبای گبروه تحقیب تشبكیلشب ه
توسط خود رژيم صهیونیسبتی منبوط کبردهانب کب هب نحبوی تأيیب اصبل مباجرا محسبوب
میشودط
سس از جنگ  22روزۀ سا  2000گروههای حقوق هشری اسرائیوی ،فوسطینی و هینالمووبی
ضمن محكو کردن حمالت ،درص د شكاي از نیروهای اشاالگر هرآم ن ط موضوع شكاي حموۀ
گسترده و نقض مكرر حقوق هنیادين انسانی و راک سرانی عویب حمباس و سباختن سپرانسبانی
توسط صهیونیس ها هودط
ه طورکوی عالوه هر واکنش دول ها ،ار ا هرخی سازمانهای هینالمووی غیردولتی فعبا در
عرصۀ حقوق هشر از جمو  ،عفو هینالمول و دي هبان حقبوق هشبر در راسبتای حقیقب يباهی در
خصوص جنگ اخیر غزه و انعكاس جهانی حقاي  ،اهعاد گستردهای داشب ط ولبی در ايبن میبان،
عوی رغم توصیۀ کشورها و فشار افكار عمومی ،عموكرد ارکان سازمان موبل متحب تأمبلهرانگیبز
اس  ،چراک در طو اين م ت شاه نادي ه انگاشتن اين جنايات و ع ار ا جب ی و مبؤثر از
سوی اين مراجع خصوصبا شبورای امنیب هب عنبوان نهباد مسبیو در حفبظ صبوح و امنیب
ينالمووی هودهايمط البت اين امر در سیون ها وربايع آتبی و لبزو حمايب از ارزشهبای مشبترک
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جامع بۀ هببینالمووببی و در رأس آن حقببوق اساسببی و هنیببادين هشببر در زمببان صببوح و جنببگ،
نگرانکنن ه ه نلر میرس ط
هاتوج ه وروع جنايات جنگی در غزه هايب رژيبم صهیونیسبتی نیبز در خصبوص تعقیبب و
محاکمۀ جنايتكاران جنگی ه تعه ات هینالمووی خود عمل کن ط کمااينك گفت میشود ارتبش
اسرائیل هیش از  000سرون ه عو ی سرهازان خود در جنگ غزه تشكیل داده کب هرخبی از آنهبا
جنبۀ جنايی دارن ط ولی در عین حا مقامبات رژيبم صهیونیسبتی ضبمن اعبال آمبادگی هبرای
حماي و دفاع از نلامیان خود م عی ش ه ،نخواهن گهاش ک در محاکم هینالمووی احب ی از
آنان محكو شودط
موثرترين راه اعما صالحی ديوان کیفری هینالمووی نسبب هب وضبعی غبزه ،سبهيرفتن
اساسنام و عضوي فوسطین در ديوان اس ط ديگر دول ها نیز از طري اعما صالحی جهانی
میتوانن نیروهای رژيم صهیونیستی را ک مسیو شناخت میشون مورد تعقیبب و محاکمب و
مجازات ررار دهن يا نسب ه استرداد آنها ار ا کنن ط همچنبین نهادهبای هبینالمووبی هايب
زمینۀ مقاهو ها هیکیفری جنايتكاران جنگی در جنگ  22روزۀ غزه را از طريب ديبوان کیفبری
هینالمووی يا تشكیل دادگاههای هینالمووی ويده فراهم سازن ط
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