
 

 

 

 
 ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه
 دکتر حمیدرضا شیرزاد

 فردین خرازی

 چکیده
 1400عهمف یهیا زز    روزه رژیم صهیونیستی علیه  رهمدف سلسه یر در نهوزر وهقه و  ته        22در پی جنگ 

مدن هم و تأسیسمت دولتی و ویمزن ک نفم دیگم و تخمیب زیمسمخت 5000کمدن ییا زز  سلس ینی و زخمی
شورزی حقوق یشم سمزرمن رل  رتحه  یهم تشه ی     ، شممر دیگم ییا زز ییست هقزر یمب رنقل و جنمیمت یی

یمب ی  ریمست  مضی گل ستون ی  یمرسی زیر روضهو  همهت گممشهتت نتیته  تحقیه        زی حقیقت کمیت 
مالً جنمیهت  زرت مب جنمیمت جنگی و زحتم»زی دزیم یم  صفح  574گستمده زیر کمیت  در  ملب یک گقزرش 

و پس زز تصویب و زحمله  یه  رتمهم عمهوری سهمزرمن رله         ش تق یم شورزی حقوق یشم « علی  یشمیت
آرمی م و یمخی کشورهمی زروپمیی ی  تصویب رتمم عموری رسهی   ، ی  روم رخملفت ش ی  زسمزئی ، رتح 

ع ی رورد نظم  همزر گمسته    همی ی زلمللی اله  در گمف و زحتممل زرزئ  ی  شورزی زرنیت و طمح در دیوزن ییر
زز رنظهم رهوززیر حقهوق    آن یه  یمرسهی و تحلیه  زیعهمد     ، گقزرشزیر در زیر رقمل  ضمر رموری یم  زستت
زلمللهی رژیهم صهیونیسهتی یهم پمیه        تم رسهوولیت یهیر  ش ه زست زلمل  یشمدوستمن  پمدزخت  و تالش  ییر

 سمزی و روش مسی  مزر گیمدت زطالعمت زیر گقزرش رورد شفمف

 ن کلیدیاگاژو
، ریچهمرد گل سهتون  ، یمب گقزرش کمیت  حقیقت، رژیم صهیونیستی، نوزر وقه، زلمل  یشمدوستمن  حقوق ییر

، زسمسهنمر  رمف ، شهورزی زرنیهت  ، رتمم عمهوری ، شورزی حقوق یشم، جنمیت علی  یشمیت، جنمیمت جنگی
 زلمللی اله  دیوزن ییر، هم و زشخمص زلمللی دولت ت ییریرسوول 

                                      
ه دزنشگمه آززد زسالری وزح  تهمزن رمکقی سیمسیزستمدیمر دزنش  ه علوف  ت                 Email: hrshirzad@yahoo.com 

زلمل  ییرزرش  حقوق  کمرشنمس ت                                                               Email: fa_kharrazi@yahoo.com 

 11/03/89تمریخ پذیمش:    15/01/89تمریخ زرسمل: 
 79-95صص /  1389 تابستان/  55/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 
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وری برررر گرررزارش   مرررر  -1

یرا  معرروب بره     حقیقت کمیته

 گزارش گلدستون

پیشررینه تشررکیی کمیترره   -1-1

 یا  حقیقت

زی ک  در جمیمن  ی  دنبمل ستمیم گستمده

تم  2008دسمربم  27روزه زز تمریخ  22جنگ 

ریالدی در یمری ه  وهقه یه      2009ژزنوی   18

رئههیس شههورزی حقههوق یشههم ، و هو  پیوسههت 

، ب زیهر شهورز  سمزرمن رله  رتحه  یهم تصهوی    

ی  نممینه گی زز   2009زی رز در آوری   کمیت 

، سههمزرمن رلهه  یههمزی یمرسههی جههمرم و ههمیم 

تش ی  و ی  آن زختیمر دزد که  دریهمره کلیه     

و گهقزرش  نممیه   تحقیه   ، روی زدهمی رذکور

 خود رز ی  شورزی حقوق یشم زرزئ  ده ت

شود که  در جمیهمن جنهگ     ری یمدآوری

یهه  سههمکنمن روزه رژیههم صهیونیسههتی عل 22

، «سمب رذزب»یمری   وقه روسوف ی  عملیمت 

سلسهه ینی کشههت  و یههیا زز  1400یههیا زز 

پنج هقزر نفم دیگم زخمهی شه ن ت همچنهیر    

هههم و تأسیسههمت   تقمیبههمً تمههمری زیمسههمخت 

عمهوری و یهیا زز ییسههت ههقزر یهمب رنههقل     

رنه ف گمدی ن ت در سَمت رقمی  نیق رتموعهمً  

و ده سهمیمز   س  شهمون  ویمنظمری زسهمزئیلی 

 زیر رژیم در خالل رنم ش  کشت  ش ن ت

 یا  ترکیب کمیته حقیقت -1-2

یمب رتش   زز چهمر عضو  کمیت  حقیقت

، یود ک  در رأس آنهم  مضی ریچمرد گل ستون

عضو سهمی  دزدگهمه  همنون زسمسهی آسمیقهمی      

ههمی جنهمیی    دزدستمن زرشه  دزدگهمه  ، جنویی

ز و زز زلمللی در یوگسالوی سهمی  و روزنه    ییر

زلمللهی   حقو  زنمن شنمخت  ش ه و رمتمز یهیر 

 ههمزر دزشههتت سهه  عضههو دیگههم زیههر کمیتهه   

 ن  زز:ز عبمرت

زستمد حقهوق  ، خمنم کمیستیر چی یر -

زلمل  در دزنش  ه ز تصمد و علوف سیمسهی    ییر

لن ن ک   هبالً نیهق یه  عنهوزن عضهو کمیته        

یههمب دریهمره حههوزد  ییههت   یلن پمیه  حقیقههت 

ریالدی( سعملیت کمده  2008حمنون )در سمل 

 یودت

 مضی دزدگمه عهملی  ، خمنم هینم گیالنی -

پمکسههتمن و نممینهه ه ویههره دییمکهه  در زرههور 

حممیت زز ر زسعمن حقوق یشم و عضو کمیته   

قی  در حوزد  دزرسور در سهمل  زلمللی تح ییر

 ؛2004

زسسم سمی   ، سمهنگ دیقرون  تمزویمس -

ی زدزری نیموهمی دسمعی زیملن  و عضهو شهورز  

 ؛زلمللی تحقیقمت جنمیی کملج ییر

شهود زز چههمر    ک  رشمه ه ری ی  طوری

زلمللی  س  حقو  زن یمجست  ییر، عضو کمیت 

و یک رتخصص نظمری  مزر دزرد و زیر زرم در 
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زعتبمر حقو ی گهقزرش کمیته  ره ثم یهوده و     

شمئب  زحتمملی سیمسی یودن گقزرش رز یسیمر 

رعمهول زز   ضمر آن   ر می  ده ت کمها ری

می عملی حقهوق یشهم سهمزرمن    یسوی کمیسمر

ههمی   زی در ژنهو یهمزی سعملیهت     دییمخمن ، رل 

 یمب تعییر گمدی ت کمیت  حقیقت

 یا  اقدامات کمیته حقیقت -1-3

ههمی خهود عهالوه یهم      کمیت  در یمرسهی 

یهمزی زنتهمف تحقیقهمت    ، ههمی رتعه د   نشست

یمر ی  رن ق  سفم کمد و زز نقدیک   رحلی س 

م صورت گمست  رز رورد یمرسی  مزر دزد و و می

ههمی   گهموه ، نهمدهم، همچنیر زز کلی  کشورهم

حقوق یشمی و زسمزد ر لم در دزخ  و خهمر   

سمزرمن رل  رتح  درخوزست کمد تم همگونه   

زطالعههمت و زسههنمد رههمتبو یههم روضههو  رز یهه  

کمیت  زرسمل دزرن  و جلسمتی نیهق در وهقه و   

لنی زسمزد رهمتبو  ژنو یمزی زستمم  زظهمرزت ع

یم روضو  یمگقزر گمددت ی  دلی  ع ف هم مری 

کمیت  نمچمر ش  یم هم همری دولهت   ، زسمزئی 

گهذرگمه  »رصم و زسهتقبمل حمهمس زز طمیه     

 ی  نوزر وقه وزرد شودت« رسح

زز ن مت رهم کهمر کمیته  زیهر یهود که       

ژوئهر   19یمرسی حوزد  رز زز سمصهل  زرهمنی   

سهمزئی  و  یهس ریهمن ز   ک  توزس  آتها  2008

 2009ژوئهر   30تهم  ، حممس ی  زجمز در آره  

یعنههی زز حهه ود شهها رههمه  بهه  زز عملیههمت 

نظمری تم چهمر رمه یع  زز پمیمن آن زنتهمف دزد  

و لذز روزرد نقض ر مر و سمحا حقهوق یشهم   

 ب  زز آومز عملیمت نظمری و یع  زز آن رز نیق 

توزنست یه  خهویی پوشها دهه ت همچنهیر      

روزه  22ملیمت نظهمری  یستم حوزدثی رز ک  ع

آن رخ دزد و نیق پیون همی ریمن  چمرچوبدر 

همی کلهی زسهمزئی     عملیمت رذکور و سیمست

همی خود رورد  در زرزضی زشغملی رز در تحلی 

 توج   مزر دزدت

کمیت  زیر ، ی  رنظور گمدآوری زطالعمت

ههم و رنهمیم رتنهو  زز     گیهمی زز روش  یم یههمه 

یمزدیه   ، ه زنجمل  دیه زر یهم  میمنیهمن و شهم    

، دیه ه  ر مر زز صحن  عملیمت و زرمکر آسهیب 

هههم )زز جملهه    تصههمویم ویهه یویی و ع ههس   

ههمی   یمرسهی گهقزرش  ، زی( همی رمهوزره ع س

یمگقزری جلسهمت  ، پقش ی رمیوط ی   میمنیمن

هههمی  رتعهه د حضههوری یههم نممینهه گمن گههموه 

رختلف و نیق دعوت عمف یمزی زرزئه  زطالعهمت   

 30، ر صهفح  ر تهوب  توزنست ییا زز ده هقز

آوری  تصههویم جمههم  1200نههوزر ویهه یویی و 

ضمنمً کمیت  تصمیم گمست ک  جلسمت  نممی ت

پخا زن ه تلویقیونی یهمزی زسهتمم  نظهمزت    

شمه زن و ر لعمن رختلهف  ، هم  کمرشنمسمن

زسمزئی  و کمزن  یهمختمی یمگهقزر   ، در نوزر وقه

زرهم یهم   ، نممی  ک  زیر کمر در وهقه زنتهمف شه    

آن  هزجهمز ، ش ی  رژیم صهیونیسهتی رخملفت 
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در زسمزئی  و کمزن  یهمختمی دزده نشه  و لهذز    

جلسمت رمیهوط یه  کمزنه  یهمختمی و     ، کمیت 

زسمزئی  رز در ژنو یمگقزر نمود و شممر زیهمدی  

زز رمدف رن ق  و جمرع  جههمنی توزنسهتن  زز   

ههمی خهود رز در زیهر     زوزیمی رختلف دیه گمه 

 زرین  ر مح سمزن ت

رمحلههه  پمیهههمنی و  بههه  زز  زلبتههه  در 

کمیت  ی  رنظهور سمصهت   ، گیمی نهمیی نتیت 

هههمی رختلههف جهههت زرزئهه    دزدن یهه  طههمف

زطالعمت ج ی  رمتبو و زعالف روزضم خهود و  

ههمیی رز   سه زل ، پمسخ یه  زتهمرهمت وزرد شه ه   

یمزی کمیین  زسمزئی  و تش یالت خودگمدزن و 

کننهه ه وههقه زرسههمل نمههود کهه   رقمرههمت زدزره

وقه  ولت خودگمدزن و رسووالن نوزررقمرمت د

زرم زسمزئی  زز زرزئه   ، پمسخ خود رز زرزئ  کمدن 

 پمسخ خوددزری کمدت

گهقزرش  ، یهمب  کمیت  حقیقت، در نهمیت

صههفح  در نیمهه    574رشههموح خههود رز در  

سپتمربم ی  شورزی حقوق یشم زرزئ  نمود که   

رأی  11رأی رخهملف و   6، رأی روزسه   25یم 

سههی  و رتعم بههمً یههم   رمتنههم یهه  تصههویب ر  

رتمم عموری ، درخوزست شورزی حقوق یشم

سمزرمن رل  رتح  یمرسی گهقزرش رهذکور رز   

 5شهنب    در دستورکمر خود  مزر دزد و روز پنج

( در 1388آیهمن   14)رقمرن یهم   2009نوزربم 

نفههم زز  46پمیههمن دو روز سههخنمزنی پههمتنا  

 114یم حممیت ، نممین گمن کشورهمی رختلف

رأی  44رأی رخههههملف و  18 ،رأی روزسهههه 

 آن رز رورد تصویب  مزر دزدت، رمتنم

محترروای گررزارش کمیترره   -1-4

 یا  حقیقت

ی  تفصی  و میم صهورت  ، در زیر گقزرش

روزه و همچنهیر   22گمست  در حهیر جنهگ   

شمزیو و زتفم مت  ب  و یع  زز جنهگ رهذکور   

تحلیه   همزر گمسته  و     و رورد یمرسی و تتقی 

رست لی دزل یم روزرد  شوزه  روشر و ر زرک

زلمله  یشهم و    ج ی و رتع د نقض حقوق ییر

جنمیمت جنگی ، یشمدوستمن  زرزئ  و ی  تصمیح

 زن ت خوزن ه ش ه

ییههمن دزشههت  کهه  یهه  صههمزحت گههقزرش 

زسمزئی  رمت ب زعمملی شه ه که  یه  رهمیه      »

جنمیمت جنگی و زحتممالً رص زق جنمیت علی  

گیههمی شهه ه کهه    و نتیتهه « زسههتیشههمیت 

لیمت نظمری زسمزئی  رتوج  تممری رمدف عم»

ی  رنظور پیشبمد یک سیمست رستمم و ، وقه

سمزگیم یم ه ف تنبی  سمکنیر نوزر وقه صورت 

گمستهه  و زز جملهه  شههمر  سیمسههت عمهه ی  

زسههتفمده زز نیههموی نههمرتوززن علیهه  جمعیههت 

 «تویمنظمری گمدی ه زست

ی  طور کلی روزردی که  در گهقزرش یه     

رژیهم صهیونیسهتی در    عنوزن جنمیمت جنگی
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گمدن  و ی  تفصهی  یمرسهی    وقه رحسوب ری

 ن  زز:ز عبمرت، زن  ش ه

ت روضههو  رحمصههمه کمرهه  محاصررره -

، ز تصمدی و سیمسی نوزر وقه زز سوی زسمزئی 

روزه در سص   22حیر و یع  زز عملیمت ،  ب 

پهنتم گهقزرش رهورد یمرسهی  همزر گمستهه  و      

، ضهمر تشههمیح کمره  رحمصههمه زنتهمف شهه ه   

یه  روجهب   ، که  زسهمزئی   زسهت  أکی  نموده ت

رعمه ه چهمرف ژنهو یمیه  زر همن وزردزت رهوزد     

وذزیی و دزرو و لهوززف پقشه ی و سهمیم ز هالف     

رورد نیمز سمکنمن نوزر وهقه رز سهمزهم سهمزد و    

 تممری روزنم رز در زیر زرین  یمطمف نممی ت

عملیات نظامی اسرراییی در نروار    -

، قزرشت ر ههمی  گههغررزه و جراحررات وارده

عملیمت نظمری زسمزئی  در نوزر وهقه طهی دو   

، رمحل  زصلی زنتمف گمست  زسهتت رمحله  زول  

، یمبههمرزن و حمههالت هههوزیی و رمحلهه  دوف  

حمالت همقرمن هوزیی و پیشهموی نیموههمی   

زرینی؛ زز نیهموی دریهمیی نیهق در یخشهی زز     

یهمرزن سهوزح  وهقه     عملیمت ی  رنظور گلوله  

ی  زرهمکر  ، شمزستفمده ش ه زستت در سص  ش

زنه  و زز سصه     و روزضعی ک  ه ف  مزر گمست 

هفتم تم پمنقدهم نیق ی  زیعمد رختلف عملیهمت  

نظمری زسمزئی  در نهوزر وهقه پمدزخته  شه ه     

زستت زز جمل  آرمرهمی ر همح شه ه در زیهر    

ش گمن  زشمره ی  تع زد کشت ، یخا زز گقزرش

ههمی رحلهی زنتهمف     زست ک  یم زسمس یمرسی

در یمخههی رنههمیم ،  نفههم 1387ز یههیا ز، شه ه 

نفم و یم زسمس نظم رقمرهمت نهوزر وهقه     1417

نفم زعالف ش ه زستت همچنهیر چههمر    1444

ههمی   زسمزئیلی در زثم حمالت روشه ی گهموه  

زنه  که  سه  نفهم ویهم       سلس ینی کشت  شه ه 

نظمری و یک نفم نظمری یوده زست؛ عهالوه یهم   

زیر نُ  نفهم نظهمری زسهمزئیلی نیهق در جمیهمن      

لیههمت نظههمری در دزخهه  نههوزر وههقه کشههت  عم

زن  ک  چهمر نفم زز آنههم یهم زثهم حمهالت      ش ه

زشتبمهی نیموهمی خودی )زسمزئیلی( ی   ته   

 زن ت رسی ه

حمرر ت نیروهررای اسررراییلی برره  -

ها و مقامات فلسطینی در نروار   ساختمان

، ههم  در خصهوص حمله  یه  سهمختممن     غزه.

و هم و تأسیسهمت عمهوری و رنهمزل     زیمسمخت

دزرد که    گقزرش زظههمر رهی  ، همی رمدف رغمزه

زی نقهض   زلمللی یه  نحهو گسهتمه    روززیر ییر

ههمی ویمنظهمری در    زن  و زروزل و دزرزیهی  ش ه

و   زیعمد وسیعی رورد حمل  کهور  همزر گمسته    

گونه  توجیه     رنه ف ش ه ک  زیهر زرهم ههی    

زلمله    نظمری ن زشت  و ی  لحمظ حقهوق یهیر  

حتی در رورد شها   گمدن ت نمرشمو  تلقی ری

رمکق پلیس نوزر وقه که  در جمیهمن حمهالت    

گمسته  و   زسمزئی  ی  عمه  رهورد حمله   همزر    

نفهم   240ویمزن ش ه و رنتم ی  کشت  شه ن  
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کمیت  پس زز شهمح  ، پلیس وقه گمدی ه زست

ی  زیهر نتیته  رسهی ه که      ، تفصیلی روضو 

پلیس وقه یک نهمد ر نی یوده و ی  هی  وج  

گهمدد و لهذز زیهر     قی نمییک ه ف نظمری تل

زلمللی حقوق یشهم   ز  زف نیق نقض  وزنیر ییر

 رودت ی  شممر ری

های مسلح در غرزه   تعهدات گروه -

در مورد حمایت از جران غیرنظامیران و   

 کمیت  در سص  هشهتم نیهق در   اماکن مدنی.

ههمی رسهلح سلسه ینی     رورد زین   آیم گهموه 

تعههه زت خههود رز یهه  رنظههور حفهه  جههمن    

من و زرمکر ره نی در خهالل جنهگ    ویمنظمری

ههمیی   تحقیقمت و یمرسهی ، زن  یم ن  زنتمف دزده

که  زحتمهمالً   زسهت  زنتمف دزده و نتیت  گمست  

همی رسلح سلسه ینی یه  هنگهمف زنتهمف      گموه

همی رسه ونی و   عملیمت زز نقدی ی سمختممن

همیی که  زز رصهونیت    ویمنظمری یم سمختممن

ز یه  صهورت   ویمنظمریمن ر،  منونی یمخوردزرن 

 ویمضموری یم خ م روزج  کمده یمشن ت

الزامات اسراییی در اتخاذ تردابیر   -

در  الزم برای حمایت از غیرنظامیان غزه.

رز رورد  کمیت  زیر روضو ، سص  نهم گقزرش

یمرسی  مزر دزده ک  نیموهمی رسلح زسمزئیلی 

ههم و زلقزرهمت رمیهوط یه       در چ  ح  ضمورت

رورد توج   مزر دزده حممیت زز ویمنظمریمن رز 

، و ی  ویره زین   آیهم پهیا زز زنتهمف حمهالت    

زنه  یهم خیهم  و     هش زرهمی الزف رز زعالف کمده

ی  زیر نتیت  رسی ه که  نظمریهمن زسهمزئیلی    

زلمللهی   وظیف  خود رز در زجمزی  هوزنیر یهیر  

رمیوط ی  زتخمذ ت زییم الزف در جهت زنتخهمب  

کشت   زیقزرهم و روش حمل  یمزی جلوگیمی زز

و رتموح ش ن ویمنظمریمن و خسمرت دیه ن  

زرمکر ویمنظمری زنتمف ن زده؛ یل   یهم ع هس   

دو ، در روزرد رتعه دی زز جمله  در دو رهورد   

ههمی سسهفم سهفی  یه       ییممرستمن رز یم گلول 

 زن ت صورت رستقیم و عم ی ه ف  مزر دزده

برنامرره نظامیرران   حمرر ت برری  -

سصه    در اسراییلی و کشتار غیرنظامیان.

کمیتهه  رههوزردی رز زز حمههالت کههور و ، دهههم

ه ف زرتا زسمزئی  ک  رنتم یه  کشهت  و     یی

رتموح ش ن تع زد زیمدی زز شههمون زن ویهم   

 ذکم نموده زستت، زن  نظمری گمدی ه

 ت درحم ت عمدی به غیرنظامیران  -

رههوزرد رتعهه دی زز حمههالت  ، مزدهمیهه سصهه 

رستقیم و عم ی نظمریمن زسمزئیلی علی  ویم 

نظمریمن سلس ینی توصهیف و نتیته  گمسته     

یهه   ،شهه ه شهه ه کهه  زز یههمزده رههورد یمرسههی 

زستهنمی یک رورد هی  دلیلی ربنی یم زین   

حمل  یم زنگیقه و ه ف نظمری صهورت گمسته    

 وجود ن زردت، یمش 

در  .هرای خرا    استفاده از س ح -

یهه  رههوزرد رتعهه دی زز شههلیک     ، گههقزرش
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ره شه ه  همی حهموی سسهفم سهفی  زشهم     گلول 

 زستت

رنهمیم  ، همی صنعتی تخمیب زیمسمخت -

سمضههالب و رنههمزل  و هههمی آب وههذزیی و شههب  

 ؛(13)سص  

زستفمده زز ویمنظمریهمن سلسه ینی یه      -

 ؛(14عنوزن سپم زنسمنی )سص  

دستگیمی و یمزدزشت ویمنظمریمن زعم  -

زنمن و کودکمن و نگهه زری آنههم در   ، زز رمدزن

 و موریهت زز آب شمزیو یسیمر ی  زز جمله  رح 

وههذز و سههمویس یه زشههتی و زاعمههمل زنههوز     

 ؛(15هم )سص   ش نت 

اهداب و استراتژی عملیات نظامی  -

 کمیت  تأکی  نمهوده که    اسراییلی در غزه.

یم توج  ی  تتهیقزت یسیمر ر رنی که  زرتها   

زر ههمن زشههتبمه در ، زسههمزئی  در زختیههمر دزرد

و یه  یهمور   زسهت  روزرد رذکور وجود ن زشهت   

ههمی زز پهیا    میت  زیهر حهوزد  یهم نقشه     ک

تعییر ش ه و عم ی و زوزرم صهمدره زز سهوی   

زنه  و یه  ویهره     رقمرمت سیمسهی زنتهمف شه ه   

ینم ی  زعهالف رسهمی رقمرهمت    ، هم تخمیب خمن 

 جویمن  یوده زستت زنتقمف، زسمزئیلی

انتقادهررای گررزارش برره مقامررات  -

کمیت  زنتقمدهمیی رز هم در  .کننده غزه اداره

نسهبت یه  رقمرهمت سلسه ینی     ، رقمیه     نق

آنههم   کنن ه نوزر وقه وزرد نموده که  زههم    زدزره

همی رختلف  شمر  حمالت روش ی ی  شهمک

زسمزئی  ی ون تممیق  مئ  ش ن ریهمن زهه زف   

نظمری زز ویمنظمری زست ک  رنتم ی  کشهت   

ش ن س  ویمنظمری زسمزئیلی و رتموح ش ن 

عهالوه یهم   ح ود یک هقزر نفم گمدی ه زسهتت  

خودروهم وتتت ، ر زرس ، هم خسمرت ی  خمن ، زیر

 -هههمی سیمسههی  و نیههق زخههتالل در سعملیههت 

هم زز نتمیج زیهر   زجتممعی زسمزئیلی -ز تصمدی 

 زن ت هم یوده روش بمرزن

همچنههیر رقمرههمت حمههمس و دولههت    

خهههودگمدزن سلسههه ینی هممننههه  رقمرهههمت 

رستهمر یهم رخملفهمن     هنحهو  دلیه  زسمزئیلی یه   

خود و ویمنظمریمن خودی در جمیهمن  سیمسی 

زنه ت زز جمله     رورد زنتقمد  مزر گمست  ، رنم ش 

ههمی   ههمی خودسهمزن  و زعه زف    زین   یمزدزشت

ههم چه  در وهقه و     سمز ضمیی توسو سلس ینی

 زن ت  هیچ  در کمزن  یمختمی رح وف گمد

قطعنامرره معمررو عمررومی   -1-5

ملرری متحررد در ت ییررد  سررازمان 

 گزارش

نوزربم  5شنب   ر روز پنجرتمم عموری د

( در پمیهههمن دو روز 1388آیهههمن  14) 2009

نفههم زز نممینهه گمن کشههورهمی  46سههخنمزنی 

رأی  18، رأی روزس  114یم حممیت ، رختلف

گههقزرش شههورزی ، رأی رمتنههم 44رخههملف و 

حقوق یشم روسوف یه  گهقزرش گل سهتون رز    
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آرمی م و یمخی ، تصویب کمد ک  ر می  زنتظمر

روپهههمیی در کنهههمر زسهههمزئی  زز کشهههورهمی ز

 زیستمدن  و روسی  نیق رأی رمتنم دزدت

ههههم    عنمرههه  زز زسهههمزئی  و سلسههه ینی

خوزه  ک  خود طی س  رهمه آینه ه دریهمره     ری

جنمیمت جنگی صورت گمست  علی  طمف رقمی  

گههقزرش خههود رز یهه  دییمکهه  ، تحقیهه  کههمده

سمزرمن رل  زرزئ  کننه  تهم دییمکه  در رهورد     

ی  رتمم عموری زعهالف نظهم   « همی یع ی گمف»

ههم چنهیر    نممی  ک  زگم طمف کن ؛ و تأکی  ری

رتمم عموری تصمیممت الزف رز ، ز  زری ن نن 

زتخمذ خوزه  کمد و رم ر زست ک  گقزرش در 

کههمر شههورزی زرنیههت  ههمزر گیههمد و در  دسههتور

رمحله   ، یسهت در شها رهمه آینه ه     صورت یر

توزنهه  زرجههم  گههقزرش یهه  دیههوزن   یعهه ی رههی

 زلمللی اله  یمش ت ریی

همی  شود ک  زگمچ    عنمر  ری یمدآوری

زرهم گهموه   ، زالجمز نیسهتن   رتمم عموری الزف

کشورهمی عمب و یلوک کشورهمی ویمرتعه  

ک  گقزرش گل ستون یم سشمر آنهم یه  رتمهم   

زنه    زیر زحتممل رز ر مح کمده، عموری رسی 

زلمللهی   ک  گقزرش گل ستون رز تم دیوزن یهیر 

یگیمی کنن ت حمریمن گهقزرش درصه د   اله  پ

هسههتن  کهه  سمرمنهه همن زرتهها زسههمزئی  و   

سیمسهههتم زرزن و هههت آن رژیهههم رز کههه     

« سههمب رههذزب»گیمنهه گمن عملیههمت  تصههمیم

 تی شمنن ی  پمی ریق رحمکم  ، یودن 

رتمم عمهوری  ، زلمل  ر می  حقوق ییر

توزن  عالوه یم درخوزست زز شورزی زرنیهت   ری

دزدسههتمن دیههوزن یههمزی زرجههم  روضههو  یهه   

زلمللههی  زز دیههوزن یههیر، زلمللههی کیفههمی یههیر

دزدگسههتمی نیههق درخوزسههت نظههم رشههورتی  

طور ک   بالً در خصوص زحه ز    هممن ؛نممی 

دست  ،  دیوزر حمئ  زز سوی رژیم صهیونیستی

 زدت ی  زیر زیت مر

المللری رژیرم    مسئولیت بین -2

نقرر  دلیرری صهیونیسررتی برره 

 حقوق بشردوستانه 

المللی   م مسئولیت بینمفهو -2-1

 ناشی از نق  حقوق بشردوستانه

طور ک  در گقزرش آش مرز و ر همرزً   هممن

دولت زسهمزئی  در جمیهمن جنهگ    ، ش هییمن 

روزه رمت ب روزرد رتعه د نقهض حقهوق     22

زلمله     یشمدوستمن  گمدی ه زستت حقوق یهیر 

زلمل   رتموع   وزع  حقوق ییر 1یشمدوستمن 

و ت هملیف زسهمزد و    زست ک  نهمظم یهم حقهوق   

هم در زثنمی رخمصممت رسلحمن  زعهم زز     دولت

و در پهی   یمش  ریزلمللی  ییر زلمللی و ویم ییر

                                      
1. International Humanitarian Law 
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رحهه ود کههمدن صهه رمت و ل مههمت نمشههی زز 

، رخمصممت رسلحمن  و حممیت زز زسمزد زنسمنی

زست ک  در رعهم  آسهیب و    یئزروزل و زشیم

 گیمنههه  ههههم  هههمزر رهههی  نهههمیودی در جنهههگ

ینیمدههمی   ت(82ص ، 1380، گه لی )ضیمیی یی

حقوق یشمدوستمن  زرموز ی  طور کلی ربتنهی  

( و 1907و  1899یم حقوق الهه  )رعمهه زت   

و  1949ههمی چهمرگمنه      حقوق ژنو )عه نمر 

زگمچه    ؛یمشهن   ( ری1977دو پموت   زلحم ی 

توزن زسنمد ت میلی دیگمی رز هم یه  آنههم    ری

نیستی در زین   رژیم صهیو زز نظم صمفزسقودت 

همی چهمرگمن  ژنهو   ی  کنوزنسیون 1951سمل 

زرههموزه زیههر عه نمرهه  و دو  ،   زسههتپیوسههت

زلمله    حقهوق یهیر   وپموت   زلحم ی آنهم جهق 

و یمزی تممری کشهورهم   آی  ریعمسی ی  شممر 

لذز ع ف رعمیهت آنههم روجبهمت    زستت آور  زلقزف

رز یهمزی دولهت    یزلملله  تحق  رسوولیت یهیر 

ص ، 1369، آورد )روسهو  رتخلف یه  یهمر رهی   

 ت(78

المللری   وجوه مسئولیت بین -2-2

 ناشی از نق  حقوق بشردوستانه

زلمللی نمشی زز نقض  یمزی رسوولیت ییر

دو وجهه  رشههخص رز  ، حقههوق یشمدوسههتمن  

ی ی وجه  رسهوولیت    :توزن در نظم گمست ری

کیفمی ک   وزع  آن در  ملب زسمسنمر  دیوزن 

گمدی ه زست تبییر  (ICC)زلمللی کیفمی  ییر

وجهه  رسههوولیت ویمکیفههمی کهه  در  ، و دوف

زلمللهی   طمح روزد رزجم یه  رسهوولیت یهیر   »

کمیسههیون  2001رصههوب سههمل « هههم دولههت

در نظهمف   تش ه زستزلمل  طمزحی  حقوق ییر

زی یهه   رههوزرد چهمرگمنهه ، رسههوولیت کیفههمی

روجهب رسهوولیت    ک عنوزن جممف تلقی ش ه 

ر جمعههی یههم نهه  زز: کشههتمز عبههمرتو هسههتن  

، جنمیهمت علیه  یشهمیت   ، کشی )ژنوسی ( نس 

جنمیمت جنگی و جنمیت تتموز )که  تهمکنون    

)زسمسهنمر    تعمیف نش ه یهم ی رمنه ه زسهت(ت   

 (5رمده  1ین  ، زلمللی کیفمی دیوزن ییر

گههقزرش ، طههور کهه  زشههمره شهه   همههمن

زسهمزئی  رمت هب   »گل ستون تصمیح دزرد ک  

ی و زعمهملی شه ه که  رعهمدل جنمیهمت جنگهه     

عالوه یم  «تزحتممالً جنمیمت علی  یشمیت زست

نقهض  ، زیر در نظمف رسهوولیت ویهم کیفهمی   

سمیم  وزع  حقوق یشمدوستمن  ک  زولب آنههم  

، زنه   نیق زرموزه جنب   وزع  آرهمه پیه ز کهمده   

زلمللههی رز سههمزهم  روجبههمت رسههوولیت یههیر  

سهمزدت )طهمح رهوزد رزجهم یه  رسهوولیت        ری

و همچنهیر  2و  1د رهوز ، زلمللی کشهورهم  ییر

 یخا سوف(

ینهههمیمزیر در  بهههمل نقهههض حقهههوق    

رسوولیت هم رتوجه  زشهخمص   ، یشمدوستمن 
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همستت روزردی ک  جنبه    حقیقی و هم دولت

چهمرگمنهه   ئمکیفهمی دزشهت  و در زرههمه جهمز   

زسمسهنمر    25رهمده  ، رون  جنگی ی  شممر ری

زلمللهی کیفهمی    رمف ی  صمزحت رسوولیت ییر

حقیقی دزنست  زسهتت   آنهم رز رتوج  زشخمص

ر ههمی  زیههر رههمده رتههمریر یههم جنمیت ههمرزن 

آرهم  ، جنگی رم ر زست عمر  یم ربمشم جمف

رحمک زرت مب جمف و یم رعهمون  ، زرت مب جمف

و شمیک جهمف یمشهن ت خصوصهیمت شخصهی     

رتمریر و جمیگمه شغلی آنهم نیهق تهأثیمی در   

 27رسوولیت کیفمی آنهم ن زرد و طب  رهوزد  

م و  وزع  ش لی ک  در رهورد  ه رصونیت ، 28و 

رهمنم صهالحیت   ، شود رقمرمت رسمی زجمز ری

در  دیوزن کیفمی یمزی رسی گی نخوزه  یهودت 

چهمرگمنه ( یعنهی    جهمزئم سمیم روزرد )ی  جهق  

، هههمیی کهه  جنبهه  ویمکیفههمی دزرنهه   نقههض

رسوولیت رتوج  نهمد دولهت زسهت )ضهیمیی    

 ت(96ص ، 1380زلف،، ییگ لی

سهتمن  رقهمر   در  بمل نقض حقوق یشمدو

هههم کشههوری کهه  عضههو   ، در زسمسههنمر  رمف

زسمسنمر  یمش  و حتی کشور ویمعضهوی که    

صههالحیت دیههوزن کیفههمی  ، ینههم یهه  رههورد 

زلمللههی رز پذیمستهه  زسههت و همچنههیر    یههیر

زسمسههنمر   13و  12شههورزی زرنیههت )رههوزد  

ICCتوزنن  در جمیگمه ر عی  مزر گیمن ت ( ری 

مرردعیان نقرر  حقرروق    -2-3

 بشردوستانه

در خصوص رسهوولیت ویمکیفهمی نیهق    

زلمله    چنمنچ  نقض  وزع  آرهمه حقهوق یهیر   

و  40)ر می  یخا سهوف رهوزد   ، صورت گیمد

توزن  زز سوی  طمح زدعم ری، (2001طمح  41

هم صورت پذیمدت ضهمر آن ه  ههم     کلی  دولت

کشوری ک  رستقیممً خود  میمنی نقض حقوق 

و هم شهخص  میهمنی   ، یشمدوستمن  ش ه زست

یم و ویمرسههتقیم زز طمیهه  حممیههت  رسههتق

دیپلممتیک یم در روزردی ک  نهمدهمی نظمرتیِ 

هههمی حقههوق یشههمی صههالحیت   کنوزنسههیون

، رسی گی ی  دعموی زشخمص رز دزشت  یمشهن  

 توزنههه  طهههمح زدعهههم رز زنتهههمف دهههه   رهههی

 ت(28ص ، 1381، )رتموع  رقمالت

پیامرردهای مسررئولیت در   -2-4

 قبال نق  حقوق بشردوستانه

، نظههمف رسههوولیت کیفههمی چوبچههمردر 

جبههمزن ، (77رتههمززت )رههمده ، زسمسههنمر  رمف

( و پمدزخهت  75علهیهم )رهمده    خسمرت رتنی

 یینی نموده زستت ( رز پیا85ومزرت )رمده 

زعمده  (در نظمف رسوویت ویمکیفمی: زلف

جلهب رضهمیت    (ب، وضعیت ی  حملهت سهمی   

  م و ع ف ت مزر عم  خالف و  ( ، دی ه زیمن

 تزست یینی ش ه ومزرت پیا پمدزخت (د
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ی یهی زست هی  یک زز روزرد رذکور ک  

، زنه   ی  عنوزن پیمر  رسوولیت شهنمخت  شه ه  

رمنم زز درخوزست جبمزن ضمر و زیهمن رهمدی   

نبوده و جبمزن ضمر و زیمن نیق در هم صهورت  

یمشه ت یه  همهیر     ی  عه ه کشور رتخلف رهی 

، تمتیب زگم رسوولیت کیفمی رتوج  رقمرهمت 

جبهمزن  ،  همن و عوزر  یک کشور گمددسمرمن

ضمر و زیمن رمدی ی  عه ه دولت رتبو  آنههم  

نشهینی   خوزه  یودت کمم زین ه  پهس زز عقهب   

نیموهمی عمزق زز کویهت و پهذیمش   عنمره     

شورزی زرنیهت زز   1991آوری   8رورخ  687

رسهوولیت  ، سوی عمزق ک  زز جمل  روزرد آن

 ،دولت عمزق ی  جبهمزن خسهمرت جنگهی یهود    

طبه  رصههوی  شهورزی زرنیههت یهک صههن وق    

ومزرت تش ی  گمدی  ک  دولت عهمزق ر لهف   

 ش  وجوه صن وق رز تأریر نممی ت

المللری   دامنه مسئولیت بین -2-5

 رژیم صهیونیستی در فعایو غزه

ز  زرمت رژیم صهیونیستی هم در دورزن 

روز جنگ و ههم پهس    22رحمصمه و هم طی 

،  همر آن یس و نقض ر طمس  آتا زز زعالف یک

یمب یه    گون  ک  در گقزرش کمیت  حقیقت آن

زز رصمدی  نقهض  ، هتفصی  و رستن زً ذکم ش 

آشهه مر و گسههتمده رههوززیر رتعهه د حقههوق   

یشمدوستمن  زستت رقمزرت کنوزنسیون چهمرف 

ک  رژیهم صهیونیسهتی در    1949ژنو رصوب 

یهه  آن پیوسههت  و همچنههیر    1951سههمل 

( 1977پموت   زول زلحم ی ی  آنههم )رصهوب   

ههمی   رزجم یه  حممیهت زز  میمنیهمن درگیهمی    

زلمللههی و همچنههیر رعمههه ه   رسههلحمن  یههیر

زلمللی حممیهت زز ویمنظمریهمن در رقمیه      ییر

، زسقزرهههمی ج یهه  )رعمههه ه آرسههتمدزف جنههگ

ی  طور ر مر و سمحا توسو زرتها  ، (1938

ک  ی  یمخی زز آنههم  ش ه زست زسمزئی  نقض 

 شود: زشمره ری

  زول زلحههم ی در زرههم پموت هه 48رههمده 

 دزرد: حممیت زز س ن  ویمنظمری رقمر ری

ی  رنظهور تضهمیر زحتهمزف و حممیهت     »

، نسبت ی  س ن  ویمنظمری و زروزل ویمنظمری

همی رخمصم  یمی  همهوزره یهیر سه ن      طمف

ویمنظههمری و رزرنهه گمن و زرههوزل و زههه زف   

زز همههیر  ههمزر  نظههمری تمههمیق  مئهه  شههون  و

رز سقو رتوج  زه زف  یمیست عملیمت خود ری

 «نظمری نممین ت

زنوز  حممیت زز س ن   51رمده  ،در زدزر 

  تشهمیح  یویمنظمری رز در هشت ین  ی  تفص

نممیههه  و زز جملههه  همگونههه  زعمهههمل   رهههی

حمالت ، آریق ی  رنظور زیتمد وحشت خشونت

همیی که    حمالت یم وسمی  و روش، کورکورزن 

 ف خهمص نظهمری یه  کهمر     نتوزن علی  یک ه
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حمل  ی  ویمنظمریمن ی  عنهوزن ز ه زف   ، گمست

جویمن  و یه  طهور کلهی همگونه  ز ه زف       تالسی

نظمری علی  ویمنظمریمن رز تحت هم شهمزی ی  

 دزردت رمنو  زعالف ری

در رورد همگون  حمل  ی  زروزل  52رمده 

ویمنظههمری حتههی در صههورتی کهه  در رههورد  

ود دزشت  یمش ؛ ویمنظمری یودن آنهم تمدی  وج

در رههورد رمنوعیههت گمسههن  نگهه    53رههمده 

دزشتر ویمنظمریمن و رمنوعیت حمل  ی  ههم  

آنچ  ک  یمزی یقمی آنهم ضموری زسهت؛ رهمده   

یینههی ز هه زرمت  در رههورد ضههمورت پههیا 57

زحتیمطی در ه زیت عملیمت نظمری ی  رنظور 

گذزری ریمن نظمریهمن و ویمنظمریهمن و    تفموت

 تیسیمری روزرد دیگم

رژیههم صهیونیسههتی در توجیهه  رستههمر   

ویمزنسههمنی خههود یهه  چنهه  روضههو  تأکیهه    

 :کن  ری

زنتهمف   نخست زین   ر عی زست پیا زز

ویمنظمریمن رز آگمه نمهوده و زز آنههم   ، حمالت

خوزست  رح  رورد نظهم رز تهمک نممینه ت     ری

زیر زست الل ی  هی  وج  پهذیمستنی نیسهت؛   

مبهمرزن  زیمز تممری رن ق  رح ود وهقه زیهم ی  

زصهالً زر همن   ، یوده و ی  دلی  رحمصمه کمره  

سههمزر یههمزی سهه ن  وجههود ن زشههت  زسههت تههم  

جمعیت ویمنظمری یتوزنن  خهود رز یه  جهمی    

ضههمنمً رژیههم صهیونیسههتی   زرنههی یمسههمنن ت

زست الل نموده ک  یمبهمرزن زیهر رنهمط  یه      

ش ه زز سوی  همی شلیک رنظور رقمیل  یم رزکت

عنهوزن دسهم    حممس و جههمد زسهالری و یه     

رشمو  صورت گمست  زستت زیر توجی  نیق ی  

 یمط  زست: زیمدالی  

نممیه  که     تصمیح ری 51رمده  6ت ین  1

حمل  ی  ویمنظمریمن حتهی یه  عنهوزن ز ه زف     

 جویمن  رمنو  زستت تالسی

ت در زرم دسهم  رشهمو  یه  ههی  وجه       2

گهمدد و    وزع  حقوق یشمدوستمن  تع ی  نمی

ویمنظمریهمن تأکیه  و   یم ضهمورت حممیهت زز   

رعمیهت زصهه  تنمسههب در پمسههخ یهه  حمههالت  

زلقزری زسهتت ضهمر آن ه  دسهم  رشهمو  یه        

حه  و یه  دلیه  وضهعیت      عنوزن آخهمیر رزه 

 زض مزری و گمیقنمپهذیم پذیمسته  شه ه زسهت     

 ت(118ص ، 1380 ب، )ضیمیی ییگ لی

هرررای رسررریدگی بررره  راه -2-6

مسئولیت کیفری عام ن جنایرات  

 غزه

صرر حیت جهررانی   اصرری -2-6-1

 های داخلی دادگاه

زص  ،  ی زز زصول زعممل  وزنیر کیفمیی

صههالحیت جهههمنی زسههتت یهه  زیههر رعنههم کهه  

که  در   جمزئمییم  همی هم کشور عالوه دزدگمه
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خمک آن کشور یم توسو و یم علی  شههمون زن  

دزرزی صههالحیت ، آن کشههور صههورت گمستهه  

ج ی زز جمله    جمزئمجهمنی در رسی گی ی  

جنگی و جنمیهمت علیه  یشهمیت نیهق      جنمیمت

دهن ه وجه  زشهتمزک    هستن ت زیر زص  نشمن

جمرع  جهمنی در زعالف زنقجمر زز یمخی زعمملی 

زسههت کهه  در گوشهه  و کنههمر جهههمن زرت ههمب 

یمینهه  و زحسمسههمت همهه  زسههمزد یشههم رز   رههی

علیه  و   رتنهی ، ر تهب ، زز تمیعیهت  نظم صمف

سههمزن  و زز  دزر رههی رحهه  و ههو  آن جمیحهه  

زلمللهی پیه ز    ر رو زیر زعممل وصهف یهیر  همی

جههمف »و زز آنهههم تحههت عنههوزن  زسههت کههمده

شهودت در وز هم هه ف زز     یهمد رهی  « زلمللی ییر

زص  صالحیت جههمنی آن زسهت که  یه  ههم      

 جهمزئم رتمززت رمن ن زیر  طمی  رم ر زز یی

، جلههوگیمی شههودت یههم زسههتفمده زز زیههر سههالح

زلمللی جمی زرنی یمزی خهود در   رتمریر ییر

و همههوزره دو وهه    کننهه  نمههیدنیههم پیهه ز  

تعقیب و رتمززت دزرنه ت یه  زیهر    ، دستگیمی

توزن گفت زص  صهالحیت جههمنی    تمتیب ری

ی  رعنمی توسع  صالحیت کیفمی یک کشور 

 جههمزئمیههمزی رسههی گی یهه  آن دسههت  زز    

حمکمیت زو  یزلمللی زست ک  ن  در  لممو ییر

م  زو علی  زز زتب ن  رتمف و رتنی، زتفمق زستمده

هستن  و ن  جمف زرت میی علی  رنمسم حیهمتی  

و زسمسی زوستت طبعمً زعممل صالحیت جهمنی 

زی  رشههموط یهه  آن زسههت کهه  زوالً رعمههه ه  

زلمللی وجود دزشت  یمش  ک  عم  زرت میی  ییر

زلمللی شهنمخت  یمشه  و    رز ی  عنوزن جمف ییر

ثمنیمً کشهوری که  درصه د زعمهمل صهالحیت      

در  هوزنیر  ، یمشه   ود رهی همی خ جهمنی دزدگمه

عمهه  رههورد نظههم رز  ، جقزیههی دزخلههی خههود 

 رتمرمن  و  می  رتمززت شنمخت  یمش ت

زرت میی در  جمزئمیم زیر توضیح در رورد 

وقه زز سوی رژیم صهیونیستی ی  تمتیبی که   

زلمللی و ی  طور خمص  رعمه زت ییر، ذکم ش 

ههمی زول و   کنوزنسیون چهمرف ژنهو و پموت ه   

زرهم کشهورهمیی که     ، وجهود دزرد  دوف زلحم ی

، یخوزهن  ی  زسهتنمد زصه  صهالحیت جههمنی    

یمست  رز تحهت   آرمزن و عمرالن جنمیمت زرت مب

یمیسهت تمهیه زت الزف    ری، تعقیب  مزر دهن 

رز در  ههوزنیر کیفههمی دزخلههی خههود سههمزهم   

طور ک  دولهت یلریهک در سهمل     سمزن ت هممن

 منونی رز تصویب کمد ک  یمزسهمس آن   1993

حههمکم آن کشههور صههالحیت رسههی گی یهه   ر

 جهمزئم همی نقض سمحا حقوق یشم و  پمون ه

، جنگی رز در هم جمی جههمن که  روی دهه    

 ت(49ص ، 1381، دزرن  )رتموع  رقمالت

هیوت دولت جمههوری  ، در همیر رزستم

یهمهههر  7زسهههالری زیهههمزن نیهههق در تهههمریخ 
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( رهههتر الیحهههه   2008ژزنویههه    26) 1387

همی  لمللی در دزدگمهز رسی گی ی  جنمیمت ییر

زیمزن رز تق یم رتلس شورزی زسهالری نمهود   

ک  یم زکهمیت  مطم ی  تصویب رسی ت در زیهر  

رحمکمهه  و ، تعقیههب، الیحهه  نحههوه پیگیههمی

رتمززت رمت بمن و آرهمزن جنمیهمت جنگهی و    

ههمی رمیهوط    چگونگی تش ی  و زرجم  پمون ه

رشههخص شهه ه زسههتت  جههمزئمیهه  زیههر نههو  

کشهتمر  ، حمله  نظهمری   ،یمزسمس زیر رصهوی  

تسهلیحمت کشهتمر    کهمرگیمی  ی ، دسم  رمدف یی

رحمصههمه و تحمیهه  گمسههنگی یهه   ، جمعههی

جنمیههت جنگهههی  ، ویمنظمریههمن و نظمریهههمن 

و یهمزی رمت بهمن و آرهمزن    ، شود رحسوب ری

یمحسب نهو  جهمف رتهمززت زنه زن زز ده تهم      

یینی شه ه   ییست سمل و همچنیر زع زف پیا

 ههوه ، وی زسههتت همچنههیر ر ههمی  زیههر رصهه 

 ضمیی  روظف زسهت تهم شهعب  یهم شهعبی زز      

همی کیفمی رز یمزی رسی گی  دزدسمز و دزدگمه

 زختصمص ده ت جمزئمی  زیر نو  

رسهه  کهه  رصههوی  رههذکور  یهه  نظههم رههی

نفسهه  گههمف رهبتههی زسههت و دیپلممسههی   سههی

توزنه  سهمیم    جمهوری زسالری زیمزن نیهق رهی  

کشورهمی زسالری ی  ویره آن دست  رز ک  یهم  

تشهوی  یه    ، یم صهیونیستی رزی ه  دزرنه   رژ

یمدزشتر چنیر گمری نممی ت زرم در عیر حهمل  

نبمی  سمزروش کمد ک  تصویب زیر الیحه  یه    

زصه  صهالحیت   »نوعی یه  رعنهمی پهذیمش    

زز سهوی  « همی دزخلی کشهورهم  جهمنی دزدگمه

دولت زیمزن نیق هستت و ضمر در نظم دزشتر 

  د هت  زلمللی زیر رصهوی  یمیه   پیمر همی ییر

ههمیی که     زستفمده یمزی دولت کمد ک  رزه سوء

در آین ه ، یم دولت زیمزن سیمست همسو ن زرن 

 سمزهم نگمددت

 المللی دیوان کیفری بین -2-6-2

(ICC)زلمللههی کیفههمی   دیههوزن یههیر 
2 

زلمللهی   نخستیر دزدگمه دزئمهی کیفهمی یهیر   

در الههه  هلنهه    1998زسههت کهه  در سههمل  

مر  رف یهه  یمزسههمس سههن  روسههوف یهه  زسمسههن

زلمللههی  رنظههور رسههی گی یهه  جنمیههمت یههیر 

تشهه ی  و زسمسههنمر  رههذکور زز زول ژزنویهه    

زسههتت تشهه ی  زیههر  شهه هزالجهمز   الزف 2002

هههمی زختصمصههی و  دیههوزن در زدزرهه  دزدگههمه 

همی جههمنی زول   رو تی زست ک  یع  زز جنگ

و دوف یمزی رحمکمه  و رتهمززت جنمیت همرزن    

 جنگی یمپم ش ه یودن ت

صههالحیت دیههوزن  ، زسمسههنمر ر ههمی  

ی کیفههمی جنبهه  ت میلههی دزشههت  زلمللهه یههیر

رسهوولیت  ، زسمسنمر ( و رحمکم رلهی  1)رمده

زصهههلی رز در تحقیههه  و تعقیهههب جنمیهههمت  

                                      
2. International Criminal Court 
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زلمللههی روضههو  صههالحیت دیههوزن دزرز   یههیر

هسههتن  و در صههورت عهه ف تممیهه  یههم عهه ف  

توزنمیی و یم نبودن دستگمه  ضهمیی رسهتق  و   

مللی کیفمی ربهمدرت یه    زل دیوزن ییر، کمرآر 

 زعممل صالحیت خوزه  کمدت

صهالحیت  ، طور ک   بالً گفت  شه   هممن

 5زسهت )رهمده   زیم دیوزن رع وف ی  جنمیمت 

 زسمسنمر (:

ب( جنمیههمت علیهه  ، کشههی زلههف( نسهه 

 د( جنمیت تتموزت،  ( جنمیت جنگی، یشمیت

رهمده   1ضمر آن   دیوزن ی  روجب ین  

زسهت   یمزئمجسقو صملح ی  رسی گی ی  ، 25

ک  توسو زشخمص حقیقی ی  عنهوزن آرهم یهم    

یمست  رهورد   ربمشم یم رعمون در جنمیمت زرت مب

لهذز یهک دولهت رز یه      ، گیمنه   زتهمف  مزر رهی 

تهوزن در دیهوزن    عنوزن شخصیت حقو ی نمی

 رحمکم  نمودت

زعمههمل  ، زسمسههنمر  13ر ههمی  رههمده  

 پذیم زست: صالحیت دیوزن زز س  طمی  زر من

، ولت عضو زسمسهنمر  دیهوزن  یک د (زلف

رس  جنمیمتی  وضعیتی رز ک  در آن ی  نظم ری

 ی  دزدستمن زرجم  نممی ت، زرت مب یمست  یمش 

 7شورزی زرنیهت یه  روجهب سصه       (ب

 چهمرچوب رز در  یروضهوع ، رنشور رل  رتح 

 همی دیوزن ی  دزدستمن زرجم  نممی ت صالحیت

دزدسهههتمن خهههود رأسهههمً یمزسهههمس   ( 

تحقیقهمت رز  ، آیه   دست رهی  زطالعمتی ک  ی 

 آومز نممی ت

ههمیی رز   شهمط  زسمسهنمر  پهیا   12رمده 

یمزی زعممل صالحیت دیهوزن در نظهم گمسته     

 ی  زیر تمتیب ک :، زست

، شهود  ت دولتی ک  عضو زسمسهنمر  رهی  1

 جهمزئم صالحیت دیوزن رز یمزی رسهی گی یه    

 پذیمدت رذکور ری

، 13ت درخصوص ین همی زلف و   رمده 2

توزنه  زعمهمل صهالحیت     صورتی ری دیوزن در

آن جهمف   ینممی  ک  یم دولتی که  در  لمهمو  

زتفمق زستهمده و یهم دولتهی که  شهخص رهورد       

 عضو زسمسنمر  یمشن ت، تعقیب تبع  آن زست

ت یههک دولههت ویمعضههو طههی سههپمدن  3

صههالحیت ، زی یهه  دییمخمنهه  دیههوزن زعالریهه 

دیوزن رز در رورد خمصی یمزی رسی گی علیه   

 پذیمدتزتبم  خود ی

ی  زیر تمتیب یم توج  ی  عه ف عضهویت   

زر من ، زلمللی کیفمی در دیوزن ییر (1)زسمزئی 

زعمهههمل صهههالحیت دیهههوزن یههه  جنمیهههمت   

یمست  زخیم در وقه یمزسمس شقوق زلهف   زرت مب

رنتفی زستت در خصهوص شه     13و   رمده 

یعنی زرجم  زز سهوی شهورزی   ، ب رمده رذکور

ت رتحه ه  در صورت ع ف وتوی زیهمال  ، زرنیت
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زر همن   ، زرمی م یم سمیم زعضمی دزئمی آن شورز

زلمللهی کیفهمی    تش ی  پمون ه در دیوزن یهیر 

علی  آرمزن و عمرالن زسمزئیلی جنمیمت رذکور 

 ریسم خوزه  ش ت

 فرجام

یهمب روسهوف یه      گقزرش کمیت  حقیقت

همچن  ی  ر هملبی زشهمره   ، گقزرش گل ستون

ز زیر زز زلمللی نیق پیا ز کمده ک  جمرع  ییر

زرهم یه  دالیلهی دزرزی زهمیهت     ، آنهم آگمه یهود 

زلمله  و ههم    سمزوزن هم ی  لحمظ حقهوق یهیر  

زی و جههمنی زسهت و    رعمدالت سیمسی رن ق 

همههیر زهمیههت گههقزرش زسههت کهه  روجههب  

وزکنا ش ی  رژیم صهیونیستی در  بهمل آن  

 ش ه زستت

دلی  نخست زین ه  گهقزرش یه  وسهیل      

ه ههههمی حقهههو ی شهههنمخت  شههه  شخصهههیت

زلمللی تهی  ش ه ک  یهم توجه  یه  زعتبهمر       ییر

توزن زتهمف یمخورد سیمسی و یهم ضه     آنهم نمی

، زسمزئیلی یودن ی  آنههم وزرد کهمدت دلیه  دوف   

همی رهمی زسهت که  در    پیشنهمدهم و توصی 

ههمی   پمیمن گقزرش زرزئ  ش ه و آن رز زز نمونه  

یمدت زز جمل  زین    ویمً توصی   رشمی  سمزتم ری

کهه  زگههم رژیههم صهیونیسههتی و زسههت ده نمههو

حمههمس ظههمف شهها رههمه ز  زرمتشههمن رز یههم 

زلمللههی پیگیههمی  زسههمس زسههتمن زردهمی یههیر

شهورزی زرنیهت   ، و گقزرش زرزئ  ن هن  ن نن 

یمیست وزرد عم  ش ه و رسول  زرجهم  یه     ری

زلمللی رز در دستور کمر  مزر  دیوزن کیفمی ییر

ده ت روشر زست ک  حتی در صهورت وتهوی   

آرمی ههم در شههورزی زرنیههت یهه  نفههم رژیههم   

تههمریم زس ههمر عمههوری جهههمنی ، صهیونیسههتی

رتأثم زز گقزرش گل ستون کمری دشوزر و یل   

کمهم زین ه  یه  دنبهمل     ، نمرم ر خوزهه  یهود  

حس همه ردی یهم    ، زنتشمر گقزرش گل ستون

سلس ینیمن در سمزسهم جههمن آشه مرز رو یه      

 زسقزیا نهمده زستت

، گقزرش گل ستون دلی  دیگم در زهمیت

چههمزس سههبقی زسههت کهه  زیههر گههقزرش یهه    

همی کیفمی در سمزسم جهمن ی  رنظور  دزدگمه

زاعممل  وزنیر رمتبو یم جنمیمت جنگهی علیه    

هههم دزده زسههتت یهه  طههوری کهه    صهیونیسههت

هموزره زیر زحتممل وجود خوزه  دزشهت که    

رسوولیر رژیم صهیونیستی در صهورت سهفم   

ملی رورد تعقیب همی زشغ ی  خمر  زز سمزریر

و یمزدزشت و حتی زستمدزد ی  کشور ثملث  مزر 

طور ک   هبالً در رهورد پینوشه      گیمن ت هممن

 دی تمتور سمی  شیلی چنیر زتفم ی روی دزدت

توزن گفهت تهأثیم گهقزرش     ریدر نهمیت 

گل ستون در صورتی ییشتم درک خوزه  ش  

همی زجتممعی و جوزرهم ره نی در    ک  جنبا
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  رژیم صهیونیسهتی دسهت   سمزسم جهمن علی

ورزشهی و  ، دزنشگمهی، همی سمهنگی ی  تحمیم

زز زیههر  بیهه  یقننهه  و روجههب شههون  کهه     

توریسهم و تتهمرت در زیهر    ، هم گذزری سمرمی 

رژیم دچهمر زسهت شهود و رهوجی زز رخملفهت      

عملههی زس ههمر عمههوری جهههمن یهه  صههورت    

یمست  یم علیه  رژیهم صهیونیسهتی یه       زنستمف

 حمکت درآی ت

 

 پانوشت

، چههیر، نممینه گمن زرمی هم  ، 1998در کنفهمزنس رف  ت 1

لیبههی و عههمزق یهه  زیههر ، رژیههم زشههغملگم  هه س، هنهه  

 زسمسنمر  رأی رنفی دزدن ت

 

 منابو

ژوئیه    17 رصهوب ، زلمللی کیفهمی  زسمسنمر  دیوزن ییر ت1

 ترف، 1998

، حقوق مخاصمات مسرلحانه ، (1369شهمرل ) ، روسو ت2

ت حقهوق  دستم خه رم  :تهمزن، تمجم  سی  علی هنتنی

 تزلمللی ییر

، حقوق جنگ ، زلهف (1380ضیمیی ییگ لی رحم رضم ) ت3

 تزنتشمرزت دزنشگمه عالر  طبمطبمیی

رفههوف  رقمله   ، ب(1380رحم رضهم ) ، ضیمیی ییگه لی  ت4

 پمییق، معله سیاست خارجی ، تالسی در حقوق جنگ

(؛ 1381) همی زلحهم ی  رعمه زت چهمرگمن  ژنو و پموت   ت5

 تدوستمن  کمیت  رلی یشم

موعهه  رقههمالت در رههورد تحههوالت زخیههم حقههوق    رت ت6

دزنشهه  ه حقههوق ، (1381) زلمللههی یشمدوسههتمن  یههیر

 تدزنشگمه تهمزن

زلمله  تحهت    رتر طمح رصوب کمیسیون حقهوق یهیر   ت7

زلمللهی   طهمح رهوزد رزجهم یه  رسهوولیت یهیر      »عنوزن 

 ی  نشمنی زینتمنتی: 2001سمل « هم دولت

http://untreaty.un.org/ilc/text/instruments/English 

/draft%20 articles/9-6-2001, pdf 

 :ی  نشمنی زینتمنتی رتر کمر  گقزرش گل ستون ت8

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/special

session/9/Factfindingmission.htm. 


