
 دانحقوق -اميرفيض -ت در نبرد غزهمسئولي                                                     ۶از  ١برگ  ٢٠١۴/٠٧/٣١(ھورمزد شيد) پنجشنبه 

  حقوقدان -اميرفيض

خشم  موجی از ،وبيمارستان ھا ومدارسکشتارمردم بی گناه غزه خاصه کودکان وزنان ومراکز پناھگاھی 
 مريکا اوج گيریآباھمه تالش مشترک اسرائيل وخبرگزاريھای  ،نفرت متوجه اسرائيلی ھا ساخته است و

   .محکوميت اسرائيل موجب حيرت اھل خبرشده است

 فيس بوک و تويتر ليون کاربرانيم ٢۶مده است که درحمله اسرائيل به غزه درسال قبل آدرگزارشات 
ن ازبرنامه ريزی دولت اسرائيل برای کمک به کاربرا ھا درھمان گزارش .ميليون ٢۵٠فعال بودند وامروز 

نھا آزحمايت فلسطينی ھا ازجمله  فعاليت ترنتی خبرداده شده که کمک کنند به برگشت افکارعمومی اناي
)  نقش شده عالمت ارتش اسرائيل( I.D.Fعالمت   اننآ باسن سينه و ران لخت اسرائيلی است که دردخت
  .تائيل اسحمايت ازاسر کارشناسان تبليغات معتقدند که اين طريق بھترين طريق برای جلب توجه و و

بازمزاحم جاويد ايران ميشوم ودرخواست ميکنم  ،تخصصی نيست ،مرا ازتکنيک انتقال تصوير به تحرير(
   )دد          ّ با تشکر مج   .که درصورت امکان تصوير مزبور را ھمراه اين تحرير بفرمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) phttp://tinyurl.com/kwthjs -(نگاره هاي رنگ و ارنگ ديگري را در اين آدرس ببنيد 
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قای آمناسبی است برای سازمان  لوگوی I.D.F رھنه اسرائيلی با عالمتحاشيه= تصوير دخترب
ست ا . عجيب تقارن زمانی ھمه چيز سازمان را مشخصا بيان ميکند لوگوی مزبور کترنصراصفھانی کهد

وی س بين نفرت جھانی عليه اسرائيل بمناسبت وحشی گری ھای درغزه وانتخاب عالمت ارتش اسرائيل از
جبھه  Iranian Democracy Front «برای سامانه زاده شده از آن ايرانيان  کنگره ھمبستگی

  .»ھمآھنگ مبارزان ايران
  اين ھديه است برتو که شايد درمقام آيدامر

  درميان ايد ودت دانی ويارانت که راھی ـخ

 قای دکترنصر اصفھانیآ شت که درتحرير آتی مطلبی بااشاره باال بدين جھت معروض گ -دومحاشيه 

  .! تلقی کنندنرا خصوصیآتقاضا ميشود  رن تحريآمد که ازھم اکنون ازخوانندگان آدرميان خواھد 

  درنبرد غزه مسئوليت 

   .ميدان ديد اين تحرير، محدود به شناخت مسئول ومسئوليتھای کيفری وحقوقی درنبرد غزه است

 امور بالفاصله جان کری وزير مريکا وآرئيس جمھور  کهيزمانازھمان  :فشرده کالم اينکه و مختصر
، دنن کشورازتعرض اسرائيل به غزه حمايت کردند واسرائيل را محق درحمله ھوائی به غزه شناختآخارجه 

  .راس مسئوليت ھای ناشيه ازجنگ غزه قرارگرفت مريکا درآ

   وامــــــا بعد

منوع مزيرا متاسفانه درحقوق بين الملل ضابطه ای  ؛نيست ی، مسئوليت حقوقی وقانونمقصود ازمسئوليت
واگرھم نظرياتی وجود داشته باشد  ،محکوم شده درحمايت ويا تشويق کشورھا به جنگ ديده نميشودو

   .به قطعيت نرسيده است وھنوز با ضمانت اجرا نيستتوام 

لنی ع بسيار                   ِ که مشروح اين تشويق   ؛مريکا ازحمله صدام به ايران استآن تشويق وحمايت آنمونه روشن 
دام ص مريکا ازآحمايت وتشويق و ،ستمده اآنسکی يوقيح درکتاب تيمرمن ومصاحبه تلويزيونی برژ و

  .سازمان ملل ويا شورای امنيت روبرو نگرديد باھيج عکس العملبرای حمله به ايران 

   .، مسئوليت حاصل ازافکارعمومی جھانيان استمقصود ازمسئوليت

ن کشوربه اصول ومقررات آبرمردم جھان اين امرثابت ومحرز است که بقای اسرائيل خاصه بی اعتنائی 
ن حمله اسرائيل به غزه ھمي در ،ستمريکاآناشی ازحمايت  وقطعنامه ھای شورای امنيت، بين المللی
مريکا حمله آه استثنای بالفاصه درمجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد ھمه کشورھای عضو ب ،موضوع
  محکوم کردند. را به غزهاسرائيل 
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  مريكا واسرائيل آروابط سياسي عاطفي وسياسي 

   :مريکا راميتوان بشرح  زيرمجسم ساختآروابط سياسی وعاطفی اسرائيل و

 )مريکاآ( گن سآھمان نقشی رادارد که يک سگ وفاداربه صاحبش دارد ودرعين اينکه صاحب اسرائيل 
 ن سگآ ،است مراقبت ازاوراھم عھده دارو ن سگ را دوست دارد وخواسته ھايش راانجام ميدھدآ بسيار

  .سوء استفاده ميکند نوازش بيش ازحد صاحبش  از

، سگ احساس شاره به خاموش شدن سگ نکندرصاحب سگ اگا ميزند اقووقتی به عابری  ،سگ
د واگربه عابری حمله کرد وصاحب ميکن و عو عو، اق واقو رضايت صاحبش رادرک ميکند وبيشتر

 ن عابرآ ن سگ تاآ) دناسرائيل حق دارد به غزه حمله ک ؛درتطبيق مورد گفت، سگ راتشويق کرد (سگ
عابرين صاحب سگ است که درحمله به  ازتھاجم برنميدارد چراکه مشکل سگ را تکه نکه نکند دست

   .است عايت احوال صاحبش توقف ويا ترک عادت سگ به حمله ر ممکن است ناراضی باشد واال 

قانون مدنی کشورھا عدم مراقبت ازسگ وحمله سگ به اشخاص را به مسئوليت صاحب سگ ميگذارد 
   .مطلوبی ندارد                                    ِ ولی حقوق بين الملل دراين مورد وارده  

  ميانجيگري 

مريکا ووزيرخارجه اش درتوقف حمالت آانجيگری وراست ميآدرمسئله غزه بسيارحيرت  موردی که
کری که حمله اسرائيل را حق ومطابق جان  مريکا وآچيزی نيست که  اسرائيل است ازاين فکاھی تر

   .موازين منشورسازمان ملل دانسته اند نقش ميانجيگری راداشته باشند

شاريافت محکوم ساختن اسرائيل بوسيله دبيرکل سازمان ن انتآ خبر الیجو ٢٠وز رفکاھی دوم که ھم 
مريکا بمناسبت حمله اسرائيل آن محکوم ساختن اسرائيل بوسيله آملل با عبارات بسيارسخت ومتعاقب  
  .به مدرسه وپناھگاه پناھندگان است

نکند ولی  باربه اسرائيل توجه داده شده که به مدارس وپناه گاه ھا حمله ١٧سخنگوی سازمان ملل گفت 
   .بازھم ھم امروز اين حمله تجديد شده است

  وظيفه سازمان ملل ارجاع خودسری اسرائيل به شورای امنيت استبان کی مون مردم جھان راميفريبد  
رمحکومت اسرائيل حاوی قطعنامه ای ب الزم است تا ،ت ازتصميم شورای امنيتعدم تبعيدرصورت  و

مورد که درمورد ايران در يعنی ھمان مجازاتی  ،تنبيھات مقرر درمنشورسازمان متوجه اسرائيل کند
   .فعاليت ھای ھسته ای  بکارگرفته شد

دم ھای مفلوک فقط ازاسرائيل درخواست ميکند وازاختيارات خود استفاده آميدانيد چرا سازمان ملل ھمانند 
    کرد. ه خواھداستفاد مريکا ازحق وتوی خودآ مريکا نميخواھد وآنميکند برای اينکه 
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بار به اسرائيل اخطارکند وھمه کشورھای عضو شورای امنيت  ١٧وراست برای سازمان ملل که آشرم 
ينکه ا اين نيست مگر ،ھم بظاھرويا باطن با نظردبيرکل سازمان موافق باشند معھذا اسرائيل اعتنائی نکند

   .ازحق وتوی خود اطمينان داردمريکا آاسرائيل به حمايت واستفاده 

  رقانونيدفاع ازتجاوز غي

مريکا براين پايه است که اقدامات نظامی اسرائيل عليه حماس قانونی بوده ودفاع آ ادعای اسرائيل و
  .مشروع شناخته ميشود

ميگويد  کشورھای مورد تجاوزکشورھای ديگر ميتوانند منشوراست که  ۵١ظاھرا مستند اسرائيل ماده 
تفسير مورد  .زخود دفاع کنندح بعمل نياورده امادام که شورای امنيت اقدام الزمی را دربازگرداندن صل

رساند که کشورھای عضو سازمان ملل دربرابرتجاوز نظامی کشورھای ديگر يچنين م ۵١عمل ماده 
   .ازخود دفاع کنند ومنتظر اقدام شورای امنيت که ممکن است با طول زمان ھمراه باشد نشوند

ی انسان ونيز حقوق داخلی است که به دفاع مشروع ت يافته ازحقوق طبيعمنشورسازمان ملل نشا ۵١ماده
موسوم است  وھمانطور که دراستفاده ازحق دفاع مشروع رعايت شروطی الزم است درمورد دفاع 

   .مشروع کشورھا ھم شرائطی وجود دارد

 ادعای به بينيم کهورده ميشود تا آ ؛ن استآاکنون شرائط دفاع قانونی کشورھا که حقوق بين الملل ناظربر
  .ن چگونه استآاسرائيل درقانونی بودن حمله به غزه درست است يا خير وبخش مسئوليت 

دفاع قانونی ومشروع درحقوق بين الملل واجد دوشرط اساسی است اول ضرورت دفاع  ودوم متناسب 
   .بودن دفاع با کيفيت حمله

  :مستفاد ميشود که ،ازشروط مزبور

نشود عمليات تعرضی ادامه خواھد يافت  بنابراين  هع مقابلتدارک حمله بايد طوری باشد که اگردفا -١
   .نرا دفاع مشروع خواندآ ، به اقدام نظامی دست زد ونميتوان به صرف مانورھاويا رجز خوانی ھا

يعنی نميتوان به اقدامات  ،ضی با اقدامات وعمليات دفاع                             ّ تناسب بين اقدامات وعمليات تعر  لزوم  -٢
را با عمليات نظامی جنگی نآداد وواکنش ورثالثی عنوان تجاوزدرداخل خاک کشافراد کشوری 

  .پاسخ گفت

نيز کامال پياده شده است  وتنھا تفاوت  درحقوق عمومی  ن دردفاع شخصیآ دوشرط باال وتفاسيروارد بر
  که: عمده دراين است 

ومدعی يد که طرفين يعنی متجاوز آوقتی بوجود مي ،دفاع مشروع ويا حق دفاع مشروع برای کشورھا
درغيراينصورت اقدامات نظامی کشور نميتواند دفاع  استفاده ازحق دفاع مشروع دو کشورباشند   ِ حق  

   .مشروع منطبق با منشورسازمان ملل شناخته شود
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  مقابله براي نتيجه گيري

  جوان اسرائيلی بوده  ٣انگيزه وبھانه اسرائيل برای حمله نظامی به غزه ربوده شدن وکشته شدن
ثانيا  د ونھم شناخته نشده اند و معلوم نيست که مرتکبين اوال فلسطينی باش اننآتلين است که قا

يچ ھ بسيار درکشورھا جاری است و، نظيرچنين اتفاقی بسيار نآ اعم بر ؛قصد سياسی داشته اند
دگی وقضيه به رسييک با عکس العمل نظامی وکشتار وسيع ساکنين کشورثالث ھمراه نبوده است 

کشتار  نه اقدامات جنگی اززمين وھوا ودريا و ،اقدامات کيفری منجرميشودوشناخت مجرمين و
   .بسيارزن ومرد وکودک

گروه ازطريق کشورھای ترکيه واردن  ،گروه ،ھای خرابکار وتروريستیه جھانيان ناظرند که گرو
برای دولت سوريه ايجاد  اننآيا عمل آقطعه ميکنند  ،وعربستان وارد سوريه ميشوند وسرميبرند وقطعه

يکا مرآ اردن وغيره رابمباران کند وھزاران انسان بی گناه رابکشد و حق دفاع مشروع ميکند که ترکيه و
  ؟ھم اقدامات سوريه را دفاع قانونی نام نھد

نفرمقدمه ای برای تجاوز  ٣وانگھی ھيچ دليلی دردست نيست که اقدامات ناظربر ربوده شدن وکشتن ان 
   .نمايد منظور نھم دراين حد وقيحانه آ اسرائيل حق پيشقدمی رابرای خودجنگی فلسطينی ھا بوده باشد که 

  مفقود ميباشد. بکلی  > است درعمل اسرائيلضرورت دفاع که < بنابراين شرط اول دفاع مشروع

  شرط دوم تناسب حمله ودفاع  

مدعی است  است اسرائيل ه غزه بکل مشھوديفقدان رعايت اين شرط مھم دراقدامات نظامی اسرائيل عل
ود ن راکت که خيا بين پرتاب کردآ. که فلسطينی ھا ازغزه موشک وراکت به خاک اسرائيل پرتاب ميکنند

ن راکتھا سکوت آدربيان خسارت و >اکت ھای فلسطينھا بی ھدف ونامنظم استاسرائيل مدعی است <ر
اين  ؟ ونامتناسبی وجود دارد ند بمباران مردم بی دفاع غزه ازھوا وزمين با تانک وھواپيمای پيشرفتهميک

   ؟عمل ھم دفاع مشروع ميتواند باشد

ارتش اسرائيل مدعی است که يکنفرغيرنظامی دراثرموشک ھای فلسطينی کشته شده وبنابراعالم  مارآ
 شھرھای اسرائيل پرتاب شده که بيشترموشک وراکت به  ١٢٠٠فلسطينيھا از سوی  ،مقامات اسرائيل باز
   .)ده (بی ھدفمآنھا دربيابانھا فرود آ

   .راکتی که نتواند ھدف گيری کند اسباب بازی است ،ھرموشکی وياراکتی که موشک وراکت جنگی نيست

يا آ .نھا ھم موشک ھای راستی وجنگی ھستندآيا آتش بازی ھم صد ھاموشک پرتاب ميشود آدرمراسم 
ن به تائيد آل دومورد اقحمله ھای ھوائی به مدارس وپناھگاه ھای سازمان ملل توسط اسرائيل که حد

   ؟يده است گواه تناسب حمله ودفاع استاسرائيل رس
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که تانکھای غول  ددراکران ھای خبری ديده ميشو
پيکراسرائيلی به مناطق مسکونی حمله ميکنند ومتعاقب 

نی پيچده درحوله که ن جنازه ھای کودکان فلسطيآ
کشتارشده اند روی دست مردم  بوسيله ارتش اسرائيل 

  ؟؟معنای تناسب دفاع وحمله اين است ياآدرحر کت است 

درصد تلفات فلسطينيھا  ٨٠حاکی است که  خبرھا
وبيشترين تلفات متوجه کودکان  ،غيرنظامی ھستند

   ؟ميدانيد چرا  .فلسطينی است

ھم ياسنگ است ويا ايستادن  اننآوسيله دفاع  کاشانه خودشان دفاع ميکنند و و ن کودکان ازخانهآزيرا 
تصورنميکنند که اسرائيليھا درتوحشی ھستند <که حتی کودکان رادرخواب  اننآ ،مقابل حرکت تانکھا

يا کشتن اين کودکان رعايت حال بشريت ودفاع مشروع تلقی ميشود آ  )دبيرکل سازمان ملل> (ميکشند
  نرا حق اسرائيل اعالم ميکند؟؟آ مريکاآکه 

  شرط كشور بودن 

حمله کشورھارا منطبق با تعريف دفاع مشروع دانست  اين است که ھردو  شرط مھم ديگری که بتوان
   .طرف يعنی مھاجم ومدافع بايد کشورباشند

که  ٢٠٠٩دولت اسرائيل درسال  ،غزه وحماس نه کشوراست ونه دولتی که برسميت شناخته شده باشد
لھذا نميتواند به ماده  ؛داد ناسائی فلسطينی ھا بعنوان يک دولت درسازمان ملل مطرح شد رای مخالفش
   . منشور سازمان برای کسب مشروعيت حمله متوسل شود ۵١

گاه الھه به داد یدرفلسطين اشغالاين ممنوعيت يک امرنظری نيست ھنگاميه مسئله ديوارسازی حائل 
 که فلسطين کشورودولتاسرائيل رابه ھمين استدالل  ،دادگاه .مشروع شداسرائيل مدعی دفاع  کشيده شد

   .محکوم کرد مستقل نيست

ن خروج نه سبب تبديل غزه آازاشغال نظامی اسرائيل خارج شد ولی  ٢٠٠٩درست است که غزه درسال 
مين ز وازھمان سال تاکنون درمحاصره کامل ھوا و مدآ به يک کشورشد ونه بعضويت سازمان ملل در
   .ودرياست  که  دقيقا خالف منشورسازمان است

 اين موقعيت که فشرده ارائه شد حمله اسرائيل به غزه رابه ھيچوجه دفاع مشروع تلقی نخواھد کرد
   .مريکا خواھد بودآومتضمن مسئوليت مشترک اسرائيل و

   

  

 


