
  

  

  

   غزهرویدادمطالعه موردي  ؛ماهیت حقوقی تروریسم
  

  18/3/1389: ییدأ      تاریخ ت           10/2/1389: تاریخ ارائه

  

  پور حسن عالی

  چکیده

هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر هاي تروریستی، همسانی کنشبا آنکه 

متفاوتی به بار ي ها  و نشانهها  ویژگی،تروریسمماهیت حقوقی یک از این دو براي 

  . آورد می

 ولی نگاه ، وي استریچه مرتکب و رفتارتروریسم از دمحورانه به  نگاه بزه

روشن است هنگامی . گیردانجام میمحورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی  جنگ

گیرد، یک مقرره کیفري  میاش سنجه ارزیابی قرار  تنها تروریست و رفتار بزهکارانهکه

 ولی هرگاه به گروه ،دهنده بزه است  کیفردادن انجام، و فرجام کارشکسته شده

یی ها  که ویژگیشود میشود، نیرویی دیده نگریسته می) همچون القاعده(ستی تروری

شدن از سوي  داشتن برنامه، پشتیبانی، بودندار ، هدفچون یکپارچگی و پیوستگی

با  ش بر سر کیش و آیین تال،تر  از همه برجستهو یا اشخاص ها  و گروهها کشور

 .دهدوه یا شخص بزهکار نشان میآن را فراتر از یک گر داشته و ،دستاویز خشونت

تالش خواهد شد تروریسم در ترازوي جنگ و جرم، نوشتار افزون بر گذاردن در این 

  .روي داد، پرداخته شود 2008در پایان سال اي به رخداد غزه که  به صورت نمونه

   روریسم، بزه، جنگ، اسناد بین المللی، رخداد غزهت :ها واژهکلید

                                                                                                              
  عضو هیأت علمی دانشگاه شهر کردشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و   حقوق جزا و جرمدکتراي.  

  48 شماره مسلسل  1389 تابستان  دوم شماره  سیزدهم سال راهبردي فصلنامه مطالعات 
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  مقدمه

هاي خود را تنها از قانون کیفري بگیرد، بلکه اي نیست که معنا و ویژگیتروریسم، پدیده

ها به این پدیده بسیار پررنگ است و ها و نیز نگاه خود تروریست در کنار قانون، دیدگاه دولت

از نگاه قانون، تروریسم رفتاري است که . راندمی ا به کنارهگاه فرمانرواییِ قانون کیفري رگاه

دربردارنده خشونت یا تهدید به آن است و چنین رفتاري سزاوار نکوهش بوده و براي 

با این رویکرد، کنش تروریستی، از جهت . بینی گرددبازداشتن آن باید کیفر یا کیفرهایی پیش

ها ندارد و براي پیکار با آن نیز راهی ر از دیگر بزهاي فراتچیستی، بزه به شمار رفته و ویژگی

ها و سیونن کنوا،در این میان. نیست مگر کیفر مرتکبِ آن از رهگذر رسیدگی در دادگاه شایسته

ها و الگوهاي قانون بوده و بودِ آنها تنها به برجستگی اي، خاستگاهسندهاي جهانی و منطقه

  .بردگرنه این پدیده را از حد و اندازه بزه، فراتر نمیالمللی آن است وتروریسم و جنبه بین

یافته و هاي سازمانچهره نوین جنگ است که از سوي گروه تروریسم، ها از نگاه دولت

توان در اندازه بزه به هاي تروریستی را نمی رفتار گروه،در این بستر. شودمند انجام میهدف

  :شمار آورد؛ چه تروریسم

این عمل پیامی نیز . ک عمل مجرمانه مهم و جدي استچیزي بیش از ی «

تروریسم سیاسی با توسل به تهدید یا اخاذي، خواهان . با خود به همراه دارد

 قربانیان مشخص هرگز به ،در این نوع از تروریسم. جلب توجه دیگران است

ها با انجام حمالت در اماکن تروریست. .دنشوطور تصادفی انتخاب نمی

ند خیابان شلوغ، ایستگاه قطار، فرودگاه یا فروشگاه بزرگ در پی عمومی مان

ها را تحت فشار قرار آنند که با ایجاد جو گسترده وحشت عمومی، حکومت

ها یا مقامات عمومی به عنوان در حمالت انفرادي نیز اغلب، دیپلمات. دهند

کار ثیر قرار دادن افأاي براي تحت تهاي رسانهنمایندگان دولت، شخصیت

ساختن همکاري فکري آنها با  عمومی، دانشگاهیان و دانشمندان براي محکوم

دولت و استعمار فرهنگی یا متخصصان صنعتی به عنوان نمایندگان امپریالیسم 

  ) 123: 1380فلوري،(».گیرنداقتصادي آماج حمله قرار می
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 آنها به .اي نیستن ویژهاي از قانون یا قانوکردن ماده ها، پایمالرفتار تروریست ،بنابراین

اند و از همه مهمتر اینکه در این راه هیچ باوري به ارزش کارزار با دولت و قانون برخاسته

  .ندارندمستقر قانون دولت و 

در دید آنها خشونت یا تهدید . دهند، بزه نیستها نیز رفتاري که انجام میاز دید تروریست

اي به حقشان است و این اندیشه که در راه به دست هاي پیکار در راه خواستهبه آن، گونه

  :ها جنگید ها باید با دولت یا دولتآوردن خواسته

بخشد دهد، به آنان نوعی منزلت میها را داراي آرمان جلوه میتروریست« 

 ».دهدالمللی قرار میو اعمال آنها را در همان مقوله رفتار پذیرفته شده بین

   )196: 1384لیمن و گري، (

یافته یا هاي تروریستی حساب خود را از بزهکاران سازمان بسیاري از گروه،رو از این

هاي مادي و معنوي به دلیل از دست ندادن پشتیبانی«کنند و المللی جدا میقاچاقچیان بین

یافته همکاري  المللی مواد مخدر با بزهکاران سازمانکنند در تجارت بیندولتها، تالش می

  )Hamm, 2007: 6( ».نکنند

 که به پدیده )هاها و تروریست قانون و اسناد بین المللی، دولت( از میان سه عامل برجسته

ها، گرایش به  ها و تروریست  دو عامل یعنی دولت،دهندبخشایند و ویژگی میتروریسم معنا می

دیگر است و  به دلیل همآوردي این دو عامل با یک،این گرایش. جنگ دانستنِ تروریسم دارند

 ولی آنچه ،داند میروشن است که هر دو، رفتار خود را پدافند در برابر ستم یا یورش دیگري 

داند و کنشگر آن را چون سنجه تروریسم است، قانون کیفري است که آن را چون بزه می

ر شود تا ددر دنباله به دو چهره تروریسم، یعنی بزه و جنگ پرداخته می. دهدبزهکار کیفر می

باید دانست که تروریست گنجد؛ چه، یک می کدامپایان روشن گردد که این پدیده در پیکره

مقررات (بزهکار است یا نظامی و آیا اقدام تروریستی باید با توجه به هنجارهاي جنگ دادگرانه

  د؟ورسیدگی شود یا اینکه باید بر پایه قانون کیفري، پیگرد ش) جنگ

 در سه )در معناي کلی(  جرمه تروریسم باید گفت، جنگ وپیش از پرداختن به دو چهر

  : هاي بنیادین باهم دارند تفاوت،گام
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گامِ نخست آغاز رفتار است که در جنگ، نظامیِ دشمن در صحنه جنگ و «

 ولی متهمِ بزه را در هیچ حال ،کوشددر بازي دادگرانه به کشتن همآوردان می

 انجام جنایت گریخته یا در حال درنگ پس از حتی اگر بی،توان کشتنمی

 دستگیري است که اسیر جنگی در یک اردوگاه ،گام دوم. گریختن باشد

ها و دستورهاي انسانی پیاده گردد و نسبت به وي باید گزارهبازداشت می

تواند از رهگذر  ولی در نظام عدالت کیفري، متهم پس از دستگیري می،گردد

 ضمانت اجراست که جنگجو تا ،گام سوم. ددهاي دیگر آزاد گرمینأضامن یا ت

شود و زمانی که خود را به نیروي دشمن وانگذارد یا گرفتار نگردد، کشته می

یابد در اردوگاه دشمن که جنگ دنباله میکم تا هنگامی دست،اگر گرفتار گردد

 ولی نسبت به ،شدنشان نامعلوم است  دوره زندانی،خواهد ماند و به هر حال

گیرد و کیفرها در نظام عدالت کمتر کیفر اعدام در دستور قرار میمحکومین 

کیفري پس از اثبات بزه مرتکب از سوي دادستان از سوي دادرس تعیین 

   )Forst, 2008: 17( ».شود و مدت و اندازه آن روشن است می

  

   تروریسم چون بزه.الف

هاي ن به عنوان بزه در قانونبینی آبودن بر پیشیانی تروریسم، پیش ترین مهر بزهبرجسته

کیفري کشورهاست و چون در پیشینه حقوق کیفري، اقدام تروریستی در سنجش با دیگر 

رود، از حیث معنا و پیوندش با دیگر اي نوین از بزهکاري به شمار میبزهها، بزه نو یا دسته

ها، دادها و نمونه هرچند از جهت رخ،هاي تروریستیپس بزه. هایی همراه است با چالش،هابزه

رود و ، جستاري نو به شمار می و قانونیهاي حقوقی ولی از جهت ویژگی،پیشینه درازي دارد

هاي تروریستی از دو پیچیدگیِ عنوان بزه. هنوز جایگاه استواري در حقوق کیفري نیافته است

تارهاي بندي و دیگري در شمار رفیکی در شیوه و جایگاه دسته: سو شایان یادآوري است

  . گیرندآمیزي است که در زیر آن جا میسرزنش

ها بر پایه چهار بندي باید گفت در حقوق کیفري امروزي، بزهاز جهت شیوه و جایگاه دسته

 نخست، موضوع بزه که همان چیزي است که .شوندبندي می شناسایی و دسته) معیار(سنجه 
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هاست که هم در بندي بزهرین روش دستهشناسایی موضوعِ بزه، بهت. دهدرفتار بر آن رخ می

، " ضد" یا " علیه"توان آن را دید و با واژگانی چون دانان می هاي حقوققانون و هم در نوشته

. هاي ضد امنیت ملیهاي ضد اموال یا بزههاي ضد اشخاص یا بزهاند؛ مانند بزهشناختنی

تن است یا اعتبارشدنی مانند پیوند  مانند تن که موضوع کش،آمدنی استموضوع بزه یا به چشم

مالکیت بین کس و مالش که موضوع کالهبرداري و نیز امنیت ملی که موضوع جاسوسی یا 

  . طراحی برنامه براندازي است

گذار را گویند که داراي  دوم، رفتار بزهکارانه که هر رفتار بازداشته شده از سوي قانون

بندي به جعل و تزویر،  شود که دسته میکیفري دیده هاي این روش بیشتر در قانون. کیفر است

هایی چون اخالل در صنایع، بنديتوهین، تخریب و مانند آن در قانون مجازات اسالمی و دسته

-اگر روش دسته. هاي دیگر از آن جمله استقاچاق انسان در قانونو اخالل در نظام اقتصادي 

 ، در روش دوم،نهد میکند، انگشت تیبانی میبندي پیشین، بر چیزي که حقوق کیفري از آن پش

  . باشدها میبندي بزهآنچه حقوق کیفري به دنبال پیکار با آن است، سنجه دسته

) جزء ضروري(ها، افزار ، پاره بایاي که هرچند در بیشتر بزه) وسیله جرم(سوم، افزار بزه

ها افتاده و جاي پایی ناروا در زبانها با گرانیگاهِ افزار بزه، به  ولی برخی بزه،رکن مادي نیست

ها نقشی مگر افزار بزه بازي هاي مطبوعاتی که روزنامهاند؛ مانند بزهنیز در قانون گذاشته

بندي یا هایی که با افزار بزه دسته با پدیدآمدن افزارهاي نوین، شمار بزه،امروزه. کنند نمی

-هرچند بزه رایانه. اي استهاي رایانهن بزهشوند، افزونی یافته که نمونه برجسته آشناسایی می

 ولی در بیشتر کشورها و در اندیشه ،دهداي است که بر ضد رایانه رخ میاي، رفتار غیر قانونی

اي، رفتارهایی را که رایانه در آن افزار است هم در دانان، جرم رایانه بخش بزرگی از حقوق

 از حیث شمار و گوناگونی ،در آنها افزار استهایی که رایانه  بزه،گیرد و شگفت آنکه میبر

 بر پایه جایگاه ،رو از این. هایی است که رایانه در آنها موضوع بزه استبیش از دو برابر بزه

، با سنجه افزار )چاپی(ي مطبوعاتیها اي، باید گفت این دسته همچون بزه هاي رایانهکنونی بزه

  . بزه، نمود یافته و برجسته شده است

اي برجسته گردیده و حتی در دیگر  ها به نام حوزه ویژهم، حوزه بزه که برخی بزهچهار

در بزه اقتصادي، حوزه اقتصاد و . هاي اقتصادي و سیاسی مانند بزه،اندکشورها نیز شناخته شده
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اند که تا ها گردیدهبندي بزههاي جداسازي و دستهدر بزه سیاسی، حوزه سیاست، سنجه

بودن را براي یکمی و شرط داشتن انگیزه سیاسی را براي دومی یاد   کالن شرط،اي اندازه

هاي یقه سفید که بر هاي دیگر مانند بزهبندي توان از دسته می،در کنار این چهار شیوه. کنند می

یافته که بر پایه شیوه ارتکاب، برجسته گردیده هاي سازمانپایه کننده بزه، شناسانده شده یا بزه

بندي بر پایه موضوع و رفتار است،   ولی جدا از دو شیوه نخست که همان دسته،بردنیز نام 

توان پروایی به آنان ها نمیمندي نداشته و براي شناساندن بزهها هیچ ریشهبندي دیگر دسته

  .داشت

هاي عادي و سنتی هستند که اینک  همان بزه،سفیدیافته یا یقههاي اقتصادي، یا سازمانبزه

.  بزه مالی و عادي است، اختالس، به عنوان نمونه.اند ویژگی جانبی، نام دیگري یافتهبه یک

هاي کارمند بلندپایه نمود گردد، بزه اگر به طور کالن رخ دهد، بزه اقتصادي و چون از دست

یافته خواهد  ریزي به اختالس دست یازند، بزه سازمانسفید و چنانچه چند کارمند با برنامه یقه

سفید بودنِ فاعلِ بزه، از  یافتگی ارتکاب بزه یا یقه  راست آن بود که گفته شود سازمان.بود

اي از دادرسی است نه اینکه اینها را در کننده شیوه جداگانه بینیهاي افزاینده کیفر یا پیشعامل

  . رکن ماديِ بزه آورد و باور به دسته نوي داشت

گیرند؛ چه این عنوان نشانگر  دوم جاي می در شیوه،هاي تروریستی در گام نخستبزه

 ،پردازددهد، نمیرفتار بزهکارانه است و به موضوع یا چیزي که رفتار بزهکارانه بر آن رخ می

اند و در نتیجه باید به راستی به ها ناوابستههاي تروریستی از دید چیستی و ویژگیولی آیا بزه

  ها باور داشت؟ دسته دیگري از بزه

هاي عادي هستند که پیش گیرند، همان بزههاي تروریستی جا مییی که در زیر بزهرفتارها

 ولی چون ،جرح و تهدید و  مانند قتل، ضرب،بینی کردهاز این، قانون براي آنها کیفر پیش

گیرند جا می) تروریسم(افکنی امروزه در بیشتر کشورها، رفتارهاي کیفرشدنی که در زیر هراس

اند، در حالی که به اند، رفتارهاي نوینی نیز برچسب بزه تروریستی خوردهراندهرا از اندازه گذ

روند؛ مانند آگاهانیدن تروریسم، درستی، بزه تروریستی نیستند، بلکه زمینه آن به شمار می

این چنین . شودکه تروریسم آموزش داده میانگیختن مردم به آن و حتی ماندن در جایی

 بخشی از بهآور هاي هراسهاي عادي دانست و باید پذیرفت که بزهبزهتوان رفتارها را نمی
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 در جایی که ،هاهاي تروریستی از دیگر بزهبراي مرزبندي بزه. رفتارها وابستگی ندارند

توان از معیار انگیزه جرم  مانند کشتن یا ترساندن، می،هاي دیگر استرفتارشان همان رفتار بزه

شدن  شود، با افزون اگر کشتن از جهت رکن مادي، قتل نامیده می،گربه پردازش دی. بهره برد

  .انگیزه سیاسی به آن، کنش تروریستی خواهد بود

 از دید شمار رفتارهایی است که در ،آور در حقوق کیفريهاي هراسدیگر پیچیدگی بزه

؛ زیرا ریشه این پیچیدگی بیشتر با خاستگاه تروریسم پیوند دارد. گیرندزیر این دسته جا می

 .اي است  اندیشه-سیاسی) اصطالح( يا واژهگردد که دانشهاي تروریستی به تروریسم برمیبزه

اند و چنین کاست به درون گفتارهاي حقوق کیفري آوردهکم وبرخی همین واژه را بی

دانان از برخی  اي که خواست حقوق خود عنوان مجرمانه»تروریسم«اند که واژه  پنداشته

واژه معناها و پندارهاي این  در حالی که در ،نمایاندهاست را میها و دژرفتاريافکنیدهشت

در حقوق تواند جایگاهی  نمی ،رو اي نهفته است و از اینهاي کیشی و اندیشهسیاسی و گرایش

المللی سرکوب رفتارهاي المللی مانند کنوانسیون بینهاي بینسند. کیفري داشته باشد

اند تا به   داشته»اقدامات تروریستی«گرایش در به کارگیري  ،)2005(اي ه هستهافکنان دهشت

بر واژه . گیرند، پافشاري کنندآمیز که در این دسته جا میاي بر رفتارهاي سرزنشگونه

دارد و چگونه  بر توان گرفت که چه رفتارهایی را در این خرده را می،»اقدامات تروریستی«

المللی این همه گوناگون و پرشمار  کشورها و نیز سندهاي بینیننا قوهاي تروریستی دربزه

  است؟

. یافت) قضایی(گذاري و داوري هاي قانون نهادبهدرازي دولت توان در دستپاسخ را می

ترین هاي واپسین سده بیستم، برجستهکردن آتشِ جنگ بین کشورها در سال پس از فروکش

المللی بودند که به سان بازیگران یافته داخلی و بینسازمانها، بزهکاران دشمن انسانی دولت

ها شناساندند تا جایی که اندازه و همآورد دولتها، خود را همالمللی در برخی رویاروییبین

هاي سیاسی و هاي کنونی، بیشترین تالشها را به دنبال داشته و در سالنگرانی همه دولت

یافته  امات تروریستی، قاچاق و فساد که بیشتر سرشت سازمانحقوقی در پیکار با سه پدیده اقد

هاي سیاسی از راهکارهاي حقوقی اندیشی  چاره،در این میان. داشتند، به کار گرفته شد

هاي پذیري چون بزهناشده و خرده  واژگان کارشناسی،ها دولتتر بود و در سایه سیاست رنگ پر
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. روند در حالی که اینها از ریشه، جرم به شمار نمی، افتادها سفید بر زبان یافته یا یقهسازمان

گیر شد، در حالی که این  هاي اقتصادي نیز در همه جا، همههاي دیگري مانند فساد و بزهعنوان

. اندهاي عادي و شناخته شدهدو عنوان بسیار پیچیده و سربسته بوده و فرآورده همان بزه

اقدامات این که تري پدید آمده و گسترانیده شد، به طورياقدامات تروریستی نیز در چنین بس

ارزشی مانند آموزش نهند، از رفتارهاي کم بر آن می»هاي تروریستیبزه«که امروزه بیشتر نام 

گردد و به رفتارهاي دهند، آغاز میکه تروریسم را آموزش میافکنی یا ماندن در جاییهراس

هاي تروریستی نه تنها پراکنده  بزه،بنابراین. یابدیان پایان میبزرگ و اندوهباري مانند کشتار آدم

اند که به راستی روشن نیست، اندازه و چارچوب آن کدام است؟ راستی آن و گوناگون شده

بیشِ وآور با انگیزه سیاسی است و کماست که بزه تروریستی یکی است و آن رفتارهاي هراس

ها به معناي تروریسم،  ولی ساماندهی جهانیِ ابرقدرت،استزمینه و نتیجه این رفتارهآن، پیش

  . اي از این پدیده در حقوق کیفري پدید آورده استجایگاه فراخ و پیچیده

اي گسترده است که در این پژوهش  تروریستی به اندازههاي بزهها و نمونه گونه،اکنونهم

هاي این پژوهش ودي براي هدفکشیدن همه آنهاست و نه آوردن همه آنها س نه گاهِ پیش

 از .هاي تروریستی پیشنهاد گردد ولی کوشش خواهد شد سیماي کلی از بزه،خواهد داشت

  . توان در سه جهان بررسی کردهاي تروریستی را میبندي گسترده، بزه در بخش،رو این

 و اندهاي تروریستی در آن به چشم آمدنیجهان نخست همین جهان فیزیکی است که بزه

 جهان مجازي است که ،جهان دوم. یابندورزیدن یا تهدید به آن نمود می در جامه خشونت

یازي به  دست،در این فضا. همان فضاي سایبر یا فضاي بنیادگرفته از رایانه و اینترنت است

هاي اي با اثرها و نشانههاي رایانهخشونت، شدنی نیست، ولی هرگونه اخالل در شبکه

هاي تروریسم در فضاي  ویژگی،رو ر جهان فیزیکی همراه خواهد بود؛ از اینآمیز دخشونت

هاي نوین جهان سوم، جهان آینده است که پدیدآمدن گونه. سایبر با جهان واقعی یکسان نیست

هاي بزه. انددهند، ولی هنوز به طور روشن رخ ندادهآفرین تروریسم را هشدار میو خطر

  .اند بینی شده گیرانه پیش ر جنبه ذهنی داشته و بر پایه مفهومی پیشتروریستی جهان آینده بیشت

در کنفرانس «هاي تروریستی المللی براي شناسایی بزهیافته بینهاي سازماننخستین تالش

 این کنفرانس در چندین پایتخت اروپایی .سازي حقوق کیفري انجام شد المللی یکپارچه بین
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 :Golder, and George, 2004(». پایان یافت1930و در سال  آغاز 1920برگزار شد و از سال 

ژان لوئیس، « المللی با ترورهایی همچون  هاي بینها و ناآرامیو چون زمینه برخی جنگ) 270

) Nyamuya, 2005: 57( »1934دولتمرد فرانسوي و الکساندر، پادشاه یوگسالوي در سال 

گذاري توسط  المللی زودتر از قانون در سطح بینیسمگذاري درباره ترور فراهم شده بود، قانون

نخستین سند درباره تروریسم، کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و . کشورها انجام شد

مایه آن هیچگاه به اجرا ها و درون جامعه ملل بود که مقرره1937 مصوب ،گیري از آن پیش

  .درنیامد

سازمان ملل متحد، خواستِ جهانی براي پس از پایان جنگ جهانی دوم و بنیادگرفتن 

هاي با آنکه چیستیِ گونه. المللی، هویدا شد به ویژه در سطح بین،هاي تروریستیسرکوب بزه

اي است و تروریسم یکسان است و ستون استوار آن، قصد و انگیزه سیاسی، مذهبی و اندیشه

 ,Scholte( ». یا ترساندن استزدن به خشونت، تهدید به آن تروریسم، دست«از جهت رفتار نیز 

and Robertson, 2007, 1139(المللی رویکرد همسانی با سیاست تقنینی ، ولی سندهاي بین

این سندها بر بودِ یک عنصر بیرونی پافشاري کرده و تروریسم را بیشتر با . اندها نداشته دولت

هاي بر اساس دیدگاه«اور دارند، اند از این روست که برخی بیافته فراملی یاد کرده رفتار سازمان

: 1385سیمبر، ( ». اقدام تروریستی با عمل مجرمانه در زمان صلح برابر است،سازمان ملل متحد

152(  

هاي گوناگونی ها، کنوانسیونهاي تروریستی سبب شده درباره این بزهالمللی بزهچهره بین

هاي مایه آنها را در قانونته و درون را پذیرفها بیشتر کشورها این کنوانسیون. بینی شودپیش

توان تروریسم را بر چهار گانه، میهاي سیزدهبر پایه این کنوانسیون. اندداخلی خود گنجانده

. تروریسم هوایی، تروریسم دریایی، تروریسم زمینی و تروریسم مجازي: بندي کرد دسته بخش

هاي داخلی برخی  ولی قانون،نی نشدهبیالمللی پیش هاي بینواپسین دسته هنوز در کنوانسیون

در برابر ( هاي تروریستی که چهره زمینی بزهچون. اندوبیش بدان انگشت گذاشته کشورها کم

 .سنجی ندارندشده، هم هاي گفتهدارند، از جهت گوناگونی و فراوانی با دیگر گونه) دریا و هوا

تر دید و بر چهار توان جزئی میللی ي بین المها هاي تروریستی را با رویکرد کنوانسیونبزه

   .دسته شناخت
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بینی   چهار کنوانسیون پیش،باره هاي تروریستی بر ضد امنیت هوایی که در این بزه، نخست

، 1963 ارتکابی در هواپیما مصوب رفتارهاي و دیگر هادرباره بزهکنوانسیون توکیو : شده است

، کنوانسیون مونترال 1970ونی هواپیما مصوب  با تصرف غیر قانرویاروییکنوانسیون الهه در 

، ، پروتکل 1971 امنیت هواپیمایی کشوري مصوب برضد غیر قانونی رفتارهاي با رویاروییدر 

آمیز در فرودگاههایی  غیر قانونی خشونترفتارهاي به کنوانسیون مونترال در مقابله با پیوست

  .1988وب  مص،المللی هستند که در خدمت هواپیمایی کشوري بین

هاي  دو سند به نام،ي تروریستی بر ضد امنیت دریایی که در این زمینهها  بزه،دوم

 و پروتکل 1988قانونی بر ضد دریانوردي مصوب کنوانسیون رم در رویارویی با رفتارهاي غیر

 ،1988مقابله با رفتارهاي غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهاي ثابت واقع در فالت قاره مصوب 

  .یب رسیده استبه تصو

گیري و  کنوانسیون نیویورك در پیشهاي تروریستی بر ضد امنیت افرادِ ویژه که  بزه،سوم

 در 1973مورین دیپلماتیک مصوب أالمللی از جمله م افراد مورد حمایت بینها بر ضدکیفر بزه

نه در  نه در عنوان و ،ها  کنوانسیونایندر . بینی کرده است هایی پیش مقرره،این زمینه

 به روشنی از بزه تروریستی سخن به میان نیامده و تعریفی از آن پیشنهاد نگردیده ،مایه درون

  .است

ها گاهی بر پایه افزار بزه تروریستی، هاي تروریستی عام که در اینجا کنوانسیون بزه، چهارم

 ردیابی آنها گذاري مواد انفجاري پالستیکی به منظوراند که کنوانسیون نشانه بینی شده پیش

کنوانسیون  و 1979اي مصوب  ، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته1991مصوب 

و گاهی  اند در این دسته،2005  آوریل مصوب،اي با اقدامات تروریستی هستههالمللی مبارز بین

 کنوانسیون ،اند که با این سنجهي تروریستی برجسته گردیدهها بر پایه شیوه ارتکاب بزه

گذاري   بمبمبارزه باالمللی  کنوانسیون بین  ،1979گیري مصوب المللی بر ضد گروگان نبی

 ،مین مالی تروریسمأمبارزه با تالمللی  بینکنوانسیون  و 1997 مصوب دسامبر تروریستی

  .اند بینی شده  پیش1999مصوب دسامبر 

 از رخداد یازدهم ، پس2005اي سال هاي تروریستی هستهجدا از کنوانسیون سرکوب اقدام

گذاران داخلی براي پیکار با تروریسم گام  سان که قانون ، سازمان ملل متحد بدان2001سپتامبر 
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نویس کنوانسیون بینیِ پیشترین کار این سازمان یعنی پیشبرداشتند، کاري نکرد؛ چه برجسته

در سایه بود،   مورد توجه قرار گرفته2001که از سال  1المللی جامع درباره تروریسم بین

 این 2بر پایه بخش نخست ماده . هاي ناهمگون رفته استهاي گوناگون و دیدگاهاندیشه

  : بزه تروریستی دربردارنده موارد زیر است هرنویس، پیش

 هر کس با هر قصد، آگاهانه و به طور غیر قانونی سبب ارتکاب یکی از رفتارهاي زیر - 1«

  :شود

   آسیب بدنی شدید کشتن هرشخص یا واردکردن-الف

هاي عمومی یا اموال شخصی شامل مکانهاي مورد  واردکردن زیان جدي به دارایی–ب 

بري عمومی، امکانات دولتی یا ایالتی، سیستم ترابري عمومی، یا امکانات زیرساختی و بهره

  .محیط زیست

د پیشین که شده در بن هاي اشارهها، تسهیالت یا سیستم واردکردن زیان به اموال، مکان-ج

به طور قطع یا احتماالً  به زیان اقتصادي برجسته انجامد، زمانی که هدف از ارتکاب رفتار با 

المللی به  هاي آن سبب هراس همگانی یا واداشتن دولت یا نهاد بینتوجه به چیستی و ویژگی

  . ندادن رفتاري شود انجام یا انجام

هاي رفتاري تروریسم انگشت نهاده و به تعریف  نمونهر ب،این ماده نیز همانند دیگر اسناد

هاي نویس کنونی بر آن آهنگ بود که با شنیدن دیدگاهپیش. پردازدمفهومیِ پدیده تروریسم نمی

                                                                                                              
گردد و نخستین گام در این المللی به دهه نود بر می تالش براي نگارش کنوانسیون جامع درباره تروریسم بین. 1

 مجمع عمومی 60/46المللی پیوست به قطعنامه  کردن تروریسم بین کن هاي درباره تدبیرهاي ریشه اعالمیه،زمینه

نویس کنوانسیون جامع درباره  پیش، در هند1996 در سال ،پس از آن.  بود1994سازمان ملل متحد در سال 

در ) 1999(مین مالی تروریسمأو ت) 1997(گذاري تروریستیدو کنوانسیون بمب. المللی پذیرفته شد تروریسم بین

سازمان ملل در کنوانسیون جامع به دنبال . روریسم بودهمین دهه دنباله سیاست روشن سازمان ملل در پیکار با ت

بخش ملی  هاي آزادينخست تعریف قانونی تروریسم، دوم پیوند میان تروریسم و جنبش: سه محور بنیادین است

هاي رزمندگان افزارانه و وظیفه ي جنگها ها در درگیري هاي نیروهاي نظامی دولت اقدام،و ضد استعماري و سوم

هاي چندي در نیویورك براي بررسی کنوانسیون جامع تا کنون نشست) موقتی( میته چندگاههک. در جنگ

  ك.براي آگاهی بیشتر ر.  ولی هنوز این کنوانسیون آماده نشده است،نویس داشته سازي پیش نهایی

Http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/intlterr.pdf 
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همه، به یک سازگاري جهانی بر شناسایی تروریسم، پیکار با آن و پیشگیري از آن دست یابد؛ 

هاي  در آبستن باورها و دیدگاهزیراه است؛ کنون به راستی و رسایی نواخته نشد آهنگی که تا

توان به زایش سند جهانی موردِ گوناگون که بر تروریسم سایه انداخته، به این زودي نمی

 با توجه به ،نویس در این پیش،براي نمونه. ها چشم داشتپذیرشِ همه کشورها و همه گروه

مایندگان سازمان کنفرانس اسالمی در ن«ها در برابر رفتارهاي خشن، پشتیبانیِ کسان و دارایی

، در پی 2001پیرامون این تعریف در فوریه ) موقتی(پنجاهمین نشست کمیته چندگاهه

گستراندن تعریف بوده و خواهان افزودن رفتارهایی چون تهدید بر ضد استواري و یکپارچگی 

 ,Orlova, and James  (».ها بودند سرزمینی، یکپارچگی سیاسی و حاکمیتِ استقالل دولت

المللی هواخواهِ حقوق بشر به جهت  هاي بینبر وارونه این دیدگاه نهاد) 27 :2004-2005

بان حقوق  الملل و نیز دیده سازمان عفو بین. گسترده بودن تعریف بر کنوانسیون جامع تاختند

پیگرد اي براي  گسیخته و آن را دروازهگسترده و لگام«المللی را  بشر، تعریف تروریسم بین

  )Ibid(».اند رویه افراد زیر عنوان تروریست دانسته بی

الي آنها  وگرنه از البه،المللی بیشتر براي پیکار با بزه تروریستی استرویکرد سندهاي بین

راستی آن است که بزه تروریستی بر دو . توان چیستی و مفهوم این بزه را روشن ساختنمی

ها مانند دیگر ویژگی.  نتیجه آن،گِ کننده رفتار و دومیکی انگیزه و آهن: ستون استوار است

از . یافتگی یا چندتایی مرتکب یا خشونت نسبت به جان و مال، تنها چهره غلبگی دارندسازمان

ت که مرتکبِ آن، آهنگ پیکار با قدرت را دارد و در روس آن از برجستگی تروریسم ،رو این

مردان است، که همانا هراسِ همگانی یا هراس دولتاش خواهد به برآیندِ انگیزهاین راه می

شدنی است و نیازي به بنیادنهادن   بزه تروریستی با یک نفر نیز انجام،با این حال. دست یابد

دیده نیز نقش برجسته ندارد؛ چه رخدادهاي دیگر، بسیار یافتگی آن نیست و بزه گروه و سازمان

باري چون . کنند جلب میها را به خود یار کمتر نگاه ولی بس،ستانند بیشتر از تروریسم جان می

 ».ایجاد وحشت، ماهیت تروریسم است«افکنی است، بنابراین ها هراسآهنگ بنیادین تروریست

  .ورزي یا تهدید  نه خشونت)188: 1380آزمایش،(

اش با دیگر   پدیده، همسانیاین ی و مصداقی تروریسم، مشکل دیگرجدا از چالش مفهوم

هاي خشن مانند قتل عمد، ضرب اقدام تروریستی تنها با رکن روانی مرتکب از بزه. ستها بزه
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 گرایش بر این است تا تروریسم همچون رفتار ،همچنین. شودگیري جدا میو جرح و گروگان

عبداللهی، ( »المللی ناقض قواعد حافظ صلح و حقوق بشر و در نتیجه به عنوان جنایت بین«

 از تروریسم که همان اي ویژه نسبت به گونهود، ولی این گرایش تنها دانسته ش) 81: 1384

 ،نماید و آن هم نسبت به شدیدترین رفتارهاي تروریستی میالمللی است، راست تروریسم بین

افکندن در میان مردم  المللی، رفتاري بر ضد دولت و هدف آن هراسوگرنه بزه تروریستی بین

توان اقدامی ناقض صلح  میاین را ن هاي خاص است وهدفمردان براي رسیدن به یا دولت

هاي چهارگانه هاي بزه ویژگی،ها و رفتارها همچنین در همه گونه،تروریسم. المللی دانستبین

المللی نیست مگر درباره  بزه ذاتاً بین،المللی را ندارد؛ چه این پدیدهاساسنامه دیوان کیفري بین

  . پوشانی خواهد داشتایی و جنایت بر ضد بشریت همزدتروریسم دولتی که با نسل

هاي ، بیشترین نزدیکی را با فساد و بزه)المللیبه ویژه در سطح بین(هاي تروریستی اقدام

ها و همچون سازِ پاگرفتنِ تروریست، زمینه)شویی به ویژه پول(فساد . یافته دارند سازمان

ریزي و یافتگی، نظم، برنامهیافته، سازمانمانهاي سازبزه. هاي پشتِ جایگاه نبرد است کمک

یافته، از به کارگیري هاي جنایی سازمانآن سو نیز گروه. آموزدها مینگري را به تروریستآینده

هاي مجرمانه ، ها مانند اعضاي سازمانتروریست. کنندها دوري نمیهاي تروریستشیوه

هاي با وجود اینکه در بیشتر اقدام. کننداقدام میشده و هدفمند  ریزي معموالً به صورت برنامه

هاي مزبور، از آن رو در خواستِ  ولی اقدام،تروریستی، کسانِ بیگناه آماج حمالت هستند

   .هاست تا به هدف و خواسته خود در برابر حکومت یا اشخاصِ دیگر برسندتروریست

-هاي جنایی سازمانفته، پیوند گروهیاهاي تروریستی با جرایم سازمانهاي بزهجدا از همسانی

یافته بخش بزهکاران سازمان. هاي تروریستی استتر از گروهیافته با قربانیان خود بسیار نزدیک

آنها با شناسایی قربانیان . دهندعمده رفتارهاي خود را از رهگذر بزهدیدگان و کسان ناآگاه انجام می

 اعتمادشان براي انجام رفتارهاي جنایی مورد نظر خود و برقراري پیوند با آنها، در به دست آوردنِ

هاي تروریستی نه تنها از قربانیان خود براي ارتکاب بزه تروریستی  گروه، ولی در برابر،کوشندمی

ها پیش از ارتکاب برند، که در بیشتر جاها، قربانیان تروریسم کسانی هستند که تروریستبهره نمی

  .شناسندآنها را نمی
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 ولی ،دهندهاي تروریستی معموالً با انگیزه سیاسی، رفتارهاي بزهکارانه خود را انجام میگروه

 اقدامات تروریستی هرچند ،از این رو. هاي مالی هستندیافته داراي انگیزههاي جنایی سازمانگروه

؛ زیرا دگیرن قرار نمییافته سازمانهايبزه زیر جنگ در ،یافته ارتکاب یابند به صورت سازمان

یابند و  هاي مالی ارتکاب می یافته فراملی با انگیزه  سازماندر سطحویژه   به،یافته  سازمانهايبزه

   :حال آنکه

طور همین. شود انجام میهاي سیاسی  تروریستی با انگیزههايقداما«

 ولی رفتار ،پذیرندها در جریان رسیدگی کیفري بیشتر اتهام وارده را میتروریست

  )Thackrah, 2004: 188( ».دانند اتهام را بزه نمیموضوع

یافته همواره راست نیست؛ هاي سازمان این سنجه جداسازي میان اقدام تروریستی و بزه،البته

قاچاق مواد « یافته است، هاي جنایی سازمانترین گروهچه سردمداران مافیا که در زمره برجسته

هاي ثیر گذاشتن یا نظارت بر ادارهأا انگیزه سیاسی به ویژه براي تمخدر را نه تنها با انگیزه مالی که ب

  )Thompson, 2002: 87 (».دادند میدولتی انجام 

در دید . کوشند میان تروریسم کنونی با تروریسم دوران جنگ سرد نیز جدایی اندازندبرخی می

   : تروریسم نوین،این دسته

هاي کنونی در سنجش روریستاي دگرگون شده است، تاز سازمانی به شبکه«

دهی رفتارهایشان را  تر هستند و پاسخهاي پیشین، شناخته شده با تروریست

خواه ایرلند یا گروه سپتامبر  هاي پیشین مانند ارتش آزديپذیرند، تروریست می

هاي کنونی روشن  ولی درخواست تروریست،هاي روشنی داشتند درخواست،سیاه

هاي مذهبی داده ها، جاي خود را به گرایشتروریستهاي سیاسیِ نیست، گرایش

هاي هاي تروریست ولی هدف،هاي پیشین محدود بودهاي تروریستو نیز هدف

  )Bergesen, 2005: 136 ( ».اند کنونی در همه جهان پراکنده

که با وجود   استاي گانه شامل ارکان سههاي تروریستی در جهان واقعی بزه ،در هر حال

رکن  :هاست نسبیتشان، سنجه مناسبی براي جداسازي بزه تروریستی از دیگر بزهپویایی و

قصد عام مرتکب همسان . ستپویاشخصی و   نخست که)ضلع( گوشه مرتکب به عنوانروانی

یکی .  ولی قصد خاص بزه تروریستی دوگانه است،ها مانند قتل استبا قصد عام دیگر بزه
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 قصد ،دیدگان واقعی و دیگريمردان به عنوان بزه دولتقصد خاص در تهدید یا کشتن مردم یا

این دومی را که پویا . ثیرگذاري بر دولت یا شخص خاص به عنوان بزه دیده غاییأخاص در ت

کند، انگیزه مرتکب خواهد بود اي به پرونده دیگر فرق میپذیر است و نیز از پروندهو دگرگون

  . کندها جدا می رکن روانی از دیگر بزهو همین است که بزه تروریستی را بر پایه

در . به عنوان ضلع دوم که هم جان است و هم مال اقدامات تروریستی موضوع

 موضوع ، این دو به طور مستقیم و در تهدید به خشونت به طور غیرمستقیم،ورزي خشونت

ژه با هاي حقوق بشري و به ویموضوع در بزه تروریستی با گرایش. واقعی تروریسم هستند

کشیدن حق حیات و حق امنیت، برجسته شده وگرنه، خشونت و پیرو آن جان و مال، در  پیش

  .بزه تروریستی، عنصر بنیادین نیست

در حال دگرگونی  چشمگیري طوربه که سوم گوشه  به عنوان ،شیوه ارتکاب و وسایل آن

اگر بزه . م است بسته به محدوده تروریس،شیوه ارتکاب بزه تروریستی.  استگونی و گونه

اي مانند تبلیغ یا آموزش زمینهتروریستی تنها با خشونت و یا تهدید به آن باشد، رفتارهاي پیش

هاي ضد تروریسم گرایش  ولی قانون،مین مالی نباید در زیر بزه تروریستی باشدأتروریسم یا ت

یازي به کشتار را تبه این دارند که جنگی از رفتارها از تبلیغ،تحریک و آموزش گرفته تا دس

  . هاي ارتکاب تروریسم، لزوماً خشن نیست شیوه،در این حال. بزه تروریستی بدانند

  

   تروریسم چون جنگ:ب

هاي تروریستی در پیرامون جنگ بیشتر تروریسم پیوند استواري با جنگ دارد و نرخ اقدام

اي است بر انبار  قهگاه جر به همین دلیل، پیش از جنگ، تروریسم گاه.از زمان صلح است

 به دلیل ،در هنگام جنگ. هاي جنگ و خود دلیلی بر آغاز جنگ استباروتِ خشمِ طرف

یافتن جنگ  گردد و پس از پایان میي تروریستی بیشتر ها هاي درگیر، اقدامپذیري طرفآسیب

صت ي درگیر، فرها نیز این چگونگی همچنان دنباله دارد و تا زمان بازیابی و بازسازي طرف

هاي هاي تروریستی حتی اگر از سوي دولتکنش. ها آماده استهمچنان براي تروریست

هاي جنگ را زیر پا ها و قانوندرگیر انجام شود یا پشتگرم به پشتیبانی آنها باشد، چون گزاره
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 همچنان کنش تروریستی به ،رود و از جهتِ چیستیگزارده، بخشی از جنگ به شمار نمی

  .رودشمار می

، گفتمان نیرومندي یافت، بر 2001یوند تروریسم و جنگ در ورايِ رخداد یازدهم سپتامبر پ

 بازرگانی يها ها به پایگاه با یورش تروریست،به ویژه. این پایه که تروریسم خود، جنگ است

دستانه بر هاي باختري به این نتیجه رسیدند که اگر جنگ پیش ایاالت متحده، دولت پدافنديو

 وتاختمورد هاي گوناگون، ریسم را نیآغازند، بسا در گام پسین، خاك آنها از گوشهضد ترو

درنگ پس از رخداد  که بی1373 به ویژه قطعنامه ،منیتهاي شوراي ادر قطعنامه. ردیگقرار تاز 

که در منشور  به سانی،المللی یازدهم سپتامبر صادر گردید، تروریسم بر ضد صلح و امنیت بین

ها یا یاختن به زور بر ضد تروریستبینی شده، دانسته شد تا راه دستملل متحد پیشسازمان 

  . کشورهاي پشتیبان آنها براي کشورهاي باختري فراهم گردد

آور در برابر ها نیز گرایش نیرومندي دارند تا خود را همچون سربازي جنگتروریست

گرایش به این « بزه؛ به ویژه اینکه اینها نهد دانن رفتار خود را جنگ می،رو دشمن بدانند و از این

دارند که چنانچه گرفتار دشمن شوند، از حقوق یک اسیر جنگی برخوردار شوند نه اینکه با 

جدا از این اگر تروریست،  ) Thompson, 2002: 88(».آنها همچون متهم به بزه رفتار نمایند

 ولی اگر ، نظامیان دشمن را داردکم حق کارزار بانظامیِ در حال جنگ شمرده شود، دست

 ، در این میان1.درازي به هیچ کس را نداشته استبزهکار دانسته شود، حق هیچگونه دست

دانند، راهی مگر خاموشی و  میماند که وقتی، دو طرف درگیر خود را در حال جنگ قانون می

در زمان « ها در پیش ندارد؛ چه بر پایه یک گزاره حقوقی روم باستان  پیروي از سیاست دولت

 رخ نموده 2001این گزاره دوباره پس از یازدهم سپتامبر «و  2».کشدجنگ، قانون زبان در می

  )Garrison, 2006-2007: 165 (».است

بسته به توان تروریسم را جنگ نامید؟ پاسخ به این پرسش واحال باید دید آیا به راستی می

با . جنگ، درگیري مسلحانه میان دو یا چند کشور است. هاي آن استشناخت جنگ و گزاره

                                                                                                              
شود؛ همچنانکه تامسون گفته، اگر کسی یک شخص معمولی را بکشد، قاتل ولی  در حالی که وارونه این رفتار، انجام می. 1

   )Thompson,2002: 88(گردد تر میشود و کیفرش سنگیناگر یک پلیس را بکشد؛ تروریست خوانده می

2. Enter arma enim silent leges 



 187ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردي رویداد غزه

المللی و هم در سطح المللی درباره جنگ، آن را هم در سطح بینهاي بین قانون،این حال

  : دهنده معنايِ حقوقی جنگ عبارتند ازعنصرهاي تشکیل. اندداخلی شناسانده

زمانی که به موجب آن جنگ مستلزم نبرد نیروهاي سا عنصر تشکیالتی و«

له أنتیجتاً جنگ داخلی تا زمانی که مس. مسلح کشورها با یکدیگر است

شناسایی به عنوان متخاصم پیش نیامده باشد، جنگ به مفهوم خاص کلمه 

عنصر مادي که آن، اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی . نیست

واقع همان قصد و اراده مبادرت به جنگ است و عنصر معنوي که در . است

 ضیائی (».داربودن جنگ که بر اساس منافع و مصالح ملی استعنصر هدف

  )47-46: 1373بیگدلی، 

 پذیرش نبه از جیکم .ها به جنگ نزدیک و از بزه دور است نبهتروریسم از برخی ج

کننده چون نیرو و ازدر جنگ، طرف آغ. هادهی رخداد تروریستی از سوي تروریست پاسخ

افزار، اعالن  هاي خود دارد، پیش از به کارگیري جنگرزمنده بیشتر یا برابر با طرف یا طرف

 نیز 1907رسانی تنها جنبه عرفی داشته و در پیمان سوم الهه مصوب این آگاهی. دهدجنگ می

هاي  اقدام. داندین میپیشینه، آغاز جنگ را بسته به هشدارِ پیشنهادن به این عرفِ با با انگشت

  ولی فرجام آن،آغازد وارونه جنگ، بدون هشدارِ پیشین یا دادن آگاهی میتروریستی بر

هاي آغازگرِ جنگ، چون  ها، برعکسِ دولت یا دولتتروریست. رسانی استبا اطالع) بس آتش(

تروریستی سند و هنگامی که کنش ترنیروي شایان براي درگیري ندارند، از اعالن پیشین می

در اینجا کنش . پذیرنددهی آن را نیز می دادن پیرامون آن، پاسخ انجام شد، افزون بر آگاهی

دهی و   ولی در پذیرفتن پاسخ،گرددتروریستی هرچند از جهت هشدارندادن از جنگ جدا می

 اي است کهدر برابر، بزه پدیده. کندفرجامِ رفتار خویش همچون دولتِ آغازگرِ جنگ عمل می

. شود و مرتکب در تالش است هیچ ردپایی از خود به جاي نگذاردبه طور پنهانی انجام می

 ولی ،این است که آمار جنایی درباره بزه همواره با آمار سنگینی از بزهکاري پنهان همراه است

 ،جدا از این. پرده است روشن و بی،المللیآمار رخدادهاي تروریستی، به ویژه تروریسم بین

دهد، محکومش ها در هر باري که رخ می تروریسم، بزه بود نیازي نبود دولت«اگر 

  ) Thompson, 2002: 88(».کنند
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یافتگی، هرچند از حیث سازمان. هاي تروریستییافته در انجامِ اقدامدوم شیوه سازمان

طور توان تروریسم را بزهی دانست که همواره به هاي تروریسم از هم جدا هستند و نمی گونه

استقبال از کشته برنامگی، یافتگی، افزونیِ نیروها، بایابد، ولی سازمانیافته ارتکاب میسازمان

هایی از این  هاي مالی یا شخصی و ویژگیهاي مشترك و نبودِ انگیزهها و هدف بودِ آرمانشدن،

هاي این ویژگی سبب شده تا کنش. کند تا بزهکاردست، تروریست را به سرباز مانند می

هاي ویرانگر جنگ را به ها را گسترده نماید و نشانهتروریستی، حوزه رفتارهاي تروریست

  : به باور جوزف ناي. همراه داشته باشد

بر اساس تغییر در گرایش سیاسی و فناوري تروریسم، سازمان و «

هاي غیر متمرکز تبدیل شد، ها نیز تغییر کرد و به سازمانتشکیالت تروریست

ي عملیاتی خود را ها  کشور جهان سلول60اي که القاعده در بیش از هبه گون

نتیجه آنکه تغییر گرایش و سازمان باعث گردید که تروریسم . پراکنده ساخت

تر یعنی تروریسم قرن بیستم از قدرت معاصر نسبت به تروریسم قدیمی

  )53: 1386خانی،  عبداهللا( ».رسانی بیشتر و کنترل کمتر برخوردار گرددآسیب

هاي درگیر تنها با هدف در جنگ، رزمندگانِ طرف. بودن قربانیان سوم، ناگهانی یا گزینشی

آمیزِ خود شناخت ندارند و هاي خشونتگذارند و از قربانیانِ اقدامپیروزي پا به سپهرِ پیکار می

لتِ کردن آنها بکوشند، به طور گزینشی است وگرنه هدف اصلی، دو اگر به کشتن یا زخمی

توانند با نیروهاي رزمنده دوستانه، تنها می بر پایه اسناد حقوق بشر،البته. طرف درگیر است

آمیز را نسبت به غیر نظامیان انجام دهند، هاي جنگی و خشونتدرگیر شوند و اگر اقدام

ها ممکن است خشونت را هم نسبت به نظامیان روا تروریست. اندمرتکب بزه جنگی شده

هم غیر نظامیان که در هر دو حال، این دو دسته، قربانی ناگهانی یا گزینشی هستند و بدارند و 

ها نه تنها براي مرتکب، شناخته شده دیده بزهدر حالی که بزه. روندقربانی اصلی به شمار نمی

به سخن دیگر در . شودخواهد، انجام میاست، بلکه رفتار بزهکارانه بر شخصی که مرتکب، می

 ولی در کنشِ تروریستی، قربانی واقعی شهروندان و ،دیده واقعی و غایی یکی است بزهها،بزه

  . ا شخصِ داراي قدرت استقربانی غایی، دولت یا نظام سیاسی ی
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توان هایی دارد، ولی به هیچ حال نمیهاي تروریستی با جنگ همسانیبا آنکه اقدام

. ي گرفت یا بر ضد آن هشدار جنگ دادتروریسم را جنگ دانست و نسبت به آن حالت پدافند

ها و ت عالی بررسی تهدیدها، چالشأهرچند تروریسم چالش برجسته جهانی است و هی

هاي برجسته بر ضد جهان هاي سازمان ملل متحد، آن را به عنوان یکی از تهدیددگرگونی

  :هاي جنگ را ندارد؛ چه به گفته اشمیدولی ویژگی ،1دانسته است

وریستی بیشتر از آنکه تاکتیکی ضد نیرو باشد، تاکتیکی ضد اقدامات تر«

ارزش است؛ زیرا در اقدام تروریستی غیر نظامیان دور از درگیري، هدف اولیه 

.  چون باارزش هستند،گیرندآنها مورد حمله تروریستی قرار می. باشند می

 بلکه ،دفاع نوعی اقدام سهوي نیستهاي بیگناه و بی حمله به انسان،بنابراین

کردن سیاسی افرادي  نوعی استراتژي آگاهانه براي متقاعدساختن یا منصرف

 ».است که در بین قربانیان نیستند و همین دلیل تفکیک تروریسم از جنگ است

  )49 :1386، خانی عبداهللا(

هاي المللی درباره جنگ، دو گزاره بنیادین در اندیشههاي بینتا پیش از بنیادگرفتن مقرره

 و دومی 2بودن توسل به جنگ یکی دادگرانه: آوري سایه انداخته بودی بر شیوه جنگفلسف

 گزاره نخست درباره شیوه آغازیدن جنگ بود که باید داراي .3بودن رفتارهاي جنگی دادگرانه

  : هاي زیر باشدویژگی

 جنگ باید از سوي یک قدرت قانونی آگاهی داده شده و آغاز -یک«

 ، جنگ-سه. دستی در جنگ باید دادگرانه باشدبِ پیش سب-دو. گردیده باشد

                                                                                                              
1. High level panel on thereats, challenges and change of the united nationas 

. اند ت را گروهی از وزیران پیشین برخی کشورها بنیاد نهادهأ شناسانده شد و این هی2004نهاد باال در دسامبر 

گانه که از سوي  تهدیدهاي ده. تر استت بررسی شناسایی تهدیدها براي برقراري جهانی امنأآهنگ اصلی این هی

پاشیدگی محیط زیست، هاي واگیردار، از هم، بیماري)فقر(یتنگدست:  از این قرار است،این گروه شناسانده شد

زدایی، رفتارهاي غیر انسانی، ویرانی جنگ افزارهاي کشتار گروهی،  ها، جنگ داخلی، نسل جنگ میان دولت

  بازگفت از وبگاه. تروریسم و بزه سازمان یافته فراملی

http://en.wikipedia.org/wiki/ten threats 
2. Jus ad bellum 
3. Jus in bello 
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 براي آغازگر، به طور بخردانه، دورنماي پیروزي -چهار. واپسین دستاویز باشد

-با اندازه) متناسب( باید سازگار ، خشونت به کار رفته-پنج. وجود داشته باشد

   )Coady, 2002: 11( ».ي پایداري طرف درگیر باشد

  :ه چگونگی رفتار در جنگ است که داراي دو اصل استگزاره دوم نیز دربار

. هاي قانونی روا داشته شودگذاري که بر پایه آن جنگ تنها نسبت به هدفاصل فرق« 

آمیز، آسیب بیشتري در سنجش با گناه اصلی هاي خشونتاصل تناسب که با دستاویز آن، شیوه

نبردن به   که دربردارنده یورش اصل نخست، به ویژه)ibid(».طرف درگیر، به بار نیاورد

  .گذاري میان جنگ و تروریسم استترین سنجه فرقغیرنظامیان است، برجسته

تروریسم همچون جنگ، پیرو زمان و مکان نیست؛ چون نه تنها مکانِ تروریسم در سطح 

کشورهاي جهان پراکنده است، بلکه تروریسم همچون جنگ که آغاز و پایانی دارد، در یک 

شود ادعاي جنگ با تروریسم نیز  این خود سبب می،رو  از این.دهدانی معین رخ نمیدوره زم

یابد و  همچنین به طور خرد و کالن نمود می،تروریسم. به زیر سایه نامکانی و نازمانی فرورود

ها، از  بیشترِ این مصداق،یابد و بنابراین دنباله می،هااز تهدید شخص گرفته تا کشتار انسان

در پرونده نیکاراگوئه بر ضد ایاالت متحده، دیوان دادگستري  1. با جنگ سنجیدنی نیستندریشه

  : المللی بر این دیدگاه بود که  بین

در حالی که در مقابل حمالت مسلحانه، حق دفاع از خود به طور جمعی «

وجود دارد، در مقابل حمالتی که از شدت کمتري برخوردار است، حق توسل 

  )173: 1382زاده،  کرم(».معی با توسل به زور وجود نداردبه اقدامات ج

                                                                                                              
اندازي به سرزمین خود به ها بیشتر گرایش دارند پدیده تروریسم را بزرگ نشان دهند و آن را دست  دولت.1

آمیز یا تهدید به آنها، هاي خشونتها بر این است که از میان انبوه اقدام  سیاست دولت،به سخن دیگر. شمار آورند

دهند و باور همگانی نیز بر این پایه استوار  میه در سطح کالن رخ تنها بر اندك موردهایی پافشاري کنند ک

در پایگاه اینترنتی  می فیل،2009در ژانویه .  تهدید روبرو سازداتواند ملت را بگردد که تروریسم به راستی می می

- تهدید کرده کلن را به یورش وهاي ناشناس شهرهاي آلمان به ویژه برلین، تروریستادد گذاشته شد که نشان می

هایی روبرو  با چالش،2009 در سال ،اند که آلمان و چهار کشور دیگر ها همچنین هشدار دادهتروریست. اند

  :رك. خواهند شد

http://www.newstin.com/rel/us/en-010-010048989 
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هاي چهارگانه ژنو از مرزهاي هاي کنوانسیونهاي تروریستی بر پایه بسیاري از گزارهاقدام

ها، هاي تروریستبراي نمونه، هسته بنیادین اقدام. جنگ جوانمردانه و هنجارمند بیرون است

که بیشترین افراد در   نظامی است، به ویژه در جاییپدیدآوردن هراس در میان شهروندان غیر

هاي  پروتکل یکم پیوست به کنوانسیون51 ماده 2کنند و حال آنکه بر پایه بند آنجا زندگی می

آمیز که منظور اصلی از آن ایجاد وحشت در بین سکنه اعمال تهدیدهاي خشونت«،ژنو

  » .غیرنظامی باشد، ممنوع است

ریسم، گزینشی یا ناگهانی است و ممکن است در این راه،  قربانیان ترو،همچنین

دادن بکوشند، در حالی که بر پایه ماده  ها به هر دستاویزي از جمله فریفتن و نیرنگ تروریست

قتل، «المللی،  هاي مسلحانه بینهاي ژنو ویژه قربانیان درگیري پروتکل پیوست به کنوانسیون37

همین که » .دشمن، با توسل به نیرنگ ممنوع استمجروح یا اسیرکردن یکی از افراد 

اي از نیرنگ و کاري کنند، جلوهدادن عملیاتشان، پنهان ها تالش دارند پیش از رختروریست

 .سازدریزي اسرارآمیز است که این خود، چیستیِ تروریسم را از چیستی جنگ دور میبرنامه

   :براي نمونه

قدرت " کردن نظریه  گروه در اجراییثرترینؤگرا مهاي جهادي اسالمگروه«

کند که  به این گروه کمک شایانی می،این وضعیت.  هستند1"در پراکندگی

گذاري  حمالت بمب. کشف نشوند و بتوانند به اقدامات تهاجمی دست بزنند

شود توسط برخی اعضاي گروه اسالمی مسلح الجزایري در پاریس که گفته می

ي مجزایی به اجرا درآمد که در انگلستان، ها انجام گرفت، از طریق سلول

عملیات . بلژیک و فرانسه شکل گرفته و سپس به یکدیگر پیوسته بودند

هایی مجزا از یکدیگر در آمریکا، آلمان تهاجمی یازدهم سپتامبر نیز توسط گروه

گذاري در ایستگاه راه آهن مادرید که عملیات بمب. و افغانستان صورت گرفت

گذاري در مترو لندن و ایستگاه اتوبوس  رخ داد و بمب2004س در یازدهم مار

هایی است که بر اساس هاي عملیات همه و همه از نمونه،2005در ژوئیه 

                                                                                                              
1. Strength-in-dispersion theory 
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هاي مجازي جهادگران انجام نظریه تئوري قدرت در پراکندگی توسط شبکه

  )32: 1386کلهر، ( ».یافته است

هاي جنگ قرار زیرِ مفهوم و ویژگیبخش در هاي آزاديشایان یادآوري است که جنگ

 ماده یک پروتکل پیوست به 4بند . المللی برخوردارندداشته و از پشتیبانی اسناد بین

 ،المللی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین1949هاي ژنو کنوانسیون

  : کند بینی می پیش1977مصوب ژوئن 

ي ها  کنوانسیون2وتکل به ماده تسري پر(شده در بند قبل وضعیت اشاره«

 احقاق حق برايها  ملت،شود که در آناي میشامل مخاصمات مسلحانه) ژنو

 به نحو مندرج در منشور ملل و اعالمیه اصول حقوق -تعیین سرنوشت خود

ها بر طبق منشور  الملل در خصوص مناسبات و همکاري دوستانه بین دولتبین

هاي استعماري و اشغال بیگانه و بر ضد نظام به مبارزه با سلطه -ملل متحد

  ».پردازندپرست مینژاد

درنگ با نامِ هاي جنگ گرامی داشته نشود، بیبخش نیز هرگاه مقررههاي آزاديدر جنگ

  : پروتکل35بر پایه ماده . کنشِ تروریستی یاد خواهند شد

 هایی که براي تعیین سرنوشت انجام بخش یا درگیريهاي آزاديجنگ«

وسایل جنگ نامحدود نیستند و به کار بردن و ها  در انتخاب شیوه،شودمی

هاي جنگی از نوعی که منجر به وارد   و مواد و شیوهها شونده ها، پرتابسالح

. شود، ممنوع استآوردن صدمات بیش از حد و درد و رنج غیر ضروري می

ها واردآوردن ها یا وسایل جنگی که هدف از آن به کار بردن شیوه،همچنین

مدت بر محیط زیست طبیعی باشد یا احتمال خسارات شدید، گسترده و دراز

  » .چنین اثراتی داشته باشد ممنوع است

بخش، در پیکار جوانمردانه و  جدایی میان اقدام تروریستی و جنگ آزادي،بنابراین

  .هاي جنگ استداشتن گزاره گرامی

هاي درگیر و شهروندان آنها پدید راي طرفهاي جنگ، حقوقی را ب قاعده،به هر حال

یازند، در هاي تروریستی دست میتوان براي کسانی که به اقدامآورده که این حقوق را نمی
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هاي جنگ و حقوق شهروندان و غیر نظامیان ها خود به قاعدهچشم داشت؛ چه تروریست

هاي تروریستی را باز شنی، کنشالمللی، به روهاي بین مقرره،کنند و به همین دلیلپروایی نمی

 پروتکل دوم پیوست به 4 ماده 2بند . دهندهاي جنگ جا نمیدارند و آنها را در زیر مقررهمی

   :بینی کرده است که  پیش،1977ي ژنو مصوب ژوئن ها کنوانسیون

ها شرکت مستقیم نداشته یا شرکت اعمال ذیل علیه افرادي که در درگیري«

 ممنوع است و باید ،مه یافته، در هر زمان و مکان که باشدآنها در درگیري خات

تهدید به ) ح... اعمال تروریستی ) گیري د گروگان)ج:... ممنوع باقی بماند

  ».گفته ارتکاب هریک از اعمال پیش

ي أالمللی دادگستري در ر دیوان بین،نکته واپسین براي جداسازي تروریسم از جنگ آنکه

  :  بر دو اصل پافشاري کرده است،هاي مسلحانه در درگیري1996 ژوئیه 8مشورتی در 

 اصل تفکیک بین اهداف نظامی و ،یکی اصل منع رنج بیهوده و دیگري«

این دو اصل غیر . غیر نظامی و تفکیک بین رزمندگان و جمعیت غیر نظامی

  )  36 :1381  ممتاز،(».قابل تعلیق اند

ستی با اصل نخست به استواري سخن گفت، ي تروریها هرچند نتوان درباره پیوند اقدام

اندازند و حتی ها میان شهروندانِ غیر نظامی و نظامیان جدایی نمیگمان، تروریستولی بی

  .آمیز خود سازند کوشند کسانِ غیر نظامی را قربانی رفتارهاي خشونت می

 برخی با آنکه. توان گفت تروریسم پدیده ناوابسته به بزه و جنگ است می، حالبه هر

 ولی در برخی موردها با آنها فرق دارد و شاید با بررسی ،هاي همسان با این دو را داردویژگی

 ولی از گرانیگاه ، سیاسی ناوابسته و جدا دانست- تروریسم را یک بنیاد حقوقی،هاهمه ویژگی

 کیفر آمیز بوده و بابردارنده رفتارهایی است که سرزنش تروریسم در هر حال در،حقوق کیفري

شناختیِ هاي بزه آنچه سبب شده تروریسم از بزه دوري گزیند، جنبه،البته. روبرو هستند

هاي   وگرنه از دید حقوق کیفري که اقدام،هاي دیگر در سنجش با تروریست استمرتکبِ بزه

پندارد، در هر حال کنش تروریستی، بزه است و رفتارهایی که شدنی میتروریستی را رفتار کیفر

گردد، از سوي  گیري رکن مادي آنها میهایی که سبب شکلگیرد و ویژگی زیر آن جا میدر

  .بینی شده استقانون کیفري پیش
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  داد غزهویرتطبیق چالش ماهیتی تروریسم با : ج

 ولی چون هر دو ،رویارویی اسرائیل با حماس از جهت حقوقی سیماي مشخصی دارد

روند؛  دیگر مشروع و قانونی به شمار میدید برخی ازطرف از دید برخی کشورها نامشروع و 

پردازند یا رفتار خشونت ین دو در برابر هم به جنگ میهمیشه این پرسش مطرح است که آیا ا

پرسش پاسخ اي این   تا اندازه، غزهموردبا نگاه به .  مصداق تروریسم است،بارشان نسبت به هم

  .شود میداده 

 شهروندان حماس ویورشی گسترده بر ضد آهنگ اسرائیل  ،2008سال در روزهاي پایانی 

. اندازي زمینی دنباله یافتس با دست و سپ آغازید هوایی تاخت که بادر سر پروراندفلسطینی 

 امنیتی هايسیسأها و تبیشتر ساختمان هواپیماهاي اسرائیلی ،2008 دسامبر 30شنبه،  روز سه

 .کم ده نفر کشته شدند آن، دستپیرو دادند که  به دولت حماس در غزه را هدف قراروابسته

 2009 ژانویه 17 میالدي آغاز شد و تا 2008 دسامبر سال 27ها از هاي خونین اسرائیلییورش

عفو  ولی بر پایه آمار گفته شده ،اند ها به ویژه کودکان، چندگانهشده آمار کشته. دنباله داشت

در اند که شده روزه اسرائیل به نوار غزه کشته 22 فلسطینی در حمالت 1400الملل،  حدود بین

 است که بیش از مدهالملل آگزارش عفو بین در .خوانی دارد ها هم با آمار فلسطینیمجموع،

 115 نفر کودك و 300 اند که از این تعداد، بودهشدگان فلسطینی غیرنظامینهصد تن از کشته

سیزده شهروند اسرائیلی نیز کشته شدند که هاي غزه، در جریان درگیري .اندنفر زن بوده

هاي فلسطینی به نقاط مسکونی در داخل اسرائیل جان  موشکبرخوردعدادي از آنان در اثر ت

  .خود را از دست دادند

بوده که اسرائیل آن بس   و دولت حماس پیمان آتشدولت اسرائیلها، میان پیش از یورش

جلوگیري از یورش موشکی به وشکی حماس و نابودي توان مو دلیل این کار، را شکست 

، مایر شیتریت، وزیر کشور اسرائیل، برقراري  از آنپیشترهرچند  .جنوب اسرائیل اعالم شد

 گفته بود وي .نپذیرفته بود باریکه غزه را برضد کنونی از عملیات نظامی گامبس در  آتش

 غزه به رون موشکی از ديها شیوربس را بپذیرد که خطر تواند آتشاسرائیل تنها زمانی می

  . میان رفته باشد ازیی در داخل خاك اسرائیل به طور کاملها سوي هدف



 195ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردي رویداد غزه

اي  المللی داشت؛ به گونههاي بینها و پیمانشکستن سنجه نشان از ، رخ دادآنچه در غزه

ع در شمال سی در غزه گزارش دادند که یک مسجد در شهر بیت لهیا، واق.بی. خبرنگاران بیکه

 منابع . استاري نماز مغرب توسط هواپیماهاي اسرائیل بمباران شدهوار غزه، در زمان برگزن

اند که   نفر در این حمله خبر داده20شدن بیش از   نفر و زخمی13شدن حداقل  درمانی از کشته

دانشگاه آمریکایی بیت لهیا هم هدف حتی . اند در بین قربانیان، زنان و کودکان نیز مشاهده شده

 -سی.بی.بی( .رار گرفته و تخریب شده، نگهبان دانشگاه هم در این حمله کشته شده استق

  )1387 دي 14 -2009 ژانویه 3شنبه 

 صلیب سرخ.  نگشودها در میانه یورش، کمتر نهادي بود که زبان به سرزنش اسرائیلی

 ،وز انتظاراي گفت گروه پزشکی بعد از چهار ربا انتشار بیانیه 2009 ژانویه 8 در جهانی

 ،شده سرانجام روز چهارشنبه اجازه یافت وارد شهر غزه شود و در آنجا و در یک خانه بمباران

چهار کودك را در کنار اجساد مادرانشان پیدا کرد که به خاطر ضعف جسمی قادر نبودند روي 

ن  سربازان اسرائیلی در نزدیکی محل این ساختما،به گفته صلیب سرخ .پاهاي خود بایستند

 . اما به کودکان کمک نکرده بودند،اند اند و به طور حتم از این موضوع خبر داشته حضور داشته

در ادامه این بیانیه آمده که از آنجایی که نیروهاي امنیتی اسرائیل در این منطقه حصار برپا 

ن موراأاند مجروحان را جا به جا کنند و م ي صلیب سرخ قادر نبودهها  آمبوالنس،اند کرده

بازگفت ( . کودکان و مجروحان را از این محل خارج کنند،اند با قاطر صلیب سرخ مجبور شده

  )2009 ژانویه 8 - از بی بی سی

بسیاري از توان مرگ د، آورده که نمی منتشر شدر دوم ژوئیهالملل که عفو بینگزارش 

اتفاقی " عنوان یر اسرائیل به غزه کشته شدند را زاي هفته  سههايیورشفلسطینیانی که در 

دادن آن وجود دارد،   که در هر حمله قانونی هم امکان رخ"صدمات ثانوي" یا ناشی از "اشتباه

 "اي کننده مسائل ناراحت"گوید عفو بین الملل می. نادیده گرفت یا غیرقابل طرح دانست

کردند  یماز جمله اینکه چرا کودکانی که روي بام خانه خود بازي . همچنان روشن نشده است

گیري شده بودند  هایی هدفموشک"اند، با  کرده میان رسیدگی یا پرسنل پزشکی که به مجروح

 به خوبی قادرند هدف خود ،کنند میکه از دقت باال برخوردار است و سربازانی که با آنها کار 

 چون ؛افزاید که جان بسیاري از دست رفتالملل می گزارش جدید عفو بین".را ببینند
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 ".اند ادهد میي پزشکی اجازه دسترسی به مجروحان را نها اغلب به گروه"وهاي اسرائیلی نیر

کید دارد که اسرائیل أهاي متعدد دیگري که در گذشته منتشر شده، تاین گزارش مانند گزارش

، مانند فسفر سفید و آتش توپخانه نیز "غیر دقیق"ي ها  از سالح"دقیق"ي ها در کنار سالح

هاي کسب و اماکن عمومی نوار غزه ها، محلالملل تخریب خانه  عفو بین.ه استاستفاده کرد

تحت " ها  توصیف کرده و گفته است که این تخریب"عمدي و وحشیانه"توسط اسرائیل را 

الملل آورده است که هیچ  گزارش عفو بین ، همچنین.عنوان ملزومات نظامی، قابل توجیه نیست

ان دهد پیکارجویان فلسطینی با انگیزه نظامی، غیرنظامیان غزه را مدرکی به دست نیاورده که نش

  .ي خود بمانندها اند در ساختمان وادار کرده بوده

شکستن " یک گروه فعال متشکل از سربازان اسرائیلی به نام ، )2009 ژوئیه (در همان ماه 

دت گرفته و آن  نظامی این کشور که نامشان فاش نشده، شها بیش از بیست و پنج ، از"سکوت

به گفته این سربازان، دستورات نظامی آنها شامل شناسایی و تمیزدادن  .اند را به ثبت رسانده

اند که طبق دستور فرماندهان، اعضاي ارتش  این سربازان گفته .جنگجویان از غیر نظامیان نبود

 اگر به کردند، حتیشدن و تلفات خود جلوگیري می جروحاسرائیل باید هر طور شده از م

، براي سربازان این "شکستن سکوت"طبق گزارش گروه  .قیمت جان یک فلسطینی تمام شود

گونه توضیح داده شده بود که جان آنها از همه چیز مهمتر است و به هیچ عنوان نباید به علت 

یک سرباز در شرح  .بودن فلسطینیان قربانی شوند کردن به وضعیت نظامی یا غیرنظامی شک

 اما به ما ،به ما دستور نداده بودند که هر کسی را دیدیم بکشیم«: ود نوشته استخاطرات خ

توانیم هر کسی را  میشویم، از یک فاصله مشخص  میاي نزدیک  گفته بودند که وقتی به خانه

طبق شهادت این سربازان، » .که در معرض دیدمان قرار گرفت، حتی اگر زن مسن بود بکشیم

- به عنوان سپر انسانی استفاده می، از غیر نظامیانها ام ورود به ساختماننظامیان اسرائیلی هنگ

هاي ه و یا براي پوشش تونلشد گذاريانه و ساختمان به بهانه آنکه بمبتعداد زیادي خ. کردند

 با ،یی که در این گزارش ثبت شدهها بسیاري از شهادت .اند، نابود شدند زیرزمینی ساخته شده

ي حقوق بشري درباره عملیات ارتش اسرائیل در غزه ادعا کرده بودند، ها ن سازماآنچه قبالً

  .)1388 تیر 24 -2009 ژوئیه 15 -سی.بی.بی(مطابقت دارد
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کمیته ( ، اعضاي گروه ویژه سازمان ملل متحد) اردیبهشت14( آوریل 4روز دوشنبه، 

اسرائیلی و حماس مور رسیدگی به اتهام ارتکاب جرائم جنگی توسط نیروهاي أ م)یاب حقیقت

 . کاري خود را در مقر سازمان در ژنو برگزار کردند نخستین نشست، غزهدرگیريدر جریان 

 و وظیفه آن رسیدگی به گردید توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل تشکیل این کمیته

هاي این گروه در پژوهش . بودارتکاب احتمالی جرائم جنگی توسط اسرائیل و گروه حماس

  . شدآغاز از غزه 2009وئن ژ

 در باره حمله به مدارس این سازمان در غزه، ،2009سازمان ملل متحد در گزارشی در می 

ب کند عملیات نظامی اسرائیل موجاین گزارش خاطر نشان می .از اسرائیل به شدت انتقاد کرد

ان ي سازمها  در شش حمله از نه حمله عمده به ساختمانشدن و بروز خرابی  کشته و زخمی

گزارش سازمان ملل خواهان تحقیقات بیشتر در مورد وقوع احتمالی جرایم . ملل شده است

  . جنگی در غزه شده است

دهد استفاده اسرائیل از فسفر سفید در نزدیکی یک مدرسه  میتحقیقات این سازمان نشان 

-عنوان بیز این اقدام اسرائیل به شدن دو کودك شده که این گزارش ا ها موجب کشتهیفلسطین

 از فسفر گیري شایان یادآوري است که بهره. توجهی شدید به زندگی انسانی یاد کرده است

 دست کم در مناطق باز و با هدف استتار تحرك نیروهاي نظامی ، البته.سفید غیر قانونی نیست

زدن  مهجایی که احتمال صد  این ماده نباید در،المللی هاي بین  اما بر اساس کنوانسیون،در منطقه

  .به غیر نظامیان وجود دارد، استفاده شود

مان ملل در این گزارش در یک مورد، پیکارجویان فلسطینی را در حمله به ساختمان ساز

 پس از تحقیقات محدودي که توسط سازمان ملل متحد ، همچنین.غزه مقصر دانسته است

ه است بابت خساراتی که صورت گرفت، بان کی مون، دبیر کل این سازمان، از اسرائیل خواست

  . میلیون دالر غرامت به این سازمان بپردازد11ي این سازمان در غزه وارد شده، ها به ساختمان

  :به گفته رئیس کمیته. منتشر شد 2009 در نیمه سپتامبر 1یاب نتیجه گزارش کمیته حقیقت

                                                                                                              
1- United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict 
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ما براساس حقایقی که به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که شواهد « 

ی، حقوق بشردوستانه و لالمل حکمی دال بر موارد جدي نقض حقوق بینم

   ».غزه روي داده است حقوق بشر در عملیات نظامی اسرائیل در نوار

شدنش در سازمان ملل متحد در مقام گروه  پذیرفته دلیلجایگاه اسرائیل به  ،با این حال

.  دریچه جنایت جنگی نگریسترنگ است و خشونت این رژیم را باید از بسیار کمتروریستی، 

  .مصداق جنایت جنگی است نه تروریسمرو اقدامات اسرائیل در غزه  از این

در نگاه کشورهاي باختري، حماس گروه تروریستی است ولی باید دانست که برنامه و 

هاي اندازيدستها و بخشی ملت فلسطین از دست زورگویی اقدام حماس در راستاي رهایی

 در خصوص ،1949هاي ژنو  ماده یک پروتکل پیوست به کنوانسیون4 بند .اسرائیل است

  :کندبینی می پیش،1977 مصوب ژوئن ،المللیحمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین

ي ها  کنوانسیون2تسري پروتکل به ماده (شده در بند قبل وضعیت اشاره «

ها جهت احقاق حق شود که در آن ملتاي میشامل مخاصمات مسلحانه) ژنو

 به نحو مندرج در منشور ملل و اعالمیه اصول حقوق -تعیین سرنوشت خود

الملل در خصوص مناسبات و همکاري دوستانه بین دولتها بر طبق منشور  بین

هاي   به مبارزه با سلطه استعماري و اشغال بیگانه و بر ضد نظام-ملل متحد

  ».پردازندپرست مینژاد

بلکه  ، تروریسم باشدتواند در جامهحماس با اسرائیل، نمییی نظامی ، رویارورو از این

در کشاکشی که میان آنها رفته هم حماس و هم اسرائیل  بنابراین، .خود، مصداق جنگ است

یاب مطرح در گزارش کمیته حقیقتآنچه . مشمول مقررات جنگ هستند نه مقررات کیفري

هاي تار غیر نظامیان و بمباران منطقهدر قالب کشدادن جنایت جنگی از سوي اسرائیل  شده، رخ

، رخداد یاب و شرایط جنگی کمیته حقیقت رخداد غزه بر پایه گزارش ،بنابراین .مسکونی است

  .، بلکه جنایت جنگی استرودتروریستی به شمار نمی
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  گیري نتیجه

 است که  امروزه این عنوان، انگیهاست و سیاست دولتدر گرو روریسم تچیستی 

 بیشتر ،بنابراین. زنند میهاي رویارو با خود   و دولتها گروه دادن براي بدنام نشان ها قدرت

شود، در  می براي آنها استفاده ،"پشتیبانی از تروریسم" یا "تروریسم"موردهایی که از عنوان 

مرز  ،)افراد غیر نظامی(  نسبت به شهروندان، با این حال.واقع تروریسم یا پشتیبانی از آن نیست

در یورشی گسترده به دولتی اگر همچنانکه . جنایات جنگی ناروشن استتروریسم و 

هاي آنها را از میان بردارد، اگر در ن را بکشد یا زخمی کند یا دارایی، شهرونداها گاهسکونت

، به حین جنگ باشد، جنایت جنگی است و اگر همین دولت هرچند در زمان جنگ

 یا کشتن برخی افراد ویژه دست بزند، رفتارش، تروریسم مسکونیهاي گذاري در مکان بمب

   .خواهد بود

 آغازید و هرچند با آغاز یورش خونین به غزه، مقررات جنگی رخداد غزه از سوي اسرائیل

رود؛ بلکه جنایات جنگی تروریسم به شمار نمیاز نگاه حقوقی،  ولی ،شدنیز زیر پاي گذارده 

اند،  را نپذیرفتهالمللی  دیوان کیفري بیننه حماس، هیچیک اساسنامه  نه اسرائیل و چونبوده و 

 از سوي سازمان ملل 2009گزارش سپتامبر  .قضیه را به دیوان ارجاع دهدشوراي امنیت باید 

به عنوان مرتکب چندین جنایت جنگی در غزه شناسانده متحد، در گام نخست اسرائیل را 

   .است
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