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 از فسفر سفيد عليه مردم غزه ژيم صهيونيستيراستفاده 
  الملل از منظر حقوق بين

 
  آرامش شهبازي

  
  
  
  

  چكيده١
 دسـامبر   27( روزه   22 غـزه در جنـگ       معليـه مـرد    رژيم اشغالگر قدس     توسطكاربرد فسفر سفيد    

 عليـه   فـسفر سـفيد   استفاده از . جاي گذاشت   قربانيان زيادي از خود به    ) 2009 ژانويه   17تا   2008
هـاي   در مكـان  ريزي شده و بـه دفعـات          صورت برنامه    آني، بلكه به   و نه بود  نه اتفاقي    ،م غزه درم

بـان     ديـده  گـزارش  .است  ه   و هوايي رژيم اشغالگر قدس تكرار شد       زمينيي  هامختلف توسط نيرو  
 بارهانيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس،  مبين اين واقعيت است كه   2009حقوق بشر در مارس     

ايـن امـر    انـد كـه        استفاده كـرده   اران مناطق مسكوني غزه   ـبمبر سفيد در    ـات داراي فسف  ـاز مهم 
هاي غيرنظامي از جمله مدارس، شركتها، مراكز خريـد،          خسارات جدي به ساختمان    ورود   بهمنجر  

رزيـابي   ا .سـت ا    شده كشته و زخمي شدن افراد غيرنظامي بسياري در اين مناطق         مراكز درماني و    
الملل محور اصلي ايـن مقالـه را تـشكيل            اساس موازين حقوق بين    حقوق بشر بر   بان ديدهگزارش  

   .دهد مي
 روزه،  22نوار غزه، جنايت جنگي، فـسفر سـفيد، حقـوق بـشردوستانه، جنـگ                :واژگان كليدي ٢

  فلسطين، رژيم اشغالگر قدس
 

                                                           
. الملل دانشگاه عالمه طباطبايي ي حقوق بيندانشجوي دكترarameshshahbazi@gmail.com 
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  مقدمه٣
ني خود را عليه نـوار       رژيم اشغالگر قدس حمالت هوايي و متعاقباً تهاجم زمي         2008 دسامبر   27در  

ادامـه يافـت تعـداد      ) 1387 دي ماه    28 (2009 ژانويه   17در اثر اين حمالت كه تا       . كردغزه آغاز   
ها و تأسيسات زيادي منهـدم       ساختمان  غيرنظامي غزه كشته و مجروح شده،      قابل توجهي از مردم   

ـ  17 در شنبه شب     رژيم صهيونيستي جانبه توسط    بس يك   اعالم آتش . شدند   باعـث    2009ه   ژانوي
  .هاي نظامي در نوار غزه تا حدودي فروكش كند شد تا درگيري

وري ايـن  بس ص دفاع غزه پس از اعالم آتش  به مردم بياشغالگر قدس هر چند حمالت رژيم     
 به منطقـه غـزه بـسيار        رژيم اشغالگر قدس   روزه   22اما آنچه در تهاجم     رژيم كماكان ادامه يافته،     

 و مهمـات  هـا   سـالح  از   رژيم صهيونيـستي   استفاده وحشيانه نيروهاي     ،دبرانگيز بو   مشهود و تأسف  
هـاي شـديد      اي كه باعث اشتعال گسترده و سوختگي         ماده ؛حاوي فسفر سفيد عليه مردم غزه بود      

المللـي بـه       شماري از نهادهاي بين    ،در اعتراض به اين اقدام ددمنشانه رژيم صهيونيستي       . شود  مي
 يـك سـازمان     عنـوان   بـه  حقوق بشر    بان  ديده ،در اين ميان  . داختند و اظهارنظر پر   سيتحقيق، برر 

از  رژيـم صهيونيـستي   المللي غيردولتي و مستقل، پس از بررسي موضـوع اسـتفاده نيروهـاي                بين
ترديد گزارش     بي 1 . منتشر ساخت  2009 مارس   30 در   ، گزارش خود را   فسفر سفيد عليه مردم غزه    

ـ          و ش  2009بان حقوق بشر در مارس       هديد دسـت آمـده      هواهد و اطالعاتي كه توسط اين مرجـع ب
ها و شـواهد موجـود از آثـار           ها، عكس   مصاحبه. تواند راهگشاي مناسبي در اين خصوص باشد        مي

توانـد موضـوع تحقيقـي مـستقل در        بان مي  هزعم كارشناسان ديد     تخريبي اين ماده در غزه كه به      
هيونيستي باشد، سـندي معتبـر در مـورد         طرح مسئوليت كيفري فردي سران و مسئوالن رژيم ص        

يي مثـل   هـا   دولـت  و قابل استناد توسـط       اين رژيم  جنگي توسط نيروها و مقامات       جناياتارتكاب  
جمهوري اسالمي ايران است كه خواستار توجه جامعه جهاني به وضعيت غزه و تعقيب و مجازات                

  .المللي هستند  جنايات بينمرتكبين
هـاي مـوردي صـورت         بررسـي  بان حقوق بشر،   هر گزارش ديد   ضمن تمركز ب   ،در اين مختصر  

ـ            ،رتبه رژيم اشغالگر قدس    گرفته، برخي اظهارات مأموران عالي     د   و آثـار موجـود در غـزه كـه مؤي
الملل موضوعه در اين خصوص نيز خواهيم         ، به قواعد حقوق بين    ارتكاب اين جنايات در غزه است     

در نوار غزه هر انساني را       رژيم صهيونيستي يات ارتكابي   ترديد فارغ از اين امر كه جنا       بي. پرداخت
                                                           

1. Rain of Fire, Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 2009 Human Rights Watch, Printed 

in the United States of America, available at http://www.hrw.org, (30 March 2009). 

از فسفر سفيد    رژيم صهيونيستي  حقوق بشر در مورد استفاده       بان  ديدهقاله بارها به گزارش     الزم به يادآوري است كه در طول م       
ع بـه صـفحه   پذير شده است ارجا از آنجا كه دسترسي به اين گزارش از طريق اينترنت امكان. عليه مردم غزه استناد شده است   

شود   ارجاعات به گزارش به همين نشاني اينترنتي ختم ميبنابراين تمام. تواند چندان دقيق قلمداد شود مورد استناد گزارش نمي
  .و براي جلوگيري از افزايش حجم مقاله از ذكر مكرر منبع در پاورقي خودداري شده است
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گيـري سياسـي يـا       سازد، بررسي حاضر در چارچوبي حقوقي و مستقل از هرگونه جهـت             آزرده مي 
  . صورت خواهد گرفتمذهبي خاص

  
ـ        بان  ديده گزارش   )مبحث نخست ٤ رژيـم  ت جنگـي    ا حقوق بـشر در مـورد جناي

   در نوار غزهصهيونيستي
  بان حقوق بشر در غزه ه وقايع با تكيه بر گزارش ديد بيان)گفتار اول٥

 22در خصوص كاربرد وسيع فسفر سفيد در خـالل عمليـات نظـامي              بان حقوق بشر     ه ديد گزارش
 بـه عمليـات     ادامـه يافـت و     2009 ژانويـه    18 تـا    2008 دسـامبر    27 از    عليه مردم غزه كـه     روزه

 و  ت گرفتـه  ور عميقي كه در غزه ص     قاتتحقيبر مبناي   نيز مشهور شده     2»هدايت عملياتي طرح  «
  .با بررسي شواهد عيني و مصاحبه با برخي قربانيان تهيه شده است

قربانيـان و   از   هجـاي مانـد     حقوق بشر با توجه به شـواهد و مـدارك، آثـار بـه              بان  ديدهزعم   به
 يهـا   سـالح  رژيم اشغالگر قدس از فسفر سـفيد در برخـي از             ،وجود در منطقه  ـهمچنين عالئم م  

 انجـام تحقيقـات     بـا  رژيـم اشـغالگر قـدس        گرچه ظاهراً . استفاده كرده است  كار رفته در جنگ       هب
 نـشان   قبلـي ، تجـارب    بان هنظر ديد    به كرد، اما    موافقت    در خصوص كاربرد فسفر سفيد     ضروري

. رسـد  نظر مـي  هب بعيد مورد از سوي رژيم اشغالگر قدساين  امكان تحقيقي هدفمند دركه د  اد مي
ت  نظـامي رژيـم اشـغالگر قـدس در نقـض حقـوق مخاصـما               اقـدامات  در مورد قات پيشين   تحقي

توجيه رژيم اشغالگر قدس در اقـدامات صـورت          هرچند عمدتاً  ؛مسلحانه، شاهدي بر اين امر است     
 در زمـان  كه اشتباه در چنين صـحنه شـلوغ و تحـت چنـين فـشاري      بر اين امر استوار بود      گرفته

  . ستقابل اجتناب ا غيرمخاصمه
افزارهايي كه در آنها از فسفر سـفيد اسـتفاده شـده بـود،                جنگ كه تمام گرفته  بان نتيجه    هديد
 و  3افزارهـاي هـوايي تيوكـل      كارخانه ساخت جنگ  يعني   ،مريكاه ا  كارخانجات اياالت متحد   توسط
ت سازي نظامي لوييزيانا فعالي ن زمان براي كارخانه مهماتآ ساخته شده كه در   1989 سال   قبل از 

كننـده مهمـات داراي    كـه تـأمين  ه دولت اياالت متحـد بان،  هزعم ديد   به همين دليل به  4.كرد  مي
 تحقيقات الزم را براي تعيين اينكه آيا رژيـم          بايد  براي رژيم اشغالگر قدس بوده است      فسفر سفيد 

                                                           
2. Operational cast lead  

  .THS89D112-003 155MM M825E1                                   :كد شناسايي بودنداين  داراي ها سالح بيشتر اين . 3
4. C.f. Jane’s Ammunition Handbook 2007-2008, Leland S. Ness and Anthony g. Williams, eds., 

(Surrey, UK: Jane’s Information Group Limited, 2007), p. 644. Available at http:/ /www. janes. 

com/extracts/extract/jah/jah_0461.html, accessed March 6, 2009. The original M825 suffered from flight 

instability, requiring the new A1 version. The E1 brings the old shells to A1 standard. 
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 ،المللي استفاده كـرده اسـت يـا نـه           اشغالگر قدس از اين مهمات در نقض حقوق بشردوستانه بين         
  . انجام دهد

 رژيم اشـغالگر قـدس مـانع        2009 ژانويه   18 تا   2008 دسامبر   27 از   در خالل عمليات نظامي   
از . ايـن منطقـه شـد      نظارتي در اجراي حقـوق بـشر در       حتي اقدامات   ورود هرگونه دارو به غزه و       
ر بش حقوق   نبا هناظران و محققان ديد   . بسته شد توسط اين دولت     نيزطرفي گذرگاه رفح در مصر      

وقـف   به شمال غزه مت    1948 در اين مدت در قسمت مسير نظامي         كه قادر به ورود به غزه نبودند      
 آنها شاهد اقدام نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس در گشودن آتش         ژانويه 15 و   10 و   9در  . شدند

  .ودند ب،گونه كه در شهر غزه و جبليه اتفاق افتاد مشتمل بر فسفر سفيد بر سر مردم غيرنظامي آن
 ژانويـه و سـه روز پـس از خاتمـه آخـرين      21بان حقوق بشر در   ه كارشناسان ديد  ،با اين حال  

ر خـالل ايـن     د.  روز به تحقيقات خود ادامه دادند      دهعمليات از گذرگاه رفح وارد غزه شدند و طي          
 مـصاحبه را بـا برخـي قربانيـان و          بيـست و نـه روز      در ايـن خـصوص       بان حقوق بشر    مدت، ديده 

  .ديدگان ارتباط داشتند، انجام داد ن، رانندگان آمبوالنس و پزشكاني كه با آسيبشاهدا
  

مريكـا و   رژيـم صهيونيـستي، ا     حقوق بـشر بـه       بان ههاي ديد    توصيه ) گفتار دوم ٦
  سازمان ملل متحد

بان حقـوق    ه از سوي ديد   ها  سالح پرسشنامه مفصلي در خصوص كاربرد اين        2009 در اول فوريه    
 فوريه نيروي نظامي رژيم     15در  . نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس تحويل گرديد      بشر تهيه و به     

اشغالگر قدس چنين پاسخ داد كه هيأتي براي تحقيق در اين خـصوص تـشكيل شـده و پـس از                     
 حقوق بشر پيش از ارائه گـزارش        بان  ديده. بان ارسال خواهد شد    هخاتمه تحقيقات، پاسخ براي ديد    

 رژيـم اشـغالگر قـدس،       :عبـارت بودنـد از    آن   كه مخاطبان    كرداتي ارائه   هايي مقدم   نهايي، توصيه 
  .مريكاه اسازمان ملل متحد و اياالت متحد

  :بان به رژيم اشغالگر قدس عبارت بودند از ههاي ديد ترين توصيه مهم
دستور توقف كامل كاربرد مهمات داراي فـسفر سـفيد در منـاطق مـسكوني غـزه و ديگـر                    ـ  
  ؛ها مكان
زاي  هـاي آتـش   ممنوعيت يا محدوديت كاربرد بمب   ) پروتكل سوم ( پروتكل الحاقي تصويب  ـ  

  ؛ي متعارفها سالحكنوانسيون 
شـدگان،   انجام اقدامات الزم و ضـروري بـراي قربانيـان و پرداخـت غرامـت بابـت كـشته                  ـ  

ي نظامي  هاهاي صورت گرفته توسط نيرو       همچنين تخريب  مجروحان و خسارات وارد به اموال و      
  ؛اشغالگر قدس در نتيجه كاربرد فسفر سفيد در نقاط مسكوني شهر غزهرژيم 
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صدور مجوز ورود به غزه براي كارشناسان درماني، پزشـكان و تجهيـزات و ادوات درمـاني                 ـ  
  ؛ي مشتمل بر فسفر سفيدها سالحديدگان  براي مداواي آسيب

 وضـعيت آنهـا در غـزه    ديدگان و قربانياني كه امكان درمان و بهبود       تسهيل در خروج آسيب   ـ  
  .ممكن نيست

  : عبارت بودند ازبه سازمان مللها  توصيه٧
 عنـوان   بـه كاربرد فسفر سفيد از سوي نيروي نظـامي رژيـم اشـغالگر قـدس               تحقيق درباره   ـ  

هاي سازمان ملل در خصوص رفتار نيروهاي نظـامي در غـزه از سـوي شـوراي                  بخشي از بررسي  
خب از سوي دبيركل و همچنين قرار دادن اين موضـوع در            حقوق بشر و نماينده عالي تحقيق منت      
  ؛دستور كار تحقيقات آتي ملل متحد

اي تحقيقي سازمان ملل در خصوص رفتار در غـزه و منطقـه             ه  نتايج تحقيقات گروه   افشايـ  
   ؛جنوبي رژيم اشغالگر قدس در زمان مخاصمه

كل در خصوص   و دبير مستقل از سوي شوراي امنيت      هاي تحقيق    ضرورت تعيين كميسيون  ـ  
 از جمله استفاده از فسفر ،ي موجود در خصوص نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه       هاكليه ادعا 

  دسـامبر 27سفيد از سوي نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس و نيروهاي حماس در فاصله زمـاني              
هاي ضـروري     ها بايد به كشف وقايع الزم و ارائه توصيه         اين كميسيون . 2009 ژانويه   18 تا   2008

  . براي طرح مسئوليت بانيان و تعيين جبران خسارت براي قربانيان بپردازند
  : عبارت بودند ازمريكاه ابه اياالت متحدها  توصيه٨

اين خصوص كه آيا رژيم اشغالگر قدس از توليدات داراي فسفر سفيد در غزه در                تحقيق در ـ  
يـن چنينـي    نامه انتقال مهمات يا سياسـتي ا      المللي يا هرگونه موافقت     نقض حقوق بشردوستانه بين   

  استفاده كرده است يا نه؛
كـه تحقيـق     توقف انتقال هرگونه مهمات داراي فسفر سفيد به رژيم اشغالگر قدس تا زماني            ـ  

  .اي منتهي شود حاضر به نتيجه
  

  از آن عليه مردم غزه رژيم صهيونيستي فسفر سفيد و استفاده )گفتار سوم٩
  ر سفيد و آثار جانبي آن ماهيت فسف)بند اول١٠

شـود و دود عظيمـي از آن    اي شيميايي است كه در تماس با اكسيژن مشتعل مي         فسفر سفيد ماده  
 سـفيد در  فرفـس . سـوزد   دقيقـه مـي  7اي شبيه به سير در مدت تقريباً        گردد كه با رايحه     ساطع مي 

 و تـا  سلـسيوس   درجـه 816 درجه فارنهايـت يـا   1500 تا بيش از شده،تماس با اكسيژن مشتعل   
 در  .دكه هيچ اكسيژني وجود نداشته باشد يا ذخيره اكسيژن پايان پذيرد، قـدرت اشـتعال دار                زماني

 ها سوختگيآيد كه گاه عمق      هاي عميق و دايمي پديد مي      برخورد فسفر سفيد با پوست، سوختگي     
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منتهـي  دي  عفونت و جذب مواد شيميايي در پوست به خـساراتي جـ           . رسد  مينيز  استخوان  مغز  تا  
   5.و در بيشتر موارد با مرگ همراه است شود مي

ـ  ها و خمپـاره    ها، راكت   در تسليحات نظامي، بمب    فسفر سفيد  رود و اساسـاً      كـار مـي    دازها بـه  ان
پـس از برخـورد چنـين       . شـود   آلود كردن صحنه عمليـات نظـامي از آن اسـتفاده مـي             منظور مه  به

د در تـسليحات از خـود دود سـفيد          جـو فسفر سفيد مو  هاي هوايي،    تسليحاتي با زمين يا با تركش     
ـ  ،ي با استفاده از آن اسـتتار كـرده        كند كه نيروهاي نظام     متراكمي ساطع مي   تواننـد    راحتـي مـي     ه ب

هاي رديـاب اخـتالل ايجـاد         قرمز و سيستم   ي در ديد ماورا    دود حاصل  ،عاله بر اين  . جا شوند  هجاب
يـاب و هـدايت شـونده محافظـت         هاي رد   برابر موشك  روهاي نظامي در  از ني با ايجاد مانع،     ،كرده
  6.كند مي

شـود و كـاربرد آن ممنـوع      فسفر سفيد به خودي خود يك سـالح شـيميايي محـسوب نمـي            
المللـي در توسـل بـه         ، حقـوق بـشردوستانه بـين      ي ديگر ها  سالح مانند بقيه    ، با اين حال   7.نيست
كه در مباحث  ضروري بيان كرده   هاي يتدود مح عنوان  بهي آنها اصولي بنيادين را      حاوي  ها  سالح

  .آتي به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت
  

 دامنه عمليات رژيم اشغالگر قدس با استفاده از مهمات داراي فسفر سـفيد و               )بند دوم ١١
   سدهبرآورد خسارات جاني و مالي وارد

 قـدس بـه سـه       ي نظامي رژيم اشغالگر   هادر عمليات غزه، نيرو    بان حقوق بشر    هبر گزارش ديد   ناب
  . شكل از فسفر سفيد استفاده كردند

، نيـروي  2009  ژانويـه 15در .  در حداقل سه حمله هـوايي بـه منـاطق غيرنظـامي            اول اينكه 
هـاي هـوايي     جمعيت غزه مستقيماً از موشك    عملياتي در مناطق پر    نظامي رژيم اشغالگر قدس در    

 غيرنظامي پنـاه گرفتـه بودنـد،        هايي كه جمعيت   حاوي فسفر سفيد عليه مناطق مسكوني و مكان       
در آن روز   . كم چهار غيرنظـامي از يـك خـانواده شـد           استفاده كرد كه منجر به كشته شدن دست       

                                                           
5. “Exposure to White Phosphorus,” signed by Dr. Leon Fulls, Ministry of Health War Room, January 

15, 2009, Ref. Cast Lead SH9 01393109. Original Hebrew on file at Human Rights Watch.  

6. C.f. Jane’s Ammunition Handbook 2007-2008, Leland S. Ness and Anthony g. Williams, eds., 

(Surrey, UK: Jane’s Information Group Limited, 2007), p. 644. See http://www. janes. com/ 

extracts/extract/jah/jah_0462.html, accessed March 6, 2009. 

عنـوان يـك سـالح        بـه ي شيميايي مستقيماً به تسليحات محتوي فسفر سـفيد          ها  سالحدر كنوانسيون ممنوعيت توسل به      . 7
ت زيادي ميان اين تسليحات وجـود دارد و از   شباه،عم برخي از آنجا كه در آثار واردز ه با اين حال ب    .شيميايي اشاره نشده است   

 بـراي مطالعـه   .كـرد ي شـيميايي وارد  ها سالح چنين تسليحاتي را در زمره توان كاربرد دوگانه آنها، مي   با توجه به     سوي ديگر   
هـوري   شيميايي در جنگ تحميلي عراق عليه جم       هاي  سالحالملل و كاربرد      حقوق بين « سيدقاسم زماني،    :رجوع كنيد به  بيشتر  

  .1376هاي دفاع مقدس،  ، بنياد حفظ آثار و ارزش»اسالمي ايران
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هاي نزديـك     هاي اداري و جمعيت هالل احمر و ساختمان        خسارات قابل توجهي هم به ساختمان     
. شـد منجر  ز حوالي آن    محلي مقيم ا  پانصد   بيمار و    پنجاهكم    كه به اخراج دست    گرديدبه آن وارد    

 موشك حاوي فسفر سفيد به ريمـال در مجـاورت مركـز شـهر غـزه                 سهكم   در همان روز، دست   
 ميليون دالر ذخيره دارويـي      7/3 ساختمان و تخريب بيش از       چهاراصابت كرد كه به آتش گرفتن       

  . موجود انجاميد
يا، از آنجا كه نيروهـاي      در حمله عليه دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان و مدرسه بيت اله            

بان حقوق بشر توجيهي در توسل به فسفر         ه ديد حاضر نبودند نظامي رژيم اشغالگر قدس در محل       
در حتي مسئول نيروهاي نظامي      نيافت و    يكردن صحنه درگير   اي براي تيره    وسيله عنوان  بهسفيد  

  . استناد كرد ر حال پيگيري از پاسخگويي امتناع و به تحقيقات د،بان حقوق بشر هپاسخ به نامه ديد
در اقدامي مشابه، نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس در اقدامات خود كه به حاشيه              ،  اينكهدوم  
 پوشـشي بـراي حركـت جمعيـت      عنـوان   بـه شـد از فـسفر سـفيد           نيز كشيده مي   مسكونيمناطق  
ه سـيافا در  در برخي قضاياي موجود در اين خصوص مثالً در قضيه دهكد      . اش استفاده كرد   نظامي

 ژانويه، مقـادير    13 و   10 ژانويه و در دهكده خوضاع در غرب خان يونس در            4كنار بيت الهيا در     
ـ ـن منطقـه پ   ـه مناطق مسكوني در اي    ـفسفر سفيد ب  ات داراي   ـمهمزيادي از    اب شـد كـه بـه       ـرت

د استفاده از فـسفر سـفي  .  نفر انجاميددوازده غيرنظامي و مجروح شدن   ششكم   كشته شدن دست  
 بـه  ر جهت به حداقل رساندن زيان وارد اتخاذ اقدامات مقتضي د    به تعهد   ،در اين مناطق مسكوني   

  . جمعيت غيرنظامي را نقض كرد
ايي حـاوي فـسفر سـفيد در         نيروي نظامي رژيم اشغالگر قـدس از تـسليحات هـو           اينكه سوم

ظور استتار نيـروي    من غزه به از  مسكوني در مسير نظامي جداسازي رژيم اشغالگر قدس         مناطق غير 
  محـل  عنوان  بهاي نظامي فلسطيني    ه هايي كه ممكن بود از سوي گروه       نظامي، سوزاندن درختچه  

هاي زميني و ادوات انفجـاري اسـتفاده     همچنين براي انفجار مين     و اختفا مورد استفاده قرار گيرند    
  . كرد

يـروي نظـامي رژيـم       بـوده اسـت، ن      نظامي  اگر قصد و نيت اصلي استتار      در تمامي اين موارد   
 وداشته  را  ر سفيد   سف ف توسل مكرر به   جاي ه ب  جايگزين ، امكان توسل به تسليحاتي    اشغالگر قدس 

 دودزا كه به همان ميزان فسفر سـفيد  يگرم  ميليصد و پنجاه و پنجهاي  گلولهتوانسته از  مثالً مي 
  . استفسفر سفيد  با كه فاقد خساراتي مشابه ، استفاده كندردك دود ايجاد مي

، در توجيه تعداد فراوان     رژيماين  عالوه بر اين، رژيم اشغالگر قدس و نيروهاي نظامي رسمي           
 سـپر   عنـوان   بـه  بارها حماس را به جهت استفاده از غيرنظاميـان           ديدگان غيرنظامي در غزه    آسيب
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 بـان  ههاي موجود در ايـن سـند، ديـد         در برخي پرونده  . و اهداف جنگي محكوم كرده بود       نظامي8
حقوق بشر به مـدركي در خـصوص اسـتفاده حمـاس از سـپر انـساني در آن محـدوده در زمـان                        

 حـضور   الهوا در مجـاورت شـهر غـزه،          مثل خوضاع و تل    ،در برخي مناطق  .  دست نيافت  مخاصمه
 با اين حال اين امر توجيهي در توسل به استفاده از .ان فلسطيني در مخاصمه مشهود استرزمندگ

  .اي مسكوني نيست هفسفر سفيد در منطق
هاي كشته و زخمي شـده بـا فـسفر سـفيد نـه               عمالً تعداد فلسطيني  بان معتقد است كه      هديد

هاي غزه بـه جهـت امكانـات      بيمارستان. خواهد شد طور كامل معلوم     هبدرستي معلوم شده و نه       هب
ن آگان از   ديـد  سـيب آمحدود خود قادر به شناسايي ميزان دقيق آثار فسفر سفيد و همچنين تعداد              

در . ، آثار جدي اين مواد بر غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي مـشخص اسـت             اين با وجود . اند  نشده
 غيرنظامي، مـشتمل بـر      دوازدهطور مستقيم به كشته شدن       رش، به ا قضيه موجود در اين گز     شش
ده دواز. ه اسـت  ماهـه بـود  پانزدهكه يكي از آنها داراي فرزندي شده  اشاره كودك هفت زن و  سه

 حقـوق بـشر بـه    بان ديده .هاي جدي ديدند  نفر نيز به سبب استنشاق دود ناشي از اين مواد آسيب          
 بيش از دوازده روز از پايـان مخاصـمه         پس از گذشت   كه در آنها غيرنظاميان    كردي برخورد   موارد

  .اصلي از تماس با فسفر سفيد صدمه ديده بودند
، به گرفتند مورد معاينه قرار مي غزه در رسيدگي  عجز پزشكان فلسطيني ازرغم بهبيماراني كه 

هـاي شـيميايي     همانند سوختگي و  هاي درجه سه بودند      ادعاي اين پزشكان عمدتاً دچار سوختگي     
  . رفته بودنددر بسياري از آنها نسوج همراه با عضالت بكلي از بين 

، بـه   2009ژانويـه    31 تـا    21در خالل يازده روز بررسي خـود از         در غزه   بان حقوق بشر     هديد
 ميلي فـسفر سـفيد دسـت يافـت، ايـن            صد و پنجاه و پنج    افزار داراي     پوسته جنگ  بيست و چهار  

ـ    اين پوكـه  . شدند   محسوب مي  مسكونيمناطق عمدتاً مناطقي     جـا مانـده داراي عالمـت        ههـاي ب
ده ر اسـتفا  داد در آنها مقـاديري از مـواد مـذكو           اي با رنگ سبز روشن بودند كه نشان مي         مشخصه

هـا، حيـاط منـازل و در          عالوه بر اينكه مخازن حمل چنين موادي نيـز در معـابر، بـام              ؛شده است 
عالوه بر رنگ مشخصه، اسـتفاده از     .  ملل در بيت الهيا مورد شناسايي قرار گرفت        نمدرسه سازما 

  . ده مشخص بودهاي مورد استفا اين مواد در قالب رايحه سير در مكان
ـ      البته وزارت دفاع رژيم      ويـژه در زمـان مخاصـمه بـا لبنـان در             هاشغالگر قدس در گذشته و ب

 با ايـن حـال در آن زمـان، رژيـم            9. نيز از فسفر سفيد استفاده كرده بود       2006 و   1982هاي   سال

                                                           
8. military shields  

9. In the 2006 war, Israel said it used phosphorus shells “against military targets in open ground,” 

although Lebanese officials claimed civilians had been casualties of its use; see Meron Rapoport, “Israel 

Admits Using Phosphorus Bombs in Recent Lebanon War,” Haaretz, October 22, 2006, 

    78  1388بهار ـ تابستان / چهلمشمارة  / المللي  بينمجلة حقوقي



 مهمـات    كـه  يم استفاده كرده بود، بـه ايـن معنـا         صورت غيرمستق  هاشغالگر قدس از اين مهمات ب     
 و صرفاً در منورهـا در كـشف         ندرد استفاده قرار نگرفته بود     براي شليك به هدفي نظامي مو      مزبور

. دـرفتنـ ـگ  رار مـي  ـورد استفاده ق  ـري م ـگي  دفـآوري اطالعات الزم براي ه      اهداف نظامي و جمع   
متر و   ميلياه و پنجـصد و پنجروي نظامي رژيم اشغالگر قدس از ـزه، نيـدر جريان مخاصمه در غ   

كارشناسان . ها و مهمات خود استفاده كرد       ين مهمات در گلوله   متر از ا   ميلي صد و بيست  همچنين  
بان حقوق بشر، آثار و بقاياي هر دو دسته سالح را در غزه و بخصوص در منـاطق مـسكوني                     هديد

 ميليمتـر از ايـن      صد و پنجاه و پنج    ي حاوي   ها  سالحهايي از     از سوي ديگر به پوكه    . كشف كردند 
مناطق مسكوني نيز دست يافتند و طـرح بحـث مـشروعيت            هاي هوايي منفجره در      مواد در بمب  

  .آيد الملل عرفي و قراردادي نيز از همين جا به ميان مي  حقوق بينبراساس ها سالحتوسل به اين 
  

   حمالت با فسفر سفيد به مناطق مسكوني غزه)سومبند ١٢
گر قـدس از    صراحت به شش مورد كه در آن رژيم اشـغال          بان حقوق بشر در تحقيقات خود به       دهدي

تر اشاره  اختصار به چند مورد مهم  استفاده كرده بود، پرداخت كه بهفسفر سفيد در مناطق مسكوني
  . خواهيم كرد

  
  الهوا  حمله به مناطق مسكوني تل) الف١٣

الهوا در جنوب شهر غـزه عمـدتاً محـل سـكونت متخصـصان و كارشناسـان                  مناطق مسكوني تل  
 منطقـه   عنـوان   به منطقه از آن     اهالي تا جايي كه حتي      نها بود  مختلف دولتي و خانواده آ     هاي  حوزه

 ،روزه 22 هوايي رژيم اشـغالگر قـدس در نخـستين روزهـاي عمليـات               نيروي. كردند  امن ياد مي  
هـاي مـسكوني وزارت كـشور و بخـشي از             ماننـد سـاختمان    ،هاي مشخصي در اين مناطق     مكان

 ژانويه بـه  11اين وضعيت ادامه داشت تا در    . دادبازرگاني را مورد حمله قرار      هاي وزارت    ساختمان
    10.هاي مسلح فلسطيني و نظاميان رژيم اشغالگر قدس انجاميد درگيري شديدي ميان گروه

                                                                                                                                        
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=777560, accessed February 4, 

2009. In the 1982, 

war, Lebanese medical doctors and western reporters said that white phosphorus shells had killed and 

wounded civilians, particularly in Beirut. See William E. Farrell, “Battered Beirut Burying Its Dead as 

Latest Truce Appears to Hold,” New York 

Times, June 27, 1982,http://query. nytimes.com/gst/fullpage. html?sec=health&res= 9C0CE1D 

7153BF934A15755C  A964948260, accessed February 4, 2009, and Robert Fisk, Pity the Nation (New 

York: Atheneum, 1990), pp. 282-85. 
10. Sakher Abu El Oun, “Israel Says Gaza War Nearing End as Fighting Rages,” Agency France-Presse, 

January 11, 2009, Adel Zaanoun, “Gaza City Pounded by Air Strikes, Tank Fire: Witness,” Agence 

France-Presse, January 12, 2009, and Richard 
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كه نيروهاي نظامي رژيـم اشـغالگر قـدس مجهـز بـه        ژانويه و در زماني    15 و   14درگيري در   
 كردنـد،  بـه اوج رسـيد و در           الهـوا پيـشروي    تانك و ديگر تجهيزات نظامي به سمت منطقه تـل         

 ژانويه، نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس حمالت سهمگين خود كه در آن از مقادير               15سحرگاه  
 معتقدند اين حمالت    راشاهدان  .  در اين مناطق آغاز كرد     شد  ل توجهي فسفر سفيد استفاده مي     قاب

 شدن چهار غيرنظـامي      فسفر سفيد به كشته    ،نزديك به سه ساعت تداوم داشت و در همين زمان         
 11.كه همگي از اعضاي يك خانواده و در حال مسافرت با وسيله نقليه شخـصي بودنـد، انجاميـد                  

مشاهدات عيني ديدبان حقوق بشر در      . دين روز ادامه داشت   ـطور متناوب تا چن    ها ب ـه اين درگيري 
هـا و     هاي گلوله   پوكهعالوه بر   .  فسفر سفيد در اين مناطق داشت      كار بردن   به ژانويه حكايت از     22

  .يت بودؤخوبي قابل ر هجا مانده از اين مواد در اين مناطق ب  همهمات مصرفي، آثار تخريبي ب
  

  الهوا  در حوالي تل بيمارستان القدس)ب١٤
حمله نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس به تل الهوا، بيمارستان القـدس و جمعيـت هـالل احمـر                   

 بيمار داشت و بيش پنجاهبيمارستان در آن زمان نزديك به . ادفلسطيني مستقر را نيز هدف قرار د    
 مقيم محلي را كه براي پناه گرفتن از مخاصمه به بيمارستان هجوم آورده بودند در خـود       پانصداز  

  . داده بودجاي 
يم اشغالگر قدس   ساختمان اداري و دو طبقه عمده بيمارستان با مهمات حاوي فسفر سفيد رژ            

 در زمـره  ه در بيمارسـتان پنـاه گرفتـه بودنـد     كـساني كـ  وشن بودوضوح ر ه ب.به آتش كشيده شد 
بـر اظهـارات نـاظر مـديريت خـدمات           بنـا .  مجهز به تسليحات نظـامي نبودنـد       غيرنظاميان بوده، 

بيمارستان، اشتعال قطعات مهمات نزديك به ژنراتورهاي بـرق، همزمـان بـا نگهـداري بـيش از                  
 حـوالي صـبح     ،با اين حـال   . داد   انفجار عظيم در بيمارستان مي      ليتر بنزين، خبر از يك     بيست هزار 

بـه  سوزي با خسارات مـالي فـراوان از جملـه تخريـب چنـدين آمبـوالنس نزديـك                     روز بعد آتش  
وفق بـه كـشف دو مخـزن        ـان م ـب ه كارشناسان ديد  12. مهار شد  ساختمان و ذخيره دارويي موجود    

                                                                                                                                        
Boudreaux and Rushdi abu Alouf, “Israeli Offensive Presses into Gaza City,” Los Angeles Times, 

January 12, 2009. 
11. Those killed were: ‘Uday al-Haddad, 55, branch manager for Palestine Bank Ihsan, 44, (‘Uday’s 

wife) Hatim, 24, accounting student at Islamic University (‘Uday and Ihsan’s son) Ala`a, 14, pupil 

(‘Uday and Ihsan’s daughter). 

12. According to the Palestinian Red Crescent Society (PRCS), Israeli military operations in Gaza 

destroyed three PRCS ambulances and damaged another 16. Human Rights Watch did not investigate the 

circumstances of each incident. 

Palestinian Red Crescent Society, http://www.palestinercs.org/news_details.aspx?nid=158, accessed 

March 6, 2009. 
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فيد در دفتر مديريت بيمارستان شدند كه يكي از         متر فسفر س    ميلي پنجو  صد و پنجاه    گلوله حاوي   
رنگ سبز  . طبقه نخست بيمارستان و ديگري از طبقه مجاور آن به اين محل انتقال داده شده بود               

  . دهنده كاربرد اين مواد در بيمارستان بود كف بيمارستان و شواهد ديگر موجود، نشان
  

  ان خاور نزديك در شهر غزه دفتر مقر نمايندگي سازمان ملل در خصوص پناهندگ)ج١٥
لولـه در   رغم هشدار مؤكد و مكـرر دفتـر نماينـدگي، چنـدين گ              به 2009صبح روز پانزدهم ژانويه     
كـم   شش پوكه منفجر شده در مقر سازمان ملل كشف شد كـه دسـت             . حوالي اين مقر منفجر شد    

كـم    دسـت  ،ناين در حالي اسـت كـه در آن زمـا          . سه پوكه محتوي فسفر سفيد در ميان آنها بود        
 بـسياري از تجهيـزات آموزشـي و         13. غيرنظامي در دفتر ملل متحد سـنگر گرفتـه بودنـد           هفتصد

هيبي كـه   سوزي م   آتش. همچنين ذخاير فراواني از مواد غذايي و دارويي در اين ميان از بين رفتند             
  . ژانويه ادامه داشت27 يعني تا ، روزدوازده به مدت متعاقب اين حمالت رخ داد

ز اين محل بـه بـرآورد خـسارات          ضمن بازديد ا    و هشتم ژانويه    بان در بيست    هان ديد كارشناس
 ميليـون دالر  7/3 به تجهيزات دارويـي بـالغ بـر         كه در اين ميان تنها خسارات وارد       پرداختند   وارد
. يك نفر از اعضاي سازمان ملل و همچنين دو تن از خدمه نيز در اين حمله آسيب ديدند14  15.بود

تنها پـس از    اش    چنان معتقد بود كه نيروهاي نظامي     لگر قدس در اين خصوص هم     رژيم اشغا 
ديـدار  هرچنـد، متعاقـب     . اند  حمله نيروهاي حماس از داخل مقر ساختمان به آنجا تيراندازي كرده          

ايهـود  ( از اين مناطق، نخست وزير رژيم اشغالگر قدس،          )مون  كي بن(دبيركل سازمان ملل متحد     
  16.كردبت عذرخواهي ، از اين با)اولمرت
رغم وجود اين ادعاي دولت رژيم اشـغالگر قـدس، جـان جينـگ، مـدير دفتـر                حال، علي  هر به

نمايندگي غزه صريحاً وجود هر سرباز فلسطيني در دفتر را انكار كرد و اقدام نظامي را منحصر به                  

                                                           
13. “Attacks Against the UN in Gaza Must Be Investigated,” UNRWA statement, January 24, 2009, 

http://www.un.org/unrwa/refugees/stories/2009/attacks_un_in_gaza_jan09.html, accessed January 26, 

2009. 

14. Human Rights Watch Interview with Scott Anderson, UNRWA Headquarters, Gaza City, January 

28, 2009. 
15. “Secretary-General Outraged at Shelling of UN Building in Gaza,” United Nations Secretary-

General’s Statements, January 15, 2009, http://www.un. org/unrwa/ news/ statements/ SecGen/ 

2009/headquarters_15jan09.html, accessed March 6, 2009. 

16. Barak Ravid, “Olmert to Ban: Gunmen Fired at IDF Troops from UN Gaza Compound,” Haaretz, 

January 15, 2009, 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055761.html, accessed February 24, 2009. 
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17 بارهـا  ر،  تـه اسـكات اندرسـون، مـدير اداري مقـ           بـه گف   .نيروهاي رژيم اشغالگر قدس دانـست     
اي   تنهـا نتيجـه    گرديـد كـه نـه     هايي مبني بر توقف اقدامات از سوي مقامات مقر ارائـه             درخواست

19نداشت،دربر .ر نيز منجر شدران پيوسته نزديك به يك ساعته مق بلكه به بمبا   18
  

   مدرسه سازمان ملل در بيت الهيا)د١٦
ا كـه در نزديكـي مدرسـه        انـدازي ر    خمپاره سهكم    نيروهاي نظامي دست   2009در هفدهم ژانويه    

آنها استفاده بان حقوق بشر از فسفر سفيد در  هسازمان ملل در بيت الهيا قرار داشت و به گفته ديد 
.  نفر در مدرسه پناه گرفته بودند      هزار و ششصد  در آن زمان، نزديك به      .  به آتش كشيدند   شده بود 

 در  مسلح در حال عمليات فلسطينيوهايها يا نير اي از وجود گروه    هيچ قرينه  بان حقوق بشر    هديد
اين حمله به كشته شدن دو برادر جواني كه در طبقه باالي كالس مدرسـه بودنـد و     . محل نيافت 

 23بان حقوق بـشر در       همشاهدات ديد . به مجروح شدن مادر و يكي ديگر از بستگان آنها انجاميد          
شـاهدان محلـي و     . عال بـود   روز پس از حمله، مبين وجود فسفر در حـال اشـت            شش يعني   ،ژانويه

  20.هاي نزديك از صداي مهيب و ميزان خسارات اين حمله خبر دادند  فروشگاه كاركنانهمچنين
 حمالت صورت گرفته عليه مدرسه، كريستوفر گونس سخنگوي دفتر سـازمان ملـل              دنبال   به

گـي   جن جنايـات اعالم كرد تحقيقاتي مستقل در خصوص اينكـه آيـا اتفاقـات اخيـر از مـصاديق                  
  21.شوند يا نه در حال انجام است محسوب مي

                                                           
17. Ibrahim Barzak and Christopher Torchia, “Israeli Shells Hit UN Headquarters in Gaza Strip; 

Airstrike Kills Top Hamas Figure,” Associated Press, January 15, 2009. 
18. Press Conference with UN Emergency Relief Coordinator John Holmes and UNRWA Director of 

Operations in Gaza John Ging, January 15, 2009, http:// www. unmultimedia. org/tv/ unifeed/ 

detail/10679.html, accessed February 24, 2009.  
19. Human Rights Watch Interview with Scott Anderson. On December 27, the first day of Israel’s air 

offensive, an Israeli dronefired missile struck a group of students outside the Gaza Training College in 

central Gaza City, across the street from the UNRWA headquarters, killing at least eight. See 

“Israel/Gaza: Civilians Must Not Be Targets,” Human Rights Watch news release, December 30, 2008, 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/30/israelgaza-civilians must-not-be-targets. 

20. Human Rights Watch Interview with Yusuf Daoud, Beit Lahiya, January 27, 2009. 

21. “Israel Shells UN School in Gaza,” Al-Jazeera.net (English edition), January 17, 2009, 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/01/20091177657498163.html, accessed February 3, 

2009. 
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 ارزيابي استفاده رژيم اشغالگر قدس از فسفر سفيد عليه مردم غزه        )مبحث دوم ١٧

  الملل در پرتو حقوق بين
المللي در زمينه ممنوعيـت توسـل          بين ددهاي متع   به موازات تنظيم و تدوين مقررات و كنوانسيون       

23،زور  به  دسـتيابي   ،هاي مجاز در زمـان مخاصـمه        كتيك و تكنيك  ل، تا مند كردن وساي     ضابطه 22
رسـد در     نظر مـي      به  24. نوين مخاصمه نيز گسترش يافته است      هاي  شيوه به ابزار و ادوات و       افراد

 هايي است كه هنوز در قالب قواعد قراردادي يـا عرفـي    پيروزي از آن ادوات و تكنيك   ،اين رقابت 
بـه عبـارتي، گرچـه    . اي از ابهام اسـت  ان مخاصمه در پرده در زمدر نيامده و حقوق حاكم  بر آنها    

 25ي خـاص  هـا   سـالح هاي متعددي در خصوص شرايط و چگونگي توسل بـه برخـي              كنوانسيون
هـاي نـوين مخاصـمه كـه هنـوز در            يـا شـيوه    ها  سالحاند، اما تكليف حقوق حاكم بر         تدوين شده 

 كنوانـسيون ممنوعيـت يـا       ،حـال  بـا ايـن      26.خصوص آنها ابهاماتي وجود دارد، محل ترديد است       
رغـم   به از جمله تعهدات قراردادي است كه        ،ي متعارف خاص  ها  سالحمحدوديت توسل به برخي     

را كه داراي   ي خاصي   ها  سالحابهاماتي در برخي اصطالحات موجود در آن، طيف وسيعي از           وجود  
   27.دهد  تحت پوشش قرار ميآميز و مهيب هستند ريبي غيرتبعيض تخآثار

  
 نقد موضع رژيم اشغالگر قدس در توسل بـه مهمـات داراي فـسفر               )ر اول افتگ١٨

  سفيد
  ثباتي موضع رژيم اشغالگر در توسل به فسفر سفيد در غزه  بي)بند اول١٩

هاي گروهي بحث استفاده از فسفر سفيد توسط نيروهاي نظـامي     بار رسانه  كه براي نخستين   زماني
رژيم اشغالگر قدس و نيروي نظامي آن بارها موضع  الگر قدس عليه غزه را مطرح كردند رژيم اشغ 

 ،وشيدند تا با اعالم تحقيقـات محلـي        ك توسل به اين مواد را تغيير داده،      عمومي خود در خصوص     
  . كننداين مواد را به نوعي توجيه از استفاده 

                                                           
22. Jus ad bellum 

23. Jus in bello 

 .24  .1387، تهران، انتشارات خرسندي، )هاي پسانوين جنگ(  حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهورنادر، ، ساعد. كر
25. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on their Destruction opened for signature Jan. 13, 1993, S. TREATY DOC.NO. 10321, 32 

I.L.M. 800, available athttp://www.opcw.org/docs/cwc_eng.pdf 

اي در حقـوق       هسته هاي  سالح در مورد مشروعيت استفاده از       1996المللي دادگستري در سال       تي ديوان بين  نظريه مشور . 26
المللي دريافت كه  هاي بين المللي دادگستري پس از بررسي اسناد و رويه ديوان بين.  مؤيد بخشي از اين ابهامات است،الملل بين

تـوان يافـت كـه      اي مـي   و نه قاعـده توان يافت اي مي هاي هسته از سالح نه مجوزي صريح براي استفاده   ،الملل  در حقوق بين  
  ). (ICJ Reports., 1996, para. 105 .چنين امري را در حقوق بين الملل صراحتاً ممنوع ساخته باشد

27. http://www.ccwtreaty.com/KeyDocs/ccwtreatytext.htm  
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. داد از كاربرد فسفر سفيد در غزه خبر 2009 ژانويه 5روزنامه تايمز لندن براي نخستين بار در     
بان حقـوق بـشر اعـالم        هروز بعد، سخنگوي نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس طي تماسي با ديد           

داشت كه رژيم اشغالگر قدس از اين مواد در جهـت رهيـابي اهـداف مـورد نظـر اسـتفاده كـرده                       
29.است  مقادير قابل توجهي فسفر سفيد      را با  بان حقوق بشر، مهماتي    ه اين گزارش، ديد   دنبال  به 28

 بر مبنـاي تحقيقـات صـورت گرفتـه، گـزارش            ان حقوق بشر  ـب ه ديد ،م ژانويه ـدر ده . كردكشف  
مختصري در خصوص ضرورت توقف استفاده از فسفر سفيد در مناطق مـسكوني و غيرمـسكوني                

  30.ر كردغزه صاد

                                                          

هاي جمعي، انكار نيروي      د رسانه قابل ر ها و شواهد غير    خست اين رژيم، عكس    ادعاي ن  رغم  به
قابـل  يي حاوي فسفر سفيد در غزه را غير   هاي هوا   توسل به موشك   درم اشغالگر قدس    نظامي رژي 
هاي نظامي به كميته امور خـارجي و دفـاعي چنـين            و رئيس ستاد نير   ، ژانويه 13در  . دكر  دفاع مي 

الملل مجـاز      صرفاً در چارچوبي كه حقوق بين      رژيم صهيونيستي اظهار داشت كه نيروهاي نظامي      
 در همان روز، نيروهاي نظـامي رژيـم         31.اند  و از فسفر سفيد نيز استفاده نكرده      دانسته عمل كرده    

گاه از فسفر سفيد اسـتفاده        كه هيچ  ند و مدعي شد   برگشتند نيز به موضع اوليه خود       ر قدس اشغالگ
الملل   ي خود تنها در انطباق با حقوق بين       ها  سالحنكرده و نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس از         

رئيس  ژانويه،   13در  . اند  فاده كرده  در راستاي استتار و نورافكني بر اهداف نظامي است         موجود، يعني 
 اعالم كرد كه كـاربرد فـسفر سـفيد بـراي اسـتتار يـا                ي صليب سرخ  الملل  گروه نظامي كميته بين   

 ادامه اي گونه شائبه هرچند براي رفع هرالملل ممنوع نيست   حقوق بينبراساسنورافكني به هدف  
توان از اين مواد در سـاير          كه مي  كند  گمان نمي وجه    هيچ  المللي صليب سرخ به      كميته بين  داد كه 

  32.موارد استفاده كرد
 تأييـدي بـر اقـدام      ، كه نبايد بيانات قبلي    شداي رسمي چنين اعالم        نيز در بيانيه    ژانويه 17در  

يي در هـا  سـالح ن نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس تلقي شود، بلكه ممنوعيت توسل بـه چنـي             

 
28. Human Rights Watch telephone interview with IDF spokesman, January 6, 2009. 

29. M825A1 
30. “Israel: Stop Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza,” Human Rights Watch news release, 

January 10, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/israel-stop-unlawful-use-white-phosphorus-

gaza. 
31. 69 Robert Marquand and Nicholas Blanford, “Gaza: Israel under Fire for Alleged White Phosphorus 

Use,” Christian Science Monitor, January 14, 2009. 

32. Bradley S. Klapper, “Red Cross Says Israel Firing White Phosphorus in Gaza, But No Evidence of 

Improper Use,” Associated Press, January 13, 2009. 
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33  رژيم اشغالگر قـدس     ،اين حال   با .ي متعارف خاص آمده است    ها  سالحپروتكل سوم كنوانسيون    
 نيز در راستاي تأييد اقدامات رژيم اشغالگر قدس         كته تأكيد داشت كه موضع صليب سرخ      بر اين ن  

   34.است
 انتقـادات رو    هدربـار  رئيس ستاد نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس         2009در نوزدهم ژانويه    

 اعالم كرد كه او از مـأمور اصـلي          ه فسفر سفيد عليه غيرنظاميان غزه     به رشد در خصوص توسل ب     
در خصوص توسل به فسفر     را  تحقيق در خصوص وضعيت موجود خواسته است تا تحقيقات الزم           

هـاي غيردولتـي و بـراي رفـع          ازمانهاي مكرر سـ     سفيد در غزه انجام دهد و در پاسخ به پيگيري         
 گزارشي به ،مسئلهمدعي شد كه هيأت تحقيق براي رسيدگي به  ،گونه ابهامي در اين خصوصهر

  35.چاپ خواهد رساند
 سخنگوي وزير امور خارجه رژيم اشغالگر قدس ضمن پذيرش استفاده از فـسفر   ، ژانويه 23در  

. رفته اسـت  اي غيرقانوني مورد استفاده قرار نگ       سفيد در غزه اظهار داشت كه اين مهمات به شيوه         
سپس اظهار داشت كه كارشناسان نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس هنوز در حال انجـام برخـي                 

ماه پيش از اسـتفاده از  كم يك   وي اظهار داشت كه حتي دست     . تحقيقات در اين خصوص هستند    
 در حال مشورت در خصوص چگونگي ،الملل  در راستاي اقدامات منطبق با حقوق بين،اين مهمات

  36.رد و استفاده از اين مهمات بوده استكارب
هاي ناچيز  گزارشارائه  داخلي قبلي و  صوريهاي سابقه بازجوييبان،  هزعم ديد  بهصورت هر به

اي از ابهـام     هاله   را در  گونه تحقيقات جدي در اين خصوص       هر طرفي موجود در اين خصوص، بي    
 معتقـد   نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قـدس     كلنل ليبرمن، رئيس    بان،   ه به نقل از ديد    .برد فرو مي 
 رژيـم اشـغالگر   مسئولين و فرمانـدهان نظـامي   جنگي عليه    تانايجحتي طرح اتهام ارتكاب      است
  . استد و فاقد مبناي حقوقي قابل اتكاشو  محسوب مي»تروريسم حقوقي« نوعي ،قدس

                                                           
33. International Committee of the Red Cross, “Phosphorus weapons – the ICRC’s view,” January 17, 

2009, available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/weapons-interview-170109, accessed 

January 28, 2009. 
34. 74 See “FAQ - Answers and Questions on the Operation in Gaza,” Israel Ministry of Foreign Affairs 

website,http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ 

_Operation_Gaza_Jan_2009.htm, accessed January 29, 2009. 

35. Luke Baker, “Amnesty Accuses Israel of Crimes Over White Phosphorus,” Reuters, January 19, 

2009. 
36. 78 James Hider and Sheera Frenkel, “Israel Admits Using White Phosphorus in Attacks on Gaza,” 

The Times, January 24, 2009, http:// www.timesonline. co.uk/tol/ news/world/middle_ east/ 

article5575070.ece, accessed February 24, 2009. 
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  سادعاي توسل به فسفر سفيد توسط حماس از سوي رژيم اشغالگر قد) بند دوم٢٠
 ژانويه مدعي شد كه نيروهاي      14گيري متقابل، حتي پليس رژيم اشغالگر قدس در          در يك موضع  

افزاري حاوي فسفر سفيد در حال حركت از غزه به سمت رژيم اشـغالگر          مخزن جنگ  ،نظامي غزه 
اي   سخنگوي پليس اعالم كرد كه اين مخزن، صبح آن روز به منطقه           . اند  قدس را به آتش كشيده    

  خسارت جاني يا مـالي بـه        اين امر به خودي خود      هرچند . اصابت كرده است   37ي سدرت در نزديك 
 اين مقام از ارائـه   البته 38. با اين حال پس از انفجار به بروز خساراتي انجاميده است           ،همراه نداشته  

   39.بان در اين منطقه خودداري كرد هتوضيحات بيشتر و همچنين اجازه حضور كارشناسان ديد
اي متقن در خصوص ادعاي توسل به چنين مهمـاتي از سـوي رزمنـدگان طـرف                   له فقدان اد 

را اي  گونه شـائبه دست آمد، هر  هبان ب هخصوص از سوي ديداين  مقابل و شواهد و مداركي كه در     
 موضع متغير و متزلـزل  ،عالوه بر آن. دارد مي  از سوي حماس از ميان برها سالحدر توسل به اين     

هـاي فجيعـي از ميـزان          پخـش صـحنه    در پـي   توسل به مهمات فـسفري    ژيم در خصوص    اين ر 
 از سـوي رژيـم      هـا   سالحاي در توسل به اين        خسارات و صدمات ناشي از اين مهمات، خود قرينه        

 يك سالح  عنوان  بهگونه كه خواهيم ديد توسل به فسفر سفيد           همان ،از سوي ديگر  . اشغالگر است 
مللي از ممنوعيت مطلق برخوردار است و حتـي در قالـب            ال  جنگي از منظر حقوق بشردوستانه بين     

  . جويانه قابل توجيه نيست مقابله به مثل و يا اعمال تالفي
  

 اقدام رژيم اشغالگر قدس در توسل به فسفر سفيد در غزه از منظـر               ) گفتار دوم ٢١
  يالملل  بين بشردوستانهحقوق

المللـي در   جامعـه بـين  .  نيـست  همه چيز تحت كنترل و اراده متخاصمين     ،پس از شروع مخاصمه   
المللـي را     خصوص براي غيرنظاميان، حقـوق بـشردوستانه بـين         ه ب ،راستاي توجه به آثار مخاصمه    

 40. ضمن آنكه توجه و احترام به اين مجموعه نيز بر عهده همين جامعه است        ؛ال بخشيده است  اعت
 ابزاري براي اسـتتار     عنوان  بهالمللي، توسل به مهمات حاوي فسفر سفيد را           حقوق بشردوستانه بين  

در را  با اين حال، كاربرد اين مواد       . زا  ممنوع نكرده است      يك بمب آتش   عنوان  بهنيروي نظامي يا    
و  منـد كـرده     قاعـده  ر نيروهـاي متخاصـم در زمـان مخاصـمه         چارچوب مقررات حـاكم بـر رفتـا       

                                                           
37. Sderot 
38. “Israel: Hamas Fires Phosphorus Shell,” Associated Press, January 14, 2009. 

39. Human Rights Watch Interview with Israeli Police Spokesman Micky Rosenfeld, Sderot, January 15, 

2009; c.f. Yanir Yagna, “For the First Time, Gaza Militants Fire Phosphorus Shells at Israel,” Haaretz, 

January 14, 2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055472.html, accessed March 6, 2009. 
40. Stacey Meichtry, Pope Speaks Out Against Sophisticated Weapons of War, RELIGION NEWS 

SERVICE, Dec. 13, 2005. 
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ـ                  برايهايي   محدوديت ه جمعيـت    اسـتفاده از مهمـات جنگـي بـه منظـور كـاهش دادن آسـيب ب
هاي مختلـف اسـتفاده از مهمـات           جنبه ،عالوه  به.  مقرر كرده است   غيرنظامي و اموال غيرنظاميان   

زاي آن كه آثار سـوختگي مهيبـي دارد و همچنـين اثـر پخـش                 داراي فسفر سفيد، يعني اثر آتش     
  .همراه دارد  المللي مضاعفي به هاي بين هاي هوايي، دغدغه شوندگي آن در بمب

داراي فسفر سفيد در خالل جنگ      بان حقوق بشر در خصوص توسل به مهمات          هتحقيقات ديد 
خصوص در جايي كه نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس عموماً از اتخـاذ تـدابير احتيـاطي                  ه ب ،غزه

خصوص  ه ب واند كردهالزم براي كاهش خسارات وارده به غيرنظاميان در كاربرد فسفر سفيد قصور 
آميز استفاده گرديد و به مـرگ و زخمـي شـدن              اي غيرتبعيض  واد به شيوه   كه از اين م    موارديدر  

  .اثبات نقض حقوق مخاصمات مسلحانه استدي انجاميد، عده زيا
المللي كه بايد در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد، خود مـشتمل بـر      حقوق بشردوستانه بين  

در ايـن   . در اين زمينه اسـت    قواعد عرفي و همچنين تعهدات قراردادي و حتي اصول كلي موجود            
 كاربرد فسفر سفيد در زمان در موردالمللي     نگاهي به رويكرد منابع حقوق بشردوستانه بين       ،قسمت

  .مخاصمه خواهيم افكند
  

منع كاربرد مهمات داراي فسفر سفيد در زمـان         : الملل عرفي    حقوق بين  ) بند اول ٢٢
  مخاصمه؟
 از اين حيث كه     ؛ست ا ها  دولتويه متداول و مستمر      ر ، ناشي از  الملل عرفي بشردوستانه    حقوق بين 
 ايـن مجموعـه در نتيجـه رفتـار و           41.گيـرد    تعهداتي حقوقي مورد شناسايي قرار مـي       ،از اين رويه  

ـ    صـورتي  اند و در    گيري تعهدات حقوقي پديد آمده      در جهت شكل   ها  دولتعملكرد   صـورت    هكـه ب
در صورتي . الرعايه هستند ين قواعد نيز الزمگيري ا فان شكل حتي بر مخالعرف عام درآمده باشند

آور بـودن    كه بـه الـزام  شود الملل عرفي تبديل مي قوق بين مستمر به قاعده ح   داين رويه و عملكر   
 دانيم گرچه ممكـن اسـت       گونه كه مي   همان.  وجود داشته باشد   42 اعتقاد حقوقي  ،چنين عملكردي 

 عرفي بودن آنها نيز بـراي ايجـاد تعهـد حقـوقي             ، با اين حال   ، اما اين قواعد متعاقباً تدوين گردند    
دركي روشـن دال بـر وجـود چنـين           م ها  دولتهاي رسمي    گيري   بيانات و موضع   43.كند  كفايت مي 

                                                           
41. Restatement (Third) of Foreign Relations Law of The U.S. § 102(2) (1987). 

42. opinio juris  
43. C.f. M. Byers, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary 

International Law (1999); Guzman, ‘A Compliance-Based Theory of International Law’, 90 Calif L Rev 

(2002) 1823; Chinen, ‘Game Theory and Customary International Law: A Response to Professors 

Goldsmith and Posner’, 23 Mich J Int’l L (2001); Detlev F. Vagts, International Relations Looks at 

Customary International Law: A Traditionalist’s Defence, EJIL (2004), Vol. 15 No. 5, 1031–1040. 
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44 حـد زيـادي در      المللي و دكترين نيز تا       اظهارات محاكم بين   ، عالوه بر آن   .شود  اي تلقي مي   رويه
واضع رسـمي  ـاهي بـه مـ  ـ نگـ ،اسبتـين منه همـبو   45ؤثرندـرفي م ـاعده ع ـشناسايي و تعيين ق   

  . در خصوص كاربرد فسفر سفيد خواهيم افكندها دولترخي ـب
هـا و ابزارهـاي       براي توسل طرفين به شيوه    ) عرفي و قراردادي   (المللي  حقوق بشردوستانه بين  

 تا از غيرنظاميان و اسـراي       ساختههايي در نظر گرفته است و طرفين را ملزم             محدوديت ،مخاصمه
و » مصونيت غيرنظاميان «دو اصلشامل  اصول بنيادين اين حقوق.  بياورندعمل نگي حمايت بهج
  46.است »تفكيك«

 و همچنين موضع ملل متحد، مبين تمايل به ممنوعيت توسل به مهمات             ها  دولترويه متعدد   
حتـي بـا وجـود اينكـه        . نفر عليـه غيرنظاميـان اسـت       ي ضد ها  سالح عنوان  بهداراي فسفر سفيد    

 سـالح ضـد نفـر       عنوان  بهيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس نيز مرتكب استفاده از فسفر سفيد            ن
رغم عدم ثبات قطعي در موضع رسـمي رژيـم اشـغالگر قـدس در ايـن خـصوص،                     و علي  اند شده

 عنـوان   بـه  هـا   سـالح بيشترين اعالم موضع رسمي اين دولت، مبين ضـرورت عـدم كـاربرد ايـن                
 هـا  سالحموضع رسمي دولت ايتاليا نيز ممنوعيت مطلق توسل به اين           47.ي ضد نفر است   ها  سالح

 حتي در مبارزه با تروريسم ها سالح توسل به اين    ،نظر دولت روسيه    و به  48در زمان مخاصمه است   
 معتقدند كـه توسـل بـه     نيز موضع نسبتاً مشابهي داشته،ها دولت ديگر   49.فاقد وجهه قانوني است   

 يك جنگ افزار شيميايي     عنوان  به استتار و نورافكني و نه       عنوان  بها  مهمات داراي فسفر سفيد تنه    
نـسبتاً   سـازمان ملـل نيـز موضـع          ، از سوي ديگـر    50.زا در زمان مخاصمه ممكن خواهد بود       آتش

تا جايي كه سخنگوي ملل متحد، توسل به فسفر سفيد در جنگ صربستان مشابهي را اتخاذ كرده 
  51.گي تلقي كردعليه بوسني را نقض فاحش قواعد جن

                                                           
44. Restatement (Third) of Foreign Relations Law of The U.S. id. 

45. Id. § 103(2)(a), (c). 
  . پروتكل اول الحاقي48 و ماده 51 ماده 3، بند 52 ماده 2 بند .46

47. Human Rights Watch, Civilian Pawns: Laws of War violations and The Use of Weapons  on the 

Israel-Lebanon Border  (1996), available at http:// hrw. org/ reports/1996/Israel.htm 

48. Berlusconi Pledges to Stay as P.M. for Next Five Years, AGENCE FRANCE-PRESSE, Dec. 23, 

2005. 

49. Russian Parliament Condemns U.S. Use of Phosphorus Bombs in Iraq, AFX NEWS, Nov. 24, 2005; 

also Russian Duma Urges Probe into Iraqi Human Rights, Criticizes U.S., RIA NOVOSTI, Nov. 24, 

2005. 

50. Joseph D. Tessier Shake & Bake: Dual-USE Chemicals, Contexts, and The Illegality of American 

White Phosphorus Attacks Iraq, Pierce Law Review 

December, vol.6, 2007, p.340. 

51.  Ohn Pomfret, U.N. Gives Evidence of Serb Air Attack on Bosnian Enclave, WASH.POST, Apr. 30, 

1995. United Nations spokesman Lt. 
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 يـك   عنـوان   بـه  در ممنوعيت توسل به فسفر سفيد        ها  دولترسد اعالم موضع اين       نظر مي   به
ي ايـن مـواد و       آثار تخريبـ    موارد چون  گيرد كه   زا از اين باور حقوقي سرچشمه مي       افزار آتش  گجن

ت  عدم امكان تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان، عـدم رعايـت مـصوني             هاي وارده   شدت آسيب 
 خود از اصـول اساسـي و بنيـادين حقـوق بـشردوستانه              ،غيرنظاميان و شعاع عملياتي اين مهمات     

هـاي   گيـري  اي كه از خـالل بيانـات و موضـع          ويهتركيبي از اين باور حقوقي و ر      . المللي است   بين
 شاهدي بر وجـود چنـين عرفـي در رويـه             و همچنين ملل متحد قابل درك است       ها  دولترسمي  

 يك سالح ضد    عنوان  به فسفر سفيد    مشروعيتو از همين جا بحث عدم        .ست ا ها  دولتالمللي    بين
رغـم تـصريح     بـه  مـشابه برخـي ايـن مـواد را           دليـل آثـار وارد،       تا جايي كه به    شود  نفر مطرح مي  

  52.اند  تلقي كردهها سالحي شيميايي در زمره اين ها سالحكنوانسيون 
  

  نوعيت استفاده از فسفر سفيد در زمان جنگالملل قراردادي و مم  حقوق بين)بند دوم٢٣
ها و معاهـدات     ها، پروتكل  المللي تا حد زيادي مرهون كنوانسيون       ترديد حقوق بشر دوستانه بين      بي

اهميت و جايگاه بسياري از قـوانين موجـود در          . اند   است كه در اين خصوص تدوين شده       متعددي
الملـل عرفـي      ره قواعـد حقـوق بـين       زمـ  حدي است كـه حتـي بـسياري از آنهـا در             اين اسناد به  

ـ    ـد هن ـرس  نظر مي    با اين حال، به    53.اند دهـدرآم ود در  ـوجـ ـهـاي م    نهـرخي زميـ  ـوز در خصوص ب
 توسل به ابزارها و ها خورد كه يكي از اين جنبه ي به چشم ميالمللي ابهامات دوستانه بينحقوق بشر

 كـشف ادوات جنگـي مـدرن و         54.ندشـو   هايي است كه طرفين درگير به آنها متوسل مـي           تكنيك
بردي هاي نويني كه در اسناد موجود صراحتاً به آنها اشاره نشده يـا در برخـي مـوارد كـار                     تاكتيك

 بـا اصـول   هـا  سـالح زند كه آيا توسـل بـه ايـن          به اين ابهام دامن مي     يابند  دوگانه يا چندگانه مي   
انـيم اصـول اساسـي حقـوق     د گونـه كـه مـي     بنيادين حقـوق بـشردوستانه مغـايرتي دارد؟ همـان         

 بلكه تا حد زيادي جنبه عرفي نيز        ،المللي به آنها اشاره شده      تنها در اسناد بين    اي كه نه   بشردوستانه
  :اند عبارتند از يافته
يان اهـداف جنگـي و      رعايت اصل تناسب و اصل تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان و م            .1

  اهداف غيرنظامي؛

                                                           
52. C.f. Physics Professor, IRNA (Tehran), Nov. 22, 2005, available at http:// dtirp. dtra. mil/ tic/ 

WTR/wtr_22nov05.pdf. 

 ر آنها فـارغ از عـضويت      دات موجود د  حدي است كه بيشتر تعه      به 1949هاي چهارگانه ژنو     نسيوبراي مثال، جايگاه كنوان   . 53
 .آور است بر طرفين مخاصمه الزام

54. Bill Boothby, The Law of Weaponry, Is It Adequate?, in M.N. Schmitt and J.Pejic(eds), International 

Law and Armed Conflict: Exploring the Faultines, Koninkijke Brill BV. The Netherlands, Martinus 

Nijhoff Pub., 2007, pp.297-303. 
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  . در زمان مخاصمهرگونه جنگ افزارهاصل عدم آزادي توسل به  .2
 

 رعايت اصول تفكيك و تناسب در زمان مخاصمه) الف٢٤
55 اين اصل مبتني بر ضرورت تمايز      .  است  اصل تفكيك  ،يكي از اصول اساسي حقوق بشردوستانه     

  ايـن اصـل اساسـي و         56.بين رزمندگان و غيررزمندگان و ميان اهداف نظامي و غيرنظامي است          
دوستانه را به قواعد حاكم بـر رفتـار متخاصـمان پيونـد              دوستانه، اصول انسان  زيربنايي حقوق بشر  

 پروتكـل اول الحـاقي و در       48 كاربرد اين اصل در حقوق بشردوستانه معاصـر در مـاده             57.زند  مي
  لذا  58.است   تقويت شده  اي  ي هسته ها  سالحقضيه  المللي دادگستري در      نظريه مشورتي ديوان بين   

اصمات ـانع از اعمال قواعد رفتاري حقـوق مخـ        ـرنظاميان م ـظاميان و غي  ن ن ـتفكيك نادرست بي  
بـراي تحقـق ايـن امـر      .اند ه نوعي در مخاصمه درگير شدهـر كليه كساني است كه بـمسلحانه ب

اي مورد استفاده قرار گيرند كـه        به شيوه  شوند   كه طرفين به آنها متوسل مي      يتسليحاتالزم است   
   59.ن و غيرنظاميان باشندمتضمن تفكيك ميان رزمندگا

 آنهايي هستند كه    اين حمالت   حمالتي كه ناقض اصل تناسب باشند نيز ممنوعند و         ،از طرفي 
كه پردازد    ميزندگي غيرنظاميان يا ورود خسارت به اهداف غيرنظامي         در  ناپذير   به خسارات جبران  

  60.ندز حمله باشبيني ا ممكن است در ارتباط با منافع مستقيم و ملموس نظامي قابل پيش
 هاي وارده بـه غيرنظاميـان       پذيرد كه برخي آسيب     كه حقوق بشردوستانه اين امر را مي       حاليدر
 سازد تا ميـان رزمنـدگان و     قابل اجتناب است، كليه طرفين مخاصمه را در هر زمان مكلف مي           غير

رار ـدف قـ  ـصرفاً رزمندگان و ديگر اهداف نظامي جنگي را هـ         غيرنظاميان قائل به تفكيك شده،      
كـه   صورتي  نها درـان نيز تـرنظاميـ غياما 61،وع است ـنـرنظاميان مم ـه غي ـه تعمدي ب  لـحم. دهند
  62.دهند  مصونيت خود را از دست ميطور فعال در مخاصمه شركت كنند به

  
                                                           

55. principle of distinction  

56. Nicholas Rengger, “On the Just War Tradition in the 21st Century,” International Affairs 78, 2 

(2002), p. 358. 

57. Leslie Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, (New York: Manchester University Press, 

1996), pp. 20-23. 
58. Legality of the Threat on Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, International Law Reports 

100 (1996), p. 163. See also Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International 

Armed Conflict, (Cambridge:Cambridge University Press, 2004), p. 82. 
. 59  .7ـ6 ص، 1386، 14هاي حقوقي، شماره  ، پژوهش»چالش مفهوم رزمنده در مبارزه با تروريسم«، آرامش، شهبازي. رك

« قسمت .60 . پروتكل اول51 ماده 5 بند »ب
 . پروتكل اول الحاقي48ماده . 61
  . پروتكل اول الحاقي51ماده  3 بند .62
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  هاي مخاصمه در توسل به ابزارهاي جنگي  محدوديت آزادي طرف)ب٢٥
دارد كـه حـق       ر مـي  يني مقـر  هاي جنگ زم   عد و عرف  در مورد قوا  ) 1907( مقررات الهه    22ماده  
هاي جنگي جهـت آسـيب رسـاندن بـه دشـمن              هاي مخاصمه در استفاده از وسايل و شيوه        طرف

ي سمي يا زهرآلود، يـا توسـل بـه      ها  سالح استفاده از    ، همين مقررات  23  ماده    63.نامحدود نيست 
 ممنـوع كـرده     انجامـد    رنج زايد مي   شان به درد و   كه كاربرد را  مهمات، جنگ افزارها يا تسليحاتي      

 و  شـوند    محسوب نمـي   ي ممنوع ها  سالح كليه مهمات و تسليحات جنگي در زمره         ، بنابراين ؛است
تواند موجبي براي ممنوعيت يا تجويز توسل بـه           هاي نظامي مي    توجه به ضرورت   ،به همين دليل  

  64.جنگ افزارها در زمان مخاصمه باشد
هـايي   پرتاب شـونده «دارد كه  ر مي مقر  نيز 1899  در الههآور    اق راجع به گازهاي اختن    اعالميه

الملـل ممنـوع     حقوق بـين براساسكننده است،  آور يا خفه    كه تنها اهداف آنها پخش گازهاي زيان      
شـونده   ي بودن اثر غالب پرتـاب      اعالميه نيز چنين است كه آيا سم         معيار مورد نظر اين     65.»است

دارد كـه     ر مـي  مقـر ممنوعيت توسل به چنين ابزارهايي      در  ژنو   1925 حتي پروتكل    66.است يا نه  
 بخـشي از مقـررات      عنـوان   بـه ذيرفته شود و    ـشمول پ  نحو جهان   ايد به ـايي ب ـه  چنين ممنوعيت «

  67.» همانند وجدان و رفتار ملل مورد توجه و رعايت قرار گيرندالملل حقوق بين
وجـه يـك هـدف       هـيچ  رنظامي كه بـه   هاي غي  المللي همچنين از هدف     حقوق بشردوستانه بين  

 حمله به اهـداف غيرنظـامي       ،قانوني حمالت غير  68.كند  جنگي محسوب نخواهند شد، حمايت مي     
ها هم   كه اين مكان    مگر در زماني   ست ا ها ها، مدارس، و بيمارستان    عبادتگاهمانند منازل مسكوني،    

 حقـوق بـشردوستانه     براسـاس  ، عـالوه بـر آن     69. اهداف نظامي مورد استفاده قرار گيرند      عنوان  به
  تعهدات مضاعفي  ،هاي مسكوني  ممنوع نيست، اما وجود مكان     مسكوني   المللي نبرد در مناطق     بين

                                                           
63. Annex to the Convention with respect to the Laws and Customs of War on Land 

art. 22, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2277, T.S. No. 40, c.f. Christopher L. Budihas, So, You're Going to Iraq? 

Company Commander Shares Successful Tactics, Techniques, INFANTRY MAG., Sept. 1, 2004, at 23. 

64. Int'l & Operational Law Dep't, Judge Advocte General's Legal CTR.& SCH., 

Law Of War Handbook 164-65 (2005), available at http:// www. loc.gov/ rr/ frd/ Military_Law/pdf/law-

warhandbook-2005.pdf. 

65. Declaration Concerning Asphyxiating Gases, July 29, 1899, 32 Stat. 1779, 187 CONSOL. T.S. 453, 

available at http:// hei.unige.ch/humanrts/instree/1899e.htm. 
66. INGRID DETTER, THE LAW OF WAR 254 (2d ed. 2000). 
67. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous, or Other Gases, and of 

Bacteriological Methods of Warfare, June 17, 1925, 26 U.S.T. 571, 14 I.L.M. 49.  

  . پروتكل اول الحاقي52 ماده )1( بند .68
 پروتكل اول در اين موارد با ضرورت اعـالم    13 ماده   1ون چهارم ژنو و بند      ي كنوانس 19 پروتكل اول، ماده     52 ماده   2بند  . 69
 . سازد ها را نيز منتفي نمي انكت زمان مشخصي براي حمله امكان هدفگيري اين ممد
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 به غيرنظاميان به عهده طـرفين  هاي مقتضي در جهت تخفيف خسارات وارد   براي برداشتن گام   را
   70.گذارد درگير در مخاصمه مي

71 قـراردادي  صـول مـسلم عرفـي و همچنـين           نيـز يكـي از ا      »اصل منـع رنـج و درد زايـد        «
 براي  رزبورگ اعالميه سن پط   براساس 72. است »هاي نظامي  ضرورت«بشردوستانه و مكمل اصل     

دستيابي به اهداف مشروع در زمان مخاصمه، ناتوان ساختن نيروي نظامي دشمن كـافي اسـت و                 
 با هـدف قـوانين      انجامند  مي به درد و رنج زايد       فايده و بيهوده   طور بي  هكارگيري تسليحاتي كه ب    هب

  73. مغايرت دارنددوستانه انسان
74  .كنـد  مند مي زا را ضابطه  هاي آتش   كاربرد بمب  ،في متعار ها  سالحپروتكل سوم كنوانسيون    

شـود كـه      گونه سالح يا مهمـاتي گفتـه مـي         زا به هر    هاي آتش  بمب «: تعريف كنوانسيون  براساس
 خسارات جدي به اهداف يا اشخاص از طريق ايجـاد           اساساً براي به آتش كشاندن اهداف يا ورود       

حريق يا حرارت يا تركيب اين دو از طريق فعـل و انفعـاالت شـيميايي مـواد بـر هـدف صـورت                        
76.»...گيرد مي .شود  فسفر سفيد نيز يكي از مصاديق اين مواد محسوب ميگفتني است كه    75

ه اهداف نظامي مستقر يا موجود      نوآوري مهم پروتكل سوم، ممنوعيت استفاده از اين مواد علي         
صـمات نيـز اسـتفاده از       الملل عرفي حاكم بـر مخا        حقوق بين  77.در ميان جمعيت غيرنظامي است    

ي موجـد رنـج و درد كمتـري وجـود داشـته          هـا   سالحزاي ضد نفر را تا جايي كه         ي آتش ها  سالح
   78.شمارد باشند، ممنوع مي

                                                           
  . پروتكل اول58 ماده »ب« و بند 57 ماده 2بند . 70

71. unnecessary suffering 

72. International & Operational Law Dep't, Judge Advocate General's Legal CTR.& SCH., 

Law of War Handbook 164-65 (2005), available at http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law 

warhandbook-2005.pdf. 
73. Dietrich Schindler and Jiri Toman(eds), The Laws of Armed Conflict, A Collection of Conventions , 

Resolutions and other Documents, Geneva, Martinus Nijhoff Pub., Henry Dunant Institute, 1988, p.101.  

 دستورالعمل اكسفورد  و مجموعـه       9 و ماده    1874 اعالميه بروكسل    13 اسناد حقوقي ديگر مانند ماده        از اين اصل در بسياري   
ه كار بـرده شـد     ههاي ژنو نيز ب    همين مضمون در عباراتي مشابه توسط كنوانسيون      .  نيز آمده است   1907 و   1899مقررات الهه   

ع كـرده   را منـ »صدمات غير ضـروري  « و»جراحات بيش از حد« پروتكل اول الحاقي ورود      35بخش اول بند دوم ماده      . است
، »حقـوق بـين الملـل بـشردوستانه       « جمـشيد ممتـاز و اميـر حـسين رنجبريـان،             :رجوع كنيد بـه   براي اطالعات بيشتر    . است

 .150ـ149ص ، 1384وستانه، د، تهران، كميته ملي حقوق بشر»مخاصمات مسلحانه داخلي«
74. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III to the 

CCW), 1342 U.N.T.S. 171, 19 I.L.M. 1534, entered into force Dec. 2, 1983. 

  . متعارفيها سالح پروتكل سوم كنوانسيون 1 بند اول ماده »الف« بخش .75
، »حقـوق بـشردوستانه در مخاصـمات مـسلحانه        « ،»ها و ابزارهاي نبـرد در ديتـر فلـك          كاربرد روش « ،ساعد، نادر . كر. 76

 .190 ـ187هاي حقوقي شهر دانش، صص  سسه مطالعات و پژوهشؤ، م1387، )مترجمين(اني و ديگران سيدقاسم زم
  . متعارفيها سالح پروتكل سوم كنوانسيون 2 قسمت دوم بند .77

78. International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), rule 85. 
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 روزه رژيـم اشـغالگر      22د بر عمليات     انطباق قواعد عرفي و قراردادي موجو      )سومبند  ٢٦

  قدس در غزه
الملل عرفي اسـت كـه در پروتكـل     رفتار متخاصمين در نوار غزه در بدو امر تابع قواعد حقوق بين    

 آمـده   1907 و همچنين در قـوانين الهـه         1949هاي چهارگانه ژنو      كنوانسيون 1977اول الحاقي   
 عرفي است كه در رويـه       الملل  اعد حقوق بين   سند، مبين قو   ربط هر دو    بيشتر مقررات ذي   79.است
) هـاي غيردولتـي     و گـروه   ها  دولت(هاي مخاصمه     شكل گرفته و بر تمام طرف      ها  دولتالمللي    بين

  . حكومت دارد، اين قواعد بر حماس و ساير گروههاي فلسطيني درگير نيز در نتيجه .حاكم است
عضو پروتكل سوم   مده، اما   رف درآ ي متعا ها  سالحنسيون  رژيم اشغالگر قدس به عضويت كنوا     

 چنـين  1998 نيروي نظامي رژيم اشغالگر قـدس در سـال          يبا اين حال، يكي از اعضا     . آن نيست 
  :اظهار داشت

 دهنـد  ت سطح وسيعي كه پوشش مـي جه  بهاين  با وجود ...زا ممنوع نيستند ي آتشها  سالح«
پردازد و استفاده از آنهـا را         ي م ها  الحساين كنوانسيون به حمايت از غيرنظاميان در برخورد با اين           

 را در هـا  سـالح پروتكل نيـز اسـتفاده از ايـن     ...كند از جمعيت غيرنظامي محدود مي   عليه گروهي   
   80.»كند زمان مخاصمه ممنوع نمي

زا كه به رنج و درد زايد منجـر          ي آتش ها  سالح از     استفاده ، هرگونه بان حقوق بشر    هزعم ديد   به
  81.شود، ممنوع است

فسفر سفيد در خـالل      توسل رژيم اشغالگر قدس به مهمات حاوي         بان حقوق بشر    هنظر ديد  به
  نخـست،    82.شـود   المللي قلمداد مـي      ناقض حقوق بشردوستانه بين    ، به دو شكل   مخاصمه در غزه  
هاي هوانـورد محتـوي فـسفر سـفيد          ي نظامي رژيم اشغالگر قدس به موشك      هاتوسل عمده نيرو  

                                                           
79. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1125 U.N.T.S. 3, entered into force Dec. 7, 1978; 

Hague Convention IV - Laws and Customs of War on Land: 18 October 1907, 36 Stat. 2277, 1 Bevans 

631, 205 Consol. T.S. 277, 3 Martens Nouveau Recueil (ser.3) 461, entered into force Jan. 26, 1910.JT. 

80. Israel, Military Advocate General Headquarter, Laws of War in the Battlefield, 1998, p. 23. 
81.Various armed forces prohibit the use of incendiary weapons where it would cause unnecessary 

suffering. See US Army, Field Manual 27-10 (1956) (the use of incendiary weapons “is not a violation of 

international law. They should not, however, be employed in such a way as to cause unnecessary 

suffering to individuals”) sec. 36; UK Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict 

(Oxford: Oxford University Press, 2004) (white phosphorus “should not be used directly against 

personnel”), p. 112. 
82. Dep't of the Army, The Law of Land Warfare (1956), available at http:// www. loc. gov/ rr/ 

frd/Military_Law/pdf/law_warfare-1956.pdf. 
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 اتخـاذ كليـه اقـدامات       بـه ق مسكوني غزه، تعهد دولت رژيم اشغالگر قـدس          براي استتار در مناط   
.  كاهش خسارت به غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي را نقـض كـرده اسـت              براياحتياطي مقتضي   

 در زاي محتـوي فـسفر سـفيد       هاي آتش  موشكدوم، توسل نيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس به         
دي و نقض اصـل حمـالت بـدون تبعـيض و عـدم              هاي ج   هاي خاص به بروز آسيب      برخي گلوله 

  . رعايت تناسب در زمان مخاصمه انجاميده است
 ، جمعيت غيرنظامي در غزهگروه ابزاري براي استتار در ميان     عنوان  به ،توسل به فسفر سفيد   با  

در اتخاذ اقدامات مقتضي    را  المللي     حقوق بشردوستانه بين   83ضرورتهاي نظامي رژيم صهيونيستي   
صدمه و خسارت جاني بـه غيرنظاميـان را ناديـده     ورود  احتياط الزم جهت اجتناب از      يت  رعابراي  

هـاي    هـاي موجـود در رسـانه       بان حقوق بشر و عكـس      هاين دغدغه با مشاهدات ديد    . گرفته است 
  .شود جمعي نيز تشديد مي

 كـاربرد برخـي     بـان مـورد بررسـي قـرار گرفـت           هدر برخي قضايايي كه به دقت از سوي ديد        
 متـري   300 تا   100 عملياتي    و شعاع  هستندگيري دقيق     كه فاقد امكان هدف    84ي خاص ها  حسال

فـسفر سـفيد مـورد    ي داراي هـا  سـالح  85.دهند، مشاهده گرديـد  اطراف خود را نيز هدف قرار مي     
بـا اينكـه    . دهنـد    متري اطراف خـود را هـدف قـرار مـي           125 تا   63 عملياتي از    استفاده نيز شعاع  

 86ي مـورد اسـتفاده ديگـر      هـا   سـالح برخي  با  اي مشابه     آثار كشنده  ،فر سفيد ي داراي فس  ها  سالح
آميز به اين تسليحات نيز نقض قواعـد زمـان مخاصـمه محـسوب               تبعيضدارند، نحوه توسل غير   ن

   87.شود مي
هـاي بـاز     ي محتـوي فـسفر سـفيد در مكـان         هـا   سـالح كـاربرد    ،بـان  هزعم ديد   حال، به  هر به

ي فسفر سفيد بر    هاي هوايي حاو   بمبتوسل به   ت، اما   ل مجاز اس  ملال  در حقوق بين  ) ونيغيرمسك(
دهد و    ضروري قرار مي  ا جمعيت غيرنظامي را در خطري غير       زير ؛قانوني است مناطق مسكوني غير  

 غيرنظامي و اهـداف     ي و آميز بر جمعيت نظام    تبعيضدامنه بمباران منجر به حمالت غير     گسترش  
 ابزاري در برابر اهداف نظامي      عنوان  بهتواند     مي فسفر سفيد  ،از طرفي  .شود  نظامي و غيرنظامي مي   

 يك ابزار جنگي مهيب     عنوان  بهد كه خود     قرار گير   طرفين عظيمي مثل انبار مهمات مورد استفاده     
  . كند عمل مي

                                                           
ص ، پيـشين،    »وق بـشردوستانه، در ديتـر فلـك       ـاي حقـ  ـير تحول تاريخي و مبنـ     ـس«حسين،  شريفي طرازكوهي،   . رك. 83
  .61ـ57

84. The US M109A3 howitzer called the Doher. 

85. Peter Beaumont, “How Israel Puts Gaza Civilians in Firing Line,” The Guardian, November 12, 

2006 and “Gaza’s Kids Collect a Different Sort of Shell,” Agence France-Presse, May 29, 2006). 

86. C.f. Explosive M107 shell  
87. C.f. Memorandum of the German Government Annexed to the Draft of an Approving Statute to the 

Weapones Conventions, BR-Drs. 117/92, 25. 
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ي محتوي فـسفر سـفيد در مخاصـمه عليـه عـراق             ها  سالح از   ه اياالت متحد  پيش از اين نيز   
 عنـوان   بـه  حال وزارت دفاع اين كشور اعـالم كـرد كـه از ايـن مـواد                   با اين  88.استفاده كرده بود  

و با اين توجيه كه از اين مهمات صرفاً براي استتار و ايجاد مانع              زا استفاده نكرده     ي آتش ها  سالح
  89 . توسل به آنها را قانوني جلوه دادشده،روي نظامي عراق استفاده  توسط نيرؤيتدر امكان 

90  » دوگانـه  ي شيميايي بـا كـاربرد     ها  سالح«اي از    رخي فسفر سفيد گونه   زعم ب   حال، به   هر  به
عبارتي   به.  و هم قانوني است  ، هم ممنوع  ديگري شيميايي   ها  سالح يعني همانند بسياري از      ؛است

هم توسل به آنها در زمان مخاصمه و با رعايت اصول بنيادين حقوق بشردوستانه مشروع اسـت و    
 سـخنگوي سـازمان ممنوعيـت كـاربرد         91.كننـد   ادرستي را دنبـال مـي     هم بالقوه اهداف نظامي ن    

هـاي ممنـوع شـده از فـسفر سـفيد، بـه دليـل         فاده اظهار داشـت كـه اسـت     92ي شيميايي ها  سالح
 با توجه بـه وجـود     گونه كه اشاره شد،       همان ، با اين حال   .ها است   مسموميت شيميايي ناشي از آن    

 ايـن مـاده   در صـورت اسـتفاده از       متعارف خـاص،  ي  ها  سالحفسفر سفيد در چارچوب كنوانسيون      
، ممنـوعيتي در     ابزاري در راستاي استتار نيروي نظامي و يا نورافكني بر اهـداف نظـامي              عنوان  به

 توسل به   بان به آن اشاره شد      هوضوح توسط ديد   آنچه در وضعيت غزه به    .  وجود ندارد  توسل به آن  
ـ  هـا   سـالح  عنـوان   بـه مهمات داراي فسفر سـفيد       زا در منـاطق بـسته مـسكوني و عليـه            شيي آت

الملل عرفي و قراردادي نيست و        گونه توجيهي در حقوق بين     اين امر داراي هيچ   . غيرنظاميان است 
منع رنج و درد زايـد و رعايـت اصـل           اصل   مانند اصل تفكيك،     ،اصول بنيادين حقوق بشردوستانه   

                                                           
هـاي از پـيش       فسفر سفيد براي بيرون كشاندن رزمندگان از محـل         )1 :بنابر تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص كه       . 88

بـر   از مهمات داراي فـسفر سـفيد در برا         )2ي متعارف كشته شوند،     ها  سالحشان صورت گرفته است تا پس از آن با           تعيين شده 
 براي رديابي و نورافكني بر شورشيان پراكنده استفاده شـده اسـت،            ها  سالح توسل به اين     )3 ، است اهداف انساني استفاده شده   

قانوني بـوده اسـت      با عراق نيز غير     امريكا سفر سفيد در جنگ   توان به اين واقعيت دست يافت كه توسل به مهمات داراي ف            مي
  :رجوع كنيد به.  استفاده شده استعراقين نظاميانبرد ضد نفر عليه رزمندگان و غير يك سالح عنوان بهزيرا 

James T. Cobb, The Fight for Fallujah, Field Artillery, Mar.- Apr. 2005, at 22, 26, available at http://sill-

www.army.mil/famag/2005/Mar_Apr_ 2005/PAGE24-30.pdf; Earl J. Catagnus, Jr. et al., Infantry Squad 

Tactics: Some of the Lessons Learned During MOUT in the Battle for Fallujah, Marine Corps Gazette, 

Sept. 2005, at 80, 88, available at http:// www.s mallwars. quantico. usmc. mil/ search/ Articles/ Infantry 

SquadTactics.pdf; Int'l Info. Programs, U.S. Dep't of State, Did the U.S. Use "Illegal" Weapons in 

Fallujah?, http:// usinfo. state. gov/ media/Archive_Index/Illegal_ Weapons_in_Fallujah.html (last visited 

Sept. 23, 2007). 

89. Vince Crawly, Top Military Official Calls White Phosphorus "Legitimate Tool," Int'l Info. Programs, 

Dec. 1, 2005, http:// usinfo. state.gov/xarchives/display.html?p=washfile english&y= 2005&m= 

December&x=20051201140216mvy elwarc0.787594. 

90. "Dual-Use" Chemical. 
91. Paul Reynolds, White Phosphorus: Weapon on the Edge, BBC NEWS, Nov. 16, 2005, http:// 

news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4442988.stm.  

92. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 
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نقـض  . گيـرد   امي را ناديـده مـي     تفكيك ميان رزمندگان و غيرنظاميان و اهداف نظامي و غيرنظـ          
احتيـاطي    با قصد قبلي در زمان مخاصـمه، چـه از روي بـي             ،المللي  فاحش حقوق بشردوستانه بين   

 و از شـود  از جمله جرايم جنگي محسوب مي ، چه تعمدي در آن وجود داشته باشد   صورت گرفته و  
يـن مجـال     آنجـا كـه در ا       با اين حال، از    93.همراه دارد   هاين باب مسئوليت كيفري فردي را نيز ب       

المللـي كيفـري در ايـن         ي صالح و مباحـث موجـود در حقـوق بـين           قصد پرداختن به مرجع قضاي    
  .كنيم  اكتفا مي، آن پرداخته شدبندي آنچه در اين مقاله به  اينك صرفاً به جمعا نداريمخصوص ر

                                                          

  
  گيري نتيجه

تكاب جنايت جنگي رژيم اشـغالگر      اي براي اثبات اتهام ار       برگ برنده  ،بان حقوق بشر   هگزارش ديد 
استفاده عامدانه اين رژيم از مهمات داراي فسفر سفيد عليه مردم غزه . قدس عليه مردم غزه است

 بـان حقـوق بـشر    هبر اطالعات ديـد   نخست، بنا:روزه به پنـج شيوه قابل احراز است    22در جنگ   
گـاه   امي قبلي، تا آن زمان هـيچ رغم حمالت و مانورهاي نظ  بهنيروي نظامي رژيم اشغالگر قدس،     

ر بـه تـسليحات هـوايي       دوم، توسل مكـر   . فاده نكرده بود  از مهمات داراي فسفر سفيد در غزه است       
ت مبين الگو يـا سياسـت رفتـاري         داراي فسفر سفيد در مناطق مسكوني تا آخرين روزهاي عمليا         

ريـزي   نامـه  بـدون بر    نه اقداماتي اتفاقي يـا     شود،  محسوب مي  از سوي رژيم اشغالگر قدس       خاص
سوم، نيروي نظامي رژيم اشغالگر قـدس از صـدمات و خـسارات وارده در               . قبلي در اين خصوص   
چهـارم،  .  بر جمعيـت غيرنظـامي غـزه آگـاهي كامـل داشـته اسـت               ها  سالحنتيجه توسل به اين     

اده ي در جهـت اسـتتار اسـتف    ابـزار عنوان بهكه رژيم اشغالگر قدس از اين مهمات صرفاً         صورتي در
 كه آثـار تـاكتيكي مـشابهي در تيـره كـردن      ت از ساير ابزارهاي جايگزين ديگر    توانس  كرد، مي   مي

پنجم، در حـداقل    . ، استفاده كند  هستند آثار تخريبي فسفر سفيد را       فاقد، اما   دارندصحنه مخاصمه   
 ،تبي آن در گـزارش نهـايي خـود پرداخـ          دقت به ارزيا   بان حقوق بشر به    هيكي از مواردي كه ديد    

رغـم هـشدارهاي فـراوان        بهيعني در حمله عليه مقر دفتر سازمان ملل در امور پناهندگي در غزه،              
 مهمات حاوي كاركنان سازمان ملل در شدت و دامنه آثار تخريبي ممكن به جمعيت غيرنظامي از               

  .اين مواد استفاده شد
في و قـراردادي    رـادين عـ  ـيـ ـ اصـول بن   هـكـر اين ـالوه ب ـع ،اتيـن مهم ـه چني ـوسل ب ـت

گيرد،   را ناديده مي  حقوق بشردوستانه مانند اصل تفكيك، اصل تناسب و اصل منع رنج و درد زايد               
همـراه     به  درگيري قابل جبراني براي غيرنظاميان و همچنين محيط زيست منطقه        هاي غير   آسيب
 اسـتفاده   ويـژه  طرح مسئوليت كيفري فردي عامالن و مرتكبين جنايات جنگي در غـزه بـه             .  دارد

 
93. ICRC, Customary International Humanitarian Law, pp. 568-74.  
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 روزه محـسوب  22بانيـان جنـگ   تنها مرهمي بر زخم قر  مهمات حاوي فسفر سفيد، نهزوحشيانه ا 
هنوز عدالت نمرده    «:اند  ه مدعي هاي بيداري كه پيوست     بلكه فريادي است از سوي وجدان      شود  مي

  .»است
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