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 اشغال فلسطین و ایجاد رژیم اشغالگر قدس 

سط نیسرزم ش خیتار نیفل شتهرا  یبیپرفراز و ن سر گذا شت  ست پ سطوره ی؛ از نبردهاا ون چبزرگ الهی هم امبرانیدوران پ یاا

های سللرزمیناشلللا  در نهایت و  آن از سللوی انیلی و اشلللا   یعثمان دوران یهاجنگ ی تابیصللل یهاو داوود و جنگ مانیسللل

های مهمی از این تاریخ پُر فراز و نشیب است. اما آنچه که باعث حساسیت همه و همه تنها بخش. . هاستیونیصهفلسطینی توسط 

شود این تاریخ پر فراز و نشیب گذشته نیست بلکه تاریخ کمتر از حدود یک قرن می سرزمین فلسطینهای آزاده درباره اذهان انسان

ستی رقم خورد. صهیونی سوی انیلی  و رژیم  شلا  آن از  ست که با ا سطین اخیر آن ا  او  یاز جنگ جهان شیتا پ سرزمین فل

ش سا   یبزرگ عثمان یاز امپراطور یبخ صدا درآمد دولت عثمان یکه ناقوس جنگ جهان 1914بود. از  صم یاو  به  گرفت در  میت

انسه در و فر  یمشترک انیل یروهاینبردها ن نی. در ادشو ریانیلستان و فرانسه درگ یروهایشده و با ن نگکنار دولت آلمان وارد ج

اسغغغه تم نتدی اُ یسغغغد رار ا مبدرار مل  ا ت  ز هریز رژیمرژیم اشغغغگر قد  یک یاز اُ مردتدیندی  

گر قد اسه. نرریخ معرصد یر هفه یهم اخلد مم خ مز اش رژیمسرمبم اج یی ای   مخشز جیایز نرپذید اُ

شگر قد مم یرت  مدخ ریاری اُ حتریهایعری مرال را نریلی مز هری غدب مم ایژه آمدیار یر تنی. ای  رژیم ا

منی شیه اسه. رفدرر ضی انسرنز ا نبض فرحش م اُی  حب ق ش رای امنله، اُ ملشددی  م اری ان  مهده

 هری ش رای امنله اُمرن م ل،ن جهز مم  طعنرممهری اشگر ز ، مزیه یر سدُمل مشدی یر سطحز گسدد

هری هری متن عم ا مدخ ریاری اُ یاز اُ مزرگددی  ُرایخرنمارنارب جدائم جنقز ، ماررگلدی سغغغ  

 ُای جهرن )میان نتال  مم   انل  ا زام آارآژانس مل  ا ت  ز اندژی انتز( ای  رژیم را مم یاز اهسغغغدم

 نبییل تدیه اسه.  رژیم یر جهرن مدتدیندی  م ام جنریداررندی 

سرسنرندی  اشآ شک یاز اُ نرمغزه مز سه. ن ار غزه نمرمز یر ر سطح مل  ا ت  ز ا هر ا جدایی ا بدم یر

ماررگلدی  امم ای  منطبم  صهل نلسدز رژیما گسددیه  نجراُار مادرمر  تم ف سطل ای اسه یر مرریام

لع حب ق مشد هتداه اسه. مد ای  اسرک رژیم اشگر قد  یک اُ سان اع نس لحرر ا ا بدم نبض فرحش ا ا

راُ ای  منطبم غلد نظرمز را اُ ُمل  ا یریر ا ه ا مر ان اع نسغغ لحرر ُید آنش  22مم میر  ۱۳۸7یی  7

شبرری گسددیه  22گدفه. یر جدیرن ای   صهل نلسدزراُ آن ع اه مد خسررار هنقفه ،  رژیم غرصب 

هری غلد نظرمز ، هزاران نفد ُختز ا ملش اُ یک هزار ا چهررصی نفد جرن خ ی را اُ یسه مم ُیدسرخه

 یاینی. 

اسغغغدائلل، سغغغرُمرن م ل مر نریلی گزارن نترینیه اعزامز خ ی مم منطبم ، رژیم رژیم پس اُ پریرن نجراُ 

ضد ن ن شگر قد  یک را محا م نت ی. پژاهش حر شیه را مر  ا سدایلل ظدف میر یری یاری رفدرر رژیم ا

 ندی  م اُی  حب ق مشدی مطرمبه یهی.شیهمهتددی  ا شنرخدم
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سط سور نیفل شد یعثمان یروهایبر ن هیو  ضعف امپراتورها یسیانیلبه ویژه  ی متعددِهاتیموفقو ند پیروز  ستان در کنار   یدر عرب

 .دش یتوسط دولت عثمان 1918اکتبر  30قرارداد متارکه جنگ در  یموجب امضا یعثمان

نمود  یبحران آبستن را فلسطین منطقه، اعراب خبریبی و سادگی و تندرو هایصهیونیست هماهنگ و یافته سازمان کار تدریج به 

های صهیونیستعلیه دولت عثمانی، انیلی  همزمان با توافق پنهانی اعراب و  .ردبُ بین از همیشه برای را منطقه آرامش و صلح که

. از سللوی دییر بودندجهت تاسللی  دولت یهود در سللرزمین فلسللطین ‹‹ اعالمیه بالفور›› در حا  آماده سللازی  مخفیانهافراطی 

در ینکه تا ا برای تفکیک ممالک عربی در مدیترانه شللرقی آزاز کرده بودند.را های پنهانی خود و فرانسلله توافق انیلی نمایندگان 

سی  دولت یهود ‹‹ اعالمیه بالفور››  1917دوم نوامبر  صله ، جهت تا سه هفته فا شد و تنها با  سایک  صادر   پیکو جهت -توافق 

یمومیت قچند ساعت پیش از پایان نها به تقسیم کشورهای عرب میان فرانسه و انیلی  رونمایی شد. تشکیل رژیم اشلالیر قدس ت

سطین در  ستبازمی 1948 یم 15انیلی  بر فل صهیونی شمرده با زمینهگردد.  صت را زنیمت  سازی انیلی  و ها از مدتی قبل فر

سرزمین سی  آمریکا و تقویت جمعیت یهودیان در  شلالی، در نهایت تا صبهای ا سمی در  رژیم زا  1948می  14خود را به طور ر

 اعالم کردند. 

ر های بین المللی پرداخته است. ددر تمام دوره تشکیل خود و حتی قبل از شکل گیری به نقض آشکار قطعنامه قدس رژیم اشلالیر

پیرامون طرح کمیته فلسطین ای سازمان ملل با صدور قطعنامه )یعنی چند ماه پیش از اعالم تاسی  دولت یهود( 1947نوامبر  29

شلالیسرزمین؛  سطینیان را به دو بخش  های ا ساس این طرحتحت حکومت یهودیان و دییری تحت حکومت فل سیم کرد. بر ا  ،تق

رای مخالف  13ق در برابر مواف رای 33 با 1947 نوامبر 29 در  ماند. این طرحالمللی باقی قدس و پیرامون آن نیز تحت نظارت بین

، بسیاری از انها با حمله به فلسطینیاما صهیونیست ،دیآ به اجرا در 1948تا او  اکتبر و مقرر شد در سازمان ملل به تصویب رسید 

درصللد  80درصللدی تصللویب شللده خود را به  57مواضللآ آنان مانند طبریه، یافا، حیفا و صللفه را به قلمروخود افزودند و محدوده 

  1زمین فلسطین گسترش دادند.سر

  غزه هیروزه عل 22در جنگ  لیاسرائ تیاکارنامه جنا 

. دیروز به طو  انجام 22جنبش حماس آزاز کرد که به مدت  ینابود یبرا اریتمام ع یجنی 2008در اواخر سا   یستیونیصه میرژ

سا   27 تهاجم نظامی نیا سامبر  شد و تا  2008د شت. 2009سا   هیژانو 17آزاز  ستیجنگ در  نیا ادامه دا صهیونی با نام  رژیم 

 شیجنگ نابرابر، ب نیشود. در ایم ادیروزه و نبرد فرقان  22جنگ  ایبا نام کشتار ززه  فلسطینیان انیسرب گداخته و در م اتیعمل

شهادت رس ینیفلسط 1450از  سیاری  شدند. یزخم زیهزار نفر ن 5از  شیو ب دندیبه  سان از ناظرانبه گفته ب  22 جنگ؛ و کارشنا

جنگ،  نیا نیاهداف خود داشللت. روز آزاز رسللیدن به در یسللتیونیصلله میرژ یهایدر ناکام شللهیبود که ر یتیواقع کیروزه ززه 

 یستیونیصه میرژ ییبر اثر حمالت هوا ینیفلسط 200از  شیکه ب یابه گونه شودیمحسوب م نیفلسط خیروز در تار نیترنیخون

موجب شد روز نخست از تهاجم تل آویو به ززه  روز نیا. گستردگی تلفات در مجروح شدند زیننفر  700از  شیب ده،یبه شهادت رس

 زین هاستیونینفر از صه 1000و حدود  دیبه هالکت رسنیز  ستیونیسرباز صه 100جنگ دست کم  نیا در .ندنامب اهیس کشنبهیرا 

صه .شدند یزخم ست نآمار را  نیا هاستیونیاما  شته اعالم کردند؛ دروز 10و در حدود  نددانیمدر ش یک شان  آییکه با ت سربازان

 .آشکار شد

 ترین مصادیق ضد انسانی این تهاجم به شرح زیر است: اما مهم

                                                           
  20، شماره  شکل گیری حکومت و نیروهای مسلح اسرائیلپرتا  جامآ علوم انسانی ،  1
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 یرنظامیقرار دادن اهداف غ هدفالف/ 

بود.  پناهینبوده، بلکه محل تجمآ مردم ب یوجه نقاط نظام چیبود که به ه یجنگ هدف قرار دادن نقاط نیاز مشخصات مهم ا یکی

 1حمالت مساجد، مدارس، مقر آژان  آونروا نیدند و در امتمرکز ش ییحمله، بر حمله هوا نینخست یدر همان روزها هاستیونیصه

 نکهیبر ا یبزرگ مبن یاقدام را با دروز نیا هاسلللتیونیززه را هدف قرار دادند. صللله یاهال یمسلللکون یهانهو خا هامارسلللتانی، ب

ستفاده م یو نیهدار یحمله نظام یها برامکان نیمقاومت از ا یهاجنبش بان حقوق  دهیرا د ادعا نیاما ا ندنند انجام دادکیسالح ا

 کرد. بیبشر تکذ

ساز تهیکم - ستند  شلالیر قدس  میرژ اتیجنا یم ستناد به ا شهدا در جریان دولت یهاگزارشبا ا شمار  روز  22ی دقیق و جامآ 

 اعالم کرد.کودک  404از جمله  دیشه 1455اسراییل را  تهاجم رژیم

شد که از ا 5303 زین یستیونیصه میروزه رژ 22مجروحان جنگ  تعدادبنا به این گزارش  - نفر کودک  1815تعداد  نینفر برآورد 

 .رسدیدرصد مجموع م 15نفر یعنی  785به  زیو تعداد زنان مجروح ن ددهیم لیدرصد کل مجروحان را تشک 35تعداد  نیبودند و ا

دالر  ونیلیم 10آن  جهیهدف حمالت و بمباران قرار گرفتند که در نت مایمستق یو مرکز درمان مارستانیب 40ها اساس گزارش بر -

 وارد شد. فلسطین وزارت بهداشت  یهاها و درمانیاهمارستانیخسارت به ب

 .قرار گرفت انهیهدف حمالت وحش مایدستیاه آمبوالن  مستق15جنگ  نیا جهیدر نت -

  شدند. بیتخربه طور کامل ها ینیفلسط یباب منز  مسکون 82 نیجنگ همچن نیاخال   در - 

سارت به  - س 35خ سه  هباب مدر شیاه و  سجد 45تخریب کامل  زین ودان سارت به  باب م سجد  55و خ دییر از دییر نتایج باب م

 2رژیم اشلالیر قدس است. تهاجم

                                                           
 آژان  امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی 1
 10/1394/ 07خبرگزاری تسنیم  2

هزار مجروح5شهید و 1450بیش از * 

بیمارستان40انهدام * 

خودروی امداد رسان15حمله به * 

باب منزل مسکونی82تخریب * 

مدرسه و سه 35هدف قرار دادن * 
دانشگاه

مسجد100هدف قرار دادن * 

نتایج هدف 
قرار دادن 
اهداف غیر 

نظامی
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 ممنوعه یهاسالح یریکارگ بهب/

 یهاشد که گروه لیجنگ بر نوار ززه تحم نیا یچرا که در زمان ،دینام نیفلسط خیجنگ تار نیترتوان ناجوانمردانهیجنگ را م نیا

س یکنون یکه هنوز به آمادگ یامقاومت در دوره سبک و اولیهسالحجز  یامکانات و دهینر شتند، مورد هجوم قرار  اریدر اخت های  ندا

مقاومت  یهاممنوعه را به کار گرفت اما در آن سا  گروه یهااز سالح یترآیحجم وس 2014دشمن در جنگ سا   هگرفتند. اگرچ

 مناسب از همه جهت تحت فشار قرار داشت. ینوار ززه با وجود عدم آمادگ 2008قرار داشتند. اما در سا   یترمناسب تیدر موقع

سر م نیا در صره کامل به  سطینی نیز مردم و و  بردیدوره نوار ززه در محا ستی حکومت خودگردان فل صهیونی شار رژیم  عالوه بر ف

حکومت  یتیدسلللتیاه امن یمقاومت از سلللو یهامردم نوار ززه و گروهمبارزان فلسلللطینی را در تینا قرار داده بود. بدین معنا که 

شد شار  شتند دیخودگردان تحت ف سو  قرار دا ضا یاریب ستیاه امن یاز رهبران و اع سط د حکومت خودگردان  یتیفعا  حماس تو

ستی شاخص آنها ن یشده، برخ رید شده بودند. در هم زیاز فرماندهان   یهانوار ززه و گروه هیعل یستیونیصه میزمان رژ نیترور 

مردم مقاوم  یجنگ برا نینوار ززه در ا یروزها نیترموجب شلللد سلللخت هانیا همهحمالت را انجام داد.  نیترنیمقاومت خون

و  یو مقاومت با سلرافراز یداریابا پ 2008سلخت جنگ سلا   یروزها ها،نیمقاومت رقم بخورد. اما با همه ا یهاو گروه نیفلسلط

 نیا یو عموم یاز هدف قرار دادن مناطق مسکون تریانسان ریز .دیرس انیبدون سرخم کردن مقابل دشمن تا بن دندان مسلح به پا

صه سالح نیا هاستیونیبود که  شا یالمللنیممنوعه ب یهااهداف را با  سفر  یهابمب ؛هاسالح نیا نیتر آیهدف قرار دادند.  ف

 ی ازیرید نوع .شدیمدر جسم مجروحان  قیعم یهایاصابت، موجب سوختی یهادر مکان یآتش سوز جادیبود که ضمن ا دیسف

شد -ممنوعه یهاسالح در  که یفوق عالوه بر اثرات یهابود. گلوله شده یغن ومیاوران یهاگلوله -که پ  از عراق به کار گرفته 

  1.شدیچون سرطان م یصعب العالج یهایماریفرد به ب یفرد مجروح، موجب ابتال یپ  از بهبود کردندیم جادیزمان اصابت ا

بر ززه خ در نوار نیشللکل جن رییتل شیاز افزا ینیمتخصللصللان فلسللطهای ممنوعه، تنها اندک زمانی پ  از بکارگیری این سللالح

اما با وجود  .به شللدت افزایش یافته اسللتنوارززه مناطق یادشللده به ویژه ها در نیشللکل جن ریینقص و تل ر این اسللاسب ند.دهمی

های ممنوعه ای از این نوع سالحی به طور گستردهستیونیصهرژیم  1980توافقنامه ژنو ممنوعیت بکارگیری تسلیحات ممنوعه طبق 

سفر یهابمببه ویژه  ستفاده م یف سا   .کندیا سف 1980توافقنامه ژنو در  سفر  ستفاده از ف  یروهاین هیعل ای انینظام ریز هیعل دیا

  2اعالم کرده است.ممنوع  انینظام ریدشمن را در مناطق اسکان ز )نظامی(

ست  سف در یستیونیصه میرژواقعیت این ا سفر  ستفاده از ف سابقه طوالن 3دیا سالح   22بکارگیری آن به جنگ  دارد و یبه عنوان 

 .ه استممنوعه استفاده کردنیز به دفعات متعدد از این تسلیحات روزه با لبنان  33جنگ  شود بلکه درروزه ززه منحصر نمی

                                                           
 1399 /10/ 08خبرگزاری تسنیم  1

های های متعارف، تأمین حمایت حقوقی بهتر از افراد زیر نظامی در درگیریهدف اصلی کنوانسیون سالح.. های متعارف خاص سالح 1980کنوانسیون  2

های الحاقی آن که در چارچوب مبتنی بر حقوق بشردوستانه بین الملل قرار دارند، نحوه استفاده از مسلحانه است.در حقیقت، کنوانسیون مزبور و پروتکل

 آدرس:بهجهاددانشیاهیعلمیاطالعاتمرکزپاییاهشودبه)مراجعه .کندمی مندقاعده را جدیدمتعارف هاینیزسالح و متعارف موجودهای سالح

   ttps://www.sid.ir/Fa/Journal/481250 
 یهابمب ود.شیاست و از فسفات ساخته م ریس یبو هیآن شب یباشد. بو یبه زرد م لیما دیشفاف و سف یاست که ماده شمع دیفسفر سف یحاو یفسفر بمب 3

 کند.یم دیو انسان را تهد ستیز طیو سالمت محکرده ها نفوذ یهمچون ماه ییایو موجودات در اهایها و دراعماق رودخانهبه پ  از انفجار در خاک،  یفسفر

گازها و  نی. تماس ادکنیشعله ور منتشر م یو گازها دیسف ظیاز دود زل ییشده و ابرها بیترک ژنیفسفر متصاعد شده با اکس ،یفسفر یهاهنیام انفجار بمب

 هرم یخبرگزار .کند.یو قبل وارد م هیبه دستیاه تنف ، کبد، کل یدیشد یهابیشود و آسیو مهلک م دیشد یهایفسفر با بدن انسان موجب سوختی

14/09/1388 

 

بکارگیری سالح های ممنوعه
استفاده از گلوله های اورانیوم غنی شده

استفاده از بمب های فسفری
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 اسراییل در جریان جنگ غزه  رژیم گلدستون از جنایات گزارش 

منطق محاکمه و مجازات جنایلللات علیللله بلللشریت تلللا حلللدودی روشن  ماده ششم اساسنامه نورنبرگ« ج»بار در بند  نخستین

که توسط  (2008دسللللامبر ) روزه ززه 22اما در جنگ ها بعد امکانپذیر نشد. تا مدتاندیشه ولی متاسفانه عملی کردن این  گردید

شلالیر قدس رژیم سطین  ا شعلیه مردم مظلوم فل شریت اتفاق افتللللاد. تحمیل   1400 بیش ازد برخی از همان نوع جنایات علیه ب

گلدسللتون، ریچارد دند. برای اولین بار شللنفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح  6000 حدودشللهروند فلسللطینی شللهید و 

روزه  22به واسطه اقداماتی که در جریان یورش رژیم صهیونیستی را  یمفصل ی حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشگزارشیر شورا

 لرد.المللی کمتعدد علیه حقوق بشر و موازین حقوق بین متهم به ارتکلاب جنایلاتبه ززه مرتکب شده بود 

از کشور  ،یالمللنیب یگلدستون قاض چاردیرتوسط است که  نفانه و باورپذیر بودن آمنص؛ گزارش نیا یهایژگیو نیترمهم از یکی

ین ا یالملل نیمحافل باند. به هرحا  کرده معرفی یهودی کها آقای گلدسللتون را یشللد. حتی برخی رسللانه هی تهیبجنو یقایآفر

شی قابل گزارش  ستهقبو  را تا حد زیادی گزار ست. ینکاتهمچنان گزارش  نیالبته ا اند.دان سینظر م به دارد که محل تامل ا د ر

حا  . رگزیدبخود  یروان اتیعمل کیتاکترا به عنوان گلدستون  چاردیر تیگزارش ترور شخصاین  مقابله با یبرا رژیم صهیونیستی

 کنیم. مفاد این گزارش را به صورت گذرا مرور می ین بخشدر ا

 گزارش گلدستون مفاد 

آن  و در هیارا 1388مهر  23برابر با  2009سپتامبر 15 خیجنگ ززه موسوم به گزارش گلدستون در تار ابی قتیحق تهیکم گزارش

 20از گلدستون برای تهیه گزارش خود شده است.  یجنگ تیروزه غزه مرتکب جنا 22در جنگ  لییاسرا رژیم شد که دیتاک

ست که ا صفحه 547استفاده کرده است. کل این گزارش  نفر  200از  شیب رودررو با یهزار صفحه سند و عک  مختلف و گفتیو

 .کندمیمتهم  انینیفلسط هیعل یجنی یهاتیرا به ارتکاب جنا لییاسرارژیم و مستند آشکارا 

شورا مزبور گزارش سازمان ملل پ  از چندبار تعو یدر  شر  شته و با اکثر یسرانجام به را قیحقوق ب صو تیگذا  شد. در بیآرا ت

گزارش  ینفآ طرح بررسلل به زیو هند ن نیبه همراه چ هیمثبت دادند. روسلل یقطعنامه رااین به کشللور  25حقوق بشللر  یشللورا

 که در سه بخش مجزا شامل: ادشدهیدادند. در قطعنامه  یرا لییاسرا هیروزه ززه عل 22گلدستون درباره جنگ 

 ؛یالقصمسجد ا هیالمقدس و عل تیب در یستیونیصه میرژ ریاقدامات اخ -1

 در خصوص ززه موسوم به گزارش گلدستون؛ یالملل نبی ابی قتیحق تئیگزارش ه -2

سرزم یعال ریسیکم یاگزارش دوره -3 شر در  صوص تحوالت حقوق ب شر در خ شلال یهانیحقوق ب سط یا سو ن،یفل گروه  یاز 

شورها سالم یک شست و ییقایآفر یعرب یا ستیس شده بود، اقدامات و هیارا ژهیو عدم تعهد به ن ستی ریاخ یهاا صهیونی ر د رژیم 

به  یبه اماکن مذهب یدر دسترس تیمحدود جادیها، اینیفلسط  و اموا نیمصادره زم ل،یحا واریساخت د ،یگسترش شهرک ساز

دس اماکن مق تیماه رییتل زیالمقدس و ن تیشلللهر ب ییایو جلراف یتیجمع بیترک رییتل نیو همچن یالمقدس شلللرق تیب ژهیو

 نیا یمسللجد محکوم شللده و درخواسللت توقف فور نیکاوش در ا و یحفار یهاتیادامه فعال ،یو از جمله مسللجد االقصلل یاسللالم

 .اقدامات به عمل آمد

 قتیحق تئیبا ه لییاسرا یعدم همکار تیحقوق بشر، ضمن استقبا  از گزارش گلدستون و محکوم یبخش دوم قطعنامه شورا در

ص ابی شدهیمندرج درگزارش  یهاهیتو شورا دییمورد تا اد ست.  شر به مجمآ عموم یقرار گرفته ا ص یحقوق ب  هیسازمان ملل تو

ست تا گزارش ه صل خشرا در ب ابی قتیحق تئینموده ا  زیقرار دهد. در بخش سوم قطعنامه ن یخود مورد بررس ینشست جار یا

 یهاهیتوص در خصوص تجاوز ززه استقبا  شده و ژهیقطعنامه نشست و یحقوق بشر در مورد اجرا یعال سریکم یااز گزارش دوره

ه به قطعنام نیا یاجرا نهیدر زم یگزارشخواسته شده تا  یعال سریکم یالیاز پ نیقرار گرفته است. همچن دییمندرج در آن مورد تا

را  ژهینشست و نیا انیحقوق بشر و بان یدر سخنان خود، شورا لییسراارژیم  ندهینمااما  دهد. هیحقوق بشر ارا یشورا ینشست آت

شر ندارد. و با یارتباط چینشست ه نیمتهم کرد و گفت ا یباز استیبه س  گزارش گلدستون را به شدت نیهمچن یبحث حقوق ب

گروه حماس و عدم توجه به حق  مداوم یگرفتن موشللک پراکن دهیمورد انتقاد قرار داده و مردود شللمرد و آن را به عدم توازن و ناد
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 میخو تیدر سخنان خود ضمن اشاره به وضع زین نیفلسط ندهیشهروندانش متهم کرد. نما تیامن نیدر دفاع از خود و تام لییاسرا

  .دآن ش یهاهیتوص یریییو اجرا و پ ابی قتیحق تئیبه گزارش ه یالملل نیخواستار توجه جامعه ب یاشلال یهانیسرزم

مربوط به  آیبه ززه را هولناک اعالم کرده، وقا لییسلللازمان ملل که تهاجم اسلللرا ابی قتیحق تئیه تهیگلدسلللتون و کمگزارش 

 لئمسا نیادامه داشت و همچن 2009ه یژانو 18تا  2008دسامبر  27را که از  روزه ززه( 22)جنگ  لییسرب گداخته اسرا اتیعمل

س و پ  از شیپ ستدرک یآن را برر صورت دق 574مذکور که در  گزارش .ه ا ست،  اتییو با جز قیصفحه و به  شده ا کامل فراهم 

در مورد  ینیران یهانهیگزارش گلدستون، زم . درشدروبه رو  رژیم صهیونیستیبا انتقاد  لیدل نیدارد و به هم رانهیسخت گ یموضع

ستی نکهیا صهیونی شم ست،حفاظت از مردم ززه را انجام نداده ا یالزم برا یهایریشییپ رژیم  شامل  نیخورد. ایم به چ عوامل 

سب  ستفاده نامتنا سرارژیم ا سط یریاز زور، هدف گ لییا شواهد  یزندگ یربناهایو ز نیمردم فل ست که همه  ستفادهآنها از  بیانیر ا

سرا یقیو دق دهیچیپ یهاسالح ست ا ست که در د ستار آزاز روند  یهایریگ جهینت گزارش در نیقرار دارد. ا لییا انجام گرفته، خوا

 1شده باشد.  دییتا یالملل نیآنها از نظر ب تیاست که صالح یتوسط مقامات مشخص محل تقلمس یهایبازرس

 جمع بندی 

شته سابقه و عملکرد هفت دهه  شلالیر قدس گذ ستی و خونکارجنایتچیزی جز رژیم ا شامی نی شان آ شواهد متعدد تاریخی ن  .

سمیمی شلالیری دهد که این رژیم حتی پیش از موجودیت ر شته ا سازمان ملل خود با انجام ر ای از اقدامات جنایتکارانه قطعنامه 

که  یدرسللت زمان یعنی( یشللمسلل1326) 1948سللا  در بار  نیاولجنایت پیشلله برای رژیم این پ  از آن را نقض کرده اسللت. 

آن سللا  با  م،یرژ نیآورد. ارتش ا یرو ییایمیشلل ی، به اسللتفاده از سللالح هاه بوددولت اعالم کرد کیخود را به عنوان  تیموجود

 ها شد. ینیفلسط نیب دیفوئیباعث اشاعه ت نیفلسط ینیسرزم یهاآلوده ساختن آب

شریاما عالوه بر این کلیات آنچه که توجه محافل حقوق  سانه ب سانی و و ر ضد ان سا  اخیر به خود جلب کرد، رفتار  ها را در چند 

نجامید ولی اروز بیشتر به طو  نی 22این تهاجم هر چند  به ززه است.رژیم صهیونیستی نقض گسترده حقوق بشر در خال  تهاجم 

 نظامیزیرا و خشکی مناطق ای نقض شد. تل آویو در این مدت از هوا ، دریدر همین مدت حقوق بشر در سطح گسترده و کم سابقه

ستان سکونی، بیمار سجد را مورد هدف قرار داد. همچون مناطق م شیاه و م سه، دان سازمان ملل، تعدادی مدر ها، مقر یکی از دفاتر 

ست. 6000نفر و جراحت حدود  1455شهادت ؛ نتیجه این یورش همه جانبه شده ا سرائیل در اما  پرونده جنایت نفر اعالم  های ا

کند، بکارگیری تسلیحات ممنوعه و تر میو سوزناک بلکه آنچه که این درد بشری را تازه ،شودجا ختم نمیروزه ززه بدین 22جنگ 

این بکارگیری وسیآ در حالی اتفاق افتاد که پیشتر توافقنامه  های فسفری است.های اورانیوم زنی شده و بمببه طور مشخص گلوله

روز آتشباری  22در پی جنایات متعدد یادشده در ززه در خال  تصریح کرده است. ها از این سالحبر ممنوعیت استفاده  1980ژنو 

ستی صهیونی ستناد به  رژیم  ستون با ا ست ریچارد گلد سند و عک  مختلف و 20کمیته حقیقت یابی به ریا صفحه   یگفتیو هزار 

شر در خال  جنگ  یاصفحه 547گزارشی  نفر 200از  شیب رودررو با روزه ززه تهیه کرد و در  22در خصوص موارد نقض حقوق ب

  .اشاره کرد رژیم زاصب صهیونسیتیتوسط  انینیفلسط هیعل یجنگ یهاتیجناارتکاب به آن به طور کامال مستند 

شلالیر قدس را در پی شدید رژیم ا شم  شت اما این گزارش هر چند خ ضو  25با تایید دا شر  یشوراع شد. هحقوق ب ین مروبرو 

شیران دییری گزارش همچنین  شیر و«فالک چاردیر»قرار گرفت. برای مثا  نیز مورد تایید گزار سازمان ملل در مورد  یژهی، گزار

. به "استشده یجنی اتیززه مرتکب جنا یاهفتهدر جنگ سه لییاسرا دهد،یوجود دارد که نشان م یشواهد"گفت:  ان،ینیفلسط

 است. دادهخود ن تیامن نیتأم یبرا یگونه شانس چیه ،ینیفلسط تیساکن در مناطق پرجمع انیرنظامیبه ز لیی، اسرا«فالک»نظر 

های گسترده و آشکارای دارندگان زربی حق وتو تا به امروز به یُمن حمایت رژیم زاصب صهیونیستی متاسفانه این رویه جنایتکارانه

 در شورای امنیت تداوم یافته است.

                                                           
 به آدرس: بهزاد رضوی فرد نوشته  ا نیاهی به گزارش گلدستون الملل کیفری بروزه ززه در آیینه حقوق بین 22جنگ  1
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