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 تعاليبسمه
 

 مقدمه*
 

 

ست جنایت در حق هم نوع را همیشه ناصواب و نکوهیده ا انسان قطع نظر از نوع دین و آیینی که بدان معتقد فطرت   

علت اصلی تالش جمعی انسان در قالب اصول حقوق بین داند. این رفتار به ذات و سرشت انسانی او وابسته است. شاید می

نها ی که نه تیهاالمللی همین سرشت و ذات انسانی باشد. اما در این دنیای وانفسا هستند دولتالملل و سایر معاهدات بین

ا وع خود روای را در حق هم نسابقهاین سرشت انسانی ارزشی قائل نیستند بلکه با تمام توان جنایات متعدد و بی رایب

خود بارها و بارها از این دست  نامشروع غاصب و اشغالگر صهیونیستی در هفت دهه عمر رژیماند. به گواهی تاریخ کرده

 مابوده ا های مستقل حقوق بشریها و تشکلجنایات مرتکب شده است. بازتاب این همه جنایت دهشتناک؛ اعتراض سازمان

 جریان هایگونه حمایتاینواقعیت این است که . اندکردهبایکوت اشغالگر قدس را  این جنایات رژیم همواره جریان سلطه

 ای کهبه گونه ؛ای آشکار شده استسابقهتا حد زیاد و بیقدرت گرفتن ترامپ(  پس از)به خصوص های اخیر سلطه در ماه

خود برای خروج از  متبوع از قصد دولت یدر سخنان 97خرداد  30نیکی هیلی نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل در تایخ 

 یالدینهاد در سال م نیا پایان بر ضد اسراییل خبر داد و گفت:به علت خصومت بیمتحد شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 کندینسبت به آن ثابت م انیپایو خصومت ب لیبر اسرائ رمتعارفیتمرکز غ. کرده بیتصو لیاسرائ هیپنج قطعنامه عل یجار

 1.ستیجانبدارانه دارد و هدف آن حقوق بشر ن یاسیس یهازهیشورا انگ نیکه ا

رش گستو  چند دهه اخیر نوشتار پیشرو تالش دارد کارنامه ضد بشری رژیم اشغالگر قدس را با توجه به مهمترین اقدامات

 های نامتعارف این رژیم بررسی و در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار دهد. سالح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 30/03/97ایسنا  -1



 

   3 

 

 هفتاد سال جنایات و خونریزی به گواه تاریخ  *
 

کن است در وهله اول این مطلب را به ذهن متبادر های اخیر ممبار سالمطالعه و دیدن برخی از تصاویر رخدادهای جنایت   

ور را تصگناهان مواجه هستیم مثال برخی جنایات خونین و وحشیانه داعش در کشتار بی ایسابقهکند که ما با حوادث بی

نظیر نیستند بلکه واقعیت این است که از چندین دهه بی هاگریکنید. اما واقعیت این است که نه تنها این جنایات و وحشی

 ها بلکه بهددمنشی گونهبارها و بارها شاهد این در منطقه؛ جهان و جهانیان اسراییلپیش یعنی از زمان ایجاد غده سرطانی 

ود در خ تیفعال یاز ابتدا هاستیونیاز اهداف مهم صه یککمتر فرد آگاهی هست که نداند ی .نداودهباز آن تر مراتب سبُعانه

ها به و اجبار آن نیکاهش دادن تعداد اعراب و مسلمانان حاضر در فلسط ،یستیونیدولت صه سیتأسآن و بعد از  نیفلسط

 هاتیجنا نیا شتریبوده است. ب)کوچ اجباری( جنگ  یعام و حترعب و وحشت، ترور، قتل جادیا با شانیهانیفرار از سرزم

در  یستیونیصهرژیم  سیبعد از تأس ایاند و بوده یستیونیارشد صه سران ایصورت گرفته است که  ییهاستیونیتوسط صه

  .کنیممیها اشاره از آن یبه برخ )تنها(اند. در ادامه را صادر کرده هاتیجنا نیدستور ا یریوزهمچون نخست یارشد یهاپست

 بیت المقدس "دیوید نگیک"هتل  انفجار*

کینگ »را در هتل  یستیترور یاحمله دهدیدستور م «نیبگ میمناخ»به  «ونیبن گور دیوید» ، 1946 هیژوئ 22در    

گیری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی های جهانی وادار شوند شکلقدرتانجام دهد تا  (نیملک داوود در فلسط) «دیوید

 41هستند؛  یرنظامیآنان افراد غ ترشیکه ب شوندینفر کشته م 91 ،یستیاقدام ترور نیا یجهی. در نترا سرعت بخشند

بعدها در  نیبگ میمناخ .شوندیم یزخم زینفر ن 45حادثه حدود  نی. در اگرینفر د 5و  یهودی 17 ،یسیانگل 28عرب، 

یم انهیدر خاورم سمیاو خود را پدر ترور ایکه آ پرسدیماو  از که “راسل وارن” به نام برجسته ینگارروزنامهال ؤپاسخ به س

 ؟!«در کل جهان. سمینه، پدر ترور: »دداافتخار پاسخ  داند

از  یاریهمراه با بس هیژوئ 22در اخیر رژیم اشغالگر قدس  رانیوزگر از نخستید یکی، اهوینتان نیامیشصت سال بعد، بن

آن  یکه بر رو دهندیاختصاص م یستیترور یفاجعه نینصب در محل وقوع ا یرا برا ینشان ل،یاسرائ رژیم ندگانینما

 1«.دینمایم دیتمج یحادثه به عنوان مبارزان راه آزاد نیگذاران ااز بمب لیاسرائ: »نوشته شده است

 نیاسی رید کشتار*
  

 نیبگ میمناخ یبه رهبر «رگونیا» یستی، گروه ترور1948 لیاست. در آور المقدستیدر غرب ب یینام روستا نیاسی رید  

 نیا نینفر از ساکن 250از  شیروستا ب نیبا هجوم به ا «ریاسحاق شام» ی( به رهبری)لح «استرن» یستیو گروه ترور

باردار بودند به  کهیزن درحال 25حمله  نیآمارها در ا اساسعام کردند؛ بر زن و کودک بودند قتل شترشانیروستا را که ب

 ریاس 150 زیحادثه ن نی. بعد از ادندیشده و به قتل رس دهیدر برابر چشمان مادرانشان سربر زیکودک ن 52و  دندیقتل رس

روزنامه  .چرخانده شدند نینشیهودی یهادر محله ییهاونیکام باروستا که شامل زنان، کودکان و سالخوردگان بودند  نیا

 شده بود، صد یگذارنام« اتحاد اتیعمل»که به نام  اتیعمل نیدر ا»حادثه نوشته است  نیدر مورد ا «آحارونوت عوتیدی»

هنوز  کنند؛یحمله م نیاسی رید یبه روستا میدر اورشل “هاگانا”فرماندهان  یو با هماهنگ یو لح رگونیا یروهاینفر از ن

 کیمردم روستا  یدرمجموع گفت که آن حادثه برا توانیچه رخ داده است، اما م اتیمشخص نشده است که در آن عمل
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یهودیکه  یمنزل بوده است و زمان به منزل ،یریفاجعه گفته است که درگ نیدر مورد ا نیبگ میمناخ«. فاجعه بوده است

 .1کردندیخراب م نشیآن منزل را بر سر ساکن  TNTبا کردند،یخانه را تصرف م کی ها

  «الرمله»و « اللُد» یشهرها کشتار*
 

 هاستیونیتحت تسلط صه ی)که هم اکنون در مناطق اشغال المقدستیشمال غرب ب یلومتریک 38در  «اللُد»شهر کوچک   

)وابسته به گروه  «89گردان » 1948 یجوال ازدهمیآن قرار دارد. در  یلومتریک 5در  زین« الرمله»قرار دارد( واقع شده و 

یاعالم م ییحمله به کمک بلندگوها نیها در ا. آنکنندیبه شهر اللد حمله م“انیموشه دا” ی( به رهبریلح یستیترور

 یساز و برابمب دست لهیکه به وس یاشود در امان خواهد بود. اما بعد از حمله« دهمش»که هر کس وارد مسجد  کنند

از  شیب هحمل نی. در اکنندیعام مها به مسجد حمله کرده و مردم را قتلآن شود،یم هاستیونیصه نیبه ادفاع از شهر 

 ای هاابانیرا در خ یکه هر شخص دهدیدستور م زین انی. موشه داشوندینفر( کشته م 176 یتی)و به روا ینیفلسط 100

للد به ا یبه روستا انهیحمله وحش نیشدگان امجموع کشته تینها در د؛یبا گلوله بزن دیدیدر حال فرار د یحت ایها و خانه

انداخته بودند، همه ساکنان  انینیکه در دل فلسط یکشتار و وحشت نیاز ا ستفادهبا ا هاستیونی. صهدینفر رس 426

 یبه شهرها انینیفلسط نیمهاجرت ا ری؛ در مسندراند رونیهزار نفر بودند را از شهر ب 70اللد و الرمله که بالغ بر  یشهرها

 یستیونیصه یروهاین زیحمله ن انی. در پاشوندیو عطش کشته م دیشد یبه علت گرما ینیفلسط 350حدود  زین گرید

 .2کنندیرا غصب م ینیجامانده مسلمانانِ فلسط لیاز وسا ونیکام 1800حدود 

  مهیدوا کشتار*
 

بود  ستیونیصه انیشبه نظام انهیشاهد هجوم وحش 1948واقع است و در اکتبر سال  لیروستا در غرب استان الخل نیا  

روستا پناه  نیکه در ا 3بودند اطراف ینفر متعلق به روستاها 200 نیب نیکه از ا دندینفر به قتل رس 500ن آ یکه در پ

 یهاتیحمله جنا نیدر ا 4.ندااعالم کردهنفر  1000تا  700 را  فاجعه نیدر اها البته برخی منابع شمار کشته گرفته بودند.

را نفر از زنان و کودکان  100تا  80 هاستیونیروستا، صه نیحمله به ا انیصورت گرفت؛ بعد از پا انینیلسطضد ف یادیز

شده بودند  یآورخانه جمع نیکه در ا یکودکان ت،یجنا نیها را به قتل رساندند؛ در اخانه جمع کردند و همه آن کیدر 

 نیزنان و مردان سالخورده ا گر،ید یتی. در جنادندیبه قتل رس شانیهاها و شکستن جمجمهبا ضربه عصا و چوب به سر آن

ها را بر سرشان افراد زنده بودند، خانه نیا کهیدرحال ت،ید و درنهابدون آب و غذا محاصره شدن شانیهاروستا در خانه

 انیمه در میکه کشتار شهر اللد و دوا ستین یشک» :اعتراف کرددر این باره  «هاآرتص» زبان یخراب کردند. روزنامه عبر

 .«است لیاسرائ برای تشکیلکشتارها  نیترو سخت نیدتریشد

 

 

                                                           
 1  12/06/96 وزیمشرق ن 

 2 14/04/89خبرگزاری بین المللی قدس  

 3 همان 
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  هیقب کشتار*
 

 رژیم سرباز از ارتش 103تعداد  1953اکتبر  14واقع است. در  المقدستیشمال شرق ب یلومتریک 22در  هیِقب یروستا

نفر از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند.  69روستا  نیبا هجوم به ا« 101» یستیسرباز از گروه ترور 20و  لیاسرائ

طور کامل و با روستا به نیانبار امسجد و آب نیخانه بود و همچن 56روستا که بالغ بر  نیا یهاحمله همه خانه نیدر ا

 اتیعمل»آن را  لیاسرائرژیم صورت گرفته است و ارتش  ونیبن گور میحمله با دستور مستق نیشد. ا بیمواد منفجره تخر

 .استفاده شد نفجرهمواد م لوگرمیک 700منازل از  بیتخر یکرده است که در آن برا یگذارنام« شوشانا

  الیصبرا و شَت کشتار*
 

کل  یجهدر نتواقع شده است و « صبرا»منطقه  یکیدر جنوب لبنان است که در نزد ینینام اردوگاه آوارگان فلسط الیشَت  

منطقه در  نیبه جنوب لبنان، ا لیاسرائ رژیم و با تجاوز 1982. در سال نداردهک یگذارنام «الیصبرا و شت»منطقه را 

 «لیِِّجُمَ ریبش»و دو روز بعد از کشته شدن  1982 رسپتامب 16 در قرار گرفت. این رژیم یروهایمحدوده و محاصره ن

لبنان  ارتش یروهایبوده است، ن «لیجم»انتقام کشته شدن  یحمله برا نیوانمود شود ا نکهیا برایلبنان و  یجمهورسیرئ

رافائل » ها،ستیونیجنگ صه ری، وز«شارون لیآر»حمله توسط  نیاردوگاه حمله کردند. ا نیبه ا یلیاسرائ یروهایبا کمک ن

که  یراآمشد. و اجرا  یزیبرنامه ر نیبگ میمناخ ریوزو در دوران نخست لیمسلح اسرائ یروهایفرمانده ستاد کل ن ،«تانیا

عالوه بر تجاوز به زنان،  تیجنا نیت. در انفر اس 6000تا  1500 نیمنتشر شده است ب تیجنا نیشدگان ااز تعداد کشته

از  یریساعت ادامه داشت و بعد از آن تصاو 48 تیجنا نیاز کودکان، زنان و سالخوردگان کشته شدند. ا یادیز یتعداد

 رینظیجهان منتشر شد که در نوع خود ب یهاشکسته شده در رسانه یبدون چشم و سرها یبدون سر، سرها یهاجنازه

 .بود

مخابره  طورنیحادثه را ا نیکشتار خبر ا نیدر ا هایلیاسرائ یبا اذعان به همکار 1982سپتامبر  20در  لیهاآرتص اسرائ روزنامه

از گزارش خبرنگار  یدر بخش«. کشته شدند هایلیها و اسرائستیتوسط فاالنژ ینیصدها زن و مرد آواره فلسط» کند؛یم

شده است و اطراف آن را غبار فراگرفته است؛ در  بیطور کامل تخرها بهخانه»است:  مدهآ تیجنا نیپست در مورد اواشنگتن

 .«سوراخ شده بود زیچند ماهش؛ سر هر دو نفر ن یسالش بود و دوم 11 یکه اول میرا مشاهده کرد دختربچهدو  ابانیخ کی

 یلنع زیرخ داده است و اسناد آن ن میرژ نیان سرا میکه با دستور مستق هاستستیونیصه یهاتیاز جنا یاتنها گوشه هانیا

 1افراد صورت گرفته باشد. نیبه دستور هم زین هاستیونیصه گرید یکشتارها رسدیشده است؛ هرچند که به نظر م

   یاردوگاه البرج الشمال تیجنا*
 

اردوگاه با استفاده  نیبا حمله به ا 1982در هفتم ژوئن سال  یستیونیصه یماهایاردوگاه در لبنان واقع است. هواپ نیا 

مقابله جوانان به حمله در واکنش  نی. ادندیخون کشو اردوگاه به خاک  نیرا در ا ینیفلسط 94 ،یفسفر یهااز بمب

 .صورت گرفت یستیونیصه ادهیپ انینظام هدر برابر حملیادشده اردوگاه 

 

 

                                                           
 12/06/96مشرق نیوز  1 
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 یاالقصمسجد کشتار نمازگزاران *
 

سربازان میالدی  90 سال اواسطدر  «کلیکوه ه یامنا»متعصب  یهودیبا گروه  ینینمازگزاران فلسط یریبر اثر درگ 

 270نفر مجروح و  150نفر کشته،  21باران گلوله نیا جهیوارد ماجرا شدند و نمازگزاران را به گلوله بستند. در نت یلیاسرائ

 یدر هنگام امدادرسان زیاز پزشکان و پرستارها ن یشد و برخ یریها جلوگاز حرکت آمبوالنس نینفر بازداشت شدند. همچن

  .1بودند نیزم یرو یریدرگ انیساعت پس از پا 6مورد هدف قرار گرفتند. کشته شدگان و مجروحان تا 

  لیدر الخل یمیدر حرم ابراه تیجنا*
 

، هنگام نماز صبح وارد مسجد االقصى یالدی م 94 سال فوریه 25در  نانینشو گروهى از شهرک «نیباروخ گلدشتا»

شود تا نمازگزاران سجده کنند. پس از آن به و منتظر مى ستدیاهاى مسجد مىاز ستون کىیپشت  ن،یشوند. گلدشتامى

 ارتش انیامشود. نظنفر مى 350از  شیهاى نارنجک، باعث زخمى شدن بها و ترکشکند. گلولهمى راندازىیت هاآنسوى 

کس  چیبه ه نیکنند. همچنمى رىیبندند و از فرار نمازگزاران جلوگکشتار، درهاى مسجد را مى نیهنگام ا ل،یاسرائ رژیم

در خارج از مسجد کشته  ریگروهى ن ،زمان نیبرود. در هم مسجددهند تا براى نجات مجروحان به داخل اجازه نمى

رسند نفر به شهادت مى 50کشتار  نیدر ا وعرسند. در مجمبه شهادت میجنازه شهدا  عییتش نیدر ح زیاى نشوند. عدهمى

 2بودند. یمیابراه نفر از آنها از نمازگزاران حرم 29که 

  2006کشتار قانا در سال *
 

 انیقانا مورد حمله و بمباران نظام ی( روستا2006و لبنان ) لیروزه اسرائ 33جنگ  انی( در جریالدی)م 2006 هیژوئ 30در 

قانا به کشته شدن  یچهارطبقه در مرکز روستا یساختمان مسکون کیدو بمب به  اصابت .اشغالگر قدس قرار گرفت میرژ

ساختمان یادشده آسایشگاهی برای . دیانجام یاریشدن بس یکودک و زخم 37از  شیاز جمله ب یرنظامیشهروند غ 54

در توجیه جنایت  ستیونیصه یهاخاخام .قادر به فرار از منطقه نبودند ساکنانش کهن معلول بود افراد ناتوان و کودکا

 ینترنتیا گاهیگزارش پا به .براساس حکم تورات، کشتار مردم در قانا در جنوب لبنان مباح استدلخراش خود مدعی شدند؛ 

 یقانا، مدع تیجنا هیعل یجهان یهاتیضمن اعتراض به انتقادها و محکوم هاروزه، خاخام 33در زمان وقوع جنگ  هیالعرب

 3شمن وجود ندارد.در صف د یگناهیب چیدر زمان جنگ ه ان،یهودیکتاب مقدس  نیشدند بنا به قوان

 (2010تا  2006در غزه ) تیجنا*
 

نژادپرستانه با هدف  یدر اقدام 2006سال  هیدر ژانو نیحماس در انتخابات پارلمان فلسط یروزیپس از پ یستیونیصه میرژ 

 اقدام به محاصره کامل -تعلق داشت منطقه  نیابه حماس  یآرا نیشتریکه ب -خصوصا مردم نوار غزه  نیمردم فلسط هیتنب

 یریمداوا به خارج جلوگ یبرا ینیفلسط مارانیوج باز خر یها حتیلییاسرا، محاصره نیا یمنطقه کرد. در پ نیا ییو هوا ینیزم

در  اها خصوصسال نیجان خود را از دست دادند. در خالل ا ینیفلسط 380به  کینزد 2010آن تا اواسط سال  یکردند که ط

روزه  22غزه راه انداخت که به تجاوز  هیسوز را علخانمان یجنگ لییاسرارژیم  2010سال  هیتا اواسط ژانو 2008اواخر سال 

 ی. قاضدید یجد بینوار غزه آس ییربنایو ساختار ز دندیبه شهادت رس ینیسطشهروند فل 1450جنگ  نیدر ا افتیشهرت 

                                                           
 1 14/04/89قدس  یالملل نیب یخبرگزار 

 12/97/ 05خبرگزاری تسنیم  2 

 3 09/05/96ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  
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تکب مر لییاسرارژیم کند ثابت نمود که  یرا بررس اتیجنا نیمامور شد که امتحد سازمان ملل  یگلدستون که بعدها از سو

 .جنگ شده است نیدر ا تیبشر هیعل تیو جنا یجنگ تیجنا

 

 امداد رسان به غزه یالملل نیب ناوگان هیعل تیجنا  *
 

ارتش  ییایدر یرویجهان ن ی( در برابر چشمان افکار عموم 2010سال  یم  31) 1389سال  خرداد 10در بامداد روز دوشنبه   

ساندوستانه ان یهاحامل کمک یالملل نیب یبه کشت یالملل نیب یهالقب گرفت در آب ییایدر یکه دزد یدر اقدام یستیونیصه

بازداشت  هایکشت نیا نیسرنش 750 یکرد. تمام یها نفر را زخمرساند و ده تلرا به ق هیبه نوار غزه حمله کرد و نه شهروند ترک

 و به بندر اشدود منتقل شدند. 

  (غزه )جنگ هشت روزه2012جنگ *
 

 نیعزالد یهامعاون فرمانده گردان «یاحمد الجعبر»با ترور  میالدی 2012نوامبر  14هشت روزه غزه چهارشنبه  جنگ  

روز با  8آغاز شد و پس از « ستون ابرها» اتیبا عنوان عمل ستیونیاشغالگران صه یحماس ـ از سو یقسام ـ شاخه نظام

که از  ینیفلسط 163جنگ،  نیاست که در ا یمنتشر شده حاک یهاگزارش .دیرس انیبه پا نیطرف انیبس مآتش یبرقرار

نفر برآورد  1300تا  1222 های. شمار زخمشدند دیشه نفر سالمند بودند 18نفر زن، و  15نفر کودک،  43ها، آن انیم

نفر  هاده شد که براثر آن عالوه بر شهادت و زخمی شدنانجام  هایلیاسرائ یاز سو ییحمله هوا 1500تهاجم  نیشد. در ا

به دست و قبرستان در غزه  یمسجد و مکان مذهب 25 بر این اساس .رفت های متعددی از بینغیرنظامیان زیرساخت از

فروند  2در پاسخ به این حمالت توانستند  زیدر نوار غزه ن نیمقاومت فلسط یروهاینالبته  .شد منهدمها صهیونیست

له ئمورد هدف قرار دهند که همین مس یلساح یهادر آب صهیونیست را ناوچه 2و  یبالگرد نظام کی ،یجنگ یمایهواپ

از  گرید یو برخ ویآوتوانستند تل انینیبار فلسط نیاوِّل یجنگ نابرابر، برا نیا در .ایجاد کردها را شدید صهیونیستهراس 

 .1را به لرزه درآورند. یستیونیصه میهدف موشک قرار دهند و قلب رژ یاشغال نیمناطق مهم  را در فلسط
 

  روزه( ۵1)جنگ  غزه هیعل لیاسرائرژیم  201۴ جنگ*

منازل  یدر کرانه باختر یلیگم شدن سه اسرائبه بهانه  هاستیونی(  صه2014ژوئن  12) 1393خرداد سال  22در 

 یاز مدت بعد. بود ینیجوان فلسط 500از  شیب همه جانبه قرار دادند که نتیجه آن بازداشت ورشیفلسطینیان را مورد 

در  یلیاذعان کرد که گم شدن و مرگ سه اسرائ یسیبیوگو با خبرنگار شبکه بدر گفت یستیونیصهمیرژ سیپل یسخنگو

ساله(  29) «دیبن داو مییحا وسفی»به نام  ستیونیصه نینششهرک کی .با حماس نداشته است یارتباط یکرانه باختر

ه س شیرا به بهانه انتقام ربا ینینوجوان فلسط «ریمحمد ابوخض» گرید نینشبه همراه دو شهرک رماهیت 11 خیدر تار

 دنیاز دزد سگفته است که پ تیجنا نیا اتیدر مورد جزئ یو را به شهادت رساندند. یشده ربودند و و ادی یلیاسرائ

و سپس او را به شدت مورد ضرب و  زنندیم یبه سر و ینیسنگ ءیو با ش برندیمکان دورافتاده م کیرا به  یو ریابوخض

ات اقدام نیا زنند،یجسد او را زنده زنده آتش م ینینوجوان فلسط نیبر ا نیبنز ختنیبا ر تیو در نها دهندیشتم قرار م

 .2جنگ سوم غزه را زد یهاجرقه گریدر کنار اتفاقات د

                                                           
 98/10/29  https://dmsonnat.ir/   1  

 2 17/04/98شبکه العالم  

https://dmsonnat.ir/
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 انسانی از سوی رژیم اشغالگر قدس غیر سیاست هایکارگیری تسلیحات نامتعارف و ه ب *
 

 الف / تسلیحات نامتعارف 

 

 

 

 

  یاپروانه یهاگلوله*
 

ییماینوار غزه فاش کرد که  در راهپ یمارستانیمستند و به نقل از شهروندان و منابع ب یدر گزارش رهیالجز یخبر شبکه  

ر د ایو  یرا متالش یداخل یهااندام یکه به راحت کندیاستفاده م یبیو عج یمرگبار کشتار جمع یهااز سالح ریاخ یها

 انیساله که در جر 22 «میمحمد الضع»چپ  یقطع پا زیانگداستان غم تیروابا  «رهیالجز. »ددهقرار میقطع عضو شُرُف 

چپ او اصابت کرده بود و  ی: گلوله به پاسدینویقرار گرفته م هایلیاسرائرژیم هدف گلوله  (2018) لیآور 6 ییمایراهپ

ل داده شک رییتغ لکه پا به ک یااز استخوان نابود شده بود به گونه یادیبخش ز نیو همچن یاندام یهاتمام عروق و بافت

 یدیجد نوعبا تظاهرکنندگان را  یلیاسرائ یروهایاند: ندر خصوص قطع عضو او گفته «میمحمد الضع»بود. پزشکان معالج 

که  «یاگلوله پروانه»معروف به  ییهاگلوله کردند؛یاستفاده نماز آنها هرگز  نیاز ا شیکه پ دهندیار ماز گلوله هدف قر

و استخوان اندام  یبه محض اصابت منفجر شده و تمام بافت، عروق خون کند،یم جادیا یدیشد یجراحات داخل نکهیضمن ا

قطع عضو  ریکه در تظاهرات اخ ینفر 24: تمام دیگویوزارت بهداشت غزه م یسخنگو« الغدرا اشرف» .کندیرا پودر م

  .هدف قرار گرفته بودند یاگلوله پروانه کیاند، تنها با شده

 

ت تسلیحا
نامتعارف

گلوله های 
پروانه ای

گازهای سمی 
تشنج زا

پهپادهای 
اشک آور

اقدامات 
بیولوژیکی

بمب های 
قومی و نژادی
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  زاتشنج یسم یگازها*

به نوشته برند، میکار به هاینیفلسط هیعل ستیونیصه انیکه نظام ستین یاتنها سالح ممنوعه یاپروانه یهااز گلوله استفاده

ر د یدیشد یهااند که تشنجبه تظاهرکنندگان بوده یگاز سم ینوع کیشاهد شل ریتظاهرات اخ یط هاینیفلسط «رهیالجز»

که در  یرنگ است و افراد (زرد - سبز) کنندیم کیشل هاستیونیکه صه ی. به گفته شاهدان گازکندیم جادیافراد مجروح ا

 یدچار خفگ زین ی. برخکندیپاها و بدنشان شروع به لرزش م واروانهیو د شوندیم دیدچار تشنج شد رندیگیمعرض آن قرار م

 ارینوع گاز بس نی: ادهدیم حیو پزشک در غزه توض دانیمیش« اشرف جمعه»اند. باالرفتن ضربان قلب شده ای دیشد گرنیم ای

شمار  «جمعه اشرف» مشکل است. اریبس زیاست، و درمان درست آن ن دتریشد زیآور است و عالئم آن نخطرناکتر از گاز اشک

 1.کندیماعالم نفر  75 ن این سالح جدید را احومجر

  آوراشک یپهپادها* 
 

 یاستفاده از پهپادها برا هاینیفلسط زیآمسرکوب تظاهرات مسالمت یبرا یستیونیصه میرژ دیجد یهاوهیش گرید از  

 میاد دارند که اقدام رژقاعت یاسیس گرانلیاز ناظران و تحل یاریآور به سمت تظاهرکنندگان است. بسگاز اشک کیشل

برخورد  یصرفاً برا هاینیفلسط زیآمدر سرکوب تظاهرات مسالمت دیجد یافزارهاگها و جنبه استفاده از سالح یستیونیصه

در حقیقت این رژیم غاصب جدیدترین  ها هم هست.سالح نیا یدانیم شیبلکه آزما ستین ینیبا مبارزان فلسط دیشد

   2کند.سالح های خود را به این بهانه آزمایش می

 اقدامات بیولوژیکی *
 

از  یکیشده است؛  یعفون یهایماریب شی، باعث افزادوم یبعد از جنگ جهان کیولوژیو ب ییایمیش یهاشیگسترش آزما

 "سمیوتروریب" عمل .از کشورها است یتوسط برخ کیولوژیو استفاده از مواد ب هاشیآزما ها،یماریگسترده ب وعیعلل ش

 یاز بدو اشغالگر زین یستیونیصه میرژ. باشد ریمتغ یکیولوژیب یهاسالح نیاز ا یساده تا استفاده واقع بیفر کیاز  تواندیم

ز اسرار ا یاگوشهبا انتشار برخی اقدامات رژیم اشغالگر قدس تنها  یمنابع خبر یگرفته است؛ برخ شیراه را در پ نیخود ا

دو راز بزرگ و سر  یدر گزارش "strangeside" یاطالعات گاهیپا.کنندافشا میرا  میرژ نیا یکیولوژیب تیو فعال هاشیآزما

 یمخف یاهسته یهاشیرازها، آزما نیاز ا یکیدو راز بزرگ دارد؛  لیاسرائکند؛ این گونه افشا می را اسراییلرژیم به مهر 

پشت  میرژ نیا گریداما راز  .آشکار شد یالدیم 70در دهه  "وانونو یمردخا"از آن توسط  یااست که گوشه "دمونا"به نام 

 کسچیه هنوز سر به مهر مانده است و هنوز  (CBW) یکیولوژیو ب ییایمیش یهاسالح دیتول یهابلند ساختمان یوارهاید

 .است، ندارد ویجنوب تل آو یلیما 13که در  ینیرزمیز یهاشگاهیآزمااین از  یاطالعات چیه

در  شد،یم شناخته "تیحمد ب"که در ابتدا با نام  لیاسرائ رژیم یکیولوژیموسسه ب انگذارانیاز بن یکی "ریکاتز میافر" 

ه را آغاز کرد ی مشابههاسالحساخت و  یکیولوژیب ،ییایمیش یهاشیو آزما قاتیتحق لیاسرائ گفت: یدر اعتراف 1993سال 

ت و اطالعا تیبه نقل از سازمان امن« انتخاب شمشون »در کتاب خود به نام  ییکاینگار آمر، روزنامه«هرش نمویس» .است

گذشته  نیاز ا گردد؛یبرم یالدیم 60به دهه  لیاسرائ یکیولوژیو ب ییایمیش حاتیسلکه آغاز برنامه ت کندیم دیتاک کایآمر

                                                           
 07/12/97 سنایا 1 

 همان 2 
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 حاتیسلت یتکنولوژ گر،ید یو به برخ کرده مجهز ییایمیسالح ش هرا ب وانیاز کشورها مانند تا یبعض م 80در دهه  لیاسرائ

بر ضد دشمن استفاده  ییایمیش یهابارها متهم شده که از سالح لیگزارش آمده، اسرائ نیا در. منتقل کرده است ییایمیش

و باالخره در دهه  ها،یبر ضد لبنانم  80در دهه  ،یاشغال یهانیدر سرزم هاینیفلسط بر ضد م 60مثال در دهه)کرده است 

کش، کودک میرژ نیو اقدامات ا هاتیاز فعال یاریحال بس نیا با ،ینیفلسط ضهانتفا یروهایبر ضد ن م 90و اوائل دهه  80

 1کند. یریگیکرده تا در سکوت مقاصد خود را پ یپنهان مانده و سع

 های قومی و نژادی بمب*
 

وژیک های بیولای افشا کرد که اسرائیل بر روی نوعی سالحلندن طی مقاله «ساندی تایمز»نشریه  1998در پانزدهم نوامبر   

 . این نشریه از این سالح با نام بمبنداردبر یهودیان در عین حال هیچ اثری ار بوده و ذگاعراب تاثیرتنها بر کند که کار می

با توجه به رفتار ارتش اسرائیل و نیز منابع اطالعاتی غربی روشن است که "یاد کرد و افزود  "Ethnic Bomb" قومی

سالح منشا قومی،  این ".کند که مختص نژاد خاصی مانند نژاد عرب استهای بیولوژیکی کار میاسرائیل بر روی بمب

ی های ژنتیکی کامال اختصاصاند بر اساس ویژگیل توانستهد. دانشمندان نظامی اسرائیندهقربانیان آنها را تشخیص می

در  .گذاردها و سمومی را طراحی کنند که به طور اختصاصی بر روی این جوامع تاثیر میبرخی از قبایل عرب، ویروس

ائیل اسر" :گفتاسرائیل بود  رژیم که وزیر امور خارجه “آریل شارون”شد که عراق برای اسرائیل تهدید محسوب می دورانی

هم زمان با این اظهارات، پنتاگون در گزارشی  "داند.دفع هرگونه حمله احتمالی عراق به هر طریق را حق محفوظ خود می

د. هم زمانی ادعای داهای مهندسی ژنتیک هشدار کشتار جمعی جدید از طریق روش ایهدر مورد احتمال تولید سالح

در  .امل چنین تسلیحاتی استیابی و گسترش کرژیم صهیونیستی برای دست مذکور و گزارش پنتاگون نشان دهنده عزم

 های ارسال شدهآن واکنش قبد و متعارکای در مورد بمب نژادی اسرائیل منتشر مقاله «کونفورمیست»سایت  الهمین ح

صهیونیست ساکن مناطق  به وضوح طرز نگاه نژادپرستان کهد داها نسبت به این مقاله را نیز انتشار از سوی صهیونیست

د ننکها نه تنها وجود چنین چیزی را رد نمیصهیونیستاین اساس باید گفت: بر. شتگذااشغالی را به این پدیده به قضاوت 

ه در پروژه ژنوم انسانی ک لیو تکم شرفتیپ ییاز سو دانند.دانسته و حق اسرائیل می روریبلکه آن را برای دفاع از خود ض

ای که شامل عالیم های هدف ویژهه ژنتیکی نوع انسان رمزگشایی شد این امکان را فراهم کرد که گروهآن تمامی ماد

ت. پیشرفت تسلیحات بیولوژیک اس دراین یک گام منطقی  اخته شده و مورد هدف قرار گیرند.ژنتیکی خاصی هستند شن

در واقع پروژه ژنوم انسانی ساخت تسلیحات بیولوژیک مختص نژادهای خاصی را فراهم کرد و رژیم صهیونیستی از این 

کند که ها یا میکروارگانیسم هایی را تولید میاطالعات برای پیشبرد برنامه بمب نژادی خود استفاده کرد. اسرائیل ویروس

تیکی های خاصی از ماده ژنتواند بخشکند که میهایی در غشای سلولی حمله میتغییر یافته و به گیرنده کیتیاز نظر ژن

 2.بکشدفرد را  ایناشناخته کرده و  یماریب جادیا قیطر نیکند و از ا بیسلول را هدف قرار داده و آن را تخر

 

 

                                                           
 26/12/1398 میتسن یخبرگزار -1 
 14/11/90مشرق   -2
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  های غیر انسانیروش ب/

 

 

 

  غرب آسیامنابع آب انحصاری بر تسلط تالش برای *
 

ط بر و تسل یابیدستبراین بنا. استدر منطقه حل بحران آب  یبرا یستیونیصه میرژ راه حل و روش نیترسرقت آب، مهم  

. مسئله آب دوشیآن محسوب م لیبعد از تشک یستیونیصهمیرژ کیاهداف استراتژ نیتراز مهم یکی غرب آسیامنابع آب 

 نیا یدر تمام لیدل نی، به هماستخود و ادامه حضورش در منطقه  تیموجود نیو تضم تیمرتبط با تقو م،یرژ نیا یبرا

 یعرب یاست. سرقت منابع آبداشته  رقرااش تجاوزکارانه یهااستیس تیدر اولو ،نیاعراب و فلسط یها، تسلط بر منابع آبسال

ساکن  یهاینیفلسط ،یستیونیصه میرژ گانیهمسا در نتیجه نامشروع دارد. میرژ نیا یدر بقا یادیز تیاهم ینیو فلسط

با کنترل آب رودخانه اردن،  لییاسرا رژیم .روندیبه شمار م یاندازدست نیا انیقربان نیتریو نوار غزه از اصل یکرانه باختر

یآب م یمنابع غن یرا که دارا "الحمه "و  "عربه یواد"مناطق  .بردیرودخانه را به سرقت م نیاز آب ا یمیساالنه بخش عظ

یکه از لبنان سرچشمه م "یالوزان"و  "یالحاصبان" یاهبا اشغال جوالن، بر رودخانه میرژ نیگرفته است. ا اریرا در اخت باشند

 یرودها و منطقه اشغال نیکرد و اکنون بخش اعظم آب ا دایتسلط پ کند،یم دایآغاز پ هیکه از سور "اسیبان"و رودخانه  رندیگ

 1.بردیجوالن را به سرقت م

   انینیفلسطتالش برای آلوده سازی و تخریب محیط زیست *

 یزندگ طیدشوارترکردن شرا یاست غزه را محاصره کرده، تمام تالش خود را برابیش از یک دهه  که لیاسرائرژیم    

 مینس کند.یاستفاده مبا فلسطینیان مبارزه  یبرا یبه عنوان سالح ستیزطیمح یبه کار گرفته و از آلودگ انینیفلسط

سطح شهر پراکنده و در ه زباله را انبوبد  یقرار دارد بو ترانهیمد یایدر هیدر غزه که در کنار حاشگاهی عصرو  یسحرگاه

 “الدین الدحنونعز” کند.یم جادیا یادیز اریبس یآلودگ ،عالوه بر اینها زباله نیا شود.یم یحشرات موذ ادیباعث ازد

. شودیمشکالت در نوار غزه م نیمانع حل ا لیاظهار داشت: اسرائ یوگو با خبرنگار آناتولدر گفت «ایالهتیب»شهردار 

 نیبزرگ سالمت را از ب دیتهد نیبرطرف کردن ا یها براتمام راه لیمحدود است و محاصره اسرائ اریبس یامکانات شهردار

                                                           
 1 24/03/97بااقتصاد  

تالش برای تسلط انحصاری بر منابع آب غرب آسیا

تالش برای آلوده سازی و تخریب محیط زیست فلسطینیان  

آلودگی آبهای زیرزمینی 

تخریب اراضی کشاورزی

هاتخریب زیرساخت
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 یهاالدحنون در ادامه گفت: زباله انباشته شده است. ایاله تیب یتن زباله جامد در شمال شرق 120از  شیب .برده است

به  شیبدون پاال یها. پمپاژ فاضالبشودیم ینیرزمیز یهابآ تیو هم مسموم ستیز طیمح یهم موجب آلودگ یسم

در  شیو پاال هیتصف ستمیس کیاگرچه  .رودیبه شمار م ستیز طیمح یاز عوامل آلودگ گرید یکی زیها نمخازن کنار زباله

 .کندیکار نم ستمیس نیا یبرق در مناطق اشغال یقطع لیغزه وجود دارد اما اغلب اوقات به دل

 بیسه حمله گسترده به غزه ترت 2014تا  2008 یهاسال رژیم اشغالگر قدس در ،اما عالوه بر عوامل و اقدامات آلوده ساز

 زدند. یکشاورز یاراض بیدست به تخر زیارتش ن یروهایو نکرد آن هزاران تن مواد منفجره استفاده  انیداد که در جر

منطقه را به دنبال و محیط زیست  عتیطب بیقطع شده که تخر لیاسرائرژیم ارتش  یاز سو وهیم تهزاران اصله درخ

خاک شده  یکرد که موجب آلودگ ویواکتیمواد راد یحاو یهاخود اقدام به پرتاب بمب ریدر سه حمله اخاین رژیم داشت. 

 شد.خارج اثبات  یهاشگاهیخاک به آزما یهااقدام با ارسال نمونه نیاست. ا

 ی نیرزمیز یهاآب یآلودگ*
 

هاست پس هر موقع از اجرای آن ناتوان تصاحب آن اسراییل در خصوص منابع آبی منطقه رژیم اصلی هر چند سیاست

ویران شد هزار ساختمان  12غزه به  لیاسرائکند منابع آبی را آلوده سازد. بر این اساس در آخرین حمله باشد تالش می

ره . بر اساس آمار اداستا منطقه شده ینیرزمیز یتر شدن آبهابا بارش باران باعث آلوده زیها نساختمان نیا یهارانهیو که 

این در حالی است که منابع آبی  درصد بالغ شده است. 98از  شیدر غزه به ب ینیرزمیز یآبها یآلودگ زانیم نیآمار فلسط

 نیاشود و این یعنی پیش بینی میمترمکعب  ونیلیم 200حداقل یادشده ناچیز است بطوریکه نیاز آبی غزه در سال 

تنها منبع  2017مترمکعب آب روبرو است. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال  ونیلیم 110معادل  یمنطقه با کمبود

 1.ت خشک خواهند شدددر کوتاه م ینیرزمیز یمنابع آب یعنیآب غزه  نیتام

  یکشاورز یاراض بیتخر*

و  2012، 2008 یهاسال لیاسرائرژیم د: نکمیخاطر نشان  نیفلسط ستیز طیمح تیفیکنترل ک رکلی، مد«االغابهاء»  

این که  استفاده کرد یحدود سه هزار تن مهمات و موشکدر طی حمالت یادشده و  داد بیبه غزه ترت یحمالت 2014

در  داشت. یرا در پ (ینیرزمیز یهاو آب ستیز طیخاک، محهای کشاورزی )زیر ساختشدید  یآلودگ تخریب و حمالت

و  بیتخر یکشاورز یهانیهکتار از زم 500هزار و  34از  شیبه نوار غزه ب لیرائاسرژیم گسترده ارتش  یهاورشی انیجر

به  رژیم اشغالگر قدس یاو توپخانه ییحمالت هوا جهیدر نت االغا، بهاءبه گفته  هزار اصله درخت قطع شد. 280حدود 

 ندیخطرناک آلوده هستند و با بار ییایمیها معموال به مواد شگودال نیا که شد جادیگودال ا 3500از  شیمزارع نوار غزه ب

 اجازه کاشت در لیاسرائ رژیم انینظام نیهمچن ند.کنیمسرایت  ینیرزمیز یهانفوذ کرده و به آب نیباران به اعماق زم

 365 یاز پنج درصد از اراض شیها بنیزم نیکه ا یدرحال دهندینم ینیمرز خود را به کشاورزان فلسط کینزد یهانیزم

 . دهدیم لیغزه را تشک ارنو یمربع لومتریک

  هارساختیز بیتخر*
 

                                                           
  1 25/08/97خبرگزاری آناتولی  
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باعث  2014در سال رژیم اشغالگر قدس آب در غزه توسط  هیمرکز تصف کیقرار گرفتن هشت مرکز پمپاژ آب و  هدف  

نوار غزه در سال  یهارساختیز بیتخر متحد هزار ساکن غزه شد. براساس گزارش سازمان ملل 700 یبحران آب برا جادیا

 نیدرصد از مراکز تام 70طبق برآوردها  شده است.وسیعی  یطیمح ستیز یباعث به وجود آمدن آلودگ نیهمچن 2014

برق  دیتول روگاهیهدف قرار گرفتن ن لیبه دل ایشده  بیتخر لیاسرائرژیم  میدر حمالت مستق ایآب نوار غزه  هیو تصف

 .ستندین یقادر به خدمت رسانهم هم اکنون هایی از آن ید خارج بوده و حتی بخشها از مدار تولتا مدت لیتوسط اسرائ

 ییذاغ تیحمالت باعث به خطر افتادن امن نیدر ا واناتیو مرگ ح لیاسرائرژیم از حمالت  یناش یستیز یآلودگ نیهمچن

تا بر اثر این حمالت که نوار غزه بود  کرده دیتاک 2015سال ی در در گزارشمتحد سازمان ملل  در نوار غزه شده است.

است  یگفتن نخواهد بود. یها مکان مناسبانسان یزندگ یبرا یو مشکالت اقتصاد یطیمح ستیز یآلودگ لیبه دل هامدت

 1.قرار داده است ییو هوا ییایدر ،ینیرا در محاصره زم تیجمع ونیلیتاکنون نوار غزه با دو م 2006از سال  لیاسرائرژیم 

  و تعهدات بین المللی رژیم اشغالگر قدس *
 

رفته ر کاهکند نوع تسلیحات ببا هدف کاستن آثار مخرب جنگ به ویژه بر افراد غیرنظامی تالش می «دوستانهحقوق بشر»

توان به میبر این اساس  بلکه محدود سازد. ،های متخاصم را کنترلدر مخاصمات و حتی چگونگی دشمنی دولت

الملل در زمینه به عنوان مهمترین اسناد حقوق بین 1977های الحاقی و پروتکل2 1949های چهارگانه ژنو کنوانسیون

و  شده دمنعقامضا کننده  یکشورها نیاست که ب یمانیژنو، پ مانیپ ای ژنِو ونیکنوانس اشاره کرد.صمات و حقوق بشر امخ

 بشردوستانه است.  المللنیماده حقوق ب نیترتیپراهم

رژیم صهیونیستی  هاست.حمایت از بشر به ویژه غیرنظامیان در درگیری المللی،گونه معاهدات بیناینهدف اصلی 

این حال بر اساس عرف بین الملل  با .را امضا نکرده است 1977های را پذیرفته است؛ اما پروتکل 1949های کنوانسیون

که برای همه طرفین درگیری رعایت آنها الزامی است. اما  استهای الحاقی هایی از پروتکلاین رژیم ملزم به رعایت بخش

گونه تعهدی به هیچ یک از معاهدات  هیچدر تاریخ موجودیت خود ، این رژیم نژادپرست بیانگر این واقعیت است کهتاریخ 

 یهانیرا در سرزم یادیز اتیتاکنون جنا سیتأساز زمان  یستیونیصه میرژ .استها رعایت نکرده و آنبین المللی نداشته 

اقدامات و  یدر کنار تمام مسائل نظام ن،یو حضور در فلسط شیدایپ یاز ابتدا این رژیممرتکب شده است.  نیفلسط یاشغال

. کندو اصرار می یپافشار زیبه صورت گسترده به نقض حقوق بشر ن ،یاشغال یهانیدر برابر مسلمانان سرزمبار خشونت

سازمان ملل قرار گرفته و در  ینقض حقوق زنان در رتبه نخست گزارش حقوق بشر لیبارها به دل رژیم اشغالگر قدس

نقض  نهیدر زم لیاسرائ رژیم هیکه عل ییاست. قطعنامه ها افتهیناقض حقوق بشر جهان حضور  نیترنخست بزرگ گاهیجا

دستور  نیو همچن« هاابراز تأسف»و « هایابراز نگران»، «هاتیمحکوم»، «هاتدرخواس»حقوق بشر صادر شده است، مملو از 

 یستیونیهص میرژ تردیدبا استناد به دالیل متقن و متعدد باید گفت بیبه نقض حقوق بشر بود.  «یدادن فور انیپا»به 

 حمله به مدارس ان،ینظامریو اموال غ ینظامریغ تیممنوعه، حمله به جمع یاستفاده از سالح ها لیاز قب یاتیمرتکب جنا

                                                           
 1 همان 
2 http://ensani.ir/ الملل نیدر حقوق ب 1949ژنو  ونیبه کنوانس یالحاق یپروتکل ها گاهینقش و جا 

http://ensani.ir/
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 اتیو جنا یجنگ تیالملل و جنانیشده است که نقض فاحش حقوق ب رهیامدادگر و غ یروهایها و ن مارستانیو مساجد و ب

 1باشند.یمحاکمه و مجازات م ب،یآن مستوجب تعق نیو عامل نیشوند و طراحان، آمریمحسوب م تیبشر هیعل

 نتیجه گیری *

برترین ویژگی رژیم اشغالگر قدس است که برای جهانیان شناخته شده است. این ، الوصف شایدخشونت و ددمنشی زاید

تاکنون جنایات دهشتناک کم نظیری را در کارنامه حقوق بشری خود ثبت کرده 1948رژیم از تاریخ ایجاد خود در سال 

قت این جنایات نه تنها در قالب های آزاده حتی یهودیان بوده است. در حقیاست که مایه شرمساری و تبری انسان

ات سازمان یافته تروریستی است که با وجود انتقادهای سیاستکارگیری تسلیحات نامتعارف بوده بلکه فراتر از آن شامل هب

های حقوقی کماکان و با شدت هر چه تمام در حال انجام است. واقعیت این است که هر چه زمان متعدد افراد و شخصیت

کند این رژیم جنایتکار با سوءاستفاده از پیشرفت یادشده؛ تکنولوژی نولوژی هم پیشرفت میکر نتیجه علم و تگذرد و دمی

ن بین در قوانی ،برد. این در حالی است که جنایات ارتکابی یادشدهمی کارهتر بپیشرفته را در راه جنایت بیشتر و دقیق

شده است. مجموع کارنامه ضد بشری این رژیم موجب شده که صفت ممنوع اعالم  به صراحت هر چه تمام المللی متعددی

ده یل قابل مشاهاسرائ کُشرژیم کودکنکته مهمی که در بررسی کارنامه جنایات  کُش به این رژیم داده شود.رژیم کودک

هاست. ویژگی بارز ترامپ در رابطه با نهادهای است تاثیر مستقیم به قدرت رسیدن ترامپ در افزایش جنایات صهیونیست

های یاستبا پشت گرمی کاخ سفید س نیز هاو قانون گریزی وی باعث شده که صهیونیست یکجانبه گراییبین المللی یعنی 

ه که در چند هفتهای اشغالی طرح الحاق کرانه باختری به سرزمینتوان به میبرای مثال  .ضد انسانی خود را توسعه دهند

ترامپ تالش گسترده و آشکاری در حمایت  دولت. اما این تمام ماجرا نیست بلکه اشاره کرد ها افتاده استاخیر به سر زبان

لی به الملانتقادات گسترده بین ،هاکه این حمایتتا جایی است ها را در دستور کار خود قرار دادهسابقه از صهیونیستبی

تیجه گرفت توان نمیبا توجه به مطالب باال  .المقدس تآویو به بیتلاز آمریکا نتقال سفارت ا دنبال داشته باشد. برای مثال

 که:

بر انجام جنایات مکرر و بزرگ ضد بشری؛ یک دولت جنایتکار و عنصر و اصرار اوال: رژیم اشغالگر قدس با توجه به پافشاری 

 نامطلوب بین المللی است.

 در جنایات یادشده داشته و در اساسی؛ نقش رژیم اشغالگر قدسهای گسترده خود از آمریکا با توجه به حمایت ثانیا: دولت

 کُش است.شریک جرائم ارتکابی این رژیم کودک حقیقت

                                                           
1 http://ensani.ir/  رژیم صهیونیستی اسرائیل ناقض حقوق بشر 
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