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 باسمه تعالی

 

 عالیجناب آنتونیو گوترش

 دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

، تبعیض کشینسلآن اعم از تشدید عملیات  صاحبان اصلیو  فلسطین کشورهای غاصب علیه حمالت و تجاوزات صهیونیست

ح، باب العامود و شیخ جراو حمالت به منطقه  سازی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، پاکسازی نژادیسازی، شهرکیهودی نژادی،

 اعم از تعرض ،های مقدس برای تمام مسلمانان جهان استترین مکانکه یکی از اصلی همچنین تجاوزات علیه مسجد االقصی

ر د های آن و ممانعت از ورود فلسطینیان به آن برای اقامه نماز و عبادتببه این مسجد یا سرکوب نمازگزاران و بستن در

اشغالگران  توسط فلسطین مردمهای مستمر حقوق اساسی و اولیه نقض، جملگی موسم بزرگترین عید مسلمانان یعنی عید فطر

روز به  ،المللی و بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشرمع بینمجا یعامدانه تفاوتیِاست که با بیو جنایتکاران صهیونیستی 

 گردد.شده و میروز تشدید 

 خود از یبه دست آورده و در راه رسیدن به اهداف غاصبانهخود را تنها براساس اشغال و تجاوزگری  جعلی ه هویترژیمی ک

حق حقوق مدنی و سیاسی، المللی بینمیثاق  1حق تعیین سرنوشت مندرج در ماده ملت فلسطین از جمله  ی ازنقض هیچ حق

حقوق  المللیبین میثاق 12ماده مندرج در حقوق مدنی و سیاسی، حق بر سالمتی  المللیبین میثاق 6حیات مندرج در ماده 

حقوق سیاسی و و حقوق مدنی  المللیبین میثاق 18 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق آزادی دین و مذهب مندرج در ماده

 ذار نکرده است و مرتکب انواع و اقسامکنوانسیون چهارم ژنو فروگ 27و  24، 16، 14، 13 مواد از جملهبشردوستانه الملل بین

ن تر از هر زمان به کشتار غیرنظامیاروز گستاخالمللی از جمله جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی شده است، امجنایات بین

 دهد.ادامه می

 

 عالیجناب

ه تجاوزات ببخشی مشروعیتبه قصد هایی دوپهلو ر و همچنین صدور بیانیهآشکا تفاوتی در مقابل این جنایاتِسکوت و بی

شته شدن ک است. "پذیری و حسابرسیمسئولیت"جنایات در عصر موسوم به  تکرار این عواملترین رژیم صهیونیستی، اصلی

ز االمللی و کشورها برخی مجامع بینکاس بی تفاوتی و حمایت گناه اعم از کودک و زن طی روزهای اخیر، انعها انسان بیده

ادآور انفعال و ی توسط این رژیم غاصب است. جنایتی که یانصهیونیستی و نقض حق تعیین سرنوشت فلسطیناشغالگری رژیم 

 المللی در قضیه نسل کشی روآندا است.سکوت جامعه بین
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کش یا سخن از حق دفاع مشروع کودک رژیم اشغالگرِ بدون هیچگونه محکومیتِ ،دعوت طرفین درگیری به خویشتنداری

-وعیتاقدامی مشر به عنوان شود، نه تنهان غاصبانه یا اشغالگرانه تلقی میهای فلسطیًا حضورش در سرزمینرژیمی که اساس

ض مضاعف، نقآشکارا  خود نیز بلکه ،جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین قابل تفسیر است با در رابطهبخش 

ا و هالمللی سازماننالجرم موجبات مسئولیت بیو ها محسوب شده سیستماتیک و سیستمیک حق تعیین سرنوشت ملت

  را فراهم خواهد آورد. ی اعالم کنندهکشورها

جنایات  بربراطرفین درگیری درحالیکه اقدامات دفاعی فلسطینیان در  از دعوت به خویشتنداریاین در این وضعیت نابرابر، 

ی حمایت از اشغالگر، تثبیت اشغال، استمرار تجاوز و نیست، آشکارا به معنا مقایسهرژیم صهیونیستی به هیچ عنوان قابل 

 مساعدت در جنایت است.

 

 آقای دبیرکل

و توسل به زور علیه مردم  های یک ملتسرزمین به مسلحانه الملل عام از جمله قاعده منع تجاوزنقض قواعد آمره حقوق بین

المللی رژیم اشغالگر قدس و مسئولیت کیفری فردی مرتکبان این جنایات را مسئولیت بین، اقدامی است که نه تنها یک کشور

عیت عدم شناسایی وضتعهد به المللی از جمله های بینها و سازمانالمللی سایر دولتبین ، بلکه موجبات تعهداتبه دنبال دارد

در جهت رفع کمک و مساعدت  هد بهتععدم کمک و مساعدت در جهت حفظ آن وضعیت و تعهد به ناشی از نقض قاعده آمره، 

 تواند مسئولیتالمللی، میهای بینها و سازمانتوسط دولت هانماید؛ تعهداتی که در صورت نقض آنآن وضعیت را فراهم می

 آورد. بارالمللی آنها را به بین

 چشم خود را در برابر این جنایاتیا  ،مدعی حقوق بشر المللیِهای بینای که بسیاری از کشورها و سازمانحال در چنین صحنه

-یدهارتکاب یافته توسط رژیم اشغالگر مبادرت ورزبخشی به نقض قواعد آمره در راستای مشروعیت اقدامیاند یا اینکه به بسته

 منشور ملل متحد 99ترین مقام سازمان ملل که وفق ماده المللی آنها از سوی عالیسخن از مسئولیت بیناند، نباید انتظار 

 اک به شورای امنیت را دارد، داشت؟!!صالحیت ارجاع یک وضعیت خطرن

فاوتی تبراین اساس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و بی

از  طین،گناه فلسهمدردی با مردم بی ضمن المللی نسبت به این جنایات و همچنینو تاییدِ ضمنی برخی کشورها و مجامع بین

های وظایف محوله، از تمامی ظرفیتها و خواهد تا وفق ماموریتمی شدیداً سازمان ملل متحدترین مقام شما به عنوان عالی

بعالی انموجود برای توقف این جنایات، به عدالت سپردن عامالن آن و تضمین عدم تکرار آن استفاده نمایید. در این راستا از ج

 رود:انتظار می
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ضمن محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، به شناسایی این وضعیت به عنوان وضعیت ناشی از نقض  .1

یت ، جنایت علیه بشر)تجاوز مسلحانه و نقض صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای( الملل عاممره حقوق بینقواعد آ

 و جرم جنگی مبادرت ورزید؛

ورای یابی را ذیل شکمیسیون تحقیق یا حقیقت اولین گام در مسیر به عدالت سپردن عامالن این جنایات،به عنوان  .2

 حقوق بشر تشکیل دهید؛

و  منشور برای جلب توجه شورای امنیت سازمان ملل به این نقض فاحش 99های موجود از جمله ماده ظرفیتاز  .3

 حقوق بشر استفاده نمایید؛ سیستماتیک

ای و شورای نهادهای معاهدهتوجه سازوکارهای حقوق بشری از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد،  .4

به جنایات اخیر جلب نموده و زمینه را برای برگزاری نشستی ویژه  ،حقوق بشر را به ویژه طی اجالس آتی این شورا

 د؛در شورای حقوق بشر فراهم نمایی

یل ن لمللی جلب نموده و زمینه را برایال را به این نقض صلح و امنیت بینسازمان مل توجه تمامی کشورهای عضو .5

 فراهم نمایید. پذیریبه حسابرسی و مسئولیت

 و در سراسر جهان فلسطینیان آوارههمه حمایت از حق بازگشت  جمهوری اسالمی ایران در این چارچوب، ستاد حقوق بشر

و  هترین راه حل مشکل فلسطین دانستپرسی را مهمملت فلسطین از طریق برگزاری همه حمایت از حق تعیین سرنوشت سپس

ای هدن رژیم اشغالگر قدس و نه سرزمینو قرار دا داندمیآزمایی ادعاهای مدعیان حقوق ملت فلسطین آنرا شاخصی در راستی

لقی تهای رژیم اشغالگر در مسیر مقابله با نقضرین اقدام تاولین و ابتدائیرای حقوق بشر، ذیل نظارت ویژه شو را اشغالی

 نماید.می

 

                                                                                                     

 علی باقری کنی                                                                                                       

 دبیرستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران                                                                                      

 

 رونوشت: 

 میشل باچلت

 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

 


