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  ١٩٢٩٠ شماره● ١٣٨٧ ]دلو[ بھمن١٠پنج شنبه  شده از روز نامه کيھانگرفته 

  

 پارلمان اروپا به غزه ت اعزامىأگزارش ھي

  دبايد محاکمه شون جنايتکاران صھيونيست
  

ات  اعزامی پارلمان اروپاھيأت  به نوار غزه پس از بازگشت از اين منطقه به پاريس، اقدامات رژيم صھيونيستی را جناي

 . شدجنگی واقعی دانست و خواستار محاکمه بين المللی جنايتکاران صھيونيست

وار غزه شده ھيأتاعضای  به گزارش خبرگزاری فارس، ق مصر وارد ن ه دوم بھمن از طري ا ک  اعزامی پارلمان اروپ

شاھدات بودند، اريس، م ه پ اتی در پس از بازگشت ب رانس مطبوع نيده ھای خود را طی يک کنف ه   و ش ز روزنام مرک

  .نگاری اين شھر بيان کردند

شباھتی   مشاھده کردند، ھيچھيأتچيزھايی که اعضای :  گفتوپا در اين کنفرانس، نماينده پارلمان ار» فورتزفرانسيس«

ران . ما از کشتار صدھا غيرنظامی بی دفاع حکايت می کندمشاھدات . به درگيری ميان دوطرف نداشت اين کشتار با وي

  . ساکنان آن، ھمراه بودکردن ھمه منازل و مناطق مسکونی و آوارگی

د وھيأتاعضای : فورتز گفت ورد   در غزه به اظھارات شاھدان عينی گوش داده ان ز در م انی را ني ل کتم شواھد غيرقاب

د اعدام دھھا شھروند فلسطينی و ھمچنين، استفاده ه دست آورده ان ه ب فيد در منطق سفر س ا االن . اسرائيل از بمب ھای ف م

  .ه مرتکب جنايات جنگی واقعی شده انداسرائيل در نوار غز بطور قطع و يقين به اين اعتقاد رسيده ايم که سران

يچ« تاکيد بر اينکه اين نماينده پارلمان با د مرتکبان اين جنايات به ھ رار کنن د از مجازات ف تار »وجه نباي شکيل ، خواس ت

ستی و در م صھيوني ايج تجاوزات رژي ورد نت ق در م ه  کميته بين المللی برای تحقي ات ب ن جناي ان اي ل مرتکب نھايت تحوي

ورتز .جايگاھھای نظامی يا مناصب سياسی آنھا شد ھای جنايی بين المللی، بدون توجه بهدادگاھ ايج ف ه نت ين گفت ک ھمچن

ن  سفر به غزه را به رئيس پارلمان اروپا ارائه خواھد داد و بسياری أتاز اعضای پارلمان نيز درخواستھای اي  را در ھي

يناسرائيل و توقف باال تعليق توافقات اتحاديه اروپا و وانين ب ه ق ه اسرائيل ب انی ک ا زم  بردن سطح مناسبات دوجانبه را ت

  .پذيرد، قبول دارند المللی پايبند نيست و اجرای قطعنامه ھای مربوط به درگيری اعراب و اسرائيل را نمی

ک« ارک افيري ھر »م ھردار ش انيولی«، ش ز» پ سه ني ه در  فران أتک تھي اران گف ه خبرنگ ت، ب ضور داش ذکور ح :  م

اکنان  ھايی که ما ديديم نشان می دھد اسرائيل به دنبال ھدفچيز قراردادن نيروھای حماس نبود، بلکه می خواست تمام س

  . کندنوار غزه را نابود
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ا نيروھای مقاومت افيريک افزود که رژيم ه ب سانی در مقابل وان سپرھای ان ه عن سطينی ب ستی از شھروندان فل  صھيوني

  .فلسطينی استفاده کرده است

ايجاد  کردند، جنگ اسرائيل در غزه نتوانست به اھداف سياسی خود، از جمله تضعيف حماس، و  تاکيدھيأتعضای اين ا

د روه دست ياب ن گ ه اي سبت ب ردم غزه ن ر در م ا و اعضای . حس تنف أتآنھ د ھي ز تايي تاھای دوردست ني ی در روس  حت

  . کردندئيس تشکيالت خودگردان، را لمسر» محمود عباس« مردم از حماس و انتقاد شديد آنھا از گسترده

سوی ه فران ه« روزنام زه رخ داد،» اومانيت وار غ ه در ن ت، آنچ ود نوش گر خ ل از گزارش ه نق ز ب دی « ني ونامی عم س

ه:  افزوداين روزنامه. بود» انسانی انی، اھانت ب ين  نابودی خودروھای امدادرس ه ھای ب سانی و نقض توافقنام ات ان حي

  .رودالمللی به شمار می 

 سازمان ملل، شورای امنيت و سازمان ھای جھانی خواست به منظور رسيدگی به جنايات رژيم ديدبان حقوق بشر نيز از

د شکيل دھن ی ت ين الملل اتی ب ه تحقيق سنا،. صھيونيستی در غزه، يک کميت زارش اي ه گ ی » جو استورک« ب اون اجراي مع

ی  با تحقيقات :آفريقا ديدبان حقوق بشر گفت بخش خاورميانه و شمال د تحقيق ه باي ميدانی که داشتيم به اين نتيجه رسيديم ک

  .امر ضروری است گسترده تر صورت گيرد و اين

 و منطقه ای تاکيد می کند، نبايد ميان عملکرد نيروھای متجاوزی که از سالح ھای ممنوعه سازمانھای حقوقی بين المللی

  .مقايسه ای صورت گيرد بين المللی استفاده کرده اند و مقاومت فلسطين که به دفاع از خود پرداخته است،

زارش اکو گ ز از ب ا ني س ايرن نفکران و م انؤداد، روش وری آذربايج زاب جمھ م والن اح ران رژي ازات س تار مج   خواس

  .صھيونيستی به خاطر جنايات جنگی شدند

شن«مجله  م» ني ورک ھ ه  چاپ نيوي ه لب ستی را ب م صھيوني ه ای، نوشت، جنگ غزه سران عرب حامی رژي طی مقال

ی.  دادپرتگاه سوق وم« روزنامه اردن ورد » العرب الي شتار غزه، م ه خاطر ممانعت نکردن از ک م سران عرب را ب ھ

 .شماتت قرار داد


