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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human Rights  حقوق بشر

  
  )الھه(ی بين المللی ئدادگاه جنا
 فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠١٧ جون ٣٠
  

 کاھو بار: تحت تعقيب

  کحکم دستگيری اھود بار

  ويچھارم ژن) توافق(برای تخطی از مصوبۀ رم و کنوانسيون

  

  :تحت تعقيب

  برای جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت

  ک اھود بار

  ھنوز ادامه دارد و ٢٠٠٩ ميليون نفر از ساکنين غزه تحميل کردکه در ١.۵ مظنون محاصره ای را به ٢٠٠٧ جوندر 

  .بر حسب قوانين بين الملل مجازات جمعی محسوب می شود

طور  متناوب، اختالل ه آب آشاميدنی  و برق ب. د شديد غذا و سوخت شده استاين يک سال و نيم محاصره، سبب کمبو

 ميليون مردمان غزه تأثير ١.۵در دستگاه ماشين آالت فاضالب ، کمبود دارو و وسائل اساسی پزشکی بر زندگی اين 

  .تخطی از مصوبۀ رم و کنوانسيون چھارم ژنو- گذارده است 

اين حمالت شامل يورش . ران مراکز پر جمعييت غزه را صادر کرده است مظنون دستور بمبا٢٠٠٨مبر  دس٢٧در 

نفر ، مرد ، زن و کودک کشته  ١٢٠٠حد اقل . صدھا ھواپيما که صدھا تن بمب بر روی مردمان غزه ريختند بوده است

بمب ھا ھزاران خانه را ويران کرده اند و صدھا ھزار نفر از مردم را .  نفر از مردم زخمی شده اند۵٣٠٠. شده اند 

  . پناھنده کرده اند

ده لند ، ارائه شای در الھه ، ھئ شکوائيه ای رسمی از طرف وکيل لبنانی به دادگاه بين المللی جنا٢٠٠٨مبر در دھم دس

اھود اولمرت، متان ويلنای، آوی ديچتر، و گابی " اين شکوائيه عليه اھود باراک ، و چھار اسراييلی به نام ھای . است 

  . جنگی عليه بشريت و دستور و برقرار کردن محاصره غزه بوده است به اتھام جنايت" اشک نازی 

ی با ئز معمول، موھای خاکستری، چشمانی قھوه  ساله، با قدی کوتاه تر ا۶۵مردی سفيد، تقريبا : مشخصات مظنون

  .عينک
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 با نشانی ًکنيم فورا- از دارندگان اطالعات  در مورد نامبرده ، ھنگامی که او خارج از مرزھای اسرائيل است تقاضا می 

 .زير تماس بگيرند

The Prosecutor 

POBox19519 

2500 Hague 

Netherlands 

Fax +31 70515 8 555 

otp.Informationdesk@icc-cp.int 

 

. تمام ارتباطات  محرمانه خواھد ماند  
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