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ــه  ــی شــهرک های یهودی نشــین در کران ــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانون ــت جعل ــدرت رســیدن تروریســت ها در دول ــه ق ــرور و خشــونت    |   ب ــر اســاس ت ــم صهیونیســتی ب تشــکیل رژی

باخــری بــا قتــل و تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايــش و گســرش تــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   

تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در 

 جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حمله بــه کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    ترور شــیخ احمــد یاســین    |   تــرور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غزه  

ــم  ــل   |   تشــکیل رژی ــی ارسائی ــت جعل ــاره دول ــل درب ــه    |   65 قطعنامــه  ســازمان مل ــای مديران ــه کاروان امــدادی آزادی در دری ــه ب ــران    |   حمل ــرور دانشــمندان هســته ای ای ــه    |   ت ــرور عــاد مغنی ت

صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   بــه قــدرت رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونــی شــهرک های یهودی نشــین در کرانــه باخــری بــا قتــل و 

تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايــش و گســرش تــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس 

موســوی، دبیر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحی شــقاقی    |   کشــتار قانا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنین    |   تســخیر مقر 

اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حمله بــه کلیســای بیت اللحم و قتــل مســحیان    |    تــرور شــیخ احمــد یاســین    |   ترور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عاد مغنیــه    |   

تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران    |   حملــه بــه کاروان امــدادی آزادی در دریــای مديرانــه    |   65 قطعنامــه  ســازمان ملــل دربــاره دولت جعلــی ارسائیل   |  تشــکیل رژیم صهیونیســتی بر اســاس تــرور و 

خشــونت    |   بــه قــدرت رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونــی شــهرک های یهودی نشــین در کرانــه باخــری بــا قتــل و تخریب خانه هــای مــردم    |   کشــتار 

کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايــش و گســرش تــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور 

فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در 

رام اللــه و حملــه بــه کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    تــرور شــیخ احمــد یاســین    |   تــرور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عــاد مغنیــه    |   ترور دانشــمندان هســته ای 

ایــران    |   حملــه بــه کاروان امــدادی آزادی در دریــای مديرانــه    |   65 قطعنامــه  ســازمان ملــل دربــاره دولــت جعلــی ارسائیــل   |  تشــکیل رژیــم صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   بــه قــدرت 

رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونــی شــهرک های یهودی نشــین در کرانــه باخــری با قتــل و تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، 

ــرور فتحــی شــقاقی    |    ــه    |   ت ــر کل حزب الل ــرور ســید عبــاس موســوی، دبی ــد    |   ت ــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبی افزايــش و گســرش ت

کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حملــه بــه 

کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    تــرور شــیخ احمــد یاســین    |   تــرور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عــاد مغنیــه    |   تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران    |   حملــه بــه 

کاروان امــدادی آزادی در دریــای مديرانــه    |   65 قطعنامــه  ســازمان ملــل دربــاره دولــت جعلــی ارسائیــل   | تشــکیل رژیــم صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   به قدرت رســیدن تروریســت ها 

در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونــی شــهرک های یهودی نشــین در کرانــه باخــری بــا قتــل و تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايــش و گســرش 

تــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت 

محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حملــه بــه کلیســای بیت اللحــم و 

قتــل مســحیان    |    تــرور شــیخ احمــد یاســین    |   تــرور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عــاد مغنیــه    |   تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران    |   حملــه بــه کاروان امــدادی آزادی 

در دریــای مديرانــه    |   65 قطعنامــه  ســازمان ملــل دربــاره دولــت جعلــی ارسائیــل   | تشــکیل رژیــم صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   بــه قــدرت رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   

کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونــی شــهرک های یهودی نشــین در کرانــه باخری بــا قتــل و تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايش و گســرش تــوان تخريبى ســالح های 

هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور 

حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حملــه بــه کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    تــرور 

شــیخ احمد یاســین    |   تــرور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عــاد مغنیــه    |   تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران    |   حملــه بــه کاروان امــدادی آزادی در دریــای مديرانــه    |   65 

قطعنامــه  ســازمان ملل دربــاره دولــت جعلی ارسائیــل   | تشــکیل رژیم صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   بــه قــدرت رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احداث 

ــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار  ــوان تخريب ــش و گســرش ت ــدارى، افزاي ــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگه ــل و تخری ــا قت ــه باخــری ب ــی شــهرک های یهودی نشــین در کران غیرقانون

صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از 

دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام اللــه و حملــه بــه کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    تــرور شــیخ احمــد یاســین    |   

ترور دکــر عبدالعزیــز رنتیســی    |   محــارصه نــوار غــزه   |   تــرور عــاد مغنیــه    |   تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران    |   حملــه بــه کاروان امــدادی آزادی در دریــای مديرانــه    |   65 قطعنامه  ســازمان ملل 

دربــاره دولــت جعلی ارسائیــل   | تشــکیل رژیم صهیونیســتی بــر اســاس تــرور و خشــونت    |   بــه قــدرت رســیدن تروریســت ها در دولــت جعلــی    |   کشــتار ديرياســن    |   احــداث غیرقانونی شــهرک های 

یهودی نشــین در کرانــه باخــری بــا قتــل و تخریــب خانه هــای مــردم    |   کشــتار کفرقاســم   |   نگهــدارى، افزايــش و گســرش تــوان تخريبــى ســالح های هســته ای    |   کشــتار صــرا و شــتیال    |   ربــودن شــیخ 

عبدالکریــم عبیــد    |   تــرور ســید عبــاس موســوی، دبیــر کل حزب اللــه    |   تــرور فتحــی شــقاقی    |   کشــتار قانــا    |   شــهادت محمــد الــدوره    |   تــرور حــدود پانصــد نفــر از دانشــمندان    |   مببــاران اردوگاه 

آوارگان فلســطینی در جنیــن    |   تســخیر مقــر اصلــی تشــکیالت خودگــردان در رام الله و حملــه به کلیســای بیت اللحــم و قتــل مســحیان    |    ترور شــیخ احمد یاســین    |  تــرور دانشــمندان هســته ای ایران

»تروریســـم دولتـــی« یکـــی از کلیدواژه هـــای پربســـامد در 

بیانات رهـر انقـاب دربـاره رژیم صهیونیسـتی در25 سـال 

گذشـته بـوده اسـت. در مجموعـه تصویـری »دولت 

تروریسـت ها« برخی از مصادیق بـارز جنایات 

ایـن دولـت جعلـی مرور شـده اسـت.



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

1

90/7/9 تشکیل رژیم صهیونیستی بر اساس ترور و خشونت 

] ی                
ی رود اردن                |                1948 میالد

ی – کرانه باخر
ن اشغال

سطی
]                فل



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

2

] ی                
ی– تل آویو                |                1948 – 2112 میالد

ن اشغال
سطی

]                فل

85/1/25 به قدرت رسیدن تروریست ها در دولت جعلی ارسائیل 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

3

91/6/9 کشتار ديرياسن  

] ی                
س                |                1948 میالد

ی، قد
ن اشغال

سطی
]                فل



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

4

] ی                
ی                |                1956 – 2113  میالد

]                کرانه باخر

احداث غیرقانونی شهرک های یهودی نشین در کرانه باخری با قتل و تخریب 

81/1/16 خانه های مردم 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

5

71/1/7 کشتار کفرقاسم 

] ی                
ی                |                1956 میالد

ی کرانه باخر
ی کفرقاسم- مرز غرب

]                روستا



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

6

] ی                
ی – تل آویو                |                1967-2013 میالد

ن اشغال
سطی

]                فل

89/1/28 نگهدارى، افزايش و گسرش توان تخريبى سالح های هسته ای 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

7

] ی                
ت                |                1982  میالد

]                لبنان - بیرو

91/6/9 کشتار صرا و شتیال 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

8

68/9/2 ربودن شیخ عبدالکریم عبید 

] ی                
ب لبنان                |                1989  میالد

]                جنو



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

9

70/12/4 ترور سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله لبنان 

] ی                
ب لبنان                |                1993 میالد

]                جنو



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

10

74/8/8 ترور فتحی شقاقی 

] ی                
ب ایتالیا                |                1995 میالد

ت – جنو
]                جزیره مال



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

11

91/6/9 کشتار قانا   

] ی                
ب لبنان                |                1996 میالد

]                لبنان – جنو



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

12

79/7/29 شهادت محمد الدوره 

] ی                
]                غزه – شهر غزه                |                2000 میالد



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

13

88/9/22 ترور حدود پانصد نفر از دانشمندان عراقی 

] ی                
ق – بغداد                |                2003 – 2008  میالد

]                عرا



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

14

] ی                
ن                |                2002  میالد

ی رود اردن –  اردوگاه جنی
]                کرانه باخر

81/2/11 مبباران اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

15

] ی                
ت اللحم                |                2002 میالد

ی – شهر بی
ب کرانه باخر

]                جنو

تسخیر مقر اصلی تشکیالت خودگردان در رام الله و حمله به کلیسای بیت اللحم 

81/1/16 و قتل مسیحیان 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

16

83/1/3 ترور شیخ احمد یاسین 

] ی                
]                نوار غزه – شهر غزه                |                2004 میالد



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

17

] ی                
]                غزه – شهر غزه                |                2004 میالد

83/2/12 ترور دکر عبدالعزیز رنتیسی 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

18

] ی                
ی – نوار غزه                |                2006 میالد

ن اشغال
سطی

]                فل

89/3/14 محارصه نوار غزه: 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

19

] ی                
ق                |                2008 میالد

ش
]                سوریه – دم

86/11/25 ترور عاد مغنیه 



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

20

90/10/22 ترور دانشمندان هسته ای ایران 

] ی                
]                  ایران- تهران              |                2010 – 2012 میالد



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

21

89/03/11 حمله به کاروان امدادی آزادی در دریای مديرانه 

] ی                
ی مدیرانه              |                2010 میالد

ی- دریا
ن اشغال

سطی
]                  ساحل فل



»تروریسم دولتی« یکی از کلیدواژه های پربسامد در بیانات رهرب انقالب درباره رژیم صهیونیستی در25 سال گذشته بوده است.

در مجموعه تصویری »دولت تروریست ها« برخی از مصادیق بارز جنایات این دولت جعلی مرور شده است

22

87/12/14 65 قطعنامه  سازمان ملل درباره دولت جعلی ارسائیل 


