
 

     جٌثع تذاّم هػرّغیت2تیاًیََ غوارۀ 

  اغغال ایراى ّ "یخذػۀ خویي"در اجرای جٌثع تذاّم هػرّغیت اػالم هی دارد کَ پص از  

در ضازهاى هلل هتذذ ًمط  ُوًْذی ترای ایراى داکویت از ضْی ػْاهل ظذ ایراًی تَ ػٌْاى جوِْری اضالهی،

. آغکار غذٍ اضت

: اضاضی اّلیَ هٌػْر ضازهاى هلل هتذذ یؼٌی ُذفِای تر پایَ

( 4،  تطاّی دمْق تیي زى ّ هرد ( 3  ،ایواى تَ دیثیت ّ ارزظ غخصیت اًطاًی( 2  ،رػایت دمْق اضاضی تػر( 1

َ ای اهٌیت ّ صلخ ترلراری در ضؼی    . جِاًی ّ هٌطم

تا داغتي غرایػ  تا تصْیة هادۀ ّادذٍ هجلص غْرای هلی، ّ هػرّغیت اضاضی لاًْى اضاش تر ایراى کػْر

ّ ػعْ هْثر ّ کارآهذ ایي ضازهاى ّ دمْق تػر آى گردیذ  درآهذ ضازهاى هلل هتذذ تَ ػعْیت ۱۹۴۵ ضال در الزم

 ایراى درضازهاى هلل هتذذ کَ از ّزرای اضثك خارجَ ایراى ّ ًوایٌذۀ کَ دّ دیپلوات ضرغٌاش ایراًی تا آًجا

ازضْی  آلای جالل ػثذٍ دیگری ترگسیذٍ غذ ّ ػوْهی  تَ ریاضت هجوغ1950آلای ًصرالَ اًتظام در ضال  یکی تْدًذ

دیگر ایراًی تَ  دیپلوات ترجطتۀ دّغخصیت پص از آى ّ غرتی هٌصْب گردیذ ایي ضازهاى تَ ضوت دکوراى گیٌۀ ًْ

   .رضیذًذیی کػْر تازٍ اضتمالل یافتۀ آلریما دّ دکوراًی

 کاهل  ػارض تػعْیت جوِْری اضالهی در ضازهاى هلل هتذذ تا ُذف ُا ّ رّح هٌػْر ضازهاى هلل هتذذ در 

ًمط  (1(: ازجولَ،هٌػْر هخالفت آغکار دارد تا هْاد زیرا تطیاری از هْاد لاًْى اضاضی جوِْری اضالهی ، اضت 

تَ جای هلت ّ ایجاد ّدذت  اهت جایگسیي ضاختي (2)   ضال ۱۸ آغکار تراتری دمْق زى ّ هرد ّاػذام کْدکاى زیر

ضایر  دخالت در اهْر (4) تػکیل ارتع هکتثی ترای صذّر اًمالب تَ ضایر کػْرُا (3) ضیاضی جِاى اضالم

ّ اهام اهت  هطلمَ فمیَ ترلراری دکْهت ّالیت (5) هطتعؼفیي جِاى تَ ػٌْاى کوک تَ هثارزٍ دك غلثاًۀ کػْرُا

اجرای  (8) الِی ادارٍ کػْر تر پایَ ّدی (7) داکویت خذا تر جِاى ّ اًطاى تَ جای داکویت هلت (6) جِاًی اضالم

دفاع از دمْق ُوۀ  (9) « اًگیسیطیْى»پذیذۀ اهر تَ هؼرّف ًِّی ازهٌکر ّترلراری ضیطتن  لرّى ّضطائی تفتیػیَ 

 .……ّ غٌاختي غیر هطلواًاى جِاى ّکافر یادغوي "هذارب"هطلواًاى جِاى ّ

دادٍ غذٍ کَ تا اػالم ػذم هػرّػیت جوِْری اضالهی ّ ًوایٌذٍ  هأهْریت  غْرای ترگسیذۀ ایي جٌثع از ایي رّ تَ 

َ ُای  ّ ضازهاى هلل هتذذ ّ تا اضتٌاد تَ لطؼٌاهَ ُای هکرر هجوغ ػوْهی در آى کویتَ دمْق تػر تَ ّیژٍ لطؼٌاه

غْرای اهٌیت ضازهاى هلل هتذذ کَ تَ اتفاق آرا تصْیة گردیذٍ ّ ضٌذی  ۱۵۳۵ ۱۴۵۲ّ ّ ۱۳۷۳ّ1377 غوارٍ

ًمط پیْضتۀ دمْق  ّ ازالذاهات ترّریطتی تیي الوللی ًاغی هٌطمَ ای ّ در تارٍ تِذیذ صلخ ّ اهٌیت هذکن اضت

ُر ػعْ هلل هتذذ کَ در تخطی از اصْل "  هٌػْر کَ همرر هیذارد6هادۀ( 1  :جوِْری اضالهی، تراضاش تػر

اهٌیت ازضازهاى اخراج   هوکي اضت تَ ّضیلَ هجوغ ػوْهی تٌا تر تْصیَ غْرای،ایٌوٌػْر اصرار ّرزد هٌذرج در

غرایػ  ًذاغتي( 2. تردارد از ضازهاى هلل هتذذ اخراج جوِْری اضالهی ترای پیگیر لاًًْی گاهِای، "گردد

گام ػولی در راضتای ًجات ایراى ّ ترلراری دکْهت  هِوتریي ازضازهاى یادغذٍ اخراج جوِْری اضالهی   .ُوًْذی

  .ضاالر تر پایَ هٌػْر دمْق تػر هی تاغذ جایگسیي هردم

  هلی ایراًیاى هی تاغذ ّ ُوثطتگی لاًْى اضاضی هػرّغیت ضتْى اتذاد یادآّری هیٌوایذ

 جاّیذ هلت تسرگ ایراى  پایٌذٍ ایراى
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