
  جٌثغ تذاّم هؼزّطیت1تیاًیَ ػوارٍ 

 

 اجزای خْاطت آػکار اکثزیت هلت ّػعارُای تی پزدۀ هزدم در کف خیاتاًِا اسکْچکتزیي تخؼِا تا تشرگتزیي 

 تزقزاری  ّ  یزاى اطال پیغ حکن هیکٌذ کَ در راٍ ًجات ۴۱اطتاًِای کؼْر ّتاسگؼت تَ گذػتَ طزفزاس 

 هتون قاًْى اطاطی هؼزّطیت ایزاى ّ اصل ُفتن تاریخی آى کَ هیگْیذ26پیغ تیٌی ػذٍ در اصل  « حاکویت هلت »

  آغاس ، ها طاسهاًِا ّ هٌفزدیي طیاطی هثارس درّى ّ تزّى هزس«اطاص هؼزّطیت جشاً ّ کالً تعطیل تزدار ًیظت»

ُوثظتگی هلی کَ ػاُشادٍ رضا پِلْی تارُا تز آى تکیَ داػتَ اًذ در سیز  را در راطتای« هؼزّطیت جٌثغ تذاّم » 

 .پزچن  هلی طَ رًگ ػیز ّخْرػیذ ًؼاى تَ آگاُی هلت ایزاى ّ جِاًیاى تزطاًین

  ّ  هأهْریت دادٍ این کَ در راطتای آسادی هزدم،تَ ػْرای تزگشیذۀ ایي جٌثغ کَ ُوًْذاى آى قاتل افشایغ ُظتٌذ 

  تعٌْاى تز پایَ ارادٍ هلت ایزاى اس راٍ ُای قاًًْی ّ عولی تی ُیچ حذ ّ هزسی تزقزاری حکْهت هزدم طاالر

 اػغال ّتصزف عذّاًی ًوْدٍ، اقذام کٌذ ّقاًْى اطاطی« خذعَ» جایگشیي رژین ضذ ایزاًی ّیزاًگز کَ ایزاى را تا 

  ّهِن تزیي دطتاّردُای آى اسجولَ اًقالب طفیذ پیؼزّ ّهذرى ّتَ یادهاًذًی درتاریخ را، پض اس  هؼزّطیت

 .اجثاری ،اداهَ دُذ  کْتاٍ یئ ایظتا

 توام ،تزقزاری حاکویت هلی ّارادۀ هزدم ایي ػْرا ُوچٌیي هأهْریت دارد کَ تزپایۀ قاًْى اطاطی هؼزّطیت ّ

حاکویت ُْائی ایزاى  خاک ّآب ّ تخؼغ ّ فزّع طزسهیي ّ قزاردادُای ًاهٌاطة یا ضذ هلی تْیژٍ ّاگذاری ّ

تواهیت ارضی ایزاى را کَ در ایي دّرۀ کْتاٍ طیاٍ تاریخ اسطْی ایي  ًّقض اصل هقذص دیزیي یکپارچگی ّ

 .تی اثز کٌذ  اس راُِای قاًًْی تاطل ّ،تزخالف خْاطت ّ رضایت هزدم اهضا یا پذیزفتَ ػذٍ ّیزاًگزاى ّ

تزاطاص ارادٍ  کًٌْی تْطیلۀ هزدم ایزاى،  ًْع ًظام آیٌذٍ آػکار اطت پض اس طزًگًْی رژین ضذ ایزاًی ّ غارتگز 

 پض اس یک ُوَ پزطی آساد تعییي هیگزدد ّ قاًْى اطاطی هؼزّطیت تزپایۀ تِزۀ ُوَ پزطی هظتقین اسهزدم تَ ،هزدم

 .تَ رّس تذّیي خْاُذ ػذ ّطیلَ هجلض هْطظاى اصالح ّ

در ایي ّظیفۀ هلی  هیٌِی هؼارکت کزدٍ ّ در پیؼثزد ایي  اس ُوَ آسادی خْاُاى ّ هیِي پزطتاى درخْاطت هی کٌین 

 .یاری رطاًٌذ تَ ُز ّطیلۀ هوکي حزکت

 پایٌذٍ ایزاى

 جاّیذ هلت تشرگ ایزاى
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