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 � 2ب ا��" دة، 

 

 �� �"� "�م ھذا ا��وم ا��ص ا��ر5ق ط�; �"�وان "2% 1ق �ن �� �� إ�ران ا��وو� أط�ب ��و,ب ر� ��� ھذه أن ُ�"�=

 �G ء، وأ�G ء ا��,�س ��$ و,; ا��2د�د. ,��E ا�دول ا�

 

 .و�GJ�وا �" د��م �%�ول أ��$ آ� ت ا��%د�ر
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.�ذ�''ك �ن ا��"�و�'' ت  ���,��''E ا�''دو�� ا�2''ق أن �"''رف ا�وE''G ا�2%�%''� ا���"�''ق ��� �''� وأ�O''ط� إ�''ران ا��وو�''

� <'د �� �� E5ا�ط&< ً �ن دوا ��� رات وو� 1ل ا)�&م ا�Nر����Rدرة �ن �"ض أ,+زة ا ��2 زة ا���وا �5 ا�2�ُر=
%�� و5��  ��� ا�2% 1ق �ن �� �� إ�ران ا��وو�� ا��� ,رى و�,ري اّ�� �+ : �J+م.أ,واًء �ن اRر�� ك و�وء ا ت

''س ,�+ور�''� إ�''ران  5١٩٧٩''� أ�%'' ب ا�-''ورة 5''� �'' م  • Vؤ�� ،�''������ O''رة، <'' ل ا��ر2''وم ا��'' م ا�

� أ�% ھ  أ� م ا�,�+ور �  ���:���5 � ،�إذا �  ا���روا E�� �5 أ�'�2� ذر�'� ھ 1�'� و�'  إ�'$ "...  ا)�&��
5"�'$ ا�,��'E، أ���'  �' �وا، �'ن ��' ب  ذ�ك، 5%د ُ�دE5 ا�"' �م �2'و ا�'د� ر و�'��زل ��' رة ���'رة � �O'"وب.
ھذا ا��طر �2'$ �'�+ض ا�,�' ھ�ر  �WOنو�V�Jر�ن ودار��ن و��� ء E��, �5 أ�2 ء ا�" �م، ��و�ر ا�O"وب 
..��ْ�ن ��J�+�  و��E ا��O ر ��ك ا���2 ي �+ ��ن ا�%و= Vد���� ���"O�ا". 

و�� ء ��$ ا��� �� ا��ذ�ورة أ�&ه، و�E ا�"�م أن �" ھدة �'دم اO��R' ر <'د �'م ا���'د�ق ���+'  <�'ل ا�-'ورة  •
 ، Z5ن ,�+ور�� إ�ران ا)�&��� ظ�=ت ���ز�� �+ . ١٩٧٩ا)�&��� �5 � م 

�2 إن ,�+ور�''� إ�''ران ا)�''&��� �''م ��''ن ��''"$ <''ّط وR ھ''� ا^ن ��''"$ إ�''$ اGR''ط&ع ��ر�'' �\ ��''�]  •

�ت ا��� �''� ��J''+  ��''��دة إ�''$ �در�''� ا��J''ر  �''ووي.'' ��5''ذ ا���'' ر ا�-''ورة ا)�''&��� 5''� إ�''ران، �ر�=
 .� ا)�&��

� إ�''$ رؤ�'' ء دول  •''+ � ا��و,=''���5 2Rا �إن= إ�''&ن ا��رO''د ا���''$ �,�+ور�''� إ�''ران ا)�''&��� 5''� ا����''

�2ر�''�، ا�''ذي ُ�%''د 5''� ط+''ران 5''� و�2و�'' ت 2ر�''� �''دم ا2�R�'' ز �''&ل �''ؤ��ر ا�%�''� ا��'' دس �O''ر �

"إن ,�+ور�'� إ�'ران ا)�'&��� �"��'ر ا�'��دام ا��'�2� ا��وو�'�   ، � ن ��  ��'�:٢٠١٢آب/أ_�طس  ٣٠
�ط�1� ��رى وJ�َN�ُ R'ر.� �� �'ن  وا����� 1�� و�  O �++  �ن ا���2'�� � �إ��'  ا<�ر�2'  �5'رة إ�O' ء "��ط%'

�دام ا��'��� ��%'وى  ا���2� ا��وو��"، و�2ن ���ز�ون ���ك ا��Jرة.��Rن 2%�  �5 ا� ���وھذا R �"�� ا��
�دام ا��'��� ��ط <'� ا��وو�'� ھ'و  ا��وو�� و�5 إ�� ج ا�و<ود ا��ووي.�'�Rن اZ5 ،�وا��� داً إ�$ ا�%وا��ن ا�دو��

���''ف و� 2''ق ��''ل ��''د.�� ���N''� أن ��''ون ا�,��''E <'' در�ن ��''$ �وظ�''ف ھ''ذا ا���''در ا��'' E5 �''ن ا�ط <''
�دا� ت ا�2�و�� ��� ���J�د ��; ��دا�+م وO"و�+م، دون 2 ,� إ�$ ا���R' د ��'$ ا�N�'ر ��� ر�'� ھ'ذا ��Rا

_�'ر و�ر�'د �"'ض ا���'دان ا�Nر��'�، ا��'� ���'ك ھ'� ��J'+  أ�'�2� �وو�'� وا��ذ��'� ,'راء ھ'ذا ا�"�'ل  ا�2ق.
وھ� ك �2ر�' ت �'ر�� �,'ري ��'د��م و,'ود ا��2' ر دا1'م )��' ج  ا�% �و��، أن ���2ر إ�� ج ا�و<ود ا��ووي.

� ��'دان  ا�و<ود ا��ووي و��"; �5 �را�ز ��2ل _ط' ءً "'G� طرة�'�� �"'G �دو��' ً و���=+'  5'� وا<'E ا��'ر 
".� _ر��

 دس �O''ر �2ر�''� �''دم ا2�R�'' ز 5''� وا��,'' ل ذو ا��''�� �''ن ���''� ا��رO''د ا���''$ 5''� �''ؤ��ر ا�%�''� ا��'' •

"أؤ�'د أن= ا�,�+ور�'� ا)�'&��� �'م ��'ن أ�'داً  ط+ران O �5+ر آب/أ_�طس �'ن ھ'ذه ا��'��، ھ'و ��'  ��'�:
��"$ إ�'$ ا��'�2� ا��وو�'� وإ�+'  �'ن ����'$ أ�'داً �'ن 2'ق O'"�+  5'� ا�'��دام ا�ط <'� ا��وو�'� �b_'راض 

.�إ��  �ُ��ر] ��$ ھ'ذ�ن ا���'دأ�ن،  ,��E وR أ��2� �وو�� �2د.""ط <� �وو�� �� وO" ر�  ھو ا�� ��: ا�����



و�2ن �"�م أن ��ر ا��2 ر �"ض ا���دان ا�Nر��� )�� ج ا�ط <� ا��وو�� �5 إط ر �" ھ'دة �'دم اO��R' ر ھ'و 
2� ,��E ا���دان ا����%��، و��+  أ�G ء 2ر�� �دم ا2�R� ز."��5 �� 

� ��'دان _ر��'� و�'�س ��'�ب ����' ت ا���J'�ش ا�رو����'�  إن= ��ف إ�ران �  �زال ��Jو2 ً ���ب •"'G� زا�م�

ا���، و ً %5�E��, �% ر�ر ا��د�ر ا�" م ا�� �ق وا�2 ��، �,ري دون أي �%� ت، ��'  أن ا��%' ر�ر J�ُ�'د �'راراً 

و��راراً �Wن ا�و� �� _�ر < درة ��$ �وا��� أ�Oط�+  ���2%ق، و�م ��م ا��و�ل إ�$ أي د��'ل ��'$ �2ر�'ف 
.� ا��واد ا��وو�� �b_راض ا�"��ر�

ض أ�داً  و,�+ور�� إ�ران ا)�&��� ���ز�� �� � ً � �و5 ء � ��زا� �+  ��و,ب �" ھدة �دم اO��R ر. • Vن �%و�و

�دام ا��''��� ��ط <''� ا��وو�''�، ��''  5''� ذ�''ك ا)-''راء �b_''راض ا��''���� 5''� إط'' ر �''�R- �''ت 5''� ا�2%+''  ا
.�� ��و� ��� O�ت ا � �G�ا 

��ظر إ�$ �  ��ق، �و�$ �Oدة �Wن ����E ا�طراف ا��"��� �'ن ا)�'&ل ���1'� �وا��'� ُ�"�َ�'ر ا���' ران و�  •

، �ن أ,'ل ١+�٥" ً �5 أ�س ا�2 ,� إ��+ ، � ����� )�ران وا�و� �� و�ذ�ك � ����� )�ران و�,�و�� ا�دول 
.�� ا��و�ل إ�$ 2ل ودي �5 ھذا ا���"طف ا�� ر�

وار وا��J وG ت دون O'روط ��'�%�، �'E ا�2R'رام ا����' دل و��'$ <'دم ا���' واة و��  O Rك 5�;، أن ا�2 •
 ھو ا�2ل ا�و2�د.

 

 




