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 شیمیایی های سالحبیاویه اوجمه حمایت از قرباویان 

 آقای رئیس

 آقای مدیرکل

 ومایىدگان محترم

 ها ي آقایان؛ خاوم

 ّای ؾالحهٌغ  کكَضّای ػضَ کٌَاًؿیَىػوَهی  کٌفطاًؽکِ اهطٍظ زض تیؿت ٍ یکویي  اؾت افتراض تعضگی

 زض ایطاى ( ٍ هَظُ صلح تْطاىSCWVSقیویایی ) ّای ؾالحقیویایی تِ ًوایٌسگی اظ اًدوي حوایت اظ لطتاًیاى 

 کٌن. صحثت هی

ٍ  اٍظٍهدَقیویایی، آلای ؾفیط  ّای ؾالحّای هساٍم هسیطکل ؾاظهاى هٌغ  ؾرٌن ضا تا اتطاظ لسضزاًی اظ تالـ

قیویایی، اظ  ّای ؾالحهٌغ  کٌَاًؿیَىػضَ، تطای پیكثطز اّساف  کكَضّایزتیطذاًِ فٌی ٍ ّوچٌیي توام 

( اظ ظهاى اخطایی CWCقیویایی ) ّای ؾالح کٌَاًؿیَىن. ًوای قطٍع هی ّا ؾالحشذایط هَخَز ایي  یزًاتَخولِ 

 قَز. الگَی لاتل اتکا تطای زیگط هؼاّسات ذلغ ؾالح هحؿَب هی ، ّوَاضُ تِ ػٌَاى یک7991قسى زض ؾال 

 

 عالیجىابان؛

 ّای ؾالحکكَض هتؼاّس زض آى، ٍالؼیت آى اؾت کِ اؾتفازُ اظ  791ٍ ػضَیت  کٌَاًؿیَىضغن ٍخَز ایي  ػلی

یی زض قیویا ّای ؾالحقیویایی ٌَّظ اظ تیي ًطفتِ اؾت. کافیؿت ًگاّی تِ اذثاض تیاًساظین تا تثیٌین کِ 

قًَس. ایي  چٌیي حوالت تطٍضیؿتی، تِ کاض گطفتِ هی الوللی ٍ غیطتیي الوللی ٍ ّن خاضی تیيهراصوات هؿلحاًِ 

پَقی ًیؿت ٍ  لاتل چكن -زّس ضخ هی ّا ؾالحخایی کِ تْسیس ٍ اؾتفازُ اظ ایي –اهط تِ ذصَل زض ذاٍضهیاًِ 

 ّای زضگیط اؾت. ًیاظهٌس السام فَضی توام ططف

قیویایی، ًگطاًی قسیس ذَز ضا اظ اؾتفازُ تاظیگطاى غیطزٍلتی اظ  ّای ؾالحاػضای اًدوي حوایت اظ لطتاًیاى  ،ها

 زاضین. هاى اتطاظ هی قیویایی زض هٌطمِ ّای ؾالح



 

 

چٌاى تا ػَالة  خاؾت. ها ّن ها زض ایي ّوِ کٌین، کِ زض ٍالغ زلیل حضَض اهطٍظ ها اظ تدطتیات ذَز صحثت هی

کِ زض خٌگ ایطاى ٍ ػطاق ػلیِ هطزم ها کٌین  ظًسگی هی یای اظ ػَاهل قیویایی گًَاگًَ گؿتطزُ ًاقی اظ حدن

 .ي هَاز تط ؾالهتی ذَز هتاثط قسًسّا ّعاض ًفط اظ آثاض تسضیدی ٍ طَالًی ای اؾتفازُ قس ٍ زض ًتیدِ آى زُ

اظ تاضیرواى تطای کوک تِ  ذَاّین هیایي اتفاق تطای ها یک تطاغزی اؾت؛ اها ّسف ها خلة تطحن ًیؿت، تلکِ 

یس ٍ قیویایی تطای ّوکاضی زض هٌغ تَل ّای ؾالحهٌغ  کٌَاًؿیَىایداز اًگیعُ زض خاهؼِ خْاًی اظ ططیك 

 اؾتفازُ اظ چٌیي ؾالح فدیؼی، اؾتفازُ کٌین. 

 

 آقای مدیر کل؛

 ّای ؾالح، قثکِ تیي الوللی حوایت اظ لطتاًیاى 1177زض ؾال  کكَضّای ػضَقاًعزّن کٌفطاًؽ زض پی تصوین 

، زٍ ًفط اظ تطًسگاى 1172ٍ  1172لطتاًیاى تاؾیؽ قس؛ زض ؾال  کوک تِ ای تطای قیویایی ٍ صٌسٍق زاٍطلثاًِ

الِّ، خایعُ ًمسی ذَز ضا ؾراٍتوٌساًِ تِ ایي صٌسٍق اّسا  -قیویایی ّای ؾالحؾاظهاى هٌغ اؾتفازُ اظ خایعُ 

 طزًس.ک

. قًَس هیهٌس  تا حس ظیازی اظ ایي صٌسٍق زاٍطلثاًِ، تْطُ -اظ خولِ زض ایطاى–قیویایی  ّای ؾالح لطتاًیاى

ّای ّوِ کكَضّای  اض اؾت ٍ اظ ازاهِ کوکعّا ؾپاؾگ قیویایی اظ ایي حوایت ّای ؾالحاًدوي زفاع اظ لطتاًیاى 

قیویایی  ّای ؾالحچٌیي تِ حوایت خسی زتیطذاًِ فٌی ؾاظهاى هٌغ  کٌس. ها ّن ػضَ تِ ایي صٌسٍق تكکط هی

 .زاضین اشػاى ّا ؾالحٍ تَخِ اضظقوٌس آًاى تِ ضفاُ لطتاًیاى ایي 

ّا اظ  تطای گؿتطـ حوایت– کٌٌسقیویایی زض ایطاى هایلٌس پیكٌْاز  ّای ؾالحاػضای اًدوي زفاع اظ لطتاًیاى 

 ّای ؾالحؾاظهاى هٌغ  تا حوایتاًدوي  تاضًوای ایيقیویایی زض  ایّ ؾالحّوِ لطتاًیاى ایطاًی  -لطتاًیاى

 ثثت قًَس.( OPCWقیویایی )

 

 عالیجىابان؛

قیویایی تِ هٌظَض حصَل  ّای ؾالحاظ تیي تطزى توام  (OPCW)  ّای قیویایی ؾاظهاى هٌغ ؾالح ّسف ًْایی

کِ آلای هسیطکل زض تاظزیس ذَز اظ لْؿتاى زض  ّای آیٌسُ اؾت. چٌاى آهیع تطای ًؿل اطویٌاى اظ یک خْاى صلح

 «ّیچ خایگعیٌی تطای صلح ٍخَز ًساضز.»اتطاظ زاقت:  1172ّكتن ًَاهثط 

اظ  تِ ّطحال، تطای زؾتیاتی تِ صلح، ّوِ ها تایس تطای افعایف ؾطح آگاّی زض هَضز ػَالة ٍ آثاض اؾتفازُ

 ّای ؾالحاظ َهیت خْاًی ٍ ػوَهی اؾتفازُ تَاى هحک . تٌْا ظهاًی هیکٌینقیویایی ّوکاضی  ّای ؾالح



 

 

فطٌّگ صلح ضا قاّس تَز کِ ػوَم هطزم اظ ًتیدِ اؾتفازُ اظ  ءاضتما ّا ٍ ًْایتاً قیویایی ٍ کٌاضگصاقتي آى

 لطتاًیاى تایس زض طَل ظًسگی ذَز هتحول قًَس، آگاُ گطزًس.قیویایی ٍ ضًدی کِ  ّای ؾالح

زّین. پطٍغُ  ای زض زٍ ؾطح اًدام هی آگاّی ٍ اطالع ضؾاًی ضا اظ ططیك تطًاهِزض هَظُ صلح تْطاى، ها ایي تَؾؼِ 

تط تاظهاًسگاى ایطاًی حوالت قیویایی زض طَل  . پطٍغُ تاضید قفاّیتطًاهِ ضاٍیاى زاٍطلة هَظُتاضید قفاّی ٍ 

قیویایی  ّای ؾالحخٌگ ایطاى ٍ ػطاق کِ هایل تِ تیاى ذاططات ٍ تداضب ذَز ّؿتٌس، تا ّسف تیاى هٌغ 

ها زض زؾتطؼ ػوَم لطاض  تاضًوایقَز ٍ زض  تِ اًگلیؿی ٍ فاضؾی ضثط هی ایي لطتاًیاى ذاططات هتوطکع اؾت.

زاٍطلثاًِ زض هَظُ صلح تْطاى تِ ػٌَاى ضاٌّوا تِ آهَظـ قیویایی،  ّای ؾالح، تاظهاًسگاى چٌیي ّنگیطز.  هی

ٍذین خٌگ قیویایی ٍ ضطٍضت تطٍیح فطٌّگ صلح  ٍ تِ ٍیػُ خَاًاى ایطاًی زضتاضُ ػَالةتاظزیسکٌٌسگاى 

 پطزاظًس. هی

 7992قیویایی، آلای حویس صالحی کِ زض ؾال  ّای ؾالحزض اًتْا، لطفا اخاظُ زّیس اظ یکی اظ تاظهاًسگاى ایطاًی 

 تا گاظ ذطزل هَضز حولِ لطاض گطفت زػَت کٌن تداضب ذَز ضا تا قوا زضهیاى تگصاضًس.

 

 ها ي آقایان؛ خاوم »

تط  ّای پیف ضٍی هي ًیع چٌیي ذَاّس تَز. تیف ام ٍ ؾال هي، ؾی ؾال اظ ػَاضض گاظ ذطزل زض ضًح تَزُ

اتفالات هْن ظًسگی تطای هي، هثل ضفتي تِ زاًكگاُ، اظزٍاج، ازاضُ یک ذاًَازُ ٍ ازاهِ کاضم تِ ػٌَاى یک اؾتاز 

 کٌن.  کٌن؛ تطای آیٌسُ فؼالیت هی سگی ًویزاًكگاُ، تِ ػٌَاى یک خاًثاظ ؾپطی قسُ اؾت. ٍلی هي زض گصقتِ ظً

آٍض صلح ّؿتن. هكاضکت زض تاؾیؽ هَظُ صلح تْطاى، یک ًمطِ ػطف زض ظًسگی  کٌن کِ یک پیام هی ضافتراهي 

ام، تلکِ  ضا زاٍطلثاًِ تا تاظزیسکٌٌسگاى زض هیاى گصاقتِ تٌْا زض ایي ؾالیاى، ؾطگصقت ذَز هي تَزُ اؾت. ًِ

هاى  الوللی هي اظ زیگط خاًثاظاى، اظ تاظزیسکٌٌسگاى، اظ زاٍطلثاى خَاى ٍ اظ ّوکاضاى تیيام.  تؿیاض ّن آهَذتِ

 ام.  تؿیاض یاز گطفتِ

زٌّس تایس زض توام زًیا قٌیسُ قَز. هي ٍ  ضٍ تاٍض زاضم کِ صسای خاًثاظاًی کِ پیام صلح ضا گؿتطـ هی اظ ّویي

ّای  ، ٍلی ًؿل آیٌسُ اؾتحماق زًیای ػاضی اظ ؾالحگاُ ؾالهت ذَز ضا تاظًرَاّین یافت زٍؾتاًن زیگط ّیچ

 تَاًین تِ چٌیي زًیایی زؾت یاتین.  قیویایی ضا زاضز ٍ تٌْا تا ّوکاضی خوؼی اؾت کِ هی

 ترف ٍ ّوطاُ یکسیگط زض ایي هؿیط تاقین. الْام پؽ تیاییس تا آى ضٍظ،

 «ؾپاؾگعاضم.

 


