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ِ کِ هٌجز ب ای ّای ّستِ سالح هوٌَػیت درآٍر  الشام ابشاربِ هٌظَر هذاکزُ بزای ایجاد یک کٌفزاًس ساسهاى هلل هتحذ بِ هٌاسبت 
 شَد اّ کاهل آى ًابَدی

 ( 0931تیز  01) 7107جَالی  7ساسهاى هلل هتحذ ، 

 

آٍر بهِ هٌظهَر    هذاکزات خَد را در هَرد ایجاد یک قاًَى الشام ،، هذاکزُ کٌٌذگاى ساسهاى هلل هتحذ7107سال ، ّفتن جَالی اهزٍس

ِ   کشَ با هَفقیت بِ پایاى رساًذًذ. ای ّستِسالح  هوٌَػیت ، ٍ غهز،، شهوال ٍ جٌهَ،   ، شهز   رّای تَسؼِ یافتِ ٍ در حهال تَسهؼ

تی جذیذ دٌّذُ پیشزف کِ ًشاى ًاهِ ایي تَافقبایست اس  رّا هیکشَ «ّوِ» ،ای ای ٍ بذٍى سالح ّستِ تِکشَرّای دارای سالح ّس

  .ٌذاست، استقبال کٌ ای ّستِّای  در ًابَدی توام سالح

ِ   کشَرّاّوِ سیاسی هَجَد در تؼْذات ٍ  ایي پیواى با توام الشاهات قاًًَی  ای  در خظَص پیگیزیِ با حسي ًیت خلغ سهالح ّسهت

ِ ، باػه  جلهَگیزی اس   اییّه  سهالح  چٌیي ٍ استفادُ اس ، تولکهالکیت کزدى حق غیزهشزٍع اػالمبا  هؼاّذُایي . است ارساسگ  اشهاػ

 خلهغ سهالح  هقهزرات   ٍ ّا اشاػِ جْاًی ایي سالحػذم بِ  ،ای ّای ّستِ پیواى هٌغ استفادُ اس سالحدر ایي هسیز،  خَاّذ شذ. ّا آى

ِ  ای ّستِّای  سالحتْذیذّای ّویشگی ٍ یا جذیذ ّا بزای هقابلِ با  در سهاًی کِ ایي کوکآى ّن د، کوک شگزفی خَاّذ کز  ػلیه

  .ّستٌذاهٌیت ٍ طلح جْاًی بیش اس پیش  هَرد ًیاس 

ْ  ٍ بِ  رسذ کشَر هی 017شْز اس  7411شْزداراى طلح، کِ تؼذاد اػضای آى بِ  ساسهاى بِ ػٌَاى رئیس ی کهِ  زػٌَاى شهْزدار شه

 ٍ ّایشهاى، کارکٌهاى دبیزخاًهِ سهاسهاى هلهل هتحهذ       دٍلهت ، ٌٌهذگاى ههذاکزُ ک  ی، بهِ توهاه  اسهت  ای ّستِّای  سالح لیي قزباًیاٍ

ِ   . اقهذاهات آًهاى  گَین بخششاى تبزیک هی ، شجاػاًِ ٍ الْامآهیش هَفقیت ػول ابتکار بِ دلیلهذًی  جاهؼِکٌٌذگاى  شزکت  هٌجهز به

 بَد. اس افزاد ی کِ خَاستِ طَالًی هذت بسیاری شذ، چیش جوؼیّای کشتار هزگبارتزیي سالح هوٌَػیت

ِ    توهام کشهَرّا اس   ها بایهذ  :، چالش آیٌذُ ًیش هشخض استاستُ شذ پذیزفتِاکٌَى کِ پیواى جذیذ  ای ٍ  جولهِ کشهَرّای ّسهت

بهِ اقهذاهات    را رّبهزاى ّوکاراًش در سزاسز جْهاى،  . شْزداراى طلح بِ ّوزاُ بِ پیَستي بِ هؼاّذُ تشَیق کٌین راّا  هتحذاى آى

 کٌهًَی  ّهای  حهل چهالش   بهزای  ًِ تٌْها  ای ّستِّای  بِ سالح اتکا. ای تشَیق خَاّذ کزد ّای ّستِ کٌٌذُ بزای هحَ سالح تؼییي

ّوکاری کٌٌذ  با ّن جْاًی بایذ جاهؼِتوام بٌابزایي  را بِ خطز هی اًذاسد. بشز ، بلکِ بقای توام ًَعکارآهذ ًیستالوللی  اهٌیت بیي

 بیایذ ّویي اهزٍس کار را آغاس کٌین.  . تضویي شَد ای ّستِّای  سالح هحَ بزای وٌذیک ابشار قذرت بِ پیواى ایيتبذیل تا 
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