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  األمن جملس ورئيس  ا ع م  األمني إىل موّجه   2020  ا ث ين/ين ير  ك نون  29 مؤرّخ   رسااااااااااا     
   املتحدة األمم  دى اإلسالمي   إيران جلمهوري   ا دائم املمثل من 

 
ــ    ل عرس ئلــــــــــــــــل ر  امل ئ ـ ــع ــل     3عطفـ ــلر   ـ ــل ال اين/ـ ــلر    7، و (S/2020/13) 2020 كـ ــل ال اين/ـ   كـ

بشــ ل ايتللا اينرااق سللــم لــرل لر،    (S/2020/19)  2020  كل ال اين/لر   ل     8، و  (S/2020/16)  2020   ل   
ايندا    ينراالايت املتحدة  املاجه  من امل /ر     2020كل ال اين/لر   ل      8أكتب إينلكم بشــــــ ل اين لــــــلين  امل ئ    

من  الا لرسر  من املعراملت املضرر ،    (، واينيت بُذينت فلهل حملوين  اي س ، S/2020/20يندى األمم املتحدة ) 
ال ـلل ل امللةة  واالفرتاقات، واالهتلملت اينيت ال أـلل  ال، فـضال عن سفـسد ـدد د اينتعـسا ينر ل ال ايندو ، و 

ــرح  ينراالايت املتحدة    51 ــ وم اينذ  سلمت با اين اات املســـــــ من مل/لق األمم املتحدة، ينترب   اينع ل يد املشـــــــ
 املت /ل يف ايتللا اينشهلد لرل لر. ويف هذا اينصدة، أوة ساجلا ع ل تكم اينك مي  إىل مل  ر . 

 “إ  ا لعل   املدعام   امللرلشــــللت”  سبلل  من  مصــــطرحلت  الــــُت دمت  اين لــــلين ،  من  خمترف   أجزاق  يف 
ــللت” أو ــ د  “اين د   ينفلرق  اينتلبع   امللرلشــ  اينع اق.  يف  األم  كل   اين اات  ضــــد   ُ فذ  ع ل  أ   إ  ال  إىل  ينتســ

 املتحدة  ايناالايت  ضـــد  مســـر   هجام  أ   إ  ال  إىل   ُســـ د  أل  سلطعل  ئفضـــل  اإللـــالمل   إ  ال  مجهائ    وس فض
ـــ ا ـــ لة  هـذا  ـفنل  وابينـتل ،  وامل طـ  .  اينع اق  يف  ف ة أو  كـللل  أ    شــــــــــــ  ايناـسل عل   اينـ ليـل   من   طـ   ينلس  اإللــــــــــــ

ــل   فت    بل  فحســـب، ــ و   من  األةىن  احلد  إىل  امله ل   اين ليل   من  أ ضـ ــح   دـ  اليلل  جيعرا  مل  واملاثاسل ،  اينصـ
 اين ل ا ل . اين ليل  من

 األدـــــه   يف  “املســـــرح   ااج لت”  من  “لـــــرســـــر ”  دـــــ ت  إ  ال  أل املتحدة  ايناالايت  وزع ت 
 امللله  أل  عرس  اينتشــــــــــــد د  من     بد ال  اينســــــــــــللق، هذا  ويف  .“األم  كل   واملصــــــــــــلح  اين اات  عرس” األ دة

 ا تهلك  ويف  ،2020  و  2019  علم    الا  سع ضـــــــــــــت،  اإللـــــــــــــالمل   إ  ال  جل هائ    اجلا   واجمللا  اإلسرل ل 
 مسـرح   اج لت  املسـرح   سااهتل  سع ض  عن  فضـال  وا تهلك، ا رتاق  ع رللت  ينعدة  ايندو ،  ينر ل ال  جسـلم

 ةئجلت  أسصـس  ك/دة،  يلالت  يف  ملئلـت،  اإل  ا ل   املسـرح   اين اات  أل يد  املتحدة.  ايناالايت  جل ب  من
 ع دمل  ،2019  يز  ال  ا لا   20   ام  ذينك  يف  مبل  اين فس،  عن  ةفلعلع   إج اق  أ   اختلذ  وسفلةت  اين فس  ضــــــــب 

ــلع   35  مت هل  عرس  املتحدة  ينراالايت  اتبع   طل  ة  ا تهكت  وس ة  واضــــ .  بشــــكل  اإل  ار  اجلا  اجمللا  دــــ صــ
 ائسكبتهل  اينيت  األ  ى  املشــــــــــ وع   يد األع لا  من  بعدة  املتعر    واملعراملت  احللين   هبذه  املتعر    اينتفلصــــــــــلل

 .(S/2019/652) 2019 آب أيسطس 9 امل ئ   ئللينيت يف برد  ضد املتحدة ايناالايت
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ــلينتن ويف  فســـــــــــــــــا، ايناســـت ويف  ــل يـ ــلم  يف وسعتـ ــداع  ،2020 و 2019 عـ ــد ـ  يز  ال  20 يف وحتـ
 ابين يم  وذيـنك  اإل  ار  اجلا   اجملـلا  اب تهـلك  طـللئ  ـبدول  أم  كـل   جاـ    م ظامـ   ـسلمـت  عـ دمـل -  2019  ا ـلا

 دـ تا  اينذ   اإلئهليب  ااجام  ع ب -  2020  اين/لر   ل    كل ال  8  ويف  - املتك ئة  ايناللـركل   اينتحذ  ات  من
 بع ل  اإللـــــــــالمل   إ  ال  جل هائ    املســـــــــرح   اين اات  سلمت  -  لـــــــــرل لر  اينشـــــــــهلد  ضـــــــــد  املتحدة  ايناالايت

 سفلصــــــلل  وس ة  املتحدة.  األمم  مل/لق  من  51  ينر لةة  وف ل  اين فس  عن  ةفلععل  ومت للــــــب  حمســــــاب عســــــك  
 2019 آب أيســــطس  9 و  ،(S/2019/512)  2019  يز  ال  ا لا   20    امل ئ   إ  ال  ئلــــل ل  يف  األع لا هذه

(S/2019/652)، 2020 اين/لر   ل   كل ال  8 و (S/2020/19). 

وإذ سشـد يكاميت إىل يلينيت ايندفلم عن اين فس املذكائسن أعاله، فنال س فض ئفضـل سلطعل االةعلق   
 . 2020و    2019أبل اين اات املسرح  اإل  ا ل  د ت هج لت مسرح  ضد ايناالايت املتحدة يف علم   

ــل     بد  وال   ،2019  متاز  اينلا  18  يف  وسعت  حبلةث   املتعرق  االةعلق  أل عرس  اينتشــــــــــــد د  من  أ ضــــــــــ
 امل ئ    إ  ال  ئلـلين   يف  ئُفض سد  طللئ،  بدول  إ  ا ل   جا    مل ظام   املتحدة  ايناالايت  ابلـتهدا    تعرق فل ل
 جتلئ    لــف ل  الــتهدفت  اينيت  ااج لت”  فنل  ذينك،  عرس  وعالوة  (.S/2019/652)  2019  آب أيســطس  9

ــلئو ل   ااج لت” عن  فضــــــال  ،“ع لل   رلج  ويف  اينفجدة  مل لق  سبلين  ة  ابينطل  ات  وااج لت  اينصــــ  املســــــد 
 من  افرتاقات  لـــــاى  ينلســـــت  دـــــ تهل،  إ  ال  أل   زعم  اينيت  “اينســـــعاة    اينع بل   امل رك   أئاضـــــ   عرس  بعد  عن

 2019  آب أيســـــــــطس  19 امل ئ تن  ئلـــــــــلينتل ل  يف  سلطعل  ئفضـــــــــل  إ  ال  ئفضـــــــــتهل  املتحدة،  ايناالايت  جل ب
(S/2019/667)، 2019 األوا أكتاب  سش  ن 2 و (S/2019/785). 

 إ  ال  أل  إلثبلت  هبل   ُعتد  وسل ع  أو  ماثاس   أةين   أ   وجاة  عدم   رفل   وعرس  س دم،  مل  ضـــــــــاق  ويف 
ــ ت ــرحل  هجامل”  دـــــــ ــ   ف ن  إاّل،  ينلس  “وايدا  مســـــــ   فذت  إ  ال  أبل  املتحدة  ايناالايت  اةعلق  أل  اينااضـــــــ

  افرتاق. بعده مل افرتاق ها “املسّرح  وااج لت اينّتهد دات من متصلعدة لرسر ”

 إ  ال  “ئةم”من أجل    اين اة  الــــت دمت  أبال  املتحدة  ايناالايت  يج   فنل  ذينك،  إىل  وابإلضــــلف  
 عرس  س ام  ألال  ايناسل ع،  وحترلل  اين ل ال  سطبلق  انيليت  من  ألــل   ال  ينلس  “ااج لت  من  مز د”  دــن  عن
 متلمل. م فاض أم  وها املتحدة، األمم مل/لق من 51 ينر لةة سعسف  سفسد وعرس افرتاق جم ة

ن  اليتللا اينشـــــــــــهلد لـــــــــــرل لر ها    ال ميكن سرب      “ ع ل إئهليب ” وابينتل ، فنل ااجام اينذ  دـــــــــــُ
ــلينيت امل ئ     ــبلب. وك ل أكدت يف ئلــ ــبب من األلــ ــ وعلتا أل  لــ ــ علتا ومشــ   2020كل ال اين/لر   ل      3دــ

(S/2020/13) ــرح  يندوين  )ةوا( أ  ى باصــــفا    ، فنل سللم إيدى ايندوا بتحد د ف م ئمس  اتبع ينر اات املســ
 ابلتع لا اين اة أو التع لال ضدهل.    أم  يد سل ار وال ميكن أل  ربئ أ  هتد د   “ س ظل لع إئهلبللع أج بللع ” 

ودـّكل ااجام اإلئهليب عرس اينشـهلد لـرل لر هد   ةل   من ايناالايت املتحدة ينداعا واجل لعلت   
  . ( 1) “ ـسدـ ل إا  يـندعم سضــــــــــــــلتهم ” اينيت ئيـبت ابيتـلليـنا، واصـــــــــــــــف  إايه أبـ ا    - ـهلبـل  األ  ى يف امل طـ    اإلئ 
أل مســــــــ وال يف وزائة  لئجل  ايناالايت املتحدة هدة، يف سصــــــــ   دــــــــل ن ومعلب، أبل  رلف  اينشــــــــهلد   يد 

وهذا مل  ـشكل هتد دا صـ  ل وعر لل ابئسكلب ع ل إئهليب من جل ب    . ( 2) “ ـللااجا املـصد  فـسا ” لـرل لر  
ا. وإذ حتذئ إ  ال  جل لع مبلةئ اين ل ال ايندو  وسااعد اينكلللـــــ  واينســـــراك املســـــ و ا تهلك  إيدى ايندوا، يف  

__________ 

 .www.bbc.com/news/world-middle-east-51021861 :ا ظ  (1) 
ــ :  (2)  ــظـــــــ -www.reuters.com/article/us-iran-usa-envoy/successor-to-slain-iran-general-faces-same-fate-if-heا ـــــــ

kills-americans-u-s-envoy-idUSKBN1ZM0KT. 
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من أ  مغلم ة عســــــك    أ  ى أو أ  ع ل إئهليب حمت ل ضــــــد إ  ال واملااط ن اإل  ا لن، مبل يف ذينك سااس ل  
 املسرح ، فنال سشدة عرس أال ينن سرتةة يف مملئل  ي هل اينطبلع  يف ايندفلم عن اين فس. 

ــائ  خملةم  حنا  عرس  املتحدة  ايناالايت  يلوينت  وسد  ــهل  سصــــــــــ ــت دام  احلاائ  إىل  كداعل    فســــــــــ  والــــــــــ
 ئ لس  أبل  ف ذكِّ   احل ل  . عن   كال  مل  أبعد وهذا  إ  ال.  مع  اين ل     اخلالفلت  ينتســـــا    اينســـــر ل   اينالـــــل ل
ــرل لر،  اينشـــــــهلد  ايتللا  من  ف    األوىل  اين/الث   األايم  يف  هّدة،  املتحدة  ايناالايت  م للـــــــبلت  مخس  ويف  لـــــ

ــر  ــت دام  م فصـــــــ ــلرهل  س ة -  إ  ال  ضـــــــــد  اين اة  ابلـــــــ ــلينيت  يف  سفلصـــــــ  2020  اين/لر   ل    كل ال  7  امل ئ    ئلـــــــ
(S/2020/16)  -  وعالوة  صـــــلةس .   ل   من  خيرا  أ ا  ك ل  ازةواجل   جم ة هذا  سصـــــ  ا  أل  متلمل  اينااضـــــ   ومن 

ــل ل ،  ويد  سل ا ل  يد  جزاقات  املتحدة  ايناالايت  ف ض  فنل  ذينك،  عرس ــال  إ ســـ ــلهتل  عن  فضـــ  اينعدا ل   مملئلـــ
 االةعلق. هذا مع  تعلئض إ  ال، ضد األ  ى

 األمن. جمرس واث ق من وثل   ابعتبلئهل اين للين  هذه سع لم ممت ل وأئجا 

 رواجني   ختت جملد  )ساسلع( 
 اينسفد 

 ايندا م  امل /ل
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