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داليل وتائيد  دادخواست ودادگاه مطرح نشد وھمان فراخوان کارسازگرديد وبااعالم ،نام خليج فارس چنانکه درفراخوانِ 
   .گوگل تسليم به رعايت فراخوان شد ،اکثريت نظری

ھست ولی گروھی ازحقوقدانان بين المللی  ین تفاوت ھايآگرچه بين ھويت ملی يک ملت وميراثھای تاريخی وفرھنگی 
 يا وازسوی دولت سرزمينی ن آعقيده دارند که ميراثھای تاريخی اعم ازمادی ومعنوی متعلق به بشريت است وتصرف 

برای رسيدگی به تجاوز به  ز جامعه جھانی نميکند،  وبدين طريق صالحيت يونسکو رادولت خاصی رفع مسئوليت ا
   .ھويت ملی ايرانيان تائيد ميکند

   

   

 


