چشم انداز و دورنماي الحاق گرجستان به ناتو و
پيآمدهاي آن براي کشورهاي منطقه

حسي عسگشي
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ثب ا٘حالَ پيٕبٖ ٚضق ٚ ٛفطٚپبقي اتحبز خٕبٞيط قٛضٚي ؾابثك ٔٛياٛگ ٌؿا طـ
٘بت ٛث ٝقطق ثٝيه ٔٛيٛگ ٔ ٟٓثيٗ إِّّي تجسيُ ٌطزياس ٍ٘ ٚطا٘اي دٕاسٜاي ضا ثاطاي ثطذاي اظ
وكٛضٞب ٘ظيط ضٚؾي ٝچيٗ  ٚايطاٖ ايدبز ٕ٘ٛز .أب ٘بت ٛزض آؾ ب٘ٚ ٝضٚز ثا ٝلاطٖ 12ثاب تعطيا
ٔدسز اظ ٘مف ثيٗإِّّي  ٚفّؿفٚ ٝخاٛزي ذاٛز؛ ٕٞچٙايٗ تدسياس ؾابذ بض تعيايٗ ،ٚابي
ضاٞجطزٞب ٔ ٚأٔٛضيتٞبي خسيس ٔ ٙبؾت ثب قطايٍ ٘ظبْ ثيٗإُِّ ٔٙبفع ذٛز ضا زض ٌؿا طـ ثاٝ
ايٗ ُٔٙم ٚ ٝزيٍط ٔٙبَك اظ خّٕ ٝاضٚپبي قطلي زيس.وكٛضٞبي اضٚپابي قاطلي ُٙٔ ٚما ٝلفمابظ
خٛٙثي ٘يع ثب ٍ٘بٞي ٔثجت ثٙٔ ٝظٛض تًٕيٗ أٙيت  ٚثجبت ذٛز اظ ٌؿ طـ ٘بت ٛاؾ مجبَ ٕ٘ٛزٜ
 ٚدًٛيت زض ٘بت ٛضا زض اِٛٚيت ذٛز لطاضزاز٘س زض ٔيبٖ وكٛضٞبي ُٔٙم ٝلفمبظ خٛٙثي ٌطخؿ بٖ
تٕبيُ ثٔ ٝطاتت ثيك طي اظ ؾبيط وكٛضٞبي ُٔٙم ٝخٟت دًٛيت زض ٘بت٘ ٛكابٖ زازٞبؾات  ٚزض
ايٗ ضاؾ ب ٌبْٞبي دّٕيتطي ٘يع ثطزاق  ٝاؾت  ٚا٘ ظبض زاقت زض ٘كؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض ثربضؾات
زض آٚضيُ  1002ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛزدٛت ٌطزز  ٚح ي تأييس دًٛيت ذٛز ث٘ ٝبت ٛضا تاب ؾابَ
 1003وؿت وٙس و ٝايٗ ٔٔ ٟٓحمك ٍ٘طزيس .ثبظيٍطاٖ زيٍط ٘ظيط ضٚؾاي ٚ ٝخٕٟاٛضي اؾاالٔي
ايطاٖ ٘يع ثب تٛخ ٝث ٝتٟسيساتي وٌ ٝؿ طـ ٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي ٔ ٛخ ٝآٟ٘ب اؾت ٕٞاٛاضٜ
ثب حؿبؾيت ذبل تحٛالت ٔطث َٝٛضا ز٘جبَ ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜچٙبٖ اظ آٖ ثعٛٙاٖ تٟسيس ثط ٔٙبفع  ٚأٙيات
ّٔي ذٛز ٍ٘طيؿ  ٚ ٝثب ايٗ ٔٔ ٟٓربِفت ٕ٘ٛز ٜا٘سٔ .مبِ ٝحبيط چكٓ ا٘ساظ اِحبق ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝابتٛ
 ٚتجعبت ٌؿ طـ آٖ ثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي ثطاي وكٛضٞبي ُٔٙما ٝثاٛيػ ٜضٚؾاي ٚ ٝخٕٟاٛضي
اؾالٔي ايطاٖ ضا ٔٛضز ُٔبِع ٝلطاض ٔيزٞس.

ٍاطگاى كليذيٌ :طخؿ بٖ ٘بت ٛاِحبق ضٚؾي٘ ٝظبْ ثيٗ إُِّ

 2وبضقٙبؼ ٔؿبئُ آؾيبي ٔطوعي  ٚلفمبظ
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فطٚپبقي قٛضٚي ؾبثك  ٚا٘حالَ پيٕبٖ ٚضق ٛفّؿفٚ ٝخٛزي  ٚوبضوطز انّي ؾابظٔبٖ
پيٕبٖ آتال٘ يه قٕبِي ٔٛؾ ْٛث٘ ٝبت ٛضا و ٝث ٝدٛٙاٖ يه ٟ٘بز زفابدي اا أٙي اي زض ٔمبثاُ
تٟسيسات اثطلسضت قطق  ٚوكٛضٞبي الٕبضي آٖ ٔحؿٛة ٔيٌطزيس اظ ثيٗ ثطز  ٚايٗ ؾبظٔبٖ
ثب ثحطاٖ خسي ٔٛاخٕٛ٘ ٝز .ثطذي اظ ٔ رههيٗ ثط ايٗ تهٛض ثٛز٘س و٘ ٝبت٘ ٛيع ٕٞب٘ٙس ضليت
ذٛز فط ٚذٛاٞس پبقيس ِٚي ٘بت ٛو ٝثٔ ٝاست  00ؾابَ ٔٛفاك ثا ٝتًإيٗ ناّث  ٚثجابت ٚ
أٙيت ادًبي ذٛز ٍٕٞ ٚطايي ثيك ط ادًبء قس ٜثٛز ثا ٝذاٛز ٔايثبِياس  ٚاظ ايٙىا ٝضليات
ؾطؾرت آٖ ثس ٖٚآؾيت ضؾب٘ي ث ٝايٗ ؾبظٔبٖ ث ٝظا٘ا ٛزض آٔاس ٜثاٛز قابيس ث ٟاطيٗ زٚضاٖ
حيبت ذٛز ضا ؾپطي ٔيوطز .ثب ايٗ حبَ ثسِيُ تحٛالت ؾطيع ٘ظبْ ثايٗ إِّاُ  ٚثاب اظ ثايٗ
ضف ٗ زقٕٗ ٘بت ٛفّؿفٚ ٝخٛزي ٘بت٘ ٛيع اظ ثيٗ ضفت٘ .بت ٛزض پي ايٗ تحٛالت  ٚافعايف ض٘ٚاس
تٟسيسات ث ٝاٞساف ايٗ ؾبظٔبٖ ثب ثط َطف وطزٖ ثحطاٖ ٛٞيت  ٚفّؿفٚ ٝخٛزي ذٛز زضنسز
تدسيس ؾبذ بض  ٚتعييٗ ،ٚبي ٔ ٚأٔٛضيتٞبي خسيس ٔ ٙبؾت ثاب قاطايٍ ٘ظابْ ثايٗ إِّاُ
ثطآٔس .يىي اظ ضاٞجطزٞب  ٚاؾ طاتػيٞبي خسياس ذاٛز ٞآ اظ ثعاس خاطافيابئي ٞ ٚآ اظ ثعاس
وبضوطزي ٌؿ طـ ث ٝقطق  ٚثطذي ٔٙبَك زيٍط ٘ظيط وكٛضٞبي حاٛظ ٜزضيابي ٔسي طا٘ا ٝثاب
ٞسف ٌؿ طـ حٛظ٘ ٜفاٛش  ٚاضتمابء خبيٍاب ٚ ٜال اساضذٛيف زض زؾا ٛضوبض لاطاضزاز .پاصيطـ
ادًبي خسيس اظ خّٕٔ ٝدبضؾ بٖ ِٟؿ بٖ  ٚخٕٟٛضي چه  ٚ 1تالـ ثطاي پاصيطـ ادًابي
خسيس زض حٛظ ٜلفمبظ خٛٙثي زض ٕٞيٗ ضاؾ ب لبثُ تحّيُ اؾت.
٘ٛق  ٝحبيط ثب ايٗ فطو وٌ ٝطخؿ بٖ  ٓٞدعْ ذٛز ضا ثاطاي پيٛؾا ٗ ثا٘ ٝابت ٛخاعْ
ٕ٘ٛز٘ ٓٞ ٚ ٜبت ٛاؾ طاتػي ذٛز ضا ثط ٌؿ طـ ثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي اؾ ٛاض ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚزض
ايٗ ٔؿيط ظٔيٞٝٙبي وبفي ٘يع ثطاي ٕٞىبضي ٔك طن ٚخٛز زاضز زض پي پبؾد ث ٝايٗ پطؾف
اؾبؾي اؾت و ٝچ ٝزٚضٕ٘بئي ثطاي اِحبق ٌطخؿ بٖ ث ٝؾبظٔبٖ ٘بت ٔ ٛهاٛض اؾاتآ آياب اياٗ
ٔ ٟٓزض آيٙس٘ ٜعزيه  ٚيب زض ٔيبٖ ٔست أىبٖپصيط اؾت  ٚيب ثب تٛخ ٝث ٝقاطايٍ ٌطخؿا بٖ
اِحبق ايٗ وكٛض ث٘ ٝبت ٛضٚيبيي ثيف ٘يؿت  ٚث ٝدميس ٜفطزضيه وٛئٗ " تاالـ ثؿايبض ثاطاي
ٞيچ" اؾتآ زض ايٗ ضاؾ ب پبؾد ث ٝپطؾفٞبي فطدي شيُ ٘يع يطٚضتي اخ ٙبة ٘بپاصيط اؾات.
ٌؿ طـ ٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي چ ٝتجعبت  ٚپيأٔسٞبيي ثطاي ضٚؾي ٚ ٝوكٛضٞبي ُٔٙمٝ
زض پي ذٛاٞسزاقت ُٙٔ ٚم ٝضا زچبض چٔ ٝكىالت  ٚپيچيسٌيٞبيي ذٛاٞاس ٕ٘اٛز ياب ثاطدىؽ ٚضٚز
 2ايٗ ؾ ٝوكٛض ثط اؾبؼ ٔبزٔ 20 ٜعبٞسٚ ٜاقَ ٗ ٍٙي ٔطاؾٕي زض تبضيد  2711/21/12زض آٔطيىب ضؾٕبًٌ ثا ٝدًاٛيت
٘بت ٛزض آٔس٘س.

چطن اًذاص ٍ دٍسًواي الحاق گشجستاى بِ ًاتَ ٍ پيآهذّاي آى بشاي كطَسّاي هٌطقِ 651/

٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝچٙٔ ٝبفعي ضا ثطاي ٌطخؿ بٖ ُٙٔ ٚم ٝثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقتآ ثاب دٙبيات ثاٝ
ٞسف فٛق ٔمبِ ٝحبيط اث سا اؾ طاتػي خسيس ٘ابت ٛپاؽ اظ ا٘حاالَ پيٕابٖ ؾاي  ٚ ٛفطٚپبقاي
قٛضٚي ؾبثك  ٚإٞيت ُٔٙم ٝلفمبظ خٛٙثي ثطاي ٘بتٕٞ ٚ ٛچٙيٗ إٞيت ٘بت ٛثطاي ٌطخؿ بٖ
ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞس زاز  ٚؾپؽ ث ٝالسأبت ا٘دابْ قاس ٜاظ ؾاٛي ٌطخؿا بٖ اؾابؼ
ٔعيبضٞبي ٘بت ٛخٟت دًٛيت  ٚزيسٌبٟٞبي ٔٛخٛز زض اياٗ ذهاٛل اقابض ٜذٛاٞاس قاس .زض
پبيبٖ ٔٛايع ضٚؾي٘ ٝؿجت ث ٝپيٛؾ ٗ ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبت ٚ ٛؾيبؾت ٌؿا طـ ثا ٝقاطق ٘ابتٛ
تجعبت ايٗ اِحبق ثطاي وكٛضٞبي ُٔٙمإٞ ٚ ٝچٙايٗ اضظيابثي اظ چكآ ا٘اساظ آيٙاس ٜاِحابق
ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبتٛٔ ٛضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞس ٌطفت.
اّذاف ،ساّبشدّا ٍ استشاتظيّاي جذيذ ًاتَ
1

ؾبظٔبٖ پيٕبٖ آتال٘ يه قٕبِي ٔٛؾ ْٛث٘ " ٝبت " ٛائ الفي اؾت ٔطوت اظ  21دً ٛاظ
وكٛضٞبي آٔطيىبي قٕبِي  ٚاضٚپب زض  0آٚضيُ  2303تأؾيؽ ٌطزيس .و ٝثط اؾبؼ ٔابز20 ٜ
ٔعبٞسٚ ٜاقٔ ٗ ٍٙجٙي ثط ثبظ ثٛزٖ زضٞبي ايٗ ؾبظٔبٖ ( اتربش ؾيبؾات زضٞابي ثابظ ر ثاطاي
وكٛضٞبي اضٚپبئي خٟت دًٛيت  ٚثب ٞسف ٌؿ طـ  ٚوٕه ث ٝأٙيت ادًبي ؾابظٔبٖ  ٚثاط
اؾبؼ ان َٛايٗ ٔعبٞس ٜتعساز  20وكٛض زيٍط َي ؾبَٞابي اذياط ثا ٝآٖ پيٛؾا ٙس ٞ ٚآ
او ٖٛٙادًبي آٖ او ٖٛٙث 12 ٝوكٛض ضؾيس ٜاؾت.
ايٗ ؾبظٔبٖ ثب ٞسف حفظ  ٚحٕبيت اظ زٔىطاؾي آظازي حمٛق ثكط حبوٕيت لابٖ٘ٛ
ٔيطاث ٔك طن  ٚتٕسٖ ّٔت آٟ٘ب  ٚأٙيت وكٛضٞبي دً ٛثب اؾا فبز ٜاظ اثعاضٞابي ؾيبؾاي ٚ
٘ظبٔي تبؾيؽ ٌطزيس .ان َٛاِٚي ٚ ٝحيبتي ايٗ ؾبظٔبٖ ثط تعٟسات ٔكا طن ثاطاي ٕٞىابضيٞابي
ٔ مبثُ زض ثيٗ وكٛضٞبي دً ٛثٙٔ ٝظٛض حفظ أٙيت آٟ٘ب اؾ ٛاض ثاٛزَ .جاك اياٗ انا َٛزض
نٛضت تٟسيس ثٞ ٝط يه اظ وكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٔ ٛعٟس ثا ٝپبؾاد خٕعاي اؾات .زض ٔابز5 ٜ
ٔعبٞس ٜآتال٘ يه قٕبِي  ٓٞنطيحب آٔس ٜاؾت " َطفيٗ ثط ايٗ ٘ى ا ٝتٛافاك زاض٘اس چٙب٘چاٝ
حّٕٔ ٝؿّحب٘ ٝدّي ٝيه يب ثيك ط اظ يه وكٛض دً ٛؾابظٔبٖ زض اضٚپاب ياب آٔطيىابي قإبِي
ضخزٞس ايٗ ٚالع ٝضا ثبيس حّٕ ٝدّيٞ ٝط يه اظ آٟ٘ب تّمي ٕ٘اٛز .يإٙب حاك زفابگ فاطزي ٚ

) The North Atlantic Treaty Organization ( NATO
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خٕعي ٘يع زض ٔٙكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔ حس ( ٔبز 52 ٜر ٔٛضز قٙبؾبئي لاطاض ٌطف ا ٝاؾاتِ .اصا
زفبگزؾ  ٝخٕعي ٔ ٕٟطيٗ ،ٚيف ٝؾ ٙي ٘بت ٛثٛز.
ايٗ ؾبظٔبٖ پؽ اظ خ ًٙؾطز ثب تاييط ؾبذ بض ذٛز ثب اضائ ٝتعطيفي خسيس اظ چبِف ٞب
 ٚذُطات أٙي ي دّي ٝأٙيت ادًبي ذٛيف َي ٚؾايعي اظ ٔٛياٛدبت خٟاب٘ي اظ خّٕاٝ
ٌؿ طـ ؾالحٞبي وك بض خٕعي اذ الفبت لٔٛي ٘ ٚػازي خٙبيبت ؾبظٔبٖ يبف  ٝثيٗإِّّي
تطٚضيؿٓ ٟٔبخطتٞبي ٌطٞٚي  ٚلُع خطيبٖ ٔٙبثع حيبتي ضا ثعٛٙاٖ ٔٙبثع خسيس تٟسيس دّيٝ
ٔٙبفع ادًبي ذٛز ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض زاز ٚ ٜظٔي ٝٙضا ثطاي ايفبي ٘مف ذٛز زض آٖ ٔٛاضز ٘اٝ
تٟٙب زض ز ٚؾٛي آتال٘ يه ثّى ٝزض ٞط ُٔٙم ٝاي اظ خٟبٖ وٙٔ ٝبفع ادًبي آٖ ال ًبء ٕ٘بياس
ضا فطا ٓٞؾبذ  ٝاؾتِ .صا ثط اثط ايٗ تحٛالت زض ٘ظبْ ثيٗ إُِّ  ٚفّؿافٚ ٝخاٛزي  ٚاٞاساف
٘بت ٛايٗ ؾبظٔبٖ اظ قىُ ؾ ٙي ذٛز و ٝنطفب ،ٚيف ٝزفبگ زؾ  ٝخٕعي ضا ثاط دٟاس ٜزاقات
ذبضج  ٚث ٝؾبظٔب٘ي تجسيُ ٌطزيس و ٝزض ظٔي ٝٙزفبگ زؾ  ٝخٕعي ٔسيطيت ثحطاٖ  ٚپبؾساضي
اظ نّث ايفبي ٘مف ٔي وٙس (.ث٘ ٗ ِٛبتٚ ٛظاضت أٛض ذبضخ 2713 :ٝر ثعجبضت زيٍط ٞط چٙاس
زض ضاٞجطز پيكيٗ ٘بت 2303 ( ٛتب  ْ.2332ر زفبگ اظ ذبن وكاٛضٞبي دًاٞ ٛاسف ؾابظٔبٖ
ثٛز أب زض ضاٞجطز خسيس ايٗ ؾبظٔبٖ ثب تٛخ ٝث ٝتٟسيسات خسياسي 1واٛ ٔ ٝخا ٝوكاٛضٞبي
دً ٛاؾت زفبگ اظ ٔٙبفع ٔك طن ادًب زض زاذُ  ٚذبضج اظ ٔطظٞبي ذٛز ٞسف انّي دٙاٛاٖ
قس ٜاؾت .ظيطا و ٝثطذي اظ تحّيُ ٌطاٖ ٔ ٚحمميٗ غطثي ٔع مس٘س پؽ اظ فطٚپبقي قاٛضٚي
ؾبثك زأ ٝٙتٟسيسات دّي ٝادًبي ٘بت ٝ٘ ٛتٟٙب وبٞف ٘يبف  ٝثّى ٝض٘ٚسي ض ٚثا ٝافاعايف پياسا
وطز ٜاؾت (.لبئسي  2722ل  30ر يٕٙب دال ٜٚثط ٕٞىبضي وكٛضٞبي دً ٛزض حاٛظٜٞابي
٘ظبٔي  ٚأٙي ي ٘بت ٛؾابذ بضٞب  ٚتؿاٟيالتي ضا زضحاٛظٜٞابي ؾيبؾاي ال هابزي دّٕاي ٚ
آٔٛظقي  ٚح ي زيٍط حٛظٜٞبي غيط ٘ظبٔي ا٘سيكيس ٚ ٜث ٝدٙاٛاٖ اٞاساف زيٍاط ثاطاي ذاٛز
تعطي ٕ٘ٛز ٜاؾت.

 2اظ خّٕٛٔ ٝاضزي و٘ ٝبت ٛآٟ٘ب ضا ثعٛٙاٖ تٟسيسات خسيس ذٛز ٔاي ٍ٘اطز دجبضتٙاس اظ :ذُاط ا٘اطغي اتٕاي ضٚؾاي ٝذُاط
ثٙيبزٌطائي اؾالٔي خٙجف ٞبي آظازيجرف وكٛضٞبي دطثي ا٘ماالة اؾاالٔي اياطاٖ ثاي ثجابتي زض وكاٛضٞبي اضٚپابي
قطلي زضٌيطي ٞبي لٔٛي زض ثبِىبٖ اح ٕبَ ثطٚظ خ ًٙزض خٕٟٛضي ٞبي پيكيٗ قٛضٚي ؾبثك  ٚخ ًٙچچٗ افعايف
ؾالح ٞبي ٞبي قيٕيبئي ٔ ٚيىطٚثي زض وكٛضٞبي خٟبٖ ؾٌ ْٛؿ طـ ؾالح ٞبي ٞؿ  ٝاي ٔثُ پبوؿا بٖ  ٚتٟسياسات
غياااط ٘ظااابٔي ٔب٘ٙاااس آِاااٛزٌي ٔحااايٍ ظيؿااات داااسْ ضدبيااات ٔعيبضٞااابي حماااٛق ثكاااط ٟٔااابخطت ٔ ٚعًاااُ
ٔٛاز ٔرسض ( ٔحٕس ضيب لبئسي ر
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ثب قٙيسٖ ٘بْ ٘بتٔ ٛعٕٛال شٔ ٗٞربَت ٔعُٛف ثٛٔ ٝيٛدبت ٘ظبٔي  ٚأٙي ي  ٚزفابدي
ٔي ٌطزز .ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛثط اؾبؼ ٔهٛثُٔ ٝبِعبت ٘ 2335ابت ٛزض ذهاٛل ٌؿا طـ
٘بت ٛضدبيت  ٚيب ٔطتفع ٕ٘ٛزٖ قطايٍ ٔ ٚعيبضٞبي شيُ ثطاي وكٛض زاَّٚت يطٚضي اؾت:
 .2يه ؾيؿ ٓ ؾيبؾي  ٚزٔىطاتيه وبضوطزي  ٚدٍّٕطايب٘ ٝضا و ٝثاط ال هابز ثابظاض
اؾ ٛاض ثبقس ٕ٘بيٙسٌي ٕ٘بيس
 .1ضف بض ثب خٕعيت الّيت ثط َجك ان ٚ َٛفطاظٞبي ؾبظٔبٖ أٙيت ٕٞ ٚىبضي اضٚپب
 .7حُ  ٚفهُ ٔٙبلكبت ثب ٕٞؿابيٍبٖ  ٔ ٚعٟاس ثا ٝحاُ  ٚفهاُ ٔؿابِٕت آٔياع
اذ الفبت ٙٔ ٚبلكبت
 .0زاق ٗ تٛا٘بئي  ٚتٕبيُ ثطاي وٕه ٘ظبٔي ث ٝائ الف  ٚؾبظٔبٖ  ٚضؾيسٖ ث ٝؾُث
تٛا٘بئي  ٚلسضت وكٛضٞبي دًٛ
 .5تعٟس ث ٝضٚاثٍ ٘ظابٔي ٔ -اس٘ي زٔىطاتياه  ٚؾابذ بضٞبي ٔٛؾؿابتي  ٚلاب٘٘ٛي
(  www.interanet.parlaiment.geر
گستشش ًاتَ ٍ پيص بيٌي هشاحل بعذي
ؾبظٔبٖ پيٕبٖ آتال٘ يه قٕبِي ٔٛؾ ْٛث٘ ٝبت ٛاظ ظٔبٖ أًبء ٔعبٞس ٜآتال٘ يه قإبِي زض 0
آٚضيُ ٚ ( 2303اق ٗ ٍٙر تٛؾٍ  21وكٛض تبؾيؽٌطزيس .ايٗ  21وكٛض ثعٛٙاٖ ثٙيبٍ٘اصاضاٖ ٘ابتٛ
ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس .اظ ظٔبٖ أًبء ايٗ ٔعبٞس ٜتٛؾاٍ  21وكاٛض تابو 20 ٖٛٙوكاٛض زيٍاط ثا ٝآٖ
پيٛؾ  ٝا٘س  ٚتعساز و٘ٛٙي ادًبء ٘بت ٛث 12 ٝوكاٛض دًا ٛضؾايس ٜاؾات .پاؽ اظ فطٚپبقاي اتحابز
خٕبٞيط قٛضٚي ؾبثك  ٚتاييط ٔبٞيت  ٚفّؿافٚ ٝخاٛزي ٘ابت ٚ ٛافاعايف تٟسياسٞب اظ َطفاي اياٗ
ؾبظٔبٖ ثس٘جبَ ٌؿ طـ ذٛز ث ٝؾبيط ٔٙبَك ثط اؾبؼ ٔؿئِٛيت ٞب  ٚاِعأابت دًاٛيت زض ٘ابت ٛثاب
ٞسف تًٕيٗ ثجبت  ٚأٙيت يٛض - ٚآتال٘ يه ٔيثبقس  ٚاظ َطف زيٍاط وكاٛضٞبي تابظ ٜاؾا مالَ
يبف ٘ ٝيع ثطاي پيٛؾ ٗ ث ٝايٗ ؾبظٔبٖ اثطاظ تٕبيُ  ٚداللٕٛ٘ ٝز ٜا٘س.
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سًٍذ گستشش ًاتَ اص آغاص تاكٌَى ٍ چطن اًذاص آيٌذُ
ٔالحظبت

ؾبَ
وكٛضٞبي اِحبلي
ٔطاحُ ٌؿ طـ
دًٛيت
ٔطحّااااااا ٝا َٚوب٘بزا زإ٘بضن فطا٘ؿ ٝايؿّٙس ِٛوعأجٛضي اي بِيب  2303فطا٘ؿ ٝزض ؾبَ 2322
ايٗ ؾابظٔبٖ ضا تاطن
( ثٙيبٍ٘صاضاٖ ر ّٙٞس ثّػيه ٘طٚغ پطتابَ اٍّ٘يؽ آٔطيىب
وطز
 2351ايٗ وكٛضٞب زض ذاالَ
ي٘ٛبٖ تطويٝ
ٔطحّ ٝزْٚ
خٙااً ؾااطز ثاا٘ ٝاابتٛ
پيٛؾ ٙس
 2355زض ذالَ خٙاً ؾاطز
إِٓبٖ ( غطثي ر
ٔطحّ ٝؾْٛ
ث٘ ٝبت ٛپيٛؾت
 2321زض ذالَ خٙاً ؾاطز
اؾپب٘يب
ٔطحّ ٝچٟبضْ
ث٘ ٝبت ٛپيٛؾت
ٔطحّ ٝپٙدٓ

إِٓبٖ

2330

ثب اتحبز إِٓبٖ قطلي ٚ
غطثاااي زض  7او جاااط
 2330إِٓبٖ ٔ حاس
ث٘ ٝبت ٛپيٛؾت

ٔطحّ ٝقكٓ

خٕٟٛضي چه ٔدبضؾ بٖ ِٟ ٚؿ بٖ

2333

پؽ اظ خ ًٙؾطز

ٔطحّٞ ٝف ٓ

ثّابضؾ بٖ اؾ ٘ٛي ِ ٘ٛي ِي ٛا٘ي ضٔٚب٘ي اؾّٛاوي 1000
 ٚاؾّ٘ٚٛي
1003
ٔمس٘ٚي ٝوطٚاؾي آِجب٘ي ٌطخؿ بٖ اٚوطايٗ

پؽ اظ خ ًٙؾطز

ٔطحّٞ ٝك ٓ
ٔطحّٟٓ٘ ٝ

آشضثبيدبٖ اضٔٙؿ بٖ ....

اح ٕبال

آ102

اّذاف گستشش ًاتَ بِ آسياي هشكضي ٍ قفقاص
1

اِٚيٗ تالـ ٞب اظ ؾٛي ٘بت ٛثطاي ضؾيسٖ ث ٝقطق ( آؾايبي ٔطواعي  ٚلفمابظ ر ٔاست
ظٔب٘ي پؽ اظ فطٚپبقي قٛضٚي ؾبثك يعٙي زؾبٔجط  2332آغبظ قاس .اياٗ حطوات زض قاىُ
ٌ 2ؿ طـ ٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝآؾيبي ٔطوعي  ٚلفمبظ ٔي تٛا٘س چبِف ٞبي ضا ثطاي ايٗ ؾبظٔبٖ زض ثط زاق  ٝثبقس .2 .ثحاطاٖ ٞابي
زاذّي ٔي تٛا٘س پيٕبٖ ضا ث ٝزضٌيطي ٞبي ُٔٙم ٝاي ثىكب٘س  .1وكٛضٞبي غيط دًا٘ ٛابتٔ ٛثاُ چايٗ زض ُٔٙما ٝزاضاي
ٔٙبفعي ٞؿ ٙس و ٝايٗ ٔٙبفع ٔي تٛا٘س ٘بت ٛضا ث ٝؾٕت زضٌيطي ثب وكٛضٞبيي ؾٛق زٞس و٘ ٝبتٞ ٛطٌع لهاس ضٚيابضٚيي ثاب
آٟ٘ب ضا ٘ساضز ٙٔ . 7بفع ٔ ًبز ال هبزي  ٚؾيبؾي ادًبي ٘بتٔ ٛي تٛا٘س ا٘ؿدبْ  ٚيىپبضچٍي پيٕبٖ ضا تًعي وٙس.
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خسيس تحت دٛٙاٖ " قٛضاي ٕٞىبضي آتال٘ يه قٕبِي " قطٚگ ثىبض وطز  ٚثا ٝتاسضيح وّياٝ
ادًبي ؾبثك پيٕبٖ ٚضق ٛدً ٛايٗ قٛضا ٌطزيس  ٚتعساز ادًبي آٖ اظ  22دًا٘ ٛابت ٛثا72 ٝ
دً ٛضؾيس ٞط چٙس فعبِيتٞبي قٛضا خٙج ٝقىّي پيسا وطز  ٚنطفب ث ٝيه ٔدٕاع ٔكاٛضتي
تجسيُ قس .اظ ؾبَ  2337ثب فكبض ثطذاي اظ وكاٛضٞب ثاٛيػ ٜوكاٛضٞبي چاه ٔدبضؾا بٖ ٚ
ِٟؿ بٖ ٔٛيٛگ ٌؿ طـ ٘بت ٛزض زؾ ٛض وبض لطاض ٌطفت  ٚظٔي ٝٙثطاي " َطح ٔكبضوت ثاطاي
نّث " ثب پيكٍبٔي آٔطيىب فطاٌ ٓٞطزيس .تب پبيبٖ ؾبَ  2337تٕابْ خٕٟاٛضيٞابي قاٛضٚي
ؾبثك ث ٝخع تبخيىؿ بٖ  ٚثالضٚؼ ؾٙس پيٛؾ ٗ ث ٝثط٘بٔٔ ٝكبضوت ثطاي نّث ضا أًب وطز٘س.
اظ اٚاؾٍ ؾبَ  2330افؿطاٖ  ٚزيپّٕبتٞبي  22وكاٛض دًا٘ ٛابت ٛثاب ٞاسف ثطضؾاي َاطح
دًٛيت ٌبْ ثٌ ٝبْ آٟ٘ب ث ٝايٗ وكٛضٞب ؾفط ٕ٘ٛز٘س  ٚفعبِيتٞبي دّٕي آغبظٌطزيس.
ثب دًٛيت ؾ ٝوكٛض ِٟؿا بٖ خٕٟاٛضي چاه ٔ ٚدبضؾا بٖ زض ٔابضؼ  2333ثُاٛض
دّٕي ٘بت ٛتٛؾع ٝث ٝؾٕت قطق ضا آغبظ ٕ٘ٛز  ٚثب دًٛيت وكٛضٞبي ِ ٘ٛي اؾ ٘ٛي ِي اٛا٘ي
ثّابضؾ بٖ ضٔٚب٘ي اؾّ٘ٚٛي  ٚاؾّٛاوي زض ز ْٚآٚضيُ  1000تعساز ادًبء ٘بت ٛثا 12 ٝوكاٛض
افعايف يبفت ٘ ٚبتٚ ٛاضز دطن ٝخاطافيبئي ؾطظٔيٗٞابي قاٛضٚي ؾابثك ٌطزياسٛٔ ( .ؾاٛي
 2720ل  2ر.
٘بت ٛزض ُٔٙما ٝآؾايبي ٔطواعي  ٚلفمابظ ثا ٝز ٚقاي ٜٛفعبِيات زاضز :ا َٚزض لبِات پيٕابٖ
" ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ٔ عبضف زض اضٚپب " ٚ 1ز ْٚثٛاؾُ " ٝثط٘بٔأ ٝكابضوت ثاطاي ناّث " ثاب ٞاسف
ايدبز ٔحسٚزيت زض ٘ٛگ ثىبضٌيطي تؿّيحبت  ٚثٙٔ ٝظٛض تمٛيت ٕٞىابضيٞابي ؾيبؾاي ٘ ٚظابٔي
٘بت ٚ ٛوكٛضٞبي تبظ ٜاؾ مالَ يبف  ٝقٛضٚي ؾبثك ثٛز ( .وكٛضٞبي ٔؿ مُ  2727ل  21ر
ؾاا ٝخٕٟااٛضي لفماابظ خٙااٛثي اظ ثااس ٚاؾاا مالَ زض نااسز اِحاابق ثاا ٝؾاابذ بضٞبي
يٛض - ٚآتال٘ يه ثط آٔس٘س  ٚاظ ؾبَ  2330ثَ ٝاطح ٔكابضوت ثاب ؾابظٔبٖ پيٕابٖ آتال٘ ياه
قٕبِي پيٛؾ  ٚ ٝفطآيٙس اِحبق ضا َي ٔايوٙٙاس .زض ٔيابٖ اياٗ وكاٛضٞب وكاٛض ٌطخؿا بٖ
السأبت ٘ ٚمف فعبِ طي ضا ثطاي پيٛؾا ٗ ثا٘ ٝابت ٛايفاب ٕ٘اٛز ٜاؾات 2.ثا ٝدمياس ٜثطذاي اظ
ٌطخي ٞب ٌطخؿ بٖ ثعٛٙاٖ يه وكٛض ٚالع زض اضٚپبي خٙاٛة قاطلي  ٚزضيابي ؾايب ٜثُاٛض

1

) Conventional Armed Forces in Europe ( CFE
ٌ 1طخؿ بٖ آشضثبيدبٖ  ٚاضٔٙؿ بٖ ث ٝتطتيت زض تبضيد ٔ 17بضؼ  5 ٚ ٝٔ 0او جط  2330اؾٙبزي ضا زض چبضچٛة َاطح
ٔكبضوت ثطاي نّث ٔٛؾ ْٛث PFP ٝث ٝأًب ضؾب٘س٘س.
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تبضيري ثركي اظ فط ٚ ًٙٞؾيبؾت  ٚخاطافيبي اضٚپب ثٛز ٜاؾتِ .صا ٍٕٞطائي  ٚاِحبق آٖ ثاٝ
ؾيؿ ٓٞبي أٙي ي ال هبزي  ٚؾيبؾاي ياٛض - ٚآتال٘ ياه  ٚاضٚپابئي آٔابَ  ٚآضظٚي ٔاطزْ
ٌطخؿ بٖ اؾتٌ .طخؿ بٖ اظ ٌؿ طـ ٘بت ٚ ٛاتحبزي ٝاضٚپب ثُٙٔ ٝما ٝزضيابي ؾايب ٜاؾا مجبَ
ٔيوٙس ٔ ٚع مس اؾت و ٝاِحبق آٖ ث ٝايٗ ؾبظٔبٖ ٞب ثُٛض ٔكارم أٙيات ُٔٙما ٝزضيابي
ؾيب ٜثعٛٙاٖ ٔطظ خٛٙة قطلي اضٚپب تًٕيٗ ٔيٌطززٔ .مبٔبت ٌطخي ٔع مس٘اس وإٞ ٝىابضي
ٌطخؿ بٖ ثب ٘بت ٛث ٝتمٛيت اضظـٞبي زٔىطاتيه زض وكٛض اخطاي انالحبت زٔىطاتيه ثاٛيػٜ
زض حٛظ ٜزفبدي  ٚثطلطاضي فًبئي ثب ثجبت  ٚثب أٙيت وٕه ذٛاٞسوطز.
اّويت قفقاص جٌَبي بشاي ًاتَ
لفماابظ خٙااٛثي ثااسِيُ زاق ا ٗ ٔٛلعياات خاطافياابيي اؾ ا طاتػيىي  ٚغئٛاو٘ٛاأٛيىي ٚ
ٕٞچٙيٗ ٕٞؿبيٍي آٖ ثُٙٔ ٝم ٝزضيبي ؾيب ٜاظ إٞيت فٛق اِعابزٜاي ثاطاي ٘ابت ٛثطذاٛضزاض
اؾتٚ .خٛز شذبيط ٙٔ ٚبثع َجيعي ٚؾيع ٌ ٚؿ طز ٜثٛيػ ٜا٘طغي زض حاٛظ ٜذاعض ٔطواع ثماُ
ٔ ٚ ٟٓزاالٖ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتطا٘عيت ا٘طغي  ٚوبال ٔحُ اتهبَ غطة ثاب آؾايبي ٔطواعي ٔاطظ
خسيس أٙي ي اٚضآؾيب ٔطظ ٔك طن يب حبئُ أٙي ي اضٚپبئي إٞيت ال هبزي  ٚثعس ٘ظابٔي اظ
خّٕٙٔ ٝبفعي اؾت و ٝلفمبظ ثطاي ٘بت ٛزاضزِ .صا ٘بت ٛثب حًٛض زض ايٗ ُٔٙمٌ ٚ ٝؿ طـ ث ٝايٗ
ُٔٙم ٝثس٘جبَ ٔٙبفع زضاظٔست  ٚآتي ذٛز  ٚادًبي ذٛز ٔيثبقس .يٕٙب اياٗ ُٔٙما ٝثعٙاٛاٖ
حبئُ أٙي ي ٔيتٛا٘س ثٔ ٝب٘ٙس ٔطظ خسيس ٘بت ٛثطاي ايٗ ؾبظٔبٖ دُٕ ٕ٘بيس تب ثط أٛض ٔٙابَك
ٕٞدٛاض اظ خّٕ ٝايطاٖ  ٚضٚؾي ٝو ٙطَ زاق  ٝثبقس .پؽ اظ ٚالعا 22 ٝؾاپ بٔجط اياٗ إٞيات
ثطاي ٘بت ٛثيف اظ پيف ٌطزيس  ٚتح َٛدٕس ٜاي زض اٞساف ضاٞجطز ،ٚ ٚبي ٘بت ٛايدبز ٕ٘اٛز.
٘بت ٛثب اؾ فبز ٜاظ ايٗ فطنت تٛا٘ؿت أ يبظٞبي ظيبزي زض دطنٞٝبي ٔر ّ ثسؾت آٚضزِ .اصا
دٛأُ فٛق اظ خّٕ ٝدالئك ٘بت ٛث ٝايٗ ُٔٙمٌ ٚ ٝطخؿ بٖ اؾت ( .وٛئٗ  2725ل 5ر
٘بت ٛثطاي ضؾيسٖ ثٙٔ ٝبفع ذٛز حُ ٔٙبلكبت زض ايٗ ُٔٙما ٝضا زض زؾا ٛض وابض اناّي
ذٛز لطاض زاز ظيطا و ٝأٙيت ذٛز ضا زض ثطلطاضي ثجبت  ٚأٙيت ٔيزا٘س  ٚايٗ ٔٙبلكابت ثؿا ط
٘بأٙيٞبي ُٔٙم٘ ٚ ٝبت ٛذٛاٞس ثٛز .يٕٗ ايٙى ٕٟٔ ٝطيٗ قطٌ اِحبق ٞط وكٛض دسْ ٞطٌ٘ٛاٝ
ٔٙبلكبت زاذّي اؾت .وكٛضٞبي لفمبظ خٛٙثي ذبن ٝآشضثبيدبٖ ٌ ٚطخؿا بٖ ٞآ ثاٙٔ ٝظاٛض
ثطلطاضي ناّث  ٚثجابت  ٚأٙيات  ٚاؾا فبز ٜاظ وابضت اضٚپابيي ثا ٝقاست ثاس٘جبَ اِحابق ثاٝ
ؾبذ بضٞبي يٛض ٚا آتال٘ ياه ٞؿا ٙس وا ٝاياٗ ٔٛياٛگ ٘كابٍ٘ط ٔٙابفع اياٗ وكاٛضٞب زض ٘ابتٛ
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ٔيثبقس ( .واٛئٗ  2727ل  22ر زض ٕٞايٗ ضاؾا ب ثاٛز وا ٝزثيطواُ ٘ابت ٛزض ؾابَ 1000
ٕ٘بيٙسٚ ٜيػ ٜذٛز زض لفمبظ خٛٙثي  ٚآؾيبي ٔطوعي ضا ٔٙهٛة ٕ٘ٛز ( .فاب٘ي  2712ر
سياستّاي گشجستاى دس خصَظ عضَيت دس ًاتَ( اّويت ًاتَ بشاي گشجستاى )
ٌطخؿ بٖ ثعٛٙاٖ زضٚاظٚ ٜضٚزي لفمبظ اؾ طاتػي ؾيبؾات ذابضخي  ٚأٙي اي ذاٛز ضا
اِحبق ث ٝؾبذ بضٞبي يٛض _ ٚآتال٘ يه ثٛيػ٘ ٜبت ٛلطاضزاز ٜاؾت  ٚزض ذالَ ثيف اظ ياه زٞاٝ
اذيط ايٗ ؾيبؾت  ٚاؾ طاتػي اظ ؾٛي زٕ ِٚطزاٖ اياٗ وكاٛض ز٘جابَ ٕٞ ٚاٛاض ٜتكاسيس ٘ياع
ٌطزيس ٜاؾت .ثطاي وكٛض وٛچىي ٔثُ ٌطخؿ بٖ زاق ٗ ضٚاثٍ ثب ٘بت ٛثؿيبض حابئع إٞيات ٚ
ح ي حيبتي اؾت .وكٛضي ٘ظيط ٌطخؿ بٖ ثب ايٗ ٞسف ٘ ٝتٟٙب ثاس٘جبَ تمٛيات ؾابذ بضٞبي
٘ظبٔي  ٚأٙي ي ذٛز اؾت ثّى ٝثس٘جبَ ٘بيُ آٔسٖ ث ٝاٞساف ؾيبؾي ال هبزي ٔ ٚس٘ي  ٚضفع
ٔكىالت زاذّي ذٛز ٘يع ٔيثبقس.
ث ٝدميسٌ ٜطخي ٞب دًٛيت ٌطخؿ بٖ زض ٘بت ٝ٘ ٛتٟٙب پطؾ يػي ثطاي ايٗ وكاٛض اؾات
ثّى ٝأٙيت ايٗ وكٛض وٛچه  ٚيطث ٝپصيط زض ثطاثط ضٚؾاي ٝضا تًإيٗ ذٛاٞاس واطز  ٚثاطاي
نّث  ٚثجبت ضا ٘يع ث ٝاضٔابٖ ذٛاٞس آٚضز .ثط اؾبؼ ٔبزٙٔ 5 ٜكٛض ٘بت ٛحّٕ ٚ ٝتدبٚظ ثاٞ ٝاط
يه اظ وكٛضٞبي دً ٛتدبٚظ ث ٕٝٞ ٝوكٛضٞب تّمي  ٚثٙٔ ٝظٛض حفظ حمٛق فطزي  ٚخٕعاي
ؾبظٔبٖ الساْ ٔ مبثاُ ثاب وٕاه ٕٞا ٝناٛضت ذٛاٞاس ٌطفات  ٚاظ ثعاس ٕ٘ابزي زاضاي ثاطز
ُٔٙم ٝاي  ٚخٟب٘ي ذٛاٞس زاقت .ايٗ ٔٛيٛگ ثطاي ؾبآوبقٛيّي ضئايؽ خٕٟاٛض ٌطخؿا بٖ
وٚ ٝدس ٜثبظٌطزا٘سٖ وكٛض ث ٝخطٌ ٝوكٛضٞبي اضٚپبئي ضا زاز ٜثٛز ثؿيبض حبئع إٞيت اؾات ٚ
تحمك ايٗ أط ثٕٞ ٝطا ٜادبز ٜتٕبٔيت اضياي ٚي ضا ثا ٝلٟطٔابٖ ّٔاي  ٚح اي ُٔٙما ٝاي ٚ
فطزي ٔب٘سٌبض زض تبضيد ايٗ وكٛض تجسيُ ذٛاٞسوطز.
ثب تٛخ ٝث ٝايٗ ٍ٘بٌ ٜطخؿ بٖ اِٚيٗ اؾ طاتػي ٞ ٚسف ؾيبؾت ذبضخي ذٛز ضا اِحابق
ث ٝؾبذ بضٞبي يٛض - ٚآتال٘ يه  ٚثٛيػ٘ ٜبت ٛلطاض زاز  ٚثٕٞ ٝيٗ ٔٙظاٛض تاالـٞاب  ٚالاسأبت
ظيبزي ضا ا٘دبْ زاز ٜاؾت ٌ ٚبْٞبي ٔٞ ٚ ٟٓسفٕٙسي ضا ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛثطزاق  ٝاؾات.
دًٛيت ٌطخؿ بٖ ٔ ٕٟطيٗ فطنت ثاطاي يإب٘ت أٙي اي ثيكا ط ثاطاي ٌطخؿا بٖ اؾات.
ثٙبثطايٗ وكٛضٞبيي ٔثُ ٌطخؿ بٖ اٞاساف ٔكارم شياُ ضا ثاطاي دًاٛيت زض ٘ابت ٛز٘جابَ
ٔيوٙٙس www.intranet.parliament.ge ( :ر
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 حُ  ٚفهُ ٔٙبلكابت  ٚاذ الفابت لأٛي زاذّاي  ٚذابضخي اظ َطياك اثعاضٞابي
نّث آٔيع


اثجبت ث ٝتعٟسات ذٛز ٔجٙي ثط ضدبيت حبوٕيت لب٘ ٚ ٖٛحمٛق ثكط



ثطلطاضي و ٙطَ زٔىطاتيه ثط ٘يطٞٚبي ٔؿّث ذٛز



ثطلطاضي نّث  ٚثجبت  ٚأٙيت زض وكٛض

 اضتمبء اٚيبگ ال هابزي ؾيبؾاي اخ ٕابدي ٔ ٚاس٘ي ٘ ٚظابٔي وكاٛض زض ؾاُث
اؾ ب٘ساضز
 تطٚيح  ٚثطلطاضي ثجابت ضفاب ٜاظ َطياك آظازؾابظي ال هابزي داساِت اخ ٕابدي ٚ
ٔؿئِٛيت پصيطي
ٔ كبضوت فعبَ زض  ٕٝٞثط٘بٔٞ ٝب َ ٚطحٞبي ٘بت٘ ٛظيط ثط٘بٔٔ ٝكبضوت ثطاي نّث ٚ
غيط ٜثٙٔ ٝظٛض اِحبق ؾطيع ث٘ ٝبتٛ
هشاحل عضَيت دس ًاتَ ٍ اقذاهات اًجام ضذُ اص سَي گشجستاى
ٌطخؿ بٖ ثب اتربش ؾيبؾت ٍ٘ب ٜث ٝغطة ٚ ٚاٌطائي اظ قطق ( ضٚؾي ٝر پؽ اظ اؾا مالَ
ٕٛٞاض ٜتالـ ٕ٘ٛز ٜاؾت تب ثب ثٟجٛز ضٚاثٍ ثب وكٛضٞبي غطثي  ٚثٛيػ ٜآٔطيىب ض٘ٚس اِحبق ذٛز
ث ٝؾبذ بضٞبي يٛض _ ٚآتال٘ يه ضا تؿٟيُ ٕ٘بيسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜقس ٞاسف اؾا طاتػيه ٚ
لُعي زٕ ِٚطزاٖ ؾبثك  ٚثٛيػ ٜو٘ٛٙي ٌطخؿ بٖ اِحبق ث ٝايٗ ؾبذ بضٞب ثٛيػ٘ ٜبت ٚ ٛاتحبزياٝ
اضٚپب اؾت.
٘رؿ يٗ ٌبْ ٘بت ٛزض ذهٛل ٌؿ طـ ث ٝؾٕت وكٛضٞبي اضٚپبي قطلي  ٚقٛضٚي ؾابثك
اظ خّٕ ٝلفمبظ خٛٙثي ث٘ ٝكؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض ِٙسٖ زض خاٛالي 2330ثطٔايٌاطزز .زض زؾابٔجط
 2332قٛضاي ٕٞىبضي آتال٘ يه قٕبِي ث ٝدٛٙاٖ يه اثعاض ٕٞىابضي ٔيابٖ ٘ابت ٚ ٛوكاٛضٞبي
قطيه تأؾيؽ ٌطزيس  ٚايٗ تبضيد ثعٛٙاٖ آغبظ ٕٞىبضي ثيٗ ٘بتٌ ٚ ٛطخؿا بٖ ثا ٝثجات ضؾايس.
ٌطخؿ بٖ زض ؾبَ  2331ثب دًٛيت زض " قٛضاي ٕٞىبضيٞبي آتال٘ يه قٕبِي "  1اِٚيٗ ٌابْ
ضا ضؾٕب ث ٝؾٕت ٘بت ٛثطزاقت .ايدبز ايٗ قٛضا ٘رؿ يٗ تاييط ؾبظٔب٘ي زض زض٘ ٖٚبت ٛثٛز وا ٝثاٝ
ٕٞىبضي ٘عزيى ط ثب ادًبي پيٕبٖ ٚضق ٛؾبثك اظ خّٕ ٝؾا ٝخٕٟاٛضي تابظ ٜاؾا مالَ يبف ا ٝزض
لفمبظ خٛٙثي ٔٙدط ٌطزيس .قٛضاي ٔعثٛض يه ؾابظٔبٖ ؾيبؾاي اؾات ٔ ٚأٔٛضيات آٖ حفاظ ٚ
) The North Atlantic Cooperation Council ( NACC

1
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تمٛيت ثجبت پيكٍيطي اظ ٔٙبظدبت ٔ ٚسيطيت ثحطاٖ ثٛزٔ ٚ ٜجيٗ آٖ اؾت و٘ ٝبت ٛنطفب يه
ثّٛن ٘ظبٔي ٘يؿت .زض ٔبٔ ٜي  2337ؾفبضت ٌطخؿ بٖ زض ثطٚوؿُ اف بح ٌطزيس  ٚثعٙاٛاٖ
افؿط ضاثٍ ثب ٘بت 1ٛدُٕ وطز .ثب تهٛيت ثط٘بٔٔ ٝكابضوت ثاطاي ناّث تٛؾاٍ ؾاطاٖ زض ؾابَ
ٌ 2330طخؿ بٖ اظ اِٚيٗ وكٛضٞبي ُٔٙم ٝثٛز وا ٝثا ٝآٖ پيٛؾات  ٚزض ؾابَ  2332ثط٘بٔاٝ
ٔكبضوت ا٘فطازي ذٛز ضا ث٘ ٝبت ٛاضائ ٝزاز  ٚزض ؾبَ  2331پبضِٕبٖ ٌطخؿ بٖ ٔٛافم ٙبٔاٚ ٝياعيت
3
٘يطٞٚب ٔٛؾ ْٛث" ٝؾٛفب" 2ضا تهٛيت ٕ٘ٛز .زض ٕٞيٗ ؾابَ قاٛضاي ٔكابضوت ياٛض _ ٚآتال٘ ياه
تأؾيؽ ٌ ٚطخؿ بٖ ثعٛٙاٖ يىي اظ ثٙيبٍ٘صاضاٖ آٖ ثا ٝدًاٛيت آٖ زض آٔاس .زض ؾابَ 2332
ٞيأت زيپّٕبتيه ٌطخؿ بٖ زض ٘بت ٛاف بح  ٚؾفيط ٌطخؿ بٖ اؾ ٛاض٘بٔ ٝذٛز ضا ث ٝزثياط واُ
٘بت ٛتؿّيٓ ٕ٘ٛز  ٚپؽ اظ آٖ زثيط وُ ٘بتَ ٛي ؾبَٞبي  1 ( 32 ٚ 31ثبض ر َ ٚي ؾبَٞابي
 1001تب  1001ثبِغ ثط  3ثبض اظ ٌطخؿا بٖ  ٚوكاٛضٞبي ُٔٙما ٝزياسٖ  ٚثاب ٔمبٔابت اياٗ
وكٛضٞب ٌف ٍٕٛ٘ ٛز .تعييٗ ٕ٘بيٙسٚ ٜيػ٘ ٜبت ٛزض ُٔٙم ٝلفمبظ خٛٙثي  ٚآؾايبي ٔطواعي 4زض
ؾبَ ٔ 1005كبضوت ٌطخؿ بٖ زض ائ الف غطة ث ٝضٞجطي آٔطيىاب زض ثحاطاٖٞابي داطاق ٚ
وٛظ ٚٚثب ادعاْ ٘يط ٚ ٚآغبظ ٕٞىبضيٞبي َطح  7+7زض اياٗ ضاؾا ب ثاٛز ٜاؾات .زض  11آٚضياُ
ٌ 2333طخؿ بٖ ثعٛٙاٖ چ ٚ ُٟيىٕيٗ وكٛض ث ٝدًٛيت قٛضاي اضٚپاب  5زض آٔاس ٔ ٚمبٔابت
ٌطخؿ بٖ ايٗ ازغبْ ضا يه ضٚظ تبضيري زض حيبت ؾيبؾي ٌطخؿ بٖ  ٚثبظٌكت ٌطخؿ بٖ ثاٝ
ذب٘ٛاز ٜاضٚپبئي يبز وطز٘س.
دال ٜٚثط السأبت فٛق ٌطخؿ بٖ ثٙٔ ٝظٛض دًٛيت ضؾٕي زض ٘بت ٛثبيس ٔطاحُ ؾيبضي ضا
ثٙٔ ٝظٛض ٔطتفع ٕ٘ٛزٖ ٔعيبضٞب  ٚذٛاؾ ٞٝبي ايٗ ؾبظٔبٖ ا٘دبْ زٞس و ٝزض شياُ ثا ٝثطذاي
ٌبْ ٞب ثطزاق  ٝقس ٚ ٜزض زؾت الساْ ٌطخؿ بٖ ثطاي َي وطزٖ ٔؿيط اِحبق ثا٘ ٝابت ٛاقابضٜ
ٔي قٛز:

1

Liaison Office with Nato
) The Status of Forces Agreement ( SOFA
3
)The Euro _ Atlantic Partnership Council ( EAPC
4
Nato Special Representative for the Caucasus and central asia
5
The Council of Europe
2
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 .6عضَيت ٍ اجشاي بشًاهِ هطاسكت بشاي صلح
٘اابتاا ٛپؽ اظ فطٚپبقي قٛضٚي ؾبثك َطحي تحات دٙاٛاٖ " َاطح ٔكابضوت ثاطاي
نّث " 1ثطاي ٌؿ طـ ٘بت ٛث ٝوكٛضٞبي اضٚپبي قطلي  ٚخٕٟٛضيٞابي ثبظٔب٘اس ٜاظ قاٛضٚي
ؾبثك ضا َي اخالؼ ؾطاٖ زض ثطٚوؿُ زض غا٘ٛي ٝؾبَ  2330تهٛيت ٕ٘ٛز .ايٗ َاطح ظٔيٙاٝ
ازغبْ وكٛضٞبي قطق زض ٘ظبْ أٙي ي يٛض _ ٚآتال٘ ياه ضا فاطإ٘ ٓٞاٛزٞ .اسف اياٗ ثط٘بٔاٝ
تطٚيح  ٚتًٕيٗ ثجبت  ٚأٙيت زض ؾطاؾط اضٚپب اؾت .تٕطوع انّي ايٗ ثط٘بٔإٞ ٝىابضيٞابي
ٔطث ٌٛث ٝأٛض زفبدي ٔي ثبقس اِج  ٝزض زيٍط ٔؿبئُ ٘يع ثاب ٞآ ٕٞىابضي ٔاي ٕ٘بيٙاس .اياٗ
ثط٘بٔ ٝزض افعايف ثجبت وبٞف يب اظ ثيٗ ثطزٖ تٟسيسات دّيا ٝناّث  ٚايدابز ضٚاثاٍ أٙي اي
لسضتٕٙس ثط اؾبؼ ان َٛزٔىطاتيه و ٝاظ اِٛٚيتٞبي قٛضاي آتال٘ يه اؾت وٕه ٔيٕ٘بيس.
( ٍ٘ب ٜوٙيس ث ٝؾبيت ٚظاضت زفبگ ٌطخؿ بٖ www..mod.gov.ge :ر
ٌطخؿ بٖ زض ؾبَ  2330ث ٝايٗ ثط٘بٔ ٝپيٛؾات .چابضچٛة اناّي اياٗ ثط٘بٔا ٝتحات
ٔصاوطات ؾيبؾي اؾت  ٚزض لبِت ايٗ َطح فعبِيت ٞب  ٚثط٘بٔٞٝبي ٔ عسزي ث ٝاخاطا زضآٔاسٜ
اؾت .زض ؾبَ  2332اِٚيٗ ٚاحس ٌطخي زض ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظـ ٘ظبٔي "پي اف پي " قاطوت
ٕ٘ٛز  ٚاظ آٖ ؾبَ تبوٚ ٖٛٙاحسٞبي ٘ظبٔي ٌطخؿ بٖ زض ثط٘بٔٞٝبي ٔر ّ آٔٛظـ ٘ظابٔي
تٕطيٙبت ٔ ٚب٘ٛضٞبي ٘ظبٔي  ٚذسٔبت ٔس٘ي زض ثرفٞبي زفبدي  ٚأٙي ي زض ٔطاوع آٔاٛظـ
" پي اف پي " ٔكبضوت ٕ٘ٛز ٜا٘سٌ .طخؿ بٖ زض ؾابَ  2333زض فطآيٙاس َطاحاي  ٚثط٘بٔاٝ
ضيعي ٔٛؾ ْٛث ٝپبضح٘ 2يع ٔكبضوت زاقت.
اقذاهات ديگش گشجستاى دس قالب ايي بشًاهِ ٍ طشح
ٔ يعثب٘ي ثط٘بٔٞٝبي ٔك طن آٔٛظـ ٘ظبٔي  ٚتٕطيٙبت ٔ ٚب٘ٛضٞبي ٘ظبٔي اظ ؾٛي
ٌطخؿ بٖ اظ ؾبَ  2333تب 1002
ٔ كبضوت ٌطخؿ بٖ زض دّٕيبتٞبي ٘ظبٔي تحت فطٔب٘سٞي ٘بت ٛثٙٔ ٝظٛض وٕه ثٝ
حفظ نّث  ٚثجبت ثيٗ إِّّي زض ؾبَ  1000تحت ٕٞبٖ ثط٘بٔٝ
ٔ كبضوت ٌطخؿ بٖ زض تٕطيٙبت  ٚآٔٛظـٞبي ٘ظبٔيٌ :طخؿ بٖ اظ ؾبَ  1001تاب
 1001زض لبِت ثط٘بٔٔ ٝكبضوت ا٘فطازي زض  102تٕطيٗ ٘ظبٔي قطوت ٕ٘اٛز .ثابِغ

) Partnership for Peace Program ( PFP
) Planning & Review Process ( PARP

1
2
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ثط  110افؿط ٘ظبٔي ضا ثاطاي ٌصضا٘اسٖ زٚضٜٞابي ٔر ّا ٘ظابٔي  ٚآٔاٛظـٞابي
٘ظبٔي ث ٝوكٛضٞبي ذبضخي ادعاْ ٕ٘ٛز.
 دًٛيت ٌطخؿ بٖ زض قٛضاي ٔكبضوت يٛض ٚآتال٘ يه ثعٛٙاٖ ٔدٕع انّي ٔصاوطات
ؾيبؾي ٘بتٛ
ٔ كبضوت ٌطخؿ بٖ زض َطح الساْ ٔكبضوت دّي ٝتطٚضيؿٓ ثعٙاٛاٖ چابضچٛثي ثاطاي
تالـٞبي ٔك طن ٔ حسيٗ  ٚقطوبء زض ٔجبضظ ٜدّي ٝتطٚضيؿٓ
 ا٘دبْ تٕطيٙبت ٘ظبٔي٘ .بت ٛاظ ؾبَ  1002-1000ث ٝضٞجطي ٘بت 0 ٛتٕاطيٗ ٘ظابٔي
چٙس ّٔي ي زض لفمبظ خٛٙثي ثطٌعاض ٕ٘ٛز .اِٚي زض پٛتي ٌطخؿ بٖ زٔٚي زض تفّيؽ
ٔطوااع ٌطخؿ ا بٖ ؾاأٛي زض ايااطٚاٖ ٔطوااع اضٔٙؿ ا بٖ چٟاابضٔي زض ثاابؤ ٛطوااع
آشضثبيدبٖ .اِج ٌ ٝطخؿ بٖ زض ثطٌعاضي اي ٍٝ٘ٛٙتٕطيٙبت ٕٞاٛاض٘ ٜماف فعابِ طي ضا
ايفب وطز ٜاؾت  ٚح ي ثسِيُ ٔٛلعيت خاطافيبيي ذٛز تٕطيٙبتي زض زضيبي ؾيب٘ ٜياع
زاق  ٝاؾات The Georgian Times, 19 July 2004 ( .ر ٕٞچٙايٗ اظ ؾابَ
 2332تب  1002زض چبضچٛة ثط٘بٔٔ ٝكبضوت ثطاي نّث زض آٔٛظـ ٞاب  ٚتٕطيٙابت
٘ظبٔي زض اٚوطايٗ ٘يع قطوت وطز ٜثٛز.
ٔ كبضوت ٌطخؿ بٖ زض ٔأٔٛضيتٞبي حفظ ناّث خٟاب٘ي ٌ :طخؿا بٖ تابو ٖٛٙزض
ٔأٔٛضيتٞبي حفظ نّث زض داطاق افاب٘ؿا بٖ  ٚثبِىابٖ ( واٛظ ٚٚر قاطوت زاقا ٝ
اؾتٌ .طخؿ بٖ زض دطاق ٘ 250فاط زض واٛظ٘ 250 ٚٚفاط ٘ياطٚي حابفظ ناّث زض
ٕٞىبضي ثب ائ الف ثيٗ إِّّي زاضز .زض افاب٘ؿ بٖ ٘يع ياه ٌاط ٜٚپعقاىي ٔكابضوت
زاضزٌ .طخؿ بٖ َي ؾبَٞبي  2333 ٚ 2332 2331 2332ث ٝتطتيات زض 10 10
َ 200 ٚ 210طح  ٚثط٘بٔٔ ٝر ّ آٔٛظقي ٘بت ٛقطوت ٕ٘ٛزٛٔ ( .ؾاٛي  2720ل10
ر آٔٛظـ ٘يطٞٚب  ٚفطٔب٘سٞبٖ ٘ظبٔي ٌطخؿا بٖ تٛؾاٍ آٔطيىاب زض لبِات " ثط٘بٔاٝ
تدٟيع  ٚآٔٛظـ ا  1001تب  " 1000ؤ 20 ٝيّ ٖٛزالض ٞعيٙا ٝزض ثاط زاقات اظ
زيٍط ثط٘بٔٞ ٝب ثٛز ( .دؿٍطي  2727ل  110ر.
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ٍ .1سٍد بِ طشح اقذام هطاسكت اًفشادي

1

ايٗ َطح زض ٘ٛأجط ؾبَ  ٚ 1001زض ٘كؿات ؾاطاٖ زض پاطاي ثاطاي وكاٛضٞبئي واٝ
ذٛاؾ بض ؾيبؾي ثطاي دًٛيت زض ٘بتٔ ٛي ثبقاٙس  ٚتٛا٘ابئي تعٕياك ضٚاثاٍ ثاب ٘ابت ٛضا زاض٘اس
ٔعطفي  ٚاخطا ٌطزيس .زض ذالَ چٙس ؾبَ اذيط ايٗ َطح السأبت ٕٞ ٚىبضيٞبي ذاٛثي ضا زض
ظٔيٞٝٙبي ا٘دبْ انالحبت زاذّي ثطاي وكاٛضٞبئي وا ٝثاس٘جبَ دًاٛيت زض ٘ابتٞ ٛؿا ٙس
نٛضت زاز ٜاؾت .اظ ٚيػٌيٞبي ايٗ ثط٘بٕٔٞ ٝىبضي فيٕبثيٗ ثط اؾبؼ ٔكبضوت ا٘فطازي ثطاي
اضتمبء وكٛض داللٕٙس زض  ٕٝٞحٛظٞ ٜب ثاٛيػ ٜا٘دابْ اناالحبت الظْ  ٚاضتمابء آٟ٘اب ثاط اؾابؼ
اؾ ب٘ساضزٞبي ٘بت ٛاؾت .اِج ٕٞ ٝىبضي ٞب زض حٛظٜٞبي أٙي اي ؾيبؾاي زفابدي ٘ظابٔي
اَالدبت دٕٔٛي ظيؿت ٔحيُي آٔٛظقي  ٚدّٕي ازاضي  ٚؾابذ بضي  ٚغياطٔ ٜاي ثبقاس ٚ
ٛٔ ٕٝٞاضز ضا تحت پٛقف لطاض ٔي زٞس.
ٌطخؿ بٖ زض ٘ٛأجط  1001زض ٘كؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض پطاي َي ثيب٘ي ٝاي ضؾٕب تٕبيُ ذاٛز
ضا ثطاي قطوت زض َطح الساْ ٔكبضوت ا٘فطازي اداالْ ٕ٘اٛز  ٚزض  13او جاط ؾابَ  1000ثعٙاٛاٖ
اِٚيٗ وكٛض ث ٝايٗ َطح پيٛؾت  ٓٞ ٚاو ٖٛٙزض حبَ اخطاي تعٟسات ذٛز تحات اياٗ َاطح ٔاي
ثبقس 2.ثب تهٛيت ايٗ َطح ٌطخؿ بٖ دٕالًٌ اظ ايٗ تبضيد ٚاضز ايٗ ثط٘بٌٔ ٝطزياس ظياطا وا ٝاخاطاي
ايٗ ثط٘بٔ ٝثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛاِعأي اؾات .اياٗ َاطح قابُٔ اناالحبت پيچياسٙ ٔ ٚ ٜاٛگ زض
حٛظٜٞبي ؾيبؾي ال هبزي زفبدي  ٚأٙي ي  ٚح ي زيٍط حٛظٞ ٜب و ٝثطاي تٛؾاعٌ ٝطخؿا بٖ ٚ
تجسيُ آٖ ث ٝيه وكٛض ثب ثجبت  ٚقطيىي ُٕٔئٗ  ٚلبثُ اد ٕبز ثطاي ٘بت ٛيطٚضي اؾت ٔيثبقاس.
ضئيؽ خٕٟٛض ٌطخؿ بٖ اظ ايٗ تهٕيٓ قٛضاي آتال٘ يه قإبِي اظ آٖ ثعٙاٛاٖ ياه ٌابْ ثؿايبض
ٔ ٚ ٟٓحيبتي ثطاي دًٛيت ٌطخؿ بٖ زض ٘بت ٛيبز وطزThe Messenger,2 Nov, 2004( .ر
ٌطخؿ بٖ ثٙٔ ٝظٛض اخطاي وبُٔ ايٗ َطح دال ٜٚثط ٕٞىبضي فعبَ  ٚخساٌب٘ا ٝثاب ٞاط
يه اظ وكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٚ ٛوكٛضٞبي زاَّٚت دًٛيت زض لبِت ثط٘بٔٔ ٝكبضوت ثطاي ناّث
قٛضاي ٔكبضوت  ٚيٛض _ ٚآتال٘ يه ٕٞىبضيٞبي زٚخب٘ج ٝزض حٛظٜٞبي ؾيبؾاي ال هابزي
زفبدي  ٚأٙي ي تعٟساتي ضا ثطاي اخطاي آٖ ٔ عٟس قس ٜاؾت و ٝزض شيُ ث ٝوّيبت ايٗ َاطح
 ٚتعٟسات ٌطخؿ بٖ اقبضٔ ٜي ٌطزز :
1

) Individual Partnership Action Plan ( IPAP
 1ايٗ ٔىب٘يعْ زض ٘كؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض پطاي زض ؾبَ  1001ادالْ ٌطزيس ٌ ٚطخؿ بٖ اِٚيٗ وكٛضي ثٛز وَ ٝاطح ذاٛز
ضا ثطاي پيٛؾ ٗ ثب ايٗ َطح ادالْ  ٚزض ؾبَ ٘ 1000يع ايٗ َطح ثطاي ٌطخؿ بٖ ث ٝتهٛيت ضؾيس.
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طشح اقذام هطاسكت اًفشادي ٍ تعْذات گشجستاى
َطح " الساْ ٔكبضوت ا٘فطازي " زض ؾابَ  ٚ 1001زض ٘كؿات ؾاطاٖ ٘ابت ٛزض پاطاي
ٔجٙي ثط ايٙى ٝوكٛضٞبئي و ٝاضاز ٚ ٜتٕبيُ ؾيبؾي ثاطاي دًاٛيت زض اياٗ َاطح ضا زاض٘اس ٚ
ٔي تٛا٘ٙس ضٚاثٍ ذٛز ثب ٘بت ٛضا تعٕيك ثجركٙس ث ٝتهٛيت ضؾيسٌ .طخؿا بٖ زض ؾابَ 1000
ثعٛٙاٖ اِٚيٗ وكٛض ث ٝايٗ َطح پيٛؾت  ٚفعبِيتٞب  ٚالاسأبت دّٕاي ذاٛز ضا ثاطاي اخاطاي
ٔفبز ايٗ َطح آغبظ ٕ٘ٛز .ايٗ َطح زاضاي  0فهُ اؾت  ٚحٛظٜٞبي انالحي زض تٕابْ ثراف
ٞب ضا پٛقف ٔي زٞس  ٚاخطا  ٚا٘دبْ آٟ٘ب اظ ؾٛي وكٛضٞبي ٔ مبيي ثاطاي دًاٛيت زض ٘ابتٛ
اِعأي  ٚيطٚضي اؾتٌ .طخؿ بٖ زض لبِت ايٗ َطح تعٟساتي ضا ٔ عٟس قس ٜثٛز ّٔ ٚعْ ثٛز تب
پبيبٖ ؾبَ  1002ث ٝايٗ تعٟسات دُٕ ٕ٘بيس تب ث ٝاياٗ َطياك ثأ ٝطحّا ٝثعاسي ٌابْ ٟ٘اس.
ثعجبضت زيٍط ٔدٛظ نعٛز ثٌ ٝبْ ثعسي ا٘دبْ وبُٔ تعٟسات َجك ايٗ َطح ٔيثبقس.
گشجستاى تحت طشح اقذام هضبَس هتعْذ بِ اجشاي اقذاهات ريل ضذُ است
ايٗ َطح قبُٔ  0فهُ ٔدعا اؾت.
 -6سياسي ٍ اهٌيتي ٍ هسائل هشبَطِ :
اِ ر ٍٕٞطائي يٛض _ ٚآتال٘ يه ( اِحبق ث ٝؾبذ بضٞبي يٛض _ ٚآتال٘ يه ثاي قاه
ٞسف اؾ طاتػيه ؾيبؾت أٙي ي  ٚذابضخي ٌطخؿا بٖ اؾات  ٚتاسٚيٗ  ٚتهاٛيت زو اطيٗ
أٙيت ّٔي و ٝثب ٕٞيٗ ٞسف تسٚيٗ قس ٜاؾت زض ٕٞيٗ ضاؾ ب ٔيثبقس.ر
ة ر تٛؾع ٝضٚاثٍ ثب ٕٞؿبيٍبٖ
ج ر ٔجبضظ ٜثب تطٚضيؿٓ ( ٌطخؿ بٖ ٕٛٞاض ٜزض ٔجبضظات ثيٗ إِّّاي دّيا ٝتطٚضيؿآ ثاب
اضائ ٝفًابي ٞاٛائي اداعاْ ٘ياط ٚثا ٝداطاق ( ٘ 250فاط ر افاب٘ؿا بٖ ( ٘ 25فاط ر  ٚواٛظٚٚ
( ٘ 250فط ر  ٚزيٍط ٕٞىبضيٞبي ُٔٙم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ٕٞىبضي ٕ٘ٛز ٜاؾتر
ز ر ثطلطاضي زٔىطاؾي اح طاْ ث ٝحمٛق ثكط حبوٕيت لب٘ٔ ٚ ٖٛجبضظ ٜثب فؿبز  :زِٚات
خسيس ٔع مس اؾت ٛٔ ٕٝٞاضز فٛق اظ اِٛٚيتٞبي خسي زِٚت زض ؾيبؾت زاذّي ثٛز٘ ٚ ٜفؽ
ٔ ٚبٞيت ا٘مالة ٌُ ضظ  ٓٞثط ٕٞيٗ ٔجٙب  ٚان ٚ َٛاٞساف نٛضت ٌطفت .
 ٜر و ٙطَ زٔىطاتيه ثط ٘يطٞٚبي ٔؿّث  :ا٘ ربة ٚظياط غياط ٘ظابٔي تاسٚيٗ لاٛا٘يٙي
ثطاي تعييٗ ،ٚبي ٚظاضت زفبگ  ٚؾ بز وُ ٔك طن  ٚو ٙطَ زائٕي ٕٞ ٚيكاٍي ثاط آٖ واٝ
زِٚت ٔع مس اؾت ايٗ أط ضا تب پبيبٖ ؾبَ  1000ث ٝاتٕبْ ضؾب٘س ٜاؾت.
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 ٚر تٛؾع ٝال هبزي  ٚتعييٗ اِٛٚيتٞبي ؾيبؾي ( ايٗ ٔٛيٛگ ٘ياع زض اؾا طاتػي ؾاٝ
ؾبِ ٝؾيبؾت ذبضخي ٌٙدب٘س ٜقس ٚ ٜزض حبَ اخطاؾت.
ظ ر حُ ٔٙبلكبت زاذّي ٌ :طخؿ بٖ ٔ عٟس قس ٜاؾت ثحاطاٖ خٕٟاٛضيٞابي خاسائي
َّت آثربظيب  ٚاٚؾ يبي خٛٙثي و ٝازدبي اؾ مالَ َّجي اظ ٌطخؿ بٖ ضا زاض٘اس ثاب ٕٞىابضي
وكٛضٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي ُٔٙم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ثُٛض ٔؿبِٕت آٔيع حُ  ٚفهُ ٕ٘بيس.
ح ر ٕٞىبضي ثب زيٍط ؾبظٔبٖٞبي ثيٗ إِّّيٕٞ :ىبضي ثب ؾبظٔبٖ ُّٔ ؾبظٔبٖ أٙيات
ٕٞ ٚىبضي اضٚپب اتحبزي ٝاضٚپب  ٚقٛضاي اضٚپب زض ايٗ ضاؾ ب يطٚضي دٛٙاٖ قس ٜاؾت.
هسائل اهٌيتي  ،دفاعي ٍ ًظاهي
اِ ر انالحبت زفبدي  ٚأٙي ي
ة ر ٔؿبئُ ثط٘بٔ ٝضيعي زفبدي
ج ر ٔؿبئُ ٘ظبٔي
ز ر ٞعيٙااٞٝاابي زفاابدي ( قاافبف ؾاابظي ٘ ٚظاابضت ثااط ٞعيٙااٞٝاابي زفاابدي  ٚفطايٙااس
ثٛزخٞٝبي ٘ظبٔي  ٚزفبدي ر

1

ًقطِ ًظشات اعضاي ًاتَ ًسبت بِ اقذاهات اًجام ضذُ اص سَي گشجستتاى دس ايتي
بشًاهِ
٘كؿت ٚظضاي أاٛض ذبضخا٘ ٝابت ٛزض ناٛفي ٝزض پبيابٖ ٔاب ٜآٚضياُ  1002ثاب حًاٛض
ٌطخؿ بٖ ٘ ٚكؿت قٛضاي ٘بت ٛزض ثطٚوؿُ زض پبيبٖ ٔب ٜغٚئٗ ثب ٞسف اضظيبثي السأبت ا٘دبْ
قس ٜاظ ؾٛي ٌطخؿ بٖ ثطٌعاض ِٚي ٔدسزا تأويس ٌطزيس ٞط چٙس السأبت ٌ ٚبْٞبي ٔثج ي اظ
ؾااٛي ٌطخؿ ا بٖ ثطزاق ا  ٝقااس ٜاؾاات ِٚااي  ٙٞاٛظ الااسأبت  ٚانااالحبت ظياابزي ثبيااس زض
ثرفٞبي ٔس٘ي ٘ظيط زازٌؿ طي  ٚل ٜٛلًبئي ٝو ٙطَ ثط ٚظاضت وكٛض  ٚغيط ٜناٛضتٌياطز.
ٔمبٔبت ٌطخؿ بٖ ثب تٛخ ٝثٍ٘ ٝطا٘ي ٘بت ٛتالـ زؾ ٍب ٜزفابدي  ٚؾيبؾاي  ٚأٙي اي ذاٛز ضا
ثطاي ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ ذٛاؾ ٞٝبي ٘بت ٚ ٛوكٛضٞبي دًٕٛ٘ ٛز تب اظ ايٗ ٔطحّ ٝثٍصضز .دال ٜٚثط
السأبت اخطائي زض ذالَ ؾبَ  1001وٙفطا٘ؽٞبي ٔ عسزي ضا تحت دٙبٚيٗ ٔر ّا ٘ظياط
 ( 2خٟت اَالگ ثيك ط ٍ٘ب ٜوٙيس ث ٝؾبيت ٚظاضت زفبگ ٌطخؿ بٖ www.mod.gov.ge :ر
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" وٙفطا٘ؽ ثيٗ إِّّي أٙيت  ٚزفابگ زض ٌطخؿا بٖ وٙفاطا٘ؽ أٙي اي ٔا٘ٛيد وٙفاطا٘ؽ
و ٙطَ زٔىطاتيه ثط ٘يطٞٚبي ٔؿّث  ٚغيط ٜزض زاذُ  ٚذبضج ثطٌاعاض ٕ٘اٛز تاب ثا٘ ٝاٛدي زض
حٛظ ٜؾيبؾي ٘ ٚظطي اي ٍٝ٘ٛٙاِمبء ٕ٘بيس و ٝث ٝتعٟساتف دُٕ ٕ٘ٛز ٜاؾتٚ .ظيط أٛض ذبضخٝ
ٌطخؿ بٖ زض ؾفط ذٛز ث ٝوكٛضٞبي اضٚپبئي ثٛيػ ٜث ٝثطٚوؿُ لجُ اظ اخالؼ ٘يٛيٛضن تالـ
فطاٚا٘ي ٕ٘ٛز ٘ .يد ٝايٗ تالـ ٞب تأيياس ٘ؿاجي ٘ابت ٛزض ٘كؿات ٚظضاي أاٛض ذبضخا٘ ٝابتٚ ٛ
ٌطخؿ بٖ زض ثطٚوؿُ ثٛز و ٝتهٕيٓ ٟ٘بئي ث٘ ٝكؿت ثعسي زض حبقي ٝاخالؼ ؾبظٔبٖ ّٔاُ
زض ٘يٛيٛضن ٔٛوٌ َٛطزيس.
ثس٘جبَ ايٗ السأبت  ٚاخطاي ٔٛفميت آٔيع ٌطخؿ بٖ زض ثطآٚضزٖ تعٟسات ذٛز ٚظضاي
أٛضذبضخ 12 ٝوكٛض دً٘ ٛبت ٛزض حبقي٘ ٝكؿات ٘يٛياٛضن تهإيٓ ذاٛز ٔجٙاي ثاط ٚضٚز
ٌطخؿ بٖ ثٔ ٝطحّٔ ٝصاوطات فكطز ٜادالْ ٕ٘ٛز٘س .اِج  ٝاياٗ ٔٛياٛگ لاطاض ثاٛز زض ٘كؿات
ؾطاٖ ٘بت ٛزض ضيٍب ( ِي ٛا٘ي ر زض ٘ٛأجط ٘ 1002يع ُٔطح  ٚاذص تهٕيٓ ٌطزز و ٝثب تٛخ ٝثاٝ
٘ظط ٔثجت ٚظضاي أٛضذبضخ ٝوكٛضٞبي دً ٛايٗ ٔٛيٛگ ث ٝتهاٛيت ؾاطاٖ ضؾايس .ثٟطحابَ
٘كؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض ضيٍب زض ٘ٛأجط ؾبَ  1002ثطاي ٌطخؿ بٖ خٟت دجٛض اظ ايٗ ٔطحّاٚ ٝ
ٚضٚز ثٌ ٝبْ ثعسي ثؿيبض حيبتي ثٛز  ٚؾطاٖ ثط تهٕيٓ ٚظاضي أٛض ذبضخ ٝنحٟ٘ ٝبز٘س  ٚاياٗ
أط پيطٚظي ٕٟٔي ثطاي ٌطخؿ بٖ ثٛز.
ثطاي ٌصض اظ ايٗ ٔطحّ ٚ ٝاذص تهٕيٓ فٛق زض ٔيبٖ وكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٛزٛ٘ ٚگ زيسٌبٜ
ٚخٛز زاقت .يه ٍ٘ب ٜضٚيىطز وكٛضٞبي اضٚپبئي ثٛز ؤ ٝع مس ثٛز٘اس ٌطخؿا بٖ ٙٞاٛظ ثاٝ
تعٟسات ذٛز ثط اؾبؼ اؾ ب٘ساضزٞبي ٔٛخٛز اظ خّٕ ٝا٘دبْ اناالحبت زض ثراف لًاب  ٚلاٜٛ
لًبئي ٚ ٝظ٘ساٖ ٞب  ٚزازٌؿ طي دسْ ضدبيت حمٛق ٔربِفيٗ دسْثطٌعاضي ناحيث ا٘ ربثابت
ٞب  ٚتعييٗ ،ٚبي  ٚاذ يبضات ٚظاضت وكٛض  ٚثطذي حٛظٜٞبي زيٍط ا٘دابْ ٘اسازٔ ٚ ٜؿا حك
ٚضٚز ثٔ ٝطحّ ٝثعسي ٘يؿت .ح ي ثطذي وبضقٙبؾبٖ ٌطخي ٘ظيط وبذاب وبتؿايسازظ٘ ٜياع ثاب
تهٛيت ايٗ أط اثطاظ دميسٕٛ٘ ٜز ٜثٛز وٛٙٞ ٝظ ٔٛاضز ثؿيبضي اؾت وٌ ٝطخؿ بٖ ثبياس ثاطاي
دجٛض اظ ايٗ ٔطحّ ٝا٘دبْ زٞس .ؾُث زٔىطاؾي زض ٌطخؿ بٖ ثؿايبض پابئيٗ تاط اظ ؾاُث ٘ابتٛ
اؾت .دسْ ٚخٛز ل ٜٛلًبئئ ٝؿ مُ دسْ ٚخٛز ُٔجٛدبت آظاز  ٚفكبض ثٔ ٝرابِفيٗ اظ خّٕاٝ
آٟ٘ب اؾت www.Inter press News Agency, 20 Sep, 2006 ( .ر زيپّٕابتٞابي غطثاي
ٔميٓ ٌطخؿ بٖ  ٓٞزض ٌعاضقي ث ٝادًبي ٘بت ٛادالْ وطز٘س ٞطچٙس زض حٛظ ٜزفبدي السأبت ٚ
انالحبت ذٛثي نٛضت ٌطف  ٝاؾت ِٚي زض ثرف خبٔعٔ ٝاس٘ي ايٍ٘ٛٙا٘ ٝيؿات  .اناالحبت
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ؾيؿ ٓٞبي ا٘ ربثبتي تابو ٖٛٙا٘دابْ ٘كاس ٜلا ٜٛلًابئئ ٝؿا مُ ٘يؿات زازٌؿا طي ثاٝ
انالحبت ٌؿ طز٘ ٜيبظ زاضز فعبِيتٞبي ٚظاضت وكٛض تحت و ٙطَ ٘يؿت  ٚآظازي ُٔجٛدابت
ثؿيبض ٔحسٚز اؾت (  The Messenger,13 June:2006ر .اِج  ٝزاليُ ٔ ٕٟط اضٚپبئيابٖ
ٚخٛز اذ الف ٔيبٖ ٔؿى ٚ ٛتفّيؽ دسْ حُ  ٚفهُ ٔٙبلكبت زاذّي  ٚخسائي َّجاي ٞاب ٚ
ثطذي ٔؿبئُ زاذّي زيٍط ٔيثبقس .زض ٔمبثُ آٔطيىاب ٔع ماس ثاٛز ٌطخؿا بٖ ثا ٝذاٛثي ثاٝ
تعٟسات ذٛز دُٕ وطزٔ ٚ ٜؿ حك ٚضٚز ثٔ ٝطحّ ٝثعسي اؾت .ثسيٗ تطتيت الثاي آٔطيىاب زض
ايٗ ذهٛل ٔٛفكٌطزيس .ؾبآوبقٛيّي ضئيؽ خٕٟٛض ٌطخؿا بٖ پاؽ اظ اداالْ تهإيٓ ٘ابتٛ
ادالْ وطز ؤ ٝب ثبثت ذٛاٞيٓ وطز و ٝقطيه ُٕٔئٙي ثاطاي ٔ حاسيٗ ٘ابت ٛذاٛاٞيٓ ثاٛز ٚ
تالـ ٔيوٙيٓ زض ثطلطاضي نّث  ٚثجبت  ٚأٙيات زض وكاٛض ُٙٔ ٚما ٝتٕابْ تاالـ ذاٛز ضا
ثٕٙبييٓ ٘ ٚبت ٛثعٛٙاٖ يه ؾيؿ ٓ أٙي ي لبزض ث ٝتًٕيٗ أٙيات ٌطخؿا بٖ ٔيجبقاس .ثاسٖٚ
تطزيس اِحبق ث٘ ٝبت ٚ ٛاتحبزي ٝاضٚپب  ٚادبز ٜتٕبٔيات اضياي ٌطخؿا بٖ اناّي تاطيٗ اِٛٚيات
ؾيبؾت ٔب ٔي ثبقس .ضئيؽ خٕٟٛض ٌطخؿ بٖ ايٗ ٔ ٟٓضا يه پيطٚظي ثعضي ثطاي ٌطخؿ بٖ
ذٛا٘س  ٚافعٚز لجال ٌطخؿ بٖ زض چبضچٛة ثط٘بٔٔ ٝكبضوت ثطاي نّث ثب ٘بتٕٞ ٛىبضي ٔي وطز
حبَ آ٘ىٔ ٝطحّ ٝو٘ٛٙي ثٔ ٝعٙبي ثطٌكت ٘بپصيط ثٛزٖ حطوت ٌطخؿ بٖ ث ٝؾإت دًاٛيت
زض ٘بت ٛاؾتCaucasus Press Agency & Imedi TV Chanel21,Sep,2006 (.ر
ضئيؽ خٕٟٛض ٌطخؿ بٖ ؾابَ  1002ضا ؾابَ ٘ابت ٛزض ٌطخؿا بٖ اداالْ ٕ٘اٛز ٚ ٚداس ٜزاز
ٌطخؿ بٖ تب پبيبٖ زٚض ٜا َٚضيبؾت خٕٟٛضي ٚي ث٘ ٝبت ٛثپي٘ٛسز ww.iwpr.net ( .ر
ثٟطحبَ اتربش ايٗ تهٕيٓ ٚ ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ثٔ ٝطحّ ٝثعسي ٌابٔي خسياس ثاطاي اياٗ
وكٛض خٟت دًٛيت وبٔ ُ زض ٘بت ٛثٛز ٔ ٚؿيط اياٗ وكاٛض ثاطاي اِحابق ضا ثؿايبض ٘عزياه ٚ
ٕٛٞاض تط ٕ٘ٛز.
 _8هشحلِ ٍضعيت هزاكشات فطشدُ ٍ سخت

1

ٌطخؿ بٖ زض تبضيد  12ؾپ بٔجط  1002ثطاثط ثب  70قٟطيٛض  2725ثاب تهاٛيت ٚظضاي
أٛض ذبضخ 12 ٝوكٛض دً٘ ٛبت ٛزض حبقي ٝاخالؼ ٔدٕع دٕٔٛي ؾبظٔبٖ ّٔاُ زض ٘يٛياٛضن
ٚاضز ٔطحّٔ ٝصاوطات فكطز ٚ ٜخسي ٌطزيسٌ .طخؿ بٖ ثب اخطاي تعٟاسات ذاٛز  ٚثاٙٔ ٝظاٛض
اخطاي تعٟسات ذٛز زض ٔطحّ ٝخسيس ٌف ٍٛيٞبي فكطز ٜثب ٟ٘بزٞبي شي ضثٍ ٘بت ٛاظ يىؿٚ ٛ
)Intensified Dialogue Status ( IDS

1
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ٞط يه اظ وكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٛاظ ؾٛي زيٍط ٕٞ ٚىبضي  ٚوؿت ٔؿبدست ثب زيٍط وكاٛضٞبي
ٔٛثط  ٕٞ ٚؿبي٘ ٝظيط وكٛضٞبي ثبِ يه  ٚتطوي ٝضا آغبظ ٕ٘ٛز .لطاض ثٛز ايٗ تهٕيٓ زض اخاالؼ
ؾطاٖ ٘بت ٛزض ضيٍب اتربش قٛز و ٝزٔ ٚب ٜظٚزتط اظ ٔٛدس  ٚتٛؾٍ ٚظضاي أٛض ذبضخ ٝوكاٛضٞبي
دً٘ ٛبت ٛزض ٘يٛيٛضن ٌطف  ٝقسٞ .ط چٙس ؾطاٖ ٘يع ثط تهٕيٓ ٚظضاي أٛض ذبضخ ٝدً ٛناحٝ
ٌصاق ٙس(Caucuses Press & Inter press news & The Messenger , 22,sep,2006) .
زض خٛالي ؾبَ  1001پٙدٕيٗ ٘كؿت ٔك طن ٌطخؿ بٖ ٘ ٚبت ٛزض ثطٚوؿاُ ثطٌاعاض
ٌطزيس .زض ايٗ ٘كؿت ٔٛيٛدبت ال هبزي ٔ ٚبِي ٔ ٕٟطيٗ ٔؿبئُ ٔاٛضز ثحاب ثاٛز ٔ ٚماطض
ٌطزيس ؾيؿا ٓ ثٛزخا ٝثٙاسي  ٚثط٘بٔا ٝضياعي زض ٚظاضت زفابگ ٌطخؿا بٖ تأؾايؽ ٌاطزز.
ٌطخؿ بٖ لهس زاقت تب اٚاذط ؾبَ  1001اظ ايٗ ٔطحّ٘ ٝيع دجٛض ٕ٘بيس  ٚثأ ٝطحّا ٝثعاسي
1
ٌبْ ثطزاضز .اِج  ٝتبوٛٔ ٖٛٙفك ث ٝايٗ ٔ٘ ٟٓكس ٜاؾت.
ٍ _1سٍد بِ هشحلِ ٍضعيت طشح اقذام عضَيت

2

ايٗ ثط٘بٔ ٝزض آٚضيُ  2333ثٙٔ ٝظٛض وٕه ث ٝوكٛضٞبئي و ٝتٕبيُ اِحابق ثا٘ ٝابت ٛضا
زض نٛضت ا٘دبْ تعٟسات  ٚاِعأبت  ٚحٕبيت دّٕي اظ  ٕٝٞخٙجاٞٝابي دًاٛيت ٘ابت ٛزاض٘اس
ٔعطفي ٌطزيس.
ٔ ٕٟطيٗ ٚيػٌيٞبي ايٗ ثط٘بٔ ٝدجبضتٙس اظ  www.Intranet.Parliament.ge ( :ر
 -2اضائ ٝثط٘بٔٞٝبي ؾبالّ٘ٔ ٝي اظ ؾٛي وكٛضٞبي ٔ مبيي دًٛيت خٟت پٛقف لاطاض
زازٖ اثعبز ؾيبؾي حمٛلي ال هبزي زفبدي أٙي ي
 -1ايدبز ٔىب٘يعْ ٔ ٕطوع ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾي پيكطفتٞابي ا٘دابْ قاس ٜاظ ؾاٛي وكاٛض
زاَّٚت دًٛيت قبُٔ تساثيط ؾيبؾي  ٚفٙي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘كؿتٞبي ؾابال٘2+23 ٝ
زض ؾُث قٛضا ثطاي اضظيبثي پيكطفت ٞب
 -7تكىيُ يه اتبق تؿٛي 3ٝثٙٔ ٝظٛض وٕه ثٔ ٝؿبدستٞبي ا٘دبْ قس ٜاظ ؾاٛي ٘ابتٛ
وكٛضٞبي دً ٛث ٝوكٛضٞبي َبِت دًٛيت زض حٛظٜٞبي زفبدي ٘ ٚظبٔي
 -0تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاي ٚيػ ٜزفبدي ثطاي وكٛضٞبي ٔ مبيي قبُٔ اضظيبثيٞب ٔ ٚاطٚضي ثاط
اٞساف ثط٘بٔ ٝضيعي قس ٜاظ لجُ.
 2دال ٜٚثط ٌطخؿ بٖ وكٛضٞبي اٚوطايٗ وطٚاؾي آِجب٘ي ٔ ٚمس٘ٚي٘ ٝيع زض ايٗ ٔطحّ ٝاظ دًٛيت لطاض زاض٘س.
)Membership Action Plan (MAP
3
Сlearing-house
2
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ٞط چٙاس ٌطخؿا بٖ ثعاس اظ ا٘دابْ ٔطاحاُ تكاطيفبتي  ٚضدبيات قاطايٍ ٔ ٚعيبضٞابي
دًٛيت ايٗ ٔطاحُ ضا َي ٕ٘ٛٙز ٜاؾت ِٚي او ٖٛٙزيسٌبٞي و ٝزض زض٘ ٖٚبتٛٔ ٛضز حٕبيات
خسي آٔطيىب اؾت ثط ايٗ دميس ٜاؾت ٌطخؿ بٖ ثسِيُ تٟسيسٞبي ضٚؾي ٚ ٝقطايٍ ذبني وٝ
زاضا ٔي ثبقس ثبيس اظ َي ٕ٘ٛزٖ ٔطاحُ تكطيفبتي تعطي قاس ٚ ٜدابزي آٖ ٔؿا ثٙي ٌاطزز.
ِٚي ٘ى  ٟٓٔ ٝايٗ اؾت ٘حا ٜٛتهإيٓ ٌياطي زض ٘ابت ٛثاٌ٘ٛ ٝا ٝاي اؾات وا ٝثبياس چٙايٗ
تهٕيٕبتي ث ٝاخٕبگ تهٛيت ٌطزز .تحّيُ ٞب ايٍ٘ٛٙا ٝاؾات واٌ ٝطخؿا بٖ زض ؾابَ 1002
زدٛتٙبٔٚ ٝضٚز ثٔ ٝطحَّ ٝطح دّٕي دًٛيت ( ٔبح ر ضا زضيبفت ٕ٘بيس  ٚاح ٕبال تب پبيبٖ زٞاٝ
ا َٚلطٖ  12ضؾٕبًٌ ث ٝدًٛيت ٘بت ٛزض آيسٔ .دٕع پبضِٕب٘ي ٘بت ٛثب تهٛيت لُعٙبٔ ٝاي زض ؾابَ
 1002اظ زِٚتٞبي دً٘ ٛبت ٛذٛاؾت تب حس أىبٖ ثط ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ثٔ ٝطحّاَ ٝاطح الاساْ
دًٛيت تب ؾبَ  1002وٕه ٕ٘بيٙسhttp://eurasianet.org( .ر
 -5عضَيت سسوي دس ًاتَ گام پاياًي
زض نٛضت اخطاي وبٔ ُ ٔطحَّ ٝاطح الاساْ دًاٛيت وكاٛضٞب ثاطاي وؿات ٚياعيت
دًٛيت ضؾٕي زدٛت ٔي ٌطز٘س .ايٗ ٔطحٌّ ٝبْ پبيب٘ي اؾت .وكٛضٞبي آِجاب٘ي وطٚاؾاي ٚ
ٔمس٘ٚي ٝؾ ٝوكٛضي ٞؿ ٙس وٚ ٝاضز ٔطحَّ ٝطح الساْ دًٛيت قس ٜا٘اس  ٚزض حابَ اخاطاي
ٔعيبضٞبي ايٗ ٔطحّٞ ٝؿ ٙسٔ .مبٔبت ٌطخي ؾابَ  1002ضا ثعٙاٛاٖ ٚضٚز ثا ٝاياٗ ٔطحّاٚ ٝ
ؾبَ  1003ضا ؾبَ دًٛيت ذٛز زض ٘بت ٛتطؾيٓ ٕ٘ٛز ٜا٘س  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٔ ٟٓاظ ٞيچ
تالـ  ٚوٛقكي زضيغ ٕ٘ٛٙز ٜا٘س ٞطچٙس ثسِيُ قطايٍ زاذّي وكٛض  ٚثطٚظ ثطذي تحٛالت ٚ
ثحطاٖ ٞب آٟ٘ب ضا زض ضؾيسٖ ث ٝاٞسافكبٖ زچابض ٔكاىُ ٕ٘اٛز ٜاؾات .أاب ٌطخؿا بٖ ثاطاي
دًٛيت ضؾٕي زض ٘بت٘ ٛيبظ ث ٝثطزاق ٗ يه ٌبْ زيٍط يعٙي ٚضٚز ثَ ٝطح الساْ دًاٛيت زاضز.
ٞطچٙس ٔ ٕٟطيٗ ٌبْ ٔيثبقس.
هَاضع سٍسيِ ًسبت بِ گستشش ًاتَ يا عضَيت كطَسّاي قفقاص جٌَبي بِ ًاتَ
ٔٛيع ٚالعي ضٚؾئ ٝربِفت ثب ٌؿ طـ ٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ  ٚآؾيبي ٔطواعي اؾات.
ضٚؾي ٝزض ذهٛل فعبِيتٞبي ضٚظ افع٘ ٖٚبت ٛزض ايٗ ُٔٙم ٝدىؽ اِعُٕ ثؿايبض حؿبؾاي اظ
ذٛز ٘كبٖ ٔي زٞس  ٚآٖ ضا تحُٕ ٘رٛاٞس وطز ٞ ٚط چٌ ٝطخؿ بٖ ث ٝؾٕت ٘بتٔ ٛي ضٚز  ٚاياٗ ؾيبؾات
ضا تعميت ٔي وٙس ٍ٘ب ٜذهٕب٘ ٝضٚؾي ٝثيك ط ٔي قاٛز( www.Ria Novosti, 22 Sep, 2006( .
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اظ ٘ظط ضٚؾي ٝحًٛض ٘بت ٛزض لفمبظ ضا ٔي تٛاٖ يه ثبظي ثب حبنُ خٕع خجطي نافط زا٘ؿات.
ثطاي ثؿيبضي اظ ثبظيٍطاٖ ضٚؾي فعبِيتٞبي ٘بت ٛزض ُٔٙم ٝزض ٞط قىّي ثط دّيٙٔ ٝبفع ضٚؾيٝ
ٔحؿٛة ٔي ٌطزز .أب ٘بتٔ ٛأٔٛضيت زاضز تب ث ٝضٚؾي ٝايٗ ٌ٘ ٝ٘ٛكبٖ زٞس وا ٝفعبِياتٞابي
ايٗ ؾبظٔبٖ زض ُٔٙمٔ ٝكرهب دّي ٝزِٚت ث ٝذهٛني ٘جٛز ٚ ٜث ٝايٗ وكاٛض إَيٙابٖ زٞاس
و ٝثب افعايف أٙيت ُٔٙم ٝاي و ٝاظ ثط٘بٔٞٝبي ٘بت ٛث ٝزؾت ٔي آياس أٙيات ٕٞؿابيٍبٖ اظ
خّٕ ٝأٙيت ضٚؾي٘ ٝيع افعايف ذٛاٞس يبفتٛٔ ( .ؾٛي  2720ل  21ر ضٚؾاي ٝزض اٚاياُ
ز ٝ٘ 30 ٝٞتٟٙب ايٗ ُٔٙم ٝضا ُٔٙمٙٔ ٝبفع حيبتي ذٛز ٔي ٘بٔيس ثّى ٝايٗ حك ضا ثطاي ذاٛز
لبئُ قس ٜثٛز و ٝايٗ وكٛض زض تٕبْ ٔٙبَك ثحطا٘ي وكٛضٞبي ٔك طن إِٙبفع حًٛض ٔاٛثط زاقا ٝ
ثبقس .ضٚؾئ ٝع مس ثٛز ٞيچ َطح نّحي زض اياٗ ُٔٙما ٝثاس ٖٚحًاٛض ضٚؾاي ٝلبثاُ اخاطا
ٕ٘يثبقس .زض چبضچٛة ايٗ ؾيبؾت ضٚؾي ٝتالـ وطز تب ٘مف يه لاسضت يابٔٗ ناّث ضا زض
ُٔٙم ٝثبظي ٕ٘بيس  ٚثب حًٛض ٘ظبٔي ذٛز زض ُٔٙمٛٔ ٝلعيت ؾيبؾي ذٛز ضا تمٛيت  ٚاد جابض
اؾ طاتػيىي ذٛز ضا تمٛيت ٕ٘بيسٛٔ ( .ؾٛي  2720ل  17ر
اِج  ٝثب تٛخ ٝث ٝخبيٍب ٚ ٜتٛاٖ ضٚؾي ٝثطاي ٔمبثّ ٝثب اياٗ تهإيٓ ٘ابتٚ ٚ ٛالعياتٞابي
ٔٛخٛز زض خٟبٖ زض پي تحٛالت پؽ اظ فطٚپبقي قاٛضٚي ؾابثك  ٚثاٛيػ ٜپاؽ اظ ٚالعا22 ٝ
ؾپ بٔجط ث٘ ٝظط ٔيضؾس ضٚؾي ٝزض تالـ اؾت و ٝثٛ٘ ٝدي ثب اياٗ ٌؿا طـ ذاٛز ضا ٕٞاطاٜ
وٙس  ٚخّٛي يطضٞبي ثعسي ضا ثٍيطز .پيطٚظي ا٘مالة ضظ زض ٌطخؿ بٖ و ٝث٘ ٝاٛدي پياطٚظي
غطة ثٛيػ ٜضليت انّي ضٚؾي ٝيعٙي آٔطيىب ٔحؿٛة ٔي قس ٘كبٖ اظ تًعي لسضت ضٚؾايٝ
زض ٌطخؿا بٖ ثااٛز .تٛافاك ضٚؾااي ٝثاطاي ذااطٚج ٘يطٞٚابي ٘ظاابٔي ِ ٚدؿا يىي  ٚثطچيااسٖ
پبيٍبٜٞبي ٘ظبٔي ذٛز اظ ٌطخؿ بٖ تب ؾبَ ٘ 1002يع اظ زيٍط ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ثبضظ  ٚآقىبض وٛتابٜ
آٔسٖ ضٚؾي ٝاظ ؾيبؾتٞبي لجّي ذٛز حسالُ زض ٌطخؿا بٖ ثاٛز .اٟ،ابضات الٚضٚف ٘ياع زض
ٕٞيٗ ضاؾ ب لبثُ تحّيُ اؾت؛ الٚضٚف ٚظيط أٛض ذبضخ ٝضٚؾاي ٝپاؽ اظ اترابش تهإيٓ ٘ابتٛ
ثطاي ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ثٔ ٝطحّٔ ٝاصاوطات فكاطز ٚ ٜخاسي زض حبقاي٘ ٝكؿات ٘يٛياٛضن زض
قٟطيٛض  2725ادالْ وطز ٌؿ طـ ٘بتٚ ٛالعي ي اؾات وا ٝثبياس زض ثابض ٜآٖ ناحجت قاٛز؛
ٌؿ طـ ٘بت ٛاق جب ٜاؾت  ٚزض ديٗ حبَ يه ٚالعيت اؾت  ٚضٚؾي ٝتٕبيُ زاضز زالياُ ذاٛز
ضا زض ايٗ ذهٛل پكت ٔيع ٔصاوطُٔ ٜطح وٙس ظيطا تكاىيُ قاٛضاي ضٚؾاي ٝا ٘ابت ٘ ٛيداٝ
ٕٞىبضيٞبي زٚخب٘ج ٝاؾت و ٝثب ٔٛفميتٞبي ثؿيبضي ٕٞ ٓٞطا ٜثٛز ٜاؾت؛ ضٚؾي ٝاظ تٕبٔي
أىب٘اابت  ٚح ااي أىب٘اابتي ث ٟااط اظ وكااٛضٞبي زيٍااط ثااطاي ٔجاابضظ ٜثااب تطٚضيؿاآ ثطذااٛضزاض
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اؾت (  www.iras.irر .خبِت اؾت ايٛا٘ ٚظيط زفبگ ضٚؾيٕٞ ٓٞ ٝعٔبٖ اداالْ ٕ٘اٛز واٝ
اِحبق ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبتٞ ٛيچ تٟسيسي دّي ٝضٚؾي٘ ٝرٛاٞس ثٛزٚ .ي زض ٔهبحج ٝثب ٔؿى٘ ٛياٛظ
افعٚز ٜاؾت أٙيت ضٚؾي٘ ٝيع زض نٛضت اِحبق ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبت ٛثأ ٝرابَط٘ ٜرٛاٞاس اف ابز
( .(www.Messenger,26 sep,200ا ِج اٚ ٝظاضت أاٛض ذبضخا ٝضٚؾايٞ ٝآ ثاب ناسٚض
ثيب٘ي ٝاي ادالْ ٕ٘ٛز ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبتٙٔ ٛابفع ال هابزي ؾيبؾاي ٘ ٚظابٔي ضٚؾاي ٝضا
ثُٛض خسي تحت تأثيط ذٛاٞس ٌصاقات ٚ ٚياعيت وٙا٘ٛي  ٚقاىٙٙس ٜلفمابظ ضا قاىٙٙس ٜتاط
ذٛاٞس وطز.
شوط ايٗ ٘ى  ٝيطٚضي اؾت و ٝضاٞجطز ضٚؾي ٝزض ٔمبثاُ ٘ابت ٛثبثات پبياساض  ٔ ٚهاّت
٘جٛز ٚ ٜثط حؿت قطايٍ زاذّي  ٚثيٗ إِّّي ٔ حا ٚ َٛا٘عُابف پاصيط ثاٛز ٜاؾات .ضٞجاطاٖ
ضٚؾيٕٞ ٝىبضي ثب ٘بت ٛضا ٔٛضز ٔالحظ ٝلطاض ٔي زٙٞس أب ٕٞعٔابٖ ٌؿا طـ ٘ابت ٛثا ٝؾإت
قطق ضا تٟسيس خسي أٙي ي ثطاي ذٛز لّٕساز ٔيٕ٘بيٙس .وطّٔيٗ تكىيُ قٛضاي ٘بت ٛا ضٚؾايٝ
ضا ٔ ٕٟطيٗ دبُٔ پيكطفت ثطاي نّث  ٚثجبت زض ُٔٙمٔ ٝي زا٘اس .ضٚؾاي ٝتاطخيث ٔايزٞاس
ثدبي ضاٞجطز وبٞف ٘فٛش ٘بت ٛضاٞجطز ٕٞىبضي ثب ضٚؾي ٝضا و ٝاظ ؾاٛي ادًابي ٘ابت ٛز٘جابَ
ٔي قٛز ضا ا٘ ربة وٙس .دّي ضغٓ وبٞف لسضت ضٚؾي ٝزض ُٔٙم ٝاياٗ وكاٛض ٙٞاٛظ ثعٙاٛاٖ
٘يطٚي ثطخؿ ٔ ٝحؿٛة ٔي قٛز  ٚپك يجب٘ي ايٗ وكاٛض اظ ٞطٌ٘ٛا ٝضا ٜحّاي ثاطاي ُٔٙماٝ
يطٚضي اؾت .ضٚؾي ٝايٗ تٛا٘بيي ضا زاضز و ٝاظ َطيك ضغيٓٞبي خسايي َّت زض ُٔٙم ٝلفمابظ
خٛٙثي  ٚثٛيػ ٜاظ َطيك خٕٟٛضيٞبي ذٛزٔر ابض آثربظياب  ٚاٚؾا يبي خٙاٛثي ثُاٛض ٔاٛثط
دًٛيت ٌطخؿ بٖ زض ٘بت ٛضا ٚت ٛوٙسٛٔ ( .ؾٛي  2720ل  221ر
تبعات الحاق گشجستاى بِ ًاتَ بش كطتَسّاي هٌطقتِ خاصتِ سٍستيِ ٍ جوْتَسي
اسالهي ايشاى
ٌطخؿ بٖ زض ايٗ ا٘سيك ٝاؾت و ٝپيٛؾ ٗ آٖ ث٘ ٝبت ٛآيٙس ٜايٗ وكاٛض ضا ٘ا ٝتٟٙاب زض
حٛظ ٜأٙي ي تًٕيٗ ذٛاٞس وطز ثّىٛٔ ٝخت قىٛفبئي ال هبزي  ٚثجبت آٖ ذٛاٞس قس .اياٗ
زض حبِي اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝضٚيىطز ضٚؾي ٝثٌ ٝؿ طـ ٘بت ٛث ٝلفمبظ خٛٙثي  ٚتٟسيس ٔطظٞبي
خٛٙثي ضٚؾي ٝتٛؾٍ ٘بت ٝ٘ ٛتٟٙب ايٗ وكٛض ث ٝثجبت ٘رٛاٞس ضؾيس ثّىٛٔ ٝخات ثايثجابتي ٚ
٘بآضأي  ٚثطٚظ تٙف زض زض ٖٚايٗ وكٛض ثسِيُ افاعايف ضلبثات ٔيابٖ ضٚؾاي٘ ٚ ٝابت ٚ ٛغاطة
ذٛاٞس قسِ .صا ث ٝدميس ٜضٚؾيٚ ٝضٚز ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبتٙٔ ٛبفع ال هابزي ؾيبؾاي ٘ ٚظابٔي
ايٗ وكٛض ثُٛض خسي تحت تأثيط لطاض ذٛاٞس ٌطفات ٚ ٚياعيت وٙا٘ٛي  ٚقاىٙٙس ٜلفمابظ ضا
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قىٙٙسٜتط ذٛاٞس وطزٍ٘ .طا٘ي ضٚؾي٘ ٝؿجت ث ٝحًٛض ٘بت ٛزض لفمبظ ايٗ اؾت وا ٝزض ناٛضت
تحمك ايٗ أط زض حٛظ٘ ٜفٛش  ٚحيبٌ ذّٛت ذٛز ثي تطزيس اؾ طاتػي زٔٚي٘ ٛٙؿجت ث ٝؾابيط
وكٛضٞبي ُٔٙم ٝث ٝآؾب٘ي اتفبق ذٛاٞس اف بز  ٚايٗ اتفبق ثطاي ضٚؾي ٝخجطاٖ ٘بپاصيط ذٛاٞاس
ثٛز ٍ٘ .طا٘ي زيٍط ضٚؾي٘ ٝبأٗ قسٖ ٔطظٞبي خٛٙثي ذٛز ثاب تٛخا ٝثا ٝپ ب٘ؿايُ ٔٛخاٛز زض
ٔٙبَك لفمبظ خٛٙثي  ٚقٕبِي ثطاي افعايف ايٗ ٘بأٙي ٞبؾات وإٔ ٝىاٗ اؾات پيأٔاسٞبي
غيط پيف ثيٙي قس ٜاي ثطاي ايٗ وكٛض زضپي زاق  ٝثبقس.
خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝؿبيٍي ُٔٙم ٝلفمبظ خٛٙثي ث ٝذٛز ٕٞاٛاضٜ
ث ٝايٗ ُٔٙم ٝثعٛٙاٖ حبقي ٝأٙي ي ذٛز ٍ٘طيؿ ٚ ٚ ٝخٛز أٙيت زض اياٗ ُٔٙما ٝضا ٕٞب٘ٙاس
أٙيت زض وكٛض ذٛز تّمي ٕ٘ٛز ٚ ٜثط دىؽ ٚخٛز ٘بأٙي  ٚثي ثجابتي ٕٞچا٘ ٖٛابأٗ ثاٛزٖ
ٔطظٞبي ذٛز تّمي ٔي ٕ٘بيسِ .صا خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ٌؿ طـ ٘بت ٛث ٝؾإت قاطق ٚ
ثٛيػُٙٔ ٜم ٝلفمبظ خٛٙثي ضا تٟسيس خسي أٙي ي ثطاي ذاٛز لّٕاساز ٔاي ٕ٘بياس .ثايتطزياس
ٌؿ طـ ٘بت ٛزض حبقيٞٝبي أٙي ي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ تٟسيس خسي ثطاي اياطاٖ اؾات ٚ
ايٗ ٔ ٟٓثب ٔٙبفع وكٛضٔبٖ زض تٙبلى آقىبض اؾت .ايطاٖ زض ُٔٙم ٝزاضاي ٔٙابفعي اؾات واٝ
٘جبيس ٔٛضز ذسق ٝلطاض ٌيطز  ٚؾعي ٕ٘ٛزٕٛٞ ٜاض ٚ ٜثُٛض فعبال٘ ٝزض تٛؾاعٙٔ ٝابَك قإبِي
ذٛز إ ٞبْ ٚضظز .ايطاٖ ٔع مس اؾت تٛؾع ٝضٚظ افع ٖٚوكٛضٞبي ُٔٙم ٝزض  ٕٝٞاثعبز ثاٛيػٜ
زض ثعس ال هبزي ث٘ ٝفع خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ٔي ثبقس  ٚايٗ أط زض ثُٗ ذٛز أٙيت ضا
 ٓٞثٕٞ ٝطا ٜزاضزِ .صا حًٛض ٘ظبٔي آقىبض  ٚپٟٙبٖ ٘بت ٛزض أ ساز ٔطظٞبي ايطاٖ زض خٙاٛة ٚ
غطة  ٚاو ٖٛٙزض قٕبَ ٘ ٝتٟٙاب ٘ماف أٙي اي وكاٛضٔبٖ زض ُٔٙما ٝثّىا ٝأٙيات ّٔاي ٚ
تٕبٔيت اضيي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا ثاب ٔرابَطات  ٚتٟسياسٞبي خاسي ٔٛاخا ٝذٛاٞاس
ؾبذت .ثب دٙبيت ث ٝتجعبت ٔعثٛض ا٘دبْ السأبت الظْ خٟت وبٞف آثبض ٔٙفي تجعبت ٌؿ طـ
٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي ثطاي خٕٟاٛضي اؾاالٔي اياطاٖ اظ خّٕا ٝتمٛيات ثايف اظ پايف
ٕٞىبضي ٔيبٖ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب وكٛضٞبي ُٔٙم ٝثٛيػ ٜزض ثعس ال هبزي  ٚفطٍٙٞاي
ايدبز ظيط ؾبذتٞبي الظْ ثطاي پيٛؾ ٍي الظْ آٟ٘ب ثب ايطاٖ ٘ظيط ذُِِٛ ٌٛاٌ ٝابظ  ٚافاعايف
دالئك ٔك طن  ٚزيٍط السأبت الظْ  ٚيطٚضي ث٘ ٝظط ٔي ضؾس.
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اجالع سشاى ًاتَدس بخاسست ٍ ٍضعيت كطَسّاي آسياي هشكضي ٍقفقاص جٌَبي
٘كؿت ؾ ٝضٚظ ٜضٞجطاٖ  ٚؾطاٖ  12وكٛض دً ٛپيٕبٖ ٘ابت ٛزض تابضيد  1تاب  0آٚضياُ
 1002زض ثربضؾت پبي رت ضٔٚب٘ي ثب پصيطـ زدٛت اظ وطٚاؾي  ٚآِجب٘ي 1ثطاي اِحبق ث ٝاياٗ
پيٕبٖ ثبظٔب٘سٖ ٔمس٘ٚي ٝاظ ايٗ ٌط ٜٚثسِيُ ٔربِفتٞبي ي٘ٛبٖ داسْ ٔٛافمات ادًابء ثاٛيػٜ
فطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ ثب زدٛت اظ ٌطخؿ بٖ  ٚاٚوطايٗ خٟت پيٛؾ ٗ ثا٘ ٝابت ٛحٕبيات اظ اؾا مطاض
ؾبٔب٘ ٝزفبگ ٔٛقىي آٔطيىب زض اضٚپبي قطلي ( چه ِٟ ٚؿ بٖ ر ٔٛافمت ثب افعايف ٘يطٞٚابي
٘ظبٔي ٘بت ٛزض افاب٘ؿ بٖٕٞ ٚ 2چٙيٗ ٔٛافمت ثب تؿاطيع زض ض٘ٚاس ٔاصاوطات اِحابق ثٛؾاٙي ٚ
ٞطظٌٛ ٜيٗ ٍ٘ ٝ ٘ٛٔ ٚط ٚپبيبٖ يبفت.
ايٗ اخالؼ زض حبِي ثطٌعاض قس و ٝاذا الف اؾا طاتػيه ضٚؾاي ٚ ٝآٔطيىاب ثاط ؾاط زٚ
ٔؿأِ ٝثؿيبض حؿبؼ يعٙي ٌؿ طـ ٘بت ٛث ٝآؾيبي ٔطواعي  ٚلفمابظ  ٚحاٛظ٘ ٜفاٛش ضٚؾايٚ ٝ
اؾ مطاض ؾپط زفبگ ٔٛقىي آٔطيىب زض اضٚپبي قطلي ( ِٟؿ بٖ  ٚخٕٟٛضي چه ر ثا ٝاٚج ذاٛز
ضؾيس ٜثٛز .اٚوطايٗ ٌ ٚطخؿ بٖ  ٓٞثطاي غطة  ٓٞ ٚثطاي ضٚؾي ٝزاضاي إٞيت اؾ طاتػيه ٚ
حيبتي ٔي ثبقٙسِ .صا ٞط ز ٚلسضت تالـ ٔي وطز٘س تهإيٕبت ؾاطاٖ ٘ابت ٛضا ثا٘ ٝفاع ذاٛز
ٞسايت وٙٙس .زض ضلبثت تٍٙبت ًٙضٚؾاي ٚ ٝآٔطيىاب زض اياٗ دطنا ٝفكابضٞبي  ٚضايع٘ايٞابي
ضٚؾي ٝو ٝحٕبيت إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ٝضا زض پي زاقت وبضؾبظ ٌطزيس  ٘ ٚيد ٝث٘ ٝفع ضٚؾي ٝضلآ
ذٛضز  ٚآٔطيىب ث ٝذٛاؾ  ٝذٛز ٘طؾيس .ضٚؾاي ٝآِجاب٘ي  ٚوطٚاؾاي اظ وكاٛضٞبي پياطٚظ اياٗ
٘كؿت ثٛز٘سٌ .طخؿ بٖ ٔ ٚمس٘ٚي ٚ ٝتب حسٚزي اٚوطايٗ و٘ ٝؿجت ث ٝزيٍاط وكاٛضٞب تٕبياُ
ظيبزي ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛزاق ٙس قبيس ٘ ٝثربَط دسْ اخطاي اِعأبت  ٚقطايٍ ثّى ٝثسِيُ
تمبثُ ٔٙبفع ثبظيٍطاٖ انّي  ٚثعضي ٘ظيط ضٚؾي ٝآٔطيىب فطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ اظ پيٛؾا ٗ ثا٘ ٝابتٛ

 2ثب تهٕيٓ وكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٛوكٛضٞبي وطٚاؾي  ٚآِجب٘ي زض ٔطحّ ٝپبيب٘ي اِحبق لطاض ٌطف ٙاس  ٚتٟٙاب ثاطاي دًاٛيت
لُعي ذٛز أًبي پطٚتىُ اِحبق تٛؾٍ يىي اظ ٔمبٔبت ايٗ وكٛضٞب ثب زثيط وُ ؾابظٔبٖ  ٚتهاٛيت آٖ تٛؾاٍ پبضِٕابٖ
ٞبي ادًبي ٘بت ٛضا فطاض ضٚي ذٛز زاض٘س و ٝتهٛض ٔي قٛز َي ؾابَ آتاي (  1003ر ثا ٝدًاٛيت لُعاي ٘ابت ٛزض آيٙاس.
وطٚاؾي  ٚآِجب٘ي ثب ايٗ ٌبْ ٔٛفك ذٛز ٔؿيط دًٛيت زض اتحبزي ٝاضٚپب ضا ٘يع ثطاي ذٛز ٕٛٞاض وطز٘اس واٛٔ ٝفميات ٞابي
آٟ٘ب ضا ًٔبد ٔي ٕ٘بيس.
ٛٔ 1افمت ادًبي ٘بت ٛثب افعايف ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ذٛز زض افاب٘ؿ بٖ اظ زيٍط تهٕيٕبت اياٗ ؾابظٔبٖ زض ٘كؿات ثربضؾات
ثٛز .ايٗ ؾبظٔبٖ ثب ادعاْ يه ٌطزاٖ ( ٘ 100فط ر ٘يطٚي خسيس اظ ؾٛي فطا٘ؿ ٝثا ٝافاب٘ؿا بٖ  ٚتكاىيُ اضتاف ٞ 20اعاض
٘فطي افاب٘ؿ بٖ تب ؾبَ ٛٔ 1020افمت ٕ٘ٛز٘ .بت ٛزض افاب٘ؿ بٖ ٞ 01عاض ٘يط ٚاظ  00وكٛض خٟبٖ زاضز.
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و ٝثطاي ٔمبٔبت و٘ٛٙي وكٛضٞبي ٔعثٛض ثؿيبض حيبتي  ٟٓٔ ٚثاٛز حاسالُ ثاطاي ؾابَ آتاي
ثبظٔب٘س٘س.
خٛضج ثٛـ لجُ اظ آغبظ ٘كؿت ؾطاٖ ٘ابت ٛزض ثربضؾات ثاب ؾافط ثا ٝويا پبي رات
اٚوطايٗ تالـ وطز زض ايٗ ٘كؿت ٔٛافمت ادًب ثطاي ٌؿ طـ ٘بت ٛث ٝقطق  ٚثعجابضتي ٔداٛظ
زدٛت اظ اٚوطايٗ ٌ ٚطخؿ بٖ ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛضا وؿت وٙس ِٚاي ثاسِيُ ٔربِفاتٞابي
خسي ضٚؾيٛٔ ٝفك ث ٝايٗ ذٛاؾ  ٝذٛز ٍ٘طزيس .پيكٟٙبز خٛضج زثّيا ٛثاٛـ ضئايؽ خٕٟاٛض
ايبالت ٔ حس ٜآٔطيىب زض ذهٛل پصيطـ ؾطيع ٌطخؿ بٖ  ٚاٚوطايٗ ثب ٔربِفت آٍ٘اال ٔطواُ
نسضادظٓ إِٓبٖ ٘ ٚيىٛالظ ؾبضوٛظي ضئيؽ خٕٟٛض فطا٘ؿ٘ ٝيع ضٚثاطٌ ٚطزياسِ .اصا دّاي ضغآ
حٕبيت تٕبْ ديبض  ٚثي زضيغ آٔطيىب اظ دًٛيت ٌطخؿا بٖ  ٚاٚواطايٗ زض ٘ابت ٚ ٛضايع٘ايٞابي
آٔطيىب َي ؾبَٞبي ٌصق  ٝثربَط ٔربِفت ٞب  ٚفكبضٞبي ضٚؾاي ٚ ٝإِٓابٖ  ٚفطا٘ؿا٘ ٝابتٛ
دًٛيت ز ٚخٕٟٛضي قٛضٚي ؾبثك ضا زض ايٗ پيٕبٖ ث ٝتأذيط ا٘ساذت  ٚادالْ وطز و ٝاظ ٘ظاط
اؾ طاتػيه دًٛيت ز ٚوكٛض حبقي ٝزضيبي ؾيب ٜزض ايٗ اتحبزي ٝثؿيبض ٔ ٟٓاؾت ِ ٚصا ٔؿايط
دًٛيت آٟ٘ب ازأ ٝذٛاٞس يبفت .ضٚؾي ٝپيٛؾ ٗ ايٗ ز ٚوكٛض ث٘ ٝبت ٛضا " اقا جب ٜاؾا طاتػيه "
ذٛا٘س ٜثٛز  ٚتأويس ٕ٘ٛز ٜثٛز و ٝدًٛيت آٟ٘ب زض ٘بت٘ ٛا ٝتٟٙاب أٙيات تٕابْ اضٚپاب ضا تٟسياس
ذٛاٞس وطز ثّى ٝضٚاثٍ ضٚؾي ٝثب اٚوطايٗ ٌ ٚطخؿ بٖ ضا ثحطا٘ي ذٛاٞاس ٕ٘اٛز .اِج ا ٝادًابي
٘بت ٛتٛافك وطز٘س تب َطحي ضا آٔبز ٜوٙٙس و ٝاٚوطايٗ ٌ ٚطخؿ بٖ ؾطا٘دبْ زض ٔؿيط دًاٛيت
٘بت ٛلطاض ٌيط٘سٚ .ظيط ذبضخ ٝإِٓبٖ لجُ اظ ٘كؿت تأويس وطز ٜثٛز زِيّي ٚخٛز ٘ساضز و ٝپاؽ
اظ اذ الف ٘ظط ثط ؾط اؾ مالَ وٛظ ٚٚضاثُ ٝثب ٔؿى ٛزض ؾبَ خبضي تيطٜتاط قاٛز .داال ٜٚثاط
إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ٝوكٛضٞبي اي بِيب اؾپب٘يب پطتابَ ثّػيه ّٙٞاسِٛ ٚوعأجاٛضي ٘ياع ثاب َاطح
ٌؿ طـ ٘بت ٛث  ٝقطق ثب زيس ٜقه ٔي ٍ٘طيؿ ٙس ٍ٘ ٚطاٖ آٖ ثٛز٘س و ٝدًاٛيت زٕٞ ٚؿابيٝ
ضٚؾي ٝتالـٞبي آٟ٘ب ضا ثطاي ايدبز اضتجبَي زٚؾ ب٘ ٝثب ٔؿى ٛتحت ضٞجطي ٔاسٚزٚف ذٙثاي
وٙسٔ .يربئيُ ؾبآوبقٛيّي ضئيؽ خٕٟٛض ٌطخؿ بٖ ٘يع پيف اظ آغبظ ٘كؿات ؾاطاٖ ٘ابت ٛاظ
ٔمبٔٚت إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ٝزض ثطاثط دًٛيت وكٛضـ زض ايٗ پيٕبٖ ٘ظبٔي ا٘ مبز وطزٚ .ي ٌفت
ايٗ وكٛضٞب ثؿيبض ٔحبفظٝوبضا٘ ٝدٕاُ ٔايوٙٙاسٌ .طخؿا بٖ زض ذاالَ ؾابَٞابي ٌصقا ٝ
السأبت لبثُ تٛخ ٚ ٝچكإٍيطي زض ضاؾا بي قاطايٍ  ٚاِعأابت ٘ابت ٚ ٛا٘دابْ اناالحبت زض
حٛظٜٞبي ٔر ّ ثٛيػ ٜزض ثعس زفبدي  ٚأٙي ي ٔ ٚكبضوت زض ائ الف غطة زض أط ٔجابضظ ٜثاب
تطٚضيؿٓ  ٚادعاْ ٘يطٚي ٘ظبٔي زض افاب٘ؿا بٖ  ٚداطاق  ٚح اي واٛظ ٚٚثعٕاُ آٚضز ٜثاٛز  ٚزض
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ا٘ ظبض وؿت زدٛت اظ ؾٛي ؾطاٖ ٘بت ٛزض ٘كؿت ٔعثٛض ثطاي دًٛيت زض ٘بت ٛثاٛزٞ .اط چٙاس
دااسْ تٛا٘اابيي زِٚاات ٌطخؿ ا بٖ زض حااُ ثحااطاٖٞاابي خااسائي َّجااي ( اؾ ا مالَ ذااٛاٞي
خٕٟٛضيٞبي آثربظيب  ٚاٚؾ يبي خٛٙثي ر ث ٝدبُٔ ٔ ٚب٘ع ٕٟٔي زض اِحبق اياٗ وكاٛض تّماي
ٌطزيس .اِج  ٝزض نٛضت دسْ ضلبثت ٔيبٖ ضٚؾي ٚ ٝآٔطيىب ايٗ ٔٛيٛگ ٘ياع لبثاُ اغٕابو ثاٛز.
لطاض اؾت زض ٘كؿت آتي ؾطاٖ زض ثطِيٗ زضذهٛل ايٗ ز ٚوكٛض ٔ ٚمس٘ٚيا ٝاترابش تهإيٓ
قٛز.
ٔمس٘ٚي ٘ ٝيع ثربَط ٔكىّف ثب ي٘ٛبٖ ٘ ٛا٘ؿت خٛاظ ٚضٚز ث٘ ٝبت ٛضا وؿت وٙاس .ي٘ٛابٖ
ذٛاؾ بض تاييط ٘بْ خٕٟاٛضي ٔمس٘ٚيا 1ٝاؾات .ي٘ٛابٖ زاضاي اؾا ب٘ي ثاب ٕٞايٗ ٘ابْ اؾات ٚ
ٔي ذٛاٞس ٔب٘ع اق جبٌ ٜطف ٗ ٘بْ ايٗ اؾ بٖ ثب وكٛض ٔمس٘ٚي ٝقٛز  ٚزض آيٙس ٜزچبض ثحاطاٖ ٚ
ٔكىُ ٍ٘طزز .ؾيبؾ ٕساضاٖ ي٘ٛب٘ي ٔع مس٘س انطاض ايٗ خٕٟٛضي ؾبثك يٌٛؿاالٚي ثاط حفاظ
٘بْ ٔمس٘ٚي ٝتّٛيحبًٌ ثٔ ٝعٙبي چكٕساقت آٟ٘ب ثط ٔمس٘ٚي ٝي٘ٛبٖ اؾتٔ .طوُ نسضادظٓ إِٓبٖ
٘يع زض حبقي ٝايٗ ٘كؿت ٌفت ٔمس٘ٚي ٝزض نٛضتي و ٝاذ الف ذٛز ثاب ي٘ٛابٖ ضا حاُ وٙاس
ٓٞاؤ ٖٛٙيتٛا٘س ث ٝدًٛيت ٘بت ٛزضآيسٚ .ي افعٚز ثطاي ايٗ وبض ٘يبظ ث ٝثطٌعاضي يه ٘كؿات
زيٍط ح ي ٘يؿت.
اسصيابي ٍ چطن اًذاص آيٌذُ
وكٛضٞبي ُٔٙم ٝلفمبظ خٛٙثي ٞسف ٚاحس  ٚزضديٗ حبَ قيٜٞٛابي ٔر ّفاي ضا ثاطاي
دًٛيت زض ٘بت ٛا٘ ربة ٕ٘ٛز ٜا٘س .ثعجبضت زيٍط ؾ ٝوكٛض آشضثبيدبٖ ٌطخؿا بٖ  ٚاضٔٙؿا بٖ
ثب ؾ ٝقي ٚ ٜٛضٚيىطز ٔر ّ ثس٘جبَ دًٛيت زض ٘ابتٔ ٛاي ثبقاٙسٌ .طخؿا بٖ زض ٔيابٖ ؾاٝ

ٚ 2ظيط أٛض ذبضخ ٝي٘ٛبٖ َي ٔمبِ ٝاي تحت دٛٙاٖ " ٔمس٘ٚي ٚ ٝي٘ٛبٖ " و ٝزض ض٘ٚبٔٞ ٝطاِس تطيج ٖٛايٗ وكٛض ث ٝچبح
ضؾيس ٜثٛز زض ايٗ ذهٛل چٙيٗ اثطاظ زاق  ٝاؾتٔ :بضقبَ تي  ٛزض ؾبَ ٘ 2300بْ اؾ بٖ خٛٙثي يٌٛؿالٚي ؾبثك ضا اظ
" ٚاضزاض ثب٘٘ٚٛيب " ث ٝخٕٟٛضي ؾٛؾيبِيؿ ي ٔمس٘ٚي ٝتاييط زاز .ا ٚايٗ دُٕ ضا ثب ٞسف ايدبز ٘بأٙي  ٚآقٛة زض قٕبَ
ي٘ٛبٖ ثٙٔ ٝظٛض وٕ٘ٛيؿٓ وطزٖ ُٔٙم ٚ ٝثٟط ٜثطزاضي اظ ُٔٙم ٝزضيبي اغ ٜث٘ ٝفع وكٛضـ ٕ٘ٛز ٜثٛز .ايٗ ؾيبؾت ٔٙدط
ث ٝخ ًٙزاذّي ي٘ٛبٖ و ٝثيف اظ ٞ 200عاض ٘فط ضا ث ٝوبْ ٔطي فطؾ بز ٌطزيس .ضٞجطاٖ ايٗ وكٛض ٔ 1يّي٘ٛي ٔحهٛض زض
ذكىي انطاض زاض٘س ذٛز ضا ٔمس٘ٚي٘ ٝبٔي و ٝثركي اظ تبضيد ي٘ٛبٖ  ٚفط 7500 ًٙٞؾبِ ٝي٘ٛبٖ ٘ ٚبْ ثرف ٚؾيعي اظ
قٕبَ ي٘ٛبٖ اؾت ثٙبٔٙس زض حبِي و ٝضٞجطاٖ ايٗ وكٛض اظ پصيطـ ضا ٜحُ ٔٛيٛگ ٘بْ و 27 ٝؾبَ لجُ ث ٝؾبظٔبٖ ُّٔ
ل َٛآٖ ضا زاز ٜثٛز٘س ذٛززاضي ٔي وٙٙسِ .صا تب ٔبزأيى ٝايٗ ٚيعيت ازأ ٝزاق  ٝثبقس ي٘ٛبٖ ٔٛيع ذٛز زض ٔٛضز
ٔمس٘ٚي ٝثب ٘بت ٛضا تاييط ٘رٛاٞس زاز.
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وكٛض فٛق ٕٛٞاض ٚ ٜث ٝنٛضت آقىبضتط ثط ذٛاؾ  ٝذٛز ٔجٙاي ثاط دًاٛيت زض ٘ابت ٛاناطاض ٚ
تأويس ٚضظيس ٜاؾت .ازٚاضز قٛاضز٘بزظ ٜضئيؽ خٕٟٛض ؾبثك ٌطخؿ بٖ زض اخالؼ ؾطاٖ ٘بت ٛزض
پطاي زض ٘ٛأجط  1001ثُٛض ضؾٕي ذٛاؾ بض دًٛيت زض ٘بت ٛقس ٘ ٚبت ٛضا ٔ ٕٟاطيٗ تًإيٗ
وٙٙس ٜنّث  ٚأٙيات  ٚتٕبٔيات اضياي وكاٛضـ زا٘ؿاتٛٔ ( .ؾاٛي  2720ل  200ر.
ٔيربئيُ ؾبآوبقٛيّي ضئيؽ خٕٟٛض و٘ٛٙي ٌطخؿ بٖ ٘يع و ٝاظ ؾبَ  1007لسضت ضا زض اياٗ
وكٛض زض زؾت زاضز 1.اِعأي تطيٗ ذٍ ٔ ٚكي ؾيبؾت ذبضخي  ٚأٙي ي ذٛز ضا اِحابق ثاٝ
ؾبذ بضٞبي يٛض ٚا آتال٘ يه لطاض زاز  ٚزض ايٗ ضاؾ ب ٌبْٞبي ثؿيبضي ثطاي دّٕي ٕ٘ٛزٖ اياٗ
ؾيبؾت ثطزاقت و ٝث ٝا ٓٞآٟ٘ب لجال اقابضٌ ٜطزياسٚ 2.ي ثاط اياٗ اد مابز اؾات وا ٝأٙيات
ٌطخؿ بٖ ثب أٙيت ؾبذ بضٞبي يٛضٚا آتال٘ يه پي٘ٛس ذاٛضز ٜاؾات خٟات  ٚذاٍ ٔ ٚكاي
انّي ٔب ث ٝؾٕت ٍٕٞطايي ثب ؾبذ بضٞبي ٔعثٛض اؾت  ٚايٗ أط اخ ٙبة ٘بپصيط  ٚتاييط ٘بپصيط
اؾتٚ .ي ٌطخؿ بٖ ضا ٔ عّك ث ٝاضٚپبي ثبؾ بٖ ٔي زا٘س  ٚپيٛؾ ٗ ث ٝدٟس د يك ذٛز ضا حك
َجيعي ذٛز ٔاي زا٘اس ( .دؿاٍطي  2725ل  271ر ِاصا ٌطخؿا بٖ دًاٛيت زض ٘ابت ٛضا
ُٔبثك ثب ٔٙبفع ّٔي  ٚأٙيت ذٛز ٔي ثيٙس .اظ ؾٛي زيٍط ضاٞجاطز  ٚاؾا طاتػي ٘ابت٘ ٛياع ثاط
ٌؿ طـ ايٗ ؾبظٔبٖ ثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي وٌ ٝطخؿ بٖ خعء آٖ ٔاي ثبقاس اؾا ٛاض قاسٜ
اؾت.
ث٘ ٝظط ٔي ضؾس فطآيٙس ٌؿ طـ ٘ابت ٛثا ٝؾإت لفمابظ خٙاٛثي ثاب تٛخا ٝثا ٝقاطايٍ
وكٛضٞبي ايٗ ُٔٙم ٚ ٝح ي قطايٍ ذٛز ٘بت ٛثب تٛخ ٝثٔ ٝكىالت ؾبذ بضي اياٗ ؾابظٔبٖ ٚ
قطايٍ و٘ٛٙي آٖ ثسِيُ ٌؿ طز ٜتط قسٖ فعبِيتٞبي آٖ زض ثبِىبٖ  ٚافاب٘ؿ بٖ زض يه ض٘ٚاس
َٛال٘ي ٔست تحمك ذٛاٞس يبفت .ثيف اظ  22ؾبَ اظ ظٔبٖ آغابظ ضاٞجاطز خسياس ٘ابت ٛخٟات
ٌؿ طـ ث ٝقطق  ٚذبنُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٙاٛثي ٕٞ ٚىابضي ٔيابٖ ٘ابت ٚ ٛوكاٛضٞبي ُٔٙماٝ
ٔي ٌصضز .ايٗ ظٔبٖ ا٘ ظبض ظيبزي ثاطاي وكاٛضي چاٌ ٖٛطخؿا بٖ وا ٝتٕبياُ فاطاٚاٖ ثاطاي
ٔ 2يربئيُ ؾبآوبقٛيّي زض ا٘ ربثبت ظٚز ٍٙٞبْ ضيبؾت خٕٟٛضي ايٗ وكٛض و ٝزض تبضيد  2غا٘ٛي 122 ٝثطٌعاض قس ٔداسزا
ثب وؿت  51زضنس آضاء ثطاي يه زٚض 5 ٜؾبِ ٝزيٍط ا٘ ربة ٌطزيس و ٝايٗ أط زض ضؾيسٖ ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝابت ٛثؿايبض حابئع
إٞيت اؾت.
ٔ 1يربئيُ ؾبآوبقٛيّي ثٍٙٞ ٝبْ ازاي ؾٌٙٛس ضيبؾت خٕٟٛضي زض غا٘ٛي 1000 ٝثٙٔ ٝظٛض ٘كبٖ زازٖ ثا ٝاِٛٚيات ٞابي
ؾيبؾت ذبضخي  ٚأٙي ي ذٛز السأبتي ٘ظيط ا ٞعاظ ٕٞعٔبٖ پطچٓ ٌطخؿ بٖ  ٚاتحبزي ٝاضٚپب آغبظ ؾفطٞبي ذبضخي ذاٛز
اظ وكٛضٞبي إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ... ٚ ٝا٘دبْ زاز.
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دًٛيت زض ٘بت ٛزاضز  ٚتٕبْ تٛاٖ ذٛز ضا ثطاي ٔطتفع ٕ٘ٛزٖ قطايٍ ٔ ٚعيبضٞابي ٘ابت ٛثؿايح
ٕ٘ٛز ٜاؾت وٕي زٚض اظ ا٘ ظبض اؾتٞ .ط چٙس ٌطخؿ بٖ زض ذالَ ثايف اظ ياه ٘ ٚايٓ زٞاٝ
اذيط تٛا٘ؿ  ٝاؾت ؾٔ ٝطحّ ٝاظ پٙح ٔطحّ ٝخٟت دًٛيت ضا َي وٙس ِٚي ٚخٛز اذ الفابت
لٔٛي  ٚؾطظٔيٙي ٘ظيط ٔٙبلكبت آثربظيب  ٚاٚؾ يبي خٛٙثي 1زض ٌطخؿ بٖ  ٚاذ الفبت خاسي
ٔيبٖ ضٚؾيٌ ٚ ٝطخؿ بٖ ثبِ جع ٘جبيس چكٓ ا٘ساظ ٔثجات  ٚذٛقاجيٙب٘ ٝاي ثاطاي اِحابق اياٗ
وكٛض ث٘ ٝبت ٛتهٛض ٕ٘ٛزِٚ .ي ٌطخؿ بٖ ثب السأبتي و ٝزض ذالَ  22ؾابَ ٌصقا  ٝثاٛيػ ٜزض
ذالَ  0ؾبَ ظٔبٔساضي ؾبآوبقٛيّي ا٘دبْ زاز ٜاؾت تٛا٘ؿت ثب وؿت ضيبيت ٔ ٚداٛظ ٘ابتٛ
اظ ٔطحَّ ٝطح الساْ دًٛيت ا٘فطازي دجٛض ٚ ٚاضز ٔطحّ ٝثعسي يعٙي ٔطحّٔ ٝصاوطات فكاطزٜ
ٌطزز تب ظٔي ٝٙثطاي ٚضٚز ثٔ ٝطحَّ ٝطح دّٕي دًاٛيت ضا فاطإ٘ ٓٞبياس واٌ ٝابٔي ٟٔآ ٚ
پيطٚظي ثعضٌي ثطاي ٌطخي ٞب زض ايٗ ٔطحّ ٝثٛزٌ .طخؿ بٖ ثؿيبض ذٛقجيٗ ثاٛز وا٘ ٝابت ٛزض
٘كؿت ؾطاٖ ٘بت ٛزض ثربضؾات زض ؾابَ  1002اظ ٌطخؿا بٖ ثاطاي ٚضٚز ثأ ٝطحّا ٝدّٕاي
دًٛيت زدٛت ثعُٕ ذٛاٞس آٚضز اِج  ٝايٗ أط ثساليّي ٔحمك ٍ٘طزياسٔ .مبٔابت ٘ابتٞ ٛآ زض
ذهٛل ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝابت ٛزض قهات  ٚپٙدٕايٗ ؾإيٙبض ذاٛز زض آٚضياُ  1001زض
تفّيؽ ثب ٔكبضوت ٔمبٔبت اضقس ٘بت ٛاتحبزي ٝاضٚپب ؾبظٔبٖ أٙيت ٕٞ ٚىبضي اضٚپاب ناٙسٚق
ثيٗ إِّّي پٔ ٚ َٛمبٔبت اضقس ٌطخؿ بٖ ثطٌعاض قس اي ٍٝ٘ٛٙاثطاظ دميسٕٛ٘ ٜز٘اس ٞاط ٌ٘ٛاٝ
ٚضٚز ٌطخؿ بٖ ث ٝايٗ ٔطحّ ٝوٌ ٝبْ دّٕي پبيب٘ي اؾت ٔ ٌٛٙث ٝتهٕيٓ لًابٚت  ٚاضظيابثي
خٕعي 2ادًبء ٘ؿجت ث ٝالسأبت  ٚانالحبت ا٘دبْ قس ٜاظ ؾٛي ٌطخؿ بٖ زض تٕبْ حاٛظٜٞاب
ٔي ثبقس .زض ايٗ ؾٕيٙبض ثيك طيٗ ٍ٘طا٘ي ٞب  ٚثعجبضتي دسْ ضيبيت ٔمبٔبت ٘بت ٛاظ دسْ ا٘دبْ
انالحبت الظْ زض حٛظٜٞبي لًبئي ( دسْ اؾ مالَ وبُٔ ل ٜٛلًبئي ٝر حمٛق ثكاط فطآيٙاس
ا٘ ربثبت  ٚضدبيت لب٘ ٖٛاؾبؾي اؾت www.nato-pa.int ( .ر اِج  ٝثبيس ايابفٕ٘ ٝاٛز واٝ
ٌطخؿ بٖ زض ثعس زفبدي  ٚأٙي ي زض حس اؾ ب٘ساضزٞبي ٘بت ٛقطايٍ وكٛضـ ضا ٟٔيب واطزٚ ٜ
٘بت٘ ٛيع اظ ايٗ أط ضيابيت زاضز ِٚاي ٕٞچٙابٖ ٔ ٕٟاطيٗ ٔاب٘ع ٔكاىُ ٔٙبلكابت زاذّاي
ٌطخؿ بٖ ثب ٔٙبَك آثربظيب  ٚاٚؾ يبي خٛٙثي اؾت .ايٗ أط فماٍ ثاب تعبٔاُ ٕٞ ٚىابضي ثاب
ضٚؾي ٝوٌ ٝؿ طـ ٘بت ٛثُٙٔ ٝم ٝلفمبظ خٛٙثي ضا ثعٛٙاٖ دبُٔ تٟسيس ٔؿ ميٓ ثٙٔ ٝبفع ّٔاي
ٔ 2يربئيُ ؾبوبقٛيّي زض ؾبَ  2720خٕٟٛضي ذٛزٔر بض آخبضا ضا و ٝازدبي اؾ مالَ َّجي اظ ٔطواع زاقات ضا ثعٙاٛاٖ
اِٚيٗ ٌبْ خٟت احيبي تٕبٔيت اضيي ذٛز حُ ٕ٘ٛز .ثطاي ثبظٌطزا٘سٖ ز ٚخٕٟٛضي زيٍط ٘يع زض لبِت َطح ٞبي زاذّاي
ُٔٙم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي  ٚثٛيػ ٜزض لبِت َطح زثيط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ السأبت ظيبزي ٕ٘ٛز ِٚي تبوٛٔ ٖٛٙفك ٘كس ٜاؾت.
2
Collective Judgment
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 ٚاضيي ذٛز تّمي ٔي ٕ٘بيس أىبٖ پصيط اؾتٌ .طخؿ بٖ تالـ زاضز پؽ اظ دًٛيت ثب اٞطْ
٘بت ٛث ٛا٘س ايٗ ٔب٘ع انّي ضا زض احيبي تٕبٔيت اضيي  ٚايدبز أٙيت  ٚثطلطاضي ثجبت ٟ٘ ٚبي اب
قىٛفبئي ال هبزي وكٛض ذٛز ث طزاضز٘ .بت ٛتالـ زاضز ثب تعبُٔ ضٚؾي ٝث ٝايٗ ٔكىُ فبئك آيس.
ا٘ ربة ٔدسز آلبي ؾبآوبقٛيّي ثطاي يه زٚض 5 ٜؾبِ ٝزيٍط ثعٛٙاٖ ضئيؽ خٕٟٛض ايٗ وكٛض
 ٚاٟ،بض ٘ظطٞبي ٔثجت زٛٞح قفط زثيط وُ ٘بت ٛثاطاي اِٚايٗ ثابض ٔجٙاي ثاط تٕابيّف ثاطاي
دًٛيت وكٛضٞبي ثيك ط زض ٘بت ٛزض ؾبَ  1003اظ زيٍط چكٓ ا٘ساظٞبي ٔثجت ٌطخؿ بٖ زض
ٔؿيط دًٛيت ايٗ وكٛض زض ٘بتٔ ٛي ثبقسٛٔ .افمت  ٚحٕبيت  1125زضنسي ٔطزْ ٌطخؿا بٖ
ثطاي اِحبق ٌطخؿ بٖ ث٘ ٝبتَ ٛي ضفطا٘س ْٚثطٌعاض قس ٜزض تبضيد  5غا٘ٛيٕٞ 1002 ٝعٔابٖ ثاب
ثطٌعاضي ا٘ ربثبت ضيبؾت خٕٟٛضي ايٗ وكٛض اظ زيٍاط ٘ىابت ثطخؿا ٔ ٚ ٝثجات اياٗ وكاٛض
اؾت www.aftabnews.ir ( .ر ٘ى  ٟٓٔ ٝزيٍط ايٙى ٝث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٔعيبضٞبي ٘بت٘ ٛياع
زض حبَ تاييط اؾت ٔ ٚعيبضٞبي زقٛاض ؾبَ  2331زيٍط ٚخٛز ٘ساضز  ٚقطايٍ ؾ ُٟتط قاسٜ
اؾت .آٔطيىب ث ٝقست ثس٘جبَ فكبض ث ٝؾبيطيٗ ثطاي ٚضٚز ٌطخؿ بٖ  ٚح ي اٚواطايٗ ثا٘ ٝابتٛ
ح ي زض نٛضت دسْ ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ ٔ ٕٝٞعيبضٞبي ٘بت ٛثٛز ٞ ٚؿات ِٚاي زض ٔمبثاُ اضٚپاب ٚ
ضٚؾئ ٝمبٔٚت ٔي ٕ٘بيٙس .آٔطيىب ثطاي اخطائاي واطزٖ فكابضٞبي ذاٛز حٕبيات وكاٛضٞبي
ثبِ يه  ٚاضٚپبي قطلي ٔثُ ِٟؿ بٖ ضا  ٓٞزاضز.
اضظيبثي ايٗ ثٛز وٌ ٝطخؿ بٖ اظ يىؿ ٛثط اؾبؼ قطايٍ ٔفبز ٘بت ٛثطاي دًٛيت زض اياٗ
ٟ٘بز انالحبت الظْ زض حٛظٜٞبي ٔر ّ ضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜنطفب دسْ حاُ ٔٙبلكابت زاذّاي ٚ
زضٌيطيٞبي ؾيبؾي ٘ ٚظبٔي ثب وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝزض ظٔبٖ دًٛيت ٘ظيط آثربظيب  ٚاٚؾ يبي
خٛٙثي ثعٛٙاٖ ٔب٘عي ثطاي دًٛيت ٌطخؿ بٖ تّمي ٌطزز .ثب تٛخ ٝث ٝحٕبياتٞاب  ٚفكابضٞبي
آٔطيىب زض لبِت ضاٞجطز ايٗ وكٛض زض لفمبظ خٙاٛثي اياٗ ٔكاىُ لبثاُ اغٕابو ثاٛز ٕٞب٘ٙاس
تهٕيٕي و ٝادًبي ٘بت ٛزض لجبَ زضذٛاؾت دًٛيت وكٛضٞبي اضٚپبي قطلي خٟت دًاٛيت
اتربش ٕ٘ٛز٘س .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٌطخؿا بٖ ٘ؿاجت ثا ٝدًاٛيت ذاٛز زض اياٗ ٘كؿات ثؿايبض
ذٛقجيٗ ثٛز .اظ ؾٛي زيٍط ٔربِفتٞبي ضٚؾي ٝوا ٝدًاٛيت ٌطخؿا بٖ  ٚاٚواطايٗ  ٚزيٍاط
وكٛضٞبي لفمبظ خٛٙثي زض ٘بت ٛضا ثٙٔ ٝعِٚ ٝضٚز ٘بت ٛث ٝحاٛظ ٜاؾا طاتػيه  ٚأٙي اي ضٚؾايٝ
لّٕساز ٔي ٕ٘بيس ٔ ٚربِفتٞبي إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ٝثسِيُ دسْ ذسق ٝزض ضٚاثٍ اضٚپاب  ٚضٚؾايٝ
ايٗ ٔ ٟٓث٘ ٝفع ٌطخؿ بٖ  ٚاٚوطايٗ ضلٓ ٘رٛضز  ٚفماٍ وكاٛضٞبي وطٚاؾاي  ٚآِجاب٘ي ثاطاي
دًٛيت زض ٘بت ٛزدٛت قس٘س ٔ ٚمس٘ٚي٘ ٝيع ثسِيُ اذ الفبتف ثب ي٘ٛبٖ ثط ؾط ٘بْ " ٔمس٘ٚيا" ٝ
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اظ ٚضٚز ث٘ ٝبت ٛزض ايٗ ٔمُع ثبظٔب٘سٛٔ .يٛگ اؾ مطاض ؾاپط زفابگ ٔٛقاىي آٔطيىاب زض اضٚپابي
قطلي ( چه ِٟ ٚؿ بٖ ر اظ زيٍط ٔٛيٛدبتي ثٛز و ٝزض اتربش ايٗ تهٕيٓ تاأثيط ٌاصاض ثاٛز ٚ
آٔطيىب ٘ ٛا٘ؿت ذٛاؾ  ٝذٛز ضا ثط ثطذي ادًبي ٔ ٟٓتحٕياُ ٕ٘بياسٌ .طخؿا بٖ  ٚاٚواطايٗ
ثبيس ذٛز ضا ثطاي ٘كؿت ثعسي ؾطاٖ زض ؾبَ  1003و ٝثٔ ٝيعثب٘ي ٔك طن إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿاٝ
ثطٌعاض ذٛاٞس قس آٔبز ٜوٙٙسٞ 1.ط چٙس ٕٔىٗ اؾت زض ٘كؿات ثعاسي اظ ٌطخؿا بٖ ثاطاي
ٚضٚز ثٔ ٝطحَّ ٝطح دّٕي دًٛيت زدٛت ٌطزز ِٚي ٕٔىاٗ اؾات اياٗ تهإيٓ ٞآ ٘ ٛا٘اس
دًٛيت ٌطخؿ بٖ زض ٘بت ٛضا ثُٛض دّٕي تًٕيٗ ٕ٘بيس .چ ٝپؽ اظ ٚضٚز ث ٝايٗ ٔطحّا ٝاث اسا
ثبيس لطاضزازي ثيٗ يىي اظ ٔمبٔبت وكٛضٞبي زاَّٚت ٘ ٚبت ٛأًبء ٌطزز  ٚايٗ لطاضزاز پاؽ اظ
تهٛيت تٛؾٍ ٔدبِؽ  ٕٝٞوكٛضٞبي دً٘ ٛبت ٛضؾٕيت ذٛاٞس يبفت  ٚوكاٛض زاَّٚات ٘ياع
ضؾٕب ث ٝدًٛيت ٘بت ٛزض ذٛاٞس آٔس.

 2إِٓبٖ  ٚفطا٘ ؿ ٝپيكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س تب ثُٛض ٔك طن ٔيعثب٘ي اخالؼ قها ٕيٗ ؾابٍِطز ٘ابت ٛضا زض ؾابَ  1003زض ياه
ُٔٙمٔ ٝطظي ثيٗ اؾ طاتؿجٛضي فطا٘ؿ ٚ ٝوِ ُٟإِٓبٖ ثطٌعاض ٕ٘بيٙس .ايٗ اِٚيٗ ٔيعثب٘ي ٔك طن اخالؼ ؾطاٖ ٘بت ٛذٛاٞاس
ثٛز.
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قٕبض 50 ٜتبثؿ بٖ . 2725
 .0دؿٍطي حؿٗ ضلبثت ٞب ٕٞ ٚىبضيٞبي ٘ظبٔي ضٚؾي ٚ ٝآٔطيىب زض ٌطخؿ بٖ فهّٙبٔ ٝآؾيبي ٔطواعي ٚ
لفمبظ قٕبض 02 ٜظٔؿ بٖ .2727
 .5فاب٘ي حدت اهلل ٌؿ طـ ٘بت ٛث ٝقطق  :ثطضؾي ٔٛيع ٌطخؿ بٖ فهاّٙبُٔٔ ٝبِعابت آؾايبي ٔطواعي ٚ
لفمبظ ؾبَ ٞك ٓ قٕبض 12 ٜتبثؿ بٖ . 2712
 . 2لبئسي ٔحٕس ضيب اٞساف ٘بت ٛزض ٌؿا طـ ثا ٝقاطق فهاّٙبُٔٔ ٝبِعابت زفابدي  ٚأٙي اي زا٘كاىسٜ
فطٔب٘سٞي  ٚؾ بز ؾپب ٜپبؾساضاٖ ؾبَ ٘ ٟٓقٕبض 70 ٜثٟبض .2722
 .1و ٛئٗ فطزضيه ت ٓٞٛاؾ طاتػيه لفمبظي ٞب ( لفمبظ خٛٙثي زض خؿ دٛي ٍٕٞطائاي ثاب ٘ابت ٛر ٕٞكاٟطي
زيپّٕبتيه فطٚضزيٗ . 2725
. 2وٛئٗ فطزضيه ٘بت ٚ ٛلفمبظ خٛٙثي  :تالـ ثؿيبض ثطاي ٞيچ فهّٙبُٔٔ ٝبِعبت آؾايبي ٔطواعي  ٚلفمابظ
ؾبَ زٚاظز ٓٞقٕبض 01 ٜتبثؿ بٖ . 2721
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