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 ؽفتهف

 ؤ  ....................................................................................................................  پیىگ٥تاؿ
ـای ٌٱض ٌالیت کاةٲ  1.............................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة

ـ٤ی .1  2 ...................................................................................................................  مٝ
ـا٤یً، ن٥ٍك، امنیت ٌٌِٝیت لیالی .2  2 ........................ مٝٱٍمات ػؿ ةاؿه ٌالیت: ذ١
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌٜ ً: ان ٌتصٱیٲ مناٜف  5 ............................................................ ترقیً 
ـای ٌٱض .4  11 .............................................................................................. ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ )اورتاک کننؼه گان( .5 ٌتٌٍیً ىای م  15 ................................................. ل٥اؿوات 

ـای ٌٱض ٌالیت ٬اپیما  17......................................................................... ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  18 .................................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت ٌ لاظتاؿ لیالی .2 ـا٤یً، ت ـ٤ی ٌالیت: ذ١  18 .................................... مٝ
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ  19 ............................................................... تصٱیٲ ػؿگیـی ىا: ان
ـای ٌٱض .4  27 .............................................................................................. ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  33 ................................................................................................. تٌٍیً ىای م

ـ  ٌانن٩ىً ٌالیتی ة  35.........................................................................  ای ٌٱض ٌالیت پـ
ـ٤ی .1  36 .................................................................................................................  مٝ
ـکیث ٌ ٌِٝیت لیالی ىای ٌالیت م٨ٍٝیترشس ٌیژگی .2 ـا٤یایی، ت  36 ................. ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی: .3 ٍٛا ٜ ً، ان  37 ...................................................................... تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  43 .............................................................................................. ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ: .5  48 ................................................................................................. پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت میؼان ٌؿػ٫ن٩ىً ٌالیتی   49... ............................................................ ة
ـ٤ی .1  55 .................................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت ٌ لاظتاؿ لیالی .2 ـا٤یا، ت ـ٤ی ٌالیت: ذ١  55 ..................................... مٝ
ٍامٲ آن .3 ٍٛا ذنگ ٌ ٜ  52 ................................................................... تصٱیٲ ذنگ: ان
ـای تامین ٌٱض .4  56 .................................................................................... ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  65 .................................................................................................. پیىنياػات م

ٍگـ ـای ٌٱض ٌالیت ٰ  63...........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  64 .................................................................................................................  مٝ
ـا٤یایی، ذمٝیتی ٌ لیالی .2 ٍگـ: ذ١  64 .................................... مٝٱٍمات کٱی ٌالیت ٰ
ـان .3 ٍامٲ ةص ـان: نٍٛ ٌ ٜ  65 ...................................................................... اؿفیاةی ةص
ـای ٌٱض .4  71 .............................................................................................. ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  77 ..................................................................................... پیىنياػات مىعَ م



 
 

ـای ٌٱض ٌالیت ٠قنی  79..........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  85 .................................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت ٌ لاظتاؿ .2 ـا٤یً، ت ـ٤ی ٌالیت: ذ١  85 .................................... لیالی مٝ
ٍامٲ ذنگ .3 ٍٛا ٌ ٜ  81 ........................................................... تصٱیٲ ٌ ترقیً ذنگ: ان
ـای ٌٱض .4  92 .............................................................................................. ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ: .5  155 ............................................................................................... پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت پ٭تی٭ا  151......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  152 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یا .2 ـ٤ی ٌالیت: ذ١  152 .................................. ، ذمٝیت ونالی ٌ لاظتاؿ لیالیمٝ
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٜ  153 .......................................................... تصٱیٲ ٌ ترقیً ذنگ: ان
ـػٳ .4  157 ...................................................................... ن٩ىً ؿاه ٌٱض ٌ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت پ٭تیا  159........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  115 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یً، ن٥ٍك ٌ ٌِٝیت  .2  115 ......................................... لیالیمىعٍات ٌالیت: ذ١
3. ً ٍٛا ٌ ا٨ماٳ مناٜف ات: ان  111 ................................................... ترقیً ٌ تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  119 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  126 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ظٍل  129ت .................................................................... ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  135 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یً .2  135 .............................................. ، ن٥ٍك ٌ لاظتاؿ لیالیٌِٝیت ٌالیت: ذ١
ٍامٲ ذنگ .3 ٍٛا ٌ ٜ ً: ان  131 .....................................................................تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  136 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳپیىنياػات  .5  146 ................................................................................................ م

ـىاؿ ـای ٌٱض ٌالیت ننگ  149....................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  155 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیترشس ٌیژگی .2 ـا٤یائی، لیالی ٌ ت  155 ................ ىای ٌالیت: لاظتاؿ ذ١
ات .3 ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ ات: ان  151 ................................................ تصٱیٲ ٌ ترقیً مناٜف
ـای ٌٱض .4  153 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  161 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ٬رنن٩ىً ٌالیت  165...........................................................................  ی ة
ـ٤ی .1  166 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتیرشس ٌیژگی .2 ٌت ـا٤یایی   166 ................. ىای ٌالیت: لاظتاؿ لیالی، ذ١
ٍامٲ ػؿگیـیتصٱیٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  167 ......................................................... ىاىا: ان



 
 

ـای ٌٱض .4  171 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  175 ............................................................................................. پیىنياػ ىای م

ـای ٌٱض ٌالیت ١ٰامن  177......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  178 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیترشس ٌیژگی .2 ـا٤یائی، لیالی ٌ ت  178 ................ ىای ٌالیت: لاظتاؿ ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  179 ................................................................ تصٱیٲ ػؿگیـی: ان
ـای ٌٱض .4  182 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  185 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت نٍؿلتان  187...................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  188 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت  .2 ـا٤یائی، ت ـ٤ی ٌالیت: ٌِٝیت ذ١  188 ................. ٌ لاظتاؿ لیالیمٝ
ٍامٲ ذنگ .3 ٍٛا ٌ ٜ  189 ......................................................... ترقیً ٌ تصٱیٲ ذنگ: ان
ـای ٌٱض .4  194 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳپیىنياػات  .5  196 ................................................................................................ م

ـای ٌٱض ٌالیت ةؼظىان  199..................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  255 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یا، ن٥ٍك، لاظتاؿ ٨ٍمی ٌ ةا٤ت لیالی .2 ـ٤ی ٌالیت: ذ١  255 ............................. مٝ
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ ً: ان  251 ..................................................... ترقیً ٌ تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  254 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  258 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت تعاؿن٩ىً ٌالیتی   211........................................................................  ة
ـ٤ی .1  212 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ٨ٍمی ٌ لاظتاؿ لیالی .2 ـا٤یا، ت ـ٤ی ٌالیت: ذ١  212 ....................................... مٝ
ٍامٲ ذنگ .3 ٍٛا ٌ ٜ  214 ......................................................... ترقیً ٌ تصٱیٲ ذنگ: ان
ـای ٌٱض .4  219 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ: .5  225 ............................................................................................... پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ة١الن  227.......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  228 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ٌالیت: .2 ـا٤یایی ٌ ت  228 ...................................................... لاظتاؿ ذ١
ً:تصٱیٲ ػؿگیـی .3 ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٜ  235 .............................................................. ىا ٌ ان
ـای ٌٱض .4  235 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
 239 ........................................................................................................ پیىنياػات: .5

ـای ٌٱض ٌالیت ٬نؼف  241........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة



 
 

ـ٤ی .1  242 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤ .2  242 ........................................... یً، ذمٝیت ٌ ةمرت لیالیمىعٍات ٌالیتی: ذ١
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌٜ ً: ان  244 .................................................................... تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  253 ................................................................................................. ن٩ىً ة
ـػٳ .5  265 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت لمنگان  263...................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  264 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ٌ لیالی .2 ـا٤یائی، ت ـ٤ی ٌالیت: لاظتاؿ ذ١  264 .............................. مٝ
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  266 ................................................................ تصٱیٲ ػؿگیـی: ان
ـای ٌٱض .4  279 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ: .5  281 ............................................................................................... پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ةٱغن٩ىً ٌالیتی   283..........................................................................  ة
ـ٤ی .1  284 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یائی، لیالی ٌ ذمٝیت ونالی .2 ـ٤ی ٌالیت: ٌِٝیت ذ١  284 ............................ مٝ
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ ات: ان  285 ................................................................ تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  292 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  299 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ذٍفذان  351...................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  352 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ٌ لیالی .2 ـا٤یائی، ت  352 ..................................................... لاظتاؿ ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  354 ................................................................ تصٱیٲ ػؿگیـی: ان
 318 ......................................................................................... ن٩ىً ؿاه ٌٱض مصٱی .4
ـػٳ: .5  335 ............................................................................................... پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت رسپٲ  333.......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  334 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ىای ٌالیت:رشس ٌیژگی .2 ـا٤یایی، ٌ ت  334 ............... لاظتاؿ لیالی، ذ١
ٍامٲ ػؿگیـیتصٱیٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  335 ............................................................. ىا: ان
ـای ٌٱض: .4  347 ........................................................................................... ن٩ىۀ ؿاه ة
ـػٳ:پیىنياػا .5  349 ............................................................................................... ت م

ـای ٌٱض ٌالیت ٤اؿیاب  351.....................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  352 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ىای ٌالیت:رشس ٌیژگی .2 ـا٤یایی، لیالی ٌ ت  352 ................ لاظتاؿ ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  354 ............................................................تصٱیٲ ػؿگیـی ىا: ان



 
 

ـای ٌٱض .4  362 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  367 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ةاػ٠ین  369...................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  375 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتیرشس ٌیژگی .2 ٌت ـا٤یایی   375 ................. ىای ٌالیت: لاظتاؿ لیالی، ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  371 ............................................................تصٱیٲ ػؿگیـی ىا: ان
ـای ٌٱض: .4  376 ........................................................................................... ن٩ىً ؿاه ة
 379 ............................................................................ پیىنياػات اورتاک کننؼه گان: .5

ـات ـای ٌٱض ٌالیت ى  382......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  383 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتیرشس ٌیژگی .2 ٌت ـا٤یائی   383 ................. ىای ٌالیت: لاظتاؿ لیالی، ذ١
ٍامٲ ػؿگیـی .3 ٍٛا ٌ ٜ  385 ............................................................تصٱیٲ ػؿگیـی ىا: ان
ـای ٌٱض .4  398 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  455 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـاه ـای ٌٱض ٌالیت ٤  457.........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  458 ...............................................................................................................  مٝ
 458 ................................................................................................. مٝٱٍمات ٌالیتی .2
ٍامٲ آن .3 ات: نٍٜیت ٌ ٜ  459 ................................................................... تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  414 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  416 ................................................................................................ پیىنياػات م

ف ـای ٌٱض ٌالیت نیمٌـ  419.....................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  425 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت ٌ اٌِٛا لیالی .2 ـا٤یً، ت  425 ................................... لاظتاؿ ٌالیت: ذ١
3. ً ً: مصـک ىای مناٜف  421 ...................................................................... تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  422 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  426 ............................................................................................... تٌٍیً ىای م

ـای ٌٱض ٌالیت ىٱمنؼن٩ىً ٌالیتی   429.....................................................................  ة
ـ٤ی .1  435 ...............................................................................................................  مٝ
ـا٤یایی، ذمٝیت ونالی ٌلیالی ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ .2  435 مٝٱٍمات ػؿمٍؿػ لاظتاؿ ذ١
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ ً: ان  431 ................................................................... تصٱیٲ مناٜف
ـای ٌٱض .4  435 ....................................................................................... ن٩ىً مصٱی ة
ـػٳ .5  441 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ٬نؼىاؿ  443....................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة



 
 

 444 ...............................................................................................................  ـ٤یمٝ .1
ـا٤ی ٌ لاظتاؿ لیالی .2 ٍگ ـا٤یا، ػم  445 .......................... مٝٱٍمات ػؿ مٍؿػ ٌالیت: ذ١
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ  446 ..................................................................تصٱیٲ ػؿگیـی: ان
ـای ٌٱض .4  449 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  461 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت فاةٲ  463.........................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  464 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیتی ىای ٌالیت:رشس ٌیژگی .2 ٌت ـا٤یایی، لیالی   464 ................. لاظتاؿ ذ١
ٍامٲ ذنگ .3  465 .................................................................................. تصٱیٲ ذنگ: ٜ
ـای ٌٱض .4  466 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳپیىنياػات  .5  468 ................................................................................................ م

ـای ٌٱض ٌالیت اؿفگان  471......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  472 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیترشس ٌیژگی .2 ـا٤یایی، لیالی ٌ ت  472 ................ ىای ٌالیت: لاظتاؿ ذ١
ٍامٲ ذنگ .3  473 .................................................................................. تصٱیٲ ذنگ: ٜ
ـای ٌٱض .4  474 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  478 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ٠ٍؿن٩ىً ٌالیتی   479.........................................................................  ة
ـ٤ی .1  485 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث ذمٝیت ٌ لاظتاؿ لیالی .2 ـا٤یً، ت ـ٤ی ٌالیت: ذ١  485 .................................. مٝ
3. ً ٍامٲ مناٜف ٍٛا ٌ ٜ ً: ان  481 ..................................................... تصٱیٲ ٌ ترقیً مناٜف
ـای ٌٱض .4  491 ............................................................................................ ن٩ىً ؿاه ة
ـػٳ .5  497 ................................................................................................ پیىنياػات م

ـای ٌٱض ٌالیت ةامیان  551......................................................................  ن٩ىً ٌالیتی ة
ـ٤ی .1  552 ...............................................................................................................  مٝ
ـکیث رشس ٌیژگی .2 ـا٤یا، ت  552 .................... ذمٝیت ٌ لاظتاؿ لیالیىای ٌالیت: ذ١
ٍامٲ ذنگ .3 ٍٛا ٌ ٜ  554 ......................................................... ترقیً ٌ تصٱیٲ ذنگ: ان
ـای ٌٱض .4 ـػٳ ٌ ن٩ىً ة  515 ................................................................... تٌٍیً ىای م
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 پینگفتاؼ
ـامٍن ٌٱض یک اةتکاؿ ةی نٙیـ تصت ؿ  ـػٳ ا١٤انمتان پی الت، ىا  ربی ا١٤انىگ٥تگٍی م

ٍانان ىػؿ آن ا١٤ان  ًاةتکاؿی ک ـػان، فنان ٌ ذ ـٌت این ؿا ػاوتنؼ تا ای ٜاػی اٜم اف م ٤
ـامٍن ٌٱض پایؼاؿ، مٍاٰصى هػیؼگا ، امنیت، انکىا٣ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی، ًای وان ؿا پی

ـاگیـ ةیان مناینؼ. ةا تکی  ًش٧ٍ٩ ةرش ٌ شاکمیت ٨انٍن ػؿ ا١٤انمتان اف ٔـی٪ متاشحات ٤
ـنام ٍگیـی اف معاٌامت، ة ٍ  ًةـ اٜامؿ ٌٱض ٌ ذٱ ـػٳ، ا١٤انی گ٥تگ ـاىا  م ٧ این ؿا ػؿ مص

ـاؿ ػاػ ـآینؼ ٨ ٍانایی ًةؼینٍلیٱ ه٤ ٍانان ؿا ت ـػان، فنان ٌ ذ  ًا ظٍػوان ةيةعىؼ تا آن می م
ٍا ـػنؼ. یافػىػاػظ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ  ًذامٝ 1ایى ًاػ / وتکين هان ٌٱض متؼٯ گ

ـایی اف ذانث ىیٲ ٌ يش٧ٍ٩ ةرش ا١٤انمتان ةا تم ٌنت مٱٲ متصؼ ىمکاؿی اذ یئت مٝا
ـػٳ ػؿ ذـیان مـشٱ ً)یٍناما( مٱتقٳ ةػؿ ا١٤انمتان  ـای متاٳ متاشحات م اٌٯ ٌ ػٌٳ  ًاذ

ـنام ـامٍن ٌٱض ةٍػنؼ. ة ـػٳ ا١٤انمتان پی ـامٍن  ًگ٥تگٍی م ـػٳ ا١٤انمتان پی گ٥تگٍی م
ٌاظـ  ف، شؼٌػ ةیي اف  2۱11ٌٱض اف آ٠اف آن ػؿ ا ـػان، فنان ٌ  6۱۱۱تا امٌـ ا١٤ان اٜم اف م

ٍانان ؿا م٩٤ٍان ـای پاٰیمی لافان مٱی ٌ ةین يای آنى ه، ػیؼگاهمنٍػم ذمٞ ىةا  ًذ ا ؿا ة
ـػانیؼ ـاد، ت٩ٍیت ٌ رشیک گ  .2الت هاملٱٱی التع

ـامٍن ٌٱض، وامٲ  ًمـشٱ ـػٳ ا١٤انمتان پی ػؿ  ًی ةٍػ کىمتاشخ گـٌ  78اٌٯ گ٥تگٍی م
ـػ، فن ٌ  15۱۱ةٍػ ٌ ةیىرت اف  ًٌالیت ا١٤انمتان تؼٌیـ یا٤ت 34اف متاٳ  3ٌالیت 31 تن م
م ىا٨تٍاػی ػؿ آن ةا  -ای اذتامٜیىای معتٱ٦ ٨ٍمی ٌ ةمرت ى هٍان ا١٤ان اف گـٌ ذ

                                                           
ـػاننؼه تصت ؿىربی ذامًٝ مؼنی ا١٤انمتان متىکٲ اف  .1  2ٌ  1ٍّٜ، امٍؿ ىـ ػٌ مـشٱً  12یک کمیتً گ

ـامٍن ٌٱض ؿا  ـػٳ ا١٤انمتان پی ـلتی منٍػ. اّٜای این کمیتً ٜتاؿت ةٍػنؼ اف: گ٥تگٍی م ؿىنامیی ٌ رسپ
(، وتکً ذامًٝ ACSF(، مرتمٞ ذامًٝ مؼنی ا١٤انمتان)AIHRCکمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ةرش ا١٤انمتان )

(، لافمان ش٧ٍ٩ ةرش ٌ AMKA(، اتصاػیً مٱی کاؿکنان ا١٤انمتان)ACSHRNمؼنی ٌ ش٧ٍ٩ ةرش ا١٤انمتان )
ـکق انکىا٣ مياؿت ىای فنان AWN) (، وتکً فنان ا١٤التانAOHREPمصیٖ فیمت ا١٤انمتان ) (، م

ٍانان ا١٤انمتانCSDCا١٤ان) ـىنگی ذ ـکق تٍلًٝ ذامًٝ مؼنی )AYSCO) (، مٍلمً اذتامٜی ٤ (، CSDC(، م
( ٌ کمیتً مىاؿکت لیالی فنان TJCG(، گـٌه ىآمىنگی ٜؼاٰت انت٩اٰی)SDO)مٍلمً انکىا٤ی لنایی 

(WPPC.) 
ـػٳ ةیىرت اف ػؿ ذـیا .2  31تن اف ا١٤ان ىای ٜاػی ؿا ػؿ متاشخ گـٌىی کً ػؿ  15۱۱ن مـشٱً اٌٯ، گ٥تگٍی م

ـػ ٌ ذٍان ؿا ػؿ گ٥تگٍ  4648انؼاظتً وؼه ةٍػ ػٌؿ ىم ذمٞ منٍػ. مـشٱً ػٌٳ مىاؿکت  ؿاهٌالیت ةً  تن فن، م
 م منٍػ.ـاى٤
ـامٍن ٌٱض ػؿ ٌالیات ةامیان، ة١الن، ةؼظىان، ةاػ٠ین، ػایکنؼی،  .3 ـػٳ ا١٤انمتان پی مـشٱً اٌٯ گ٥تگٍی م

ٍگـ، مقاؿ رشی٦، ـاه٤اؿیاب، ٤ ـات، ذٍفذان، کاةٲ، کاپیما، کنؼف، کنؼىاؿ، ظٍلت، کرن، ١ٰامن، ٰ ، ٠قنی، ٠ٍؿ، ى
ـىاؿ، نیمـٌف، نٍؿلتان )اورتاک کننؼگان ةً ويـ ذالٯ آةاػ ل ٥ـ منٍػنؼ(، پنرىیـ، پکتیکا، پکتیا، رسپٲ، ننگ

ـػیؼه ةٍػ.  لمنگان، تعاؿ، اؿفگان ٌ فاةٲ ػایـ گ



 

 
 ب 

 

تصت  2۱11اٌٯ ِمن یک گقاؿه ذامٞ ػؿ ػلمرب  ًای مـشٱى ً. یا٤ت4رشکت ذمتنؼ
ـای پـٌل ـامٍن ٌٱض، گؾاونت متانی ة ـػٳ ا١٤انمتان پی ٍان "گ٥تگٍی م ـاگیـ ٌٱض" ة ًٜن ٤ً 

ٍ  ًمـشٱای کٱیؼی ى ًیا٤ت ً. ظال5ٌنرش ؿلیؼ ـػٳ ا١٤انمتان نىانی اٌٯ گ٥تگ ؼ ىػ می م
ـػٳ ٜاػی ػؿ رسارس ا١٤انمتان چ ًک ٍانٞ نایٲ آمؼن ة ًایی ؿا ةىچیق  ًم ٌٱض  ًشیخ م

ٍاؿػی اف ٨تیٲ: ة می ًپایؼاؿ مالشٙ ٌظامت گؾاونت اٌِٛا امنیتی، ةی ٜؼاٰتی،  ًمناینؼ؛ م
اػی ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی ، ٩٤ؼان ؿوؼ ا٨تٍهای ِٝی٦ شاکمیت ٨انٍن، ٤ماػ گمرتػىاػين

  .ومٍٯ ش٧ٍ٩ فنان ٌ ػظرتان ًٌ شامیت مصؼٌػ اف ش٧ٍ٩ ةرش ة

ـاػی ک ًمچنان اذامٛ کٱی ػؿ مٍؿػ اینکىگقاؿه   هن٩ْ گمرتػ ًنتایؼ ةـ مٝا٤یت ا٤
ـتکث وؼ ًش٧ٍ٩ ةرش ؿا ػؿ گؾوت انؼ، ارصاؿ  های ظىٍنت ةاؿ ػؿ رس تارس ا١٤انمتان م

ـػ، ظأـ نىان لاظت  ًای ٜاػی ؿا ةىؼ٤منؼ ٌؼای ا١٤ان ىاػات يٌ ةا پیىن ًٌٍؿت گی
 مؼنی ا١٤انمتان ًای ممٱض معا٦ٰ ٌ ذامٝى هةین املٱٱی، گـٌ  ًشکٍمت، ذامٝ

ای متنٍٛ ىمؼنی ا١٤انمتان ؿا ٨اػؿ لاظت تا پیاٳ  ًمچنان ذامٝىؿلانؼ. گقاؿه  می
ٍانان ا١٤ان ؿا ة ـػان، فنان ٌ ذ ـانن ةین املٱٱی ةن ػٌٳ ػؿ  ًم ـلانؼ  2۱11ػلامرب  5کن٥ ة

ا، وکایات ٌ ى های ٜاػی، ػیؼگاىٌؼای ا١٤ان  ًةاوؼ ک هتّمین منٍػ ًٌ ةؼینٍلیٱ
ٍالت  ـای نایٲ  ًای پیي ؿٌ کىتاله  ًمىای مرشٌٛ وان ػؿ ىظ تٍلٖ پاٰیمی لافان ة
ـػ، ونیؼ می ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ا١٤انمتان ٌٍؿت ًآمؼن ة ٍا ًٌ مالشٙ هگی  ؼ وؼ. ىظ

ـػیؼ. ماننؼ  2۱13ػٌٳ گ٥تگٍػؿ اپـیٲ  ًنعمت، مـشٱ ًـشٱم٩٤ٍیت م ًاػام ًة آ٠اف گ
لى ًػٌٳ نیق ة ًاٌٯ، مـشٱ ًمـشٱ یز یک پٌـ ـای  ًؼ٣ تٌـ ـاگیـ، و٥ا٣ ٌ پالعگٍ ة ٤

ـامٍن ممیـ آینؼ ـػٳ پی ـا  هٌٱض اف ٔـی٪ ةؼلت آٌؿػن نٙـیات م کىٍؿ ا١٤انمتان اذ
ـػیؼ. ػؿ مـشٱ ـامٍن ٌٱض، ًگ ـػٳ ا١٤انمتان پی مؼنی ا١٤انمتان  ًذامٝ ػٌٳ گ٥تگٍی م

ٍانمت  ٍان ؿا )ةا مىاؿکت  4648ت ـػ ٌ ذ  ًمىی ىػؿ متاشخ گـٌ  یک جٱخ فنانتن فن، م
ـػٳ ٜاػی ػؿ تىعیَ ٌ ػؿیا٤ت ى همنٍٙؿ ةؼلت آٌؿػن ػیؼگا ًومٍٯ( ػؿ تاله ة ای م

ـک ـای ذنگ ىشٲ  ؿاهای مصٱی ٌ نیق ى ًمص  ًای ک ىًای ٍٔالنی چنؼین ػىای ٜمٱی ة
ٌاؿػ متاشخ لافنؼ. اورتاک کننؼگان مـشٱ ها متصمٲ وؼيآن ػٌٳ، ٔی٦ ٌلیٝی اف  ًانؼ، 

                                                           
ـ٤ت تا أمینان شاٌٲ وٍػ کً ا٨ٱیت - 4 ـػٳ  تاکیؼ ٌٍؿت گ ٍانان ٌ م ىا ٌ گـٌه ىای منقٌی وؼه، فنان ٌ ذ

ىای ىآمىنگ ٌٍؿت گ٥تگٍ ٤ٝاالنً مىاؿکت ٌؿفنؼ. تاله  2ٌ  1منأ٪ ػٌؿػلت ٌ ػىاتی ػؿ ىـ ػٌ مـشٱً 
ـػه  ـػػ کً اورتاک کننؼگان منای کامٲ لاظتاؿ ٨ٍمی ٌالیات مـةًٍٔ وان ؿا متحیٲ ک ـ٤ت تا ی٩ین شاٌٲ گ گ

ـاگیـی کً ػؿ ىـ ػٌ مـشٱً  ـامٍن ٌٱض انراٳ  2ٌ  1ةاونؼ. مىاٌؿت گمرتػه ٌ ٤ ـػٳ ا١٤انمتان پی گ٥ت ٌونٍػ م
ٌا ـ٤ت، تٍلٖ ىمً اورتاک کننؼگان مٍؿػ الت٩تاٯ  ـػیؼ. پؾی  ٨ٞ گ

ـاگیـ ٌٱض، ػلامرب  5- ـای پـٌلً ٤ ـامٍن ٌٱض: گؾاونت متانی ة ـػٳ ا١٤انمتان پی ، ةً آػؿك ؽیٲ 2۱11گ٥تگٍی م
 ةاوؼ: ٨اةٲ ػلرتك می

http://www.aihrc.org.af/media/files/People%27s%20Dialogue%20FINAL%20report.pdf.  
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، ػکانؼاؿان، مٝٱمین، ًای ظانىٌ وامٲ ظانم  ها١٤انی ؿا مناینؼگی منٍػ ًا٨ىاؿ ذامٝ ًمى
ٍانان، معا٥ٰین ممٱض  ًتی ذامٝىربان مؾى٩انان، ػاني آمٍفان، ةقؿگان ٌ ؿ ىػ ا١٤انی، ذ

ژہلاة٪ )ٔاٰتان لاة٪( ٌ ممت٥یؼ وٍنؼگان  ـػیؼ می ای انکىا٤یى پٌـ  2۱۱. ػؿ شؼٌػ 6گ
ـػیؼ، ػؿ  ًتٍلٖ مناینؼگان ذامٝ ًی کىمتاشخ گـٌ  ـػاننؼگی گ  34مؼنی ا١٤انمتان گ

ـٌت ػاػ هٌالیت کىٍؿ تؼٌیـ یا٤ت. ةـ ٜالٌ  ـای تٝؼاػ فیاػی اف اورتاک کننؼگان ٤ وؼ  هة
ـامٍن ٌٱض ٌ آوتی ؿا اف ٔـی٪ مٍاشتى هتا ػیؼگا ٌ رسٌی نٙـیات ةیان ىا ً ای وان پی
 .مناینؼ

ػٌٳ  ًػؿ مـشٱ ًتن ک 4648اػی تٍلٖ ةیىرت اف يای پیىنىشٲ  ؿاهمٍٍِٜات کٱیؼی ٌ 
ـای ٌٱض  هماػ هػ ًقاؿه ٜمٍمی وامٲ یک ن٩ىگیک  هةـ ٜالٌ  گ٥تگٍرشکت ػاوتنؼ یی ة

ـػیؼ. این ن٩ى ؿاه ًن٩ى 34ایراػ  ًمنتز ةل٥اؿوات  ه٩٤ـ  33ٌ  ـای ٌٱض گ ای ى ًمصٱی ة
ٍامٲ ٌ  هنؼىمصٱی ن٩ي تىعیَ ػ ات ىا  شٲ ؿاهػؿ ظًٍٍ ٜ ـای ٠اٰث آمؼن ةـ مناٜف ة

ٍاٰی ٌ ٌالیت ٌ نیق ةىؿا ػؿ  ٌٰم  لٕض مٱی ةافی میکننؼ.  ًـ ػٌ لٕض 

ـػآٌؿی نٙـیات و ـامٍن ممایٱی کيةا گ ٌنؼان ٜاػی ا١٤ان پی ا تاجیـ ياکرثاً ةـ فنؼگی آن ًـ
ـػن این ػیؼگا التگؾاؿ  ـػٳ ا١٤انمتانى هٌ ةا منٝکن ک ٍا می ا، گ٥تگٍی م  ًؼ کىظ
ل ـاگیـ ٌ ش٧ٍ٩ ةرش مصٍؿ ٌٱض ؿا تـٌیز منایؼ. این  ًپٌـ متتنی  ای ٌٱض ٌالیتیى ًن٩ى٤

ـػیؼىا  تٍلٖ ا١٤ان ًک هةٍػىا  هةـ تصٱیٲ کی٥ی ػاػ ٌ  الت هػؿ رستارس کىٍؿ ةیان گ
ـنام ـای پاٰیمی لافان مٱی ٌ ةین  ًاؿتتآ ٌالیات مـةٍٔ ًؿٌون اٜامؿ ٌٱض ؿا ة ًة ة

ٍا٩٤ات ٌٱض  همنٍػ ًلٍٕس اؿای ًمى ًاملٱٱی ة ـای ت ـای ایراػ متنایی ة ٌ نیق ممکن ة
 وٍػ.  همصٱی الت٥اػ

ـای ٌٱض کى ًاین ن٩ى ـای ٌٱض ًمتتنی ةـ متاشحات انراٳ یا٤ت ًای ٌالیتی ة چنؼ لاٯ  ة
ٌا٨ٝ ًة الت، هةنا وؼ ٨تٲ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ ؿاةٕ ًشیخ یک   ًة ًنگاؿی تاؿیعی م
ـای ٌٱض ٌ مٍاٰصي، ٌ ل٥اؿوات آنىا آؿفٌ ـامٍن ىپالغ ػ ًاذتامٜی ک ًا ة ی ٌ اؽٜان ؿا پی
ـػػ. کنؼ، شاال نرش ٌ ٌلیٝا پعي می الت ت٩اِا می هٌا٨ٝا ات٥ا٧ ا٤تاػ ًک ًآنچ  گ

  

                                                           
ـػاوتً وؼه ة 6 ـای مىاؿکت ةيرت فنان گاميایی ة ـکیث ا١٤ان ىایی کً ػؿ مـشٱً ػٌٳ رشکت ة ٍػ، چنانچً کً ت

ـلانؼ. ةا ػؿ نٙـ ػاوت اینکً فنان ٌ ػظرتان ػؿ ذٍامٞ ؿٌلتایی مٝمٍالً  ػاوتنؼ، تٝاػٯ نمتتاً ةيرت ذنمیتی ؿا می
ـنامً ذامًٝ مؼنی، ةً ػٰیٲ مٍذٍػیت ٤ّای مصا٤ًٙ کاؿانً، منٞ می ـػنؼ،  اف اورتاک ٌ انتعاب ػؿ یک ة گ

 ٍ ـای فنان مبنٍٙؿ تـٌیز ىمً ومٍٯ لاظنت مراٰن ةً این چاٰي گ٥تگ ـػٳ ةا تؼٌیـ مراٰن ٌیژه گ٥تگٍ ة ی م
 ؿلیؼگی منٍػ. 
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 معؽفی .6
ـای ٌٱض ؿاه ًاین ن٩ى ـنام ةعىی اف مصٱی ة ـامٍن ٌٱض  ًة ـػٳ ا١٤انمتان پی گ٥تگٍی م
ـػٳ نامیؼگ٥تگٍی من ةٝؼ " ًالت ک  ٭يای کٱیؼی ٌممایٱی ؿا پیىى ًٌ یا٤ت وٍػ" می هم
پی 1۱ػؿذـیان  ًمیکنؼ ک ـاػی ٌ ًمٍاشت 2۱، ةصخ گٌـ  ةا تٝؼاػ ًرسٌی نٙـیات ک 3۱ان٥
ٍانان ٌالیت کاةٲ 353تعمینأ  ـػ ٌفن ا١٤ان ٌذ ـ٤ت م  گان هالت. اورتاک کننؼ ًٌٍؿت گ
ـػ ٌ 239 وامٲ ی٦ ٌلیٞ ذامٝ گی همناینؼ فن ةٍػنؼ ٌ 114م ـػنؼ ة می ًأف ومٍٯ  ًک

ٌٰتی، مرشان  التاػان ، ، مصٍٱینمٝٱمین، ٩انانىٌمتن٥ؾین ٨ٍٳ، ػکاؿمنؼان ةعي ػ
 ٍ ـاػ ػاؿای گان  همناینؼ، گان ػاظٱی هوؼ هگان ةیرا همناینؼ ژٌؿناٰیمتان،، نتٍنىپ ا٤

ٍٰیت ٍامٞ مؼنی همناینؼ، مٝٱ مٍلمات مٱی ٌةین املٱٱی ٌ ، اى ًاتصاػی ،اى انرمن، گان ذ
ٌاّٜای وٍؿا  ـمیىٜٱام ػینی  ٌانکىا٤ی ؿا ػؿة ـ٤ت ای مصٱی  گان اف  هاورتاک کننؼ .گ

ٍاٰی  ٌ ىٌٰم ٍاشی وىا   ةٍػنؼ. هاورتاک ٌؿفیؼ ـ کاةٲيم افن

ـامٍن ٌٱض ًةعىی اف مـشٱ ًمحاة ًةىا  این مىٍؿت ـػٳ ا١٤انمتان پی  ًة ػٌٳ گ٥تگٍی م
ةا  هت مىٍؿ يذ ا١٤انمتانةىــ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًاػ ذامٝين 11اةتکاؿ 
ـػاوت ایراػ ىا  تن ا١٤ان 45۱۱شؼٌػ  ـای  ًن٩ى 34ی ٜاػی ةا ػؿنٙ ـای ٌٱض ة ٌالیتی ة

اػ تص٩ی٩اتی ش٧ٍ٩ يای "نىناٳ  ًمؼنی ة ًاػذامٝيػٌ ن .انراٳ یا٤ت ـیک اف ٌالیاتى
ٌا٥ٔاٯ" ٌ ٌ يؿمان وآ " فنان  کاةٲ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ م چنان ػ٤رتلاشٍی ىـ" 

ـػنؼ. ًػٌٳ پـٌل ًةرشا١٤انمتان ػؿتٕتی٪ مـشٱ   مىاٌؿت کمک ک

ٌاؿفیاةی افنیـٌ  ًاین الت ک ٌٱض ؿاه ًؼ٣ این ن٩ىى ـکىتصٱیٲ  ٍامٲ مناٜف ًای مص ًٌٜ 
ٌت٩ٍیت ٌٱض  ًة ًمیکنؼ ک ًٜمٱی ٌمنالث ؿا اؿای ایىشٲ  ؿاهم چنان ىٌ  انکىا٣ 

  .ٌجتات ػؿٌالیت کاةٲ مماٜؼت کنؼ

 ، نفىـ، امنیت ووضعیت فیافیهوالیت: حغؽافی همعلىمات ظؼ ةاؼ  .2
ـکق ًمحاة ًـ کاةٲ ةيو لٕض  مرت اؿت٥ٛا اف 18۱۱اؿت٥ٛا  ػؿ پایتعت کىٍؿ ٌالیت کاةٲ ٌ م

ـػیؼ ٌا٨ٞ گ الت.  ًلاظتان يای پایتعت ذىـ يـؿا یکی افةٱنؼ تـین وياین و ًک هةصـ 
ـ٤ت هاین ٌالیت ػؿپایان ػؿ  ـاؿگ ٌاػی ىا ً ةا تپ ًک ًپنرىیـ ٨  ًلٱمٱ ًای ظىک مصآ ةىٌ

 ٍ ٍاٰی ٤ـف  ًامتؼاػ یا٤تىا  هک ٌٰم ٍ  هٌ گٲ ػؿ  هالت.  ـاین ک ـ٤تىا  هػؿفی ـاؿگ آب  ًٌة ٨ً
ٌآب وؼن ةـ٣ ت ًػؿذـیان لاٯ ک  ًوٍػ ػلرتلی ػاؿػ. ػنؼ وامٰی گـچ می ًیيافةاؿان 

ـتیث ت ـػآٍٰػ الت ٌةؼین ت ٌگ ـاگنؼ ًیيظىک  ـلاشات این ٌالیت ةٍٕؿپ  هآب ػؿلای
ـی٪ چا ژہ ای مٍلمی ٌى هأف وٍػ. ػؿمنأ٪ فیاػ شاٌٱعیق  می ًیيای آةیاؿی تى پٌـ
 ٍ ٌگنؼٳ کىت ٌفؿٛ هکاةٲ می ه ؿلانیؼ ًـکاةٲ ةيوٍػ ٌػؿو می ذات   . وٍػ می ه٤ٌـ
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ٌان ػؿوامٯ ٠ـب، ىکاةٲ ةا وي ٌالیت ا١٤انمتان  مىكعیت حغؽافیایی: م مـفالت ةا پـ
ٌننگـ  ـػؿ ذنٍب ٌٌالیت ، اؿ ػؿذنٍب رش٧ىکاپیما ػؿوامٯ رش٧، ١ٰامن ػؿرش٧  ٍگ ٰ
 میؼان ٌؿػگ ػؿذنٍب ٠ـب مـفمىرتک ػاؿػ. 

ـا٣ کاةٲ. 14ـکاةٲ ٌيوا: هپایتضت )مؽکؿ( وولقىالی  ٍاٰی أ  ٌٰم

ن٥ٍك  3289۱۱۱ومٍٯ  ًن٥ٍك ٌالیت کاةٲ ةتن   395۱3۱۱تعمینأ  نفىـ تضمینی:
 هن٥ٍك کاةٲ تعمین وؼ 5۱۱۱۱۱۱شؼٌػ ىا  الاك ةّٝی تعمین ًة ًگـچ ،ـکاةٲيو

 الت. 

ـکقي: وای كىمی وتلقیامت )ىف ةنعی( فیافیهگؽوپ  ا٨تٍاػی  لیالی ٌ ـکاةٲ م
ـػٳ ة ًالت ک یفةان ػٌ پىتٍ ا١٤انمتان الت. ػؿی ٌ کننؼ.  می آن تکٱم ًتٝؼاػ فیاػ م

ٌ  ًػؿشاٰیک ٍاٳ پىتٍن، تاذیک  ٍاٳ ا١٤انمتان ىػ می اکرثیت ؿا تىکیٲ هقاؿ ىا٨ ـا٨ نؼ لای
اذـ يی مىا  م چنان تٝؼاػی افکٍچیىـکاةٲ. کاةٲ يظًٍٍ ػؿو ًنیقػؿکاةٲ شٍّؿػاؿنؼ ة

 الت.  هػاػ هػاظٱی ؿا نیقػؿظٍػ ذا گان هٌ ةیرا وؼ

ٌ  نفىـ وآماؼگیؽی نفىـ: ٍاٰی ت٩میم وؼ 14 ًـکاةٲ ةيو هٌالیت کاةٲ ةـٜال الت.  هٌٰم
ٌاٰی کاةٲ ة ٍاشی و 22 ًواؿ ٍٰین ػؿمنأ٪ و هشٍف  17 الت ٌ هـی ت٩مم وؼين ـی يپ

ن٥ـ ػؿ  2289۱۱۱ومٍٯ  ًة هةاونؼ 395۱3۱۱ػاؿػ. ػؿٌالیت کاةٲ تعمینأ  شٍّؿ کاةٲ
ـکیث ٨ٍمی ػؿو ـکاةٲ لکٍنت ػاؿنؼ.يو ىا  هقاؿ ىـ کاةٲ گٍناگٍن الت تٝؼاػ فیاػ يت

ىا  کاةٲ اکرثیت پىتٍن ػؿرش٧ ٌذنٍب رش٧ ًکننؼ ػؿشاٰیک می گی هػؿ٠ـب کاةٲ فنؼ
 کننؼ. می گی هفنؼ

 التحناءً  ًوٍػ ة می یک ٌالیت ةاجتات اؿفیاةی ًمحاة ًةٍٍؿت نمتی کاةٲ ة امنیت:
ٍاؿکىافوٍؿوگـی مصٱی ٌیا ٌالیات  ًمنا٩ٔیک ـػػ. افاینک ًمر ـمی گ  ًنا امن الت متاج

ـکق ذاؽة ًـ کاةٲ ةيو ٌافی  ًشیخ م ٌنٙامی التىةٱنؼپـ ٍٯ چنؼین  ای لیالی  ػٔؿ
ـ٤ت هؼیمٍؿػ شمالت پیچ ًگؾوت لاٯ ـاؿگ ـ٤ت ًٌمٍؿػتٍذ ًانتصاؿی ٨ ـاؿگ  ًفیاػ مٕتٍٜات ٨

ـػاوت ؿا ت٩ٍی ـػ ًٌاین ة ٍانؼ افشمالت وٍؿویان منی مىپایتعت کىٍؿ  ًک هک مٍئٍن  ت
ـای مٍمم ةٍػن وان ة اؿی وانيشمالت ةمتٝا٨تاً  وان ًاٜالمی ٔاٰتان ػؿ .7ةاوؼ ؼ٣ ى ًة

ـاکق ػیپٱٍماتیک هگیـی ػٌةاؿ  ٌٰت، ظاؿذی م ةىمٍٯ ٨ّات ٌ ، کاؿمنؼان مٱکی ػ
ٍاالن ٌ ن ـػنؼ ای ٨ّاییىاػ يلاؿان ـاکق  .8ؿا اٜالن ک متٝا٨تاً کاةٲ ا٤قایي شمالت ةـ م

                                                           
ی ٜتؼ اٰص٪ ٌ ل٥اؿت آمـیکا ػؿ ؿاىىٍتٲ انرت کانتیننتاٯ ػؿ ماه ذٍن، ةـیتي کنمٲ ػؿ ماه اگمت، چياؿ . 7

ـٳ ػؿ ػلامرب ٌ آپـیٲ  ٍاٰی پ١امن ػؿ ذٍن ، ٨ـیً لتق ػؿ ما 2511لپتامرب، ػه مص  2512ه می، ةنؼ ٨ـ٠ً ػؿ ٌ ٰم
ـاپـیٲ  2513شمالت ةياؿی لاٯ . 8 ٌاظ ٌٰیؼ کً ػؿا ٌٰین ةاؿ  2513ٔاٰتان تصت ناٳ ظاٰؼ ةن  ـای ا رشٌٛ وؼه ٌة

ـاؿػاػنؼ.   اؿاػه ٔاٰتان ؿا ؿٌون لاظت کً نياػىای ػیپٱٍماتیک ظاؿذی ؿا مٍؿػ ىؼ٣ ٨
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ٌٰتی ؿا ک های ٜمؼىاػ يةین املٱٱی ٌ ن ًذامٝ ًومٍٯ شمالت ةـ ٜٱی ًاماکن مٱکی ة  ًػ
ةـ  ًمنٍػ: شمٱ هؼىةٍػ ؿا مىاىا  مٱکی ًتٍمیم ٔاٰتان ةـ تؼاٌٳ شمالت ٜٱی هنؼىنىاػ
ػؿ  ًمصکم هلرت  ًةـ ٜٱی ًٌ شمٱ2513 می 25ػؿ  اذـتيلافمان ةین املٱٱی م مرتمٞ ًٜٱی
 21وؼن  ًةا ٜخ کىت ًک 2514ذنٍؿی  17ةـ ؿلتٍؿانت ٰتنانی ػؿ  ًشمٱ، 2513ذٍن  11

ـػیؼ 13ومٍٯ  ًتن مٱکی ة ـکق ٤ـ  ًشمٱ، ظاؿذی گ ـانمىةـ م  2514ػلامرب  11ػؿ  ًنگی ٤
ـػیؼ 12ٌ فظمی وؼن  ًةاٜخ کىت ًک ـػ مٱکی گ ةـ ػ٤رت  ً، شمٱ(فظمی 15ٌ  ًکىت 2) ٤

ٍاٰی() ػاػ لتانی کٲ ٍاٰی ة ًةاالی ٌلایٲ ن٩ٱی ًانراٳ ػٌ شمٱ، ٍٰی لاؿان  ًٍٰی لاؿان
ـػ مٱکی ٌ فظمی وؼن  7وؼن  ًةاٜخ کىت ًک 2515 می 15ٌ  4ای ىتاؿیغ  تن  ٤34

ـػیؼ ـػ  5وؼن  ًةاٜخ کىت ًک 2515  می 19تاؿیغ  ًة ًٌفاؿت ٜؼٰی ًة ًشمٱ، ػیگـ گ ٤
ٌالٕ ًتن ػیگـ وؼ. آظـین شمٱ 47مٱکی ٌ فظمی وؼن  پ ًن٩ٱی ًٔاٰتان   مٍةی گٌـ

ىت ى ًةٍػ کـ کاةٲ يػؿ و 2516ذنٍؿی  25تاؿیغ  ًة اةتؼایی تٱٍیقیٍن ٔٱٍٛ( کمپنی)
تن ػیگـ ؿا فظمی  ٨35تٲ ؿلانیؼ ٌ ٌ  ًؿا ة ٥ت کاؿمنؼ ٔٱٍٛىومٍٯ  ًة تن مٱکی
ـاؿ ػاػن تٱٍیقیٍن ىؼیؼات ٔاٰتان متنی ةـ يت٩ٝیث ت ًمؾکٍؿ ة ًشمٱ لاظت. ؼ٣ ٨

-لپتامرب 28تٍلٖ ٔاٰتان ػؿ  ا ػؿ ػٌؿان ترص٣ کنؼفيی آنىٔٱٍٛ ٌ یک ةنا ةـ گقاؿه ػ
ـ٤ت 2515 اکتٍةـ 13   .ٌٍؿت گ

ٍاٰی  ًػؿشاٰیک ٍاٰی ىمیؼ ًآؿامی نمتی ظٍػ اػام ًای وامٯ کاةٲ ةىٌٰم ٌٰم ای ىنؼ 
ن گـٌپ  ًذنٍب کاةٲ ة ٌاف ىالاك گقاؿوات ن٥ٍؽ ؿٌفا٤ٌق  های ممٱض معا٦ٰ ؿا ػؿػؿ

ای ىظًٍٍ نیـٌ  ًافشکٍمت ة ًاٰی کىا ًؼیؼ ةيؼ الت ةا گقاؿوات تىـکٱتٲ وايو
ٍاٰی ةمیاؿنا آؿاٳ کاةٲ ک ًممٱض مٱی پىتیتانی ن ٌٰم فیاػ  ای وٍؿویانىاف٤ٝاٰیت  ًکننؼ. 

ـػیؼ متاجـ ٍاٰی رسٌةی الت ک هگ ٌا٨ٞ وؼ هػؿػؿ  ًٌٰم  ًالت ػؿذاییک هناامن اٌفةین 
ٌکاپیما ة ن٥ٍؽ وٍؿویان افوامٯ، رش٧ ٌذنٍب  ًظًٍٍ( ػؿنتیر ً)افٌالیت ١ٰامن 

ٌکىیؼىةـظٍؿػ ـػیؼةین ذمیٝت الالمی ٌشقب ىا  گی ها  ٍاٰی هالالمی مماٜؼ گ ٌٰم  .
ـامی ک، اؿآلیابيی، چيای مٍلى ـػیؼ ًظاک ذتاؿٌةگ ٌا٨ٞ گ م ى هػؿذنٍب رش٧ پایتعت 

پ  ـکات گٌـ ةا ٌالیت میؼان  ًپ١امن ک ًػؿشاٰیک همنٍػ هؼىای ممٱض معا٦ٰ ؿا مىاىتص
پ  م رسشؼ الت تاؿیغ ن٥ٍؽ ٜنارصىٌؿػگ  ٌگٌـ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا ػاؿػ ىذنایتکاؿ 
ـای آن هگاىٌپنا ٍاٰی  می مصمٍبىا  امن ة ٌٰم ـػؿ ىوٍػ.   ًةٟا ک هلتق ٨ٌـ  ه، ػهای وک

پ  شٍّؿ م افىػؿوامٯ پایتعت م٨ٍیٝیت ػاؿنؼ الت.  متاجـ ذنایتکاؿ ای ممٱض ٌىگٌـ
ـٳ ٌذنایت ػؿ تا یک  الت مگـ هفیاػ وؼ ًگؾوت ىًکاةٲ ةا افػیاػ ن٥ٍك ػؿیک ػ ـيو ذ

ـػیؼىاؿگان  لتث ا٤قایي شٍّؿ ًشؼی ة  ًالت. ةا ٌذٍػ اینک های تن٥یؾ ٨انٍن ِٝی٦ گ
ـٳ ٌذنایت   ًوٍػ ٌػؿمرمٍٛ مىکٲ الت ک منی هٌٍؿت مکمٲ گقاؿه ػاػ ًم ةىنٍف ىذ

ـػاؿی هٌکال ىا  اظتٕا٣ اف یاؿفیاةی کنیم ةا ٌذٍػ تٝؼاػ مٝٱٍٳ ٌ ةّٝی  ةمیاؿ اً ةّٝىا  ة
ـمی جتت وؼىای ى٤ٝاٰیت   الت. هممان ذنایی ٌذ
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 :وضعیت فیافی

ـتاؿیغ ا١٤انمتان تاؼیضی: (ه)پینین پك منظؽ ـکق٤ٝاٰیت ًکاةٲ ة ،ػؿممی ٌةٱنؼ ىا  شیخ م
ٌافی  ای لیالی شقةی کم ةٍػ. ى٤ٝاٰیت  197۱. تا لاٯ های لیالی کىٍؿمٕـس ةٍػىپـ
ـات  ًگـچ ٍک نارصػم پ اٜف ـاتیک ظٱ٪ ا١٤انمتان تٍلٖ گٌـ ٍک ای ان٩الةی ىشقب ػم

ٌاظـ ـػیؼ 196۱ػؿا میان  ًةاٜخ ة 1979اتصاػ وٍؿٌی ػؿلاٯ  ًةٍػ. مؼاظٱ هتالین گ
ٌا ، ذمیٝت الالمی، ای معا٦ٰ وؼ. شقب الالمیىتال٣ یآمؼن تٝؼاػی افاشقاب لیالی 

ـان ٤ٝاٯ ػؿػٌؿان  ًاشقاب کٱیؼی ةٍػنؼ ک هاتصاػ الالمی ٌشؼت الالمی ػؿفمـ  ةافیگ
د وٍؿٌی افا١٤انمتان  ًای لیالی ظٍیي ةٍػنؼ. ةىتصت وٝاؿ  اػيذ ت٩ٝیث ظٌـ

 ربی ٌت١ت هللاىشکٍمت ظٍػؿا تصت ؿ ىا  آن 1992ػؿلاٯ  ٌل٩ٍٓ ؿژیم ػاکرتنریث هللا
ـػیؼ. فمانیک ًمرؼػی تىکیٲ ػاػنؼ. گـچ ٌاؿػ گ ٔاٰتان  ًکىٍؿفٌػ ػؿیک ذنگ ػاظٱی 

ـان  ًػؿشاٰیک نؼٔاٰتان پیٍلت ًةىا  اػیي٨ؼؿت آمؼ ةّٝی افذ ًة 1996ػؿلاٯ  ػیگ
 ٌ ربان ىةمیاؿی افؿ  2۱۱1ت٩ٝیث ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان ػؿلاٯ  ًمت ؿا تىکیٲ ػاػنؼ. ةم٩ا
 ٭را وؼنؼ.یشکٍمت  ًة ًاػی لاة٩يذ

ةٍػ  هجتت ٌؿاذمرت وؼ ًشقب لیالی ػؿٌفاؿت ٜؼٰی 1۱۱ ةیىرت اف 2۱۱1ػؿػٌؿان ةٝؼاف 
ـکقىا  وعٍیت ًة ًةا تٝؼاػ ةیىرتاشقاب ک ًک  یم ةنؼین ت٩میمت ػاؿنؼ ٌمنا٤ٞ ظٍػ مت

ٍانین ةٝؼی جتت ٌؿاذمرتاشقاب ؿا نمتت ٌِٞ ةاوؼ یػؿ ٬ىٍؿ م یالیل ًٌصن ٨ .
ـان ـػ. ٰ ًم٩ـؿات لعتگی ػؿٌفاؿت  ًشقب لیالی ک 45شؼٌػ  ػؿ ؾا ٤ٝآليتـ مصؼٌػ ک

اػی ياؿتا پنز شقب ذيم چىنٍؿ ى ؿلآم جتت ٌؿاذمرت الت ػؿکىٍؿ مٍذٍػ الت. ًٜؼٰی
صنای نا پایؼاؿ ؿا ىتال٣ یا ًوتؾگ ىًػؿػ ًک ت٧ٍ٥  لیالی کىٍؿ ًتىکیٲ ػاػنؼ ػٌؿ

 ػاؿنؼ. 

 همناؾع وعىامل: انىاع هوتزلیل مناؾع هتخؿی .9
ـػمی کاةٲ ٔی٦ گمرتػ  اتی ةىا  ای اف ػؿگیـی هاّٜای مرتمٝات م ٌ  ًم پیٍلتى ًٌمناٜف

ات ٌػٍٜی ىلناؿیٍ  ـػاوت ًای مصٱی کىای مناٜف  ًة ًةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ منأ٪ وان اج
ربی ٔاٰتان، ؿ٨اةت لیالی ػؿ میان اشقاب لیالی معتٱ٦، ىومٍٯ وٍؿوگـی تصت ؿ 

ٍاػ معؼؿ ٌ مىکالت  ًتتٝیْ ةـ پای ای ةین ا٩ٍٰمی،ىػؿگیـی  فةان ٨ٌٍٳ، ما٤یای م
ٍاػ معؼؿ، مٝا٤یت اف مرافات، ٌ ػظاٰت مؾ ًمـةٍٓ ة ػؿ امٍؿ ىا  تی ظاؿذیى٨اچا٧ م

ـػنؼ   .لیالی کىٍؿؿا ونالایی ک

ٍ  ٍٔؿ کٱی ًرشکت کننؼگان ة ـای  ًربی ٔاٰتان ؿا ةىؿوگـی تصت ؿ و ٍان ظٕـ ةقؿگی ة ٜن
ـآن  ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کاةٲ تىعیَ ةمیاؿی افةعي  ًة اؿاىػاػنؼ ٌ ن٥ٍؽ ممتم

 ای وٍؿویى هٍٔؿ ظاً، گـٌ  ًای اظیـ ؿٌون لاظنتنؼ. ةىػؿ لاٯ  ای این ٌالیتى
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ـ فمان ى. ةیىرت اف الت هػاػ ا٤قایي ؿا شٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ ظٍػ ػؿ منأ٪ ذنٍةی این ٌالیت
ـانی  ًػیگـی، اّٜای ذامٝ  ًٌِیٝیت امنیتی ؿٌ ة ًة ًای ذؼی وان ؿا ػؿؿاةٕىنگ

ٍاٰی ى هٌظامت ٌ تىؼیؼ ٤ٝاٰیت گـٌ  ٌٰم ای رسٌةی، ظاک ذتاؿ ٌ ىای وٍؿوی ػؿ
ـاف منٍػنؼ. چنانچيمٍل ـػ: هیک ػانىرٍی ػانىگا ًی اة ـنىان ک  ظأ

ای ممٱض ٠یـ ى هامنیت ٌ جتات ػؿ ٌالیت کاةٲ ٜتاؿتنؼ اف ٌذٍػ گـٌ  ًة ًای مىاةىؼیؼيت
ـٳ ٌ ذنایت لافمان یا٤ت ـاػ ممٱض ٌ ذ ننؼگان فن اف الت. یکی اف رشکت ک ٨ًانٍنی، ا٤

ٍاٰی میـ ةچ اؿ ػاوت: يکٍت ا٘ ًٌٰم

DIAG

 

: ًاؿ ػاوت کيیکی اف ةقؿگان ٨ٍمی ا٘

 

ـانی  ـػیؼ تاجیـ ؿ٨اةت  یىای گـٌ ىػؿ ةصخ  ًک ای ذؼیىیکی ػیگـ اف نگ ای ىمٕـس گ
ٌامنیت ىلیالی ٌ ٌذٍػ اشقاب لیالی ةـ الاك ٨ٍمیت، فةان ٌ مؾ ث ةاالی جتات 

یکی اف رشکت کننؼگان تٍِیض ػاػ:  ًػؿٌالیت الت.، چنانچ

 

ـافرشکت کننؼگان اف و ٌگ٥ت کيیکی ػیگ ـػ  ٍا٤٪ ک : ًـ کاةٲ ت

 

ا٤قایي وکا٣  ٤کتٍؿٌٜامٲ ػیگـ ػؿگیـی ذناشی ًةیىرتتٍِیض ػاػنؼ کگان  هرشکت کننؼ
 گی هػؿ ٌالیت کاةٲ فنؼ ً)ٰمانی( الت ک ای معتٱ٦ ٨ٍمی ٌ فةانیى همیان گـٌ 
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ـػػ. یک ىگا ًکننؼ، ک می ی ا٨ٌات تٍلٖ لیالتمؼاؿان ٌ اشقاب لیالی ػلتکاؿی میگ
ـات رشکت کننؼگان ؿا  ًکاؿمنؼ فن مٍلم ٌٰتی ٌ ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فنان اف کاةٲ نٙ ـػ ٠ی

ٌاِض ٌ ظالٌ  منٍػ:  ًػؿمٍؿػچنین 

ـػ:  هـ کاةٲ چنین اواؿ يیکی ػیگـ اف رشکت کننؼگان فن اف و ک

 

ٍاػ ًاؿ ػاوتنؼ کيرشکت کننؼگان ا٘ ٍامٞ ٌ ىا  هاظتال٤ات ػؿ میان ظان فمین  ٠ٍثٌ ذ
ٌٰت ًای متٝٱ٪ ةى ٍامٲ ٤ٌکتٍؿ ػیگـی ػ ـاػ ٨ؼؿمتنؼ ٜ ا٤قایي نا  ًة ًالت ک تٍلٖ ا٤

ٌ ىا  فمین میان کٍچیکننؼ. اظتال٤ات ٌػٍٜی ةاالی  می کمک ًامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ من٩ٕ
ـػٳ ٌگـٌ  م ـػٳ همصٲ ٌةین ػ ٌٰتی ایىةاالی فمین  م ٍ  ػ  ً( ؿا ػاؿنؼ کهپتانمیٲ)نیٌـ ةا ا٩ٰ

ٍاؿػ منرـ ة ًک ًةاٜخ ظىٍنت ممٱصان ـػن و ًػؿ اکرث م ٌنؼان يکىنت ٌ فظمی ک ـ
ـانی ـػػ. یکی اف رشکت کننؼگان این نگ ـػ:  ًؿا چنین ظالٌىا  میگ ک

 

ٍاٰی ػ ٌٰم ـػ اف  : ًاؿػاوت کيلتقا٘ هیکی ػیگـ اف رشکت کننؼگان م



 
 

8 
 

 

 نلنه والیتی ىلس والیت هاةل ىلس ىلس ؽامىنیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

 

ـػنؼ ک هرشکت کننؼگان اواؿ  ـای امنیت ٌ جتات ػؿکاةٲ مٍذٍػیت يت ًک ؼیؼ ػیگـی ة
ٍاػ معؼؿ ٌ تٝؼاػ فیاػی اف مٝتاػان ة ٍاػ معؼؿ ػؿاین ٌالیت الت. اکرث  ًما٤یای م م

ـػنؼ ک ٍاػ معؼؿ ػؿ شاٯ ا٤قایي الت ٌ این  ًتٝؼاػ مٝتاػان ة ًرشکت کننؼگان اػٜا ک م
ٌٰت ًک ٍاػ معؼؿ ؿا ؿیى ًک الت هٜمٱی ؿا انراٳ نؼاػ کا٤ی ا٨ؼامات هانؼاف  ًة ػ کن  ًم

ٍاػ معؼؿؿا کا ًتٝؼاػ مٝتاػان ة کنؼ ٌیا ایراػ یک ظٍػ ةاٜخ  ًنٍة ًة ًؼ کىي ػىم
ـای ذامٝ ـػػ. می ا١٤انمتان ًمىکٲ ةقؿگرتی ة   گ

ـآینؼ مىاٌؿ  :همناؾع عىامل ؿا ىا  ای ػؿگیـی ً، رشکت کننؼگان ٜٱٲ ؿیىهػؿ ٍٔٯ ٤
ـػنؼ.  هٜمؼ ًػٌ ػلت ًة همنٍػٌ تىعیَ  ًةـذمت  ت٩میم ک

اف ٨ؼؿت تٍلٖ  هاػاؿی ٌ لٍء الت٥اػ ه٤ماػ گمرتػ ًک ٌ ذنگ ًمناٜف ٜٱٲ لاظتاؿی. 1
ـاةـ ٨انٍن، ٜؼٳ ٜؼاٰت اذتامٜی، مٍٍنیت  ٌتٕتی٪ یکمان ٌ ة ـا  م٩امات مصٱی، ٜؼٳ اذ

ـآ  ًٌ ٜؼٳ تٍلٝ ٌمٝا٤یت اف مرافات اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی، ٩٤ـ پایؼاؿ ٌ ةیکاؿی ٌ ا٤
ـایی مؾ ٍامٲ  ًاف ٌالیت کاةٲ ةـ این ةاٌؿنؼ ک گان هوٍػ. اورتاک کننؼ می وامٲؿا تی ىگ ٜ

ـػٳ  ًمتنؼ کى ًاین مناٜف ًاػام ٧ٍ٤ اف ػالیٲ اٌٱی ٌنا امیؼی م ایتی  ػؿ کناؿآن ناِؿ
ٌاٳ مناٜف ٌ ِٝی٦ ٨انٍن ةا شاکمیت ـاهمى ٍامٲ ػ ٌامؼاؿ ش٧ٍ٩ ةرشنیقاٜف  ًن٩ْ ػ

ـػ   وٍنؼ. می هوم

ل .2 ـاینؼ ًة ًمؼت ک های کٍتاى ًشاػجات ٌپٌـ ـنامىا، ؿٌیؼاػى٤ وٍػ  می أال٧ىا ً ا ٌ ة
ـنام ماننؼ ٍؿی ٌ ي( ٌ انتعاةات ؿیالت ذمAPRPٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ) ًة
 ٍ ـای یک ػٌؿ  ًای ٌالیتی، کؿاىو ؼ اما تاجیـ ٍٔالنی مؼت ؿا ىػ می فمانی ؿط هکٍتا هة

ـکىػؿنیـٌ   میگقاؿػ.  هذا ًة ًػؿگیـی ٌمناٜف ًای مص

ـانی، رشکت ًٜٱٲ لاظتاؿی مناٜف ًة ًةا تٍذ :هعلل فاصتاؼی مناؾع ی ظٍػ ىا  کننؼگان نگ
ٌٰت ػؿؿاةٕ هکٍتا ًؿا نمتت ة ـػٳ ٌ یا، مٕمئین لاظنت امنیت ًة ًآمؼن ػ  مصا٤ٙت اف م

ـافػاوتنؼ، ک ـػنؼ ک ا اػٜايآن ًایراػ شاکمیت ٨انٍن ػؿ ٌالیت کاةٲ اة ٍامٲ اٌٱی  ًک ٜ
ٌٰت گان هاورتاک کننؼ الت. هناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ کاةٲ ةٍػ ـػ ِٝی٦ ػ  ًؿا ة ٜمٱک

ٌ  هاف ٤ماػ گمرتػ ٜمؼتأ ًک نؼای آن نمتت ػاػىاػيوکا٣ ذؼی مرشٌٜیت ػؿ ن ًمحاة
ـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک .وٍػ می اف ٨ؼؿت ناوی هلٍء الت٥اػ اف  ه٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػ ًم
ٌٰت ٌ نیق ػؿ ذامٝ ، ه٨ؼؿت گمرتػ ـاگیـ ػؿ ػ ٍان یک کٲ  ًا١٤انمتان ة ًیک مىکٲ ٤ ٜن
 اؿ ػاوت: يکاةٲ ا٘ ـيمتن٥ؾ مصٲ افو الت. یک
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ـافرشکت کننؼ  ـػ کيگان افو هیکی ػیگ ـنىان ک   :ًـکاةٲ ظأ

ـػ ٍ  ًک نؼرشکت کننؼگان تاکیؼ ک ای ىاػيٌ اظتالك یک ؿٌه مٝمٍٯ ػؿ ن هپاؿتی ةافی، ؿو
ٌٰتی الت.ن ٌٰتی، م٦ٍ٘ ةىاػيػ ـػاونت گاٳ  ًةا ٤ماػ، یا ٨اػؿ ٌ یا مایٲ ة همتاؿف  ًای ػ ة

ـای متاؿف ى ٍاٰی پ١امن  های ٜمٱی ة ٌٰم ٍاٰی اف  ٌٰم ةا ٤ماػ نیمتنؼ. یک ٍّٜ وٍؿای 
  :ًاؿ ػاوت کيا٘

  :ًـ کاةٲ آوکاؿ لاظت کيمؼنی اف و ًیکی ػیگـ اف ٤ٝاالن ذامٝ

"
"

ـػنؼ همچنین اواؿ ىرشکت کننؼگان  ـٳ اف  ًک ک ـای ذ  ًـ نٍٛ کىمٍٍنیت اف مرافات ة
ـٳ ػؿ گؾوت ـایم ًةاوؼ چی اؿتکاب ذ ٌٰت ٌ یا ذ ـػٳ ٌ ػ  ٤ٝٱی یک وکا٣ ٜٙیم ةین م

ٌنؼکنؼ. ٜؼٳ مرافا می ایراػ  ٜامٯ انت٩اٳ وعٍیإ ای ذنایی نیق ةاٜخ ى هت ػؿ پـ
ـػاػنؼ ک گان هوٍػ. اورتاک کننؼ می ٍ  ًم٩امات مرـی ٨انٍن اف ذمٱ ًتؾ ک  هپٱین، ٨

ٍاٰیلٌ  ٨ًّائی ـان ممئٍٯ مٍٍنیت اف مرافات  اؿن ـا کىةیىرت اف ػیگ ىا  آن ًمتنؼ فی
ةؼٌن کی٥ـ ٌمرافات ةا٨ی مباننؼ. یکی اف رشکت کننؼگان  ٜامالن ذنایات ًػاػنؼ ک هاذاف 
  :ًـ کاةٲ ةیان ػاوت کياف و

 ٌ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی یکی  ًٜؼٳ تٍلٝ ًةـ این، رشکت کننؼگان تٍِیض ػاػنؼ ک هٜال
ٌان ػؿ ٌالیت کاةٲ الت. رشکت کننؼگان ة ٌ ذنگ ًػیگـ اف مناةٞ مناٜف ٌٍؿت  ًؿ
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ـٌت  ًاؿ ػاوتنؼ کيٜمٍمی ا٘ ٍاػ ٌ ٩٤ؼان ٤  هم یکرا وؼىای اوت١اٯ ةا ىلٕض پایین ل
ٌجتات ػؿٌالیت کاةٲ ةٍٍؿت من٥ی منٍػ ةاالی امنیت  ـػنؼ کي. آنهاج اٜتامػ وان  ًا تاکیؼ ک

ٌٰت کا ًتت ةنم ن ذامٝىػؿگیـی  ًپایین منرـ ة ًٌ ؿٌشی ًي یا٤تىػ  ًای ػؿٌن ٌ ةٌـ
ـانی ظٍػ ؿا نمتت ة هوؼ ٌا٨ٝیت ک ًالت. رشکت کننؼگان نگ ٍاػ، ةی  ًاین  ـػٳ ةی ل م

ٍانؼ ة می ٌ ةیکاؿ تٝٱیم ای وٍؿوی ٌ تٍلٖ 'ما٤یای ى هآلانی تٍلٖ گـٌ  ًؿاشتی ٌة ًت
 ٍ ٍاػ معؼؿمٍؿػ ل ـنؼ. یکی اف رشکت کننؼگان اف و هالت٥اػءم ـاؿگی  ـ کاةٲ تٍِیض ػاػ: ي٨

ـػ کی کاةٲ يمٍل ًای اف من٩ٕ هرشکت کننؼ ٍامٞ ة ًتاکیؼ ک ةا  هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًذ
ـاػ ةیکاؿ ةیىرت ػؿ مُٝـ اةتال ة ـاؿػاؿنؼ.  ًتٝؼاػ فیاػی اف ا٤  ن٥ٍؽ وٍؿویان ٨

 :ًـ کاةٲ گ٥ت کيگان ػاظٱی ػؿ و هاف ةیرا وؼ هیک مناینؼ

ٍامٲ ٤ٍؿی ػؿگیـی ٌمناٜف هػؿفمـ : مناؾعات هتيفی ػؿ ٌالیت کاةٲ، رشکت کننؼگان  ًٜ
ـػاػنؼ ک ٍُ ة ًتؾک ٌامنیت ناکاٳ وؼ ٌػٜؿ ٌآوتی مٱی ػؿآٌؿػن ٌٱض  ـاٳ ٌٱض  ٌگ  ًپـ
ـػ ک ًشیخ ٌلیٱ ؿا تىؼیؼ ةعىیؼ ٌٌِٝیت امنیتی ؿا ٌظیم تـ لاظت.  ًمناٜف ًکاؿ ک

ـاػی ؿ  ًا مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کيآن ٌآوتی مٱی تٍلٖ ا٤ ـاٳ ٌٱض  ٌگ  ًٜال٨ ًوٍػ ک می ربیىپـ
ـنام ًمنٍٙؿ ظؼمت ة ًة ًذنگ ٌمناٜف ًاػام ًفیاػی ة ای وعٍی ظٍػ ػاؿنؼ. یکی ى ًة

ـانی ياف رشکت کننؼگان اف و ـػای اکرثیت ؿا ىـ کاةٲ نگ ـاف ک  .چنین اة

. 
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 :اؿػاوتيـکاةٲ چنین ا٘يػیگـ اف و هرشکت کننؼ

"

 

ـانی مچنینىرشکت کننؼگان  ـاف ػاوتنؼ ک ًوان ؿانمتت ة نگ ٌا٨ٝیت اة ةـ ظال٣  ًاین 
 ٌ ٌآوتی مٱی ؼ٣ آنىؿلاٰت  ـاٳ ٌٱض  ٌگ ژہ یک ًة پـ ٌٰتربی ىتصت ؿ  پٌـ تتؼیٲ  ػ
ـػیؼ ٍاٰی میـةچ فن یکی اف رشکت کننؼگان .هگ ٌٰم  :ػاوتاؿ يا٘ کاةٲ کٍت ٌالیت ًاف 

ـانی  رشکت کننؼگان ایت،يػؿ ن  هانتعاةات آینؼ امنیت ٌ و٥ا٤یت ای ظٍػ ؿا ػؿ مٍؿػىنگ
ٍ يؿیالت ذم  ةیان ػاوتنؼ.  ٌالیتی ایؿاىٍؿی ٌ و

  ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
 اىاػيت٩ٍیت ٌ اٌالس ن ًای ٌٱض مصٱی، اف ذمٱىٍٔؿ کٱی ٔـس  ًرشکت کننؼگان ة
ـای ىٌاػاؿات شکٍمت  ژہای مصٱی، اذ  هٌیژ  ًا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی، ة ًای تٍلٝى پٌـ

ژہ ای امنیت مٱی ا١٤انمتان، ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن ٌ ىای فیـةنایی، ت٩ٍیت نیـٌ ى پٌـ
ـای ـنام اذ ـػٳ ٜاػی، اف ذمٱ ًة ـػان ٌ فنان،  ًذامٞ ٌٱض ةا مىاؿکت مٝنی ػاؿ م م

ـػنؼ ٍانان ؿا مىعَ منٍػنؼ. رشکت کننؼگان ت٩اِا ک اةتکاؿات م٩امات ةایؼ  ًک ذ
ـکق ٌیژ  ـػاظنت ة هٌا٨ؼامات ٧ٍ٤ ؿا ةا مت  ؼ٣ىٌ ذنگ ٌ ةا  ًای مناٜفى ًؿیى ًةـ پ

ـا کننؼ.  ـاؿی ٌٱض ٌ امنیت پایؼاؿػؿاین ٌالیت اذ ـ٨  ة

ـػیؼ  ًگان ػؿٌالیت کاةٲ اؿای هتٍلٖ اورتاک کننؼ ًاػات ٌٱض کياةتکاؿات ٌپیىن گ
ٍان ةا  ًمرمٍٜأ تصت ل ـتتٖ ؽیٲىٜن  آینؼ: می م م

 تلىیت رکىمت، امنیت و ثتات 
ٍانان اورتاک کننؼ: تلىیت رکىمتعاؼی ـػان، فنان ٌ ذ ٍ  هم ـػنؼ  یاىػؿ گ٥تگ کاةٲ اػٜا ک

ٍ  ًک ٍاؿی ه٤ماػ ٌ ؿو ٌٰت ظ ٍ  ًة ػؿ ػ ـػٳ  های ؿایز تتؼیٲ وؼى هوی ٍامٞ ٌم انؼ ٌ ذ
ٌٰت ظٍػ ٤اٌٱ ـ٤ت ًشتی ةیىرت اف ػ ٜیت ٌ ٌ تّٝی٦ مرش  ًمنرـ ة ًػؿ نتیر ًانؼ، ک ًگ
ٌٰت ـػیؼ اجـ ةعىی ٌمٍجـیت ػ ـاین، رشکت کننؼهگ ٌٰت ةایؼ نؼگان گ٥ته . ةناة ، ػ
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ـان ـػ ًظأـ ؿیى ًؿا ة ًا٨ؼامات مٍجٌـ متتک ـػن ٤ماػ ؿٌی ػلت گی  ًنیافة ًک، کن ک
ٍا لیالی ٨ٍی هاؿاػ ٌٰت ظ  ؼ ػاوت.ىػ

 ًةةا ٤ماػ اػاؿی  های ٤ٝٱی متاؿف ىیک ةـؿلی ػ٨ی٪ اف مکانیمم  چنین ا٨ؼامات ممتٱقٳ
ٌایراػ میکانیقٳ  ًا ٌ ةيای آنىکالتی  ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة  ًمنرـ ة ًای ذؼیؼ کىکاؿگیـی 

ـاػ ٤الؼ ٌ / یا شؾ٣ آ ن ٌکاؿوان وٍػ.يمرافات ا٤  ..ا اف لمت 

ٍ  ٜاٰی نٙاؿت هاػاؿ  ـ٤یت لافی ةىنیق اف ٤ٝاٰیت  ٨ًّائی هٌ ٨  ًة منؼ وٍنؼ تا هـ يای ٘
ٌٰتی ةى هوٍػ. ػٌؿ  هاف ٨ؼؿت پایان ػاػ ه٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػ ـای م٩امات ػ  ًای آمٍفوی ة

ـػٳ ة ًظؼمات ة ًوٍػ تا اؿای می ًم ٌرضٌؿی پنؼاوتيظأـ م ـاذٝین ٌ م تٍػ یاةؼ يم
ـکىاؿت يٌمتاٳ م ـای انراٳ ًای ممٱکی ػیگ ٍٰیت ة ٌٰتی الفٳ الت ىاػ يػؿ نىا  مم ای ػ

 اؿت٩ا یاةؼ. 

ـای تٍلٝ ـػنؼ کيپیىنرشکت کننؼگان ، ٌاؿت٩ا شکٍمتؼاؿی ظٍب ًة "مرافات  اٌٲ ًاػ ک
ـای مرافات کمانی ک ٌمکا٤ات" ٌنا کاٳ می هػؿ انراٳ ٌ٘ای٦ ظٍػ کٍتا ًةایؼ ة  آینؼ 

 ًپاػاه کمانی ک ًٌ ة، کننؼ می هاف ٨ؼؿت ظٍػ لٍء الت٥اػ ًوٍنؼ ٌ یا کمانی ک می
ٍٰیت  ن ةـ ای هؼ اٜامٯ وٍػ. ٜالٌ ى٨انٍن ٌم٩ـؿات انراٳ میؼ ًمٕاة٪ ة اای ظٍػ ؿ ىممئ

ٌالتعؼاٳ ة هاورتاک کننؼ ـای متاٳ  ًگان م٩ـؿی  الاك وایمتگی ،ٰیا٨ت ٨ٌاةٱیت ؿا ة
ٌٰتی پیىن ٌٰت ٌ م٩امات ػ ٌاِض لاظتنؼ کياػ منٍػنؼ. آنيکاؿمنؼان ػ ـآینؼ ٌپـٌل ًا  ٤ً 

ٌ٘ای٦  ًا ةيتـین آن ًٌاذؼ رشایٖ تـین ٌ وایمت ٌ و٥ا٣ ةاوؼ تا ًالتعؼاٳ ةایؼ ٜاػالن
ٍٰیت ٌٰتیىا  ٌمم ٍ  ییػانىرٍ ػلت یاةنؼ. ػ ـػينتٍن اف وىپ  ً:الت ک هـ کاةٲ وکایت ک

ـای نیـٌ ى ٤ٝاٰیت ًگان ة هاورتاک کننؼ :امنیت وثتات ـ٤یت لافی ة ای امنیتی مٱی ىای ٘
ٍٰین مٱی ٌؿیالت امنیت، ومٍٯ اؿػٌی مٱی ًة ٌجتات ؿا  پ ـػنؼ تا امنیت  مٱی تاکیؼ ک

ـایم ٌوٍؿوگـی ؿا ػؿٌالیت کاةٲ ةربنؼ. آن ًنانی ٌذنگ ٜٱییأم ـٳ ٌذ ا ؿٌی ا٤قایي يذ
ـ٤یت لافی کى٤ٝاٰیت  ـای ایراػ یک ةنیاػ ممتصکم ک ًای ٘ ٌجتات  ًةـپای ًة آن ٌٱض 

ـػنؼ.   پیرش٤ت ٌؿوؼ کنؼ تاکیؼ ک

ـػنؼ کىگان  هاورتاک کننؼ ـانی ٜمؼ ًم چنان تاکیؼ ک پ يآن هنگ ای ىا مٍذٍػیت گٌـ
ـاػ ذنایتکاؿ الت ٌ یگان ٌا٤ ـ٨انٍنی  این مىکٲ ذؼی ٤ای٪ آییم ظٱٞ  ًة ًک ؿاه ًممٱض ٠ی

پ  ـمٱیىىلالس مکمٲ گٌـ ـ٨انٍنی ٌ ػیگ ٌٰت الت. ةى ًای ممٱض ٠ی ـ٤ؼاؿ ػ  ًای ٔ
ٍالتاؿ اػام همین ظأـ اورتاک کننؼى ـاٳ ػایاگ ػؿٌالیت کاةٲ وؼنؼ.  ًگان ٨ٍیأ ظ ٌگ  پـ
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 هاورتاک کننؼ :ةا معافیت اؾمخاؾات ه، راکمیت كانىن ومتاؼؾ اؼتلا وانکناف رلىق ةرش
ـانی ىگان اف متاٳ ٌالیت کاةٲ  ومٍٯ ا٤قایي ػؿ  ًای ش٧ٍ٩ ةرشی ظٍػ ؿا ةىم چنان نگ
ـاػ مٱکی  ًفنان ٌؿلٍٳ ٌٜنٝنات ناپمنؼ ة ًای ذاؿی ٜٱیىظىٍنت ، تٝؼاػ تٱ٥ات ا٤

ـاف ػاوتنؼ.ٜالٌ  ٍاٰی اة ٌٰم ـاین آن هظًٍٍ ػؿ لٕض  ـػنؼ کىا  ة ػاونت ش٪  ًة ًاػٜا ک
 گی وٍػ.  هؿلیؼ گان ػاظٱی هوؼ هةیرا ًة ًظًٍٍ ػؿ ؿاةٕ ًة ثممکن منال

ـی٪ إ ًةاٌؿ ػاوتنؼ ک گان هاورتاک کننؼ ٍانؼ أف  انؼافی ؿاهؿت٩ا ٌشامیت ش٧ٍ٩ ةرشمی ت
ـاٳ  ًلٱمٱ یک ٌگ ىا  آن هةـٜالٌ  ی٩ینی وٍػ. ًی ةا اّٜای معتٱ٦ ذامٝىی ػىای آگاىپـ

ت٩ٍیت ، گان ػاظٱی هوؼ همىکالت ممکن ةیرا ٌ ًٱئشٲ ٌ ٤ٍٲ مم ًةیان ػاوتنؼ ک
ـػن ٤ـ  ٌافةین ة ٌٰت  ینگ مٝا٤یت افمرافات ةایؼ ػؿپیىا پیي آذنؼاىشاکمیت ٨انٍن  ػ

ـاؿ ٌجتات ممتصکم ٌ ًػاوت ٨  ٌالیت کاةٲ ی٩ینی ٌ ػؿ پایؼاؿ ةاوؼ تا تامین ٌٱض 
ٌا٤کاؿ یکی  می گان های متاٳ اورتاک کننؼى هنانی وٍػ. ػیؼگایأم ٍانؼ ػؿنٙـیات  ت

 وٍػ: ًگان چنین ظالٌ هافاورتاک کننؼ

 

ایت وان ؿا افپیرش٤ت ٨اةٲ  هاورتاک کننؼ :انکناف اكتياظی واحتامعی گان ػؿمرمٍٛ ِؿ
ـٌ ًیی ک ًمالشٙ ٌاذتامٜی ػؿٌالیت کاةٲ ًػٜؿ ـ٤ت انکىا٣ ا٨تٍاػی   ًٌٍؿت گ

ـافػاوتنؼ ک ٌٰتی ٌ ى هرسیٞ تکناٍٰذی مٝٱٍماتی، ایراػ ػانىگا ًوامٲ تٍلٝ ًاة ای ػ
ٌٰتی ٌ ظٌٍٍی، تٍلٝىٌکٱنیک ىا ً ایراػ و٥ا ظان ظٌٍٍی، ، ةعي ظٌٍٍی ػؿ ًای ػ
ـٌت  ًة ًک ای ظٌٍٍیىتىکیٲ رشکت  ًاف ذمٱ ـای ، ای و١ٱی ذؼیؼ منرـ وؼى٤ ٌ اذ
ـنام ـػنؼ ةا این شاٯ ک هوٍػ. رشکت کننؼگان اواؿ  می متمتگی مٱی ؿا وامٲى ًة ٩٤ـ  ًک

نٍف ٌذٍػ ػاؿػ، ٌ نـط ةاالی ةیکاؿی، رشایٖ لٕض پایین فنؼگی ٌ کمتٍػ ةـ٧ ػؿ ىوؼیؼ 
ـانی وؼىةعي  ـ کاةٲ يانؼ. یکی اف رشکت کننؼگان اف و هایی افٌالیت ٜٱت اٌٱی نگ
ـػ: ًظالٌ ـػٳ ؿا چنین ةیان ک ـات م  نٙ
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ـػنؼ ک هرشکت کننؼگان اواؿ  ـٌت  ًک ٍان هٌیژ  ًای و١ٱی، ةىشامیت اف ایراػ ٤ ـای ذ ان، ة
ٍانان اف پیٍلنت ة ًة ٍگیـی اف ذ ت٩ٍیت ٌٱض ٌ  ًة ًٌ ػؿ نتیر هم ةٍػيموٍؿویان  ًذٱ

ٍا ـػ. آنىجتات ػؿ رسارسٌالیت کمک ظ ـػنؼ کيؼ ک ـنىان ک گؾاؿی  ًرسمای ًا ةیىرتظأ
ـلاظت ژہٌ ىا  پایؼاؿ ػؿ فی لیمتم  لاظنت همؼؿنیق  مچنینىم ا٨تٍاػی، ٌ يای مى پٌـ

ٍايـی ٌ ؿٌلتایی ؿا ةيا٨تٍاػ و ای کىاٌؿفی ٌ آةیاؿیى ؼ ةعىیؼ ٌ تاجیـ محتت ىتٍػ ظ
ٍا ـػٳ ظ ٍافن ػؿؿاةٕ ؼ ػاوت. رشکت کننؼگان ةاالیىػؿ فنؼگی م ـػ متٝاػٯ ٌمت  ًة ًؿٌیک

ـای چنین  ژہاذ  ـ کاةٲ ارصاؿ ػاوتنؼ.يایی ػؿ متاٳ ن٩آ وى پٌـ

وؼت تاکیؼ ةـ  ًرشکت کننؼگان ػؿ ٌالیت کاةٲ ة: ىلس نیمضّؽة ةاؾیگؽان و هصعاب ة
ٌنؼ ٌٱض، اف ذمٱ ًنیاف ة ـػٳ ٜاػی ػؿ ؿ ٍانان،  ًمىاؿکت ٌلیٞ تـی اف م ـػان، فنان، ذ م

ـػنؼ. آنى هٌ گـٌ  ًربان ةا ن٥ٍؽ ذامٝىٜٱامی ػینی ةا ن٥ٍؽ، ٜٱام، ؿ  اؿ يا ا٘يای ا٨ٱیت ک
انؼ،  هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًٍٔؿ لنتی ة ًنٙـ آنان ة ًة ًا٤قایي مىاؿکت فنان، ک ًػاوتنؼ ک

ـای  لىة ـاینؼ ٌٱض ٌ آوتی ػؿ ا١٤انمتان رضٌؿی الت. آن ًـپٌـ مىاؿکت  هٌیژ  ًا ةيٌ ٤
( ػؿ ٌالیت کاةٲ ت٩اِا منٍػنؼ. رشکت کننؼگان PPCای ٌٱض ٌالیتی )ى ًػؿ کمیتؿا فنان 
ـػنؼ کى ٍاٯ  ًمچنین اٜالٳ ک ـل ـػٳ ؿا تّٝی٦ ٌفی ـات ٌٱض نتایؼ ش٧ٍ٩ الالی م مؾاک

 ةربػ.

ات ؿا  ای لنتی ٌٜنٝنٍیىم چنان مکانیمم ىگان  هرشکت کننؼ مصٱی شٲ ٤ٌٍٲ مناٜف
ـای ؿلیؼگی ة ـگ ًة ظًٍٍ ػؿ لٕض  ًا، ةىٌ وٍؿا ىا ً اظتال٤ات ٌػٍٜی اف ٔـی٪ ذ

ـاؿػاػنؼ. آن ٍاٰی مٍؿػ لتایي ٨ ـػاػنؼ کيٌٰم ای مصٱی ٌ ةقؿگان ةا ىن٩ي وٍؿا  ًا تؾک
ـای شٲ ٌ ٤ٍٲ منا٨ى ًن٥ٍؽ تٍلٖ اکرثیت ٨ـیث ة ات ٌ اظتال٤ات مصٱی م٥یؼ ات٥ا٧ ة

ٍامننؼ لافی وٍؿا  هػ. رشکت کننؼٍ و تٱ٩ی می ـای ت٩ٍیت ٌ ت اػ يای مصٱی پیىنىگان ة
ـػنؼ ٍٛا میکانیقٳ ًة ًىؼاؿػاػنؼ کىاما  ک  ًنٙاؿتی رضٌؿت الت ک یاى ةّٝی اف ان
نانی لافػ. رشکت یأم ؿا ی٩ینی ٌ ًٌ ٜاػالن ًای من٥ٍانىٌ ػاٌؿی ىا  ٨ّاٌت، اى ٤ًیٍٱ

ـانی ظٍػ ؿا ػؿؿاةٕ ًکننؼگان فن گـچ ـاف ىوٍؿا  اػ ت٩ٍیتيپیىن ًة ًنگ ای مصٱی اة
ـػنؼ کيآن ًک ػٰیٲ ًػاوتنؼ ة ٨ّایای  ًة ًػؿؿاةٕ ٨ّاٌت ِٝی٦ لنتی ًا اشماك ک

ٍ  ًاینک ًة ً. ةا تٍذهمٍذٍػ ةٍػ فنان ًظىٍنت ٜٱی  ًة ًػؿ این فمینا ؿاىاکرث تٍمیامت و
 الت.  هن٥ٞ ش٧ٍ٩ فنان نتٍػ

ـای اینک گی وٍػ، رشکت کننؼگان افانتعاب و٥ا٣  هػؿلتی ؿلیؼ ًة ٌٱض نیمعـة ًة ًة
ـای مؾاکـ ىٌٱض متتنی ةـ مٝیاؿ  ًاّٜای کمیت ـ٤ی، ٨ؼؿت ة  های ٜینی ماننؼ ٨اةٱیت، ةی ٔ

ـلتی ٌ پؾیـه تٍلٖ يةا معا٥ٰان ممٱض، ٌؼا٨ت، می  ًـ ػٌ ٔـ٣ اف ذنگ ٌمناٜفىن پ
ـػ ًة ـػنؼ. رشکت کننؼگان تاکیؼ ک ـاتیک ةاوؼ )ة ًک نؼوؼت شامیت ک ٍک  ًانتعاب ةایؼ ػم
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ٍان محاٯ، ـػٳ ا١٤انمتان(. یکی اف رشکت کننؼگان  ٜن ـاگیـ اف متاٳ م ـػٳ ٌ ٤ تٍلٖ متاٳ م
 ػ:ض ػاتٍِی

"

.

 گان( ه)امرتاک کننع ای مؽظمه هففاؼمات وتىىی .5
ٌٰت هرشکت کننؼ ـان ةین املٱٱی، گان ا٤قایي تٝامٲ ٌػظاٰت ػ ، اشقاب لیالی، ةافیگ

ػؿمٍؿػ  هلافنؼای مصٱی ؿا ػؿیک ػیاٍٰگ ىمؼنی ٌوٍؿا  ًذامٝ، لافمان مٱٲ متصؼ
ٍالتاؿ وؼنؼ. چگٍنگی آٌؿػن ٌٱض  ظ

 نانیأمشٍٍٯ ( 1) :تىظ رکىمتعاؼی صىبهای رکىمت مزلی وةهاظ هتلىیت واىالذ ن
ٌٍٰیت ػاػن ة ًالتعؼاٳ ة اف ٌا ـ٤، ٌاػ٧، ٌاذؼ رشایٖ یاى ا١٤ان ًالاك وایمتگی   ًش

ٍامننؼ ةؼٌن  ٌت ـنام ًانراٳ یک لٱمٱ( 2؛ )تتٝیْ ًیچ گٍنىیی  ای آمٍفوی مٍجـةا ى ًافة
ـ٤يتٍػ ميؼ٣ ةى ٌٰتیيظؼمات ة ًٌ اؿای پالعگٍیی، ًاؿت ٌش ةافنگـی ٌ ( 3)؛ رتم٩امات ػ

ةا  هةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تىکیٲ یک مکانیقٳ مٍجـ متاؿف  همتاؿف  ای مٍذٍػىاٌالشات ػؿاؿگان 
ـای نٙاؿت ةـ اؿائو ٤ماػ اػاؿی ةا ػاػن یک ٌالشیت ٌیژ  ٍگیـی ؼ٣ ى ًظؼمات ة ًة ذٱ

ٌ ىا ً مؼنی، اتصاػی ًتؼٌیـ ذٱمات منٙم لاشٍی ةا ذامٝ( 4؛ )اف ٨ؼؿت هلٍء الت٥اػاف 
ٌنؼان ٜاػی کاةٲ ةيای معتٱ٦ ٌ وىلافمان  ا ػؿ یک گ٥تامن يمنٍٙؿ ػظیٲ لاظنت آن ًـ

ـانی  همٍجـ ٌ لافنؼ ـامٍن نگ ٌٰت پی ـػن ٤اٌٱيذ ايای آنىةا کاؿمنؼان ػ ٌ ظالء  ًت کم ک
ٌٰت ـػٳ ٌ ػ ـنام ًشٍٍٯ أمینان اف اینک( 5؛ )مٍذٍػ ةین م ـ٤یت لافی ٌ ى ًة ای ٘

ـ٤یت نیـٌ  ءؿت٩اإت يػؿ ذ ٌ هٌٍؿت منالث انراٳ وؼ ًاٌالشات، ة امنیتی ٌ ةا  ایى٘
ـٳ ٌذنایت متاؿف  امنیت ٌ جتات  ًکنؼ ک می ظٍػ کمک ًنٍة ًة ًک کننؼ ه٤ماػ اػاؿی ٌ ذ

 ی لافػ. نانیٔمإؿا 

ٍای ( 1) :ةا معافیت اؾ مخاؾات هرلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ  ءاؼتلا ت٩ٍیت ٨
ٍگیـی اف ن٥ٍؽ گـٌ ى ًامنیتی ا١٤ان ة ٍ ( 2؛ )ض ػؿ کاةٲای ممٱىؼ٣ ذٱ ای ىت٩ٍیت گ٥تگ

ـات يةا ٔاٰتان اف ٔـی٪ ٜٱامی مى هلافنؼ ٍؿ ٌ نیک ناٳ ٌ ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ مٍؿػ تإجی
ـنام( 3؛ )یانةاالی ذان ٌ ماٯ ٠یـ نٙام ًمن٥ی شمٱ ی ٌپاٰیمی ىی ػىای آگاى ًتٕتی٪ ة

ٌٰتی ةى ـ٤یت ًای ػ ـاةـی ٌ ا٤قایي ٘ یز ة ـػن تتٝیْ ىا  منٍٙؿ تٌـ ـای اف ةین ة ة
 ًفنان ة ًتصٍیٲ ٜامٱین ظىٍنت ٜٱی( 4؛ )ٌ یا تتٝیْ ةـ الاك نژاػ یا فةانذنمیتی 

ا٤قایي ( 5؛ )فنان ًالاك ٨انٍن مصٍ ظىٍنت ٜٱی ًآنان ة ًلیمتم ٜؼاٰت ٌ مصاکم
ـاٳ  ٌگ نگ ىؼ٣ مصٍ ٤ـ ى ًة ًػؿ لٕض ذامٝةىــ ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩  ًی ٜامىای آگاىپـ
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ٌتصمٲ پؾیـی ٌ  ءاؿت٩ا( 6؛ )هظىٍنت مٍذٍػ ـػن  ( 7؛ )ىمقیمتیٌ ت٩ٍیت مؼاؿا ک
ـای اؿگانىتٕتی٪ ٤ٝاٰیت  ـ٤یت لافی ة ت٩ٍیت تٕتی٪  ـاهمى ًة ای ٜؼٰی ٌ ٨ّاییيای ٘

ـای متاٳ و ٌنؼان ي٨انٍن ة ـػاوتـ ةا مٝا٤یت  همتاؿف ( 8؛ )٨ًٍٳ، فةان ٌ من٩ٕ ةؼٌن ػؿ نٙ
  .مرافات اف

ـلاظت ًاؿت٩اء رسمای( 1) :اكتياظی و احتامعی هتلىیت تىفع ٌ ىا  گؾاؿی پایؼاؿ ػؿ فی
ژہ ( 2؛ )ن، ٌنٝت، ظؼمات ٜمٍمی ٌ کىاٌؿفیلاظتام ًم ا٨تٍاػی اف ذمٱيای مى پٌـ
ـای  ژہاذ ٌالیت کاةٲ ةا لیمتم نٙاؿت مٍجـ، ةا کی٥یت ٌ  ای فیـ ةنایی ػؿ متاٳ ن٩آى پٌـ

ژہم٨ٍٞ اف تٕتی٪  ًة  ىا. پٌـ

ٌٱض ٌالیتی  ًاّٜای کمیت( 1): ىلس و اظغام مخعظ هثؽ اؾ پؽوفؤ رامیت و پنتیتانی م
ـ٤ان ةایؼ ـػٳ ٜاػی انتعاب وؼ ًةی ٔ ـای  هٌ تٍلٖ م ىـ ػٌ ٔـ٣ ػؿگیـ ٨اةٲ ةاونؼ ٌ ة

ژہتٕتی٪ ( 2؛ )٨تٍٯ ةاوؼ ٍاٳ، گـٌ  ًتٍلٝای ى پٌـ ـای ٌٱض ةایؼ وامٲ متاٳ ا٨ ای ىای ة
وٍؿای ( 3؛ )ىای ٌالیت کاةٲ ؿا وامٲ وٍػگان متاٳ ةعي  هتی ٌ مناینؼىاذتامٜی ٌ مؾ

ـػٳ ٜاػی نیق ػؿ پـٌل ًٌٱض ٌالیتی ةایؼ أمینان شاٌٲ کنؼ ک اورتاک ػاؿنؼ ٌ  ًم
ٍانان ٌ ، ننؼ فنانانؼ ما هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًٍٔؿ لنتی ة ًة ًایی ؿا کىات گـٌ ینٙـ ذ

ٍامننؼ، ٌاػ٧، ( 4؛ )ً ةاوؼای ٨ٍمی ؿا نیق ػاوتىا٨ٱیت  ـاػ ت وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةایؼ ا٤
ـػ ؼنی ؿا م ًای ةی ٔـ٣ ٌ ةان٥ٍؽ، ٜٱام، ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ٤ٝاالت ذامٝى هـ ي، چهتصٍیٲ ک

ـاٳ مناینؼ ٌگ ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرش)ػؿ  هٜامالن ٜمؼ ًشٍٍٯ أمینان اف اینک( 5؛ )نیق وامٲ پـ
ـػ ًة (ًگؾوت ـاٳ ٌٱض ( 6؛ )وٍنؼ می هٜؼاٰت لپ ٌگ ـات محتت ٌ اٌالشات ػؿپـ آٌؿػن ت١یی

ل ػؿ یک  معا٦ٰ ٌ ممٱض ای لیالیىگـٌ  ذاؿی ٌٱض ٌ وامٲ لاظنت ًٌآوتی مٱی ٌ پٌـ
ـنام ـاگیـذامٞ ٌٱض ًة ( 8؛ )هنگ گ٥تگٍ ٌ مؾاکـ ىانؼافی ٌ ت٩ٍیت ٤ـ  ؿاه( 7؛ )مٱی ٤ٌ

ـای شٍٍٯ  ًمناٜف ـ ػٌ ٔـ٣ىتٍلٖ  ای ٜمٱی تىٍی٩یيگاما٨ؼامات ٌ  ٌ ذنگ ة
 ؼ٣ى ًایراػ یک کمیمیٍن ةیٕـ٣ ة( 9؛ )ٍٔؿمحاٯ اٜالٳ آتي ةن ًة أمینان اف ٌٱض
ٍالت ًـػٌذانث مناٜفىٌنٕـیات ىا  هػیؼگا ًٌٱض ک ًپیىربػ پـٌل  ًوٍػ ٌة ًظ

ـاؿفیاةی ػؿلت ـػٳ ػؿ مىٍؿت گ ظأ  وٍػ. ًاوتؾةا م
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 قایهاپوالیت 
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  معؽفی .6
ٌا٨ٞ  ؿاه ًاین ن٩ى ـای ٌٱض ػؿ  ـانی ى های اف ػیؼگا ه٤رشػمصٱی ة  اییىا، نٙـیات ٌ نگ

مٍٍِٛ امنیت، ٜؼاٰت، شاکمیت ٨انٍن،  ًلاکنین ٌالیت کاپیما ػؿ اؿتتآ ة ًةاوؼ ک می
ٍامٲ ػؿگیـی  ًش٧ٍ٩ ةرش، تٍلٝ ـای تإمین ٌٱض يمچنین پیىنىای مصٱی ٌ ىٌ ٜ اػات ة

ـانیى هگاةاوؼ. این نٙـیات، ػیؼ  می ػؿ این ٌالیت اؿ ياػات ػؿ ذـیان چيٌ پیىنىا  ا، نگ
ـاػی ٌ ػ ًاؿ مٍاشتي، ٔی چ2513تا ذٍالی  می ایى هی ػؿ ماىگـٌ  ًذٱم رسٌی  هی ان٥

ـػیؼ فن اف متاٳ  36ومٍٯ  ًتن ة 135ی ىالت. ػؿ ذٱمات گـٌ  هنٙـیات جتت گ
ٍاٰی ـاب ٌ ػیگـ  ًةىمٍٯ لىا  ٌٰم ٍاٰی نا ؤمن تگاب، اٰمای ٌ نر معتٱ٦ ا٨ىاؿ ٌٰم
ا، ى هوامٲ؛ مٝٱمین، ةقؿگان ٨ٍمی، ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فنان، ػاني آمٍفان ػانىگا ًذامٝ

ٍاٰی، اّٜای ىای ٌالیتی ٌ وٍؿا ىاّٜای وٍؿای الالمی، اّٜای وٍؿا  ٌٰم ای ٌٱض 
ٌ ىا ً ، نـك ٨اةٱًای ظانىاشقاب لیالی، ش٧ٍ٩ ػانان، ظربنگاؿان، م٩امات مصٱی، ظانم 

اف ٔـ٣ یک ىا  همچنین رسٌی ػیؼگاىی، ىذٱمات گـٌ ٍػنؼ. ة هػکانؼاؿان اورتاک منٍػ
 ًوتک مناینؼه گی می منٍػ ) مؼنی ػؿ ٌالیت کاپیما  ًاػ ذامٝين 11اف  ًٌالیتی ک نياػ

ـای ا١٤ان ٌٰتی ةٍػ ًک (WAW) (فنان ا١٤ان ة ـػ ً، ةهیک لافمان ٠یـ ػ  وؼ.  هپیي ة

ـای ٌٱض ٌالیت کاپیما لٝی ػاؿػ ػؿ شؼ ممکن ٜمؼ ؿاه ًن٩ى ـانی  هة ای ىتـین نگ
ـکق گـٌ ىاف لٍی اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ  همٕـس وؼ ٍامٲ ٌ انگیق ىای متم  هی، ٜ
ـای پالن ىا  اػات تصکیم تالهيای مصٱی ٌ پیىنىػؿگیـی  ػؿ ایراػ ٌٱض ؿا اف ٔـی٪ اذ

ٌا٨ٝی ٌٱض ک ؼ٣ ایراػ ٌٱض پایؼاؿ ػؿ این ٌالیت ةـ رس آن ى٤ٝاٰین مصٱی ةا  ًٜمٲ 
ٍا٤٪ ػاؿنؼ، تصٱیٲ ٌ اؿفیاةی منایؼ.   ت

  3، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافیهمعؽفی والیت: حغؽافی .2
ـ٤ت ـاؿ گ ـکق آن مصمٍػ ؿا٨ی ػؿ وامٯ رش٧ کىٍؿ ٨ ػؿ رش٧ ةا  ًک ًٌالیت کاپیما ٌ م

ٌان ١ٰامن، ػؿ وامٯ ةا پنرىیـ، ػؿ ذنٍب ةا کاةٲ ٌ ػؿ ٠ـب   م مـفىةا ٌالیت پـ
ٌالیت کٍچکرتین ٌالیت  34کیٱٍمرت مـةٞ ػؿ میان  1842ةاوؼ. کاپیما ةا مماشت  می

ٍ ىةاوؼ ٌ اف  می ا١٤انمتان ٍاٰی: مصمٍػ ؿا٨ی، ک ٌٰم ٍ ى٥ت  متان ػٌ، ىمتان یک، ک
 ٍ ـکیث وؼىک ـاب، تگاب ٌ اٰمای ت ای وامٯ ٌ رش٧ این ٌالیت ؿا ىالت. مـف  هتنؼ، نر
 ٍ ـکقی، ٠ـةی ٌ ذنٍةی آن ػاؿای وتکای ظىک ى هک ای  های پیچیؼى ًٌ اما منأ٪ م

وٍػ )ةـ  می تن 4198۱۱ هةاوؼ. این ٌالیت فیمتگا می ػؿیای پنرىیـ ًآةیاؿی متٍٲ ة
ـکق ػؿ لاٯ  ًالاك تعمین ؿیالت اشٍائی   (.2۱13ٌ  2۱12ای ىم

                                                           
ـ٤ی ٌالیت )لنؼ ػاظٱی(، ذٍن  9 ٍناما مٝ  2513ی
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ؼ(، پىتٍن 42)ىا  : تاذیکه٨ٍمی ٜمؼ هگـٌ  ًلاکنین این ٌالیت اف ل ؼ(  37)ىا  ػٌؿ ػٌؿ
ؼ( تىکیٲ وؼ 2۱)ىا  یی ًٌ پى : شقب هلیالی ٜمؼ هگـٌ  ًػؿ لىا  الت. تاذیک هػٌؿ

ؼ( شقب الالمی ا١٤انمتان ) 4۱ذمٝیت الالمی )شؼٌػؤ  ؼ ةا٨ی  45ػٌؿ ؼ( ٌ ػٌؿ ػٌؿ
ـاتیک همانؼ ٍک  انؼ.  های لاة٪ ت٩میم وؼىا١٤انمتان یا چپی  ػؿ شقب ػم

ـکت الالمی هػٌ گـٌ  ًاف ٰصاٗ لیالی ةىا  پىتٍن : شقب الالمی گٱتؼین ٌ شقب ش
 لیالی؛ ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی گٱتؼین هاف ػٌ گـٌ ىا  یی ًانؼ ٌ اما پى ًٌاةمت

ٍاٰی ىا  یی ًٌ پىىا  کننؼ. پىتٍن می شکمیتاؿ شامیت ٌٰم ـاب ٌ ػؿ ىػؿ  ای تگاب ٌ نر
ٍاٰی وا ًک ػاؿنؼةـظی ن٩آ اٰمای فنؼگی  ٌٰم ةاوؼ.  می ٔاٰتانؼ شٍّؿ ٌ ٤ٝاٰیت ىاین 

ٌٰی ةىشقب الالمی گٱتؼین  ؿلؼ ٤ٝالً ٤ٝاٰیت آن  می نٙـ ًم ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿػ 
ـنگ وؼ  ًلٱٕ ًٜٱی ءالت. ةـظی اف ٨ٍمانؼانان ةعأـ ة٩ای ظٍػ )الرتاتژی ة٩ا هکم
ٍٰین مصٱی ًٔاٰتان( ة ٍاننؼ ةـ ِؼ ٔاٰتان ایمتاػگی منٍػ ًپیٍلت پ ـ٤ی  هانؼ تا ةت ٌ اف ٔ

ٍ ى ٌٰت منا٤ٞ ماٰی ةؼلت ةیاٌؿنؼ. تاذیکم ةت ٍاٰی وامٰی  ًٜمؼتاً ػؿ لىا  اننؼ اف ػ ٌٰم
 ٍ ٍ ىمصمٍػ ؿا٨ی، ک ٍاٰی ذنٍةی  می متانات ػٌ فنؼگیىمتانات یک ٌ ک ٌٰم کننؼ. ػؿ 
ـاب نیق تاذیک ٍاٰی  ًمتنؼ، ػؿ شاٰیکى٤یٍؼ( اکرثیت  73ةا )ىا  نر ٌٰم اکرث لاکنین 

ٍاٰی ىا  یی ًؼ ٌ پىىػ می تىکیٲىا  تگاب ؿا پىتٍن ٌٰم ٍ ىػؿ   تنؼ فنؼگیىای اٰمای ٌ ک
ٍ ىیی  ًکننؼ. پى می ٍاٰی ک ٌٰم ػؿ این ٌالیت ىا  مقیمتی ةا تاذیکى ًتنؼ ةیىرت ةىای 

ٍاٰی اٰمای ةىیی  ًپى ًکننؼ؛ ػؿ شاٰیک می فةان ػؿی ٌصتت ًمتایٲ ػاؿنؼ ٌ ة ٌٰم  ًای 
ٍامٞ پىتٍن نقػیک ةٍػ می ٌ شقب کننؼ. شقب ذمٝیت الال  می ٌ پىتٍ ٌصتت هذ

ٍاٰی ذنٍةی، تگاب،  ًةاونؼ ٌ اما ل می ػؿ این ٌالیت هالالمی گٱتؼین ػٌ شقب ٜمؼ ٌٰم
ـاب ٌ اٰمای ةا لٱٕ  متنؼ. ىٌ وٍؿوگـی ٔاٰتان ؿٌةـٌ  ًنر

 مناؾعها: انىاع و عىامل هتزلیل ظؼگیؽی  .9
ؿٌی مٱکیت،  ًةاوؼ: ا٦ٰ( مناٜف می نٍٛ ػؿگیـی ٠ـ٧ ًؿلؼ این ٌالیت ػؿ ل می نٙـ ًة

ـایم گؾوت ـتتٖ ةا  ً؛ د( ػؿگیـی ممٱصانه/لٍء الت٥اػًماننؼ فمین؛ ب( انت٩اٳ اف ذ م
 وٍؿوگـی. 

ـاب تصت  مىؼمگؽی مؽتتغ ةا ظؼگیؽی مقلزانه: ٍاٰی ذنٍةی: تگاب، اٰمای ٌ نر ٌٰم لً 
ٍاٰی تگاب کً اکرثیت ذمٝیت آن پىتٍن ن٥ٍؽ ٌٰم ةاونؼ، ػؿ  ىا می ٔاٰتان ةٍػه الت. 

ٌٰی آن شاٰیکً ـاب ٨ٍٳ پىً یی ىم ػاؿػ  ٌاةٖ نقػیکی ؿا  ىا پىتٍ ٌصتت می نر کننؼ ٌ ؿ
ـاب اف اکرثیت ذمٝیت تاذک ةـظٍؿػاؿ الت  ةا پىتٍن ٍاٰی نر ٌٰم ـاؿ لاظتً انؼ.  ـ٨ ىا ة

ٍاشی آن محٲ ػؿه ا١٤انیً پىتٍن کننؼ کً ػؿ امتؼاػ این  ىا فنؼگی می ٌٰی ػؿ ةـظی اف ن
ـنامًػؿه ٔاٰتان ٤ٝاٰیت ػاؿنؼ. ة ـ٤ت  ا کمانی کً ػؿ ذـیان این ة ىا مىٍؿت ٌٍؿت گ

ٍاٰی اٰمای،  95ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً  ٌٰم ٍاٰی تگاب ٌ  ٤7۱یٍؼ  ٌٰم ٍاٰی  ٤2۱یٍؼ  ٌٰم ٤یٍؼ 
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ـای ٔاٰتان آلان الت تا ػؿ ػاظٲ ىـ لً این  ـاؿ ػاؿػ. ة ـاب تصت اػاؿه کامٲ ٔاٰتان ٨ نر
ٍاٰی ٍاٰی ٌٰم ٌٰم ٍاٰی رسٌةی ٌالیت کاةٲ ىم  ىا ن٥ٍؽ مناینؼ ةً ظأـی کً این  ٌٰم ىا ةا 
ٍگـ  مـف می ٍاٰی افؿه ٌالیت ٰ ٌٰم ٍاٰی رسٌةی ةا لاشً ةاػپغ ٌالیت ١ٰامن،  ٌٰم ةاونؼ کً 

ٌان ىم مـف می ةاوؼ. این لاشاتی انؼ کً ةً گٍنۀ لنتی تصت  ٌ کٍه ٌا٤ی ٌالیت پـ
ـاؿ ػاؿػ. ٌالیت ١ٰامن ةً نٍةً ظٍػ ةا ٌالیت کرن ٌ کرن ة ٍاٰی ظیرب لٱًٕ ٔاٰتان ٨ ٌٰم ا 

ٍاه پاکمتان ىم مـف می ٍگـ  پىتٍنع ٍاٰی افؿه ٌالیت ٰ ٌٰم کیٱٍمرت مـف ةا ٜین  16ةاوؼ؛ 
ٍاه( ػاؿػ. این ػٌ ممیـ، ةً نٍةً ظٍػ، ن٥ٍؽ ذنگرٍیان  ٌالیت پاکمتان )ظیرب پىتٍنع

ٍاٰی ذنٍةی کاپیما ٤ ٌٰم  لافػ.  م میـاىظاؿذی ؿا ةؼاظٲ این لً 

ٌالٖ لاٯ  ٍاٰی، ةً گٍنۀ ٌیژه، ػؿ ا ٌٰم رشٌٛ ةً ٌظامت  2۱۱6اٌِٛا لیالی این لً 
ٍاٰی تگاب ةً  ٌٰم ٌٰین شمٱً ٜٱیً ٨ٕاؿ نٙامیان ةین املٱٱی ػؿ لاشً ذاٍٰ ظیٲ،  ـػ؛ ا ک

انؼافی وؼ تا ذٱٍ ن٥ٍؽ رسیٞ  ؿاه 2۱۱6جتت ؿلیؼ. یک ٜمٱیات نٙامی ػؿ ماه اکتٍةـ 
 ٍ ٌٰم ه ىای ممٱض ٠یـ وتکً ىای وٍؿوی ةً ػاظٲ  اٰی تگاب ٌ ىمچنان افػیاػ گٌـ

ٍانمت کً  ـػ. این ٜمٱیات، ةيـ شاٯ، نت ٨انٍنی ٌ گمرته ن٥ٍؽ ٨ٍمانؼانان ممٱض ؿا ةگی
ٌایٲ ماه ماؿچ  ٌاژگٍن لافػ ٌ ػؿ ا ٌنؼ امنیتی ؿا  نٙامیان ةین املٱٱی ٌ وٍؿویان  2۱۱7ؿ

ـاگنی منٍػن ـاب رشٌٛ ةً ؿاکت پ ٍاٰی نر ٌٰم ؼ؛ کً نىان ػاػ ٔاٰتان ةً ٜٱیً یکؼیگـ ػؿ 
ٍانمتنؼ ٜٱیً نیٌـ ىای نٙامی ةایمتنؼ.  منؼ وؼه انؼ کً ت  شؼی نیٌـ

ٍاشی  V‘اٰی  Iز ٜمٱیات نٙامی ةً ناٳ ىای رسةاف نپ 2۱13ػؿ ٍٔٯ لاٯ  کً ٜمؼتاً ػؿ ن
ٍاٰی تگاب، ةً ومٍٯ  ٌٰم ـاب )ؿٌلتا ذات ا١٤انیً، پچً ٠ان ٌ گیان( ٌ ػؿ  ذنٍةی نر

انؼافی وؼ. این ٜمٱیات ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن ةی ذایی ىای فیاػ  هؿالاشات پـ ن٥ٍك 
ـػیؼ. ٜمٱیات نٙامی، ىمچنان ةاٜخ وؼ تا فنؼان ٔاٰتان ػؿ لاشً ةؼؿاب  ـػٳ گ م
ٍاٰی تگاب اف ةین ةـٌػ ٌ وامؿی اف اّٜای ٔاٰتان یا کىتً وؼنؼ ٌ یا ىم ةً الاؿت  ٌٰم

ـاػ مٱکی نیق تٱ٥اتی ذانی ٌ ٌتاً ةً ا٤ ـػیؼ. نیـٌ ىای امنیتی  ػؿ آمؼنؼ. ٜال ماٰی ؿٌمنا گ
ٍانمتنؼ لاشاتی ؿا کً اف ٌذٍػ ٔاٰتان پاک لافی وؼه ةٍػ، ش٥ٚ مناینؼ. نتایز ٜمٱیات،  نت
ـه ةیىرت اف پیي ذمٝیت پىتٍن ؿا  ٌاؿ کننؼه نتٍػ. ٜمٱیات متؾک ةً ىـ شاٯ چنؼان امیؼ

ـای ٔاٰتان ةً اؿم١ ٌا ػاوت؛ کً ٤ّای ةیىرت ٜمٱیاتی ؿا ة  ان ػاوت. ةً ِؼیت 

ٍاٰی ةؼلت آٌؿػنؼ. یکی اف این ػالیٲ  ٌٰم ٔاٰتان شامیت ٌلیٞ تـی ؿا ػؿ این لً 
ٍافی ٔاٰتان می ٌٰتی ةً ومٍٯ  شکٍمت م ةاوؼ. ٰیکن، ػؿ ٜین فمان وامؿی اف م٩امات ػ

ٍاٰی ٌٰم ٍانمتنؼ کً ةً این  ـای ٜؼاٰت  م٩امات ٨ّایی نت ـػٳ ة ٌنؼ ةناةـ این م ىا ةـ
ـاذٝ ٍاىی ةً ٔاٰتان م ـػه ظ ـػنؼ. یک تص٩ی٪ کننؼه ٔاٰث نعمت ٨ّایا ؿا تص٩ی٪ ک ً ک

ـای ٤یٍٱً می ىی اف ٨ّات ٔاٰتان ة ـلتؼ ٌ ٨ّات ٤یٍٱً ؿا ةٝؼ  ٌ ةٝؼاً ػٌلیً ؿا ةً گٌـ ٤
ـای تإمین ٜؼاٰت پٍٯ منی اف منافذمًٝ ػؿ مماذؼ مصٱی اٜالن می ٍاىنؼ  کننؼ. ٔاٰتان ة ظ
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ـایی وؼن آن ىم  ؿلؼ کً این ٤یٍٱً رسیٞ تـ ٌٍؿت ٌ ةً نٙـ می ـ٤تً ٌ تّمین اذ گ
ٍاٰی ٌٰم ٌٰتی ػؿ  ٍاالن ٌ ٨ّات ػ ىا شٍّؿ ةً ىم  ٌذٍػ ػاؿػ. اف لٍی ػیگـ لاؿن

ـای ػلت یاةی ةً ٜؼاٰت، ػؿ لیمتم  وٍػ کً ؿوٍت می ؿلاننؼ ٌ گ٥تً می منی ـنؼ. ة گی
ٌٰت، ماه ٌاػاوتً تا ذيت ٜؼاٰت ٨ّایی ػ ـػٳ مصٲ ؿا   ىا ٨ٌت ةکاؿ الت؛ ٌ این مإمٍٯ م

ـاذًٝ مناینؼ کً ةً نصٍی شٍّؿ ٔاٰتان ؿا منصیخ  ٌٰت، ةً ٔاٰتان م ٍاىی، نمتت ةً ػ ظ
 ةعىی اف ةاونؼگان این مصالت مرشٌٜیت ةعىیؼه الت. 

ـ٤تاؿی ىا، ت٨ٍی٦ ىای ظٍػ  ٍاٰی گ ٌٰم ـای ؿوؼ وٍؿوگـی ػؿ این لً  ػٰیٲ ػیگـی ة
ـ٤ؼا ٌٰت ةؼٌن اظؾ رسانً ٌ تالوی ظانً ةً ظانً )شتی کىتاؿ( تٍلٖ نیٌـ ىای ٔ ؿ ػ

ةاوؼ. اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً نیـٌ  کؼاٳ مٝٱٍمات ٨تٱی یا مؼاؿک ٌ الناػ می
ىای امنیتی ةیىرت ةـ الاك أالٜات ٠ٱٕی کً تٍلٖ شـی٥ان وان ٜٱیً یکؼیگـ وان 

ـاػ ةیگناه ٌ تالوی وٍػ ٜمٲ می ػاػه می ـ٤تاؿی ىای ظٍػ رسانً ی ا٤ ىا ٌ  کننؼ. چنین گ
ٌٰت ٌ نیٌـ ىای امنیتی ظىمگین لاظتً کىتاؿ ا ـاػ مٱکی ةاونؼگان مصٱی ؿا ٜٱیً ػ ٤

ـػٳ مصٲ اف ٔاٰتان شامیت منٍػنؼ. یک ٍّٜ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی کاپیما  الت. ػؿ نتیرً م
 ا٘ياؿ ػاوت کً:

ـلتی ػؿ اػاؿات  ػٰیٲ لٍٳ گمرته وٍؿوگـی ػؿ این ٌالیت ظٍیي ظٍؿی ٌ ٨ٍٳ پ
ٍاٰی ـػمان مصٱی ؿا کً ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ ةً ِؼیت  ىا ٌ ٌالیتی می ٌٰم ةاوؼ کً م

ٌاٰی متٝٱ٪ ةً ٨ٍٳ، مٱیت یا شقب لیالی ظاً  ٌا ػاوتً الت. ػؿ ٌٍؿتیکً  ٌٰت  ةا ػ
ـان ظٍػ ٍاى ـاػؿان ٌ ظ گامؿػ ةٝؼاً کمانی ؿا کً ةً  ؿا ةً ٌ٘ی٥ً می ةاوؼ ػؿ ٨ؼٳ نعمت ة

، اورتاک 2۱۱9مٱیت ظٍػه تٝٱ٪ ػاوتً ٌ اّٜای شقب ظٍػه ةاوؼ. اٰی انتعاةات 
ٍاٰی ىای ذنٍةی گ٥تنؼ کً آن ٌٰم ىا ةً وٍؿای ىای ٌالیتی ٌ پاؿملان امیؼ  کننؼگان اف 

ـما ةٍػ 2۱۱4ةمتً ةٍػنؼ. ػؿ  ٍاٰی ىای ذنٍةی شکم٥ ٌٰم تن اف ذمٱً  6 فمانیکً ٌٱض ػؿ 
ـگً ػٌ  9 ٌٰمی ذ ٍاٰی انتعاب وؼه ةٍػنؼ. ٌ ػؿ  ٌٰم تن اّٜای پاؿملان اف ىمین لً 
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ـاب  ٍاٰی ىای اٰمای ٌ نر ٌٰم مناینؼه اف مرمٍٛ چياؿ مناینؼه ةً ٌالیت کاپیما متٝٱ٪ ةً 
ـگً ػؿ  ٌٰمی ذ ٍاٰی انتعاب  2۱1۱ةٍػ. ٰیکن ػؿ انتعاةات  ٌٰم ىیچ کن اف این لً 

ـػیؼ. ػؿ انتع ٍاٰی  2۱۱9اةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ نگ ٌٰم تنيا یک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی اف 
ـگً  ٌٰمی ذ ـػیؼ. ػؿ انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی ٌ وٍؿای ىای ٌالیتی ٌ  تگاب انتعاب گ

ٍاٰی  2۱1۱ٌ  2۱۱9لاٯ ىای  ٌٰم ٍاٰی اٰمای ةاف نىؼ. ػؿ  ٌٰم ـکق ؿؤی ػىی ػؿ  ىیچ م
ـا ـاب، ىمچنان ٩٤ٖ وامؿ کمی اف م کق ؿؤی ػىی ةاف وؼه ةٍػ ٌ ةىرتین ىای تگاب ٌ نر

ٍاٰی ٌٰم ـاکق ةً شیخ ؿؤی ىای ت٩ٱتی اٜالن وؼ. ػؿ نتیرً  ىا ٤ا٨ؼ مناینؼه  ؿؤی ىای این م
ةاوؼ. اورتاک کننؼگان، شکٍمت ٌالیتی ٌ ػالالن ٨ؼؿت  لیالی ػؿ لٕض ٌالیتی ٌ مٱی می

 ٍ ٌٰم ـای تإمین امنیت ػؿ این لً  ـای انراٳ نؼاػن ا٨ؼامات کا٤ی ة ـػنؼ. ؿا ة اٰی مالمت ک
ٍاٰی ىای کً اکرثیت ذمٝیت آن ؿا تاذک ٌٰم ٍاٰی ةً ایىان ) ٌٰم ىا  نا امنی ػؿ این لً 

ـلی تىکیٲ می ـنؼه متاٳ ک ـػه تا ة ٍانان اف  ػىؼ( کمک ک ىا وٍنؼ. ٍّٜی اف لافمان ذ
ٍاٰی تگاب ٌالیت کاپیما ةتاؿیغ   ا٘ياؿ ػاوت کً: 2۱13ذٍن  26ٌٰم

ٍٰین مصٱی ا١٤ان  ـػیؼ. پ ٍان گ ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٜن ـای وٍؿوگـی، ظٍػ پ ػٰیٲ چياؿٳ ة
لاة٪ ٌ وتً نٙامیان ةاىم شـی٦ ٌ ةـظی اف وعٍیت ىای ةا ن٥ٍؽ مصٱی  ذنگرٍیاناف 

ـػٳ ؿا ػؿ ذـیان ذنگ ىای ػاظٱی  ٍٰین مصٱی ا١٤ان وامؿی اف م تىکیٲ یا٤تً الت. پ
ـػٳ اػامً می ػؿ کىٍؿ ةً ٨تٲ ؿلانؼه الت؛ ٌ ىنٍف ىم آن ػىنؼ؛ آن ىا،  ىا ةً کىتاؿ م

ٍٰین مصٱی وؼه ٌ مٝاه ٌ الٱصً ػؿیا٤ کننؼ. ػؿ ش٩ی٩ت این نیـٌ ةایؼ  ت میشاال پ
ـای ذنایات گؾوتً ظٍػ ػؿ ٩ٜث میٱً ىای فنؼان می ٍاػه ىای ٨ـةانیان  ة ةٍػنؼ. ظان

ـای ٰصًٙ ی انت٩اٳ انراٳ ػاػه منی ـػمان مصٲ ةً  کاؿی ةً ذق انتٙاؿ کىیؼن ة ٍاننؼ؛ م ت
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ةً تمٱیم وؼن ةً ٔاٰتان ا ٍٰین مصٱی اٜتامػ نؼاؿنؼ. پ ػامً ػاػه انؼ. پ

ٍاٰی تگاب، تنيا ػؿ ذنٍؿی  ٌٰم ٍٰین مصٱی ا١٤ان ةا  2۱13ػؿ  ٨تًّ لالس  11ى٥ت تن پ
ٍٰین مصٱی ا١٤ان شمٱً  ٍاِٞ پ ه ةاالی م مؼؿن ظٍیي ةً ٔاٰتان پیٍلتنؼ. شاال این گٌـ
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ٌٰتی ػؿ  ؿىا ػ کننؼ. ظىٍنت می لاشً ػؿ شاٯ ا٤قایي الت. کاؿمنؼ یک لافمان ٠یـ ػ
 ا٘ياؿ ػاوت:  2۱13ذٍن  ۱5اؿیغ مصمٍػ ؿا٨ی ةت

کنؼ. ظالی ةقؿگ  چنان ن٩ي ةقؿگی ؿا ػؿ افػیاػ وٍؿوگـی ػؿ این ٌالیت ةافی می٩٤ـ، ىم
ـا ةً  ـای ٩٤ ـاةـ وؼه، ةٱکً ٜؼاٰت ة ف یک ذامًٝ نا ة ةین ٠نی ٌ ٩٤یـ نً تنيا ةاٜخ ةٌـ

ـػیؼه ٌ ٍٔؿی پنؼاوتً می ٍاب ٌ ظیاٯ متؼٯ گ ـای ا٠نیا  یک ظ وٍػ کً ٜؼاٰت تنيا ة
ٍا٘تت اف  می ٌٰت مإیٍك لاظتً الت. ةاوؼ. ٩٤ـ، ٌ ٜؼٳ م ٍانان ؿا اف ػ ٌٰت ذ ٔـ٣ ػ

ٍاٰی کٍىمتان  2۱13ذٍن  5ةتاؿیغ  ٌٰم ٌالیت کاپیما ا٘ياؿ  Iیک مىاٌؿ ش٧ٍ٩ فن اف 
 ػاوت کً:

ـٌت ىای التعؼاٳ،  ؿ٤تً، ٜؼٳ اٜتامػ ةً لیمتم ذاؿی شکٍمتؼاؿی، ٩٤ؼان ىم ؿٌی ٤
ه ىای مىعٍی کً ػؿ ا٨تٍاػ ذنگ ٌ تتٝیْ وؼیؼ منا٤ٞ  ةمیز ِٝی٦ یا ٜؼٳ آن، گٌـ

کننؼ. شامیت  ني٥تً ػاؿنؼ، ةً ظىٍنت ىای ذاؿی ةً ومٍٯ گمرته وٍؿوگـی کمک می
ـانی ىای ةقؿگی الت  ه ىای وٍؿوگـ، یکی ػیگـ اف نگ کىٍؿ ىای ىممایً ٌ اکامالت گٌـ

ـػیؼ.کً اف ٔـ٣ وامؿی ا  ف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان گ

ٍامٲ اٌٱی نا آؿامی مناؾعات ظىالنی ةؽ رس ملکیت: ػؿ این ىا  اورتاک کننؼگان یکی اف ٜ
ٍاػ ات ٍٔالنی ةـ رس مٱکیت ةین ػٌ ظان یا ةین ػٌ ٨ٍٳ  ً، ػٌ ٨تیٱهٌالیت ؿا ٌذٍػ مناٜف

ـػنؼ ک ٍان ک انرامؼ ٌ ةٍٕؿ نمتی ػؿ  می ًای ممٱصانىػؿگیـی  ًةّٝی ا٨ٌات ة ًٜن
ٍاٰی   ؼ. ىػ می ای آؿاٳ وامٰی این ٌالیت ؿطىٌٰم
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ٌٰت ػؿ ؿلیؼگی ة می ةـ رس فمین هػؿگیـی ٜمؼ ًا، لىػؿ ةین این   ًةاوؼ ٌ ػؿ ِمن ػ
ٍامٲ اف مؼت ٍان ةٍػىا  این ٜ ةـ رس فمین ةـ رس م٨ٍٝیت ىا  الت. یکی اف ػؿگیـی هنات

ٌٰم هیک منـ  ٍ فمین ػؿ مـف ػٌ ؿٌلتا ػؿ  ای ؿٌلتای ىیی  ًمتانات میان پىىٍاٰی ک
 ً"٤اةـیک ًة هةاوؼ. فمین متؾکـ  می ای ؿٌلتای ٜقت ظیٲ ٌ ویعانىلنگان ٌ تاذیک 

ٌٰتی گٱت وؼ ٌ اف آن فمان تا کنٍن این  ًةمت 1989ػؿ لاٯ  ً. این ٤اةـیکًاؿ" تٝٱ٪ ػاوتيػ
ٌ ویعان  تراؿ تاذیک ؿٌلتای ٜقت ظیٲ 2۱1۱ةاوؼ. ػؿ لاٯ  می فمین ظاٰی همنـ 

ای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان ىلاکنین ؿٌلتا  ًٌ ة هـک تتؼیٲ منٍػيیک و ًکٍویؼنؼ تا آن ؿا ة
ونؼ؛ اما پى ای ؿٌلتای لنگان ةا مامنٝت این کاؿ اػٜا منٍػنؼ فمین مٱک ىیی  ًة٥ٌـ

ماٰک  ًنؼ کىػٌ ةاؿ ةا ا٨ؼاٳ ظىٍنت آمیق لٝی منٍػنؼ تا نىان ػىا  یی ًالت. پىيآن
ای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان ىای تاذیک ى هتنؼ ٌ ػؿ ِمن ةـظی اف م١اف مىفمین  هاین منـ 

ٍاٰی ؿا ة ٌٰم ـکق  ٍ يآتي کىیؼنؼ. شتی و ًػؿ ممیـ م مؼت ن٦ٍ ؿٌف  ًمتان ؿا ةىـػاؿ ک
ٌٰت ؿ  ًاظتٕا٣ ٌ ةٝؼ اف مؼاظٱ ٌٰت ىا  ا منٍػنؼ. تاذیکىةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػ اػٜا ػاؿنؼ؛ ػ

ـػاظت ياین فمین ؿا اف آن ًػؿ گؾوت ـ٤ت ًیچ متٱ١ی ةىا ةؼٌن پ  ًٌ ػؿ آن ٤اةـیک ًفٌؿ گ
ـای مؼتی پالن اٜامؿ و هاٜامؿ منٍػ ـک ؿا کناؿ يالت. ةٝؼ اف این ات٥ا٨ات تراؿ تاذیک ة

ٍا ةـ رس این مٱکیت  ٍا ٌ ػ٤ٞ ػٜ  ـ فمانیىػاؿػ ٌ  ًنٍف اػامىگؾاوتنؼ. ةایؼ گ٥ت ػٜ
ٍانؼ ػٌةاؿ  می ٍانؼ نقٛا  می ًک ػیگـ فمین ًظىٍنت منرـ وٍػ. مٍٍِٛ ٨اةٲ تٍذ ًة هت ت

 ًٌیاػ )مصمٍػ ؿا٨ی ٌالیت کاپیما( ناٳ ػاؿػ ٌ ٨ـچ ًةـ انگیق ةاوؼ، ةین ػٌ ؿٌلتا ک
ٌان( ـاٳ ٌالیت پـ ٍاٰی ةگ ٌٰم  ای ػؿیای پنرىیـى هاین نقٛا ؿٌی کناؿ  ًةاوؼ، ک می )

ـکتي ؿا ػؿ )ؿٌلتا  ًظأـی ک ًةاوؼ ة می  ای ٌیاػ یا ٨ـچ( ٍُٜىاین ػؿیا ممیـ ش
 ػٌ ؿٌلتا ػاؿای ذمٝیت معتٱٖ ٨ٍمی )تاذیک ٌ پىتٍن( الت. ػؿ نٍمرب ـىکنؼ.  می

ـػٳ ٨ـچ 2۱13 ـای یک ؿٌف تٙا ًم  هٌ مؼٜی مٱکیت ةعىی اف کناؿ  ًانؼاظت ؿاه ًـات ةىة
ٌظامت  ًرشایٖ ة ٨ًتٲ اف ت١ییـ ممیـ این ػؿیا ٌذٍػ ػاوت. ٍٔؿیک ًمتنؼ کىػؿیا 

ـای یک ؿٌف ممؼٌػ منایؼ تا اف  ـاٳ ؿا ة ٌان ناگقیـ وؼ رسک کاپیما ةگ ٍٰین پـ ـاییؼ؛ پ گ
ٍگیـی ةىا  ػؿگیـی ؿا شٲ  ًاّٜای پاؿملان مناٜف ًا، مؼاظٱىةاوؼ. ةٝؼ  هٜمٲ آمؼ ًذٱ

ـ ػٌ ٌالیت ىی  ًؿیالت ٜؼٰی ًةاالی فمین ٌذٍػ ػاوت ؿا ة ًی کا ًلاظت ٌ مناٜف
ـػنؼ. ٨ّی  الت.  هةا٨ی مانؼ ًم ةؼٌن ٤یٍٱىنٍف ى ًمصٍٯ ک

ٍ  ًلٍمین مناٜف ٍانؼ میان ؿیالت م می ًةـ رس فمین ک هةا٩ٰ ای ىاذـین ٌ پىتٍن يت
ٍاٰی مصمٍػ  ًفمینی الت ک همصٱی ةاٜخ ػؿگیـی وٍػ یک منـ  ٌٰم ػؿ ؿٌلتای لٍظی 

ٍاٰی  ًؿا٨ی م٨ٍٝیت ػاؿػ. این فمین ؿا ةیرا وؼگان ػاظٱی ک ٌٰم ذنٍةی ای نا امن ىاف 
ٌایٲ لاٯ  هاین ٌالیت آمؼ ػؿ ترص٣ ظٍػ ػاوتنؼ. اما شاال ةیرا وؼگان  2۱13ةٍػنؼ تا ا

ـکی يپالن ػاؿػ تا و ٬ًمنایؼ  اذـین اػٜا میيٌٰی ؿیالت م هػاظٱی این فمین ؿا تـک منٍػ
م اػٜای ماٰکیت این ىنٍف ىىا  ذـین اٜامؿ منایؼ مگـ پىتٍنايؿا ةـیا ٍٜػت کننؼگان ٌ م
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ـاؿ ػاؿػ. مصتمٲ ة ٤ًٝالً ػؿ ؿیالت ٜؼٰی همتؾکـ  ًػاؿنؼ. مناٜففمین ؿا   ًتصت ةـؿلی ٨
ٍانؼ این مناٜف ًؿلؼ تا یک ٤یٍٱ منی نٙـ ؿا شٲ ٌ ٤ٍٲ ةمافػ. ٨اةٲ ؽکـ الت  ٨ًانٍنی ةت
ٔاٰتان ؿا ػؿ لاشات نمتتاً امن این ٌالیت، ماننؼ مصمٍػ  ؿاهامکان ػاؿػ  ًاین مناٜف ًک

 ؿا٨ی ةاف منایؼ. 

ات کٍچک ػیگـ فمین  ٜٱت  ًم ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ. ةعىی اف مىکالت ةىمناٜف
ـػیؼ ًة ًةاوؼ ک می یایى ًگیـی ػ٨ی٪ فمین ٌ ٨تاٰ ه٩٤ؼان انؼاف   هماٰکان اٌٱی ٌاػؿ گ

ـنؼ ٌ آنىای ظاٰی یا فمین ىالت. ػالالن ٨ؼؿمتنؼ مایٲ انؼ تا فمین  ٌٰتی ؿا ةگی ؿا ىا  ای ػ
ٍانمت این مىکالت ؿا  ًاٌٱی( تتؼیٲ مناینؼ. ؿیالت ٜؼٰیـک )ذایؼاػ يو ًة یا مصاکم نت

ـای این ک ٌاگؾاؿی یا انت٩اٯ نؼاؿنؼ.  ًلنؼ ماٰکیت، ٨تاٰىا  ماٰکین این فمین ًشٲ منایؼ؛ ة
ٍ  2۱13ذٍن  5ةتاؿیغ  ٍاٰی ک ٌٰم اؿ يتنؼ ٌالیت کاپیما ا٘ىیک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فنان اف 
 ػاوت: 

ت٩ـیتاً  نگ انتلام گیؽی:هاظی( و فؽ های مقلس غیؽ كانىنی )كىمانعانان فاةم حه هگؽو 
ـاػ ػؿ ػلرتك ػاؿنؼ. ػؿ گؾوت ًاػی الت٪ وامؿی اف الٱصي٨ٍمانؼانان ذ ًمى  ًٌ ا٤

ـنام ٍانمت  ًة ـاػ آناػی ٌ يکامٲ ٨ٍمانؼانان ذ گٍنۀ ًةظٱٞ لالس ػؿ ا١٤انمتان نت ؿا ىا  ا٤
ـنامىا  آن ًظٱٞ لالس منایؼ. ةا آن ک ای ممٱض ٠یـ ى هػایاگ )ظٱٞ لالس گـٌ  ًاف ٔـ٣ ة

ـاؿ ػاػى 2۱11اٰی لاٯ  ٨انٍنی( ـنام هؼ٣ ٨ ٍانمت آن ًوؼنؼ، این ة ؿا ظٱٞ لالس ىا  نت
ـنام PTS ًمنایؼ. ن ـنام APRPم ى ًتصکیم ٌٱض( ن ً)ة ٌٱض ٌ آوتی ا١٤انمتان(  ً)ة

ٍانمت ػؿ  ٌا٨ٞ وٍػ؛ ةى ه٨ممت ظٱٞ لالس گـٌ ت ومٍٯ  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ممؼ 
وٍنؼ. ةناةـ این  می یىاػی لافمانؼياف ٔـ٣ ٨ٍمانؼانان الت٪ ذ ًای کى هگـٌ 

ـاػ ػؿ ػلرتك ػاؿنؼ.  ًم وامؿی اف الٱصىنٍف ىاػی ي٨ٍمانؼانان ذ  ٌ ا٤

ٍاٰی ياین ٨ٍمانؼانان ذ ٌٰم  نٙـ ًکننؼ مگـ ة می ای نمتتاً امن وامٰی فنؼگیىاػی ػؿ 
ـٌت ىا  آن ًؿلؼ ک می ـاػ ظٍیي ؿا ٜٱی ًمتنؼ تا الٱصىمنتٙـ ٤ ٌٰت یا ٜٱی ًٌ ا٤  ًػ

ٍ  گٍنۀ ًةاػی شـی٦ ظٍػ ةکاؿ ةربنؼ؛ ي٨ٍمانؼان یا ٨ٍمانؼانان ذ ٍاٰی ک ٌٰم تنؼ، ىمحاٯ ػؿ 
ـػافنؼ. می یکؼیگـ ًٜٱی ًنربػ ممٱصان ًة هگا هاػی گايػٌ ٨ٍمانؼان مصٱی ذ این ػؿگیـی  پ

ـاػی اف  ًکىت ًای م٩ٕٝی منرـ ةى ـاػ مٱکی ػؿ لاشىوؼن ا٤ ، ٌ ةاٜخ ًـ ػٌ ذناس، ا٤
ـػیؼ. ةىػاؿایی  ًظماؿاتی ة ـػٳ مٱکی گ ىا  ػؿ ذـیان ػؿگیـی ًک هؿلیؼ هؼىمىا ًای م
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٨تٲ ؿلیؼن ةیامؿان ٌ یا ػاني آمٍفان،  ًم اف ظ٣ٍ فظمی وؼن ٌ ةىٌ مکاتث ىا  کٱینیک
ـػیؼ ٍاٰی ٌ ٌالیتی ذ ًنؼ. ةا ٌذٍػ وامؿی اف وکایات ةا هممؼٌػ گ ٌٰم ت ظٱٞ يم٩امات 

ٌٰت ػؿ این فمین ًمصاکم ًاػی ٌ ةيلالس ٨ٍمانؼانان ذ  هظامٍه مانؼ ًکىانیؼن وان، ػ
ـگ ٌٰمی ذ اػی ياف یک تن اف این ٨ٍمانؼانان ذ کاپیما ًالت. ٔت٪ گقاؿه، اّٜای 

مناینؼ.  می م٩امات کٱیؼی ٌالیتی اف ٨ٍمانؼان ػیگـی شامیت ًکننؼ؛ ػؿ شاٰیک می شامیت
ـػياین ٨ٍمانؼانان ذ ًای اف این ػلت ةىشامیت  اف مرافات مٝا٤یت  تا هاػی کمک ک

 ةاونؼ.  ًػاوت

اػی ػؿ کىت ظىعاه ٌ ٨اچا٧ ينٙامیان ذ ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ وتى هاین گـٌ 
ٍاػ معؼؿ ػظیٲ ٍ محاٯ، ػؿ  گٍنۀ ًةةاونؼ.  می م ٍاٰی ک یک  2۱13تنؼ، ػؿ آگمت ىٌٰم

ٍٰین مٱی ا١٤انمتان ػؿ مصٲ شٍّؿ یا٤ت ای ظىعاه ؿا ىةٍػنؼ تا کىت  ًتیمی اف پ
اػی يتٍلٖ یک ٨ٍمانؼان ذ ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کى هاف ٔـ٣ گـٌ  ًناةٍػ ةمافنؼ ک

ـ٤تنؼ ک ًوؼنؼ مٍؿػ شمٱ می هاػاؿ  ـاؿ گ  ناگقیـ وؼ ٩ٜث نىینی منایؼ.  هتیم متؾکـ  ٨ً

ـانی  ًاورتاک کننؼگان ن٩ي کىنت انت٩اٳ ذٍیان رشاؿت  ًای شٱ٩ىؿا منصیخ یکی اف نگ
 15لاظتنؼ. ًةـذمتىا  ٌ ظىٍنتىا  ذاؿی ٨تٲ

ـانی ةقؿگی تتؼیٲ وؼ ًاػ ةؼینمٍ، ةيا، اف فمان ذى٨تٲ  ًاین گٍن الت. ػؿ فمان  هیک نگ
ـػٳ مصٲ تٍلٖ ٨ٍمانؼانان ذيذ  ًشـی٦ یکؼیگـ ظٍػ ةٍػنؼ کىت ًاػی کياػ وامؿی اف م

ٍانمت تا اف ٨تٲ  ًیچ یک آن ةـؿلی ٌ مصاکمىوؼنؼ ٌ  ٌٰت نت  ًای انت٩اٳ ذٍیانىنىؼ. ػ
ٍگیـی منایؼ یا کمی ؿا ک منایؼ. چىم پٍوی  ًمصاکم ًای ػلت ػاوتىػؿ چنین ٨تٲ  ًذٱ

ـاةـ ٨تٲ  ٌٰت ػؿ ة ـػ ػ ا ى این نٍٛ ٨تٲ ًنصٍی ة ً، ةًای انت٩اٳ ذٍیانىٌ ٜؼٳ ٜمٱک
ٍ  ًمٝٱمی اف ٔت٩ 2۱13ذٍن  5تاؿیغ  ًالت. ة همرشٌٜیت ةعىیؼ  IIمتان ىاناث اف ک

 اؿ ػاوت: يا٘

                                                           
ـلانؼ،  15 ٌنؼان ػیگـی ؿا ةً ٨تٲ ة ٍاػه یا یکی اف ظٍیىا مٝنی ٨تٲ انت٩اٳ ذٍیانً این الت اگـ کمی ٍّٜ ظان

ٌاد لنتی  ـلانؼ )ؿلم ٌ ؿ ٍاٰی ةً ٨تٲ ة ٍن ٌنؼ ٨اتٲ ؿا ةً ظأـ پىت وعَ م٩اةٲ ش٪ ػاؿػ تا ٨اتٲ یا ظٍیىا
ٍاٰی  ٍاػه ٌی ؿا مراف میپىتٍن ىا(. پىتٍن ٍاػه ی ٨اتٲ یا ىـ ٍّٜ ػیگـ ظان ػانؼ. شاال،  شتی کىنت ؿئین ظان

 این )٨تٲ انت٩اٳ ذٍیانً( ٩٤ٖ ةً ٨اتٲ ػؿذً یک مصؼٌػ وؼه الت.
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ـگ  ( ؿا شٲ مناینؼ.ً)٨تٲ انت٩اٳ ذٍیان ًکٍونؼ تا این ممئٱ می ای مصٱیىیا وٍؿای ىا ً ذ
ٍ  ًشٱی ک ؿاه ـگا ؿاىٜال٨منؼان فیاػی ػاؿػ ٌ این و ػظرت یا ػظرتان  ًاین الت کىا ً یا ذ

ٍاػ ـتکث ؿا منصیخ )ةؼ( ة هظان ٍاػ ًم نؼ. ى)ذانی( ةؼ ه٨ـةانی منصیخ ذربان ظماؿ  هظان
ٍاػ ًٍٔؿی ک ٍالت ظٍػه ناگقیـ هاین ػظرت اف ظان ـتکث ةـ ظال٣ ظ وٍػ ةا کمی  می م
ٍاػ ٍاػ هاف ظان وٍػ ةیىرتین ؿنز  می ه( ػاػه٨ـةانی )ةیىرت ا٨ٌات ةا وعَ ممن ظان

 ٍٯ شیات اه ػؿ ػاظٲ این لایکٲ رشاؿت ٌ ظىٍنت ةاؿ، مت٩تٲظىٍنت ؿا ػؿ ٔ
 وٍػ.  می

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ای اف اةتکاؿات  هی، اورتاک کننؼگان ٌالیت کاپیما ٔی٦ گمرتػىای گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ 

ٍان ة می ةا ٜمٱی منٍػن این اةتکاؿات ًمىعَ مصٱی ؿا ونالایی منٍػنؼ ک ٍامٲ  ًت ٜ
ـػ، تا ة ًؿیى ٌامؼاؿ ػؿ این ٌالیت نایٲ آمؼ. این  ًای ذنگ ؿلیؼگی ک یک ٌٱض ػ

ـنؼ هاػ وؼياةتکاؿات پیىن ـگی ٍاٰی ٌ  ًی وامؿی اف اةتکاؿاتی ة همصٱی ػؿ ة ٌٰم لٕض 
ٍٰین( ٌ لکتٍؿ ا٨تٍاػی  هةاوؼ، تا ػؿ اػاؿ  می ٌالیت لیالی )مؼنی، ٨ّایی، نٙامی ٌ پ
ـػػ. ةـ ً)تٍلٝ ٌٱض، وامؿی اف  ًت ؿلیؼن ةيا، ذىآن  ،هٜالٌ  ٌ ایراػ کاؿ( تٕتی٪ گ
ـای مؾاکـ ىا  ؿاه ـػنؼ.  ًةا وٍؿویان تٌٍی هؿا ة  ک

 تلىیت رکىمتعاؼی مزلی، امنیت و ثتات:

 هٌالیتی ٌ اػاؿ  هاػاؿ  :و ريىل اظمینان اؾ مناینعه گی فیافی فؽاگیؽ و منتضث هاظاؼ 
ٍاٰی اف  ٌٰین ىیچ ؿ ىٌٰم ـاین، ا ـاگیـ نیمت. ةناة ةایؼ انراٳ ػاػ این الت  ًکاؿی کگؾؿ ٤
ـػػ.  هتا یک اػاؿ  ٍاٰی ٌ ٌالیتی تىکیٲ گ ٌٰم ـاگیـ  اػ یا ؿیالت ةایؼ أمینان يـ نى٤

یی ٌ  ًای ةقؿگ ػؿ این ٌالیت اٜم اف تاذک، پىتٍن، پىىاف متاٳ مٱیت  ًشاٌٲ کنؼ ک
ٍاٰی )اف ٰصاٗ ذ١ـ ىمنایؼ. ٌ اف  می تنالث ذمٝیت وان، مناینؼگی ًٜـب ة ٌٰم ا٤یایی( ـ 

ـػ.ىا  اػيةایؼ ػؿ متاٳ ن ـلتی ػؿ التعؼاٳ،  مناینؼگی ٌٍؿت گی ظٍیي ظٍؿی ٌ ٨ٍٳ پ
ومٍٯ تٝیین م٩امات کٱیؼی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن، ٌ  ًػالالن ٨ؼؿت ػؿ ممایٲ مصٱی ة ًمؼاظٱ

یاةؼ. ٍّٜی اف وٍؿای  ًالاك مٱیتی، من٩ٍٕی ٌ لیالی ػاؿػ ةایؼ شتامً ظامت ًمؼاظالتی ک
ٍاٰی تگاب ا٘  :ًاؿ ػاوت کيٌٰم
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ـاکق ؿؤی ػىظـد ةؼ ًشکٍمت ةایؼ مماٜی فیاػی ؿا ة ٌ ٤ّای  همنٍػ ی ؿا ةافىؼ تا م
ـای وٍؿای ٌالیتی، انتعاةات ؿیالت ذم ـاتیک ؿا ة ٍک ـگيکامٲ ػم ٌٰمی ذ ؿا ػؿ  ًٍؿی ٌ 

ٍاٰی نا امن ظٱ٪ منایؼ؛  ًاین ل امنیت ظٍب ةٍػ  ًفمانیک 2۱۱4محاٯ ػؿ لاٯ  گٍنۀ ًةٌٰم
ـگ ٌٰمی ذ ٍاٰی ةٍػنؼ. ػؿ  ًمین لىاف  ًوي ن٥ـ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌ ػٌ ن٥ـ اف  ٌٰم

ٍاٰی تگاب ػؿ انتعاةات  2۱۱9لاٯ  ٌٰم ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی ٥٤ٖ یک ٍّٜ اف 
ـنؼ ـگ 2۱1۱وؼ. ٌ ػؿ لاٯ  هة ٌٰمی ذ ٍاٰی انتعاب  ًیچ ٍّٜی اف این لى ًانتعاةات  ٌٰم

ـػیؼ؛ ة ـکق ؿؤی ػى ًظأـی ک ًنگ ٍاٰی اٰمای ػؿ انتعاةات لاٯ ىیچ م ٌٰم ٌ  2۱۱9ی ػؿ 
ٍاٰی ةاف ن 2۱1۱ ٌٰم ـکق ػؿ  ـاب ةاف ةٍػ کىتٍػ ٌ ٩٤ٖ چنؼ م ةاٜخ وؼ  ًای تگاب ٌ نر

ـػٳ اف ش٪ ؿؤی ظٍػ، تصت ة ـػنؼ. ًانيوامؿی اف م ٳ گ  ی نا امنی، مصٌـ

ٍا٦٨ کٱیؼی ؿلمی فاالؼی:  هافتضعام ةؽ متنای مایقت ـػ ٤ٝٱی التعؼاٳ، ػؿ م ٜمٱک
ـػیؼ ـای ىػػ؛ کمی یا ػؿ ةین ػالالن ٌالیتی ٌ مٱی تٍفیٞ گـ  ًک هٍٔؿی ٔـس گ یچ نیافی ة
ـ٤ت همتؾکـ  ًٌ٘ی٥ ًممٱکی مـةٍٓ ة ًتصٍیالت ٌ ترـة ، ًوٍػ. ػؿ نتیر منی ًػؿ نٙـ گ

ٍاٰی یا ٌالیتی ة هاػاؿ  ای ىاػی يای تن٥یؾ ٨انٍن ٌ ٨ّایی تٍلٖ ذىاػ يومٍٯ ن ًٌٰم
ٌنؼ ذاؿی )ةـؿلی اؿفیاةی وعٍی( ةىا  تیىالت٪ یا مؾ ـػیؼ. ؿ  ًة ًؿلؼ ک منی نٙـ ًپـ گ

ـػػ. این ةـؿلی پمت  گٍنۀ ـاؿىای ةٱنؼ ؿا ىمٍجـ تٕتی٪ گ ؼ؛ تٍامیم آن ىػ منی ؼ٣ ٨
کنؼ. ٌ این لیمتم ةایؼ ةا  می ةاوؼ؛ ٌ ةمیاؿ ةٕی ٌ ِٝی٦ ٜمٲ می ٤ا٨ؼ تٕتی٪ ٜمٱی
ـػػ؛ ة ًیک لیمتم ذؼیؼ ک ومٍٯ  ًالتعؼاٳ ؿا ةـ الاك وایمتگی تإمین منایؼ تٍٝیْ گ

ٍاٰی ٌ ٌالیت، ػؿ شاٰیکلٕ ًربی اػاؿات ةىای ؿ ىم٦٨ٍ  ٌٰم ت ػیگـ، ياف ذ ًض 
ٍاٰی  ٌٰم ـا٤یایی ٌ مٱیتی ؿا تإمین منایؼ. ژٌؿناٰمتی اف ؿاػیٍ ا٣ اٳ اف  مناینؼگی ذ١

 ٍ  :ًاؿ ػاوت کيا٘ IIمتان ىک

٨انٍن  ًم٨ٍٞ، ٍٔؿیک ًت ةؼلت آٌؿػن ظؼمات ةيذ: رکىمتصعمات  هاؼائةهتىظ
ٌٰتی یا اوعاً ٨ؼؿمتنؼ  ًرصاشت ػاؿػ، وعَ نیاف ػاؿػ ک یا ةایؼ اف ٔـ٣ یک م٩اٳ ػ
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ـػافػ؛ ػؿ ٠یـ آن ؿٌف ًمصٱی وناظت ـػ تا ظؼمات  می ؿا ػؿ ةـىا  وٍػ ٌ یا ؿوٍت ةپ گی
ـ٤نت تؾکـ  ٌٰتی هالالی اف ٨تیٲ گ ٍاف ؿاننؼگی ٌ مرٍف آمٍفه ؿا اف م٩امات ػ ، پالپٍؿت، ذ

ـػاظت ؿوٍت یا شامیت اف ٔـ٣ یک ػالٯ ٨ؼؿت وناظت ، رشٓ هوؼ ًةؼلت آٌؿػ. پ
ٌٰتی یا ن ظؼمات اف یک م٩اٳ ًکٱیؼی ةؼلت آٌؿػن اؿائ این مٍؿػ  ةاوؼ. ػؿ می اػيػ

ٍانین ٌ ؿ  تٍلٖ  ًوٍػ. نٙاؿت کننؼگانی ک منی ٌذٍػ ػاؿػ؛ مگـ تٕتی٪ىا  نمٍػى٨
ـای ةـؿلی تٕتی٪ ؿ ىا ً ٌفاؿتعان ـػٳ،  ًوٍنؼ تا ةـؿلی مناینؼ ک می اٜقاٳىا  نمٍػىة آیا م

 ًیتی، شینیکاف م٩امات ٌال ًوٍػ ک می ًکننؼ یا ظیـ گ٥ت می م٨ٍٞ ػؿیا٤ت ًظؼمات ؿا ة
ـاؿىا  آن  ًآن الت ک هنؼىکننؼ. این نىانؼ می نؼ، نیق ؿوٍت اظؾىػ می ؿا مٍؿػ نٙاؿت ٨

ٌٰت، لکتٍؿ ظٌٍٍی، ذامٝ همتاٳ لیمتم ػؿ ةنؼ یک ذاٯ ٤الؼ گیـ مانؼ  ًالت. اگـ ػ
ٍاننؼ ػؿ امـ متاؿف  می م کاؿ کننؼىةا ىا ً مؼنی ٌ ؿلان ٌا٨ٞ وٍنؼ.  ًٜٱی هت  ٤ماػ ممؼ 

ٍاٰیرکىمتعاؼی ولقىالی: تلىیت  ٍاٰی  ًٌ ٨ّات( ةىا  کاؿمنؼان ٨ّایی )لاؿن ای نا ىٌٰم
ٍاالن تصٍیٲ نؼاوت منی امن ٌٰم ٌنؼ.  ـػٳ ي٨ؼؿ کا٤ی م ًٌ ة ًؿ اؿت نؼاؿنؼ تا اف نقػیک ةا م

ٍاٰی ىا  متنٍٛ کاؿ مناینؼ. آن ًمصٲ ٌ ذامٝ ٌٰم ػؿ  ًکننؼ ک منی ای نا امن ا٨امتىػؿ 
ـای تإمین ٜؼاٰت مرتٍؿ ًنتیر ـػٳ ة ـاذٝ ًوٍنؼ ة می م این مّٝٲ  ًکننؼ. ة ًٔاٰتان م

ـػ.   ةایؼ ؿلیؼگی ٌٍؿت گی

ٜؼٰی،  جتت ناٳ ،تص٩ی٪ ٌ ت٩ٝیث ًوٍػ ک یم ًیکتاؿ ػیگـ گ٥تفقاظ:  هعلی هکمپاین متاؼؾ 
ٍاٰی ًةا ٤ماػ، ٌ٘ی٥ ًوکایات/٨ّایا ػؿ ؿاةٕ ٍٰین مٱی ٌ لاؿن  ًةىا  الت، ٰکن این پ

ـ٤تاؿ انؼ ٌ گ٥ت های ٌیژ ىاؿت ي٩٤ؼان م  ظٍػ این ػ٤اتـ ػؿ ٤ماػ ػظیٲ ًوٍػ ک می ًگ
نیاف ػاؿػ تا ٨ّایا ٌ ػٜاٌی ٤ماػ ؿا  هیک لاظتاؿ ٌیژ  ًةاونؼ. ةناةـ این، این ٌالیت ة می

 ًٜٱی ه٤ماػ ٌ ؿیالت متاؿف  ًٜٱی هتص٩ی٪ ٌ ت٩ٝیث ٜؼٰی منایؼ. کمیمیٍن ٜاٰی متاؿف 
ٍاٰی ة لٕض مٱی شٍّؿ ػاؿػ؛ این  ٩٤ًٖ ة ًلٕض ٌالیتی شٍّؿ نؼاوت ٤ًماػ ٍٰی لاؿن

 اػ ةایؼ ػ٤اتـه ؿا ػؿ ٌالیات ةافگىایی منایؼ. ين

ٍالتاؿ شٍّؿ ٨ٍی ا: هی آن های امنیتی و تأمین رقاةعهنیؽو تلىیت  اورتاک کننؼگان ظ
ـػیؼنؼ ک ٍٰین مٱی ػؿ لاشاتی گ اػی الت٪ ي٨ٍمانؼانان ذىا  آن ذا ػؿ ًاؿػٌی مٱی ٌ پ

ـػػ.  می مـاىنٙامیان وان ٤ ًاػی ٌ وتيظٱٞ لالس ٨ٍمانؼانان ذ ًتمٱٖ ػاؿنؼ؛ ةؼینگٍن گ
ٍاٰی نا امن شٍّؿ ٨ٍی ػاوت ًای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةایؼ ػؿ لىمچنان نیٌـ ى  ًٌٰم

ـای کنرتٌٯ ٌ گمرته ظؼماتي ػؿ این ل ٌٰت ةایؼ ة ـنام ًةاونؼ. ػ ٍاٰی ة ؿٌونی ؿا  ًٌٰم
ـػ.  ٍاٰی اٰمای، ت٩ـیتاً ةیىرت اف  گٍنۀ ًةؿٌی ػلت گی ٌٰم ٍٰین مٱی ػؿ  2۱محاٯ، ػؿ  تن پ

ٍاٰی،  ٌٰم ٍاٰی ٌذٍػ نؼاؿػ. این  ٌٰم ـکق این  ٍٰین مصٱی نیاف  ًمچنان ةىم اؿػٌی مٱی ٌ پ
ـػیؼىػاؿػ. ٩٤ؼان نیـٌ  ای ٔاٰتان ىتا ٤ٝاٰیت  های مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةاٜخ گ

ـػٳ مصٲ اف متاٳ ظؼم ًا٤قایي یا٤ت ٍٰین مصٱی ٌ م ـػنؼ. وامؿی اف پ ٳ گ ٌٰتی مصٌـ ات ػ
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ـ٤تاؿ نىؼ می ميمتةىــ ٘ن ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًة ًک ـاؿ  هةاونؼ گ ٌ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨
ـ٤ت ٍاٰی نٙامی ةایؼ ػؿ فمین ًنگ ٍٰین ٌ لاؿن ٍٰین  ًانؼ. ٨ٍمانؼانی پ تإمین پالعگٍیی پ

 مصٱی ا١٤ان کاؿ مناینؼ. 

این  ی:هاظی و رقاةعهممىل كىمانعانان ح های مقلس غیؽ مقىول، ةه هصلع فالذ گؽو 
ژہیک  ًٌالیت ة ٍانؼ ة ًذؼیؼی ک پٌـ ٌا٨ٝی ظٱٞ لالس گـٌ  ًةت ای ممٱض ٠یـ ى هٌٍؿت 
ـناميومٍٯ ٨ٍمانؼانان الت٪ ذ ٨ًانٍنی ة ی  ًگؾوت ًاػی ؿا تإمین منایؼ، نیاف ػاؿػ. ة

ٍانمت ٨ٍمانؼانان ذ ـنام این ًظأـی ک ًاػی ؿا ظٱٞ لالس منایؼ ةيػایاگ نت  ٩٤ًٖ ة ًة
ممٱض ٠یـ ٨انٍنی  هةٍػ. ٍٔؿ محاٯ، یک ٨ٍمانؼان گـٌ  هتراؿت پـ من٥ٝت لالس تتؼیٲ وؼ

ـنام ٨ًتّ 1۱اگـ  ٍانمت  می ٍُٜ آن ػاػ، ػؿ می ػایاگ ًلالس ؿا تصٍیٲ ة ژہت ای ؿا ى پٌـ
ةٍػ  هاٌ تصٍیٲ ػاػ ًلالس ؿا ک ٨ًتّ 1۱ ًقاؿان ػاٰـ ةؼلت ةیاٌؿػ؛ ػؿ شاٰیکىمٝاػٯ 

ٌا٨ٝی نقػ این ٨ٍمانؼانان  ًػاوت. ػؿ نتیر می قاؿ ا١٤انی ٨یمتى٩٤ٖ چنؼ  لالس 
ـنام ًٌ ٠یـ ٤ٝاٯ ة ًنيای کىلالس  ًػؿ شاٰیک هاػی ةا٨ی مانؼيذ  هػایاگ تصٍیٲ ػاػ ًة

ـنؼ ٌ ةاٜخ  می ای ظٍػ ةکاؿىشـی٦  ًلالس ٤ٝاٯ ظٍػ ؿا ٜٱیىا  وؼ. ٌ شاال، آن ة
ـػیؼظىٍنت ٌ نا امنی ػؿ این ٌال   الت. هیت گ

ٌ : ةؽای ىلس و پؽوفه آمتی ملیمیانخیگؽی مزلی  ای ى همیانریگـی یا گ٥تگٍ ةا گـ
ٍايممٱض معا٦ٰ ة ـػٳ مصٲ ةىرت ظ ـػ ًؼ ةٍػ تا تٍلٖ م  ًوٍػ تا تٍلٖ کمانی ک هپیي ة

ٌنؼی ةاوؼ ک ٌنؼ ةایؼ ؿ ٍ  ًةىا  تٍلٖ ا١٤ان ًاف مصٲ نیمتنؼ. این ؿ ربی ىی ا١٤انی ؿ  هوی
ٌٰتی، ةمیاؿ مىةقؿگان مؾوٍػ. ن٩ي  ـای آٌؿػن ٌٱض ةا ٜنارص ِؼ ػ م يتی ٨اةٲ اشرتاٳ ة

ـػػ. ة می اؿفیاةی ٌٰت ػؿ ٨ممت انتعاب ؿ يگ ـان ىربان مؾىـ شاٯ، ػ تی ظٍػ منصیخ ل٥ی
ٍاٰی تگاب ا٘ 26کنؼ. ةتاؿیغ  منی ًٌٱض تٍذ ٌٰم  اؿ ػاوت:يذٍن یک ٍّٜ وٍؿای 

ـػ ًاّٜای ٤ٝٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ة ٍاننؼ ة منی هلاشات نا امن ل٥ـ ک  ًظأـی ک ًت
ٍانث مناٜف ًمىاف ٔـ٣ ىا  آن ؿئین وٍؿای ٌٱض  ًآن ک وٍنؼ؛ ةا منی اشرتاٳ ًممٱصان ًذ

ٍا گٍنۀ ًة ًوٍػ ک می م الت. مٝٱٍٳىٌالیتی وعَ ٨اةٲ اشرتامی  ؼاٳ ان کىٌا٨ٝی ظ
ٌٰت الت تا اف ٰصاٗ ماٰی ٌ  .ةاوؼ منی ػؿ مٍؿػ ٌٱض همؾاکـ  ٍٰیت ػ ػؿ ش٩ی٩ت ممئ

معاؿد  ًـ گٍنىا، ٌ ىای ٌٱض، معاؿد مال٨ات ىٍٰژلتیکی )اکامٯ مناةٞ ماٰی، پٍلرت 
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ٌنؼ ٌٱض ؿا شامیت منایؼ. ةتاؿیغ  ماٰی ٜمٱیاتی ػیگـ( ٍاٰی ػؿ  2۱13ذٍن  5ؿ ٌٰم
 ٍ  : ًاناث گ٥ت ک ًٌالیت کاپیما یک مصٍٲ اف ٔت٩ Iمتان ىک

ش٪ تصٍیٲ، ش٪ کاؿ، ش٪  معافیت: هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و ؼفیعگی ة
ٍا٘تت ٌصی، ظىٍنت ٜٱی ـاػ مٱکی ػؿ ذنگ ٌ ػلرتلی ةفن، مصا٤ٙت اف ا ًکا٤ی م ٤ً 

ـانی  ةاوؼ. ٩٤ـ ٌ ٤ماػ ممایٲ  می ای ةقؿگ ش٧ٍ٩ ةرشی ػؿ این ٌالیتىٜؼاٰت نگ
ـػ ًػیگـی انؼ ک ٌاؿػ ک ـػٳ تإجیـ  الت. ٌِٝیت ش٨ٍ٩ی اف این ػلت  هةاالی ذمٝیت م

ٌٰت، ةؼتـ وؼ ًػؿ لاشات نا امن، ة  الت.  هٜٱت وٍؿوگـی ٔاٰتان ٌ ٜؼٳ شٍّؿ ػ

ٌٰت  ٍانؼ کنرتٌٯ ظٍػ ؿا ػؿ لاشات نا امن گمرته ػاگـ ػ ظؼمات  ًومٍٯ اؿائ ًؼ ةىةت
ژہاگـ  ٌصی ٌ آمٍفوی، ٌ فیـةنا ٌ  ًومٍٯ تٍلٝ ًای تٍلٍٝی ةقؿگ مٍذٍػ ةاوؼ ةى پٌـ

ٍانؼ ک می ایراػ و١ٲ، ـػػ. ةىــ ٌِٝیت ش٧ٍ٩  ًػؿ امـ ؿلیؼگی ة ًت ٌا٨ٞ گ یچ ىممؼ 
ٍاٰی  ًمکتث ػظرتان ٌٰم لتث ٔاٰتان ةاف نیمت. شتی ػؿ  ًتگاب ةای اٰمای ٌ ىی ػؿ 

ٍاٰی   هةاف الت، این مکاتث ةا کمتٍػ مٝٱمین آمٍفه ػیؼ ًمکاتث ػظرتان ًای کىٌٰم
ٍاذ آن ؿلیؼگی  ًػؿ ػ٤اتـ ٨ّایی مٍذٍػ الت ةایؼ ة ًی ک هةاونؼ. ٤ماػ گمرتػ می ًم

ـػ. ة ٍٰین مٱی ةایؼ آمٍفه  ًٌٍؿت گی ـایم ٌ ش٧ٍ٩ ىپ ای تعنیک مؼؿن تص٩ی٪ ذ
ـػػ.ـاىمصتٍلین ٤  م گ

ٌٰت،  ـػ ىمچنان نیاف ػاؿػ تا لٕض آگاىػ ـػٳ ؿا ػؿ مٍؿػ ٜمٱک ای فیانتاؿ لنتی ىی م
فنان ةٱنؼ ةربػ.  ًفنان ٌ ػظرتان ٌ ػؿ مٍؿػ مٍذٍػیت ٨انٍن مصٍ ظىٍنت ٜٱی ًٜٱی

ٍاٰی ٌ مصاکم ةایؼ مت ٍٰین، لاؿن فنان ؿا ػؿ ؿٌونی ٨انٍن مصٍ  ًم ظىٍنت ٜٱیيپ
ـاؿ ػفنا ًظىٍنت ٜٱی ٌاشؼ ؿلیؼگی ةىن مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ ٍاػگی  ًنؼ.  مىکالت ظان

ـلٍنٲ ما ٍٰین مٱی ةایؼ ةا )پ منؼ( ًـ ةا الیصىپ  ت٩ٍیت وٍػ.  ٌ٘ای٦ نیٌـ

ٍٰین مصٱی(، ٨ٍمانؼانان الت٪ ذ ًای ممٱض )ةىاّٜای نیٌـ   ٤ًٌاػاؿ ة ًاػی کيومٍٯ پ
ـتکث ظىٍنت یا ذنایت ًةاونؼ ةایؼ ػؿ ٌٍؿتیک می ٌالیتیفٌؿ ػاؿان  وٍنؼ مٍؿػ  می م

ـنؼ. مؼاظٱ ـاؿ گی لیالی )اف ٔـ٣ م٩امات کٱیؼی ٌالیتی ٌ ػالالن ٨ؼؿت  ًت٩ٝیث ٜؼٰی ٨
ٍاٰی( ٌ ممایٲ مـةٍٓ ة ٍٰین مٱی ٌ لاؿن مصاکم ةایؼ  ًٌالیتی( ػؿ مٍؿػ تن٥یؾ ٨انٍن )پ

 یاةؼ.  ًظامت
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ٍ  می ًگؾوت ًمـةٍٓ ة ًکةىــ ن٩ْ رصیض ش٧ٍ٩  ؿػ تص٩ی٪ ٌ ت٩ٝیث ٜؼٰی وٍػ ةایؼ م
ـػ. ٤ـ  ـاؿ گی ٍانؼ ػؿ اظتتاٳ شٱ٩ می یاةؼ؛ این مإمٍٯ ًنگ مٝا٤یت ةایؼ ظامتى٨ رشاؿت  ًت

ٌا٨ٞ وٍػ. ِمناً، ات ًکىتاؿ انت٩اٳ ذٍیان ٍاٰی ٌ يممؼ  ٍٰین مٱی، لاؿن اٳ ٤ماػ ػؿ ةین پ
ـػ. ىمصاکم ةایؼ  ـاؿ گی  مچنان مٍؿػ ؿلیؼگی ٨

ای ةؼٌن ت٥کیک ذنگی ماننؼ ىما٣، نتایؼ تکتیک ای مٱی امنیتی ا١٤ان ٌ آیىنیٌـ 
ـتاب ؿاکت ـاؿ ػ هؿا مٍؿػ الت٥اػ ىاةؼاظٲ ؿٌلتا ىا  پ مچنان ةایؼ ػؿ ىا ىنؼ. ٌ آن ى٨

ی کننؼ ٌ شمالیت  ًذـیان شمالت وتان ٍانین پیٌـ ـاػ ةىــ نگی ٌ ش٧ٍ٩ ىای ٤ـ ىاف ٨ ا٤
 مٱکی ٌ مصتٍلین ؿا اشرتاٳ مناینؼ.

یا وتکً ؿلانً یی ػؿ  ىیچ نياػ ذامًٝ مؼنیتلىیت نله حامعه معنی و ؼفانه ها: 
ٍانؼ ةً گٍنۀ آفاػانً ٜٱیً  ٌالیت کاپیما منی ٨ؼؿت شـ٣ ةقنؼ؛ آفاػی ةیان ػؿ  فٌؿمنؼانت

ةاوؼ. وتکً ىای ممٱکی اگـ انت٩اػ م٩ٍٝٯ یا ٨انٍنی ؿا ٜٱیً  این ٌالیت ةمیاؿ مصؼٌػ می
ـلانؼ، تيؼیؼ می ٨ؼؿت فٌؿمنؼانیکی اف  ٌٰتی ةً نرش ة وٍػ.  ٌالیتی یا م٩امات کٱیؼی ػ

٩٤ٖ ػٌ  –ةاوؼ  این ٌالیت، ةً ىـ شاٯ، شٍّؿ ةمیاؿ ِٝی٦ ؿلانً ای مصٱی ؿا ػاؿا می
ٌاؿ )ى٥تً نامً کاپیما( ػاؿػ. نرشیًؿاػیٍی ا٣ اٳ ٌ یک   ى٥تً 

ـکت کننؼ. اف م ىةایؼ ػٌوا ػٌه  ًامنیت ٌ تٍلٝ :احتامعی و اكتياظی هتزلم تىفع ش
ٍاٰی نا امن  ًةؼینمٍ ػؿ این لىا  مؼت ژہیچ ىٌٰم  هنىؼ هتٍلٍٝی اظتٍاً ػاػ پٌـ

ٍاٰی نا امن ٌ ٜٱی ًاین ل ًالت. تتٝیْ ٜٱی  ًیی ٌ پىتٍن( ة ً)پىىا  ذمٝیت آن ًٌٰم
  شاٯ ظٍػ ةا٨ی الت.

ٍاٰی تگاب اکرثیت ىػؿ شاٯ شارض ػؿ اٰمای  ٌٰم یچ مکتث ػظرتان ةاف نیمت؛ ػؿ 
 ٜٱت وٍؿوگـی ػؿ شاٯ ا٤قایي ٔاٰتان ًة ًمىةاونؼ. این  می ًةمت ًمکاتث ػظرتان

ٌٰت  می ٌٰی نیاف الت تا ػ ٍاٰی اػاؿ  ًم ةا لٝی ٌ کٍوي ةاالی این لىةاوؼ؛   هٌٰم
 ةاوؼ.  ًػاوت

ٍاٰی  ٍ ىٌٰم  ٌ مؼاؿك ػینیىا ً نتٍن، مکاتث، و٥اظانىای وامٰی این ٌالیت ػاؿای یک پ
ٍاٰی  می ٌٰم ٌٰی  ـاین، نیاف الت تاىةاوؼ   ًامنیت ٌ تٍلٝ ای ذنٍةی ٤ا٨ؼ آن الت. ةناة
ٍاٰی ىةا  ٌٰم ـػنؼ؛ تا ةؼینٍلیٱىم یکرا ػؿ  ٍانان و١ٲ ایراػ  ًای ذنٍةی تٕتی٪ گ ـای ذ ة
ٍانان ةیکاؿ( اف ةین ةـٌػ.  هوؼ  ٌ کمک کنؼ تا معقن التعؼاٳ وٍنؼگان ٔاٰتان )ذ

ٍؿ ياّٜای لاة٪ ٌ ٤ٝٱی پاؿملان، مىاٌؿین ؿئین ذم لس:ةاؾیگؽان و تضؽیث کننعگان ى
ٍٰین مٱی  ٌاٰی، ؿئین وٍؿای ٌالیتی، ٨ٍمانؼان پ اف ٌالیت کاپیما، م٩امات کٱیؼی ٌالیتی )

 ؿاهٌ ىا  ؿٌی لاظتاؿ ًٌ ؿئین امنیت مٱی( ؿئین وٍؿای ٌٱض ٌالیتی، نیاف الت تا شینیک
ـػ،  می ٌٍؿت های آٌؿػن ٌٱض ػؿ این ٌالیت مىاٌؿ ى ـاؿ ػاػ ًمیىىگی  هةایؼ ػؿ ذـیان ٨
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 ٤ماػ ؿلیؼگی ٌٍؿت ًوٍػ، ة می مصا٤ٙتةىــ وٍنؼ. اگـ ٨انٍن نا٤ؾ ةاوؼ، ش٧ٍ٩ 
ـػ، شاکمیت ٨انٍن تإمین می ـنام می گی ـنام می ای تٍلٍٝی تٕتی٪ى ًوٍػ، ة ای ى ًوٍػ، ة

ـػیؼ ػؿ  ٌ هٌٱض ٌ امنیت ػؿ مىٍؿت ةا متاٳ ٤ٝاٰین مٕـس، ةا ػ٨ت ٔـس ٌ تٕتی٪ گ
ٍا ًنتیر  ؼ آمؼ. ىٌٱض ةؼلت ظ

 ای مؽظمه هتىىی .5
لاالؿی ػؿ متاٳ  ًةـ الاك وایمتىا  تإمین م٩ـؿی( 1) :ای رکىمتی مزلیهاظ هتلىیت ن
ـا٤یایی(؛ )ىلکتٍؿ  ـاگیـی )مٱیتی ٌ ذ١ ٌٰتی ٌ تإمین ٤ ( تٍٝیْ اّٜای وٍؿای 2ای ػ

ٍاننؼ ةا ٔاٰتان گ٥تگٍ کننؼ تا ػانمت ًٌٱض ٌالیت کاپیما ةا ةقؿگان ٨اةٲ اشرتامی ک  ًةت
ٌا٨ٝاً چ ًوٍػ ک ٍا می ًٔاٰتان مصٱی  ٍالتىظ ـػػ ٌ ى ًنؼ؛ ٌ ةٝؼاً ظ ای ٔاٰتان اؿفیاةی گ
ٍالت ًػؿ فمین ـػن تؼؿیری ظ ٌاؿػ ٜمٲ وؼ؛ )ى ًٜمٱی ک ( آمٍفه ػاػن 3ای ٨انٍنی وان 
ٍٰین مصٱی ٌ امنیت مٱی( ػؿ مٍؿػ ىنیٌـ  ٍٰین مٱی، پ ای مٱی امنیتی )اؿػٌی مٱی، پ

نؼ؛ ٌ ػؿ ىنؼ ٌ انراٳ نؼىةایؼ انراٳ ػ ًای کىؿ٤تاؿ ٌ نٙم ٌ انّتآ ٌ ػؿ مٍؿػ کاؿ 
ـتکث ظىٍنت ًٌٍؿتیک ـػػ؛ ) می م ( اٌالس آمٍفه ذاؿی 4وٍنؼ ةایؼ پالعگٍیی تإمین گ

ٌٰت ةایؼ کٍوي کنؼ تا ةاالی 5) ةا آمٍفه ذؼیؼ ٌ ٜٱمی ػؿ متاٳ لٍٕس؛  ًمى( ػ
ٍاٰی ٍاٰی  ًةىا  ٌٰم ٌٰم ـاب اػاؿ ىومٍٯ  ( ت٩ٍیت 6ةاوؼ؛ ) ًػاوت های تگاب، اٰمای ٌ نر
ٍاننؼ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ةٍیژ ىؿیالت  ػؿ اػاؿات  های التعتاؿات ٌ کى٦ تا این اػاؿات ةت

ٍا ن ٜاؿی اف ٤ماػ تن٥یؾ ٨انٍن ٌ ٨ّاء مٝٱٍمات ذمٞ آٌؿی مناینؼ ٌ این اػاؿات ؿا ةت
ـػ تا این ن ً( اف ذام7ٝلاظت؛ ) ٍانؼ ٜٱیيمؼنی شامیت ٌٍؿت گی ٍا ًاػ ةت ی ى٤ماػ ػاػظ

ـػ ومٍٯ ذٱث شامیت  ًةنگی،ىانؼافی اٌالشات ٤ـ  ؿاه(8اف ٌٱض شامیت منایؼ؛) ٌ هک
، تا ًای انت٩اٳ ذٍیانىؼ٣ مصٍ ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات فیانتاؿ ٌ کىتاؿ ى ًة ًا ین فمینىاػؿ  مال

ٌاٰی ٌ اػاؿ 9ایی یا٤ت؛ ٌ )ىرشاؿت ٌ ظىٍنت ؿ  ًاف شٱ٩ ای مٱی امنیتی ىنیٌـ  ٌی، ٌ ه( 
ـػٳ ٜاٳ  می اف ػالالن ٨ؼؿت ٌالیتی مصا٤ٙت ًةایؼ، ٍٔؿی ک م مصا٤ٙت ىکننؼ اف م

 ( شٍٍٯ أمینان اف و٥ا٤یت ٌ شماب ػىی نياػ ىا شکٍمتی. 1۱)مناینؼ. 

ٌالیتی، ىمچنان ةایؼ تٝؼاػ  وٍؿای ٤ٝٱی ٌٱض رامیت اؾ ؼونع فؽاگیؽ ىلس و آمتی:
ٍامننؼی  ـػٳ مصٲ ت ةیىرتی اف وعٍیت ىای ةا ن٥ٍؽ لیالی ٌ مؾىتی ؿا کً اف نٙـ م

ـای ٌٱض ػاؿنؼ، وامٲ لافػ. ـه ةا ٔاٰتان مصٱی ؿا ة  مؾاک

ظتم متاٳ اوکاٯ تتٝیْ، ( 1)معافیت:  هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و ؼفیعگی ة
یز ِؼ تتٝیْ؛ )ای مٱیتی ٌ ذ١ـ ىومٍٯ تتٝیْ  ًة  ً( أمینان اف اینک2ا٤یایی ٌ تٌـ

ـاؿةىــ رصیض ش٧ٍ٩  ًنا٨ّین گؾوت ـنؼ ٌ ظتم مٝا٤یت اف  می مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ گی
ـای تعٕی ـػٳ ؿا اف کىتاؿ  می ًای ذاؿی کىٌ ظىٍنت ىا  مرافات ة ٍانؼ م ای انت٩اٳ ىت

ٍگیـی منایؼ؛ ) ًذٍیان یز ش٧ٍ٩ 3ذٱ ومٍٯ ش٧ٍ٩ فنان ٌ ػظرتان ػؿ ةین  ًةةىــ ( تٌـ
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ـػٳ ٌ ةـفگان ٨ٍمی؛ ) ـایم ذؼی ػؿ مٍؿػ ٨ّایای  ً( تّمین اینک4م میانریگـی ذاؿی ذ
ـاؿ ًظىٍنت ٜٱی ـػ؛ ) می فنان مٍؿػ تص٩ی٪ ٌ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ ٍانان 5گی ( تإمین اورتاک ذ

ٍاٰی ً( أمینان اف اینک6؛ )هاػاؿ  ػؿ ٌٰم ٍاٰی نا ٌ  ًومٍٯ ل ًةىا  م٩امات ٨ّایی ػؿ  ٰم
ـاب( شٍّؿ ػاوت ـػٳ ػؿ  ًةاونؼ تا ة ًامن )تگاب، اٰمای ٌ نر ذا ٌ ػؿ  ًمىاین ٌٍؿت م

 ( تإمین و٥ا٤یت ٌ ظتم ٤ماػ. 7ةاونؼ؛ ٌ ) ًٜؼاٰت ػلرتلی ػاوت ًا٨ٌات ة ًمى

ژہتعٍیَ ( 1) :احتامعی و اكتياظی هتلىیت تىفع ـػمانی ک ًای ایراػ و١ٲ ةى پٌـ  ًم
ٍاٰی  ٌٰم ، ًای ا١٤انیى همچنان ػؿ ػؿ ىای اٰمای ٌ تگاب ٌ ىػؿ لاشات نا امن ماننؼ 

ـاب فنؼگی ٍاٰی نر ٌٰم نماذی  ً( ةاف گىایی مرؼػ ٤اةـیک2کننؼ؛ ٌ ) می پچ١ان ٌ گیان 
ٌٰت ةٍػ ٌ این ٤اةـیک ًمـةٍٓ ة ًک اؿيگٱت ( 3)ن٥ـ کاؿمنؼ ػاوت.  15۱۱۱ ًػؿ گؾوت ًػ

ٍاٰی ىای اٰمای ٌ تگاب؛مکاتث ةاف ٌ ةمتً ػظرتان  ٌٰم  ػؿ 
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  معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ػؿ  ًای کٱیؼی کىگیـی  ًای اف مٍٍِٜات ٌ نتیر هػ٤رش  ٌالیتی ة

ـکق گـٌ ىذـیان ةصخ  ـاػی ٌ رسٌی ػیؼگاى ًی، مٍاشتىای متم ػؿ ذـیان ىا  های ان٥
ـػیؼ ؿا ةیان 12۱ةا شؼٌػ  همىٍؿ  ٌان مٕـس گ کنؼ؛ اورتاک کننؼگان  می ن٥ـ ػؿ ٌالیت پـ

ٍانان، مٝٱمین، ٨ّات، ٤ٝاٰین ذامٝى هوامٲ گـٌ ىا  این ةصخ مؼنی، ٜٱامی ػینی،  ًای ذ
ـاػ متن٥ؾ ـنام ًوؼ ک می ةقؿگان مصٲ، ػاني آمٍفان ٌ ةـظی ا٤ ای ٤ٝاٯ  گٍنۀ ًة ًػؿ این ة

ٌان ایراػ مناینؼ.يل ـای تإمین ٌٱض ػؿ ٌالیت پـ ـ٤تنؼ تا ٔـشی ة  م گ

ٍان ةعىی اف مـشٱ ًة های متؾکـ ىمىٍؿت  ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ىػٌٳ گ٥تگٍ  ًٜن ای م
ـنام ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ةرش  مؼنی ًذامٝ نياػ 11ةتکاؿ آن ؿا ا ًٌٱض ک ًة

ـ٤ت تا ٠ُـ ایراػ  هؼيٜ ًة ا١٤انمتان  ـای ٌٱض،  ؿاه ًن٩ى 34ػاوت، ٌٍؿت گ مصٱی ة
ٌنؼ ا١٤ان ن٩ىيو 45۱۱ي اف یةةا  ـای ٌٱض  مصٱی  ؿاه ًـ ـػػ ـ ٌالیتىة ـتیث گ  .ت

وضعیت  حغؽافیایی، تؽکیث و مىكعیت ای والیته ویژگی رشذ .2
 :فیافی

ٌان ةا ػاونت  ػؿ وامٯ  ًلرتاتیژیک الت کاکیٱٍمرت مـةٞ مماشت، یک ٌالیت  5974پـ
ـاؿ ػاؿػ ٌ اف ٔـ٣ وامٯ رش٧ ةا ٌالیت پنرىیـ، اف رش٧ ةا کاپیما، اف ذنٍب رش٧  کاةٲ ٨
ةا کاةٲ، اف ذنٍب ٠ـب ةا میؼان ٌؿػگ، اف ٠ـب ةا ٌالیت ةامیان ٌ اف وامٯ ةا ٌالیت 

ٌان الت ٌ این ٌالیت وامٲ  می م رسشؼىة١الن  ـکق ٌالیت پـ ىت ىةاوؼ. چاؿیکاؿ م
ٍاؿی، رسط پاؿلا، لیا می ٌاشؼ اػاؿی ؽیٲ ٍ  هةاوؼ: لیؼ ظیٲ، ویغ ٜٱی، وین ـػ، ک  هگ

ـاٳ ٌ لاٰنگ.  ٌا٤ی، ةگ

ـکقی )ىةـ الاك تعمین  ( مرمٍٛ 2۱13 -2۱12ای اظیـ ٌ مٝٱٍمات ػ٤رت اشٍایۀ م
ـکیث ٨ٍمی،  می ا٢ٰتن ة 6316۱۱ ًن٥ٍك این ٌالیت ة ٌان اف ٰصاٗ ت ـػػ. ٌالیت پـ گ

ـا تاذک می متنٍٛ ت٩ٝیث آن  ًة ًؼ کىػ می %( تىکیٲ7۱ا )يةاوؼ ٌ ةیىرتین ذمٝیت آن
ـک 1ٌ  هقاؿ ى٤یٍؼ  ٤11یٍؼ پىتٍن،  18 ةـ این  هؼ. ٜالٌ ىتىکیٲ میؼىا  من ٤یٍؼ آن ؿا ت
ٍاٰی ىا  ای ٤ٍٱی کٍچیىاذـت يم ٌٰم ـاٳ ٌىػؿ  ٍاؿی، ةگ ٍ  ای وین ٌا٤ی نیق ػؿ این  هک

ـػ ک می ٌالیت ٌٍؿت ٍاؿی الکان ىا  وامؿی اف کٍچی ًگی ٍاٰی وین ٌٰم ةگٍنۀ ػایمی ػؿ 
 انؼ. ًیا٤ت

ٌان ةٍٕؿ ٜمؼ ای شامی اشقاب لیالی معتٱ٦ ى ًةـ وتک هٌِٝیت لیالی ػؿ ٌالیت پـ
ٍاؿ الت. ػؿ شاٰیک ـکات لیالی ػؿ این ٌال ًالت یت اشقاب ػؿ این ٌالیت ػ٤رت نؼاؿنؼ، تص

اػی لاة٪ چٍن ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی ٌ يای ذىمیان تنٙیم ىا  ةـ الاك تني
ـ٤ت ـکت ان٩الب الالمی ٌ اتصاػ الالمی وکٲ گ   الت. ًةٝؼاً ش
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ـ٤نت وا ًاین ٌالیت ة ـاؿ گ  م لرتاتیژیکيمیت مىلاٰنگ ػؿ آن ػاؿای ا ـاهىػٰیٲ ٨
ٌالیت وامٯ ٌ وامٯ رش٨ی  9کاةٲ ؿا ةا  ًای الت ک هٜمؼ هلاٰنگ ذاػ ـاهىةاوؼ؛ وا می
ٌاػی وامٰی کىکنؼ. ػؿ ذـیان ذنگ  می ٌٌٲ ةعىی اف آن ػؿ این ٌالیت  ًای ػاظٱی، 

 ای ٔاٰتان ٌ ائتال٣ وامٯ ةٍػ.ىم٨ٍٝیت ػاؿػ، ظٖ م٩ؼٳ ذنگ میان نیٌـ 

 ًةاوؼ، ةا ٌذٍػ آنک می ةا لایـ ٌالیات نمتتاً آؿاٳ ًٌِٝیت امنیتی این ٌالیت ػؿ م٩ایم
ٍاٰی این ٌالیت )لیا ًشؼ ا٨ٲ ل ٍاؿی ػؿ ػؿ  هٌٰم ـػ ٌ وین ٍ  هگ ٌا٤ی( اف  ه٠ٍؿةنؼ ٌ ک

ـتتٖ ةىةؼینمٍ وا 2۱11لاٯ  الت ٌ ٌِٝیت  هوٍؿوگـی ةٍػ ًؼ چنؼین ؿٌیؼاػ م
ٍاٰی ٌٰم ای متتنی ةـ ن٥ٍؽ ٔاٰتان اف ىوٍػ. ؿاپٍؿ  می وکننؼ مصمٍبىا  امنیتی این 

ٍاٰی تگاب ٌالیت  ٍاؿ کاپیما ىٌٰم ٍ  ًةمر ٍاٰی ک ٍاٰی ذٱـیق ٌالیت  هٌٰم ٌٰم ٌا٤ی، اف 
ٍاٰی تاٰ ٌٰم ـ٤ک ٌالیت ة١الن ة ًمیؼان ٌؿػگ ٌ  ٍاٰی ٠ٍؿةنؼ ٌذٍػ ػاؿػ.  ًٌ ة  ٌٰم

 :تزلیل مناؾعه، انىاع عىامل ظؼگیؽی .3
ٍٛا ات ٌ کىیؼه گی ىای مصٱی ؿا  ػؿ ذـیان متاشخ گـٌپی، اورتاک کننؼه گان ان مناٜف

تات ٌ ٌٱض ػؿ این لاشً اجـ گؾاؿ ةٍػه الت ماننؼ تىعیَ ػاػنؼ کً اشتامال ػؿ ج
گی  وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان ٌ شـب الالمی ةً ٌیژه ػؿ  ػؿه ٠ٍؿةنؼ ٌ نیق کىیؼه

ىی، متاشخ ذـیان ػؿ. ىای ٨ٍمی، ٠ٍث فمین ٌ ٤ٝاٰیت ىای ذنایتکاؿانً  ةاونؼگان گٌـ
ه شکمتیاؿ، الالمی شقب ٔاٰتان، مصٲ  ممؤٰین ذنایتکاؿان، ٨انٍنی، ٠یـ ممٱض ىای گٌـ
ٌٰتی ٤الؼ ٍامٲ ؿا مصٲ ةقؿگان اف ةّٝی ٌ ػ  . منٍػنؼ ٨ٱمؼاػ ىا ػؿگیـی ٜمؼه ٜ

ٌان ٌالیتاورتاک کننؼه گان ظأـ نىان لاظتنؼ کً   ٌ ػاؿػ م٨ٍٝیت کاةٲ وامٯ ػؿ پـ
 ٌالیت این ةً کنؼ، می ٌٌٲ وامٰی ٌالیت 9 ةا ؿا کاةٲ کً ٜمٍمی ذاػه لاٰنگ، ـاهواى

ٌٰت ِؼ ٜنارص ىؼ٣. الت ةعىیؼه لرتاتیژیک ٌیژه اىمیت  ممیـ این کً الت این ػ
 تا ةیاٌؿنؼ وان کنرتٌٯ تصت ؿا لاشً این کً ػاؿنؼ تاله ٌ لاظتً جتات ةی ؿا لرتاتیژیک

ـکقی ٌ وامٰی منأ٪ ةً  . ةاونؼ ػاوتً ػلرتلی کىٍؿ م

ـانی ـای ٜمؼه نگ ـػٳ ة ـای اٌٱی ظٕـ ٌ م ن ؿٌف شٍّؿ ٌ ٔاٰتان مٍذٍػیت ٌٱض ة  ا٤ٌق
ه ٌان ٌالیت ػؿ. ةاوؼ می وان تعـیتکاؿانً ىای ٤ٝاٰیت ٌ ٨انٍنی ٠یـ ممٱض ىای گٌـ  ٌ پـ
ٍاٰی ٌ ٠ٍؿةنؼ ػؿه ػؿ ٜمؼتاً  ه لایـ ٌ ٔاٰتان ٌا٤ی، کٍه ٌٰم  ٨انٍنی ٠یـ ممٱض ىای گٌـ

ٌٰت ٠ٱتً ممئٱً این کً ػاؿنؼ، ىمکاؿی ىم ةا  ناممکن ت٩ـیتاً  ؿا ذاؿی ذنگ این ػؿ ػ
ه ٌ الالمی شقب ٔاٰتان،. الت لاظتً  ٜٱمیات ٤ٝاٯ ای گٍنۀ ةً ذنایتکاؿ ىای گٌـ
ٍان مصٱی شکٍمت ٌ کننؼ می   .وٍػ آنان مانٞ تا نؼاؿػ ؿا آن ت

ٍاٰی اف مصٲ ةاونؼه یک مىٍؿتی ىای نىمت اف یکی ػؿ ـػ لیاه ٌٰم   ػاوت: ا٘ياؿ گ
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ٌان ٌالیت ٠ٍؿةنؼ ػؿه  لاٯ ػٌ ٍٔٯ ػؿ. وٍػ می متؼٯ ٔاٰتان پایگاه ةً آىمتگی ةً پـ
ٍاالن کً آنرا تا الت یا٤تً افػیاػ چىمگیـی ای گٍنۀ ةً ٔاٰتان ىای نیـٌ اظیـ  ناٳ ٌٰم
ـای نياػ ٍاٰی ة ٍاؿی ىای ٌٰم ـػ لیاه ٌ وین  ٔاٰتان لٍی اف ٠ٍؿةنؼ ػؿه ػاظٲ ػؿ گ

ـػػ می انتٍاب  ىای ٤ٝاٰیت. ػاؿنؼ اٜتامػ ةا ٌ ٤ٌاػاؿ ذنگرٍی تن ىا ٌؼ آنان اکنٍن. گ
 ػؿ ٜاٳ مصرض ػؿ فن یک اٜؼاٳ ، ةامیان ٌالیتی وٍؿای ؿئین تـٌؿ چٍن، آنان تعـیتکاؿانً
ٍاٰی ٍاؿی، ٌٰم ٌٰتی تالیمات ةـ شمالت وین ٌان ٌ ػ  وؼیؼ اشکاٳ تن٥یؾ ٌ نٙامی ىای کاؿ
ـػٳ ةـ ٔاٰتانی ٍاه مصٲ، م  شکمتیاؿ الالمی شقب. الت ػؿه این ػؿ آنان ٤ٝاٯ شٍّؿ گ

ٌان ػؿ نیق  نٙـ اف ٌ ةٍػه پىتٍن ٨ٍٳ اف آنان ػٌی ىـ. کنؼ می ٤ٝاٰیت ٔاٰتان امـ تصت پـ
ٍٍٰژی ـػٌ. الت لان یک ةاىم آنان م٥کٍؿه ایؼی  ایراػ آن، ٌ ػاؿنؼ ىؼ٣ یک ت٩ـیتاً  ى

ـ٤نت ةؼلت ٌ الالمی تنؼؿٌ شکٍمت یک  .ةاوؼ می ٨ؼؿت گ

 ٍ ٍاٰی ک ـتني ٌالیت نیق ة هٌٰم ای تنٙیم ىت٩ٝیث ائتال٣  ًٌا٤ی، یکی ػیگـ اف مصالت پ
الت. این  هت٩میم وؼ ًچنؼ ػلت ًای ػاظٱی اف ػاظٲ ةىاػی ػؿ ذـیان ذنگ يای ذى

ٍاٰی ػؿ ػٌؿان ذ ای ىاػ اف ٰصاٗ لاظتاؿ لیالی متنٍٛ ةٍػ ٌ ٨ٍمنؼانان تنٙیم يٌٰم
ـکت ان٩الب الالمی )ک ٍاٰی ًش ٌٰم ةاوؼ(، شقب  می ػؿ شاٯ شارض ذناس شاکم ػؿ این 

اَٰ(، ذمٝیت الالمی ٌ اتصاػ الالمی ػؿ آن ٤ٝاٰیت الالمی )گٱتؼین شکمتیاؿ ٌ ظ
پن اف ىا  ػاوتنؼ. این ت٩میامت ػاظٱی مانٞ ٌشؼت اذتامٜات مصٲ ػؿ ذـیان انتعاةات

ةّٝی اف  ًوٍػ ک می ًا ػؿ لٕض ٌالیت وؼ؛ گ٥تيٌ شٍّؿ مناینؼگان آن 2۱۱1لاٯ 
ٍان اف ٔت٩ ًکننؼ، ک می اػی نیق اف وٍؿویان شامیتي٨ٍمنؼانان الت٪ ذ  ًاکرثاً نمٲ ذ

ـػیؼ ًمناینؼ. نا آؿامیک می ؽکٍؿ ؿا ذؾب الت ةاالجـ  هاف اجـ ت٩میامت ػاظٱی ایراػ گ
ٍاٰی ٌ تاذک ىا  تني ٌٰم ػؿ  ًا/ائتال٣ وامٯ کىػؿ لٕض ٌالیت میان ذمٝیت پىتٍن 

ٌا ؿا ةیىرت اف پیي ت٩ٍیت  ًاػاؿات ػؿ لٕض ٌالیت تمٱٖ ػاؿنؼ تىؼیؼ یا٤ت ٌ اشماك انق
 الت. همنٍػ

ـا٤یایی این ٌالیت ن٥ٍؽ معا٥ٰین ة ـا ةیىرت ل ًم٨ٍٝیت ذ١  هالت: ػؿ  ًٲ لاظتيآن
ٍاٰی تاٰ ٠ًٍؿةنؼ ک ٌٰم ـانقیتی میان وامٯ ٌ ذنٍب مصمٍب میىٍػ، ةا   ًمنصیخ ممیـ ت

ٍاٰی ذٱـیق میؼان ٌؿػگ  ٌٰم ـ٤ک ػؿ ٌالیت ة١الن ٌ  ٍ  می م رسشؼىٌ ة ٌا٤ی ةا  هةاوؼ. ک
ٍاٰی تگاب ػؿ کا ٌٰتی ؿا تىکیٲىػ ًم رسشؼ الت کىپیما ٌٰم ـػػ ٜنارص ِؼ ػ  ٱیق ت

ٍاٰی رسٌةی کاةٲ نیق ًؼ کىػ می ٌٰم  وٍػ.  می وامٲ 
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ٌان ٔاٰتان ٤ٝاٰیت  :اهعىامل ظؼگیؽی  ای مرقا اف شقب الالمی شکمتیاؿ ىػؿ ٌالیت پـ
ـچىای ممٱض ةا ى هنؼاؿنؼ؛ این گـٌ  ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت  ًؿٌون الت ک ًم پیٍنؼ ػاؿنؼ اگ

 کنؼ. می مین ػٰیٲ شقب الالمی تصت امـ ٔاٰتان ٤ٝاٰیتى ًتـ انؼ ة ٨ٍی

لیالیٍن مصٱی، ذنگرٍیـان ظـاؿذی  هةـ ٜالٌ  ًوامؿی اف اورتاک کننؼگان مؼٜی ةٍػنؼ ک
ٌٰتـی ػظیـٲ ىٌ کىٍؿ  ای ظاؿذی نیق ػؿ شامیت ٤ٝاٯ اف ٔاٰتان ا١٤ـانی ٌ ٜنـارص ِـؼ ػ

ـاؿ  هػؿ  ًاػٜا منٍػنؼ کمتنؼ. ةاونؼگان مصٲ ى ٠ٍؿةنؼ تصـت کنـرتٌٯ ٔاٰتـان پاکمـتانی ٨ـ
 ًکننـؼ. ةاوـنؼگان مصـٲ ةیـان ػاوـتنؼ کـ مـی ػاؿػ ٌ ٔاٰتان ا١٤انی تصت امـ آنان ٤ٝاٰیت

مچنان تامین ػلرتلـی ىای ماٰی ٌ ىای ػیگـی نیق اف ٔـی٪ ػاػن لالس ٌ کمک ىکىٍؿ 
فی ٔاٰتـاىکمپ  ًة ـای پیٌـ ٌٰـت اف ٤ٝاٰیـت ای آمٍفوی ػؿ پاکمتان ة ن ٌ ٜنـارص ِـؼ ػ
 کننؼ.  می ا شامیتيای آنى

ـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ ک ای ؿٌف ىـٜٱـت ٤ٝاٰیـت  ٠ًٍؿةنؼ ة هٌِٝیت امنیتی ػؿ ػؿ  ًم
ن وٍؿویان، ةىمٍٯ شمالت ةـ پٍلت ٍٰین کى ًا٤ٌق ٍاؿ ٜمیـ٪ ةــ  ًای امنیتی پ ـات نـاگ اج

ـػٳ مٱکی ػاؿػ، ؿٌ ة ـػٳ مصٲ اف  می ٌظامت ًم ـایؼ. م ـاٳ کـ هشّـٍؿ پایگـاگ  ًنٙـامی ةگـ
ٌٰت مٍؿػ  ـاؿىاکرثاً اف ٔـ٣ ٜنارص ِؼ ػ ـػنـؼ. آنـان  می ؼ٣ ٨ ـانـی ک ـاف نگ ـػ، نیـق اةـ گیـ

ـاگنی ًةّٝی ا٨ٌات ک ًوکایت ػاوتنؼ ک ٌٰت ؿاکت پ ای ىـمناینؼ، ؿاکت  می ٜنارص ِؼ ػ
ـاػ ةی گنا ًػؿ نتیر ًکنؼ ک منی اةتٌؼ٣ اى ًوان ة  ةیننؼ.  می مٱکی آلیث ها٤

ٍامٲ ػؿگیـیى هگـٌ  ًـػٳ اکرثاً گ٥تنؼ کم ػٰچمـپی  ًیچگٍنـىىا  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٜ
ـنام ًة ای ایرـاػ ىـگیــی اف تـني  هـ يـؼ٣ آنان ایراػ ػؿگیـی ٌ ةى ًٌٱض نؼاؿنؼ. یگان ًة

ـػٳ،  ًگ٥ت ًةاوؼ. ة می ای لیالی ٌ ا٨تٍاػیىمنٍٙؿ لٍػذٍیی اف ػلتاٌؿػ  ًة هوؼ ی مـ
ٍامٲ ذنگ، رص٤اً  ٍا می ةـظی اف این ٜ  ٍؿ وٍنؼ. ينؼ مىىظ

ـػٳ ػؿ ذـیان متاشـخ گـٌ  ٍٛا معتٱـ٦ ػؿگیـیىـم ـات مصٱـی ؿا ٨ٱمـؼاػ ىـا  ی انـ ٌ مناٜف
ٍانؼ ٌٱض ٌ جتات ؿا ػؿ من٩ٕ می ًمنٍػنؼ ک ای ىـمحـاٯ ٤ٝاٰیـت  گٍنـۀ ًةـمتـاجـ لـافػ،  ًت
ای ىـ٠ٍؿةنـؼ، تـني  هػؿ ػؿ  ه٨ـانٍنی، ةـٍیژ ای ممـٱض ٠یــ ىـ هٔاٰتان ٌ گـٌ  ًتعـیتکاؿان

ات ةـ رس اؿاِی ٌ ٤ٝاٰیت   ای ذنایی. ى٨ٍمی، مناٜف

ٍٰین ٠یـ ممٱکی ٌ مٝتاػ، ٩٤ؼان شاکمیت ٨انٍن ٌ ا٤قایي ىآنان  ٌٰت، پ مچنان ٦ِٝ ػ
ـایـی، ٤مـاػ اػاؿی،  ًمٝا٤یت اف مرافات، ٤اٌٱ ٌان، مٱیـت گ ـػٳ ٌ شکٍمـت ػؿ پــ میان م

ـنام ٍاػی، ٩٤ــ ٌ ىی لایـ کىٍؿ ا ًٳ مرؼػ ا١٤انمتان، مؼاظٱٌٱض ٌ اػ٠ا ٦ًِٝ ة ا، ةیم
 ای اٌٱی ػؿگیـی ٨ٱمؼاػ منٍػنؼ.ىةی کاؿی ؿا اف ٜٱت 

ـٌتی ظٍةی مماٜؼ لاظت ـای آنان ٤ ٌٰت ة ٍاننؼ ػؿ ػؿ  ًالت ک ٦ًِٝ ػ ٠ٍؿةنؼ نیٌـ  هةت
ـنؼ.   ةگی
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ـانی ٜمؼ ـای ٌٱض مٍذٍػیت ٔاٰتـان ٌ شّـٍؿ ؿ  هنگ ـػٳ ٌ ظٕـ اٌٱی ة ـای م ن ة ٌف ا٤ـٌق
ٌان ٌ  می وان ًای تعـیتکاؿانىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٤ٝاٰیت ى هگـٌ  ةاوؼ. ػؿ ٌالیت پـ

ٍ  هٜمؼتاً ػؿ ػؿ  ٍاٰی ک ٌٰم ای ممٱض ٠یـ ٨ـانٍنی ى هٌا٤ی، ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌ  ه٠ٍؿةنؼ ٌ 
ٌٰـت ػؿ ایـن ذنـگ ذـاؿی ؿا ت٩ـیتـاً نـاممکن  ٠ًٱت ًاین ممئٱ ًمکاؿی ػاؿنؼ، کىم ىةا  ػ

 ای ٤ٝـاٯ ٜٱمیـات گٍنـۀ ًةـای ذنایتکـاؿ ىـ هالت. ٔاٰتان، شـقب الـالمی ٌ گــٌ  ًلاظت
ٍان آن ؿا نؼاؿػ تا مانٞ آنان وٍػ.  می  کننؼ ٌ شکٍمت مصٱی ت

ٍاٰی لیا های مىٍؿتی یک ةاونؼىػؿ یکی اف نىمت  ٌٰم ـػ ا٘ همصٲ اف   اؿ ػاوت: يگ

ٌان ة هػؿ  وـٍػ. ػؿ ٔـٍٯ ػٌ لـاٯ  مـی ن متـؼٯٔاٰتا هپایگا ًمتگی ةىآ  ٠ًٍؿةنؼ ٌالیت پـ
ٍاالن نـاٳ  ًالت تا آنرـا کـ ًای چىمگیـی افػیاػ یا٤ت گٍنۀ ًةای ٔاٰتان ىاظیـ نیٌـ  ٌٰمـ

ٍاٰی ين ٌٰمـ ـای  ٍاؿی ٌ لـیاىـاػ ةـ ـػ ػؿ ػاظـٲ ػؿ  های وـین ٠ٍؿةنـؼ اف لـٍی ٔاٰتـان  هگـ
ـػػ. اکنٍن آنان ٌؼ می انتٍاب ای ىـتن ذنگرٍی ٤ٌاػاؿ ٌ ةا اٜتامػ ػاؿنـؼ. ٤ٝاٰیـت ىا  گ

ؿ ؿئین وٍؿای ٌالیتی ةامیان ػؿ لاٯ  ًتعـیتکاؿان ، اٜـؼاٳ یـک فن ػؿ 2۱12آنان چٍن، تٌـ
ٌان  ٌٰتـی ٌ کـاؿ ٍاؿی، شمالت ةــ تالیمـات ػ ٍاٰی وین ٌٰم ای نٙـامی ٌ ىـمصرض ٜاٳ ػؿ 

ٍا ـػٳ مصٲ، گ الـت. شـقب  هن ػؿ این ػؿ شٍّؿ ٤ٝاٯ آنا هتن٥یؾ اشکاٳ وؼیؼ ٔاٰتانی ةـ م
ٌان تصـت امــ ٔاٰتـان ٤ٝاٰیـت ٍٍٰژی  مـی الالمی شکمتیـاؿ نیـق ػؿ پــ کنـؼ. اف نٙــ ایـؼی

ؼ٣ ػاؿنؼ ٌ آن، ایراػ یک شکٍمـت ىـػٌ ت٩ـیتاً یک ىم یک لان الت. ىآنان ةا هم٥کٍؿ 
ـ٤نت ٨ؼؿت  ةاوؼ.  می تنؼؿٌ الالمی ٌ ةؼلت گ

 ظؼگیؽی: هعىامل عمع

 ٍٰین ٠یــ م ـات ىـا  مـٱکی ٌ مٝتـاػ ٜامـٲ اٌـٱی ػؿگیـی٦ِٝ شکٍمت ٌ پ ٌ مناٜف
ٌان  ةاوؼ؛ می مصٱی ػؿ پـ

 ای  گٍنـۀ ًةـةّٝی اف ممـؤٰین  ًمقیؼ ةـ این، وامؿی اف ةاونؼگان مصٲ اػٜا منٍػنؼ ک
ٌٰتی شامیت  همناینؼ ٌ اؿتتأات مع٥ی ةـا ذنایتکـاؿان ٌ گــٌ  می ٤ٝاٯ اف ٜنارص ِؼ ػ

 ای ممٱض ػاؿنؼ؛ ى

 ن ػؿ ةعـي ىـػؿگیـی  ةـ رس اؿاِی ٜٱت ًمناٜف ٌان یاىـای ؿٌف ا٤ـٌق ی اف ٌالیـت پــ
 ةاوؼ؛ می
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 مصٲ گ٥ت: هیک ةاونؼ

ای ةـی وـامؿی ػؿ ىـوٍػ تني  می مٝا٤یت اف مرافات ًةمنتز  ٩٤ًؼان شاکمیت ٨انٍن ک
کنؼ. مّٝالت فیاػی ػؿ ظٍػ لیمتم ٜـؼاٰت ذقایـی ٌذـٍػ  می ةین ةاونؼگان مصٲ ایراػ

ٍانین رص٤ـاً ةــ ؿٌی کا٠ـؾ  مـی تـین آن ٤ماػ ػؿ این لیمـتم ًةا ةـذمت ًػاؿػ ک ةاوـؼ. ٨ـ
ٌان تٕتی٪ گٍنۀ ًةٌذٍػ ػاؿػ ٌ   وٍنؼ؛  منی ای ػؿلت ٌ مماٌی ػؿ ٌالیت پـ

 ٌ ٍٰین مصٱـی وـاکی  هٜال ٍٰین مٱـی ٌ پـ ـػٳ اف ةـظٍؿػ ظىن ٌ ممٱٍ اف ٤ماػ پـ ةـ آن، م
ٍاػ ٌ مٝتاػ  ًا اػٜا ػاوتنؼ کيمتنؼ. آنى ٍٰین ةیم متنؼ؛ وـامؿی اف آنـان ىةیىرت ا٤رسان پ

ٌٰت ى هةا ذنایتکاؿان ٌ گـٌ  کننؼ ٌ ةؼٌن وک اف ٌالشیت وان لـؤ  می مکاؿیىای ِؼ ػ
ـػاظـت ًشکٍمت ة ًاینؼ. ٜٱت آن مٝاه ناچیقی الت کمن می هالت٥اػ کنـؼ ٌ  مـی آنـان پ

 ةاوؼ؛ می این نیق ػٰیٲ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌالیت

ـنام ـانـی  ٦ًِٝ ة ـػٳ ةـٍػ کـىـٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ یکـی اف نگ ػؿ ذـیـان  ًای ػیگــ مـ
ـنامىمتاشخ گـٌ  ـػ ًی یاػ آٌؿ وؼنؼ. این ٦ِٝ مصؼٌػیت فیاػی ؿا ػؿ ة  هٌٱض ایراػ کـ
ـنام ـنام ًالت. ة ٌٰـی  مـی ربیىؿ ىا  تٍلٖ ا١٤ان ًی الت ک ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ة وـٍػ 

وــٍؿای ٌالیتــی ٌــٱض ػؿ  ًوــ٥ا٣ ٌ ؿٌوــن نیمــت. ةاوــنؼگان مصــٲ وــکایت ػاوــتنؼ کــ
ٍاٰی ـػٳ شتـی ًیچگٍنىىا  ٌٰم ػؿ مـٍؿػ مناینـؼگان وـان ػؿ وـٍؿای  ٤ٝاٰیت نؼاؿػ؛ اکرث م

 ی نؼاوتنؼ. ىٌالیتی ٌٱض آگا

ٍاالن اکرثاً ٠یـ ممٱکی ةٍػممتن٩ٕی ٍانین ػؿ ٌالیت ٜاذق  هن ٌ لاؿن متنؼ؛ ىٌ اف تٕتی٪ ٨
ٍاننؼ ٨انٍن  ًم ِٝی٦ تـ اف آن انؼ کى٤ماػ انؼ ٌ یا ٠یـ ممٱکی ٌ یا  ًة ًآنان یا آ٠ىت ةت

ـٌـت  ـای ذنایـت کـاؿان ٤ ؿا ػؿ این ٌالیت تٕتی٪ کننؼ. ةؼٌن وک، مٝا٤یت اف مرافات ة
ـػى ٌٰـی  های ظٍةی ؿا ایراػ ک الت. ػؿ ذـیان شکٍمت ٤ٝٱی ذنایات ةیىـامؿی ؿط ػاػ، 
ـ٤ـت ٌ ةـيـآن ًا٨ؼاٳ ٨انٍنی ٜٱی ًیچگٍنى مـین ػٰیـٲ، متعٱ٥ـین مرـافات ى ًا ٌـٍؿت نگ

ٌٰـت  هنىؼ ـػٳ ٌ ػ ةیىرت اف پیي تىریٞ وؼنؼ. مٝا٤یت اف مرافات ظالی ةقؿگی میـان مـ
ـػ ـای ىا  ةـقؿگرتین ػلـتاٌؿػنگ مٝا٤یت اف مرافات یکی اف ىةـ ٤ـ  ًالت. ٠ٱت هایراػ ک ةـ

ٍا ٌان ظ ٍ  ؼ ةٍػ.ىٌالیت پـ  ٌا٤ی گ٥ت: هیک تن اف ةاونؼگان ک
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 ـ چاؿیکاؿ گ٥ت:يمؼنی و ًیکنت اف ٤ٝاٰین ذامٝ

 ؿیالت شز ٌ ا٨ٌا٣ گ٥ت: هیک مناینؼ

ظؼمات  ًکی٥یت پائین آمٍفه ٌ ٜؼٳ ػلرتلی ة ًةاونؼگان مصٲ نیق تاکیؼ ػاوتنؼ ک
ـاةی ٌِٝیت  ًالت. ة هتني میان ةاونؼگان مصٲ وؼ ًٌصی منالث منرـ ة ٜٱت ظ

ٌنؼ  ًگقاؿنؼ تا ة می لعتی ٤ـفنؼان وان ؿا ًةىا  امنیتی، ٤امیٲ ـا ةّٝی اف مکتث ةـ فی
ٍٰین مصٱی م٨ٍٝیت ػاؿػ. ػؿ ى ًمکاتث ػؿ نقػیکی پٍلت ای تالوی اؿػٌی مٱی ٌ پ

ٍاٰی ىذـیان وث، ا ٌٰم ٍاؿی ٌ لیاىاٰی  ـػ ة های وین  ًػٰیٲ شٍّؿ ٔاٰتان اف ؿ٤نت ة ًگ
ٍ ىای ٌصی ىکٱینیک  ٍاٰی ک ٌٰم ٍان اف   ٌا٤ی گ٥ت: هـاك ػاؿنؼ. یک نٍذ
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ٍاٰی لیا ٌٰم ـػ گ٥ت هیک مٱک اف   گ

ٍاٰی لیا ٌٰم ـػ گ٥ت: هیکنت اف ةقؿگان   گ

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
 ٌ ـای ٌالیت ىػؿ ذـیان متاشخ گـ ٌان، اورتاک کننؼگان وامؿی اف اةتکاؿات ٜمٱی ی ة پـ

ـای ایراػ ٌٱض ؿا ونالایی منٍػنؼ تا ة ٌان ؿلیؼگی  ًمصٱی ة ٜٱٲ اٌٱی ػؿگیـی ػؿ پـ
مٝا٤یت اف مرافات، ا٤قایي  ًٜٱی هشاکمیت ٨انٍن، متاؿف  ًوٍػ. این اةتکاؿات وامٲ ت٩ٍی

ـٌت   ی ٌ ذنایتکاؿانای ممٱض ٠یـ ٨انٍنى های کاؿی مصٱی ٌ ت٩ٝیث ٜؼٰی گـٌ ى٤
ػنتاٯ آن، اورتاک کننؼگان تؼاةیـی ؿا  ًةاوؼ. ة منیىا  مینى ًمصؼٌػ ة ًاٰتت ًةاوؼ ک می

ـػنؼ ک ٍانؼ ة می ًونالایی ک  ًٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ة ًت ت٩ٍیيای ذامٞ ذىتاله  ًت
 ممایٲ اٌٱی ؿلیؼگی منایؼ. 

ـکق گـٌ ت٩ـیتاً متامی اورتاک  تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات: ی ىکننؼگان متاشخ متم
ٍا٤٪ ةٍػنؼ ک ٌان مٍذٍػیت گـٌ ىا  ٜٱت اٌٱی ناامنی ًم ای ممٱض ٠یـ ى هػؿ ٌالیت پـ

شکٍمت ةاٜخ ایراػ ناامنی  ًٜؼٳ تٍذ ٨ًانٍنی ٌ ذنایتکاؿان الت. آنان اػٜا ػاوتنؼ ک
ٍگیـی اف ٤ٝاٰیت ىاػ يٌ ٦ِٝ ن هػؿ ٌالیت وؼ  ای ذناییىای شکٍمت مصٱی مانٞ ذٱ

ـػیؼ ًٍػ. این ممئٱو می ـػٳ  هةاٜخ مٝا٤یت اف مرافات ٌ نتٍػ شاکمیت ٨انٍن گ الت. م
لى همتامی گـٌ  ًاػ ػاوتنؼ کيپیىن ی ػایاگ ػؿ این  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف ٔـی٪ پٌـ

ـػنؼ کيمچنان پیىنىٌٱض ٌ جتات تامین وٍػ. آنان  ًٌالیت ظٱٞ لالس وٍنؼ تا فمین  ًاػ ک
ـکقی این گـٌ  ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا منصٲ لافػ. اورتاک کننؼگان ٌ ای ى هشکٍمت م

ـٔـ٣ وٍنؼ ٌ یک میکانیقٳ کنرتٌٯ يوٍنؼگان پیىن ًمٍاشت اػ منٍػنؼ تا ممؤٰین ٤الؼ ة
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ٍانؼ ٤ماػ ؿا کا ٌٱض آمیق ؿا ایراػ کنؼ. ةّٝی اف  ًٌ ذامٝ هي ػاػىایراػ وٍػ تا ةت
ٍ  ًاػ منٍػنؼ کياورتاک کننؼگان پیىن ـای مصؼٌػ لاظنت ؿو لتانی ةایؼ مٝاوات  هة
ٌٰت اِا٤ ٌان متاشخ ؿا  ًکاؿمنؼان ػ ٍاٰی لیؼظیٲ ٌالیت پـ ٌٰم وٍػ. یکنت اف ةقؿگان 
 چنین ذمٞ ةنؼی منٍػ:

ٍٰین مصٱی اف ذمٱ ًةـ این، ةاونؼگان مصٲ گ٥تنؼ ک هٜالٌ  ٍٰین مٱی ٌ پ ٍامٲ م ًپ م يٜ
ٍاٰی ػؿ تامین ٌٱض ٌٰم ـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ک میىا  ػؿ لٕض  ٍٰین مٱی ٌ  ًةاونؼ. اما، م پ

ـ٤یت ػؿ ن ٍاػ انؼ؛ ةناًء ایراػ ٘ ٍٰین مصٱی اکرثاً ٠یـ ممٱکی ٌ ةی ل ای مٱی ةایؼ ىاػ يپ
ـا٧ تٍذ ـاؿ ػاوتىشکٍمت، لافمان  ًػؿ مص ٌٰتی مٱی ٌ ةین املٱٱی ٨ ةاوؼ؛  ًای ٠یـ ػ

ـنامىآنان  ـػن لٕض آگا ای ةٱنؼى ًمچنان ةایؼ ة ـای تن٥یؾ ٨انٍن ؿا ا٤قایي ػىة  نؼ. ىی ة

 ـ چاؿیکاؿ گ٥ت:يیکنت اف ةقؿگان و

ـنام ةا معافیت اؾ مخاؾات: هو متاؼؾ  تؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن ای ى ًا٤قایي ة
اف ٨تیٲ "الالٳ ٌ ش٧ٍ٩ ةرش" ٌ وامٲ لاظنت ةىــ ی ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ىی ػىآگا

نٍاب ػؿلی مکاتث، الاك تٕتی٪ ػؿلت شاکمیت ٨انٍن ٌ ػؿ ةىــ مٍٍِٜات ش٧ٍ٩ 
ـانی وان ؿا اف تعٕی  می ًةا مٝا٤یت اف مرافات پنؼاوت همتاؿف  وٍػ. ةاونؼگان مصٲ نگ
ٌان، ةٍیژ ةىــ ا٤قایي ش٧ٍ٩  ًای ؿٌةى ـاف منٍػنؼ. آنان ةا این  هػؿ پـ ػؿ لاشات نا امن اة

ٍا٤٪ ةٍػنؼ ک ٨انٍنی ٌ ةّٝی اف ةقؿگان مصٲ  ای ممٱض ٠یـى هٔاٰتان، گـٌ  ًمٍٍِٛ م
ٍامٲ ىةىــ نا٨ّین ش٧ٍ٩  ٌٰت اف ٜ متنؼ ٌ ةایؼ مرافات وٍنؼ. شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ

ش٧ٍ٩ الالی  ًةاٜخ مصؼٌػیت ػلرتلی ة ًةاوؼ ک می ًنا امنی ػؿ این من٩ٕ هٜمؼ
ـا٨تت  ًةرشی، ةىمٍٯ ش٪ آمٍفه، ػلرتلی ة ٜؼاٰت ٌ ش٧ٍ٩  ًای ٌصی، ػلرتلی ةىم

ـػیؼ ٍ  لت.ا هفنان، گ ٍان اف ک  اؿ منٍػ:يٌا٤ی ا٘ هیک ذ
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 ٌ ـکق گـ ـا ػؿ ىػؿ ةّٝی اف متاشخ متم ـانی وان مٍؿػ ٜؼٳ ٌؼا٨ت ی، اورتاک کننؼگان نگ
ـػنؼ؛ آنان گ٥تنؼ ک ـػٳ ة ًةقؿگان مصٲ مٕـس ک ةقؿگان وان اٜتامػ ػاؿنؼ  ًػؿ مرمٍٛ م
یک تن اف ٤ٝاٰین  مچنان شکٍمت اؿتتآ ػاؿنؼ. ىٌٰی ةّٝی اف این ةقؿگان ةا ٔاٰتان ٌ 

 مؼنی اف چاؿیکاؿ گ٥ت: ًذامٝ

ـػٳ پیىن ٌ ةىــ "ش٧ٍ٩ ةىــ ی ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ىی ػىای آگاىاػ منٍػنؼ تا ٤ٝاٰیت يم
ٍا ـنامىالالٳ" ا٤قایي یاةؼ. آنان ظ ی ٌ تتٱی١اتی ػؿ ىی ػىممتمـ آگا ًان ػاونت یک ة
ـکق ٌیژ  ةایؼ ػؿ  ًک های ٜمؼى هةـ ش٧ٍ٩ الالمی فنان ةٍػنؼ. گـٌ  همٍؿػ ش٧ٍ٩ ةرش، ةا مت

ـا٧ ت ـنام ًٍذمص ـاؿ ػاوتىا ً این ة ةاونؼ اوعاً ةا ن٥ٍؽ ٌ ةقؿگان، ةىمٍٯ ممؤٰین  ٨ً
ٌٰتی  ًةقؿگان ةا کٱم هةّٝی اف اورتاک کننؼگان، ةٍیژ  ًةاوؼ. ٨اةٲ یاػ آٌؿی الت ک می ػ

ـا ة ی ٠ـةی  هیک م٥کٍؿ ةىــ ةاٌؿ آنان، مٍٍِٛ ش٧ٍ٩  ً"ش٧ٍ٩ ةرش" معا٦ٰ ةٍػنؼ، فی
ـاؿ ػاؿػ. ىةا الالٳ ٌ ٤ـ  ًالت ک  نگ ا١٤انی ػؿ تّاػ ٨

ـنام هٜالٌ  ـػٳ تؼٌیـ ة ـ٤یت لافی ٌ آگاى ًةـ این، م ـای ةاونؼگان ىی ػىای ةیىرت ٘ ی ة
ٍاٰی، ة ٌٰم ـای ممؤٰین ٌ ةقؿگان ؿا پیىن هٌیژ  ًمصٲ ػؿ لٕض  ـػنؼ کية ؼ٣ این ى ًاػ ک

ـنام ـػ گ٥ت: هیک فن اف لیا ةا "ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض" ةایؼ ةاوؼ. همتاؿف ىا ً ة  گ

ـاٳ ا٘ ٍان اف ةگ  اؿ منٍػ:يیک ذ
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ٌنؼ مىٍؿت  :اكتياظی و احتامعی هتزلم تىفع ـػٳ پیىنىػؿ ذـیان ؿ  ًاػ منٍػنؼ کيا، م
ٌان، انکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ةىمٍٯ ت٩ٍیت  ٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت پـ ـای ایراػ ٌٱض ػ ة

ـٌت  ـانی ىلیمتم آمٍفه ٌ ایراػ ٤ ـػػ. ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ یکی اف نگ ای کاؿی ةایؼ ت٩ٍیت گ
ٌان الت، ک های ٜمؼى ـػٳ ػؿ ٌالیت پـ تاجیـ ممت٩یم ةـ ٌٱض ٌ جتات ػاؿػ. نمٲ  ًم

ٍان اف ةیکاؿی ؿنز ـػ ٌ  می ذ ای تعـیتی ةا ىآنان ػؿ ٤ٝاٰیت  ًمین ٜٱت الت کىة
ـنؼ ٌ یا ة می ميوٍؿویان ل پیٍنؼنؼ. ةّٝی اف ةاونؼگان  می ٣ٍ٥ٌ ذنگرٍیان ٔاٰث ًگی

ٌان ٌذٍػ ػاوت کى ٤ًاةـیک ًمصٲ یاػ آٌؿ وؼنؼ ک ػؿ ذـیان  ًای ةقؿگی ػؿ ٌالیت پـ
ٍاٰی ذتٲ اٰرساد  ةقؿگ ػؿ ٤ًاةـیک ًا ليتـین آن هٜمؼ ًتعـیث وؼ، کىا  ذنگ ٌٰم

ٍاٰی ذتٲ اٰرساد ٌ  ًاؿ، ٨ـیينماذی گٱت ًنماذی ذتٲ اٰرساد، ٤اةـیک ً)٤اةـیک ٌٰم
ـػٳ  می لمنت( ٤ًاةـیک ةاف لافی این  ًاػ منٍػنؼ کيای ٌلیٞ پیىن گٍنۀ ًةةاوؼ. م
ٍانؼ ت١ییـ ة میىا ً ٤اةـیک ـ٧ ىرتی ؿا ػؿ ٌِٝیت ؿٌمنا لافػ. آنان، يت مچنان ةافلافی ةنؼ ة

ٍاٰی ذتٲ اٰرساد ؿا یاػ آٌؿی منٍػنؼ.   ٌٰم

ـای ةافلافی ٤اةـیک هةـ ٜالٌ  ٍاٰی ذتٲ اٰم هٌ لاظنت ػٌةاؿ ىا ً ت٩اِا ة ٌٰم ، ـادـةنؼ ةـ٧ 
ٌان نیق اف پیىن ـػٳ مصٲ ةٍػ.يت٩ٍیت فؿاٜت ػؿ ٌالیت پـ  اػات م

ـای  هٌیژ  ًآمٍفه، ة ًای من٥ی ػلرتلی ة گٍنۀ ًةای ذاؿی ػؿ لاشات نا امن ىػؿگیـی  ة
ـای ًگؾاؿی ؿٌی لیمتم تٝٱیم ٌ تـةی ًالت. ةناةـین، رسمای ًفنان ؿا متاجـ لاظت ، کٱیؼی ة

ٌان مصمٍب ٌ ػاؿای  هؼا٣ ٜمؼىا ًٌ ةایؼ اف ذمٱ وٍػ می ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت پـ
ٌٰت ٌ ن ٌٍٰیت ػ ٌٰتی ةاوؼ. نیاف الت تا شکٍمت ٌ لایـ نىاػ يا  ها، ةـٜالٌ ىاػ يای ٠یـ ػ

ـکق ة رت يت ةيمناینؼ ٌ ٌفاؿت مٝاؿ٣ ذ ًرتی ةـ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیيةافلافی مکاتث، مت
ٌ ، ةایؼ نٍاب تٝٱیمی ؿا ةافنگـی کنؼ. ًلاظنت کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةی ـػٳ تاکیؼ  هٜال ةـ آن، م

ای تالوی وان ؿا ػؿ ى ًؼ تا پٍلتىنؼ های ممٱض اذاف ىنیٌـ  ًشکٍمت ة ًػاوتنؼ ک
ٍاٰی ىنقػیکی لاظتامن  ٌٰم ـاف مناینؼ. ةاونؼگان مصٲ اف  ـػ ٌ  های لیاىای مکاتث ا٤ گ

ٍاؿی یاػ آٌؿی منٍػنؼ ک ای نٙامی ى هػؿ آن، وامؿی اف مکاتث ػؿ نقػیکی پایگا ًوین
ـلتنؼ. یک مٝٱم اف  ًا٥ٔاٯ وان ؿا ة ًـاك ػاؿنؼ کىىا  ت ػاؿنؼ ٌ ٤امیٲم٨ٍٝی مکاتث ة٥

ـاٳ ا٘  اؿ ػاوت:يةگ
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ٌنؼ ظٱٞ لالس لافی گـٌ  پیرش٤ت :عاملین و مضؽةین ىلس هؼفیعگی ة ای ممٱض ى هکاؿ ؿ
ٍٰیک ةٍػ٠یـ ٨انٍنی )ػایاگ( ػؿ این ٌالیت   الت.  هةیىرت لمت

ـنام ةا  2۱11ػلمرب لاٯ  های ؿلمی ػؿ ما گٍنۀ ًةٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان  ًة
ٌٰی، وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ة ؿاهٍّٜی ٌالیتی ٌٱض  25ایراػ وٍؿای  ـػیؼ.  مؼت  ًانؼافی گ

یک لاٯ اف ذانث وٍؿای ٜاٰی ٌٱض/ ػاؿاالنىاء مىرتک منٍٙؿ نىؼ ٌ ٔی این مؼت، این 
 همنؼی( اف ظٍػ نىان نؼاػ ٌ ػؿ ٜین شاٯ، التعؼاٳ گـٌ  ًیچ ٤ٝاٰیتی )ٌیا ٜال٨ىوٍؿا 

ـتـیت مىرتک ٌالیتی نیق ة  ٍٔٯ کىیؼ؛ ًلک

ـاتی آٌؿػ ٌ ٰمت ذؼیؼ ٌ ػؿ آن ت١یی هؿا ةافنگـی منٍػ ًرس انراٳ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض کمیت
ـػنؼ. وٍؿای ذؼیؼ ٌالیتی ٌٱض  ًیين٥ـی ؿا ت 27 اپـیٲ لاٯ  های ؿلمی ػؿ ما گٍنۀ ًةک

ٌٰی تا اکنٍن کؼاٳ ٤ٝاٰیت ٨اةٲ مىا 2۱13 ـػیؼ   الت. ًنؼاوت هؼىا٤تتاس گ

ـا٤یایی،  ٍاٰی ىاف ٰصاٗ ذ١ ٌٰم ٍاؿی ٌ ل های لیاى٥ت ٍّٜ آن اف  ـػ ٌ وین ٍّٜ  ًگ
ٍاٰی ک ٌٰم ةاونؼ. تمٱٖ ذمٝیت ػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض وایؼ ةاٜخ  می ٌا٤ی هٍ ػیگـ اف 

ـػػ کىوؼن ػؿ میان تنٙیم  هؿانؼ ًشاوی ًایراػ اشماك ةیىرت ة  اشماك ًای لیالی گ
ٌنؼ ٌ لاظتاؿ  می ٳ وؼىکننؼ اف ؿ ٍّٜ  9انؼ. ػؿ ش٩ی٩ت،  های لیالی ٌالیت مصٌـ

ٌاةمتگی ػاؿنؼ ک ًوٍؿای ٌٱض ة ـػیؼ  ًذمٝیت الالمی  ٌنؼ ت ةٍٕؿ لنتی ػؿ مٍؿػ این ؿ
 الالمی ػاؿنؼ. ای شقب ًػاؿنؼ، ٌ رص٤اً ػٌ ٍّٜ آن پیىین

ـػٳ ىػؿ ذـیان مىٍؿت  ـاػ ٜاػی ذامٝ های گمرتػ گٍنۀ ًةا، م ٳ اورتاک ةیىرت ا٤ ، ًةـ ٌٰق
ـنام هٌیژ  ًة ـنام ًفنان، ػؿ ة ٍانؼ ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ  ًٌٱض تاکیؼ ػاوتنؼ تا این ة ةت

 ٌالیت ؿا ؿ٨م فنؼ. 

ٌان" رص٣ ػٌ فن ٌذٍػ ػاؿػ. اکرثیت اورتاک  ًتن اّٜای "کمیت 27ػؿ میان  ٌٱض پـ
ـناميکننؼگان ةـ ل ـػنؼ ک می ٌٱض تاکیؼ ًم گیـی ةیىرت فنان ػؿ ة ـای ایراػ ٌٱض  ًک ة

ـػٳ ة می میتىپایؼاؿ اورتاک فنان شائق ا م يٍٕؿ اظَ ةـ افػیاػ لةاوؼ. ةؼین مٱصٍٗ، م
ٌان تاکیؼ منٍػنؼ.  ًگیـی ٌ اورتاک فنان ػؿ کمیت  ٌٱض ٌالیتی، ٌالیت پـ
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ـػنؼ کيآنان نیق پیىن ٌان، ةناةـ ٩٤ؼان ػلتاٌؿػ  ٤ًٝاٰیت کمیت ًاػ ک م، يای مىٌٱض پـ
ـػ. آنان اػٜا ػاوتنؼ ک ـاؿ گی ةاونؼ ٌ  منی ٤ٝاٯ همتؾکـ  ًاّٜای کمیت ًةایؼ مٍؿػ اؿفیاةی ٨

ـػ ٍاٰی مناینؼگان وان ػؿ کمیتم ٌٰم  ونالنؼ.  منی ٌٱض ؿا ًٳ ػؿ لٕض 

ـػ ا٘ هیک ظانم مٝٱم اف لیا  اؿ ػاوت:يگ

ىی متاشخ ذـیان ػؿ ـػنؼ پیىنياػ ؿا ؽیٲ نکات مصٲ ةاونؼگان گٌـ  :ک

 اظات مؽظم:هپینن .5
ـٔـ٣( 1) :و تلىیت رکىمت ظاؼی صىبمتاؼؾه ةؽضع فقاظ   ٌ ٤الؼ ممؤٰین لاظنت ة

ـنامً (2، )اػاؿی ٤ماػ کاىي ذيت کنرتٌٯ میکانیقٳ یک ایراػ ـ٤یت اؿت٩ای ىای ة ـای ٘  ة
ـػػ ٨انٍن تن٥یؾ ٌنؼان أمینان شاٌٲ گ  ؛تا اف ؿ٤تاؿ منالث ٌ اشرتاٳ ةً ش٨ٍ٩ٍ ويـ

ه لالس ظٱٞ (1) ىیت پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و امتی ملی:تل  ػؿ ٨انٍنی ٠یـ ممٱض ىای گٌـ
ـنامً ٔـی٪ اف ٌالیت ـای تالوی ػایاگ ة ـنامً آ٠اف (2).الت جتات ٌ ٌٱض ةً ؿلیؼن ة  ة
 ىای ٤ٝاٰیت ةـ نٙـ ترؼیؼ (3)ن٥ٍؽ؛ ةا ةقؿگان ٌ ىا مال لاظنت وامٲ ةا ٌٱض تامین ىای
ٌان ٌٱض کمیتً ٌنؼ ػؿ فنان ةیىرت گیـی ليم (4،)آن مٱمٍك ػلتاٌؿػ ٜؼٳ ٜٱت ةً پـ  ؿ
ـای( تتٱی١اتی) شامیتی وتکً یک ایراػ (5)ٌٱض؛  ٌٱض؛ ة

ٌٍٰیت ػاػن ةً ظتم ( 1) :كانىنى صتم فؽهنگ معافیتتلىیت رلىق ةرش، راکمیت  ا
ـنامً ا٤قایي( 2مٝا٤یت )  ٨تیٲ اف مٍٍِٜاتی ٌ ةىــ ش٧ٍ٩ مٍؿػ ػؿ ػىی آگاىی ىای ة

 نٍاب ػؿ ةىــ ش٧ٍ٩ مّمٍن لاظنت وامٲ ىمچنان ٌ" الالٳ ٌ ةىــ ش٧ٍ٩"
منؼ تصـک یک ایراػ( 3،)مکاتث  ٌالیات؛ متاٳ ػؿ فیانتاؿ ٜنٝنات ٌ ؿلٍٳ ِؼ ةـ نیٌـ

ـٌت ( ایراػ1) مه های انکناف اكتياظی و احتامعی:إحؽای ةؽنا ـای کاؿی ىای ٤  تامین ة
ٌان؛ ٌالیت ػؿ پایؼاؿ ٌٱض ـػٳ (2).ػاؿػ جتات ٌ ٌٱض ؿٌی ممت٩یم تاجیـ ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی پـ  م
ٍانؼ می کً ٜمؼه ٤اةـیکً لً کً منٍػنؼ پیىنياػ ٌلیٞ ای گٍنۀ ةً  ػؿ محتتی ت١ییـی ت

 ذتٲ ةـ٧ ةنؼ ةافلافی ىمچنان آنان. وٍنؼ ةافلافی ٌ اشیا ػٌةاؿه آٌؿنؼ، ةٍذٍػ اٌِٛا
 تٝٱیمی؛ نٍاب نٙـ ترؼیؼ ٔـی٪ اف مٝاؿ٣ لیمتم اؿت٩ای( 3).وؼنؼ آٌؿ یاػ ؿا اٰرساد
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ى ػؿ این اؿ يػؿ چ ًٌ مٍٍِٜات کٱیؼی کىا ً ای اف یا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة

ـکق گـٌ  ـػیؼى٥ت رسٌی ػیؼگاىی ٌ ىةصخ متم ای ىوٍػ؛ ةصخ  می ةیان ها مٕـس گ
ٌنؼ مىٍؿت ةا ىا  ی ٌ رسٌیىگـٌ  فن  39ومٍٯ  ً، ةیٜاػ یاى تن ا١٤ان 134ػؿ ذـیان ؿ
ـػ مـةٍٓ ة 134لاکنین ٌالیت میؼان ٌؿػک ةٍػنؼ، انراٳ وؼ. این  ًمى ًک ای ى هگـٌ  ٤ً

ٍاة٪ اذتامٜی ٌ لیالی ىٌ تاذیک ٌ  هقاؿ ىمعتٱ٦ ٨ٍمی محٲ پىتٍن،  مچنان ػاؿای ل
ا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ى، ةقؿگان مصٲ، ػً، مامٍؿین لکتٍؿ ٜامًمعتٱ٦ ةٍػنؼ اف ذمٱ

 اػی لاة٪ ٌ مناینؼگان فنان. يامی ػینی، اّٜای اشقاب ذمؼنی، ٜٱ ًذامٝ

ٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ًةىا  این ةصخ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱى ٜن ـنام ًای م  ًػٌٳ ة
ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ  مؼنی ًای ذامٝىلافمان 11 اف ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ

ٌنؼان ا١٤انيتن و 45۱۱ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  ػؿ لٕض مٱیا١٤انمتان ةىــ ش٧ٍ٩  ػؿ  ـ
ـ٤تانراٳ وؼٌالیت کىٍؿ  34  الت. ً، ٌٍؿت گ

ٌٰتی ةناٳ لافمان  ًػؿ ٌالیت ٌؿػک، مـذٞ متاك کنرسلیٍٳ ذامٝ مؼنی یک مٍلمۀ ٠یـ ػ
ٍانان ةٍػ. ػؿ این ن٩ى ـای ٌالیت ٌؿػک، تاله ؿاه ًمٱی ٌ اذتامٜی ذ  ٌٱض مصٱی ة

ٍامٲ مصٱی ذنگ اؿائىا  هاالمکان ذامٞ اف انگیق  یتوٍػ تا یک تصٱیٲ ش می وٍػ ٌ  ًٌ ٜ
منٍٙؿ کمک ػؿ تصکیم ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ  ًای منالث ٜمٱی ةىشٲ  ؿاهلپن 

 وٍػ. می اػيٌالیت میؼان ٌؿػک پیىن

 معؽفی والیت: حغؽافیا، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی .2
پایتعت ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاؿػ. ػٌ کیٱٍ مرتی ذنٍب کاةٲ،  35ػؿ  ٌالیت میؼان ٌؿػک

-٠قنی-ٌؿػک-کاةٲ 1 هوامؿ  ـاهىتنؼ اف واؿ ٜتا ًک گؾؿػ می مٱی اف این ٌالیت ـاهىوا
 -کاةٲ 2 هوامؿ  ـاهىؼ، ٌ واى٨ٍٳ پىتٍن ؿا ةا کاةٲ پیٍنؼ میؼ ًی کـاىىاؿ، واىکنؼ

 1۱،911 کنؼ. ٌالیت ٌؿػک تعمیناً  می ؿا ةا کاةٲ ٌٌٲ هقاؿ ى٨ٍٳ  ٠ًٍؿ ک-ةامیان-ٌؿػک
ـکق این  هت٩میم وؼ ٨ًـی 2،234 میان شؼٌػاً  ًکیٱٍ مرت مـةٞ مماشت ػاؿػ ک الت. م

 ةاوؼ.  می ـيٌالیت میؼان و

ـکقی اشٍائی هةناةـ تعمین اػاؿ   ًن٥ـ ذمٝیت ػاؿػ ٌ ػاؿای ن 549،2۱۱ ، این ٌالیتًم
ٍاٰی ـػاػ، ـ، ذ١تٍ، ذٱـیق، لیؼ آةاػ، چک، يٜتاؿتنؼ اف: میؼان و ًةاوؼ ک می ٌٰم ػایمی

ٍاٰی نـط. اکرثیت ةاونؼگان این ٌالیت ؿا ٨ٍٳ پىتٍن ٌ ياٌٯ ٌ ػٌٳ ة ًشٍ ٌٰم مٍػ ٌ 
ٍاٰیينؼ. آنىاین ٨ٍٳ تىکیٲ میؼ ٨ًتایٲ معتٱ٦ مـةٍٓ ة ٌٰم ای چک، لیؼ يا ةیىرت ػؿ 

ٍاٰیيآةاػ، نـط، ذ١تٍ، میؼان و ٌٰم ـػاػ فنؼگیيـ، نـط ٌ ػؿ نیمی اف   ای ذٱـیق ٌ ػایمی
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ـػاػ ؿا ىمٍػ ٌ ةعي ياٌٯ ٌ ػٌٳ ة ًیت لاکنین شٍکننؼ. اکرث می ٍاٰی ػایمی ٌٰم ائی اف 
ٍاٰی ذٱـیق تاذیکىتىکیٲ میؼىا  هقاؿ ى ٌٰم  لکٍنت ػاؿنؼ.ىا  نؼ. ػؿ نیمی 

ـػٳ ٌالیت ٌؿػک ة انؼ. این ٌالیت اف  های معتٱ٦ ت٩میم وؼى ًػلت ًاف ٰصاٗ لیالی، م
ای ٨ٍمی ٌ ىٍیت ىالت ٌ ػؿ ةـظی شاالت ةین  هوؼ ًٰصاٗ ٨ٍمی ٌ لیالی چنؼپاؿچ

 لیالی تؼاظٲ ٌذٍػ ػاؿػ:

 ٍاٰی ٨ًــٍٳ پىــتٍن ٌؿػک کــ ٌٰمــ ٍاٰی ىــای چــک، لــیؼ آةــاػ ٌ ةعــي يػؿ  ٌٰمــ ائی اف 
ـػاػ فنــؼگی ٌاةمــت مــی ػایمیــ  شــقب الــالمی )شکمتیــاؿ( ًةــ ًکننــؼ اف ٰصــاٗ لیالــی 

 ةاونؼ؛ می

 ٍاٰی ذٱـیـق ةـاىــ، نـط، ٌ ةعـي يػؿ میؼان و ٨ًٍٳ پىتٍن میؼان ک ٌٰمـ  رس ًئی اف 
ٌاةمت می ـنؼ،  ـکت ان٩الب الـالمی )انـٍؿی( ٌ اتصـاػ  ًة ًة شقب الالمی )شکمتیاؿ(، ش

 ةاونؼ. می الالمی )لیا٣(

  شـقب الـالمی )ظـاَٰ( ٌ مصـاؽ ًکننؼ مـةـٍٓ ةـ می ػؿ ذ١تٍ فنؼگی ًای کىپىتٍن 
 ةاونؼ. می مٱی )گیالنی(

 ٍاٰیىـمـٍػ ٌ ةعـي ياٌٯ ٌ ػٌٳ ة ًػؿ شٍـ ًای کـىـ هقاؿ ى ٌٰمـ ای ذٱـیـق ٌ يائی اف 
ـػاػ فنؼگی ٌاةمـت مـی ػایمی ماننـؼ ٌشـؼت الـالمی  ًاشـقاب لیالـی وـیٝ ًةـ ًکننـؼ 

ـػٳ ا١٤انمـتان )مص٩ـ٪(، شـقب انمـراٳ  ا١٤انمتان )ظٱیٱی( ٌ شقب ٌشؼت الالمی م
ٌاةمـتيـةاونؼ ٌ یـک تٝـؼاػ کمـرت آن می مٱی ـکـت الـالمی )انـٍؿی( ًةـ ًا ظـٍػ ؿا   ش
   ػاننؼ. می

 ٍاٰی ذٱـیق فنـؼگی ًکىا  ا٨ٱیت تاذیک ٌٰم ٌاةمـت مـی ػؿ  شـقب ذمٝیـت  ًةـ ًکننـؼ، 
 ةاونؼ. می الالمی

 ای لیالی این اشقاب ةناةـ ٌظامت اٌِٛا امنیتی ظیٱی مصؼٌػىػؿ شاٯ شارض، ٤ٝاٰیت 
ـاییؼ. ػؿ آن فمان ٔاٰتان ٌ ٜنارص  ًة 2۱۱7ةاوؼ. ٌِٝیت امنیتی ػؿ لاٯ  می ٌظامت گ

ٌان ـاؿ ًمٍؿػ شمٱ ـاهىؿا ػؿ ممیـ واىا  ذنایتکاؿ کاؿ ػاػنؼ. ٌِٝیت امنیتی اف لاٯ  می ٨
ٍاٰی ًة 2۱۱9 ٌٰم ٌٰت ػؿ  ـاةرت وؼ. تا آن فمان، شٍّؿ ػ ای چک، ذ١تٍ، نـط ٌ ياینمٍ ظ

ٍاٰی ًلیؼ آةاػ مصؼٌػ ة ٌٰم ـاکق  ـػیؼ، ٌ ػیگـ لاشات اىا  م ٍاٰیگ ٌٰم ا ػؿ اظتیاؿ يین 
م ػؿ شاٯ ةؼ تـ وؼن الت ٌ ٜنارص ٔاٰتان ٌ شقب ىنٍف ىٔاٰتان ةٍػ. ٌِٝیت امنیت 

ػؿ  هٜمؼ ًالالمی شکمتیاؿ ةمیاؿی اف منأ٪ این ٌالیت ؿا ػؿ کنرتٌٯ ػاؿنؼ ٌ چنؼ شاػج
ٍاٰی لیؼ آةاػ ة٨ٍٍٛ پیٍلت کيمیؼان و ٌٰم ـکق  ٌ فظمی وؼن  ًکىت ًمنرـ ة ًـ ٌ م
ـػٳ م ٌاؿػ آمؼن ظماؿات ىٱکی ٌ نیـٌ م ٌٰتی ىلاظتامن  ًنگ٥ت ةىای امنیتی ٌ نیق  ای ػ

ـػیؼ.   ٌ وعٍی گ
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 تزلیل حنگ: انىاع حنگ و عىامل آن .3
ـػ، ٜمٍماً ٜتاؿتنؼ اف: وٍؿه ة می ػؿ این ٌالیت ٌٍؿت ًی کیاىذنگ  :انىاع حنگ  ًگی

ٌٰت ٜٱی هربی ٔاٰتان ٌ متاؿف ىؿ  میان ٔاٰتان ٌ شقب الالمی  ًای ممٱصانىآن، نربػ  ًػ
ات ى های لیالی میان گـٌ ى)شکمتیاؿ(، ؿ٨اةت  ٌ کٍچی ؿٌی  هقاؿ ىای لیالی ٌ مناٜف

 مٍػ. ياٌٯ ٌ ػٌٳ ة ًفمین ػؿ شٍ

ٍاٰیةا این مىؼل اؾ فىی ظولت: هربی ظالتان و متاؼؾ هؼ  همىؼمگؽی ة ای ذ١تٍ، يٌٰم
ـاػ ة ـکق ٤ٝاٰیت ٔا ًچک، لیؼ آةاػ ٌ ػایمی ٍان م ی یاىوٍنؼ. ٔاٰتان ةعي  می یاػ ٰتانٜن

ٍاٰی ٌٰم ـ ؿا نیق تصت کنرتٌٯ ظٍػ ػاؿنؼ. اورتاک کننؼگان يای نـط، ذٱـیق ٌ میؼان وياف 
ٍٰیت ىةا ظاؿد وؼن نیـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ ٌنؼ انت٩اٯ ممئ ای ىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ ؿ

ٌٰمىای امنیتی ا١٤ان، وٍؿویان ٤ٝاٰیت ىنیـٌ  ًامنیتی ة ا ؿا گمرته يٍاٰیای ظٍػ ػؿ این 
ـ٤یت نیـٌ  هػاػ ـای م٩اةٱىانؼ. ٘ ای ٔاٰتان ظیٱی يةا پیرشٌی ًای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ة

ٍانؼ ٍٰین ىنگی میان نیـٌ ىامىالت. نتٍػ  هوؼ هِٝی٦ ظ ٍٰین مٱی، اؿػٌی مٱی، پ ای پ
نگاٳ ىا١٤ان ٌ امنیت مٱی ٌ لایـ اػاؿات مٱکی ٌ نیق شمالت ظٍػرس وث  ًنٙم ٜام

ای ىای نا لامل ػؿ ػاظٲ نیـٌ ىالت. ؿ٨اةت  ًای وٍؿویان ؿا ةیىرت لاظتىیت ٤ٝاٰ ًفمین
ٌان  ً( کAPPFا١٤ان ) ًمصا٤ٙت ٜام ٍٰیت الکٍؿت کاؿ ای تؼاؿکاتی ؿا ةؼٌه ىممئ

 ًک ًػؿ پی ػاوت ًای مصا٤ٙت ٜامىای وؼیؼی ؿا میان ٨ٕٝات نیـٌ ىػاؿنؼ فػٌظٍؿػ 
 الت. ها وؼیؼاً تاجیـ گؾاؿ ةٍػـاىىةاالی امنیت وا

ـػیؼ ک ٌٰت ػؿ ػاظٲ ٌالیت ن٥ٍؽ مناینؼ. ػؿ ٨ؼٳ  ًچنؼین ٜامٲ ةاٜخ گ ٜنارص ِؼ ػ
ٍالرتاتیژیک ظٍػ ٌالیت ک ـکق  ـاهىػٌ وا ًنعمت، م٨ٍٝیت ذی ةقؿگ مٱی ؿا ةا م

ـای وٍؿویان متؼٯ منٍػ ًیک مکان مٍؿػ تٍذ ًؼ این ٌالیت ؿا ةىا١٤انمتان پیٍنؼ میؼ  هة
ـای  ـاؿ ػاػنىتا اف آن ة ای مٱی امنیتی ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌ ىنیـٌ  ؼ٣ ٨
یک رسک تؼاؿکاتی میان کاةٲ ٌ  ًاٌٯ ک ـاهى، ػؿ واهٌیژ  ًمناینؼ، ة ها١٤انمتان الت٥اػ

ٍگـ ٜنارص ىةاوؼ.  می اؿىکنؼ ممایگی این ٌالیت ةا ٌالیت نا آؿاٳ ػیگـ یٝنی ٠قنی ٌ ٰ
ـػ ٌٰت ؿا کمک ک نؼ. ىاین ٌالیت گمرته ػ ًای وان ؿا ةى٤ٝاٰیت  ًالت ک هِؼ ػ

ـای تىؼیؼ ٤ٝاٰیت  ای ٜنارص ِؼ ىنقػیکی آن ةا کاةٲ، پایتعت ممٱکت ٜامٲ ػیگـی ة
ٌٰت ػؿ این ٌالیت ة ػ. وٍؿویان اف وا ًػ ـاؿ ىم٩ٍؼ  ًػٌمی ة ـاهىوامؿ میٌـ ؼ٣ ٨

ـگىت ىاف رسک کاةٲ ٌ ةامیان ) ًک هقاؿ ىػاػن مٱیت  ـای ؿ٤ت ٌ ة مچنان ػایکنؼی( ة
ـنؼ. ة می ینؼ، کاؿمینام هالت٥اػ ؼ٣ ٔاٰتان ممکن ایراػ تني ةین ى ًؿلؼ ک می نٙـ ًگی

ٍاننؼ یک مصیٖ امن ٨ٍمی ؿا  ةاوؼ تا اف ًػؿ این لاشىا  ٌ پىتٍنىا  هقاؿ ى آنٕـی٪ ةت
ـای انراٳ ٤ٝاٰیت  ای وان ایراػ مناینؼ چٍن ػؿ ٌٍؿتی ةٍذٍػ آمؼن اظتال٤ات ٨ٍمی ىة

ـنؼ. می ؿاىا  ٔـ٣ پىتٍنٔاٰتان ىا  ٌ پىتٍنىا  هقاؿ ىمیان   گی
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 ٌ ٍامٲ یاػ وؼ هٜال ای لیالی ػؿ ٌالیت نیق ػؿ ٌظامت ٌِٝیت امنیتی ى، ٤اکتٍؿ هةـ ٜ
ـػ ـمانؼ هؿانؼ ًشاوی ًالت. ة هکمک ک اػی نیق ػؿ نا امنی کمک يم ذيان مىوؼن ٤

ٍانمت همنٍػ ـمانؼ ًالت ک ًالت. شکٍمت ٌالیتی نت ٍافنی ؿا میان این ٤ ان ایراػ منایؼ ىت
ـػیؼ ٌ ـمانؼ ًک هاین مٍٍِٛ لتث گ ایراػ  ًاشماك کننؼ ٌ ة ًان ظٍػ ؿا اف یاػؿ٤تىاین ٤

ـػافنؼ.  تني ٌ اظتال٣ ػؿ این ٌالیت ةپ

ـک ، ٌ شمالت ًای ظٍػرسانىای ػیگـی نیق ػاؿػ. ةافػاوت ى ًذنگ ػؿ این ٌالیت مص
ٜمٱیاتی  های ٌیژ ىومٍٯ نیـٌ  ً، ةهای ایاالت متصؼىنگاٳ ٌ ةـظٍؿػ ناػؿلت نیـٌ ىوث 

ـانگیعت هایاالت متصؼ ـػٳ مصٲ ؿا ة ٌاػاؿ ةيٌ آن ًظىم م شامیت ٌ پىتیتانی اف  ًا ؿا 
مرتٍؿ وؼنؼ  2۱13ماؿچ  هػؿ ما هٜمٱیاتی ایاالت متصؼ های ٌیژ ىالت. نیـٌ  هٔاٰتان منٍػ

ٍاٰی نـط ؿا ةمت هپایگا ًک ٌٰم اؿتکاب یک  ًم ةيا متيآن ًاین ػٰیٲ ک ًکننؼ، ة ًظٍػ ػؿ 
ٍاٰی ًٱ٥ات، ةتع ًلٱمٱ ٌٰم ـػٳ مٱکی ػؿ  ـػن اذتاؿی م ای نـط، يومٍٯ کىنت ٌ نا پؼیؼ ک

ـػٳ مصٲ ػلت ة هـ ٌ ذٱـیق وؼيمیؼان و ـات ظىٍنت آمیق ىتٙا ًیک لٱمٱ ًةٍػنؼ. م
ـاد آن های امـیکایی فػىنیـٌ  ًٜٱی ٍالتاؿ اظ  ةٍػنؼ. ها اف این ٌالیت وؼيٌ ظ

ـػٳ  ٌامؼاؿ ةاالی فمین میان م ات ػ مٍػ ٌ ياٌٯ ٌ ػٌٳ ة ًػؿ شٍىا  ٌ کٍچی هقاؿ ىمناٜف
ـػاػ نیق ػؿ ن٥ٍؽ ٌ گمرته ٔاٰتان کمک منٍػ ٍاٰی ػایمی  ًالت ک هالت. اػٜا وؼ هٌٰم

 ةعأـ پىتٍن ةٍػن وان شامیت مینامینؼ.ىا  ٔاٰتان اف کٍچی

ـاةـ شقب الالمی شکمتیاؿ( نیق ةـ ٌِٝیت امنیتی  اظتال٤ات ػؿٌنی وٍؿویان )ٔاٰتان ػؿ ة
، یک تٝؼاػ اف ذنگرٍیان 2۱14الت. ػؿ ذنٍؿی  ًتاجیـ من٥ی ةرا گؾاوت این ٌالیت
ٍاٰی ذٱـیق اظتٕا٣ ٌ لپن ة ًمـةٍٓ ة ٌٰم  ًشقب الالمی شکمتیاؿ اف لٍی ٔاٰتان ػؿ 

ـای  ًوٍػ ک می ٨ًتٲ ؿلیؼنؼ. گ٥ت ـاػ شقب الالمی شکمتیاؿ ة ٌٰت اف ا٤ ةّٝی ا٨ٌات، ػ
ن ٔاٰتان ػؿ این ٌال ًم٩اةٱ ؿػ. ةا آن ًة هیت الت٥اػةا ؿوؼ ؿٌف ا٤ٌق م، این کاؿ يٜمٲ میٌأ

ٌاةمتگی ىؿ  ًمـةٍٓ ة ای لیالی ٌ ٨ٍمی ؿیالت ٜمٍمی امنیت مٱی ٌ شکٍمت ىربی ٌ 
 وٍػ. می ػؿ لٕض ٌالیت

ـٌت  چٍن  های ا٨تٍاػی نیق ػؿ گمرته نا امنی کمک منٍػىرس انراٳ، ةیکاؿی ٌ نتٍػ ٤
ٍانان ةیکاؿ ؿا التعؼاٳ  ـای انراٳ ٤ٝاٰیت يمینامینؼ ٌ اف آنٔاٰتان یک تٝؼاػ اف ذ ای ىا ة

 مینامینؼ. هوان الت٥اػ

ـػٳ، اورتاک کننؼگان ػٌ کتگٍؿی ٜمؼ: ای حنگه همزؽک ٌنؼ مىٍؿت ةا م ؿا  هػؿ ذـیان ؿ
ـک ًة ٍان مص  ً( ػالیٲ لاظتاؿی ذنگ، ة1ٜتاؿتنؼ اف: ) ًای ذنگ ونالایی منٍػنؼ کى ًٜن

ـاگیـ اف مرافات ىاف ٌالشیت  هٌ لٍء الت٥اػ هومٍٯ ٤ماػ گمرتػ ای ٌ٘ی٥ٍی، مٝا٤یت ٤
ـنام  ً( ػالیٲ ٤ٍؿی ذنگ ک2ای انکىا٤ی اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی پایؼاؿ، ٌ )ى ًٌ نتٍػ ة

ٌنؼ  ًمـةٍٓ ة ـنامىا  ا، ؿٌیؼاػىؿ ـای یک مؼت فمان کٍتا ًوٍنؼ ک می ایى ًٌ ة  ات٥ا٧ هة
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ٍامٲ ذنگ ةـذای می ـات ػؿافمؼت ظٍػ ؿا ةـ ٜ ـنام می ا٤تنؼ اما اج ٌٱض  ًگؾاؿنؼ، ماننؼ ة
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ انتعاةات ػٌؿ  ٍؿی ٌ يای ؿیالت ذم هٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان، پ

ـگىوٍؿا  ٌٰمی ذ  .ًای ٌالیتی ٌ 

ظؼمات، نتٍػ ٜؼاٰت ٌ یا تاظیـ ػؿ  ًشکٍمتؼاؿی ِٝی٦، نتٍػ یا تاظیـ ػؿ اؿائ، ٤ماػ 
ـاػ ةی گنا ـای آن، ػلتگیـی ٌ ت٨ٍی٦ ا٤ ةناةـ  ًنگاٳ ٌ تالوی منافٯ کىت وث ، شمال هاذ

ٍانؼ می أالٜات ٠ٱٖ انراٳ ٍامٲ ٌ ػالیٲ اٌٱی تؼاٌٳ ذنگ ظ انؼ چٍن  هوؼ هوٍنؼ ٜ
ٌٰت ناؿاُ  ـػٳ اف ػ ٌٰت ػؿ لٕض ٌالیت ٌ  می وٍؿویان ًمتنؼ ٌ ةىم پیٍنؼنؼ. ػ

ٍاٰی ـػیؼ ًم٤ٍ٪ ةىا  ٌٰم ـػٳ ٌ منأ٪ نا امن نگ الت.  هگمرته مرشٌٜیت ظٍػ ةـ م
ـػٳ مصٱی کىةناةـ این،  ـای م ٌٰت ة ٍاٰی ًیچ ش٥ا٘تی اف ذانث ػ ٌٰم رس  ًای نا امن ةيػؿ 

ٍاٰی منی میربنؼ، تإمین ٌٰم ٌٰت ػؿ چنین  اػ يةاوؼ. ن می ای ٨ّاییىاػ يا ٤ا٨ؼ نيوٍػ. ػ
ٍاؿ ىمتنؼ. ظؼمات وان ىةا ٤ماػ  های ٜؼٰی ػؿ لٕض ٌالیت نیق آٍٰػى ةا تاظیـ  هم

ـػ. ٌ ا می ٌٍؿت ٍانمتگی ـایم ؿا مرافات کننؼ. ػؿ نتیر ًین اػاؿات نت ـتکتین ذ ، ًانؼ م
ـػٳ ة ـلنؼ ک ًاین نتیر ًم یز  ًگیـی می شاکمیت ٨انٍن ٌذٍػ نؼاؿػ، ٌ این امـ لتث تٌـ

ٍان یک ٤ـ  ًمٝا٤یت اف مرافات ة ـػٳ  هنگ وؼىٜن ٌٰت ػیگـ نقػ م الت. ةناةـ این، ػ
ٌٰت آٍٰػالت. چٍن متامی  همرشٌٜیت اه ؿا اف ػلت ػاػ متنؼ ٌ ىةا ٤ماػ  هاؿکان ػ

 هةاونؼ. ٤ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػ می اف ٌالشیت ٌ٘ی٥ٍی ػظیٲ هػؿ لٍء الت٥اػ ًمى
 ًنگ مٝا٤یت اف مرافات ظٕـ ذؼ ای ؿا متٍذىای ٌ٘ی٥ٍی یکرا ةا ٤ـ ىاف ٌالشیت 

ٌٰت منٍػ ٍاٰی نـط ٌالیت میؼان  همرشٌٜیت ػ ٌٰم الت. یک تن اف ةقؿگان مصٱی اف 
 گ٥ت: ٌؿػک

ٌٰتی کىاػ يآن تٝؼاػ اف ن ـای متاؿف  ًای ػ ـػیؼ هة  انؼ یا هةا ٤ماػ اػاؿی ایراػ گ
ٍا منی ـػاونت ٤ماػ اتعاؽ ىظ ـای اف میان ة ٍان آن ؿا نؼاؿنؼ تا ا٨ؼامات ذؼی ؿا ة نؼ یا ت

ٌٰتیىاػ ين ًا مصؼٌػ ةيمتنؼ. شاال ٤ماػ تنىةا ٤ماػ  همناینؼ یا ظٍػ آٍٰػ وٍػ  منی ای ػ
وامؿ میـٌػ.  ًة ًالت ٌ ةعىی ذؼا نا پؾیـی اف ذامٝ ًگمرته یا٤ت ًػؿ کٲ ذامٝ ًةٱک

ٍاٰی میؼان و ٌٰم  ـ ةیان ػاوت:يیک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی 
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املٱٱی  ای نٙامی ةینىةناةـ أالٜات ناػؿلت اف ٔـ٣ نیـٌ  ًای کىٌ تالوی  ًشمالت وتان
ـػٳ مصٲ آینؼ لتث آفاؿ ٌ  ٜمٲ می ًای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةىٌ نیـٌ  اؽیت ةیىرت م
ٍاٰی لیؼ آةاػ ٌؿػک اینٍٕؿ ا٘ هوؼ ٌٰم  اؿ ػاوت:يالت. یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف 

ات ةین ا٩ٍٰمی ةـ رس ٜٱ٥چـى هانگیق  ای ىٌ فمین ىا  ای ػیگـ ذنگ ػؿ این ٌالیت مناٜف
ٌٰتی ٌ وعٍی ٌامؼاؿ  می ػ ات ػ اٌٯ ٌ  ًةا ظىٍنت ػؿ شٍ ـاهمىةاوؼ. ةٍٕؿ محاٯ، مناٜف

ـػٳ يػٌٳ ة ٰتان ؿا نیق ةا ظٍػ شامیت ٔا ًکىا  ٌ کٍچی هقاؿ ىمٍػ ٌالیت ٌؿػک میان م
ـمان ؿئین ذم ػاؿنؼ ةاٌذٍػ م پاةـذالت. یک تن ىنٍف ى، ًٍؿ متنی ةـ شٲ این ممئٱي٤
 گٍیؼ: می اف ةقؿگان مصٲ

ـنامىاورتاک کننؼگان  ـٌت  ًای انکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی کى ًمچنان نتٍػ ة ٍانؼ ٤ ةت
ٍانان مصٲ ٤ى ـای ذ ـای تؼاٌٳ ظىٍنتم منایؼ ؿا ػـاىای کاؿی ة ػؿ این ىا  ٰیٲ ػیگـی ة

ـػٳ ٌالیت میؼان ٌؿػک ة ٍان منٍػنؼ. م ٌ  ًٌالیت ٜن تٝٱیامت ةی کی٥یت  ًانؼ ک ؿاین ةا
ٍانان ک ًالت. ػؿ نتیر ًا ؿا اف پیؼا منٍػن کاؿ مصـٌٳ لاظتيآن  ًیک تٝؼاػ اف ذ

مؼنی اف  ًپیٍنؼنؼ. یک تن اف ٤ٝاالن ذامٝ می ٣ٍ٥ٌ ٔاٰتان ًمرص٤ٌیتی نؼاؿنؼ ة
ٍاٰی لیؼ آةاػ ٌالیت ٌؿػک چنین گ٥ت:  ٌٰم

ٍان منٍػنؼ ک ـنام ًاورتاک کننؼگان ػؿ ٌالیت میؼان ٌؿػک ٜن  ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ن ًة
ـػيتن  هٌِٝیت امنیتی ؿا ةیىرت اف پیي ٌظیم منٍػ ًةٱک ها ػؿ تامین امنیت کمکی نک

ـاػی ک ًالت. متال٥ان ـنامىؿ  ًا٤ ؿا ةؼٌه ػاؿنؼ، منا٤ٝی ػؿ این کاؿ ػاؿنؼ، ٌ  ًربی این ة
ٍاننؼ  ًػؿ این ٌالیت ؿا ة ًذنگ ممٱصان ًاػام ن٥ٞ ظٍػ میؼاننؼ چٍن اف این ٔـی٪ میت
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ؿنؼ. ذنگ ىا ـٌت ؿا يآن ًة ًممٱصانؼا٣ لیالی ٌ وعٍی وان ؿا ةؼلت ةیٌأ ا این ٤
ـنام ًؿا ة ًتا ذامٝ هػاػ ٌٱض ٌ  ًآلانی ت٩میم کننؼ ٌ ةاالی آن شاکمیت کننؼ ٌ ةٝؼاً اف ة

ـای ظٍػ یک منتٞ ٜایؼاتی ةمافنؼ. یک تن ىاػ٠اٳ مرؼػ یا رشکت  ای ایمکٍؿت امنیتی ة
ٍاٰی لیؼ آةاػ ٌالیت ٌؿػک ػؿ این مٍؿػ چنی ًاف ٤ٝاٰین ذامٝ ٌٰم اؿ ين ا٘مؼنی اف 

 ػاوت:

ـنام ًنؼ کاورتاک کننؼگان گ٥ت ٌنؼ ٌٱض ةٍػ ًیچ ٌذى ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ة ًة  هیک ؿ
ٌنؼ ةیىرت ة منی ٍانؼ. ػؿ ش٩ی٩ت، این ؿ ٌنؼ ِؼ وٍؿه میامنؼ. ؿ  ًت ػٌه  ًربی آن ةىیک ؿ

ٌٰت ـای تّٝی٦ وتک می ػ ٌٰت اف آن ةا ظـیؼن ةـظی ٜماکـ ٜاػی ٔاٰتان ة  ًةاوؼ ٌ ػ
 هکٍچک وٍؿویان )ػؿ شؼٌػ ػ هیک گـٌ ا يمینامیؼ. تا اٰصاٯ، تن های وٍؿویان الت٥اػى

ٍاٰی نـط ٌالیت ٌؿػک ة ٌٰم ـنام ًن٥ـ( ػؿ  م، این يانؼ. ةا آن ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ پیٍلت ًة
ـنام ٍانمت ًة ـاػی ک هالت تا اف این گـٌ  ًنت انؼ،  ًاذتامٛ پیٍلت ًمرؼػاً ة ًکٍچک ا٤

ـٌت  ـای وان ٤ىمصا٤ٙت منایؼ ٌ ٤ اؿ لتث ػٰرسػی این ک ًم منایؼ کـاىای کاؿی ؿا ة
ـاػی ک ًة٩ی ٍا ًا٤ ل ًان پیٍلنت ةىظ  الت. همتنؼ، وؼى ًاین پٌـ

ـاؿ ػاػنؼ.  ٍاٯ ٨ ٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ذنگ ٤ٝٱی ؿا نیق مٍؿػ ل اورتاک کننؼگان ن٩ي پ
ٍاٳ ٌ مٱیت  ٌا٨ٞىػؿ ٌٍؿتی ةٍشٍػ آمؼن اظتال٤ی میان ا٨ ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٔـ٣   ا، پ

ـػٳ مصٲ ى ًوٍػ. ة می ٍٰین مصٱی ا١٤ان معا٦ٰ ةٍػنؼ. مین ػٰیٲ، م اف آ٠اف ةا ایراػ پ
ٍا ـػٳ ػؿ ش٩ی٩ت ظ ٍٰین مٱی وؼىم  ةٍػنؼ.  هان شٍّؿ پ

 ةؽای تامین ىلس ؼاه هنلن .4
ـنام ـای تإمین ٌٱض مىعَ منٍػنؼ کى ًةٍٍؿت ٜمٍٳ، اورتاک کننؼگان ة  ًای ؽیٲ ؿا ة

ٍامٲ ؿیى هت متاؿف يذ ـاؿی ٌٱض پایؼاؿ ػؿ این ٌال ًةا ٜ ـ٨ یت ةایؼ اتعاؽ ای ذنگ ٌ ة
ٍاؿػ ٜتاؿتنؼ انؼ: ت٩ٍیت ٌ اٌالس ن ـػنؼ. این م ٌٰت، تٕتی٪ ىاػ يگ ژہای مصٱی ػ ای ى پٌـ

ـای شٲ ٌ  ًای ةـظالتىانؼافی میکانیقٳ  ؿاهانکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی،  اف مصٲ ة
ات ٌ ذنگ  ٌنؼ ٌٱض ٌ ى٤ٍٲ مناٜف ـػٳ ٜاػی ػؿ ؿ ا، ٌ شامیت اف مىاؿکت م٥یؼ م

 .ًمٍاٰص

ٍ  ًاف اینک :ای رکىمت مزلیهاظ هاىالذ نتلىیت و  لتانی تٍلٖ مامٍؿین  ه٤ماػ ٌ ؿو
ـػٳ ٌ شکٍمت ةٍػ ًای اٌٱی ایراػ ٤اٌٱىشکٍمتی یکی اف ٜٱت  الت، یک  همیان م
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ـػػ تا مامٍؿین آٍٰػ همیکانیقٳ متاؿف  ٤ماػ ؿا  ًة هةا ٤ماػ اػاؿی ةایؼ ػؿ لٕض ٌالیت ایراػ گ
ـاؿ ػاػ ٍنی ٨ ـػ ٨ان ٍانین مرافات منایؼ. ٜالٌ يٌ آن همٍؿػ تص٩ی٪ ٌ پیگ ةـ آن،  ها ؿا مٕاة٪ ةا ٨

ـِ ـػػ تا ٜ  هظؼمات ٌ لٍء الت٥اػ ًیک میکانیقٳ نٙاؿتی نیق ػؿ لٕض ٌالیت ةایؼ ایراػ گ
 اف ٌالشیت ٌ٘ی٥ٍی ؿا نٙاؿت منایؼ.

ـنام ٌٰت ةایؼ ة ـای مامٍؿین ػى ًػ ظؼمات )ةـ  ًـِٜتٍػ يؿ اؿتتآ ةا ةای آمٍفوی ؿا ة
ٍالت  ـاذٝین( ىالاك ظ ـای وان ىاؿت يانؼافی منایؼ ٌ م ؿاهای م ای ممٱکی الفٳ ؿا ة

ٍٰیت ـاى٤ ٍٰىم منایؼ تا ممئ  نؼ.ىػؿلتی انراٳ ػ ًوان ؿا ة ًای مص

یز شکٍمتؼاؿی ظٍب، ایؼ ًة ـ٤ت همنٍٙؿ تٌـ وٍػ تا  ًای "مرافات ٌ مکا٤ات" ةایؼ ةکاؿ گ
 های وان لٍء الت٥اػىنؼ یا اف ٌالشیت ىػ منی ػؿلتی انراٳ ًٌ٘ای٦ وان ؿا ة ًکمانیک

ـػنؼ ٌ اف کمانیک می ٍٰیت  ًمناینؼ مرافات گ ٍانین انراٳ ىممئ ای وان ؿا مٕاة٪ ةا ٨
ـٌت  ًنؼ ت٩ؼیـ ةىمیؼ ٌٰت یا ىٜمٲ آیؼ. ػؿ ٌٍؿتی مماٜؼ وؼن ٤ ای کاؿی ػؿ ػ

ـاػ وای ًلکتٍؿ ظٌٍٍی ػؿ ٌالیت ٌؿػک، ة ٌٍٰیت ػاػ ًمتا٤  هٌ ةا ک٥ایت ٌالیت ٌؿػک ا
 ػؿ این اؿتتآ چنین گ٥ت: ـيمؼنی ػؿ میؼان و ًوٍػ. یک تن اف ٤ٝاٰین ذامٝ

ای اورتاک کننؼگان، ػؿ ى ًٔت٪ گ٥ت :ای انکناف اكتياظی و احتامعیه پؽوژہتعتیم 
ژہشاٯ شارض   ای ؽیٲ ػؿ این ٌالیت ػؿ شاٯ تٕتی٪ الت:ى پٌـ

 ـٌژہ ـنام ًای کى پ ـػى ًاف لٍی ة ٍنؼ:  می همتمتگی مٱی پیي ة ـٌژہوـ  ًای کـىـ پـ
ـنام ـػ ٜمؼتاً  می متمتگی مٱی پیيى ًة ـٌژہة ٍایـؼ  ًة ًای انؼ کى پ ٍٰیـؼ ٜ م٩ٍـؼ ت

ٍنؼ ماننؼ، اشیا ٌ ةالافی رسک ٌ کاناٯ  می کٍچک تٕتی٪ ای مصٱی ٌ ذنگٱـؼاؿی ىو
 ٍ ـنام همصٱی ٌ ةا٠ؼاؿی اوراؿ می ـٌژہمتمتگی مٱی فمـانی یـک ى ًػاؿ. ة ـای  پـ ؿا ةـ

ـػٳ مصٲ ة ـلانؼ ک ًم ٍاػ 3۱۱ ًتٍٍیث می ـػنؼ. هظان  اف مقایای آن ممت٥یؼ گ

 ژہ ـنام پٌـ ٌٰیۀ ٌصی: این ة ـای ا١٤انمـتان  ًاف لـٍی کمیتـ ًظؼمات ا لـٍیؼن ةـ
ـکق ةـ ایراػ کٱینیک  می متٍیٲ ـػػ ٌ متم ـنامـىگ  ًای ٌصی ػؿ رسارس ٌالیت ٌ ة

ـایى  ةاوؼ. می ٌ کاؿمنؼان ٌصیىا ً ٨اةٱ ای آمٍفوی ة

 ژہ ـنامـ پٌـ ٍ  ًمٱی ةا٠ؼاؿ ٌ ماٰـؼاؿی: ایـن ة ـکـق ةــ ٠ــك ػؿظتـان میـ ػاؿ،  همتم
ٍٰیـؼی ىـٌ ایرـاػ ٤ـاؿٳ ىـا  ای لـیث، ایرـاػ ٜٱ٥چـىةٟا  ًمنرمٱ ای ماٰـؼاؿی ت

 ةاوؼ. می ماننؼ، گاٌػاؿی ٌ مـ٠ؼاؿی
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ژ این  ًاؿ ػاوتنؼ کيةاٌذٍػ این، اورتاک کننؼگان ا٘ ٍانمتىا  ہپٌـ ـٌت  ًنت ای و١ٱی ى٤
ٍانان این ٌالیت ٤ ـای ذ ٍان ة ًم لافػ. ػؿ نتیرـاىکا٤ی ة ـکت ٔاٰتان  ًاین ةیکاؿی، ذ ش

ـاین، ة ًپیٍلت ژہای ةیىرت کاؿیاةی، ایراػ ى ًم آٌؿی فمینـاىمنٍٙؿ ٤ ًانؼ. ةناة ای ى پٌـ
ای آةیاؿی ىةا لیمتم  ـاهمىای ةـ٧ ىٜرصی لافی لکتٍؿ فؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی، لاظنت ةنؼ 

ـٌت  ـمـ این ٌالیت ػؿ ایراػ ٤ ـاد مٝاػن لنگ م م آٌؿی ـاىای ةیىرت کاؿی ٌ ٤ىٌ التع
ٍا ٌا٨ٞ ظ ٍایؼ ظیٱی مٍجـ  ٍانان اف  ًایت منتز ةيؼ وؼ. این کاؿ ػؿ نىٜ ػٰرسػ وؼن ذ
ٍا ةافلافی  پـٌژہوؼن  ًمچنان اف ةمتىؼ وؼ. اورتاک کننؼگان ىپیٍلنت ةا ٔاٰتان کمک ظ

ـػنؼ.يػٰیٲ ةؼتـ وؼن ٌِٝیت امنیتی ا٘ ًچک ة ةنؼ ـانی ک  اؿ نگ

ـای ایراػ مکاتث ٌ مؼؿلىا  اف لٍی ػیگـ، اورتاک کننؼگان اف تاله تی ىای مؾى ًة
یک تٝؼاػ اف مکاتث تٝمیـ نؼاؿنؼ ٌ  ًمنٍػنؼ ک هالت٩تاٯ منٍػنؼ، اما این ؿا نیق اواؿ 

ـػان ػؿ ظان ـایی ػؿكى ًواگ ٍاننؼ. مکاتث،  می ای ک مکاتث ػظرتان ٤ا٨ؼ  هٌیژ  ًةظ
ؿا پایین  ًةاونؼ، ٌ این کاؿ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةی می ٌ ممٱکی هالتاػان آمٍفه ػیؼ

ـنام ؿػ. اورتاک کننؼگان اف ة ػؿ این ٌالیت ذـیان ػاؿػ، ت٩ؼؿیـ  ًآمٍفوی ٨اةٱگی ک ًمیٌأ
ان م ةا کمتٍػ کاؿمنؼان ٌصی ٌ ػاکرت ىنٍف ىٜمٲ آٌؿػنؼ، اما ٌالیت میؼان ٌؿػک  ًة

ٍاذ  ةاوؼ. می ًممٱکی م

ٍاٰی ذٱـیق ٌؿػک گ٥ت: ًیک تن اف ٤ٝاٰین ذامٝ ٌٰم  مؼنی اف 

ـاػ  :تؽوید رم ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات تٱ٥ات ذاؿی ا٤
ـػٳ  ـانی ىای ٜمؼه ای م مٱکی ةؼلت ىـ ػٌ ٔـ٣ ػؿگیـی ىای ممٱصانً یکی اف نگ
ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ  ٌؿػک ةٍػه الت. اورتاک کننؼگان اػٜا ػاوتنؼ کً نیٌـ

ىای نٙامی ةین ـاؿ می نیٌـ ـنؼ، ةاالی  املٱٱی فمانیکً اف لٍی ٔاٰتان مٍؿػ شمٱً ٨ گی
ـػاب می ىا ةً منافٯ ممکٍنی  کننؼ. ٌ این ؿاکت ٨ـیرات ةؼٌن ىؼ٣ مىعَ ؿاکت پ

ـاػ مٱکی الت کً ةيای آن ؿا می ـػن این  اٌاةت مینامینؼ ٌ این ا٤ ـٔـ٣ ک ـای ة ـػافنؼ. ة پ
 ٌ ـػ مىکٲ، یٍناما ةایؼ ةا نیـ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ نٙامیان ةین املٱٱی ػؿ یک ؿٌیک

ٍاىؼ تا اف اینگٍنً تاکتیک ىای ٠یـ ىؼ٤منؼ  ٌاؿػ ٌصتت وٍػ ٌ اف آنيا ةع لافنؼه 
ه ىای ممٱض معا٦ٰ ةایؼ ٌصتت  ظٍػػاؿی کننؼ. ةقؿگان ةا ن٥ٍؽ ٨ٍمی ٌ ٜٱام نیق ةا گٌـ

ٍاىنؼ کً اف منافٯ ممکٍنی ٌ ٍان لپـ انمانی  مناینؼ ٌ اف آنيا ةع ـاػ مٱکی ةً ٜن ا٤
ـه تٝتیً وؼه ؿا مت٦٨ٍ لافنؼ.  ٍاػ من٥ر  الت٥اػه نً مناینؼ ٌ ىم الت٥اػه اف م
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ٌاد لنت مرض ٜٱیً فنان ٌ  ـانیيا ػؿ اؿتتآ ةا ش٧ٍ٩ ةىــ ؿلم ٌ ؿ یکی ػیگـ اف نگ
یات ةاوؼ. ٜؼٳ ػلرتلی فنان ةً ٜؼاٰت ٌ ٜؼٳ اورتاک آنيا ػؿ ش ػظرتان ػؿ این ٌالیت می

ػ. ةا آنکً ٌالیت ٌؿػک اف  ـانیيا ةً وامؿ میٌـ لیالی ٌ اذتامٜی نیق یکی ػیگـ اف نگ
ٍاىؼ  ذمٱً ٌالیات لنتی ٌ نا امن ةً وامؿ میـٌػ ٌ ةا آنکً فمان ٌ مناةٞ ةیىرتی نیاف ظ

ٌٰی این ٌالیت ةایؼ تٕتی٪ ٔـس ـػنؼ،  ىا ٌ  ةٍػ تا این مىکالت ػؿ این ٌالیت شٲ گ
ـنامً التا ؿا آ٠اف کنؼ، اف ذمٱً اف ٔـی٪ ػظیٲ لاظنت ٜٱام، ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ىا ػؿ این ؿ  ة

ٌنؼ. ميمرتین کاؿی کً ػؿ این اؿتتآ  مصٱی ٌ ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فن ٌ ذامًٝ مؼنی ػؿ این ؿ
ٍان انراٳ ػاػ این الت کً ٜامٱین ظىٍنت ٜٱیً فنان مٕاة٪ ةا ٨انٍن منٞ ظىٍنت  می ت

 ٜٱیً فنان ةً ٜؼاٰت کىانیؼه وٍنؼ. 

ـٌت ىای کاؿی، لا ـانی ش٧ٍ٩ ةرشی ػؿ این ٌالیت ٜتاؿتنؼ اف نتٍػ ٤ ٍاؿػ مٍؿػ نگ یـ م
٩٤ـ وؼیؼ، ش٪ کاؿ ٌ ػلرتلی ةً ٠ؾای کا٤ی ٌ رسپناه ٌ ش٪ شیات. شٲ این مىکالت 

ژہممکن الت اٰتتً ػؿ ٌٍؿتیکً  ٌٰت ٌ -ىای انکىا٣ اذتامٜی پٌـ ا٨تٍاػی اف لٍی ػ
 لکتٍؿ ظٌٍٍی ػؿ این ٌالیت تٕتی٪ وٍػ.

ـنام :هرامیت اؾ مناؼکت مفیع مؽظم عاظی ظؼ ؼونع ىلس و ميالز ٌنؼ ٤ٝٱی ة ٌٱض ٌ  ًؿ
ـنام ٌنؼ ذامٞ، و٥ا٣ ٌ پالعگٍ نیمت. این ة ظـیؼن رسةافان  ًا ةيتن ًاػ٠اٳ مرؼػ یک ؿ

ٌنؼ ة می ٜاػی ٔاٰتان ٌنؼ ذامٞ ٌٱض ًیچ ٌذى ًانؼیىؼ. این ؿ ؼ٣ این ىةاوؼ.  منی یک ؿ
ـنام ـنام ٩٤ًٖ تّٝی٦ ٔاٰتان الت ن ًة ٌا٨ٝی ٌ پایؼاؿ. ةناةـ این، یک ة  ًآٌؿػن ٌٱض 

ـنام ـػػ. یک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی  ًمٱی ٌٱض ةایؼ ذایگقین ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ گ
 اؿ ػاوت:يـ ا٘يمیؼان و

ٌ نیق اف متاٳ  های ٨ٍمی معتٱ٦ نتٍػى همتىکٲ اف گـٌ  اّٜای ٤ٝٱی وٍؿای ٌالیتی ٌٱض
ـا٤یایی ٌالیت ٍانؼ مناینؼگی کنؼ. اّٜای ٤ٝٱی این وٍؿا نیق منی لاشات ذ١ ٍاننؼ ةا  منی ت ت

ٍاناا يوٍؿویان گ٥تگٍ مناینؼ چٍن آن مین ػٰیٲ، ى ًٌ ةنا ة متنؼیالفٳ ةـظٍؿػاؿ ن ییاف ت
ٍاننؼ ة منی ايآن ٌٰت ٨تٲ اف اینک ًت ٌنؼ ٌ ةا ٔاٰتان گ٥تگٍ مناینؼ. ػ ـػی  ًلاشات نا امن ةـ ٤

ـ٤ی مینامینؼ، ةایؼ ةا وٍؿا  ًؿا ة ٍاٰی ٌ اّٜای ىشیخ ٍّٜ این وٍؿا مٝ ٌٰم ای مصٱی 
ـاؿ ػاؿنؼمٍؿػ ا ًتی مصٲ کىربان مؾىوٍؿای ٌالیتی مىٍؿت کنؼ. ؿ  ـػٳ ٨  شرتاٳ م
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ٍاننؼ ن٩ي ةمیاؿ م می می ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ این ٌالیت ای٥ا مناینؼ. ػؿ میکانیقٳ ٤ٝٱی يت
ژہی آن ٌ نیق ػؿ تعٍیَ ىی ػىای آگاىوٍؿای ٌالیتی ٌٱض، ػؿ ٤ٝاٰیت  ای ٌٱض، ى پٌـ

ٍاٳ، ؿ  ٍٰیت ٌ مىاؿکت ٜٱامی ػینی، ةقؿگان ا٨ ٍانان ةایؼ مؼ ىمٍٍِٛ وم ربان لیالی ٌ ذ
ـ٤ت ـنام ًنٙـ گ ـػػ. ًوٍػ تا این ة  ٌٱض م٤ٍ٪ گ

ٌالیت ٌؿػک یک ٌالیت لنتی  گ:ةؽای رل و فيل مناؾعات و حنمکانیؿم های مزلی 
ٍ  می ات مصٱی اف ٔـی٪ و ـگً ىای ةقؿگان ةمیاؿ مٝمٍٯ ؿاىةاوؼ. شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف ا ٌ ذ

ٍاٰی میؼان ويـ ٌؿػک ػؿ این اؿتتآ  ٌٰم  گ٥ت:الت. یک تن اف ةقؿگان مصٱی 

 ٌ ٌٰت ةایؼ پاٰیمی ای ؿ ـاین، ػ ات  یةناة ـػ کً میکانیقٳ مصٱی شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف ػلت گی
ـػٳ ةً ٜؼاٰت ؿا ةیىرت  ؿا ػؿ نٙاٳ ؿلمی ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ةگنرانؼ. این کاؿ ػلرتلی م

ـگً ـػ ٌ نیق ةً ٤یٍٱً ىای ذ ٍاىؼ ک ٍ  ظ ٍاىؼ ػاػ.ؿاىىا ٌ و  ا متنای ش٨ٍ٩ی ظ

ـای تإمین ٌٱض ػؿ این ٌالیت، وامٲ ىا  ػؿ ةمیز تاله :رامیان و مضؽةین ىلس هة هتىح ة
ٍانان، ٜٱامی ػینی، ؿ  ٌنؼ ٌٱض، مٍٍِٛ ىربان ٨ٍمی ٌ ؿ ىلاظنت ذ ربان اؿوؼ لیالی ػؿ ؿ

ٍاى ًةاوؼ. ة می شیاتی ـػٳ معٌٍٍاً ظ ان مىاؿکت ةیىرت ٜٱامی ةا ن٥ٍؽ، ىمین ػٰیٲ، م
ی ىای آگاىای ٌالیتی ٌٱض، تاله ى ًمؼنی ٌ فنان ػؿ کمیت ًربان ٨ٍمی ٌ مصٱی، ذامٝىؿ 
ژہی آن ٌ تعٍیَ ىػ ربان مصٱی اف میؼان ىای ٌٱض ػؿ ٌالیت وؼنؼ. یک تن اف ؿ ى پٌـ
 ـ ٌؿػک گ٥ت:يو

 اظات مؽظمهپینن .5
ـاؿی ٌٱض ػؿ ٌالیت ٌؿػک، اورتاک کننؼگان پیىن ًة ـ٨ ٌٰت،  ًاػ منٍػنؼ کيمنٍٙؿ ة ػ

ای ىای وان ػؿ گ٥تگٍ ىمکاؿی ىای مصٱی ىمؼنی ٌ وٍؿا  ٤ًٝاالن ةین املٱٱی ٌ ذامٝ
ـامٍن چگٍنگی تإمین ٌٱض ػؿ این ٌالیت، ا٤قایي ػ هلافنؼ ٍاؿػ ؽیٲ ؿا ينؼ. آنىپی ا م
 اػ منٍػنؼ:يپیىن
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ـاػ ة1) :تىظ رکىمتعاؼی صىبهای ظولتی و ةهاظ هاىالذ ن الاك  ً( التعؼاٳ ا٤
ٌٍٰیت ػ ـاػ وایمت ًی ةىوایمتگی ٌ ا ای ىٌ ةا ک٥ایت اف این ٌالیت ػؿ لمت  ًا٤

ٍاٰی  ٌٰم ٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ  ـنام ًانؼافی یک لٱم ؿاه( 2) ا؛ىػ ای آمٍفوی ى ًة
ـ٤یت ممٱکیيذ ـػن ٘ ـِ ت ةٱنؼ ة ٌٰت ػؿ امـ ٜ ( ایراػ یک 3) ظؼمات؛ ًکاؿمنؼان ػ
ـِ ًةا ٤ماػ اػاؿی ٌ میکانیقٳ نٙاؿتی ة ه٨ٍی متاؿف  هاػاؿ  ظؼمات ٌ  ًمنٍٙؿ نٙاؿت اف ٜ

ٍگیـی اف لٍء الت٥اػ ٌٰت؛ىالشیت اف ٌ هذٱ ٌٰت 4) ای ٌ٘ی٥ٍی اف لٍی کاؿمنؼان ػ ( ػ
ٍاننؼ ػؿ  ًی منایؼ کىؿا ػؿ مصالت لافمانؼ ًی ٜامىای آگاىةایؼ نىمت  ـػٳ ةت م

ـانی  هگ٥تگٍی مت٩اةٲ ٌ لافنؼ ـامٍن ممایٲ ٌ نگ ٌٰتی پی فنؼگی وان  ًای کىةا م٩امات ػ
ٌٰت ٌ  ًي ٤اٌٱىلافػ وامٲ وٍنؼ، ٌ این کاؿ ظٍػ ػؿ کا می ؿا مترضؿ ن میان ػ ؿٌف ا٤ٌق

ٍا ـػٳ کمک ظ ـػىم  ؛ؼ ک

( تـٌیز گ٥تگٍ ةا 1) :ةا معافیت اؾ مخاؾات هتؽوید رم ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ي تٱ٥ات ىت کايای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ ٔاٰتان، اف ٔـی٪ ةقؿگان ػینی ذىنیـٌ 

ـاػ مٱکی؛ ـنام2) ا٤ یز متاؿف ى ًةىا ً ( تٕتی٪ ة ومٍٯ تتٝیْ  ًةا تتٝیْ، ة هؼ٣ تٌـ
ـاةـ فنان مٕاة٪ ةا ٨انٍن منٞ  ًمصاکم ً( ة3) ذنمیتی؛ کىانیؼن ٜامٱین ظىٍنت ػؿ ة

ـػن آگاىا  انؼافی کمپاین ؿاه( 4) فنان؛ ًظىٍنت ٜٱی ـای ةٱنؼ ة ی ٔی٦ ٌلیٝی اف ىة
ٍانان، متٝٱمین ٌ مامٍؿین ىربان مؾىؿ  ًای اذتامٜی منرمٱى هگـٌ  تی، ةقؿگان مصٱی، ذ

ـامٍن ش ٌٰت پی ( وامٲ لاظنت یک مّمٍن 5) فنان؛ ٧ٍ٩ً فن ٌ ٨انٍن منٞ ظىٍنت ٜٱیػ
ـ٤یت 6) ٌ ٌٱض ٌ مقایای آن"؛ةىــ ػؿ نٍاب تٝٱیمی مکاتث محٲ "ش٧ٍ٩  ( ٌ اؿت٩ای ٘
ٍاٰی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن.  کاؿمنؼان ٨ّایی، لاؿن

( میکانیقٳ ىای وٍؿای ٌالیتی 1) رامیت اؾ همه ممىل ةىظن ؼونع ىلس و ميالزه:
ـنامً ىای آگاىی ٜامً آن، ٌ  ژہٌٱض، ة ـاگیـ ةاونؼ ٌ مناینؼگان  پٌـ ىای ٌٱض آن ةایؼ ٤

ـا٤یایی معتٱ٦ ػؿ آن وامٲ ةاونؼ؛ ٍاٳ ٌ منأ٪ ذ١ ( وٍؿا ىای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ 2) ا٨
ه ىای کً  ٌنؼ ٌٱض ؿا تامین منایؼ ٌ ػیؼگاه ىای گٌـ ـػٳ ٜاػی ػؿ ؿ ةٍٕؿ لنتی اورتاک م

ٍانان، ٌ ا٨ٱیت ىای ٨ٍمی ؿا کمث کنؼ. ـاؿ ػاؿنؼ، ةً ومٍٯ فنان، ذ ( 3) ػؿ شاویً ٨
ٌنؼ  ـای متاؿفه ةا مؼاظالت من٥ی معـةین ػؿ ؿ أمینان شاٌٲ کنؼ کً میکانیقٳ ىائی ة

ٍاؿػ گؾوتً ن٩ْ 4) ٌٱض ٌ مٍاٰصً ٌذٍػ ػاؿػ؛ ( شٍٍٯ أمینان اف اینکً ٜامٱین م
ـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ 5) وٍنؼ؛ کىانیؼه میش٧ٍ٩ ةىــ ةً مصاکمً  ـػن ة ( ٌ ذایگقین ک

ٌنؼ مٱی ٌٱض کً معا٥ٰین لیالی ٌ ممٱض ؿا منصیخ املرمٍٛ ةً ویٍۀ  مرؼػ ةا یک ؿ
ـاؿ ػى ـاگیـ مٍؿػ نٙـ ٨  ؼ.٤

ژہ( تٕتی٪ 1) :ای انکناف اكتياظی و احتامعیه پؽوژہتعتیم  ای ٜرصی لافی ى پٌـ
ـمـ ىای ةـ٧ ٌ لیمتم ىفؿاٜت، ماٰؼاؿی،اٜامؿ ةنؼ  ـاد مٝاػن لنگ م ای آةیاؿی ٌ التع
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يلسىلزيلز

 نلنه ىلس واليت ميعان وؼظن

ـای ٤ ـٌت ـاىة ـػ مصٲ ة ً( تامین ػلرتلی ٜاػالن2) ای کاؿی؛ىم آٌؿی ٤ ای ىکمک  ًم
ـای نٙاؿت اف  ـػٳ ة ٍامننؼ لاظنت م ژہانکىا٤ی ٌ ت  ای انکىا٤ی ػؿ لاشات وان.ى پٌـ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 لىگؽوالیت 
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 معؽفی .6
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى گ٥تگـٍی  3ػؿ ذـیـان  ًکـ ای الـت اف نکـات الالـی ًظالٌ ٌالیتی ة
پی، ـاػی ٌ  ًمٍاشت 6گٌـ ٍگـ  95رسٌی نٙـیات ةا شؼٌػ  6ان٥ ـػٳ مصٱی ٌالیت ٰـ ن٥ـ اف م

ـاٳ ػٌٳ "گ٥ت ٌگ ـای ٌٱض" يا١٤ان گٍیػؿ ذـیان پـ ـ٤تا ة گـان  هالت. رشکت کننؼ ًٌٍؿت گ
ـاٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ ٌگ ـػمی ًةا لاة٩ ًػؿ این پـ وامٲ: ؿیـي  لیالی، اذتامٜی ٌ م
ٌانـاث، مناینـؼ ًل٥یؼان ٨ٍمی، مٝٱمین ٌ الاتیؼ اف ٔت٩ ٍانـان، ىـاػ يـگـان ن هؽکـٍؿ  ای ذ

اػی ةٍػنـؼ. متاشحـات ػؿ يـمؼنی، ٜٱامی ػینی ٌ ٨ٍمانـؼانان لـاة٪ ذ ًگان ذامٝ همناینؼ
ـنام ٨ًاٰث مـشٱ ـای ٌٱض" ةـي"گ٥تامن ا١٤ان ًػٌٳ ة  ًذامٝـ ًاػ وـتکيـن 11مکـاؿی ى ًا ة
ـای ای ٜـاػی ػؿ ين٥ـ اف ا١٤ان 4555 ي افیة ةا ًؼ٣ مٍاشتى ًمؼنی ٌ ة لـٕض کىـٍؿ، ةـ

ـای ؿلیؼن ة ؿاهمصٱی  ًن٩ى 34ٌ انکىا٣  ًیيت ـای  ًة ( ًـ ٌالیـت یـک ن٩ىـىـٌـٱض )ةـ
ـ٤ت. ٍگـ وـتک ٌٍؿت گ ـگـقاؿی ذٱمـات  ًای ذامٝـىـاػين ًػؿ ٌالیت ٰـ ٍگـ ةـا ة مـؼنی ٰـ
پی، مٍاشت ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات، ػؿ تى ًگٌـ  این گقاؿه تاله ةمیاؿ منٍػنؼ.  ًیيای ان٥

ٍامٲ ذنگ ػؿ ٌالیـت  ؿاه ًاین ن٩ى ـای ٌٱض، مٝٱٍمات نمتتا کامٱی ؿا ػؿ مٍؿػ ٜٱٲ ٌ ٜ ة
ٍگـ،  ٍگـ ى ًای نمتتا ٜمٱی ؿا ةىکاؿ ؿاىمچنین ىٰ ـاؿ ٌـٱض پایـؼاؿ ػؿ ٌالیـت ٰـ ؼ٣ الـت٩
 ػاؿػ.  می ًاؿائ

 معلىمات کلی والیت لىگؽ: حغؽافیایی، حمعیتی و فیافی  .2
ٍگـ ػؿ ذنـٍب رش٨ـی کاةـٲ م٨ٍٝیـت ػاؿػ کـ ٍ  ًٍلـٖ لٱمـٱت ًٌالیت ٰ ٍاشی ىيـک ا ػؿ نـ

ٍگـ ةـا ٌالیـت میـؼان ٌؿػک ػؿ ٠ــب،  هوؼ ًرش٨ی، ذنٍةی ٌ ذنٍب ٠ـةی اشأ الـت. ٰـ
مچنـین ىم رسشـؼ الـت. ىـ اؿ ػؿ رش٧ ٌ ٠قنـی ٌ پکتیـا ػؿ ذنـٍبىکاةٲ ػؿ وامٯ ننگـ 

ٍاٰی افؿ  ٍگـ  هٌٰم  کیٱٍمرت مـف مىرتک ةا پاکمتان ػؿ ٠ـب ػاؿػ.  18ٌالیت ٰ

ٌاظـ لاٯ مٕاة٪ آظـین  ـآٌؿػ، )ػؿ ا ٍگـ 1395ة ـآٌؿػ  365555( ذمٝیـت ٌالیـت ٰـ ن٥ــ ةـ
ٍگـ پىـتٍن ٌ 75. ةـ الاك آماؿ هوؼ  % ػیگــ ذمٝیـت تاذیـک35% ذمٝیـت ٌالیـت ٰـ
ٍاٰی  می ٌٰم کـی ةــک لـکٍنت  های چـط، ظٍوـی ٌ ةــ ىةاونؼ. اکرث ذمٝیت تاذیک ػؿ 

ٍاٰی مصمؼ آ٠ىػاؿنؼ.  ٌٰم ٍاٳ ت ًمچنین ػؿ  ـکق پٲ ٜٱم ا٨ ةـا ىا  اذیک ػؿ کنـاؿ پىـتٍنٌم
   کننؼ. می گی هفنؼ ٌٱض ٌ آؿامي

ـکـت ؼین این ٌالیت مـةٍٓ ذمٝیت الال ىاػ، اکرث مرايػؿ ػٌؿان ذ می، شقب الالمی، ش
ٌاف يـ"ةـاب اٰر ًاػ ةـياؽ مٱی ةٍػنؼ. این ٌالیت ػؿ ػٌؿان ذصالالمی ٌ م اػ يـذ هاػ" یـا ػؿ

٣ ةٍػ ٌ وا  ای ظٍنینی ةٍػ. يؼ ذنگىمٌٝـ
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 اػی ػؿ این مٍؿػ گ٥ت: ي٨ٍمنؼان لاة٪ ذیک 

ٌٰـت، ةـى٤ٝاٰیت  2555ػؿ ذـیان لاٯ  وـمٍٯ معـا٥ٰین ا١٤ـان ٌ  ًای معا٥ٰین ممـٱض ػ
ٍاٰی  ٌٰم ٌاؿ، چـط ٌ ةـ ىذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ  ـػیـؼ ٌ لـپن ةـ های ظـ  ًکی ةـک آ٠ـاف گ

ـػ. هافؿ   ، پٲ ٜٱم ٌ ػیگـ ن٩آ ٌالیت گمرته پیؼا ک

  اؼؾیاةی ةزؽان: نىع و عىامل ةزؽان .9
ـػمی کػؿ ذـیان  :انىاع ةزؽان ـاٳ ػٌٳ گ٥تامن ٌٱض، م ٌگ ـ٤تنـؼ،  ًمٍؿػ مٍـاشت ًپـ ـاؿ گ ٨ـ

ـان اتی کىا  ةص ـػ ًٌ مناٜف ٍگـ متـاجـ کـ ت٩مـیم  هػٌ نـٍٛ ٜمـؼ ًؿا ةـ هٌٱض ؿا ػؿ ٌالیت ٰ
ـػنؼ"  ـان ک ٌٰت ىاف اجـ ٤ٝاٰیت  ًایی کىةص ای ىـ٤ٝاٰیـت  ًاف ذمٱـای معا٥ٰین ممٱض ػ
ٌ  هٌذٍػ آمـؼ ًش٩انی ة ً( ٌوتکه)ا٩ٰاٜؼربی ٔاٰتان، شٍّؿ ذنگرٍیان ظاؿذی ىتصت ؿ 
ـػٳ مصٱی ٌ کٍچی ػیگـ ات ةین م ٍگـ  ًػؿ ةـظی ن٩آ ٌالیت. ظٍوتعتانىا  مناٜف ٌالیت ٰ

ـات ٨ـٍمی معٌٍٍـا ةـین ػٌ ٨ـٍٳ  ًمٝؼٌػ ٌالیاتی الت ک ًاف ذمٱ ػؿ آن تّـاػ ٌ مناٜف
ات مؾ . اکـرث ٲ تىـیٞ ٌ تمـنن ٌذـٍػ نـؼاؿػىتی ةین اىةقؿگ پىتٍن ٌ تاذیک ٌ یا مناٜف

ٍانایی ٌصتت ة ًلاکنین این ٌالیت ة  ـ ػٌ فةان ؿا ػاؿنؼ. ى ًومٍٯ پىتٍن ٌ تاذیک ت

ٌٰـت ى٤ٝاٰیت  2555اف لاٯ   ای مضالفین مقلس:هةزؽان فعالیت  ای معـا٥ٰین ممـٱض ػ
ٍاٰی ىا  . اةتؼا این ٤ٝاٰیتًؿٌف لیـ لٍٝػی ػاوت ًؿٌف ة ٌٰم ٌاؿ، افؿ ىػؿ  ٌ چــط  های ظـ

پـٲ اٜٱـم ،ظٍوـی ٌ مصمـؼ  ًةـ ًمتىآ  ًمتىوؼ ٌ آ  هکی ةـک کىیؼ هةـ  ًآ٠اف ٌ لپن ة
ـػ. تا ذایی ک ًآ٠ ف  ًنیق گمرته پیؼا ک ٌ شٍّؿ ىا  اکرث ن٩آ ٌالیت متاجـ اف ٤ٝاٰیت هامٌـ

 ن٩آ فیاػی نیق تصت تمٱٖ تصـیک ٔاٰتان الت.  هٔاٰتان ةٍػ

ٍگـ وا این شٍّؿ نىـان اف  ًةاوؼ. ک می ش٩انی" ًٌ ٤ٝاٯ "وتک هؼ شٍّؿ گمرتػىٌالیت ٰ
ٌگـٌ ىامى ٍٍٰژی ٌ الـرتاتژی  هنگی ٌ نقػیک این ػ ای ىـػاؿػ ٌ نىانی اف ت٥ـاٌت ػؿ ایـؼئ
ٍگـ ةمـیاؿ شّـٍؿ ٨ـٍی  ًوٍػ. این وتک منی هش٩انی ػیؼ ًٔاٰتان ٌ وتک هگـٌ  ػؿ ٌالیت ٰ

ـاػؿ ذال اٰؼین ش٩انی ؿ  ًػاؿػ اف انرایی ک ٍاٰی  ًرب ایـن وـتکىـپؼؿ ظانم )ظرس( ة ٌٰمـ اف 
ٍگـ ةا وـتک می کی ةـک هةـ  مکـاؿی نقػیـک ى ها٩ٰاٜـؼ ًةاوؼ. ةـظی اف ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ٰ

ش٩ـانی ٌ  ًای ٔاٰتـان، وـتکىــ شاٯ ػؿ این ٌالیت کؼاٳ اظتال٤ی ػؿ ٤ٝاٰیت ى ًػاؿنؼ. ة
 کننؼ.  می ٌٍؿت یکرا ٌ متصؼ کاؿ ًا ةىٌ مٝمٍال این گـٌ  هنىؼ هػیؼ ها٩ٰاٜؼ
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ٍگـ اف ػیگـ منأ٪ متامیق لاظتای معا٥ٰین ممٱض ى٤ٝاٰیت  ًچیقی ک ػؿ  ًؿا ػؿ ٌالیت ٰ
ش٩ی٩ت شٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ ذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ ةین معا٥ٰین ممٱض مصٱی این ٌالیت الت. 

ٍالت مصٱی ٜمٲ ًاین ذنگرٍیان ظاؿذی ةـظی ا٨ٌات ةـظال٣ ٜال٨ کننؼ. شٍّؿ  می ٌ ظ
ٜٱامی ػینی ةاالی ا ػؿ این ٌالیت، ةاٜخ تّٝی٦ ن٥ٍؽ ٌ ن٩ي ةقؿگان ٨ٍمی ٌ يآن هگمرتػ

ٍالـتاؿ  ًنگـامی کـىالت، معٌٍٍـا  هٔاٰتان مصٱی وؼ ةقؿگـان ٨ـٍمی ٌ ٜٱـامی ػیـن ظ
ٌگان ًٌ مٍاٰص همؾاکـ  ٍالـتاؿ ت٨ٍـ٦ ٨تٱيػؿ مٍؿػ آفاػی گـ ای يـا ةا ٔاٰتـان وـؼنؼ ٌ یـا ظ

 ةٍػنؼ.  ها وؼيؼ٤منؼ تٍلٖ آنى

ـػنؼ، ٜمؼحػؿ متاش ًاکرث کمانی ک ـان ٌ ت هات رشکت ک ـای ٌـٱض ٌ ؼیؼ يتـین ةص ةقؿگ ةـ
ٌٰت ٍگـ ؿا شٍّؿ ذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ ةین معا٥ٰین ممٱض ػ  ًػانمـتنؼ کـ جتات ٌالیت ٰ

ـػٳ مصٱی نؼاؿنؼ ٌ وؼیؼا معا٦ٰ ذـیان ٌٱض  ًای ة ًیچ تٍذى  متنؼ. ىم

ٍاٰی ًة ٌٰم ـکق  ٍاٰی ىا  التحنای م ٌٰمـ ـا٣ آن اکـرث منـأ٪ ػؿ  ٍاشی نقػیـک أـ ای ىـٌ نـ
ٌاؿ، افؿ  ٌٰـت ػؿ ٌ چـط تصت کنرت  هظـ ـاؿ ػاؿػ. شتـی مـامٍؿین ٌ کاؿمنـؼان ػ ٯ ٔاٰتـان ٨ـ

ٍاٰی افؿ  ٍاننؼ اف رسک ٜمٍمی ک منی هٌٰم مناینـؼ،  هالت٥اػ هپٲ اٜٱم ٌٌٲ منٍػ ًؿا ة هافؿ  ًت
الاك  ًؿلاننؼ. ة می پٲ ٜٱم ًٌ اف کاةٲ ظٍػ ؿا ة ًکاةٲ ؿ٤ت ًٌ ناچاؿ اف ٔـی٪ ذالٯ آةاػ ة

ٌاف  ًکیٱٍمرت مــف مىـرتک ةـا پاکمـتان ؿا ةـ 18گان، ٔاٰتان  هاورتاک کننؼ ًگ٥ت ٍان ػؿ  هٜنـ
ٍاشی، ةـا  می هٌؿٌػی ذنگرٍیان ظٍػ افظاؿد مـف الت٥اػ کننؼ. ؿ٤ت ٌ آمؼ ٔاٰتان اف این ن

ٍاٰی ت٩ٍیـت وـؼىشٍّؿ ِٝی٦ نیـٌ  ٌٰم ٌٰتی ػؿ  ٍٰین ػؿ ایـن  های ػ الـت. تىـکیٲ پـ
ٍاٰی ةمیاؿ کم ٌٰىةاوـؼ،  می ٌٰم ٍاٰی نیـٌ مچنـین ػؿ ایـن  ای اؿػٌی مٱـی ٌ ائـتال٣ ىـمـ

ٍٰین مصٱی نیق مصؼٌػ ة شٍّؿ نؼاؿنؼ. ٍاٰی ًشٍّؿ انؼک پ ٌٰم ـکق این   وٍػ.  می م

 مؼنی ػؿ ذـیان یک گ٥تگٍ چنین گ٥ت:  ًیکی اف اّٜای ذامٝ

ـػٳ )مٍاشت ای ىـٍایی ٌ مبتاؿػمـان ىـشمـالت  ًگـان( نیـق گ٥تنـؼ کـ هوـٍنؼ ًةـظی اف م
ٍاٰیىــنیـٌ  ٌٰمــ ـػٳ اف آنىا  ای ائــتال٣ ػؿ ةـظــی  ـػیــؼيــنیــق ةاٜــخ ظىــم مــ ، ماننــؼ ها گ

 25 ًةاٜـخ کىـتاؿ نقػیـک ةـ ًک 2512ذٍن لاٯ  هکی ةـک ػؿ ما هٍایی ػؿ ةـ ىمبتاؿػمان 
ـػ مٱکی ة ـػیؼ.  ٤ً ٌا٥ٔاٯ گ  ومٍٯ فنان 



 
 

67 
 

 

 واليت لىگؽنلنه ىلس  ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ای ائتال٣ ٌ ةـظـٍؿػ آنـان ةـا ىای نیـٌ  ًای ت٥ٍیىٌ ٜمٱیات  ًای وتانىشمالت ٌ تالوی 
ـػٳ مصٲ ػؿ ذـیـان لـاٯ  ٍان یکـی اف م ًةـ 2513اٰـی  2555ای ىـم ٍامٱی يٜنـ مـرتین ٜـ

ـػ ـوم ـػٳ اف نیـٌ  ًوؼ ک هة ـػان وؼنؼ.ىم ٌٰت ؿٌیگ ـ٤ؼاؿ ػ  ای ٔ

 اٳ ػؿ ذـیان متاشحات چنین گ٥ت: یک مال ام

ـػنؼ ک، گان هةمیاؿی اف اورتاک کننؼ گٍینـؼ مـا معـا٦ٰ  مـی ايـآن ًنگـامی کـى ًترصیض ک
ٌٰـت،  ًمتیم ٌ ػؿ نتیرىٍایی ىای ىٌ مبتاؿػمان  ًای وتانىٜمٱیات  ـػ ػ معـا٦ٰ ٜمٱکـ

ٍالـتاؿ ٌـٱض يآن ًکنیم ةٱک می اف ٔاٰتان شامیت ًاین مٝنی نیمت ک ًة مـتنؼ. ىا ٩٤ٖ ظ
ـػٳ اف  ـنؼ. تتاػٰ می ٌ ؿنز هةٍػ ـ ػٌ ٔـ٣ ػؿگیـ تصت ٤ىاؿىم ای ىـآتي ػؿ ةین نیـٌ  ًة

ٌٰت اف یک لٍ ٌ ٔاٰتان اف لٍی ػیگـ ـ٤ؼاؿ ػ ـػٳ ؿا ةمیاؿ متإجـ لاظتٔ معٌٍٍا ػؿ  ً، م
ٍاٰی چـط ٌ ةـ  ٌٰـت اکـرث منـأ٪ مٱکـی ؿا ةـىـکی ةـک. نیـٌ  هٌٰم ٍان  ًای معـا٦ٰ ػ ٜنـ

ـػ هٌ لـنگـ الـت٥اػ هگاىپنا ـاکـق  ًٌ اف ػاظـٲ ٨ـیـ هکـ ذـات ٌ شتـی اف ممـاذؼ ةـاالی م
ٍاٰی ٌان ى ًا، پٍلتيٌٰم ٌٰـت ٤یــىـای نیـٌ ىيای نٙامی ٌ کاؿ ـ٤ـؼاؿ ػ کننـؼ، اف  مـی ای ٔ

ٌٰتی مٍؿػ شمٱىنیـٌ  ًنگامی کىلٍی ػیگـ  ـاؿ ًای ػ ـنؼ، ا٨ؼاٳ ة می ٨ ٌان ةـىـ٤یـ  ًگی  ًا
ـ٤ت ًلٍی مصالتی ک  کننؼ.  می انؼ ًمعا٥ٰین ممٱض لنگـ گ

   یک کالن ٨ٍمی چنین گ٥ت:
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ـػنؼ کو مؽظم مزلی: ها  ؾمین ةین کىچی همناكن ـػٳ ترشیض ک ـ ًم ػؿ  ًػیگــی کـ ًمناٜف
ٍگـ ذـیان ػاؿػ مناٜف ـػیـؼ ًة ًفمین الت ک ًٌالیت ٰ : هػٌ وـکٲ ػؿ ایـن ٌالیـت ؿٌمنـا گ

ـػٳ مصٱی ٌ کٍچی ا تصـت يای آنىفمین  ًٌ ػیگـ مىکٲ فمینؼاؿانی کىا  مىکٲ ػؿ ةین م
ژہ  ةاوؼ. می همن ٜینک آمؼ پٌـ

ـػٳ مصٱی ٌ کٍچی  ًمناٜف ـػٳ مصٱـیىا  ا: مىکٲ ةین کٍچیىفمین ةین م ةیىـرت ػؿ  ٌ مـ
ٍاٰی ةـ  ٌٰم ٍاٰی ةــ  می هػیؼ ًکی ةـک ٌ مصمؼ آ٠ هػٌ  ٌٰمـ ٌٰـت  هوـٍػ. ػؿ  کـی ةــک، ػ

ـػٳ مصٱی ىا  ةقؿگ کٍچی ًمناٜف ًؿا اف میؼان ٌؿػک ٌ ةامیان کىا  کٍچی ػؿ آن  هقاؿ ىٌ م
ٍاٰی انت٩اٯ ػاػ ًمنأ٪ ٌذٍػ ػاوت، ة ٌٰم ـػيٌ فمین ػؿ ةین آن هاین  الـت ٌ  ها تٍفیٞ ک

ـای کٍچی ًالاك گ٥ت ًة ًػؿ مصمؼ آ٠ ٌٰت ةـ ـػٳ مصٲ، ػ ـػىـا  م ، امـا هفمـین تٍفیـٞ نکـ
ـػىا  فمینىا  کٍچی ـاتٞ ؿا او١اٯ ک ـػ هٌ م ـػٳ مصٲ ایراػ ک ـای م  انؼ.  هٌ مىکالتی ؿا ة

ٍگـ کىاٌؿف ةٍػ ًاف آنرایی ک ـػٳ ٰ ٍاٳ  می ای فؿاٜتی ؿا کىتىٌ فمین  هاکرث م کننـؼ ٌ ا٨ـ
ـای اشىاٳ ظٍػ نیاف ة هکٍچی ماٰؼاؿ ةٍػ  هاین مٍٍِٛ ةاٜخ کىـیؼ ًٜٱ٥چـ ػاؿنؼ ک ًٌ ة

ـػٳ مصٱی ٌ کٍچیىگی  ـػیؼىا  ایی ةین م ـػٳ مصٱـی ةـ هگ ٍاٰی مـ ٌٰم  ًالت. ػؿ این ػٌ 
ٍاٳ تاذیک ٌ پىتٍن ةا کٍچی  ـػٳ مصٱـی ایـن  ًا، اظتال٣ ػاؿنؼ ٌ ػؿ این ٨ّیىومٍٯ ا٨ م

ٍاٰی اف  ٌٰم ٍاٳ کـٍچی ػؿ  مىــ ػٌ ٨ٍٳ تاذیک ٌ پىتٍن ةـا ىػٌ  ـان فمـین ةـا ا٨ـ ػؿ ةصـ
ـ٤ت ـاؿ گ    انؼ. ًم٩اةٲ ٨

 چنین گ٥ت:  همؼنی ػؿ این ةاؿ  ًیک تن اف ٤ٝاٰین ذامٝ

ٍامـٲ فیــ ؿا   مزؽکه های مناؾعه: ٍگـ ٜ ـػٳ ػؿ ٌالیـت ٰـ اورتاک کننؼه گان ػؿ گ٥تگـٍی مـ
ـػٳ اوعیَ ػاػنؼ: ٌٰت ٌ م ن میان ػ ـکً ىای ٤اٌٱً ؿٌف ا٤ٌق  منصیخ مص

ـػٳ ٤ماػ اػاؿی ؿا ة فقاظ اظاؼی: ٍان ٜمؼ ًم ـػنؼ. آن هٜن ـوم ـػنؼ  ها اواؿ يتـین مىکٲ ة ک
ٜٱـت  ًالـت. ةـ ًؿا ٤ٱـز لـاظت گـی ٌ انکىـا٤ی وای فنؼ ى٤ماػ اػاؿی متامی ةعي  ًک

ـای شـٲ مىـکالت ظـٍػ ةیىـرت ةـي٤ماػ اػاؿی ػؿةین اؿگان ـػٳ ةـ  ًای ٜـؼٰی ٌ ٨ّـایی، مـ
 ٍ ٍ  ًای ٨ٍمی" ٌ شتی ةـؿاى"و ـاذٝـؿاى"وـ ا يـمیکننـؼ. آن ًای ٔاٰتـان" ػؿ منـأ٪ ظـٍػ م

ٍ ىلیمتم  ًگ٥تنؼ ک ای ٨ٍمی( ٌ وٍؿای ٔاٰتان ظیٱـی فٌػ ٌ ىؿاای شٲ اظتال٣ مصٱی )و
ـػافنؼ.  می شٲ مىکٲ ًرسیٞ ة ـػ ظٍػ ػاوتيمچنین و٥ا٤یت ةىپ ٌ ٤ماػ ػؿ  ًرت ػؿ ٜمٱک
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ٌٰـت  ًایراػ ٤اٌٱ ه٤ماػ ٜامٲ ٜمؼ ًکننؼ ک می ا ٤کـيوٍػ. آن منی ها ػیؼيةین آن ػؿ ةین ػ
ـػٳ ٌ ذامٝى ًٌ ة هٌ مٱت ةٍػ ٌٰت نیمتنؼ.  ًٜال٨منؼ ة ًمین ٜٱت م  شامیت اف ػ

 چنین گ٥ت:  ًیک ةقؿگ ٨ٍمی ػؿ این فمین

ـػٳ ػؿ ذـیان گ٥تامن ظاؼی ضعیف:رکىمت  ـػنـؼ کـ هاوـاؿ ىا ً ٌ مٍـاشتىا  م ٌٰـت  ًک ػ
ٌٰت ػاؿی ظٍب نؼاؿػ. آن همصٱی ةمیاؿ ِٝی٦ ةٍػ ـای ػ ـ٤یت الفٳ ؿا ة ٍان ش٥ـٚ ا يٌ ٘ ت

ـػٳ ٌ ذامٝ ٌٰـت مصٱـی ٜامـٲ ا٤ـقایي ٩٤ــ، ىٌ  ًؿا ػؿ کناؿ ظٍػ نؼاوت ًم مین ٦ِٝ ػ
ایتی ذامٝ ای معـا٦ٰ ىـنیـٌ  ًةـ ًٌ ةاٜخ پیٍلـنت ةعىـی اف ذامٝـ هوؼ ًةیکاؿی ٌ ناِؿ

ٌٰت وؼ ـػٳ گ٥تنؼ ک هػ ٌاٰی( چنـؼین ةـاؿ تٍلـٖ ىؿ  ًالت. م ٍگـ ) ٌٰت ػؿ ٌالیت ٰ ربی ػ
ـکقی تتؼیٲ وؼ ٌٰت م ٍامننـؼی کـاؿی ـ ىٌ  هػ ـ٤یـت ٌ ت ـالاك ٘ ٌاٰی ذؼیؼ ة ةاؿ انتعاب 

انـؼ. ػؿ ذـیـان لـاٯ  هٜٱت مالشٙات لیالی انتعاب وـؼ ٩٤ًٖ ة ًالت، ةٱک هٌی نتٍػ
ٍامننؼی ذؾب ةٍػیر ًای گؾوتى ٌٰت مصٱی ت ـای  ًػ ژہة ٌنـى پٌـ ٌ ىـا  ای انکىـا٤ی اف ػ

ٍٰیؼ و١ٲ ٌ اوت١اٰقایی ؿا نؼاوت ای معا٥ٰین ىایي ٤ٝاٰیت الت. یکی ػیگـ اف ٜٱٲ ا٤ق  ًت
ٌٰتؼاؿی ِٝی٦ ػؿ لٕض ٌالیت الت.  ٍگـ، ػ  ػؿ ٌالیت ٰ

ٍٰین مصٱی ػؿ ةـظی منأ٪ محٲ مصمـؼ آ٠ـ ًةا ٌذٍػی کی: پىلیك مزل هنله و ؼوی  ًپ
ٌٰـت ػؿ من٩ٕـيمی ػؿ ميةمیاؿ ن٩ي م هٌ افؿ  ، امـا ةـظـٍؿػ ًػاوـت ًاؿ شٍّؿ معا٥ٰین ػ
ـػٳ، ةاٜخ ى ایتی ٌ ظىم ذامٝای ٠یـ اظال٤ی ظٍػ ةا م اکـرث  ظٍػ وؼنؼ. ًنمتت ة ًناِؿ

پی ة هرشکت کننؼ ـات من٥ـی آن ةــ  ًگان ػؿ گ٥تگٍی گٌـ ٍٰین مصٱـی ٌ تـاجی ةـظٍؿػ ةؼ پ
ـػنؼ. آن هاواؿ  ًذامٝ ٍٰین مصٱی اکرث  ًمچنین گ٥تنؼ کىا يک ـاػی الت ک اً پ  ًمتىکٲ اف ا٤

ـاػ ممٱصی کىػؿ لاة٪ ٍّٜ گـٌ  پ  ًای ممٱض ةٍػنؼ. ا٤ ای ممـٱض ىـػؿ لاة٪ ٍّٜ گٌـ
ف ىم يای لٍء متىؿ٤تاؿ  ً( ةٍػنؼ ٌ ةً)مٱیى ٍٰین ػیـؼ اً مرـؼػ همتنؼ، امٌـ  هػؿ ٰتـاك پـ
ف يوٍنؼ. ةـظی اف آن می نـؼ، ىػ می ًای ٠یـ ٨انٍنی ٌ ظال٣ ظٍػ اػامىؿ٤تاؿ  ًنیق ة ها امٌـ

ـ٤تاؿ ٌ مصاکميیچ کؼاٳ آنىٌ ناکنٍن  ـػٳ ة ًا گ ػاوـتنؼ  هاوـاؿ این مٍٍِٛ نیق  ًنىؼنؼ. م
ـػ ًالت ک هوؼ هػیؼ ًک ات ٨ٍمی نیق ػظاٰـت کـ ٍٰین مصٱی ػؿ مناٜف ٌ  هةـظی ا٨ٌات پ

ف این مىکالت وؼ ٍاٰی ةـ  هٜامٲ ةٌـ ٌٰم ـػٳ  ایـن مٍِـٍٛ  ًکـی ةــک ةـ هانؼ. ةـظی اف م
ـػنؼ  هاواؿ   .ک
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ـػ هاین مٍٍِٛ اواؿ  ًاػی ةيیک ٨ٍمنؼان لاة٪ ذ  ٌ چنین گ٥ت:  هک

ف

ـػٳ ةیان ػاوـتنؼ کـ کمتىظ كىای امنیتی ملی افغان: کمتـٍػ  ًػؿ ذـیان ذٱمات گ٥تامن، م
ٍاٰی  ٌٰمـ ٍای امنیتی مٱی ا١٤ان معٌٍٍـا ػؿ  ٌاؿ، افؿ ىـ٨ ٌ چــط ةاٜـخ شّـٍؿ  های ظــ

ٍاٰی  ًةیـان ػاوـتنؼ کـا يـالت. آن هٔاٰتان ػؿاین منأ٪ وؼ هگمرتػ ٌٰمـ ٌ  های افؿ ىـػؿ 
ٍاٰی چـط نیق ٩٤ٖ شٍّؿ آن ٌٰم ٌاؿ اؿػٌی مٱی شٍّؿ نؼاؿػ ٌ ػؿ  چنـؼ  ًا مصـؼٌػ ةـيظـ

ٍاٰی افؿ ىالت.  ها وؼيآن ًپٍلت ٌٰم ـا ػؿ  ٍٰین مصٱی اظی پ اف پ تىکیٲ  همچنین یک گٌـ
ٍاٰی  هوؼ ٌٰم ٍٰین مٱی نیق ػؿ لٕض  کم الت. ةمیاؿ مصؼٌػ ٌ  های یاػ وؼىٌ تىکیٲ پ

ٍامٲ ةاٜخ شٍّؿ گمرتػ ٍگـ وؼ هاین ٜ ـا٣ ٌالیت ٰ  الت.  هٔاٰتان ػؿ أ

 گ٥ت:  هیک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ این ةاؿ 

ٍگـ  ای ائتالف ةین املللی:هنیؽو  متانه  ای تيفیىیهعملیات  ـػان ػؿ ٌالیـت ٰـ فنـان ٌ مـ
ٌٰت کً اف ٔــ٣ وـث انرـاٳ مـی وـٍنؼ ٌ  ـ٤ؼاؿ ػ ٍای ٔ ـانی وان ؿا اف ٜمٱیات ىای ٨ نگ
ـػٳ مٱکی ؿا ػچـاؿ تٱ٥ـات مـی لـافػ ةیـان  ٍایی ةـٜٱیً وٍؿویان کً م نیق ٜمٱیات ىای ى
ٍای ةـین املٱٱـی ٜنٝنـات ٌ ـػٳ ةیان ػاوتنؼ کً ػؿ ذـیان ٜمٱیات ىای وتانً ٨  ػاوتنؼ.  م

ایت منی کننؼ.  ـػٳ ؿا ٜؿ  کٱتٍؿ م
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ٍاٰی ةـ  ٌٰم ـػٳ  ـػنؼ ٌ ػؿ ذـیان گ٥تامن  هاین مٍٍِٛ اواؿ  ًکی ةـک ة هم پـی ىـک ای گٌـ
 چنین گ٥تنؼ: 

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ل ٍ  ًػؿ ذـیان پٌـ پی، مٍـاشتىگ٥تگ گـان اف  هٌ رسٌی نٙـیـات، رشکـت کننـؼىا ً ای گٌـ

ـای ٌٱض ٌ جتـات پایـؼاؿ ٌ آینـؼ ـات ةمیاؿ م٥یؼ ٌ مٍجـی ؿا ة ٍگـ ةـظی نٙ رت يـة هٌالیت ٰ
ٍانان ٌ متاٳ  ـػان، ذ ـای فنان، م ٍگـ اؿائة ـػٳ ٌالیت ٰ ـػنؼ. آن ًم ـکـق ػؿ چيک  ًاؿ لـاشيـا مت

ـػنؼ:   الالی ک

ٌٰتی مصٱی ػؿ ياٌالشات الالی ػؿ اؿگان .1  ـ ػٌ ةعي مٱکی ٌ نٙامیىای ػ
ـات ػؿ پاٰیمی ٌ تىکیٲ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی  .2  ترؼیؼ نٙـ، اٌالشات ٌ ت١یی
ـاٳ  ًة ًتٍذ .3 ٌگ ـ٤یت های ا٨تٍاػی ٌ انکىا٤ی ٌ الت٥اػىپـ ـٌت  ٌىا  اف ٘ ای ىـ٤

 مٍذٍػ 
ـػن آن ػؿ  ػؿةىــ ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن ٌش٧ٍ٩  .4 لٕض ٌالیت ٌ وامٲ ک

ـاٳ ٌٱض  ٌگ  پـ

ـانی ٌ  ای ملکی و نظامی:های ظولتی مزلی ظؼ ةضه هاىالرات افافی ظؼ اؼگان ـػٳ نگ م
پی ػؿ مـٍؿػ ِـ٦ٝ شکٍمـت مصٱـی ػؿ ىا ػؿ ذـیان گ٥تامن ىتىٍیي ظٍػ ؿا ةاؿ  ای گٌـ

ـای شکٍمت ػاؿی ظـٍب پیىـن نٙامیـ ػٌ ةعي مٱکی ٌ ى ـاف ػاوتنؼ. ة ـػیـؼ کـياة  ًاػ گ
ای کٱیؼی ةــ الـاك مالشٙـات ىربی ٌالیت ٌ لایـ پمت ىاٌٯ نتایؼ انتعاب ؿ  ًػؿ مـشٱ

ـػ، ةٱک ٍاة٪ کـاؿی ظـٍب ٌـٍؿت  ًلیالی ٌٍؿت ةگی ـ٤یت ٌ ل ٍامننؼی، ٘ ةایؼ ةـ الاك ت
ـػ.  ـػٳ نیق ػؿ این ؿاةٕىةگی ـ٤ت ًمچنین نٙـ م ٌٰت ػؿ تٝیین ؿ وٍػ  ًگ ربی ٌالیـت ىـٌ ػ

ـنؼ.  ًؿا نیق ػؿیا٤ت ػاوت ًةقؿگان ذامٝ هةایؼ ػیؼگا  ٌ مؼ نٙـ ةگی

 مؼنی ػؿ این مٍؿػ چنین گ٥ت:  ًیک تن اف ٤ٝاٰین ذامٝ
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ـػٳ ة ٨ًؼٳ ةٝؼی ک ـػنؼ، یک متاؿف  هآن اواؿ  ًم ٤ماػ اػاؿی ةـٍػ.  ًذؼی ٌ مٍجـ ةـ ٜٱی هک
ــؼ ػؿ م٩اةــٲ کاؿ  ــی ةای ــت مصٱ ٌٰ ـػػ ــؼ اف ٔـیــ٪ يــای ظــٍػ پالــعگٍ ةاوــؼ. آنىــک ا گ٥تن

ـػ. اٌالشات ةایؼ اف ةعي ٜـؼٰی ٌ ٨ّـایی  می پالعگٍیی ٌ و٥ا٤یت ٍان ٤ماػ ؿا مصٍ ک ت
ـػػ.  ًرشٌٛ وٍػ. ةایؼ لیمتم مرافات ٌ مکا٤ات ة ٌا٨ٝی آن تٕتی٪ گ  ٌٍؿت ٜمٱی ٌ 

ـاػ مصٱی اف پٲ اٜٱم چنین گ٥ت:   ػؿ این مٍؿػ یک تن اف ا٤

ـػنؼ کيمصٱی شٲ اظتال٤ات " ؿا پیىن ا ٔـس تىکیٲ "مکانیقٳيایت آنيػؿ ن اف ٔـیـ٪  ًاػ ک
ـػٳ ٤ٝاٯ ٌ  ـای شٲ اظتال٤ات ٌ مىکالت م ؿیي ل٥یؼان ٌ ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ لٕض مصٱی ة

ـا وٍػ. آن ـػنؼ کيا پیىنياذ ٌٰت ةایؼ این مکانیق مصٱـی شـٲ اظتال٤ـات ؿا شامیـت  ًاػ ک ػ
ـػ ٍ  هک ٌٰـت ةایـؼ ؿاىٌ اف ٔـی٪ و ـا کنـؼ. ػ ایـن  ًاظتیـاؿاتی ؿا نیـق ةـای مصٱـی آن ؿا اذـ
 ٍ ـػا ؿاىو ٍٰیت  هت٥ٍیْ ک ـایىان تٝیین منایؼ. ىٌ ممئ  ایی ؿا نیق ة

 چنین گ٥ت:  ًیک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ این فمین

ـات ؿا اؿائـيای امنیتی مٱی ا١٤ان نیق آنىػؿ مٍؿػ نیـٌ   ـػنـؼ کـ ًا ةـظی نٙـ ٍانـؼ  مـی ًک ت
ـات محتتی ؿا ػؿ این ةعي ایراػ کنؼ.   ت١یی

ل ٍٰین ةایؼ ػؿ مٍؿػ پٌـ  ًٍٰین مصٱـی ػ٨ـت ةیىـرتی ةـذٱث ٌ ذـؾب پـ ًػؿ ٨ؼٳ اٌٯ پ
ل هظـد ػاػ ذٱث ٌ ذؾب ػظیٲ لافنؼ. لپن  ًٌ ةقؿگان ٨ٍمی ؿا ػؿ مصالت ٜمال ػؿ پٌـ
ـػ آنىآمٍفه ػ ا ةیىرت اف ٨تٲيآن ًةایؼ ة ةاوـنؼ.  ًا ػاوـتيـنؼ ٌ یک نٙاؿت ٨ٍی اف ٜمٱکـ

ٍٰین مصٱی پالـعگٍ ةاوـنؼ. آنى ـػ پ ـاةـٜمٱک ٍٰین ةایؼ ػؿ ة ایـن  ًا ةـيـمچنین م٩امات پ
ٍٰین مصٱی ة ًةاٌؿ ةٍػنؼ ک ـاٳ پ ٌگ ـات محتـت  مـی ػؿلتی تٕتی٪ وـٍػ ًاگـ پـ ٍانـؼ تـإجی ت

 ةاوؼ.  ًةیىرتی ؿا ةـ امنیت ٌالیت ػاوت
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ٍٰین مٱـی نیـق ػؿ  ًمچنین ةى ـاػ پـ ٍگـ، ةایؼ تٝؼاػ ا٤ـ ٜٱت م٨ٍٝیت الرتاتژیک ٌالیت ٰ
   لٕض ٌالیت ا٤قایي یاةؼ.

ٍای مٱـی امنیتـی ای اکامالتی ٔاٰتان ةيؿاىٌ ىا  ممیـ ٍگـ ٌ پاکمتان نیق ةایؼ تٍلٖ ٨ ین ٰ
ـػػ ٌ تٍذ ا يـرسشؼات ػؿ این ٌالیـت وـٍػ. ػؿ ایـن مـٍؿػ آن ًةیىرتی ة ًا١٤ان ممؼٌػ گ

ـػنؼ کيپیىن ٌٰـت ًاػ ک ٍگـ ةا پاکمـتان ػ ـای ش٥ٚ امنیت مـف ٰ ٍانـؼ اف ٨ٍمنـؼانان  مـی ة ت
ـا آنيلاة٪ ذ ـنؼ، فی ـػنـؼ ٌ  مـی هالـت٥اػىا  ممیـ اػ اف اینيا ػؿ ػٌؿان ذياػی کمک ةگی ک

 ا آوناینؼ. ىظٍةی ةا این ممیـ  ًة

 اػی چنین گ٥ت: يػؿ این مٍؿػ یک تن اف ٨ٍمنؼانان لاة٪ ذ

ـػٳ ةى ـػنؼ ٌ گ٥تنؼ ک هم ػیگـ نیق اواؿ يمٍٍِٛ م ًمچنین م اؿػٌی مٱی نیق ػؿ مـٍؿػ  ًک
ـػ. آن ـاػ مٱکی ػؿ شین ذنگ ةا ٔاٰتان ةایؼ اف اشتیآ ةیىـرتی کـاؿ ةگیـ ا يـمصا٤ٙت اف ا٤

ـػٳ مٱکی ةٍػ ـا٨ث ذان ٌ ماٯ م ٔــ٣ منـأ٪ ٠یــ نٙـامی وـٱیک نکننـؼ.  ًٌ ةـ هةایؼ م
ـاف ػاوـت ـانی ظٍػ ؿا ػؿ ایـن مـٍؿػ اةـ ٍاٰی چـط نگ ٌٰم ـػٳ   ًنگـامی کـى ًٌ گ٥تنـؼ کـ ًم

ـ٤تـ هٔاٰتان ػؿ آن پنـا ًذاتی ک ًکننؼ، اؿػٌی مٱی ٨ـی می ًان ةاالی اؿػٌ شمٱٔاٰت انـؼ  ًگ
ـاؿىؿا مٍؿػ   نؼ. ىػ می ؼ٣ ٨

 کی ةـک ػؿ این مٍؿػ چنین گ٥ت:  هیک تن اف ؿیي ل٥یؼان مصٱی ةـ 

ـ  ٍای ائتال٣ ةین املٱٱی نیق ة ٍا ًاػات اؿائيظی پیىتنػؿ مٍؿػ شٍّؿ ٨ ـػٳ ظ ـػیؼ ٌ م ان ىگ
ٍای ائتال٣ ة ًتٍذ ٍای امنیتی مٱی ا١٤ان ىشامیت  ًةیىرت ٨ ای ٍٰذمتیکی ٌ تعنیکی اف ٨
ـػٳ ؿا ىـذای شٍّؿ ٌ ػظاٰت ممت٩یم ػؿ ذنـگ ةٍػنـؼ. ٜمٱیـات  ًة ٍای ائـتال٣ مـ ای ٨ـ
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 ًشامیــت اف ٔاٰتــان ػؿ لــٕض ذامٝــ ًٌ ةاٜــخ ت٩ٍیــت ؿٌشیــ ًةیىــرت ظىــمگین لــاظت
ٍای ائتال٣ ؿا ػومن ػانمت می ـػٳ ٨ ـا م  ةـا ػومنانىـان ًٌ ٔتیٝتـا اف کمـانی کـ ًوٍػ. فی
ـػٳ مصٱـی ةـيکننؼ. آن می ذنگنؼ شامیت می ـػنـؼ شمالـیت مـ ای ىـٜمٱیـات  ًا تإکیـؼ ک

ٍای امنیتی ا١٤ان ةمیاؿ کمرت الت نمتت ة ٍای ائتال٣. ىٜٱمیات  ًتالوی ٨  ای ٨

ـػ: يچنین ا٘ ًٰن گ٥تگٍ ػؿ این فمینیک تن اف اورتاک کننؼ گان ػؿ مرا  اؿ نٙـ ک

ت٩ـیتا متـامی  :تخعیع نظؽ، اىالرات و تغییؽات ظؼ پالیقی و تنکیل مىؼای ىلس والیتی
ـاػی ک ٍ  ًا٤ پیىػؿ گ٥تگ ـػنؼ ةـىا ً مٍاشت، ای گٌـ ایـن ةـاٌؿ  ًٌ رسٌی نٙـیات اورتاک ک
ـنام ًةٍػنؼ ک ـاٳ  ً"ة ٌگ الـت ٌ  هناکاٳ ٌ وکمت ظـٍؿػٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ" ٤ٝٱی یک پـ

ـای ٌـٱض ؿا يوٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٤ٝٱی نیق یک وٍؿای ناکاؿآمؼ الت ٌ آن ٍامننؼی کاؿ ةـ ا ت
ـػنؼ کيا پیىنينؼاؿنؼ. آن ٍا ًاػ ک ٌا٨ٝا ظ ٌٰت  ـػٳ مصـٲ ىاگـ ػ ان آٌؿػن ٌٱض الت، ةایؼ م

ـاٳ اػ٠اٳ کنؼ معٌٍٍا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ٜٱامی ػینی ؿا.  ٌگ  ؿا ػؿ پـ

 چنین گ٥ت:  ًةقؿگان ٨ٍمی ػؿ این فمینیک تن اف 

ٍانان ٍّٜ ذامٝ  گ٥ت:  همؼنی ػؿاین ةاؿ  ًیکی اف ذ
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ـانـی  هاکرث اورتاک کننـؼ  :حعیعای های اكتياظی و انکنافی و فؽىت هپؽوگؽام  گـان نگ
ـػ ـاف ک ٍان یکـی  ًٌ این مىکٲ ؿا ةـ هظٍػ ؿا ػؿ مٍؿػ ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ػؿ لٕض ٌالیت اة ٜنـ

ٍامٲ اٌٱی اػام ـػٳ ؿا مرتٍؿ ة ًاف ٜ ـػنؼ. ٩٤ـ م ـوم ات ذاؿی ة  ًذمٱــ کاؿی اف ى ًمناٜف
ـای اینکـى٤ٝاٰیت  ـػٳ ة ٌٰتی میکنؼ. ةّٝی اف م ةاوـنؼ ػؿ ایـن  ًٜایـؼی ػاوـت ًای ِؼ ػ

ات ل ـنؼ ٌ ةـظی ػیگـ چٍن می ميمناٜف ای ىـٜامـٲ ٩٤ــ ٌ ةـؼةعتی  ًکننؼ کـ می ٤کـ گی
ٌٰت الت، ٌ ةيمٍذٍػ آن ـای اش٩ـا٧ ش٩ـ٧ٍ ظـٍػ ٌ ظـتم ةـی  ًاین ةاٌؿنؼ کـ ًا ػ ةایـؼ ةـ

ٌٰت ذنگیؼ.   ٜؼاٰتی ٌ تتٝیْ ةا ػ

ـػٳ ة ـٌت  ًػؿ این مٍؿػ م ٍگـ ػؿ اظتیـاؿ ػاؿػ اوـاؿ  ًک ای منالتیى٤ ـػنـؼ ٌ  هٌالیت ٰ ک
ٌٰت تٍذ ًچنانچ ًگ٥تنؼ ک ـات محتـت  مـی ةاوؼ ًا ػاوتياین ةعى ًکا٤ی ة ًػ ٍانـؼ ت١ییـ ت

ـػٳ ایراػ کنؼ هفیاػی ؿا ػؿ فنؼ ٍاؿػ التى. این ةعي گی م  :ای وامٲ این م

ـػٳ گ٥تنؼ کـمعاظن غنی ظؼ فعس والیت:  ٍگـ ػٌ نـٍٛ  ًم ػؿ ةعـي مٝـاػن ػؿ ٌالیـت ٰـ
محـٲ مٝـؼن مـن ٜینـک ػؿ ) همٝاػن ٌذٍػ ػاؿػ: ةـظی اف این مٝـاػن ةمـیاؿ کـالن ةـٍػ

ٍاٰی مصمؼ آ٠ ةاوـؼ ٌ نـٍٛ ػٌٳ  مـی گؾاؿی کـالن ٌ ةٱنـؼ مـؼت ًنیافمنؼ رسمای ًک( ًٌٰم
 های کٍچـک کٍتـاىـگـؾاؿی  ًػؿ ٠اٰث رسمایـ ًک هفٌػ ةٍػ همٝاػن مٝاػن کٍچک ةا ةافػ

ـػػ ٌ می مؼت ٤ٝاٯ ٍانؼ ػؿ کٍتا می گ ـػٳ ٤ـ ًمؼت فمین هت ـای م ٍایؼ ؿا ة م ـاىاوت١اٯ ٌ ٜ
 لافػ. 

ـاػ مصٱی اورتاک کننؼ ـػ: يػؿ گ٥تامن چنین ا٘ هیک تن اف ا٤  اؿ نٙـ ک

ٍگـ یـک ٌالیـت  ًاؿ ػاوـتنؼ کـيا ا٘يآن ای صىب کناوؼؾی و ةاغعاؼی:هفؽىت  ٌالیـت ٰـ
ٌان، ذنگٱىفؿاٜتی الت. این ٌالیت ػاؿای فمین  ـا ٍ يـای شاٌٱعیق، منـاةٞ آةـی ٤ـ ٌ  های انتـ

ٍ يةا٠ ٌان  های می ـا ـظی  ًلت. چنانچا٤ ٌٰت ة ـٌژہػ ـا ياؿ آةيای کنرتٯ ٌ مى پ ای ذاؿی ؿا اذـ
ـػٳ ٍاننـؼ فمـین  می کنؼ، م ـنـؼ. ىـت ٜٱـت ٜـؼٳ  ًمچنـین ةـىای ةیىـرتی ؿا فیــ کىـت ةگی

ٍ ى ًمٍذٍػیت ٤اةـیک ـٌلن می ٍ ى ًٌ رسػظان های پ ذـات ػؿ لـٕض ٌالیـت  های ش٥ٚ میـ
ـػٳ متایٲ ة ٍگـ م ٌٰت ًاػام ًٰ ٍانؼ فمین می ةا٠ؼاؿی نؼاؿنؼ. ػ ـای تٝؼاػ فیاػی اف  ًت اوت١اٯ ة
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ـاػ ذامٝ ـاٳ  ًا٤ ٌگ ای فؿاٜتی ٌ ةا٠ؼاؿی ػؿ لٕض ٌالیت ایراػ کنؼ ٌ ىؿا اف ٔـی٪ تٕتی٪ پـ
 ًٜٱیـ ًای ممـٱصانىـ٤ٝاٰیـت  ًـگق ػلت ةـىةاونؼ  ًـػٳ و١ٲ ٌ ػؿآمؼ منالث ػاوتاگـ م
ٌٰت ٌٰت ؿا شامیت منی ػ ٍجـ ػؿ  می کننؼ. این کاؿ می فننؼ ٌ ػ ٍانؼ یـک گـاٳ ذـؼی ٌ مـ  ؿاهت

ٍگـ ةاوؼ.   ٌٱض ػؿ ٌالیت ٰ

پـی،  :ةنــؽتلىیت راکمیت كـانىن ورلـىق  ٍگـ ػؿ ذـیـان ذٱمـات گٌـ ـػٳ ٌالیـت ٰـ مـ
ـات، ػؿ مٍؿػ ٦ِٝ شاکمیت ٨انٍن ٌ تعٕی ىا ً مٍاشت ای ش٩ـ٧ٍ ةرشـی ىـٌ رسٌی نٙ
ـانی  ًػؿ گٍو ٍگـ نگ ـاف ػاوـتنؼ. آنىٌ کناؿ ٌالیت ٰ ـای یـک  ًا گ٥تنـؼ کـيـای ظٍػ ؿا اة ةـ

ٌتٕتیـ٪ ٜـؼاٰت، مـا نیافمنـؼ شاکمیـت ٨ـانٍن  مـتیم. ىشکٍمت ػاؿی ظٍب، ایراػ ٌٱض 
ٍانین ٌٍؿت ًشاکمیتی ک ٌٰـت گ می اف ٔـی٪ تٕتی٪ ذؼی ٨ ـای اینکـاؿ نیافمنـؼ ػ ـػ ٌ ةـ یـ

ـػنـؼ کـىمچنین ػؿ مٍؿػ تعٕی ىا يمتیم. آنى٨ٍی  تٍلـٖ  ًای ش٧ٍ٩ ةرشی وـکایت ک
ـى ـػٳ اف ایـن ٌِـٝیت ظمـت مـی ٌـٍؿت ًـ ػٌ ٔـ٣ ػؿگیـ ػؿ مناٜف ـػ. مـ  ةٍػنـؼ ٌ ًگیـ
ٍاٰی ةـ  می ٌٰم ٍانان  ٍان این ظمتگی ؿا ػؿ ذمالت یک تن اف ذ ػؿ ذـیـان  ًکی ةـک کـ هت

ـػ ػیؼ. اٌ گ٥ت:   گ٥تامن ٌٱض ةیان ک

ـػنؼ کيا پیىنيآن ٍای امنیتی ا١٤ان اؿت٩اءةىــ ٍٳ ش٧ٍ٩ يم٥ ًاػ ک پیؼا کنؼ.  ةایؼ ػؿ ةین ٨
ـػٳ چیمت ٌ آن ًا ةایؼ ةؼاننؼ کيآن ـا ٌ چگٍنيش٧ٍ٩ م ـػٳ ػ٤ٛا  ًا چ ةایؼ اف ش٧ٍ٩ م

ـ٤تةىــ ش٧ٍ٩  ًا ةایؼ اشرتاٳ ةيکننؼ. آن ـا گ ـاٜات کننؼ.  ًؿا ةیىرت ٤  ٌ م

ـػ هاین مٍٍِٛ اواؿ  ًظٍةی ة ًمؼنی ة ًیک تن اف ٤ٝاٰین ذامٝ  ٌ گ٥ت:  هک
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ٍا  ػؿ گ٥تامن نیق چنین گ٥ت:  هـان اورتاک کننؼىیک تن اف ظ

 اظات منضً مؽظمهپینن .5
ـػٳ پیىنىػؿ ذـیان متاشحات ٌ گ٥تامن   ًػؿ ؿالتای ؿلیؼن ةاػات مىعَ ؽیٲ ؿا يا، م
ٌٰت، نىٌٱض پایؼاؿ اف ٔـی٪ ٤ٝاٰیت  مؼنی ،ٌ ةا  ًای ةین املٱٱی ٌ ذامٝىاػيای مٍجـ ػ

ٍگـ، اؿائ ات ػؿ ٌالیت ٰ ـ٤نت ٜٱٲ الالی مناٜف ـػنؼ: ًػؿ نٙـ گ  ک

 ای ظولتی مزلی هاىالرات افافی ظؼ اؼگان
کٱیؼی نتایؼ ای ىربی ٌالیت ٌ پمت ىتٝیینات ؿ ( 1) ظؼ ةضه رکىمت ظاؼی صىب:

ٍامننؼی  ًةایؼ ةـ الاك وایمت ًرص٣ ةـ الاك مالشٙات لیالی ةاوؼ، ةٱک لاالؿی ٌ ت
ـػػ ًٜٱی هٌا٨ٝی ٌ ذؼی متاؿف  ٳةایؼ یک مکانیق ( 2؛ )ةاوؼ ٌٰت ( 3؛ )٤ماػ اػاؿی ایراػ گ ػ

ات مصٱی اف ٔـی٪  ًٌ لٝی ة هػاػ ءمصٱی شٲ اظتال٤ات ؿا اؿت٩ا ٳةایؼ مکانیق  شٲ مناٜف
 ٍ ـاٳ ٌٱض ػظیٲ وٍنؼ.  هصٱی وؼای مؿاىو ٌگ  ٌ ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ پـ

ٍٰین مصٱی ٌ نٙاؿت ذؼی اف ٤ٝاٰیت ( 1)ظؼ ةضه نظامی:  ای ىاٌالشات الالی ػؿ پ
ٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی مٱی ػؿ متاٳ لاشات ٌالیت( 2؛ )ايآن ٍای پ  ًتٍذ( 3؛ )ا٤قایي تٝؼاػ ٨

ٍای ام ًةیىرت ٌ ذؼی تـ ة ـاػ مٱکی تٍلٖ ٨ مٱی ا١٤ان معٌٍٍا اؿػٌی نیتی ش٥ٚ ذان ا٤
ٍای ائتال٣ ةـ شامىت٦٨ٍ ٜمٱیات ( 4؛ )مٱی ـکق ٨ ٍای ائتال٣ ٌ مت یت تعنیکی ٌ ای ٨

ٍای ا١٤ان  .ٍٰذمتیکی ٨

أمینان اف ا٤قایي آگاىی ٜامً ػؿ مٍؿػ ( 1) :تلىیت راکمیت كانىن ورلىق ةنـؽ
 (3؛ )تٕتی٪ آنتٕتی٪ ٨انٍن ٌ نٙاؿت ٨ٍی اف ( 2؛ )ش٧ٍ٩ ةىــ ٌ اؿفويا ٌ الالات آن

ٍای نٙامی ا١٤ان ٌ اّٜای وٍؿای ٌٱض ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ةرش، اؿفه ـای ٨ ىا  آگاىی ػىی ة
ـای أمینان اف شامیت اف ش٧ٍ٩ ةىــ ػؿ ذـیان ٤ٝاٰیت ىای آنان.  ٌ الالات آن ة

انصالٯ ( 1) تخعیع نظؽ، اىالرات و تغییؽات ظؼ پالیقی و تنکیل مىؼای ىلس والیتی:
ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػی٤ٝٱی ٌ ت١ییـ الرتاتوٍؿای ٌٱض ٌالیتی  ٌگ ـػن ( 2؛ )ِژی پـ ػظیٲ ک
ل ًذامٝ، ٜٱام، ةـفگان ٨ٍمی ـاػ نیکناٳ ػؿ پٌـ کاؿ ةیىرت ػؿ ةعي ( 3؛ )ٌٱض ًمؼنی ٌ ا٤

ـای ٌٱض  ًی ٜامىآگا ـامٍن ٌٱض . ٌیـ( تؼ4)ة ـنامً ىای آگاىی ػىی پی  ة



 
 

78 
 

 

 واليت لىگؽنلنه ىلس  ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ژہتٕتی٪ ( 1) :ای مىحىظهای اكتياظی و انکنافی و فؽىت هپؽوگؽام  هة هتىح ای ى پٌـ
ـٌت  ًرسمای ـای ایراػ ٤ اؿ ٌ کنرتٯ يم( 2؛ )ای و١ٱیىگؾاؿی کٍچک ػؿ ةعي مٝاػن ة

لن  ًایراػ کاؿظان( 3؛ )ـای انکىا٣ کىاٌؿفی ػؿ لٕض ٌالیتای ذاؿی ةيآة ذات پٌـ
 ٍ ٍ ى ًٌ رسػظان همی ـای انکىا٣ ٌنٝت ةا٠ؼاؿی های ش٥ٚ می  . ذات ة
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ٤رشػ ؿاه ًاین ن٩ى ـ٤ی ًٌ ممایٱی ؿا ة ای کٱیؼیى ًای اف یا٤ت هة ـػ  می مٝ گی

ـکقىوکٲ مىٍؿت  ًةىا  ػؿ ذـیان مىٍؿت ًک ـاػی ٌ ى ًی، مٍاشتىگـٌ  ای متم ای ان٥
ـػٳ ػؿ ٌالیت ٠قنی  ـػیؼ ؿاهرسٌی نٙـیات ةا مناینؼگان م اف ىا  این مىٍؿت .انؼافی گ

ٌاشؼ ش٧ٍ٩  ؿاهمؼنی  ًای ذامٝىٔـ٣ لافمان  یٲ يیٍناما تمةىــ انؼافی ٌ اف ذانث 
ـػیؼ. این مىٍؿت ـػٳ کىگ٥تگٍ  11 ًػؿ ٌالیت ٠قنی منصیخ ةعىی اف مـشٱىا  گ  ًای م

 ًا١٤انمتان ةةىــ ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ 
ٍا مصٱی  ؿاه ًن٩ى 34تا  هانؼافی وؼ ؿاهتن ا١٤ان ٜاػی  45۱۱اف  يیة یىمنٍٙؿ نٙـظ

ـای ٌٱض )یک ن٩ى ـای  ؿاه ًة ـػىة  ػ.ـ ٌالیت( ٔـس گ

 ، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی همعؽفی والیت: حغؽافی .2
ٍگـ ػؿ وامٯ  ًذنٍب رش٧ ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت ٌالیت ٠قنی ػؿ ٌ ةا ٌالیات پکتیا ٌ ٰ

رش٧، ةا پکتیکا ػؿ ذنٍب رش٧، ةا فاةٲ ػؿ ذنٍب ٠ـب، ةا ػایکنؼی ٌ ةامیان ػؿ وامٯ 
ـاةـ ةا  می م مـفى٠ـب ٌ ةا ٌؿػک ػؿ وامٯ  کیٱٍمرت  23378ةاوؼ. این ٌالیت مماشتی ة

ٍ  6۱مـةٞ ػاؿػ. ةیىرت اف ن٦ٍ یا ) ؼ( این ٌالیت ک ٍ  ًمتانی ٌیا نیمىػٌؿ  متانیىک
ؼ( ػیگـ یا ةیىرت اف یک  36ؼ ٌ اما )ىػ می تىکیٲىا  هقاؿ ىا ؿا يةاوؼ ٌ لاکنین آن می ػٌؿ

ـ٤تىلٍٳ ٠قنی ؿا اؿاِی  ـاگ ٍاؿ ٤ ٍاٳ پىتٍن ػؿ آن لاکن ًک ًم ةاونؼ. ػؿ ٠قنی  می اکرثاً ا٨
الرتاتیژیک ٌ  ه. ٠قنی ػؿ ممیـ ذاػکننؼ می نیق فنؼگیىا  ٌ کٍچیىا  ای تاذیکىا٨ٱیت 

ـ٤تى( کاةٲ ٌ ٨نؼ1ـاهىم ا٨تٍاػی )وايم ـاؿ گ ـاکق  ًاؿ ٨ ٌ اف نٙـ تاؿیعی یکی اف م
 الت.  هةٍػىا ـ يا٨تٍاػی میان این و

 الت. ا٨تٍاػ ٠قنی ٜمؼتإ فؿاٜتی هوؼ هذمٝیت ٠قنی شؼٌػ یک میٱیٍن ن٥ـ تعمین فػ
ـاد نىؼىتا  ًةاوؼ ٌ اما مناةٞ مٝؼنی نیق ػاؿػ ک می الت. ػؿ ٠قنی ٩٤ٖ ػٌ  هنٍف التع

ای تراؿتی ٠قنی ػؿ ةعي ىةقؿگ منک ٌ چاکٱیت ٌذٍػ ػاؿػ. اکرث ٤ٝاٰیت  ًکاؿظان
ؼ منتٞ ػؿآمؼ  57ةاوؼ ٌ فؿاٜت ةقؿگرتین یا  می مصٍٍالت فؿاٜتی ٌ ماٰؼاؿی ػٌؿ

ٍاػ اف مناةٞ  اذـین اف ظاؿد نیق یکیيتٍلٖ م هؼ. پٍٯ اؿلاٯ وؼىػ می ؿا تىکیٲىا  هظان
ـای لاکنین ٠قنی هٜمؼ  ةاوؼ.  می ٜایؼاتی ة

ٌٰت ػؿ چنؼین  ًٜٱت شٍّؿ ٨اةٲ تٍذ ًامنیت ػؿ ٌالیت ٠قنی، ة ٔاٰتان ٌ ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی این ٌالیت وکننؼ ، ةعأـ 2۱14ٍؿی يػؿ ذـیان انتعاةات ؿیالت ذم ةاوؼ. می هٌٰم

 ٌ ـاکق ؿؤی گیـی ػؿ چنؼین  ٌٰت ٌ نا ؤمنی م ٍاٰی ٠قنی ممؼٌػ شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ ٰم
 مانؼنؼ. 
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ٍان پایتعت ٤ـ  ًمؼت یکماٯ ة ٠ًقنی ة 2۱13ػؿ لاٯ  نگ الالمی آلیا اف لٍی ىٜن
ـػیؼ. ISESCOنگی الالمی )ىلافمان ةین املٱٱی آمٍفوی ٌ ٤ـ   ( انتعاب گ

 حنگ: انىاع و عىامل حنگ هتزلیل و تخؿی .3
ٍامٲ ٜمؼ :و ةاؾیگؽان هانىاع عمع ٌٰت ا١٤انمتان ًذنگ ک هاکرث اورتاک کننؼگان ٜ  ةین ػ

 ربی ٔاٰتانىؿ  ًوٍػ ٌ وٍؿوگـی ة می شامیت ای نٙامی ةین املٱٱیىاف ٔـ٣ نیٌـ  ًک
ـػنؼ. ًةاوؼ ؿا منصیخ ذنگ ممٱصان می ـان ٜمؼ ًگ٥ت ًة ونالایی ک ـػٳ ةافیگ ذنگ  هم
ٌٰت ا١٤انمتان، نیـٌ  می ت٩میم هػٌ گـٌ  ًة ای نٙامی ىای امنیتی ا١٤ان ٌ نیـٌ ىوٍنؼ: ػ

ـآن، تني  ن ة ٌٰت )ٜمؼتإ ٔاٰتان( اف لٍی ػیگـ. ا٤ٌق ةین املٱٱی اف یکمٍ؛ ٌ ٜنارص ِؼ ػ
ف ظىٍنت ػؿ لٕض مصٱیى ـػػ ک می ای ٨ٍمی اکرثاً ةاٜخ ةٌـ ا٠ٱتاً اف ٔـ٣ ٜنارص  ًگ

ـای ا ٌٰتی اف آن ة ٌٰت ٌ م٩امات ػ ـػاؿی هـ يؼا٣ وعٍی وان ةىِؼ ػ  وٍػ.  می ة

ٍامٲ ىای من٩ٍٕی ى٨ؼؿت  ن٥ٍؽ  وٍػ. می ه٤ٝاٯ ذنگ ػؿ ٌالیت ٠قنی ػیؼم منصیخ ٜ
ـانی ىکىٍؿ  میىگی ىای ىای ظاؿذی ةعًٍٍ ن٥ٍؽ پاکمتان ػؿ ذنگ ا١٤انمتان اف نگ
ـػٳ ا١٤انمتان ٨ـةانی ذنگ ينٙـ آن ًةاوؼ ٌ ة می ػؿ میان اورتاک کننؼگان هٌ ٜمؼ ا م

ـان ظاؿذی وؼ ـػ اف هانؼ. ػؿ این اؿتتآ یک اورتاک کننؼ همیان ةافیگ ٍاٰی ػ م یک  هٌٰم
 گٍیؼ:  می چنین

اکرث اورتاک کننؼگان  :ةعینقى 2001ظؼ والیت غؿنی اؾ فال  های ةعفت آمعهپیرشفت 
ٍا٤٪ هاظیـ پیرش٤ت منٍػ ىًا١٤انمتان ٔی آن ػؿ یک ػ ًای کىت يؿٌی ممیـ یا ذ ، ت

ٍٍٰژی ٌ اؿتتأات، ةافلافی ذاػ ـلاظت ىا  هنٙـ ػاؿنؼ: آمٍفه، تکن ، ًا، تٍلٝىٌ ػیگـ فی
 ٌ ـاؿ ػاؿنؼ. ةـ الاك  ًمىای امنیتی ا١٤ان ىش٧ٍ٩ فنان ٌ ایراػ نیـ ػؿ ؿػی٦ نعمت ٨

ٌاةٖ ةین املٱٲ، تٍلٝ ًگ٥ت ٌٰت، آفاػی  ًاورتاک کننؼگان، ؿ ا٨تٍاػی، شؾ٣ ٔاٰتان اف ػ
ٍٰیت  اػ يای ا١٤ان، ایراػ نىنیـٌ  ًای ةین املٱٱی ةىای امنیتی اف نیـٌ ىةیان، انت٩اٯ ممئ

ـاتیک ٌ ٌصت، اف ذمٱى ٍک ـٌ ًای ػم ؿ آن پیرش٤ت ا١٤انمتان ػ ًای ػیگـیمت کى ًٜ
 الت.  ًػاوت

                                                           
ـگقاؿ وؼ.  11 ٍاٰی ػه یک ةٍػنؼ ة ٌٰم ـػٳ کً اف  ـػ م ـکق کً ةا رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای م  گـٌه متم
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ؼ( ة 9۱ات٥ا٧ آؿا ) ًة رشکت کننؼگان، ت٩ـیتا، ٍان لاش ًآمٍفه ة ًػٌؿ ـػنؼ  های اواؿ  ًٜن ک
ػٌ لٍٳ اورتاک کننؼگان اف  الت. همرتین پیرش٤ت ظٍػ ةٍػيؼ مى٠قنی ػؿ آن وا ًک

ـ٤تىا  هاٜامؿ مرؼػ ذاػ ًػؿ فمین ًپیرش٤تی ک ـػنؼ. لاشات ػیگـ  ًٌٍؿت گ لتایي ک
ـانگیق ةا٨ی مانؼى ـػٳ گ٥تنؼ ک 1۱ا يٌ تن همچنان، ةصخ ة ؼ م آفاػی ةیان  ًػؿ فمین ًػٌؿ
ؼ اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک 5ٌ ٩٤ٖ  هتٍػ شاٌٲ وؼية  الت.  ًتٍػ یا٤تيامنیت ة ًػٌؿ

 ًةایؼ ةا اشتیآ اؿفیاةی وٍنؼ. ةا ٌذٍػ آن کىا  شاٯ، ةـظی اف این پیرش٤ت ًمى ًة
ای  ًلاٯ اظیـ ةٍٕؿ ٨اةٲ مالشٙ هػؿ ػىا  آمٍفه ا١٤ان ًؼ کاورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿن

ٍاػی ياورتاک کننؼگان نتٍػ آمٍفه یا ٌذٍػ "ذ ًگ٥ت ًالت اما ة هرت وؼية اٰت" ٌ ةی ل
ٍامٲ ٜمؼ  ةاوؼ.  می ذنگ ػؿ لٕض مصٱی ٌ رسارسی ػؿ ا١٤انمتان هیکی اف ٜ

ةمیاؿی اف رشکت کننؼگان ػؿ این  ً، گـچًتٍلٝ ًػؿ فمین هػؿ مٍؿػ پیرش٤ت شاٌٲ وؼ
نٍف ىالت، اما  هتـ وؼ ًیا٤ت ٨ًتٲ تٍلٝ ىًیک ػ ٠ًقنی نمتت ة ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ هةاؿ 
ٌامؼاؿ ا٘ گٍنۀ ًةىا  م آنى ـٌت  ًاؿ ػاوتنؼ کيػ مچنان ىا، ى٩٤ـ ٌ ةیکاؿی ٌ کمتٍػ ٤

 فنؼ. می ؿا ػؿ این ٌالیت ػامنىا  ذنگ

پالغ ػاػنؼ ةؼین  ًػؿ رسٌی ک ًاورتاک کننؼگان ک رس انراٳ، ٜٱی اٰـ٠م اورتاک یک لٍٳ
ؿػ ىایراػ ٌ ت٩ٍیت نیٌـ  ًةاٌؿ انؼ ک م يای مىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان یکی اف ػلتٌأ

ای ى٦ِٝ نیٌـ  ًةؼین ةاٌؿنؼ کىا  ةاوؼ، ةمیاؿی می ًگؾوت ىًا١٤انمتان ػؿ یک ػ
 ؼ.ىػ می ىکیٲای ذنگ ػؿ ٌالیت ٠قنی ؿا تىامنیتی مٱی ا١٤انمتان یکی اف ٜٱت 

ؼ اورتاک کننؼگان رسٌی اف امنیت  5ـ چنؼ رص٣ ى :ىم امنیت ظؼ والیت غؿنیهمف ػٌؿ
ـای ٌالیت ٠قنی یاػ آٌؿ وؼنؼ ٌ  ًة ؿػ ة ٍان ػلتٌأ ؼ آنان ة 55ٜن  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًػٌؿ

ٌاظـ  الت، اورتاک کننؼگان ةـظی اف  هی امن نتٍػىیچگاىٌالیت ٠قنی ػؿ این ا
ٍاٰی ٌ  12ًتٍػ یا٤تية ًٌٍؿت ٨اةٲ مالشٙ ًامنیت ػؿ لاشات وان ة ًگٍینؼ ک میىا  ٌٰم
ـٌ ًک هةاٜخ وؼ ـػػ:ينیق ةىا ً ػؿ لایـ ٜ  تٍػی شاٌٲ گ

                                                           
ػىؼ، اما ةایؼ  جتت وؼه الت این، نٙـیات ىامن ٨ٌت ؿا ةافتاب می 2513/2514ٍٔؿی کً این نٙـ ػؿ لاٯ  12

 ةؼینمٍ ػؿ رستارس ا١٤انمتان ةؼتـ وؼه الت.  2514تٍذً ػاوت کً امنیت اف لاٯ 
ـػیؼ. 13 ـگقاؿ گ ٍاٰی انؼؿ ة ٌٰم ٍان ؽکٍؿ اف  ـکق ةا اورتاک ٔت٩ً ذ  گـٌه مت
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ای مٱی امنیتی ا١٤انمتان تإجیـ محتتی ؿٌی امنیت ٌ تامین ىاٜقاٳ نیٌـ  ًوٍػ ک می ًگ٥ت
ـػٳ ػؿ ٌالیت ٠قنی ػاوت  الت: ًش٧ٍ٩ ةرشی م

ػؿ ىا  آن ًگٍینؼ ک می ةـظی اف اورتاک کننؼگان ًشاٯ ةایؼ ظأـ نىان لاظت ک ًمى ًة
ٍايشکٍمت ٔاٰتان اف امنیت ة ةا اورتاک  ًی آفاػی کىرتی ةـظٍؿػاؿ ةٍػنؼ. ٔی نٙـ ظ

ـ٤ت، این مٍٍِٛ ٍانؼ ٍٔؿی تٝتیـ وٍػ ک می کننؼگان ٌٍؿت گ ـػٳ فمان ٔاٰتان ؿا  ًت م
ـػنؼ ک می ًمنصیخ شکٍمتی مالشٙ ـػٳ )ة ًک ش٧ٍ٩ فنان ٌ آفاػی گىت  هٌیژ  ًش٧ٍ٩ م

ٌٰی ػؿ  ًٌ گؾاؿ( ػؿ آن شکٍمت مصؼٌػ ةٍػ ٌ ٜٱی ـػٳ ٠یـ پىتٍن تتٝیْ ٌذٍػ ػاوت  م
 ً( نمتت ةهای فمینی ٠ٌیـ ىا، ػؿگیـی ىماین  ًایٞ امنیتی )تٝتیآن فمان ؿٌیاؿٌیی ٌ ٨ٌ
ٍافن ػؿ ت٩میم  ًمیىؼ. یک تن اف اورتاک کننؼگان ة هؼىفمان ٤ٝٱی کمرت مىا ٩٤ؼان ت

ػاوت های مٱیتی ا١٤انمتان ػؿ شکٍمت ٔاٰتان اواؿ ى ه٨ؼؿت ػؿ گـٌ 

ای ىای مٱی امنیتی ٌ نیـٌ ىمتاٳ نیـٌ  ًةاٌؿ ػاؿنؼ ک ًنیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک
ـگ٥ت می م ؿا ای٥اينٙامی ةین املٱٱی ػؿ امنیت ٠قنی ن٩ي م اکرث اورتاک  ًکننؼ. ةنا ة

ی کٱیؼی ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان، نیـٌ ىنیٌـ  ًکننؼگان، اف ذمٱ ٍٰین مٱی نیٌـ ای پ
ٍا می مصمٍب ی ةاف، اورتاک کننؼگان ةیىرت اف ىوٍنؼ. ٜٱی اٰـ٠م آن، ػؿ ذٱمات نٙـظ

ٍٰین مصٱی ا٘ ـلنؼی منٍػيپ ٍٰین مصٱی ػؿ ة ًاؿ ػاوتنؼ کيٌ ا٘ هاؿ ظ تٍػ ياٜقاٳ پ
ٍاٰی  ٌٰم   الت. ًای وان ن٩ي کٱیؼی ػاوتىامنیت 

                                                           
14  ٍ ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽک ـػٳؿ گـٌه مت ـػیؼ. م ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم  اف 
 ٔاٰتان ٜمؼتاً ةً گـٌه ٨ٍمی پىتٍن تٝٱ٪ ػاؿػ.  15
ٍاٰی گیالن، گـٌه  16 ٌٰم  ةاوؼ. لاًٰ می 55-25رشکت کننؼگان ناوناك ػؿ رسٌی: ٔت٩ً ؽکٍؿ اف 
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ٍٰین مصٱی ؿا کىاکرث اورتاک کننؼگان نقػیکی نیٌـ  کننؼ،  می مصا٤ٙت ًاف ذامٝ ًای پ
ـاف منٍػنؼ ًة ٍان مقیت کٱیؼی اة ٜن

ٍٰین مصٱی ا١٤انمتان ةا ٌذٍػ آن، ةـظی اف اورتاک کننؼگان اف ٨ّایای ةؼؿ٤تاؿی تٍلٖ پ
ـػنؼ:  وکایت ک

                                                           
ـػ 17 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  یؼ. گـٌه مت
ـػیؼ. 18 ـگقاؿ گ ٍاٰی ػه یک ة ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
ـػیؼ. 19 ـگقاؿ گ ٍاٰی ػه یک ة ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
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ـلیؼ ًفمانیک: ظؼ والیت غؿنی هامرتاک ؾنان ظؼ امىؼات عام ـای  ًوؼ ک هپ آیا رشایٖ ة
ؼ پالغ محتت ٌ  4۱الت،  هػؿ ٌالیت ٠قنی آماػ ًمىاؿکت فنان ػؿ امٍؿات ٜام  6۱ػٌؿ

ـا رشایٖ تا  ًػؿ ٌؼ پالغ من٥ی ػاػنؼ. ػؿ میان ػالیٲ ک ـػیؼ هنٍف آماػىچ ، اورتاک هنگ
ـػٳ، ٩٤ؼان امنیت ٌ ة ًکاؿان ًنگ مصا٤ٙى٤ـ  ًکننؼگان ة  هشٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ ٔاٰتان اواؿ  ًم
 . منٍػنؼ

ٜنٝنات مصٱی فنان ؿا اف اورتاک ػؿ  ًچگٍن ًیکنت اورتاک کننؼگان فن تٍِیض ػاػ ک
وٍػ می مانٞ ًذامٝ

ؿ٠م تنٍٛ ذنمیتی، لن ٌ مصٲ لکٍنت اورتاک کننؼگان )اف ػاني آمٍفان  ًة عىامل حنگ
ـ٤ت ـکق ٠قنی گ ٍان اناث اف م ٍاٰی ٨ـ  ًذ ٌٰم (، گ٥تگٍ هتا ةقؿگان ٨ٍمی اف   ًنىان ػاػ کىا  ةٟا

ٍامٱی ک وٍػ، ػؿک ٌ نٙـ مىرتک  می ةاٜخ ذنگ ػؿ این ٌالیت ٌ ػؿ ا١٤انمتان ًؿٌی ٜ
ٍ ٌذٍػ ػاؿػ.اکرث اورتاک کننؼگان م ٍامٲ ةا٩ٰ  مصٱی ٌ رسارسی ذنگ یک اؿتتآ هیان ٜ

لتث آن  ًة ًامن ػالیٱی الت کىذنگ ػؿ رسارس ا١٤انمتان اکرثؤ  هةیننؼ: ػالیٲ ٜمؼ می
ٌٰت، ٩٤ـ ٌ  ًگ٥ت ًذنگ ػؿ ٠قنی ذـیان ػاؿػ. ة اورتاک کننؼگان شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰت، ىاػ يٌ نای امنیتی ا١٤ان ىةیکاؿی، نتٍػ تٝٱیم ٌ تصٍیٲ، ٤ماػ، ٦ِٝ نیـٌ  ای ػ
ٍامٲ ذنگ  ًػیگـ ا١٤انمتان اف ذمٱ ًـ ن٩ٕىامننؼ ىای ٨ٍمی ىظاؿذی ٌ تني  ًمؼاظٱ ٜ

 ةاوؼ.  می ػؿ ٠قنی

ؼ( آن 7۱ةیىرت اورتاک کننؼگان ) ٍان م ًؿا ة ًممایىای ىکىٍؿ  ًا مؼاظٱيػٌؿ مرتین يٜن
ـػنؼ. نیم اورتاک کننؼگان ) ًٜامٲ ذنگ ػؿ م٩ایم ٍامٲ ناٳ ة ؼ( ٤ماػ ٌ  5۱ةا ػیگـ ٜ ػٌؿ

ٌٰت ؿا ة ٍٰین ػ ٍان یک ٜامٲ ٜمؼ ًةی ٜؼاٰتی ػؿ میان ممئ ذنگ نامیؼنؼ، ػؿ  هٜن

                                                           
ـه ةٟا ةـ  25 ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م ـػیؼ.گـٌه مت  گقاؿ گ
ـػیؼ.  21 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـکق ةا اورتاک فنانی اف   گـٌه مت
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ٌٰت ػؿ تامین امنیت ػانمتنؼ.  3۱یک لٍٳ ) ًشاٰیک ؼ( ٜٱت ذنگ ؿا ةی ک٥ایتی ػ ػٌؿ
ؼ( ػیگـ ةاٌؿ ػاؿنؼ ک ٩٤1۱ٖ ) ـای ٌٱضىا  هٜٱت ذنگ نتٍػ تال  ًػٌؿ  ةاوؼ.  می ة

ٍامٲ اػام ؼ(  6۱ذنگ رسٌی انراٳ وؼ، ةیىرت اورتاک کننؼگان ) ٨ًٌتی ػؿ مٍؿػ ٜ ػٌؿ
ٌٰت ؿا م٩رص اٌٱی ؼ( اورتاک  35ػانمتنؼ. ػٌمین پالغ مٝمٍٯ ) می ٜنارص ِؼ ػ ػٌؿ

ا یک يػانمتنؼ. تن می ذنگ ػؿ ا١٤انمتان ًؿا م٩رص اػام ًممایىای ىکننؼگان کىٍؿ 
ؼ( نیـٌ  25رتاک کننؼگان )اؿٳ اويچ ٍان ممئٍٯ اػام ًای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةىػٌؿ  ًٜن

 ذنگ ػانمتنؼ. 

ٌٰت ػؿ ٠قنی ؿا اف  :رضىؼ عنارص ضع ظولت اکرث اورتاک کننؼگان شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ
ٍامٲ ذنگيم ًذمٱ  ػاننؼ: می مرتین ٜ

ـنام ًة تٝؼاػ فیاػی اف اورتاک کننؼگان ٌٰت ة ًنتٍػ ة ٍان  ًٌٱض ػؿ میان ٜنارص ِؼ ػ ٜن
 :منٍػنؼ هذنگ اواؿ  ًیک ٜامٲ ػیگـ اػام

ذنگ ػؿ  ه٩٤ـ ٌ ةی کاؿی ػٰیٲ ٜمؼ ًکننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کاکرث اورتاک  :فلؽ و ةیکاؼی
ـٌت  می ٠قنی ٍانان ؿا ة می ای ا٨تٍاػیىةاوؼ. نتٍػ ٤ ٍانؼ ذ  ًلٍی پیٍلنت ة ًت

ٍاػ ـای ظان ـا این کاؿ ػؿآمؼ ا٨تٍاػی ة  منایؼ:  می ا ؿا تإمینيآن هوٍؿوگـی ةکىانؼ، فی

                                                           
ٍاٰی انؼؿ.  22 ٌٰم ٍان اف  ـػان ذ ـکق گـٌىی ةا م  ةصخ متم
ٍاٰی ػه یک؛ 23 ٌٰم ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ لایـ ةاونؼگان ؽکٍؿ    ةصخ متم
ٍاٰی انؼؿ. 24 ٌٰم ٍان اف  ـػان ذ ـکق گـٌىی ةا م  ةصخ متم
25  . ـه ةٟا ٍاٰی ٨ ٌٰم ٍان اف  ـػان ذ ـکق گـٌىی ةا رسان ٨ٍمی ٌ م  ةصخ متم
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ٍاٰی  هیک اورتاک کننؼ ًةـ الاك گ٥ت ٌٰم ـػ اف  ـاػی کم ـ يو ًةىا  اف ؿٌلتا ًانؼؿ، ا٤
ـاةـ پیٍلنت ة می اذـتيم ٌٰت ةمیاؿ آلیث پؾیـ ٌ ممتٝؼ ًکننؼ، ػؿ ة  ٜنارص ِؼ ػ

 ةاونؼ:  می

ٍاػی" ٌ ) ًمنرـ ة ًاکرث اورتاک کننؼگان نتٍػ تٝٱیامت ؿلمی ک :نتىظ تعلیم "ةیم
ٍان ػٰیٲ ٜمؼ ًوٍػ( ؿا ة می اٰت"ي"ذ  ػاننؼ:  می تىؼیؼ ذنگ ػؿ ا١٤انمتان ٌ ٠قنی هٜن

ٍانان ػؿ  ًوٍػ ک می ا ةاٜخيتن ًنتٍػ تٝٱیم ن،آٌؿػ می نتٍػ تٝٱیم ػٌ اجـ من٥ی ؿا ةتاؿ ذ
ـایی آلیث پؾیـ ةاونؼ، ةٱک ـآ گ ـاةـ تٱ٩ین ٤کـی ٌ ا٤  و١ٲ نیق ًا ةيمانٞ ػلرتلی آن ًة

ـػػ ٌ ػؿ ن می ٍاػيگ ـای تإمین ػؿآمؼ ظان  ًظٍػ انتعاب ػیگـی ذق پیٍلنت ة هایت ة
 ٣ٍ٥ٌ وٍؿوگـی نؼاؿنؼ. 

ىا  پالغظٍؿیم: اف یک لٍ،  می یک تنا٨ْ آوکاؿ ةـ ًػؿ مٍٍِٛ تٝٱیم ة ًذاٰث الت ک
 هةٍػ ًلاٯ گؾوت های ا١٤انمتان ػؿ ػىتٝٱیم یکی اف ةقؿگرتین ػلتاٌؿػ ًنىان ػاػ ک

ـٌت  ٍامٲ ٜمؼ ًای تٝٱیمی ةىالت، اما اف لٍی ػیگـ نتٍػ ٤ ٍان یکی اف ٜ ذنگ  هٜن
ـػ ک می وٍػ. ةناةـین می هنامیؼ ٍان چنین التنتآ ک نٍف ةعي ى هؿ٠م پیرش٤ت ٜمؼ ًة ًت
و١ٲ ؿا  ًا١٤انی لٕض الفٳ تٝٱیمی ٌ تصٍیٱی نؼاؿنؼ یا ػلرتلی ة ًای ةقؿگی اف ذامٝى

ـٌت  منی ةٝؼ اف امتاٳ تصٍیٲ ػاؿا ٍاننؼ ٤ ـػىةاونؼ تا ةت ٍانان ؿا  های ا٨تٍاػی پیؼا ک ٌ ذ
ـایی مصا٤ٙت مناینؼ.  ـآ گ ـاةـ تٱ٩ین ٤کـی ٌ ا٤  ػؿ ة

ٍ  :فقاظ و نتىظ راکمیت كانىن ٌٰت ا١٤انمتان ؿا آٰ ٤ماػ ٌ ناکاؿا  ًة هػاورتاک کننؼگان ػ
ـػ ًگٍینؼ ک می کننؼ، آنان می تٱ٩ی ٍاٯ ة ٌٰت مرشٌٜیت ٌ شامیت ظٍػ ؿا فیـ ل ٌ  هاین ػ

ـػٳ ؿا ة ـػٳ،  می وٍؿه گـی مرتٍؿ ًةعىی اف ذمٝیت م مچنان اف نٙاٳ ٜؼٰی ىلافػ. م
ایت منٍػنؼ ٌ م٩امات این لیمتم ؿا ةيا٘ ـػنؼ. ا٤قٌن ةـ ياظؾ ؿوٍت مت ًاؿ ٜؼٳ ِؿ م ک
ـػٳ، ظٍیي ظٍؿی ػؿ م٩ـؿی ًةـ الاك گ٥تآن،  ٌٰتی منرـ ةىا  م میت  ًػؿ نٙاٳ ػ مصٌـ

                                                           
ٍاٰی انؼؿ.  26 ٌٰم ٍان اف  ـػان ذ ـکق گـٌىی ةا م  ةصخ متم
ـکق گـٌىی ةا ػظرتان ٰمیً ٌ ػانىرٍیان ػانىگاه ػؿ ويـ ٠قنی.  27  ةصخ متم
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ـػیؼىا  اف پؾیـه ػؿ م٩ـؿی ًةعي ٜٙیمی اف ذامٝ ٌ ةاٜخ ایراػ  هػؿ التعؼاٳ گ
ـػػ ک می ٌ وکایاتىا  ه٩ٜؼ ـػاؿی هـ ياف آن وٍؿویان ة ًگ  کننؼ.  می ة

ٍانان ًظٍیي ظٍؿی ةاٜخ ةؼتـ وؼن ممئٱ ـای ذ ـػ  می ةی کاؿی ة ٍان وٍػ. یک م ذ
ٍاٰی ػ هاورتاک کننؼ ٌٰم  گٍیؼ: می یک چنین هاف 

ٌٰت ػؿ تإمین شاکمیت ٨انٍن  ا٤قٌن ةـ آن، ةیىرت اورتاک کننؼگان ٦ِٝ ٌ ةی ک٥ایتی ػ
ٌٰت ا١٤انمتان ن می ذنگ هؿا یک ٜامٲ ٜمؼ  ًا ةاٜخ نا ؤمنی ةٱکيتن ًػاننؼ. ٦ِٝ ػ

ٌٰتی ـػٳ ٌ ػؿ ٍُٜ ةاٜخ شامیت ٌلیٝرتی اف ٜنارص ِؼ ػ  ةاٜخ اف ةین ؿ٤نت اٜتامػ م
ـػػ. این ٦ِٝ ةٍٍؿت ظاً ػؿ لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّایی آوکاؿ می  ةاوؼ. می گ

                                                           
ٍاٰی انؼؿ.  28 ٌٰم ٍان اف  ـػ ذ ـکق گـٌىی ةا یک م  ةصخ متم
ـکق گـٌىی ة 29 ٍاٰی ػه یک،ةصخ متم ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف   ا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م
ٍاٰی ػه یک،  35 ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
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الت، ٰیکن، ٍٔؿی  ًای مٱی امنیتی ا١٤انمتان تإجیـ محتتی ؿٌی ٌٱض ػاوتىاٜقاٳ نیـٌ 
ـػٳ ىا  یق آنيا، آمٍفه ٌ ترىاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ، م٩ـؿی  ًک ـای تإمین امنیت م ة

 ةاوؼ.  منی کا٤ی

ـان تني :مناؾعات كىمی ای ٨ٍمی ةٍػنؼ ى هػؿ میان گـٌ ىا  ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان نگ
ف ظىٍنت ػؿ ٌالیت ٠قنیىا  این تني ًک  ًوٍػ. اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک می ةاٜخ ةٌـ

ات ظىٍنت آمیقىای ٨ٍمی ا٠ٱتاً ةا ى هگـٌ  ای ٨ٍمی ى هوٍنؼ. گـٌ  می م ػؿگیـ مناٜف
ٌٰت ذ ٠ًاٰتاً ة ٌٰت یا ٜنارص ِؼ ػ ـاذٝيػ کننؼ، ؿٌی این ػٰیٲ  می ًت کمث شامیت م

ات ٨ٍمی ٌ ػؿ ن  ایت اظتال٤ات ٨ٍمی یک ةعي ذؼاناپؾیـ ذنگ یا ػؿگیـی رسارسیيمناٜف
  ةاوؼ. می

ٍان یک ٜامٲ  ًة ًممایىای ىن٥ٍؽ کىٍؿ  ًاکرث اورتاک کننؼگان ة :معاصالت صاؼحی ٜن
ػنتاٯ  ًای کىاورتاک کننؼگان کىٍؿ  ًمنٍػنؼ. ةـ الاك گ٥ت هػؿ تىؼیؼ ذنگ اواؿ  هٜمؼ

متنؼ ػؿ تىؼیؼ ةی جتاتی ػؿ ا١٤انمتان ن٩ي ػاؿنؼ. اورتاک ىمنا٤ٞ ا٨تٍاػی ظٍیي 
ٜنارص ِؼ  ًای من٩ٍٕی الت کى ًممایىاف لتث شامیت  ًکننؼگان ةؼین ةاٌؿ انؼ ک

ٌٰت ٌٱض ؿا ػؿ ٌال  هتإمین پایگا ًم ةيپاکمتان ؿا متىا  فننؼ. ظیٱی می مىیت ٠قنی ةـ ػ
ٌٰت منٍػنؼ تا شمالت ظٍػ ؿا ػؿ ا١٤انمتان لافمانؼ ًؤمن ة ی کننؼ، ٌ ىٜنارص ِؼ ػ
ـنام ًگٍینؼ ک میىا  ةّٝی ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ ةین ى ًپاکمتان ة ای تتٱی١اتی ةـ ِؼ ػ

 کنؼ: می اذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان پعييم

ػاونت ػؿ ةی جتاتی ػلت  ًای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةىةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان نیـٌ 
  کننؼ. می ميت تّمین شٍّؿ وان ػؿ ا١٤انمتان متيذ

ٍالتاؿ شٍّؿ ٤ٝاٯ تـ نیـٌ ية ٍا٤٪ نتٍػنؼ ٌ ظ ای نٙامی ىـ شاٯ، لایـ اورتاک کننؼگان م
ٍاٰی ناٌؿ ةاٌؿ ػاوت ک ةین املٱٱی وؼنؼ. ٌٰم "اگـ نیـٌ  ًیک ػظرت ظانم ػاني آمٍف اف 

ـػنؼ ٤ٝاٯ  ًای ةین املٱٱی محٲ ةاؿ اٌٯ وان کى ٔاٰتان ؿا اف ٨ؼؿت ػؿ ا١٤انمتان لا٨ٖ ک

                                                           
ٍاٰی ػه یک،  31 ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
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ٍا ًوٍنؼ ٌٱض ةمیاؿ ة ًلاظت یک تن اف اورتاک کننؼگان  32ؼ وؼ"ىآلانی تإمین ظ
د ٜماکـ ةین املٱٱی اف ا١٤انمتان  ًمچنان گ٥ت کى ٌ "ةؼٌن شٍّؿ  هشٲ نتٍػ ؿاهظٌـ

ـای ىنیٌـ  ٍا ًاػام ًمیىىای نٙامی ةین املٱٱی ذنگ ة ـای  یچىؼ یا٤ت. ىظ وانمی ة
ٍاىظتم ذنگ ةؼٌن شٍّؿ نیٌـ  ؼ ػاوت. ظـٌد ٜماکـ ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌذٍػ نع

 33ةاوؼ".  منی شٲ ؿاه

ٍامٲ ٜمؼ ًتتٝیْ نیق اف ذمٱ :تتعیض ةاوؼ. یک اورتاک  می ذنگ ػؿ ا١٤انمتان هٜ
ٍاٰی ٨ـ  هکننؼ ٌٰم ـػ اف   گٍیؼ: می ةٟا چنین هم

ٜٱت ؿ٨اةت ةـ رس  ًة ًاظتال٤ات مصٱی ک ًة هاکرث اورتاک کننؼگان ةا اواؿ  :ظعاوی ؾمین
ٍٰین  هکنؼ نیق اواؿ  می مناةٞ )آب، فمین فؿاٜتی ٌ ذنگالت( ةـٌف ًػلرتلی ة منٍػنؼ. ممئ

یز ت٥ا ٌٰت ةرای تٌـ ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ مقیمتی مماملت آمیق ػؿ میان ىم ٌ ىػ
ٍاٳ ػؿگیـ ػؿ یک اظتال٣ منا٤ٞ ظٍػ ؿا ػنتاٯىگـٌ   ای متعاٌم، ةا شامیت اف یکی اف ا٨
ٍاٳىایت ةاٜخ تىؼیؼ ػؿگیـی يکننؼ ٌ ػؿ ن می  وٍنؼ.  می ای ظىٍنت آمیق میان ا٨

ٍانؼ ةاٜخ تصـیک  می نگی نیقىای ٤ـ ىةّٝی اف لنت  :ای ؾیانتاؼ ناپقنعهفنت  ت
ٍاٰی ٨ـ  هٍنت ٌ ذنگ وٍػ. یک اورتاک کننؼظى ٌٰم ـػ اف   تٍِیض ػاػ:  ًةٟا این گٍن هم

                                                           
ٍاٰی ناٌؿ اف گـٌه  32 ٌٰم  لاًٰ، 25-15یک ػانىرٍی ػظرت اف 
ٍاٰی ػه یک، 33 ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
34  ، ـه ةٟا ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
35 ، ـه ةٟا ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م   ةصخ متم



 
 

91 
 

 

 نلنه ىلس واليت غؿنی ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ٌاد  ًاورتاک کننؼگان ة ٌاد ىای فٌػىافػ ای فیانتاؿ ىای اذتاؿی ٌ ػیگـ لنت ىنگاٳ، افػ
ـػیؼ ًمنٍػنؼ ک هاواؿ  ٌ ػؿ ظىٍنت رستارسی ػؿ  هةاٜخ تىؼیؼ تني ػؿ لٕض مصٱی گ

 م ػاؿنؼ. يکٲ ٠قنی نیق ل

ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ  :تىظ کافی معاـؼ ظینی ظؼ فعس غؿنین ی ىای متم
وٍػ تا ظیٱی اف  می نتٍػ کا٤ی مؼاؿك ػینی ػؿ ٠قنی ةاٜخ ًمنٍػنؼ ک می اؿيا٘ ًپیٍلت

ـای اػام نؼ. ة ًای ػینی ةىآمٍفه  ًا٥ٔاٯ ة  ًاورتاک کننؼگان، ةؼةعتان ًگ٥ت ًپاکمتان ةٌـ
ـایاناى هةا ػیؼگا هٍیان آمٍفه ػیؼرةّٝی اف این ا٥ٔاٯ ةٍٍؿت ذنگ ـآ گ  ًة ًی ا٤

ـػٳ ؿا ة می ٠قنی ةاف ـػنؼ ٌ م ن٥ٍؽی  ًة ًکننؼ. ةا تٍذ می شامیت اف وٍؿوگـی تىٍی٪ ًگ
ـػٳ ٜاػی ػاؿنؼ، ا ًک ـ٤ت. منی ؿا ًمیت این ممئٱىةقؿگان ػینی ةـ م ٍان ػلت کم گ  ت

ـػان ٍاٰی ٨ـ  م ٌٰم ـای تٝٱیامت ػینی ؿا ة هاورتاک کننؼگان اف  ـات ؿ٤نت کٍػکان ة  ًةٟا اج
  تٍِیض ػاػنؼ: ًظاؿد اف کىٍؿ این گٍن

ةّٝی اف  :ای نظامی ةین املللیهای امنیتی افغان و نیؽو هاؾ فىی نیؽو ةنـؽ نلض رلىق 
ٍاؿػ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًکننؼگان گ٥تنؼ کاورتاک  ای امنیتی ا١٤ان ةاٜخ ىاف لٍی نیـٌ ةىــ م

ـػٳ ة هوؼ  لٍی وٍؿوگـی ؿٌی ةیاٌؿنؼ: ًتا م

                                                           
36 ، ـه ةٟا ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
ٍاٰی ػه یک، 37 ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  ةصخ متم
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ٍٰین ىای ٤ـ ىی اف اؿفه ىٜؼٳ آگا ًای اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک هٜؼ نگی ػؿ میان ممئ
ایتی ةّٝی  ای نٙامی ةین املٱٱیىای نیـٌ ىاف ٜمٱیات ىا  نٙامی ظاؿذی، ةاٜخ ناِؿ

 وٍػ:  می

ٍامٱی ک :عىامل ظیگؽ ػؿ ةاال ؽکـ وؼ، اورتاک کننؼگان این رسٌی چنؼ  ًذؼا اف متاٳ ٜ
ٍاػ معؼؿ، نتٍػ  هٜامٲ ػیگـ ذنگ ػؿ ٠قنی ؿا نیق مىعَ منٍػنؼ؛ ماننؼ الت٥اػ اف م

 . های اذتامٜی ٌ ٠یـ ى همکاؿی ٌ گ٥تگٍ میان گـٌ ىٌشؼت ٌ یکپاؿچگی، ٜؼٳ 

ٍاػ معؼؿ،  ه"الت٥اػ ف ذنگىاف م ٍاػ  ًوٍػ. اٜتیاػ ة می مچنان ةاٜخ ةٌـ چـك ٌ لایـ م
ٍاػ معؼؿ ةىآٌؿ  ًنى ـػٳ ؿا ٠ُـ تإمین ظـیؼاؿی م  39کىانؼ.  می وٍؿوگـی ًمچنان م

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
متاٳ ٜنارص  ًػؿک کٱی ٌ ٜمٍمی اف ٌٱض ػاؿنؼ ک ،اورتاک کننؼگان رسٌی ًمىت٩ـیتإ 
ـاةـی. تن می ٌٱض ؿا وامٲ ًمتىکٱ م ىا یک ػيوٍػ: نتٍػ ذنگ ٌ ظىٍنت، ٜؼاٰت ٌ ة

 نتٍػ ذنگ ٌ ظىٍنت مصؼٌػ ًا اف ٌٱض ٩٤ٖ ةيػؿک آن ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک
 وٍػ.  می

ٍاٰی ذا٠ٍؿی ػؿک ظٍػ اف ٌٱض ؿا این گٍن هیک اورتاک کننؼ ٌٰم  ةیان منٍػ: ًفن اف 

اف پالغ اورتاک کننؼگان  :ای رل حنگ و مناؾعات مزلی ظؼ والیت غؿنیهفرتاتیژی 
ـػیؼ ک ذنگ ػؿ لٕض ٌالیتی ؿا منصیخ ةعىی الالی ذنگ ػؿ رسارسی ىا  آن ًٌاِض گ
 ةیننؼ: می ػؿ ا١٤انمتان

                                                           
ٍاٰی م٩ـ، 38 ٌٰم ـکق گـٌىی ةا فنان اف   ةصخ متم
ـػان اّٜای ذامًٝ 39 ـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م ، ةصخ متم ـه ةٟا ٍاٰی ٨ ٌٰم  اف 
ٍاٰی ذا٠ٍؿی،  45 ٌٰم  یک ظانم اف 
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ـاین، پیىن ـای تامین ٌٱض ٌ امنیت ػؿ لٕض مصٱی/ٌالیتی منٝکن کننؼيةناة ی  هاػات ة
ػؿ ٨ؼٳ نعمت ػؿ لٍٕس مٱی ٌ ةین املٱٱی اتعاؽ ٌ ػؿ ٌالیات تٕتی٪  ًا٨ؼاماتی الت ک

ـػػ ک ای ىت کىٍؿ مؼاظال  ًػاػن ة ٤ًماػ یا ظامت ًٜٱی هاین ا٨ؼامات وامٲ متاؿف  ًگ
ـاء وٍػ تا ة هةاوؼ. ٜالٌ  می ظاؿذی  ًةـ آن، ةـظی اف این ا٨ؼامات ةایؼ ػؿ لٕض مصٱی اذ

ـػ. ةىنیافمنؼی  شاٯ، ةّٝی اف این  ًمى ًای مىعَ ٌالیت ٠قنی ؿلیؼگی ٌٍؿت گی
ـػػ تا ة می ،هاػ وؼيا٨ؼامات پیىن ٍانؼ ػؿ لٕض مصٱی تٕتی٪ گ ای مىعَ ىنیافمنؼی  ًت
ـػ.این ٌالیت    ؿلیؼگی ٌٍؿت گی

ی ػؿ ى٤ماػ ٌ تـٌیز شماةؼ ًٜٱی هرضٌؿت متاؿف  :فقاظ و تؽوید پافضگىیی هعلی همتاؼؾ 
ٍاؿ ىاورتاک کننؼگان  ًلٕض ٌالیت ا٨ؼامی الت ک ٍان م ًآن ؿا ة هم ػؿ ىا  مرتین گاٳيٜن

ـػ یز ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی وم ـ٤ت ٨ًتالً ة ًانؼ. ٍٔؿی ک هتٌـ وؼ، م٩امات ٤الؼ  ًةصخ گ
ـػٳ ة ٌٰتی مانٞ اٜتامػ م ٌٰت وؼ ًػ ـػهػ  ً، ٌ انکىا٣ ٌ پیرش٤ت ؿا ةه، مىکالت ظٱ٪ ک

ـػٳ ؿا مرتٍؿ ًک هچاٰي کىیؼ  لافػ تا ةا معا٥ٰین ةپیٍنؼنؼ.  می این امـ اکرثاً م

منٍٙؿ تامین ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ٠قنی،  ًة :ظولت پافضگى و مناینعگان منتضث
نیاف الت تا شکٍمت ػؿ ٌالیت ٠قنی ةیىرت  ًمنٍػنؼ ک هاک کننؼگان اواؿ ةمیاؿی اف اورت 

ٌٰت م٩تؼؿ ٌ شماةؼ ـػػ. یک ػ ٍانؼ امنیت ؿا تامین، ة می هت٩ٍیت گ ـػٳ ظؼمات  ًت م
کنؼ. یکی اف مٍٍِٜات  همتاؿف  ه٨ّایای ٤ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػ ًمچنان ٜٱیىٌ  ًاؿائ

ـای ٜؼاٰت الت؛ ٌ این لاش ًکٱیؼی ػؿ این فمین ـای اٌالس ةنیاػی آن  ًی الت ک ًاذ ة
ـػٳ ت٩اِا ػاؿنؼ تا فمین ـػیؼـاىٜؼاٰت ٤ ًػلرتلی یکمان ة ًم ـاذٝ هم گ ـػٳ ة ًٌ اف م  ًم
ـای کمث ـػ.  مصاکم ٔاٰتان ة ٍگیـی ٌٍؿت گی  ٜؼاٰت ذٱ

ت ٠قنی ػؿ اف کاؿ اّٜای پاؿملان ٌالی ًتٝؼاػ ةمیاؿ کمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک
ـػٳ ًة ًؿاةٕ ایت ػاؿنؼ. اکرثیت م ؼ وان گ٥تنؼ ک 7۱، ٌٱض ٌ امنیت ِؿ ةاٌؿ نؼاؿیم  ًػٌؿ
یز ش٧ٍ٩  ًک ـای ٌٱض ٌ امنیت ٌ تٌـ ـػةىــ مناینؼگان پاؿملان ة ةاونؼ. ةصخ  هکاؿ ک

ـػ این مناینؼگان ک هٜمؼ ـکق ةٍػ، ک ًؿٌی ٜٱمک  ًمرص٣ٌ تإمین منا٤ٞ ظٍػ وان انؼ متم
ٍامننؼی شامیت اف ٌٱض ؿا اف  هاف اجـ ت٩ٱث انتعاب وؼ ًوٍػ ک می ًاین مناینؼگان گ٥ت ٌ ت

ٌٰتی  ًاین ک ـنؼ، نؼاؿنؼ. ىمتاػا اف ٔـ٣ ٜنارص ِؼ ػ ـاؿ نگی  ؼ٣ ٨

التعؼاٳ، آمٍفه ٌ  ًومٍٯ اؿائ ًاورتاک کننؼگان اف رضٌؿت انکىا٣ ة :تىظ انکنافهة
ـػنؼ. ىؿا منصیخ ٤اکتٍؿ  ه٠یـ  ـای تـٌیز ٌٱض ػؿ این ٌالیت یاػ آٌؿی ک  ای الالی ة

                                                           
ـػیؼ.   ـگقاؿ گ ـکق ةا فنانی اف ويـ ٠قنی ة   41گـٌه مت
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ـػنؼ تا تالهيةـظی اف اورتاک کننؼگان پیىن ـکق ىا  اػ ک ـای انکىا٣ ةایؼ ؿٌی فؿاٜت متم ة
ـػػ. یک اورتاک کننؼ ٍاٰی ٨ـ  هگ ٌٰم ـػ اف   ةٟا گ٥ت: هم

ٳ

ـناميمچنان پیىنىةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان  ـػنؼ تا ة ـ٤ٍی، کٍؿك ى ًاػ ک ای آمٍفه ش
ژہای فةان، ىای کمپیٍتـ، کٍؿك ى یز فمین ًة هٜایؼاتی ٠ٌیـ  ایى پٌـ کاؿ  ًمنٍٙؿ تٌـ

ـ٤ت ـنام ًوٍػ. اکرث آنان یاػ آٌؿ وؼنؼ ک ًؿٌی ػلت گ  ًتٍذىا ً تاله وٍػ تا ػؿ این ة
ـػ.   ظاً ةاالی فنان ٌٍؿت گی

ٍا می اورتاک کننؼگان اف شکٍمت مصٱی ـػافػ. آن ًنؼ تا ةیىرت ةىظ ىا  امٍؿ تٍلٍٝی ةپ
ٌٰتی ؿا ک ػؿ امـ ةافلافی ػؿ ٌالیت ٠قنی اوت١اٯ ػاؿنؼ  ًمىةیىرت اف  ًمٍلمات ٠یـ ػ

ـػنؼ ٌ م٩امات شکٍمت مصٲ ػؿ ػؿذ ـاؿ  ًػٌٳ ٌ مٱٲ متصؼ ػؿذ ًونالایی ک لٍٳ ٨
ـ٤تنؼ.   گ

ٍانث  ًاورتاک کننؼگان ا٠ٱتاً اف نیاف ة :گفتگى/مػاکؽات ةا عنارص ضع ظولت گ٥تگٍ ةا ذ
ـػنؼ. ةا ٌذٍػ آن، آن ؿػىا  چنین گ٥تگٍ ًگٍینؼ ک میىا  ػؿگیـ ػ٤ٛا ک ػؿ ىا  نتایؼ ػلتٌأ

ـٌ ـای  ًکننؼگان ظأـ نىان لاظت ک ش٧ٍ٩ فنان ؿا متإجـ لافػ. یکنت اف اورتاک ًٜ ة
ٌنؼ مؾاکـ  وٍنؼ تا ةاالی ٜنارص  ًػظیٲ لاظت ًةایؼ ػؿ ٨ّی ًای من٩ٕى، ٨ؼؿت هتص٩٪ ؿ

ٌٰت ٤ىاؿ ةیاٌؿنؼ تا این ٜنارص اف ذنگ ػلت کىیؼ  شارض وٍنؼ:  همیقمؾاکـ  ًٌ ة هِؼ ػ

 ٍ ایت اورتاک کننؼگان اف نص  ٤ٝاٰیت وٍؿا ٌالیتی ٌٱض ةمیاؿ انؼک هػؿ مرمٍٛ، میقان ِؿ
ٍاؿػ ؽیٲ ًة ًةاوؼ. اکرث انت٩اػات ٌ وکایات ػؿ ؿاةٕ می ةاوؼ: اّٜای کنٍنی وٍؿای  می م

ـنگ وٍؿای ٌالیتی  ٌالیتی ٌٱض، ٜؼٳ تاجیـ گؾاؿ ةٍػن وٍؿای ٌالیتی ٌٱض، شٍّؿ کم
ٍانائی وٍؿا ػؿ وامٲ يمچنان اتىٌٱض ٌ  امات متنی ةـ ظٍیي ظٍؿی ػؿ این وٍؿا، ٜؼٳ ت

ٌٰت ة ٌا٨ٝیت ک ًلاظنت ٜنارص ِؼ ػ ٌنؼ ٌٱض ٌ این  ةّٝاً اّٜای این وٍؿا مامٍؿیت  ًؿ
ٍانایی این وٍؿا  می منا٤ٞ وعٍی ظٍػ ؿا ػنتاٯ ًةٱک ًی ٌالیتی ٌٱض ؿا نوٍؿا کننؼ. ٜؼٳ ت

                                                           
ـػیؼ. 42 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
ٍاٰی 43 ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م ـػیؼ. گـٌه مت ـگقاؿ گ  ػه یک ة
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ٍاؿػی ةٍػ ک ًلاشات مىعَ ة ًمتنی ةـ ٜؼٳ ػلرتلی آن ة اکرثاً اف  ًػٰیٲ نا امنی، م
 وؼ.  می ٔـ٣ اورتاک کننؼگان یاػآٌؿی

ـای ذٱث ٜنارص ِؼ  ًةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ ک ـ٤ی الفٳ ة اّٜای ٤ٝٱی ةیٕ
ٌٰت ة ٌنؼ ٌٱض ؿا نؼاؿنؼ: ًػ  ؿ

ٍااورتاک کننؼ  ـاگیـ ةٍػن ةىگان ظ  ًکننؼ ک می اػيٌ پیىن هرت وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ةٍػيان ٤
وٍنؼ تا این وٍؿا اف ن٥ٍؽ ةیىرت ةـظٍؿػاؿ ٌ  ًرسان ٨ٍمی ػؿ این وٍؿا وامٲ لاظت

ـ٤ی ظٍػ ؿا ت٩ٍیت ةعىؼ.  ةیٕ

ٌ ىا ً اکرث اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشت :ای مزلی ظؼ رل مناؾعاتهظصیل منىظن میانخی 
ـکق گـٌ ای ىةصخ  ـای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت ىی اف ٤ٝاٰیت ىمتم ای میانریگـی مصٱی ة

ـػنؼ. اگـ چ وٍػ، اکرث اورتاک  هتٍػ ةعىیؼيلاظتاؿ میانریگـی ةایؼ ة ٠ًقنی شامیت ک
ٍانث ػؿگیـ ؿا ة می چنین ا٨ؼامات ًک ًتاؿیغ جاةت لاظت ًگٍینؼ ک می کننؼگان ٍانؼ ذ  ًت

 م نقػیک لافػ. ى

ٍاٰی ٨ـ یک ظانم اف   ةٟا چنین گ٥ت: هٌٰم

                                                           
ـکق ىم 44 ـػیؼ.  ـاهگـٌه مت ـگقاؿ گ ٍاٰی انؼؿ ة ٌٰم ٍانان ؽکٍؿ اف   ذ
 یک ظانم اف ويـ ٠قنی،  45
ـػیؼ.  46 ـگقاؿ گ ٍاٰی ػه یک ة ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
ـػیؼ. 47 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـکق ةا فنانی اف   گـٌه مت
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ـنامةمیاؿی  :ی ةؽای تؽوید ىلسهاؼتلای فعس آگا ی ىای آگاى ًاف اورتاک کننؼگان ة
ـػنؼ. اف ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ٜٱامی يمنٍٙؿ تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی پیىن ًی ؿا ةىػ اػ ک

ـای ة ًػینی اکرثاً ة ـاػ ة ٍان منالترتین ا٤ ـنام ًٜن ـػن چنین ة   وٍػ. می یاػىا ً پیي ة

اؿ يکننؼگان ا٘ اکرثیت اورتاک :ممىل مناؾعات ؼوی ؾمین های كىمی ةهرل و فيل تنه 
ات ؿٌی فمین ة ًػاوتنؼ ک  ظأـ تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی رضٌؿی ًشٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف

ات فمین ػظیٲ  ًای کىای ٨ٍمی ٌ مٱیت ى هةاوؼ. گـٌ  می ـای کمث ىػؿ مناٜف متنؼ، ة
ٌٰت یا ة ًشامیت ة ٌٰت ؿٌی ًٜنارص ِؼ ػ ٌٰت[ ا٠ٱتاً ةيآٌؿنؼ. آن می ػ  ًا ]ٜنارص ِؼ ػ

ٍٛا ػیگـ مماٜؼت ـاػ ةا لالس یا ان ا اظتال٤ات يتن ًاین امـ ن ًنؼ کىػ می پالغىا  ت٩اِای ا٤
ـػ الت. شٲ  هنیق وؼىا  ةاٜخ گمرته ػؿگیـی ًةٱک ه٨ٍمی ٌ ؽات اٰتینی ؿا شٲ ٌ ٤ٍٲ نک

ٌ ذقء الین٥ک  هاکرث اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ رضٌؿی ةٍػ ًا، ٍٔؿی کىچنین ػؿگیـی 
 ؿٌػ.  می وامؿ ًٌالیت ٠قنی ة ٌٱض ػؿ ًػلتیاةی ة

 ًة ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ ًاورتاک کننؼگان پیٍلت :ای ملی امنیتی افغانقتانهتلىیت نیؽو 
ای امنیتی مٱی ٨ٍی نیاف الت تا امنیت ؿا ػؿ ٌالیت ٠قنی تامین منایؼ. اکرث اورتاک ىنیٌـ 

 هٌیژ  ًا١٤انمتان )ةای مٱی امنیتی ىامنیت ةا ت٩ٍیت نیـٌ  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًکننؼگان ة
ٍٰین مصٱی ا١٤انمتان( ػؿ لاشات وان ة  ًةایؼ نىا  الت. ت٩ٍیت این نیٌـ ًتٍػ یا٤تيپ

ـلٍنٲ(  ًا ةيتن ٠اٰتاً اف ٔـ٣  ًةاوؼ )ک 49رت يیقات ةيٌ تر 48مٝنی ا٤قایي کمیت )تٝؼاػ پ
ـػػ( ةٱک می اورتاک کننؼگان ت٩اِا ٌ لیمتم ةىــ رت اف ش٧ٍ٩ يی ةىمٝنی آگا ًةایؼ ة ًگ

ٍگیـی ة های مٝیاؿی پالعگٍئی نیق ةاوؼ تا اف ٨ّایای لٍء الت٥اػى ٌ  هٜمٲ آمؼ ًذٱ
ـػٳ اف نیٌـ  ای مٱی امنیتی ا١٤انمتان نىٍػ. اورتاک کننؼگان ىةاٜخ ٨ٕٞ شامیت م

ـػنؼ تا کاؿمنؼانی ک ـتکث لٍء الت٥اػ ًت٩اِا ک ای مٱی ىوٍنؼ اف ٣ٍ٥ٌ نیـٌ  می هم
ـاد  ـػنؼ. امنیتی ا١٤انمتان اظ  گ

ـالی اف ٔـی٪ ٤يتن ًای ٨ٍی نى ًؿلان :اه هتلىیت ؼفان ٍک م آٌؿی ـاىا ةاٜخ ت٩ٍیت ػم
ٌٰت ًفمین ـاات ػ ـػٳ ؿا نیق اؿت٩اء ىلٕض آگا ًوٍػ ةٱک می نٙاؿت ٌ انت٩اػ اف اذ ی م

ـائی نراتىا  ٌ آن هةعىیؼ ـآ گ ـػ اف ىػ می ؿا اف ا٤ ؼ. یکنت اف اورتاک کننؼگان م
ٍاٰی ٨ـ  ـػ:  هٌٰم  ةٟا مٍٍِٛ ؿا چنین ةیان ک

                                                           
ٍٰین مصٱی( ػاؿیم، ةا آن کً ما تٝؼاػ  285ما  48 ـکق ةا اورتاک  555)ٍّٜ پ ٍالت ػاػه ةٍػیم" گـٌه مت تن ػؿظ

ـػیؼ. ـگقاؿ گ ٍاٰی ػه یک ة ٌٰم ـػٳ اف   رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م
49  "

ٍاٰی انؼؿ   ٌٰم ٍانان ؽکٍؿ اف  ـکق ةاذ گـٌه مت
ـػیؼ ـگقاؿ گ  ة
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ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةـ گمرته مؼاؿك مصٱی ػؿ متاٳ  :گقرتل معاـؼ مزلی
ٍاٰی ٍان اةقاؿی ذ ًةىا  ٌٰم ىا  آن ًذاییک -مؼاؿك پاکمتانی  ًت مانٞ ؿ٤نت ا٥ٔاٯ ةيٜن

ـای شمالت انتصاؿی آماػ هومتىٍی م١قی وؼ ٌؿفیؼنؼ. ةا  می تإکیؼ -وٍنؼ  می هٌ شتی ة
ـػٳ ػاؿنؼ، اىربان مؾىؿ  ًن٥ٍؽی ک ًة ًتٍذ میت این مٍٍِٛ نتایؼ ػلت کم ىتی ةاالی م
ـ٤ت ـػن لٕض می ًوٍػ. گمرته مؼاؿك مصٱی ػؿ من٩ٕ ًگ ـای ةٱنؼ ة ـٌتی ة ٍانؼ ٤  ت
 تی ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ فنان ةاوؼ. ىربان مؾىی ؿ ىآگا

مؼاظالت  ًةعىیؼن ة ًظامت ًاکرث اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼنؼ ک :تىكف معاصالت صاؼحی
ـای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنیيظاؿذی م ـ٤تنؼ ک می ةاوؼ؛ ٌ می مرتین ا٨ؼاٳ ة این  ًپؾی

ـنام ـػ. فمانی ک ًا٨ؼامات ةایؼ تٍلٖ یک ة ـاؿ ةگی ؿٌی مؼاظالت  ًمٱی مٍؿػ شامیت ٨
ـ٤ت اکرث اورتاک کننؼگان ؿٌی مؼاظالت کىٍؿ   ًممایىای ىظاؿذی ٌصتت ٌٍؿت گ

د نیٌـ  ـػنؼ، ٰیکن ةـظی اف اورتاک کننؼگان ؿٌی ظٌـ ـکق ک ای نٙامی ةین املٱٱی اف ىمت
 ٍ ٍا٤٪ نٙـ کٱی ٌذ اف ىا  ػ نؼاؿػ ٌ ةمیاؿیا١٤انمتان نیق تاکیؼ ػاوتنؼ. ٜٱی اٰـ٠م آن، ت

ی ىپیأمؼ  د نیٌـ  ـاك ػاوتنؼ. ىای آیما٣ ىای من٥ی ظٌـ

اکرث اورتاک کننؼگان  :ای ایخاظ ىلسه هاظمینان اؾ انعکاـ مىاؾین رلىق ةرشی ظؼ ةؽنام
ٍا٨ث من٥ی ذنگ ؿا ةاالی ةـظٍؿػاؿی اف ش٧ٍ٩  کننؼ.  می هؼىػؿ ٌالیت ٠قنی مىاةىــ ٜ

ـػ ٍاٰی انؼؿ چنین گ٥ت: یکنت اف اورتاک کننؼگان م ٌٰم   اف 

ٍگیـی اف ظىٍنت چنین ةىــ یکنت اف اورتاک کننؼگان ن٩ي ش٧ٍ٩  ٌ پالعگٍیی ؿا ػؿ ذٱ
 لاظت:  ًةـذمت

                                                           
ـػیؼ. 55 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
ٍاٰی انؼؿ ةـ  51 ٌٰم ٍانان ؽکٍؿ اف  ـکق ةاذ ـػیؼگـٌه مت  گقاؿ گ
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ـای  می ةىــرت اف ش٧ٍ٩ يةی ٜمٍمی ىآگا ًء ػیگـ گ٥ت کهاورتاک کننؼ ٍانؼ ٜامٱی ة ت
ٍگیـی اف ػؿگیـی ةاوؼ: ذٱ

ؼ( ا٘ 85اورتاک کننؼگان رسٌی )اکرث  ٌ ظتم مٝا٤یت ]اف ةىــ ش٧ٍ٩  ًاؿ ػاوتنؼ کيػٌؿ
ٌامؼاؿ کمک کنؼ. این پالغ ػؿ مٕاة٩ت ةا لایـ  می مرافات[ مٍئٍنیت ػؿ تامین ٌٱض ػ

ٍا ًاؿات اورتاک کننؼگان الت کيا٘ ـکناؿی م٩امات نیـٌ ىظ ای امنیتی مٱی ا١٤ان ىان ة
ـاػی کىیم يػؿ ن٩ْ ذؼی ش٧ٍ٩ ةرشی ل ًوؼنؼ ک ٍالتنؼ تا متاٳ ا٤  ًمتنؼ ٌ نیق ظ
ـػةىــ ش٧ٍ٩  ل هؿا ن٩ْ ک  وٍنؼ.  ًؼاوتيٌٱض ػٌؿ نگ ًانؼ، اف پٌـ

ـنؼ ک می ػؿ کٲ، اورتاک کننؼگان اؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس افغانقتان:ة ای ىنیـ  ًپؾی
ٌٰت ا١٤انمتان اف ذمٱ ـای ایراػ ٌٱض ػؿ  ًنٙامی ةین املٱٱی ٌ ػ ـتین ٤ٝاٰین ة مٍج

ـان ؿا ػؿ تامین ٌٱض مٍجـىا  اما، ظیٱی.ةاونؼ می ا١٤انمتان  ًگ٥ت ًػاننؼ. ة می متاٳ ةافیگ
 یک ػانىرٍی ػظرت اف ٠قنی: 

ٌٰتی )کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ يػٌ ن ًاورتاک کننؼگان تـذیصاً ة ا١٤انمتان ٌ ةىــ اػ ػ
یز ش٧ٍ٩ ىاػ يؿیالت امٍؿ فنان( منصیخ ن  ػؿ ٌالیت ٠قنیةىــ ای ٤ٝاٯ ػؿ تامین ٌ تٌـ

ـػنؼ ٌ ة هاواؿ  مؼنی ٌ اّٜای پاؿملان یاػ آٌؿی منٍػنؼ.  ًای ذامٝىاػ يت٩ٝیث آن اف ن ًک
ـػنؼ ىربان مؾىیچ یک اف اورتاک کننؼگان ؿ ى ـ چنؼ ىتی ٌ رسان ٨ٍمی ؿا انتعاب نک

ٍاؿ ىا يای آفاػ اف آنىاورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ  ـػنؼ. این  ًة هم ٍان مؼا٤ٝین ٌٱض یاػ ک ٜن
ـػ ک می ت٥اٌت نٙـ ؿا ٍان چنین تٝتیـ ک ان ٨ٍمی اف ن٥ٍؽ ـ چنؼ ٜٱامی ػینی ٌ رس ى ًت

ػاؿنؼ، نیاف الت تا لٕض  هٌ ػؿ تامین ٌٱض ن٩ي تٝیین کننؼ هةاالیی ةـظٍؿػاؿ ةٍػ
  ةیىرت اؿت٩اء یاةؼ.ةىــ ی آنان اف ش٧ٍ٩ ىآگا

                                                           
ٍاذً ٜمـی  52 ٌٰمٍاٰی ظ  یک مٝٱم اف ٔت٩ً اناث اف 
ـػیؼ.  53 ـگقاؿ گ ـه ةٟا ة ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػٳ اف  ـکق ةا اورتاک رسان ٨ٍمی ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ م  گـٌه مت
 لاٯ.  2۱تا  15یک ػانىرٍی ػظرت اف ويـ ٠قنی ػؿ گـٌه لنی  54
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ـػٳ رسان ٨ٍمی ٌ ـاػی م  هاف ن٥ٍؽ ةاال ةـظٍؿػاؿ ةٍػ ًةیننؼ ک می ٜٱامی ػینی ؿا منصیخ ا٤
ٍاننؼ ة می ٌ ٍامننؼی ةمیاؿی اف این ٤ٝاٰین ک ًت یز ٌٱض مٍجـ ةاونؼ. اما، ت ٍاننؼ  ًتٌـ ةت

ٌٰتی مٍؿػ ت ـای ٌٱض کاؿ کننؼ تٍلٖ شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ ـ٤تية ـاؿ گ  الت.  ًؼیؼ ٨

ٍاٰی انؼؿ گ٥ت: هاورتاک کننؼ ٌٰم  اف 

ٍاؿػ فیـ ةؼان  ًالت ٍٔؿی ک ًمین گٍنىربان ػینی نیق ىٌِٝیت ؿٌشانیٍن یا ؿ  ػؿ م
 وٍػ:  می هاواؿ 

ٍ  منی ًػؿ نتیر ٍان اف ن٩ي محتت ٌ ةا٩ٰ  منٍػ:  هؿٌشانیٍن الت٥اػ هت

ةىــ وؼت معا٦ٰ ش٧ٍ٩  ًای وٍؿوی ةى هظیٱی اف اورتاک کننؼگان، گـٌ  ًةـ الاك گ٥ت
ٌٰی اورتاک کننؼگان میىا  اف لٍی ظاؿذی همتنؼ ٌ آن ؿا تصمیٲ وؼى گٍینؼ  می ػاننؼ. 
کننؼ. اورتاک کننؼگان اکرثؤ  می ؿا ن٩ْةىــ ـ ػٌ ٔـ٣ ػؿگیـ ػؿ ذنگ ش٧ٍ٩ ى ًک

                                                           
ـکق گـٌى 55 ٍاٰی انؼؿ ةصخ متم ٌٰم ٍان ؽکٍؿ اف  ـػیؼ.ةا ٔت٩ً ذ ـگقاؿ گ  ی ة
ـػیؼ. 56 ـگقاؿ گ ـکق گـٌىی ة ـه ةٟا ةصخ متم ٍاٰی ٨ ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف    ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م
ـػیؼ. 57 ـگقاؿ گ ـکق گـٌىی ة ٍاٰی انؼؿ ةصخ متم ٌٰم ٍان ؽکٍؿ اف   ةا ٔت٩ً ذ
ـگ 58 ـکق گـٌىی ة ٍاٰی ػه یک، ةصخ متم ٌٰم ـػان اّٜای ذامًٝ اف  ـػیؼ.ةا ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ػیگـ م  قاؿ گ



 
 

155 
 

 

 نلنه ىلس واليت غؿنی ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

وٍنؼ ٌ  منی ای وان مرافاتىای امنیتی ا١٤ان ةعأـ ةؼؿ٤تاؿی ىنیـٌ  ًوکایت ػاوتنؼ ک
ـػ ةاٜخ ـاػ ٨ـةانی ةعأـ انت٩اٳ ة می این ؿٌیک وٍؿوگـی  ًوٍػ تا مترضؿین ٌ ا٨اؿب ا٤
 متٍلٲ وٍنؼ. 

 اظات مؽظم:هپینن .5
ـػٳ ٌالیت ٠قنی، ةٍٍؿت ٜمٍٳ پیىن( 1) ٌنؼ ٌٱض ةا م ـات ؿ اػات آتـی يػؿ ذـیان متاٳ مؾاک

ـای گنرانیـؼن ش٩ـ٧ٍ اف ٔـ٣ اورت  ـای ٌـٱض ػؿ  ؿاه ًػؿ ن٩ىـةىـــ اک کننؼگان ة مصٱـی ةـ
ٌنؼ ٌٱض ظاؿد لـاظتةىــ ِؼ ش٧ٍ٩  ًاػ وؼ، آنانی کي٠قنی پیىن  ًانؼ ةایؼ اف اورتاک ػؿ ؿ

ـػٳ ًٜٱیـىـا  ٤ماػ اػاؿی، "ةی ٜؼاٰتی" ٌ لـٍء ؿ٤تاؿ ًٜٱی همتاؿف ( 2) .وٍنؼ وـمٍٯ  ً)ةـ مـ
 ٍ ـای ٌٱض ةاوؼ تا ةت ٌٍٰیت ة ان ػؿ ٌالیت ٠قنـی ةـؼان ػلـت ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرش( ةایؼ یک ا

ـای تٍلٝىا  متاٳ تاله( 3؛ )یا٤ت ٍان ٌ  ًٔت٩ـآمـٍفه، ةایـؼ فنـان،  ًػؿ لـاش و، ةٍیژ ًة ذـ
ٌٰت ٌ نیٌـ ( 4؛ )ةؼٌن تتٝیْ وامٲ وٍػای معتٱ٦ ٨ٍمی ؿا ى هگـٌ  ای مٱـی ىت٩ٍیت ػ

ـ٤یـت ٌ پالـعگٍئی ةـيای ةىا١٤انمتان ةایؼ وامٲ میکانیقٳ  امنیتی وـمٍٯ  ًرت اؿت٩ـای ٘
ٍگیـی اف ن٩ْ ش٧ٍ٩  ـػػ. تعٕی ةىــ ؿلیؼگی ٌ ذٱ ٜنـارص  ًشین ػؿگیـی ٜٱی ًای کىگ

ٌٰت ٌٍؿت ـنـؼ تـا اف  می ِؼ ػ ـاؿ گی ـػ، ةایؼ اف ٔـی٪ تص٩ی٩ات و٥ا٣ مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ گی
ـػٳ ٜٱی ایتی م ٍٰین مصٱی ا١٤انمتان( ٌ  هٌیژ  ًا١٤انمتان )ة یتیای مٱی امنىنیٌـ  ًناِؿ پ

ـػای نٙاىنیٌـ  ٍگیـی ٌٍؿت گی ٌنـؼ ىـاػ ين( 5؛ )می ةین املٱٱی ذٱ ای ٜنٝنـٍی ةایـؼ ػؿ ؿ
ـا ک ًٌٱض ػظیٲ لاظت ٌٰت ةىا  آن ًوٍنؼ فی ـ٤یت ذٱث ٜنارص ِؼ ػ ل ً٘ گ٥تگٍ ؿا  ًپٌـ

ٍ ىاػ يػاؿنؼ. اگـ ن ـگـا ؿاىای ٨ٍمی/ٜنٝنٍی ماننؼ و وـٍنؼ،  مـی مرـؼػاً ؿٌی کـاؿىا ً ٌ ذ
ٍ  های اذتامٜی ػؿ ا١٤انمتان ةٍػى هةایؼ وامٲ متاٳ گـٌ  ةقؿگـان ٨ـٍٳ  هٌ اف ذانتؼاؿی ةا٩ٰ

ٍاٰی  هٌیژ  ًش٧ٍ٩ فنان ة ًٜٱی ٌٰم ٍگیـی ةـىػؿ  ـاکق ٌالیات ذٱ ؛ ٜمـٲ آیـؼ ًای ظاؿد اف م
ـات/گ٥تگٍ( 6) ؿػ ىا  مؾاک ٌٰت نتایؼ ػلتٌأ ش٩ـ٧ٍ فن  ًػؿ فمینـ ًای ؿا کىةا ٜنارص ِؼ ػ
ـٌ هٌیژ  ًة ٍاذهش٪ آمٍفه ةؼلت آمؼ ًػؿ ٜ ات میان گــٌ ( 7؛ )لافػ ً، ةا ظٕـ م  همناٜف
ـػػ کـىای معتٱ٦ ٨ٍمی ةایؼ اف ٔـی٪ لاظتاؿ ى ای ىـ همتـاٳ گــٌ  ًةـ ًای شٲ ٌ ٤ٍٲ گـ

ٌٰت ةایؼ اف تتٝیْ ٜٱیـ می الاك اٌٲ تماٌی مٱیتی ؿلیؼگی ٨ًٍمی ة ٍاٳ ٌ  ًمنایؼ ٌ ػ ا٨ـ
ىا ً مؼؿل( 8؛ )ای لیالی، ظٍػ ػاؿی منایؼىای مٱیتی مىعَ، ةـ الاك مٍٱصت ى هگـٌ 

ظـاؿد اف کىـٍؿ  ًٌ تٝٱیامت ػینی ةایؼ ػؿ ٌالیت ٠قنی گمرته یاةنؼ تا اف ؿ٤ـنت ا٥ٔـاٯ ةـ
ـػ؛ ػؿ مؼؿل ٍگیـی ٌٍؿت گی نیـق ةىـــ ٌ نٍـاب تٝٱـیامت ػینـی مٍِـٍٛ ش٩ـ٧ٍ ىا ً ذٱ

یز ٤ـ  تی ػؿىمؾ ربانىوٍػ تا ن٩ي ؿ  ًوامٲ لاظت  همؼیگـ پؾیـی ٌ نیـق متـاؿف ىنگ ىتٌـ
ـػػ. ًٜٱی ـایی ت٩ٍیت گ ـآ گ  ا٤
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ٤رشػ ؿاه ًاین ن٩ى ـ٤ی ًای کٱیؼی الت ٌ ممایٱی ؿا ةى ًای اف یا٤ت هة  مٝ

ـػ ک می ـکق گـٌ ىوکٲ مىٍؿت  ًةىا  ػؿ ذـیان مىٍؿت ًگی ـػٳ ىای متم ی ةا مناینؼگان م
ـػیؼ.  ؿاهػؿ ٌالیت پکتیکا   انؼافی گ

ٍاٰی  ًتن ةقؿگ ٨ٍمی ةٍػنؼ ک 9وامٲ ىا  اورتاک کننؼگان ػؿ این مىٍؿت ٌٰم  ایىاف 
ـػنؼ. مىٍؿت می مناینؼگی ٌ اؿگٍن هذانی ظیٲ، رسشٍف  ػؿ ٌالیت پکتیکا منصیخ ىا  ک
ـػٳ کىگ٥تگٍ ػٌٳ  ًةعىی اف مـشٱ ومٍٯ  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ  ًای م

ٍا ًا١٤انمتان ةةىــ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ا١٤ان  تن 45۱۱اف  يیة یىمنٍٙؿ نٙـظ
ـای ٌٱض )یک ن٩ى ؿاه ًن٩ى 34تا  هانؼافی وؼ ؿاهٜاػی  ـای  ؿاه ًمصٱی ة ٌالیت(  ـىة
ـػػ. ٔـس   گ

ـػنؼ ةـ آن ةٍػنؼ تا ؿاهؿا ىا  این مىٍؿت ًمؼنی ک ًای ذامٝىلافمان  ـاگیـ  انؼافی ک ٤
ل ای ىمصؼٌػیت  ًشاٯ، نٙـ ة ًمى ًؿا ػؿ رستارس ممٱکت تإمین مناینؼ. ة ًةٍػن این پٌـ
 ػؿ مٍؿػ اورتاک فنان ػؿ ٌالیت پکتیکا ٌذٍػ ًای لنتی کىنراؿ ى ًة ًوؼیؼ ٌ ةا تٍذ

ٍانمت ػؿ گ٥تگٍ ىػاؿػ،  ـآن، ىیچ فنی نت ن ة ـػمی ػؿ این ٌالیت اورتاک منایؼ. ا٤ٌق ای م
ٍاٰی  ًرشایٖ امنیتی، ػلرتلی ة ًنٙـ ة  ًةاوؼ ک می ای این ٌالیت ةمیاؿ مصؼٌػىٌٰم

ـای ؿلیؼن ةىمصؼٌػیت  ـػٳ ةٍذٍػ آٌؿػ ًای اِا٤ی ؿا ة  الت.  هٔی٦ ٌلیٝرتی اف م

 معؽفی والیت: حغؽافیا، حمعیت منافی و فاصتاؼ فیافی .2
ٍاؿ پکتیکا ػؿ ٨ممت ذنٍب رش٧ کىٍؿ م٨ٍٝیت ػاوتىٌالیت نا ٌ ػاؿای مـف مىرتک  ًم

 ٍ ـاکق ٨ٍی وٍؿویان ٌ لاشات ذنگیىٍٔالنی ک منأ٪ ةی جتات  –پاکمتان متانی ةا م
ـلتان ذنٍةی ٌ   ٤ؼؿاٯ پاکمتان( هوامٰی )ةعىی اف منأ٪ ٨ٍمی تصت اػاؿ ٌفی

ٍا( ػاوت مچنان ػاؿای مـف مىرتک کٍچک ػؿ ىٌ  ًظٍػمعتاؿ ٌ ٨تایٱی ایاٰت ظیرب پىتٍنع
ٍاٰی ژٌب ػؿ ةٱٍچمتان پاکمتان ک ةاوؼ.  می ؿٌػ، می وامؿ ًامن معا٥ٰین ة هگاىپنا ًٌٰم

ةاوؼ. این ٌالیت  می م مـفىٌ ظٍلت  مچنان ةا ٌالیات ٠قنی، فاةٲ، پکتیاىٌالیت پکتیکا 
ٍاٰی ) 24ػاؿای  ٍاٰی ٠یـ ؿلمی( 5ٌٰم ـکق ٌالیت الت، ًک ًـ رشنيومٍٯ و ًة 59ٌٰم  م
ةاوؼ، نیمی اف اؿاِی این  می کیٱٍمرت مـةٞ مماشت 19336ةاوؼ. ٌالیت پکتیکا ػاؿای  می

                                                           
ٍاٰی ؿلمی ٌ  19ػؿ پکتیکا . 59 ٍاٰی ىای ؿلمی  5ٌٰم ٌٰم ٍاٰی ٠یـ ؿلمی ٌذٍػ ػاؿػ. ٨ممیکً ةّٝی اف  ٌٰم

ٍاٰی پکتیکا ةمیاؿ ةقؿگ ةٍػه ٌ ػاؿای ن٥ٍك فیاػ می ٌٰم ٍاٰی  5ىا ؿا ت٩میم ٌ  ةاوؼ، اف ایرنٌ شکٍمت این  ٌٰم
ـاؿ آتی می ٍاٰی ىای ٠یـ ؿلمی ٨ ٌٰم ٍاٰی ٠یـ ؿلمی ةاونؼ: واه  ٠یـ ؿلمی ةٍذٍػ آٌؿػ.  ٌٰم کً  –ظیٲ آةاػ، )

ٍاٰی ٠یـ ؿلمی  ٌٰم ٍاٰی ذانی ظیٲ(؛ ةاک ظیٲ ) ٌٰم ٍاٰی ٠یـ  –اف  ٌٰم ٍاٰی ظیـ کٍت(؛ چياؿ ةاؿان) ٌٰم اف 
ٍاٰی ٠یـ ؿلمی  –ؿلمی  ٌٰم ٍاٰی گٍمٲ(؛ ظٍومنؼ ) ٌٰم ٍاٰی ٠یـ ؿلمی  –اف  ٌٰم ٍاٰی ػیٱً(؛ ٌ وکین ) ٌٰم اف 

ـمٲ( ذؼا وؼه انؼ.  – ٍاٰی ة ٌٰم  اف 
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 ٍ ٍ  ًمتانی یا نیمىٌالیت ک ٍاؿىػٌ پنرم ٌالیت فمین  ًػؿ شاٰی ک همتانی ةٍػىک  م
 95ٌ  هػٌؿػلت تـین ٌ لنتی تـین ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػ ًپکتیکا اف ذمٱةاوؼ. می

ؼ این ٌالیت ةناةـ ػالیٲ امنیتی ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك ٌالیت پکتیکا نا  ًةاوؼ. چنانچ می ػٌؿ
ـػػ ک می ذنٍب رش٧ مصمٍب هامن تـین ٌالیت ػؿ شٍف  معا٥ٰین کنرتٌٯ ةیىرت  ًگ

ٍاٰی  ػاؿنؼ.ؿا ػؿ ػلت ىا  ٌٰم

ـکق  ًیچ آماؿ ػ٨ی٪ اف ذمٝیت ٌالیت پکتیکا ػؿ ػلت نیمت. ةى الاك رسٌی ؿیالت م
تن  8۱9772میالػی، ذمٝیت ٌالیت پکتیکا  2۱۱5ػؿ لاٯ  UNFPA /ػ٤رتًاشٍائی

 83۱۱۱۱مناةٞ مصٱی ٌ ٠یـ ؿلمی ذمٝیت این ٌالیت ؿا  ًوٍػ ػؿ شاٰیک می هتعمین فػ
ـا ػؿ ى ًؿلؼ ک می نٙـ ًفننؼ. ةا ٌذٍػ این، ة می تعمین ـ ػٌ آماؿ ظیٱی پایین ةاونؼ فی

ةٍػنؼ. تعمین فػن  هنؼگان جتت وؼىؿای ػ 6۱۱۱۱۱میالػی شؼٌػ  2۱۱9انتعاةات لاٯ 
ٌا٨ٝی ةاٜخ ا٤قایي ٩ٜؼ ٌٰت وؼىا  هذمٝیت این ٌالیت پایین تـ اف آماؿ  ـاةـ ػ ٌ  هػؿ ة

ـلی هپیأمؼ ٜمؼ ـای ٌالیت پکتیکاػؿ پاؿملان ىا  آن اظتٍاً تٝؼاػ انؼک ک   .ةاوؼ می ة

ؼ ػظرتان وامٲ مکاتث اةتؼایی 7ٌ کمرت اف  هذمٝیت این ٌالیت ظیٱی لنتی ةٍػ  ًػٌؿ
یچ اورتاک نؼاؿنؼ. لاظتاؿ ٨ٍی ٨ٍمی ةا ٜنٝنات، ؿلٍٳ ىةاونؼ ٌ فنان ػؿ انتعاةات ت٩ـیتاْ  می

ات نیق تاجیـ ٨اةٲ تٍذىٌ میکانیقٳ  ػؿ ةىــ ی ةـ ٌِٝیت کٱی ش٧ٍ٩ يای شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
ةا فنان  مچنین ػلرتلی ٌ تٝامٲ مصؼٌػىالت. ٨ّایای ن٩ْ ش٧ٍ٩ فنان،  ًاین ٌالیت ػاوت

ٍاذىٜٱت ٜؼٳ گقاؿوؼ ًة مٝمٍالْ، ٌنؼ ممتنؼ لافی ؿا ةا مىکٲ م   .لافػ می ًی ؿ

 انىاع عىامل مناؾعهحنگ:  هزلیل و تخؿیت .3
ـکق گـٌ ای ىاورتاک کننؼگان ةصخ  :حنگهای  همزؽک ـٌپ  ًی ٌالیت پکتیکا ػؿ لىمتم گ

ـػ  یک ـػنؼ. اورتاک  ًای مت٥اٌت ؿا اؿائىپالغ  های معتٱ٦ ؿا ػؿ ذنگ ونالائی منٍػىٌؿ ک
ٍاٰی اؿگٍن اشماك ٌٰم ـٌ  ًکننؼ ک می کننؼگان ػؿ  ـٌد نی ای نٙامی ىٌِٝیت امنیتی ةا ظ

ٌک، الٌؿ ى هةین املٱٱی اف پایگا الت. ةاٌذٍػ  هرت وؼية هؼىٌ نٍی  های مصٱی ػؿ منأ٪ فیـ
ٍاٰی ةيآن، ة ٌٰم ٌاةمت ًتٍػ ٌِٝیت امنیتی ػؿ این  ٌنی  ي ىامنا کاى ًالت ک ٤ًکتٍؿ ةیـ

ـٌ  ـٌد نی ٍاٰی پن اف ظ ٌٰم ـ٠م  می ای نٙامیىشامیت ماٰی اف ٔاٰتان ػؿ این  ةاوؼ. ٜٱی اٰ
ـٌ هیچ ظأـ ىای ٔاٰتان، اورتاک کننؼگان ىي ػؿ ٤ٝاٰیت ىکا تی مٱی ای امنیىء ظٍةی اف نی

ـظٍؿػ نامنالث، تالوی ىوا ًاؿ ػاوتنؼ کيآنان ا٘ ا١٤ان ؿا گقاؿه نؼاػنؼ؛ ٍنی ىؼ ة ای ٠یـ ٨ان
ٍػىٌ ٤ٝاٰیت  ٍٰین مٱی ا١٤ان ةٍػنؼ های ٰآ ٍٰین مصٱی ٌ پ   .ةا ٤ماػ اف لٍی پ

ٍاٰی رسشٍف  ٌٰم ٍاٰی پن  ًگقاؿه ػاػنؼ ک هاورتاک کننؼگان ػؿ  ٌٰم لٕض امنیت ػؿ این 
د نیٌـ  ٜنارص ِؼ  ًاؿ منٍػنؼ کيالت. آنان ا٘ ًي یا٤تىنٙامی ةین املٱٱی کا ایىاف ظٌـ
ٌٰت اکنٍن  ٍاٰی ٤ٝاٰیت ًآفاػان گٍنۀ ًةػ ٌٰم ای ىنیـٌ  ًمناینؼ ػؿ منا٩ٔی ک می ػؿ این 
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ٍٰین مصٱی شٍّؿ ػاؿنؼ، اورتاک کننؼگان ة ـ٤ؼاؿ ای ىةمیاؿ انؼک اف نیٌـ  ًپیامن ًپ ٔ
ـػ ـاف شامیت ک ٌٰت اة ٍٰین مصٱی ؿا متای ىٌ نیٌـ  هػ ٌ ٤ماػ  ًةـظٍؿػ ناوایمت ًم ةيپ
ٌٰت ٌ ى، یک نٍٛ شن نا امنی ًآٍٰػ منٍػنؼ. ػؿ نتیر م اف ٜنارص ِؼ ىم اف لٍی ػ

ٌٰت ة   ت.ال هةاونؼگان مصٲ ػلت ػاػ ًػ

د نیـٌ  ٍاٰی ذانی ظیٲ پن اف ظٌـ ٌٰم اف  های ةین املٱٱی تا انؼاف ىاورتاک کننؼگان ػؿ 
ٍٰین مصٱی ىنیٌـ  ـػای پ ٍان یک گـٌ  ًٔاٰتان ػیگـ ة ًاؿ منٍػنؼ کيا٘ هشامیت ک  هٜن

ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتنؼ،  ًمعا٥ٰین کنرتٌٯ من٩ٕ ًای کىشٍّؿ نؼاؿنؼ. ػؿ ذا ٨ًٍی ػؿ لاش
ةٍػنؼ ٌ معا٥ٰین اف ػلرتلی  ًةـظٍؿػاؿ لاظتىا  آفاػی ًةاونؼگان ؿا اف یک لٱمٱ

ـػنؼ.  می امنی شامیتای لاظتىآمٍفه ٌ تراؿت اف ٔـی٪ رشکت  ًةاونؼگان ة ک
منٍػنؼ؛  می معا٥ٰین شاکمیت ٨انٍن ؿا ػؿ این لاشات تامین ًؿلؼ ک می نٙـ ًمچنان، ةى

ٍاؿػ،   ةاوؼ. می آفاػی ةیان ػؿ لاشات تصت کنرتٌٯ معا٥ٰین مصؼٌػ ٜٱی اٰـ٠م این م

ٌ مصـک ذنگ ذاؿی ػؿ این ٌالیت  هاورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منصیخ ٜامٲ ٜمؼ
ی ظٍػ معتاؿ ـػنؼ، ٌ اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منصیخ یک نیٌـ ػیؼنؼ.  منی ونالایی ک

ـػٳ ػؿ این ٌالیت شن ةاوؼ؛  می پاکمتان ذنگ ػؿ ا١٤انمتان اٌٱی ٜامٲ ًکننؼ ک می م
ـا ًیچ ػٰیٱی متنی ةـ اینکىىا  ٰیکن آن کنؼ  می یتپاکمتان اف ٔاٰتان ػؿ ا١٤انمتان شام چ

ـػنؼ.  ًاؿائ ـای ش٥ٚ ٌٱض ٌ امنیت  ًػلت گٍنۀ ًةمچنان ىنک ٌٰت ة ٍانایی ػ ذمٝی ةـ ت
ٌ  هػؿ ػلت ٔاٰتان ةٍػ ًلاشات ةمیاؿ فیاػی ک ًة ًػؿ این ٌالیت اٜتامػ نؼاؿنؼ ةا تٍذ

ـای نیـٌ ى ٌٰتی ٠یـ ٨اةٲ ػلرتكىمین لاشات ة ٍاٰی  می ای ػ ٌٰم ةاوؼ ٌ ةاونؼگان 
ـػنؼ. هرسشٍف  ـای اػٜای ظٍیي ةیان ک  ؿا منصیخ محاٰی ة

د نیٌـ  ًة ًنٙـیات معتٱ٥ی ػؿ ؿاةٕ  ـات ةٝؼ اف ظٌـ ای نٙامی ةین املٱٱی اف ىت١یی
 هوؼ ًای تٝتیىاف ماین  ها١٤انمتان ٌذٍػ ػاؿػ. اورتاک کننؼگان گقاؿه اف افػیاػ الت٥اػ
ـػنؼ ک ٌٰت ػاػنؼ ٌ اػٜا ک معا٥ٰین  ًارس من٩ٕػؿ رس  ًان٥راؿی تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػ

ٍاٰی هشٍّؿ وان ؿا ت٩ٍیت ةعىیؼ ٌٰم ت٩ـیتاً تصت کنرتٌٯ کامٲ ٔاٰتان ٌ ىا  ٌ ةّٝی اف 
ٌٰت ـػٳ مصٲ  ًةاوؼ. ةا آن ک می لایـ ٜنارص ِؼ ػ ٌٰت اف شامیت م ٜنارص ِؼ ػ

ٍاٰی ًؿلؼ ک می ةاونؼ، ةنٙـ منی ةـظٍؿػاؿ ٌٰم ىا  نٍٜی اف نٙم مؼنی ؿا ػؿ ةّٝی اف 
ٍاٰیىکت انؼ. رش  هآٌؿػ ٌٰم کننؼ ٌ  می ٤ٝاٰیتىا  ای لاظتامنی مصٱی ػؿ ةـظی اف 

ٜنارص ِؼ  ًمچنان گقاؿه ػاػنؼ کىةاونؼ. اورتاک کننؼگان  می مکاتث مصٱی ٤ٝاٯ
ٌٰت نٍٜی اف ٨انٍن ةؼٌی ؿا شاکم لاظت ـ شاٯ، مرافات ٔاٰتان اکرثاً ش٧ٍ٩ ية انؼ. ًػ

الت. ػؿ متاٳ  ًةمیاؿ مصؼٌػ لاظت ؿا ن٩ْ ٌ آفاػی گىت ٌ گؾاؿ ٌ آفاػی ةیان ؿاةىــ 
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ا٘ ًل ٍاٰی اورتاک کننؼگان اف شٍّؿ مصؼٌػ پ اؿ ناظٍونٍػی يٌٰم

ـػنؼ ٌ ٜالٌ  ـػنؼ ک هک ـمٍجـ، ٤الؼ ٌ ة ًک ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٠ی ـػٳ مصٲ  ًپ ةؼ ؿ٤تاؿی ةا م
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ٌنؼانىتالوی  ًؿا مرتٍؿ ةىا  آن ًـت ػاؿنؼ، کيو ـ٨انٍنی، ت٨ٍی٦ ظٍیىا ٔاٰتان  ای ٠ی
ایت ٔـفاٰٝمٲ  ـای ؿ ىةؼٌن ٜؿ ایی این ت٨ٍی٦ وؼگان ىای ٨انٍنی ٌ ت٩اِای ؿوٍت ة

ـػ ٍاؿػ ؿٌی شامیت و ًانؼ، ک هک ٌنؼان افياین م ٍٰین مصٱی ا١٤ان تإجیـ من٥ی ـ  پ
ٌنؼان یک وکایت ٜٱیيگؾاؿػ. شؼ ا٨ٲ ػؿ یک مٍؿػ، و می ٍٰین مصٱی ا١٤ان ؿا ػؿ  ًـ پ

ـگ ٍٰین مصٱیىٌ ؿ  ًٌٰمی ذ ـػنؼ، مگـ  ربی پ  یچ تإجیـی نؼاوت. ىا١٤ان، ػؿد ک

ٍامٲ آتی ذنگ ػؿ این ٌالیت ٌ ةٍٍؿت ٜاٳ ػؿ  :عىامل حنگ اورتاک کننؼگان ؿٌی ٜ
ٍا٤٪ ػاوتنؼ: مؼاظالت اف ٔـ٣ نیٌـ  محاٯ ایاالت  گٍنۀ ًةای ةین املٱٱی، )ىا١٤انمتان ت

ـان(، ٤ماػ اػاؿی؛  گٍنۀ ًة) ًممایىای ىامـیکا( ٌ کىٍؿ  همتصؼ مىعَ پاکمتان ٌ ای
ٍانث مؾاکـ  ـ٤ی ذ ٌٰت، ک – هکننؼ هٜؼٳ ةیٕ ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ لتث اشماك ذؼایی  ًػ
ٍکٱین آن ـ٤ین ٌ م الت؛ ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ. اورتاک کننؼگان ت٩ـیتاً ٜؼٳ اٜتامػ  هوؼىا  ةین ٔ
ـاف ػاوتنؼ. آنان وکا ًیکمان ظٍیي ؿا نمتت ة ٌٰت اة ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ  ًیت ػاؿنؼ کػ

ابىاف ٔـ٣ نیٌـ  ٌٰتی ٌ ٔاٰتان اٜؿ اؿ يمىعَ ا٘ گٍنۀ ًةمچنین ى وٍنؼ ٌ می ای ػ
ـ٤ت ًٔاٰتان ة ًمنٍػنؼ ک ـػٳ ؿوٍت گ ٍٛا آظاؽی ًٌ ة ًفٌؿ اف م ـػٳ، متاػؿتىا  لایـ ان  اف م

  گؾاؿنؼ. می ٌؿفنؼ ٌ المي ؿا "فکات" می

ذنٍب رش٧، اورتاک کننؼگان اف اظتال٤ات ٨ٍمی ٌ ٨تیٱٍی  هةـ ظال٣ لایـ ٌالیات ػؿ شٍف 
ـػنؼ ًة ٍامٲ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت یاػ نک ٍان ٜ  .ٜن

ٍاؿػ ؽیٲ ؿا ة ٍامٲ اٌٱی ذنگ ػؿ ٌالیت پکتیکا  ًالالاً، اورتاک کننؼگان م ٍان ٜ ٜن
ـػ   ؼ:ان هونالائی ک

پاکمتان ٌ ایاالت  وٌیژ  ًةىا  اکرث اورتاک کننؼگان مؼاظالت لایـ کىٍؿمعاصالت ةیؽونی: 
ـػنؼ. اورتاک کننؼگان ًؿا ة همتصؼ ـوم ٍان ٜامٲ اٌٱی ذنگ ة  ًپاکمتان ن ًگٍینؼ ک می ٜن

ٌٰت ػؿ پکتیکا شامیتيتن ی  های پاکمتانی ن٩ي ٜمؼىنیـٌ  ًکنؼ ةٱک می ا اف ٜنارص ِؼ ػ
ـػ ًت پیٍلنت ةياذـین ا١٤ان ذيؿا ػؿ تىٍی٪ تٝؼاػ فیاػ م  ه٣ٍ٥ٌ ذنگرٍیان ای٥ا ک

 ت.ال

ربی ىم ؿ ىةاٌؿ اورتاک کننؼگان،  ًة  فقاظ اظاؼی و ععم مىحىظیت راکمیت كانىن:
ٌ اف مرشٌٜیت ةمیاؿ انؼک ٨انٍنی  هةٍػ هربی معا٥ٰین ةا ٤ماػ آٍٰػىم ؿ ىشکٍمت ٌ 
ٌٰتی اف ذنگ ن٥ٞ ماٰی ًؿلیؼ ک می نٙـ ًمتنؼ. ةىةـظٍؿػاؿ  ـای  می م٩امات ػ ـنؼ ٌ "ة ة

ـػٳ  می ٌ ةاٜخ هیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ِٝی٦ ةٍػکننؼ". ل می ذیث ظٍػ کاؿ وٍػ تا م
ـاذٝىمیکانیقٳ  ًت شٲ ٌ ٤ٍٲ ٨ّایای وان ةيذ مناینؼ. ػؿ ٜین  ًای ٨ٍمی یا ٔاٰتان م

ـاػ اف ة ًفمان، ٔاٰتان نیق جتات ٤کـ نؼاوت ـظٍؿػ نامنالث ٔاٰتان وکایت ٌ ةّٝی ا٤
ـػن  ؼ.ک
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ـ ىاورتاک کننؼگان ػؿ  افت: هةاعث افؿایه ةی اعتامظی افؽاظ مع هربی حانتعاؼانهؼ 
ـکق گـٌ  ربی ؿلمی ٌ ٠یـ ؿلمی اٜتامػ نؼاؿنؼ. ىةاالی ؿ  ًی تاکیؼ ػاوتنؼ کىةصخ متم

ـات ٌٱض ة ًاؿ منٍػنؼ کيآنان ا٘ ـ٤ین ا٨ؼاماتی ؿا ًؿلؼ مگـ اینک منی ذائی ًمؾاک ـای  ٔ ة
ـن  ؼ.ایراػ اٜتامػ ؿٌی ػلت گی

ـاؿ  ًا٨ؼامات ٌٱض ذاؿی ة ىلس غیؽ مىثؽ: هپؽوف ـ٤ی وان مٍؿػ انت٩اػ ٨ ظأـ ٜؼٳ ةیٕ
ـ٤ت. وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ ٌالیت پکتیکا متٍٝث ةٍػ ٍانمت هگ ـان  ًٌ نت اف ةافیگ

ـاین، اورتاک کننؼگان اٜتامػ انؼک ظٍػ ؿا ػؿ  معتٱ٦ من٩ٍٕی مناینؼگی منایؼ. ةناة
ل ٍامننؼی پٌـ ـای مؼ ًمٍجـیت ٌ ت ـاف منٍػنؼ. مىاٌٱض ة ٌنؼ ٌٱض، اة  ًوؼ ک هؼىیـیت ؿ

ـ٤ؼاؿ ٌٱض ةٍػ ًذامٝ ٍا هةین املٱٱی ػؿ ٌالیت پکتیکا ٔ ان ٌلأت ىٌ ةاوؼنگان، ظ
ـػیؼنؼ. ًذانث لٍٳ ة   لٕض ةین املٱٱی گ

ـٌت   فلؽ و میؿان ةلنع ةیکاؼی: تا تٝؼاػ فیاػی  های کاؿی ةاٜخ وؼىٜؼٳ مٍذٍػیت ٤
ٍانان ة ـ٤ٍٛ مناینؼ ًذ   .ذنگ ؿٌی آٌؿنؼ تا اف این ٔـی٪ مىکالت ا٨تٍاػی وان ؿا م

ـان اٌٱی ذنگ ؿا ونالائی منٍػ ًاورتاک کننؼگان ٜمؼتاً ل :حنگ ةاؾیگؽان ٌ  هنٍٛ ةافیگ
ٍٰیت ػؿگیـی ؿا ت٩ـیتاً مماٌیان ( 1آنان لاظتنؼ؛ این ٤ٝاٰین ٜتاؿتنؼ اف: ) ًمتٍذ ًممئ

نى ًممت٩یم شٱ٩ ًمؼاظٱ  هالتعتاؿات پاکمتان ٌ ایاالت متصؼ ه)مىعٍاْ اػاؿ  ای ةیٌـ
ی 3ٔاٰتان؛ ٌ )( 2امـیکا(؛ ) ٌٰتی. ى( نیٌـ  ای ٤الؼ ػ

ٌالیت پکتیکا )ٌ ا١٤انمتان( ػؿ گـٌ منا٤ٞ کىٍؿ  ًاورتاک کننؼگان ٨ٍیاً مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک
ای ىالت. نیـٌ  هامـیکا ٌ پاکمتان گیـ مانؼ های ؿ٨یث ٌ فٌؿمنؼ چٍن ایاالت متصؼى
ـمٍجـ مصمٍب وؼا ٌٰتی ظیٱی ِٝی٦ ٌ ٠ی ٍانائی تامین امنیت ؿا نؼاؿنؼ.  ًک همنیتی ػ ت

ٍاٰی رسشٍف  ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک ٌٰم ٌٰت ةٍػ هػؿ  ٌ  هلاشات کمی تصت کنرتٌٯ ػ
ـای نیٌـ  لاشات فیاػ این ٍاٰی ة ةاوؼ.  می ای امنیتی مٱی ا١٤ان ٠یـ ٨اةٲ ػلرتكىٌٰم

ـػٳ ای امنیتی ىکننؼ ٌ نیٌـ  می مصٲ ٜرش )فکات( ذمٞ آٌؿی ا٤قٌن ةـ آن، ٔاٰتان اف م
  .مت٦٨ٍ لاظنت آن نیمتنؼ ًـاً ٨اػؿ ةىا١٤ان ٘ا

اورتاک کننؼگان اکرث  ًذای تٝرث نیمت اینک :ةاؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس ظؼ افغانقتان
ٍا ٌٱض وؼنؼ. مىعٍاً، آنان تاکیؼ  ًانی ػؿ پـٌليذ ًتـ ذامٝ همگیـی گمرتػيان لىظ

ـکی هایاالت متصؼ ًٌؿفیؼنؼ ک پاکمتان ؿا ىا  ٌ لایـ کىٍؿ ًامـیکا، ٜـةمتان لٍٝػی، ت
ٍا ٌنؼ ٌٱض شامیت منایؼ. اورتاک کننؼگان ظ ـات ذؼی تـ ىتىٍی٪ مناینؼ تا اف ؿ ان مؾاک

ـانن ةن ؿا ة ـٌت اف ػلت ؿ٤ت ًمحاة ًةا ٔاٰتان وؼنؼ ٌ کن٥ ـای آوتی مٱی مٍؿػ  ًیک ٤ ة
ـا ذامٝ ـاؿ ػاػنؼ، فی ـانن ةی میٲ يذ ًانت٩اػ ٨ ـای وامٲ لاظنت ٔاٰتان ػؿ این کن٥ انی ة

  ةٍػ.
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 اظات مؽظمهىلس و پینن ؼاه هنلن .4
ـػمی ػؿ ٌالیت پکتیکا پیىنىاورتاک کننؼگان گ٥تگٍ  ـای تإمین ىاػ يای م ای ؽیٲ ؿا ة

ـػنؼ: ٌامؼاؿ ػؿ این ٌالیت مٕـس ک  ٌٱض ػ

 مىثؽیت ظؼ ؼونع ىلس تىظهة
ٍا٩٤نام(1) ىلس: هتأمین ةیعؽفی مػاکؽ  ـای میانریگـی ت ٌٰت،  ٌٱض ًة ةا ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰتی ٠یـ ذانتؼاؿ ةایؼ انتعاب وٍنؼ. مىعٍاً، اورتاک کننؼگان ىؿ ، ةقؿگان ربان ٌ م٩امات ػ
ـای وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةـذمت این  ًک لاظتنؼ ًرضٌؿت انتعاب اّٜای ٠یـ ذانتؼاؿ ؿا ة

 ـ ػٌ ذانث ةـظٍؿػاؿ ةاونؼ؛ىٌ اف اٜتامػ  هاّٜاء ػؿ لاشات ظٍػ ةایؼ ةا ن٥ٍػ ةٍػ

ٌٰت ک( 2) ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ ـات ةین ػ نیافمنؼ شامیت  ًاورتاک کننؼگان ةـ رضٌؿت مؾاک
ٌٰت پاکمتان ًةین املٱٱی ة ًذامٝ  ًاؿ ػاوتنؼ کيةاوؼ تإکیؼ ٌؿفیؼنؼ. آنان ا٘ می ومٍٯ ػ
ٌٰت ا١٤انمتان ةایؼ مماٜی فیاػی ؿا ة ًشٲ مناٜف ؿاهذنگ  ؼ تا ىظـد ػ ًنیمت ٌ ػ
ـػ هشٲ اف ٔـی٪ مؾاکـ  ؿاهةٕـ٣  ـکت ک ىا  ن٩ي پاکمتان ةاؿ( 3) تا ٌٱض تإمین وٍػ؛ هش

ـػیؼ، ٌ اورتاک کننؼگان ا٘ ٌنؼ يتن ًپاکمتان ن ًاؿ ػاوتنؼ کيمٕـس گ ـات ؿ ا ةایؼ اف مؾاک
ٍ  ًٌٱض شامیت کنؼ ةٱک  ػ ؿا ػؿ ظًٍٍ ذنگ ا١٤انمتان ٨ٕٞ منایؼ.مؼاظالت ظ

ٍاؿ ىاورتاک کننؼگان : پىلیك مزلی افغان تلىیت و تأمین پافضگىیی نیاف  ًگ٥تنؼ ک هم
ٍٰین مصٱی ا١٤ان پالعگٍ ةٍػ ـػٳ مصٲ ؿا ةؼلت آٌؿػ تا  هالت تا پ ٍانؼ اٜتامػ م ٌ ةت

ـانی این الت ک هامنیت ػؿ ٌالیت پکتیکا تإمین وٍػ. مٍٍِٛ ٜمؼ ٍٰین  ًنگ ٜمٱیات پ
ن ةـ آن، ىػ می اف ٨ؼؿت تىکیٲ همصٱی ا١٤ان ؿا ٩٤ؼان پالعگٍیی ٌ لٍء الت٥اػ ؼ. ا٤ٌق

ٍا ی ىاورتاک کننؼگان ظ ٍٰین مصٱی  می ای مٱی امنیتی ٨ٍیىان نیٌـ ـا شٍّؿ پ ةاونؼ فی
ی  ٍاٰیىا١٤ان ٌ نیٌـ ٌٰم ، ٌ ةاونؼگان هکا٤ی نتٍػىا  ای مٱی امنیتی مٍذٍػ ػؿ ةّٝی 

ـايا٘ ـػنؼ کاؿ نگ ی  وامؿ مٍذٍػ ًنی ک ٍٰین مصٱی ٌ نیٌـ ـای ىپ ای مٱی امنیتی ا١٤ان ة
 ةاوؼ. می ًکا٤ی ن ش٥ٚ امنیت ػؿ ٌالیت پکتیکا
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ایپوتوالیت 
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 معؽفی .1
ـانی ای کٱیؼی ى ًای اف یا٤ت ه، ٤رشػٌٱض ٌالیتی ؿاه ًن٩ىاین  ػؿ ذـیان  ًای ؿا کىٌ نگ
 ه. ػؿ مىٍؿ منایؼ می ًاؿای ، ؿاهؼلت آمؼةا اذتامٜات مصٲ ػؿ ٌالیت پکتیا ةىا  همىٍؿ 

ـکق گـٌ ىةصخ  8تن ػؿ  82ای ٌالیت پکتیا، ى ـاػی ٌ  ًمٍاشت 11ی، ىای متم  22ان٥
رسٌی، اورتاک ػاوتنؼ. اورتاک کننؼگان این رسٌی، ةا تنٍٛ ذنمیت، لن ٌ منىا، وامٲ 

ـکق ٌالیت پک ـػیق، م ٍ ییا تمتٝٱمین اناث گ ٌاشؼ ش٧ٍ٩ ما رسان ٨ ٍاٰی فؿمت ةٍػنؼ.  ٌٰم ی 
، لٝی همؼنی آن ؿا انراٳ ػاػ ًای ذامٝىاػ يیٲ ٌ نيؿا تمىا  هاین مىٍؿ  ًیٍناما کةىــ 
ٍٰیت کامٲ ؿا تامین مناینؼ. ةا ٌذٍػ  همنٍػ انؼ تا ػؿ انتعاب اورتاک کننؼگان وم

ای لنتی ىػٰیٲ نٍؿٳ  ًػؿ ٌالیت ة ًاناث ػؿ فنؼگی ٜام ًةـ اورتاک ٔت٩ىا  مصؼٌػیت
متاٳ اذتامٜات  هکاؿ، ٌ ةا ٌذٍػ نتٍػ امنیت، تٝاػٯ ذنمیتی ٌ مناینؼگی گمرتػ ًمصا٤ٙ

ـکق ٌالیت ة ـػیق، م  الت.  هؼلت آمؼمصٲ ظاؿد اف گ

ـامٍن ٌٱض کىػؿ ٌالیت پکتیا ػؿ ةعي ػٌٳ گ٥تگٍ ىا  همىٍؿ  ـػٳ ا١٤انمتان پی  ًای م
ا١٤انمتان آ٠اف ةىــ ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ 
ـػیؼ  ؿاه ًن٩ى 34تا  همنٍػ ها١٤ان ٜاػی ػؿ رسارس کىٍؿ مىٍؿ  45۱۱ ي افیة تا ةا هگ

ـای   منایؼ. ًیي، ؿا تؿاه ًیک ن٩ى ٌالیت ـىٌٱض، ة

ـای ٌالیت پکتیا نىانؼ ًاین ن٩ى ًاین ةاٌؿ الت ک ًیٍناما ة  هنٙـیات گمرتػ هنؼىٌٱض ة
ـػٳ ٌ اذتامٜات مصٲ  ًة هاػ وؼيٌ تؼاةیـ پیىن هةٍػ ن٥ٞ ٌٱض اف شامیت تٝؼاػ فیاػ م

 ةاوؼ.  می ٌالیت پکتیا ممت٥یؼ

 ، نفىـ و وضعیت فیافیهمنضيات والیت: حغؽافی .2
 ٍ ـا ىپکتیا یک ٌالیت ک ای ىای ظىک ػؿ ذنٍب ٠ـب ٌ فمین ىمتانی ةا ةـظی اف ٌص

ـکق ٌالیت پکتیا ػؿ  ـػیق، م ـکقی ٌ رش٨ی الت. گ  12۱شاٌٱعیق فؿاٜتی ػؿ منأ٪ م
مرت اؿت٥ٛا ػاؿػ. ٌالیت  23۱۱ٌ اف لٕض ةصـ  ًکیٱٍمرتی ػؿ ذنٍب کاةٲ م٨ٍٝیت ػاوت

ـٳ ایرنمی ک ٤ؼؿاٯ  هػؿ منأ٪ ٨تایٱی تصت اػاؿ  هه فػوٍؿ  ًیک من٩ٕ ًپکتیا ةا ک
ٍگـ، ٠قنی، پکتیکا ٌ ظٍلت  1۱۱پاکمتان الت، رسشؼ  کیٱٍمرتی ػاؿػ. پکتیا ةا ٌالیات ٰ
 نیق مـف مىرتک ػاؿػ. 

 ًالت. ٌالیت پکتیا ة هوؼ هن٥ٍك مصٱی ٌالیت پکتیا شؼٌػ یک میٱیٍن ن٥ٍك تعمین فػ
ـػ ـکق اٌٱی ٨تایٲ پىتٍن وم ٍٔؿ لنتی ػؿ ٨ٌایٞ لیالی ػؿ رستارس  ًة ًک هوؼ هشیخ م

ـػانیؼن لٱٕنت ػؿ لاٯ  ًػؿ کمک ة هٌیژ  ًا١٤انمتان، ة  امی ؿا ای٥ين٩ي م ،1929ةافگ
ٍالتنؼ ٨ؼؿت ػؿ ا١٤انمتان ؿا ةؼلت آؿنؼ، اف  می ًربانی کىؿ  ًالت. ػؿ گؾوت همنٍػ ظ

ٍالتاؿي٨ؼؿت ٌ ٌشؼت مى ًة ًلاف" ٌالیت پکتیا، ک ه٨تایٲ "وا  کمک ٍؿ ةٍػنؼ، ظ
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ـکق ٌالیت پکتیا فنؼگی ًوؼنؼ. یک ا٨ٱیت ٨اةٲ تٍذ می  ًة ًکنؼ ک می تاذک نیق ػؿ م
٣ انؼ. ٨تایٲ، ٜنارص م ـػیقی مٌٝـ  م لیالی ٌ اذتامٜی ٌالیت پکتیا ؿا تىکیٲيگ

مؼنی ٌ اشقاب لیالی ػؿ ٌالیت ظیٱی  ًای ذامٝىاػ ينؼ. مٍذٍػیت ٌ ن٥ٍؽ نىػ می
 مصؼٌػ الت.

الت. ا٨تٍاػ  هةمیاؿ کم، ٌالیت پکتیا اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی ٩ٜث مانؼةا فیـةنا ٌ ٌنٝت 
ةاوؼ. ا٨تٍاػ  می مٝیىتی ًمصٱی ٠یـ ؿلمی ٌالیت متتنی ةـ فؿاٜت مٝیىتی ٌ نیم

ػؿ ٌؼ ن٥ٍك ٤ٝاٯ ٌالیت  45الت: منتٞ ػؿآمؼ  هؽیٲ ت٩میم وؼ هػٌ گـٌ  ًؿلمی ة
ـاؿ ه٥ؼىفؿاٜت الت؛  ـاتی ام ؼ  13منایؼ؛  می مٝاه ػؿ ٌؼ ن٥ٍك اف ٔـی٪ کاؿ تٝمی ػٌؿ

ٌاةمت ًػؿ ٌؼ ن٥ٍك ة 11تراؿت الت؛  ًمى١ٍٯ ة ـانمپٍؿتی  ٌ متتا٨ی  هةٍػ ًلکتٍؿ ت
ـاؿ مٝاه 14 کنؼ. تراؿت ٨انٍنی ٌ ٠یـ ٨انٍنی ةا  می ٤یٍؼ اف ٔـی٪ لایـ مناةٞ ام

ای ٜـةی نیق یک منتٞ ةقؿگ ىنؼ ٌ کىٍؿ ىاذـین ا١٤ان ػؿ يپاکمتان ٌ پٍٯ انت٩اٰی م
ـػٳ این ٌالیت ؿا تىکیٲػؿآمؼ  ـاه، چـك ٌ لالس اف ذمٱيؼ. ٨اچا٧ چىػ می م  ًاؿت
، ٌالیت پکتیا یکی اف ٌالیات ٤ا٨ؼ ًميؿٌػ. ةا این می وامؿ ًم این ٌالیت ةيای مىتراؿت 

ٍکناؿ ػؿ ا١٤انمتان الت.   کىت ک

 همناؾع انىاع و اكقامو تزلیل مناؾعات:  هتخؿی .3
ػؿ  ًاکرثیت اورتاک کننؼگان نٍٛ اٌٱی مناٜف ظؼگیؽ:ای ه هو گؽو  هانىاع اىلی مناؾع

ٌٰت ا١٤انمتان )ک ًٌالیت پکتیا ؿا ػؿگیـی ممٱصان ای ةین املٱٱی ىاف شامیت نیـٌ  ًمیان ػ
ٍانؼ. ػؿاین فمین ـػٳ ٜامٱین مناٜفًةـظٍؿػاؿ انؼ( ٌ وٍؿویان ظ  ًػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ة ً، م

ٌٰت ا١٤انمتان، نیٌـ  همناینؼ: ػؿ گـٌ  می ت٩میم هػٌ گـٌ  ای امنیتی ا١٤انمتان ٌ ىاٌٯ، ػ
ٌٰت، کهای اؿتي ةین املٱٱی؛ ػؿ م٩اةٲ آن گـٌ ىنیـٌ  ةیىرتین آنان  ً، ٜنارص معا٦ٰ ػ

ای ىةاوؼ. ػؿ ٜین فمان، کىٍؿ  می ش٩انی ٌ شقب الالمی ًمتىکٲ اف ٔاٰتان ممٱض، وتک
ـان( نیق اف ذمٱ هٌیژ  ً)ة ًممایى ـػٜامٱین  ًپاکمتان ٌ ای  ًوٍنؼ ک می ه٤ٝاٯ وم

ات ؿا ػؿ ا١٤انمتان ػامن ػؿ لٕض  ًفننؼ. اورتاک کننؼگان میان ٜامٱین مناٜف می مناٜف
ٌاِصی ؿا ظ ٌ اظتال٤ات ىا  ، تنيًمئـ نىان نماظتنؼ اما ةا اینامٱی ٌ ٌالیتی متایق 

ٌالیت ٌٱض ٌ امنیت ػؿ  همصٱی میان ٨ٍمی ةـ رس فمین ٌ مناةٞ ذنگالت، اکرثاً متاجـ کننؼ
ـػیؼ  الت. هتؾکـ گ

ظاٌیت  ًگان ٌالیت پکتیا تٍِیض ػاػنؼ ک هةاونؼ ای میان كىمی و میان كتیلىی:هتنه 
ـای مناینؼگی لیالی، ةؼلت آٌؿػن م٦٨ٍ  ٌٰتی ى٨ٍی ٨تیٱٍی ٌ ؿ٨اةت میان ٨تایٲ ة ای ػ

ات هٌیژ  ًمناةٞ )ة ًٌ ػلرتلی ة ةاوؼ  می مناةٞ فؿاٜتی، فمین ٌ ذنگالت(، مصـک مناٜف
ٌٰت ٌ گـٌ ى ًاکرثاً ة ًک  ای وٍؿوی، تىؼیؼى هؼ٣ ت٩ٝیث م٩اٌؼ لیالی تٍلٖ ػ

 یاةؼ. می
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اکرث اورتاک کننؼگان ةا  ةعینقى: 2001ظؼ والیت پکتیا اؾ  های ةعفت آمعهپیرشفت 
م مت٥٪ ةٍػنؼ: تٝٱیم، ش٧ٍ٩ فنان ٌ ىاظیـ ػؿ ا١٤انمتان ةا  ىًای پیرش٤ت ٔی ػى ًذنت

ٍاؿ ىا ىٌ لایـ فیـةناىا  اشؼاث رسک ـاؿ هم ـػ. اما این ػلتاٌؿػ می ػؿ ؿػی٦ اٌٯ ٨ ا ىگی
 ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًاکرث اورتاک کننؼگان ة ًـػنؼ. ةا ٌذٍػ اینکگةایؼ ةا ػ٨ت اؿفیاةی 
ـػیؼية ًگؾوت ىًػ ًنٙاٳ تٝٱیم نمتت ة نتٍػ  ًانؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًا ةيم آنى، اما ةاف هرت گ

ٍاػی، یکی اف يتٝٱیم، ذ ٍامٲ اٌٱی اػاماٰت، ٌ ةی ل  ػؿ لٕض ٌالیت ٌ کىٍؿ ًمناٜف ًٜ
ـٌ می ش٧ٍ٩ فنان مت٥٪ ةٍػنؼ اما این پیرش٤ت  ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان ةـ پیرش٤ت ػؿ ٜ

ـاؿػاؿػ. اورتاک کننؼگان ة ؿا ػؿ لٕض مٱی ىا  تٍػ فیـةنايػؿ ٌالیت پکتیا ػؿ لٕض پایین ٨
ٍانؼ ٌنؼ ٌٱض يتم ًیخ یک ٌلیٱمنص ًاین نٙـ انؼ ک ًا ةياما آن هٌ مصٱی پایؼاؿ ظ یٲ ؿ
ـای ةىا  ػؿ ا١٤انمتان، تاله ٌاٳ یاةؼ.  هػؿ آینؼىا  تٍػ فیـةناية نیق ػ

من٥ی این رسٌی، ةیىرت اورتاک کننؼگان ةؼتـ وؼن اٌِٛا امنیتی ػؿ رستارس  ًػؿ ذنت
ػؿ ٌؼ اف اورتاک کننؼگان این رسٌی اف  14ا يکىٍؿ ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ ؿا تؾکـ ػاػنؼ. تن

ـٌ  امنیتی ػؿ ا١٤انمتان لعن گ٥تنؼ. ًپیرش٤ت ػؿ ٜ

ـکق گـٌ ىػؿ ةصخ  هچنؼین اورتاک کننؼ  ًةا ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان، ة ًی گ٥تنؼ کىای متم
ٌٰت کمانی ؿا ک ًا٤قاینؼ ک می انؼ اما ًآفاػی ةیان ةیىرت ػلت یا٤ت ـا ة ًػ  ًنٙـیات وان

ـاؿ می اؿئٍؿ ٜاٳ ا٘  ًیک ةقؿگ ٨ٍمی اف ٨تیٱ ؼ.ىػ می کننؼ، مٍؿػ آفاؿ ٌ اؽیت ٨
 گٍیؼ: می چمکنی ػؿ مٍؿػ چنین

پکتیا یک ٌالیت نا  ًاین نٙـ انؼ ک ًاکرث اورتاک کننؼگان ة :ىم امنیت ظؼ والیت پکتیاهمف
ٍا٨ٞ، آن ا ةـ ةؼتـ وؼن اٌِٛا امنیتی ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ تاکیؼ يامن الت. ػؿ ةیىرت م

ٌا٨ٝات  ًة ًا٤قاینؼ ک می ٌؿفیؼنؼ. اورتاک کننؼگان ٌٰت،  ػٰیٲ مٍذٍػیت ٜنارص ِؼ ػ
ٌٰت، ٌ ىوؼن ٠یـ نٙامیان تٍلٖ نیـٌ  ًکىت ـ٤نت اوعاً ةىای شامی ػ ـاؿ گ  ًؼ٣ ٨

ـػػ آنًای وان ػؿ فنؼگی ٜامىظأـ ٤ٝاٰیت  ـػیؼي، آفاػی ت  الت. ها مصؼٌػ گ

ـػٳ  ًاؿ ػاوتنؼ کيمقیؼ ةـ آن، ن٦ٍ اورتاک کننؼگان ا٘ ٔی چنؼ ؿژیم لیالی اظیـ، م
ـػ ک هٌالیت پکتیا اف امنیت ةـظٍؿػاؿ نتٍػ ای ىػؿ ةصخ  ًانؼ. ةا ٦ٌٌ این، یک واگ

ـکق گـٌ   اؿ ظٍوتینی منٍػ:يیتی ا٘ی اورتاک ػاوت ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت کنٍنی امنىمتم

                                                           
ـػیق.. 65 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ  ةصخ ىای متم
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ٍٰین مصٱی ػؿ ش٥ٚ ى هٌ گـٌ ىا ً اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشت ـکق، ةیىرت ن٩ي پ ای متم
ٍاٰی  ٌٰم ای ٌالیت پکتیا ؿا تٍؼی٪ منٍػنؼ. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان تاییؼ ىامنیت 

ٍٰین مصٱی ػؿ این ٌالیت ٌِٝیت امنیتی ة ًمنٍػنؼ ک  ًٍٔؿ ةی پیىین ًةا گامونت پ
 الت. ًتٍػ یا٤تية

 اؿ ػاوت:يیک ةقؿگ اف ٨ٍٳ چمکنی چنین ا٘

ٍٰین مصٱی ؿا ک ٍایؼ پ ٍٰین  ًمنٍػنؼ این ةٍػ ک هآن اواؿ  ًاورتاک کننؼگان ة ًیکی اف ٤ پ
متنؼ. ػٌٳ، ىمصٱی ػؿ لاظتاؿ ٨تایٲ ٤ٝاٰیت ػاؿػ ٌ ةنا ةـ این، اف شامیت ٨تایٲ ةـظٍؿػاؿ 

ـػٳ، اذتامٜات مصٲ ٌ ٨ٱمـٌ وان آگايآن ـتیث اف ٤ٝاٰیت  ًة ًی ػاؿنؼ کىا ةا م ای ىاین ت
ٌٰت ٍگیـی  می ٜنارص ِؼ ػ ٍانؼ ذٱ  : ؼیٜمٲ آ ًةت

ـای ا٘ ًگ٥ت ًة ـٟا لتق ة ٍٰین مصٱی یک چ اؿ شامیت يةّٝی اف اورتاک کننؼگان، پ
ٌٰت الت: ًذامٝ  اف ػ

                                                           
ـػیق ةً . 61 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق. 62 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ  .ةصخ ىای متم
ـػیق. 63 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ  .ةصخ ىای متم
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ـای یکی نیٌـ  ًػؿ نتیر ًیاػ ػاوت ک ًةا این شاٯ، ةایؼ ة ٌاِض ة ـتـی  ای ىاین رسٌی، ة
ای ىمتاٳ نیـٌ  ًالت. یک پالغ ٜمٍمی این ةٍػ ک هامنیتی ػؿ این ٌالیت ظأـ نىان نىؼ

ٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی  ًمیت انؼ، ػؿ ػؿذىمٱی امنیتی کىٍؿ ػؿ ٌالیت پکتیا شامٲ ا ػٌٳ، پ
ای ىم، نیـٌ ىاؿٳ اورتاک کننؼگان ؿیالت امنیت مٱی، یک ػيمٱی ا١٤انمتان. یک چ

ٍٰین مصٱی ؿا م 5املٱٱی ٌ  ةین ؼ اورتاک کننؼگان پ ـػنؼ.يػٌؿ  م وم

 ًی کامن اورتاک کننؼگانى ًاین ظیٱی ذاٰث الت ک رلىق ؾنان: هیرشفت ظؼ عؽىپ
ٍاؿ ى ـٌ هم ای اٌٱی ػؿ ىش٧ٍ٩ فنان ػؿ ا١٤انمتان ؿا یکی اف ػلت آٌؿػ  ًپیرش٤ت ػؿ ٜ
ٍانؼنؼ، ة می اظیـ ىًػ ـنگ ةٍػينٙـ آن ًظ الت. این  ها این م٩٤ٍیت ػؿ ٌالیت پکتیا کم

ـٌ ًة ًؼ کىػ می ظٍػ نىان ـات پیرش٤ت ػؿ ٜ ش٧ٍ٩  ًنٙـ اورتاک کننؼگان رسٌی، اج
ٍانؼ این ةاوؼ ک می وٍػ. ػٰیٲ این انىٝاب منی هوان ػیؼ ًفنان ػؿ ا١٤انمتان ػؿ من٩ٕ  ًت

ٍاٜؼ لعت لنتی  ًنگ مصا٤ٙى٤ـ  ٨ًتایٱی الت ذایی ک ًٌالیت پکتیا یک من٩ٕ کاؿ ٌ ٨
ـػٳ ؿا تصت تاجیـ ظٍػ ػاؿػ.ىنٍف ى   م فنؼگی م

ـػیق، ةا ٌذٍػ اینکمتٝٱم نگ ىکننؼ ٌ اف ٤ـ  می ـی فنؼگیيػؿ منأ٪ و ًین اناث ٌالیت گ
 ٨تایٱی کمرت متاجـ انؼ، نیق ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت ش٧ٍ٩ فنان ػؿ ٌالیت پکتیا ظٍوتین نیمتنؼ.

ـانی میان اورتاک کننؼگان فن اشتامٯ مٍاٰص هیک ػٰیٲ ٜمؼ  ًةا ٔاٰتان ةٍػ ک ًػیگـ نگ
ـٌىا  ا ػلت آٌؿػيآن ًگ٥ت ًة ٍانؼ ة می ش٧ٍ٩ فنان ؿا ًػؿ ٜ  ةیانؼافػ: همعأـ  ًت

                                                           
ـػیقةصخ ىای متمـ . 64  کق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ
ـػیق ةً . 65 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
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ـػ،  ًالت تا اورتاک فنان ػؿ امٍؿ ٜام هرشایٖ ػؿ ٌالیت پکتیا آماػ ًػؿ مٍؿػ اینک ؿا ةپؾی
ٌ  هاورتاک کننؼگان ػٌ نٙـ ػاوتنؼ؛ نیمی اف اورتاک کننؼگان ػؿ این مٍؿػ نٙـ محتت ػاػ

ٍامٱی چٍن  ًاؿ منٍػنؼ. ن٥ٍی کيوان ؿا ا٘نیمی ػیگـ ؿای من٥ی  نٙـ من٥ی ػاوتنؼ، ٜ
کاؿ مصٱی، نتٍػ امنیت ٌ مٍذٍػیت ٌ ن٥ٍؽ ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ؿا تؾکـ  ًنگ مصا٤ٙى٤ـ 

ـای لى هػاػنؼ. ػؿ یک پیرش٤ت محتت ػؿ ذـیان مىٍؿ  ٍکی  ًا، پنز فن ظٍػ ؿا ة چ
 کانؼیؼ منٍػنؼ.  2۱14اظتٍاٌی فنان ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ 

ٍاٰی چمکنی گ٥ت ک ٌٰم ؼ پیرش٤ت ىةا ٌذٍػ مىکالت، ٌی وا ًیک ةقؿگ ٨تایٱی اف 
ـٌ ٍاٰی ةٍػ ًظٍةی ػؿ ٜ ٌٰم  الت. همىاؿکت فنان ػؿ این 

ػؿ لٕض  ًای مناٜفىاکرث اورتاک کننؼگان اؿتتآ ؿٌون میان ػینامیک : همناؾع عىامل
ٍامٲ ؽیٲ ؿا لتث مناٜفيمٱی ٌ ٌالیتی ؿا ا٘  ػؿ ٌالیت پکتیا ٌ ا١٤انمتان ًاؿ ػاوتنؼ ٌ ٜ

ای ىاػ يای امنیتی ٌ نىظاؿذی، ٦ِٝ نیـٌ  ًػاننؼ: نتٍػ تٝٱیم، ٤ماػ اػاؿی، مؼاظٱ می
ٌٰتی، تني  ـلي کىای میان ٨تیٱٍی، ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی. ىػ ٍامٲ  ًمچنان ػؿ پالغ پ ٜ
ا١٤انمتان چیمت، ةیىرت اورتاک کننؼگان رسٌی، ةٝؼ اف کىٍؿ  ذنگ ػؿ ًمىعَ اػام

ای ممٱض معا٦ٰ ؿا م٩رص ػانمتنؼ. یک لٍٳ ى ه، ٔاٰتان ٌ ػیگـ گـٌ ًممایىای ى
ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ٌ ةـظی اف اورتاک کننؼگان مٍذٍػیت نیـٌ  ای ىاورتاک کننؼگان ػ

ـاؿ ػاػنؼ. ًمناٜف ًظاؿذی ػؿ ا١٤انمتان ؿا ٜامٲ اػام ٨ 

 ًمناٜف هػالیٲ ٜمؼ ًاورتاک کننؼگان ٤ماػ ٌ ةی ٜؼاٰتی ؿا اف ذمٱ :و ةی ععالتی فقاظ
ـػنؼ.  ػؿ لٕض ٌالیت وم

ٌٰت ةًػؿ این ؿاةٕ ٍامٲ ؿا يةی ک٥ایتی ٌ ٤ماػ مت ً، ػ ـػیؼ. اورتاک کننؼگان این ٜ م گ
ـػٳ ػانمت ٌٰت اف شامیت م ـػٳ ةا وٍؿویان  ًمنتز ة ًک ًلتث مصـٌمیت ػ یکرا وؼن م

ـػیؼ ٍ  هگ تٍلٖ م٩امات ٜؼٰی ٌ  هالت. مقیؼ ةـ آن، اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ اظؾ ؿو

                                                           
ـػیق ةً . 66 ـکق گـٌىی ةا فنان چمکنی کً ػؿ گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق.. 67 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ  ةصخ ىای متم
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ـانی منٍػي٨ّایی ا٘ ػنؼ ک هاؿ نگ ـػٳ ػؿ پمت  ًا٤ٌق ٌٰتی اف ظٍیي ىػؿ گامونت م ای ػ
ـ٤ت ـلتی کاؿ گ ـتیث ٜؼ ًٌ ة هوؼ ًظٍؿی ٌ ٨ٍٳ پ ـػٳ اف ش٪ وان  هاین ت فیاػی اف م

ـػیؼ ٳ گ ـػٳ وؼ ًک همصٌـ ٌ اف ٔـ٣ ػیگـ وٍؿویان  هاین کاؿ ةاٜخ وکایت ٌ اٜرتاُ م
ـػاؿی هـ ياف آن ة  کننؼ.  می ة

ا يتن ًوؼ، ٤ماػ اػاؿی ن هتٍلٖ یک ةقؿگ ٨تایٱی اف ٨ٍٳ فؿمت تٍِیض ػاػ ًچنانچ
ٌٰت ؿا متاجـ ـای ػ ـػٳ ة ٌنؼ آوتی ػؿ ٌالیت  می ًلافػ ةٱک می اٜتامػ ٌ شامیت م ٍانؼ ؿ ت

 انؼافػ: همعأـ  ًپکتیا ؿا نیق ة

ـکق گـٌ ىیک ػاني آمٍف ػؿ ةصخ  ًچنانچ ی تٍِیض ػاػ، ٤ماػ اػاؿی ٌ لیمتم ىای متم
ٍانؼ ة می ٜؼٰی ناکاؿآمؼ نیق  ای معا٦ٰ ممٱض ؿا ت٩ٍیت کنؼ:ى هٍٔؿ ممت٩یم گـٌ  ًت

ای میان ٨ٍمی ؿا نیق ىای وان تني ى ًػؿ مٍاشت اورتاک کننؼگان :میان كىمی ایهتنه 
ات ةیىرت مـةٍٓ ة ًیکی اف مناةٞ مناٜف ـػنؼ. این مناٜف ات  ًػؿ ٌالیت پکتیا وم مناٜف
ٍاؿػ ؿٌی فمین  ًمناةٞ انؼ ک ًفمین ٌ ػلرتلی ة  ای فؿاٜتی ٌ ذنگالت ؿطىػؿ ةیىرت م

ٌ 75یکی اف رسان ٨ٍٳ چمکنی ًگ٥ت ًؼ. ةىػ می ٌٰتی ٌ نیـ ای امنیتی، ػؿ ى، م٩امات ػ
ٍاٳ ت٥ا ًذای اینک ً، ةًمناٜف ًة ًؿاةٕ ٍاٳ ؿا ةىةین ا٨ ؼ٣ ى ًم ایراػ مناینؼ، یکی اف ا٨

ـاؿ ًؿلیؼن ة این کاؿ لتث ٌظامت  ًنؼ کىػ می منا٤ٞ وعٍی وان، مٍؿػ شامیت ٨
ات ظىٍنت ةاؿ ـػػ. می مناٜف  گ

ةیىرت اورتاک کننؼگان ػؿ رسٌی ٌ ت٩ـیتاً یک لٍٳ اورتاک کننؼگان ػؿ : صاؼحی همعاصل
ٍامٲ اٌٱی مناٜف ًای وان مؼاظٱى ًمٍاشت ٍانؼنؼ.  ًظاؿذی ؿا یکی اف ٜ ػؿ ٌالیت پکتیا ظ

 ًؼ٣ ایراػ ٜؼٳ جتات ٌ تّٝی٦ ا١٤انمتان، ةى ًؿا، ة ًممایىای ىاورتاک کننؼگان، کىٍؿ 
ـػنؼ. آنان نیـٌ يشامیت وٍؿویان مت ظأـ تٱ٥ات ٠یـ نٙامیان ٌ انراٳ  ًای ظاؿذی ؿا ةىم ک

                                                           
ـػیقةصخ ىای متمـ . 68 ٍاٰی فؿمت ػؿ گ ٌٰم  کق گـٌىی ةا رسان 
ـػیق ةً . 69 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق. 75 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گ  ةصخ ىای متم
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ـػیؼىا  ةـ الاك گقاؿه ًک ًای وتانىػاػن تالوی  ـػٳ گ ایتی م ٍ هلتث ناِؿ ـاؿ ، م ؿػ انت٩اػ ٨
 ػاػنؼ.

ـانی ىاورتاک کننؼگان ن٥ٍؽ کىٍؿ  ای ظاؿذی ػؿ ذنگ ا١٤انمتان ؿا یک ٜامٲ ممت٩ٲ نگ
ـػ ـان ظاؿذی ًػؿ نتیر ًک هوم ـػنؼ.  می ا١٤انان ٨ـةانی این متاؿفۀ میان ةافیگ  گ

ٍؿ ة ًپاکمتان متنی ةـ اینک ًٜٱی هامات گمرتػيات ٍؿوی ى هؼ٣ شامیت اف گـٌ ى ًاین کى ای و
ـای آماػ ػؿ ـٌ ظٍػ ؿا ة  ، ٌذٍػ ػاوت.ًیا لاظتيلافی ٜمٱیات ٔاٰتان م ها١٤انمتان، ٨ٱم

ـکق ػاوت: ًظاؿذی ػؿ ا١٤انمتان ةـ ؿیى ًامات مؼاظٱيات  تراؿتی نیق مت

ؿلمی ؿا یک ٜامٲ اٌٱی  ًاورتاک کننؼگان رسٌی، نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةی ه:نتىظ تعلیم و تؽةی
ٍانؼنؼ.  ًٌظامت مناٜف  ػؿ ٌالیت پکتیا ظ

ـػٳ، ٜؼٳ ػلرتلی ة ًگ٥ت ًة ٌگانٱک يتٝٱیم ؿلمی اجـ م ًم ـػٳ ؿا آلیث  ًػ ػاؿػ: اٌٯ م
ـایی منٍػ ـآ گ ـای ػلتکاؿی ٌ ا٤ کنؼ، ػٌٳ،  می وٍؿویان کمک ًپیٍلنت آنان ة ًٌ ة هپؾیـ ة

ـٌت  ًمانٞ ػلرتلی ة ـػػ ٌ ة می ای ا٨تٍاػیى٤ ٍانان  ًگ ـتیث لٕض ةٱنؼ ةیکاؿی، ذ این ت
ٌاػاؿ ٌامؼاؿ ٜایؼ ةا وٍؿویا ًلافػ تا ة می ؿا   ن مٱص٪ وٍنؼ.ظأـ ػاونت یک منتٞ ػ

ـکق گـٌ ىیک تن اف اورتاک کننؼگان ةصخ   میت تٝٱیم ؿا چنین تٍِیض ػاػ: ىی اىای متم

ٍامٲ اٌٱی  ی٩٤ـ ٌ ةیکاؿ  ًانؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًة ةیىرت اورتاک کننؼگان:فلؽ و ةیکاؼی ٜ
ٌاػاؿ ة ًة ًک هػؿ ٌالیت پکتیا ةٍػ ًمناٜف ٍانان ؿا   ًپیٍلنت ة ًظأـ تامین منتٞ ػؿآمؼ ذ

کنؼ. می وٍؿویان

 ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًة ًاورتاک کننؼگان پیٍلت :نتىظ تععاظ کافی معاـؼ ظؼ والیت پکتیا
ظأـ  ًة ًکنؼ ک می نتٍػ تٝؼاػ کا٤ی مؼاؿك ػینی ػؿ ٌالیت پکتیا، ا٥ٔاٯ ؿا تىٍی٪

ٌنؼ ذایی ک ًتصٍیٲ ٜٱٍٳ ػینی ة ـآ  ًاکرث این ا٥ٔاٯ ة ًوؼ ک می اػٜا ًپاکمتان ةـ ا٤

                                                           
ـػیق. 71 ٍاٰی فؿمت ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا رسان ٨تایٱی   ةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی. 72 ـػیق ةصخ ىای متم ٍاٰی فؿمت ػؿ گ ٌٰم  ةا رسان ٨تایٱی 
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ـایی کىانؼ ـػاوت ا می هگ تی ٌ لٕض ةٱنؼ ن٥ٍؽ وان ىربان مؾىمیت ؿ ىوٍنؼ. ةا ػؿ نٙ
ـػٳ مصٲ، ا ٍ ىةـ م ـ٤ت.میت این م  ٍِٛ ؿا نتایؼ ػلت کم گ

ٍامٲ ػیگـ مناٜف: فایؽ عىامل ػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ونالایی  ًاورتاک کننؼگان رسٌی ٜ
ـػٳ ا١٤انمتان ٌ نتٍػ ىمنٍػنؼ محٲ ٦ِٝ شکٍمت ٌ نیـٌ  ای امنیتی، نتٍػ اتصاػ میان م

ةـ وٍٝؿ لیالی. ػؿ آظـ، تٝؼاػ ٨ٱیٱی اف اورتاک کننؼگان شاٌالت ممنٍٛ، نتٍػ اٜتامػ 
ٌٰت، تتٝیْ ٌ ٤ـ  ٍامٲ مناٜف ًکاؿ ٌالیت ؿا نیق اف ذمٱ ًنگ مصا٤ٙىػ ٍانؼنؼ. ًػیگـ ٜ  ظ

ٍامٲ ظىٍنت ػؿ ىا  م ٌٱض میان ا١٤انيمقیؼ ةـ آن، یک ػاني آمٍف نتٍػ ٤ ؿا یکی اف ٜ
ـػ  گٍیؼ: می هکىٍؿ وم

ٍامٲ مناٜف :ناؼضایتی مناةع ػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤ت، ةیىرت اورتاک  ًک ًػؿ مٕاة٩ت ةا ٜ
ٌٰتی اواؿ  ًکننؼگان ة ٌٰتی، آفاؿ ٌ اؽیت تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػ  هم٩امات ٤الؼ ٌ ةی ک٥ایت ػ

ٍانؼنؼ. یک ٜامٲ ٜمؼ همنٍػ ـػٳ ٌالیت پکتیا ظ ایتی م ٍامٲ اٌٱی ناِؿ ٍاؿػ ؿا ٜ  هاین م
ٍاؿػ لٍء الت٥اػ ـػٳ، م ایتی م ای ةین املٱٱی ىای امنیتی ٌ نیـٌ ىتٍلٖ نیـٌ  هػیگـ ناِؿ

 الت.

 اوت:اؿ ػيیک ػاني آمٍف چنین ا٘

ٍاٯ منٍػ: ٍاٰی فؿمت ل ٌٰم  یک ةقؿگ ٨ٍمی 

                                                           
ـػیق ةً . 73 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق ةً . 74 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق. 75 ٍاٰی فؿمت ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا رسان   ةصخ ىای متم
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ٔاٰتان ٌ  ًت٩ـیتاً ن٦ٍ اورتاک کننؼگان رسٌی ذنگماالؿان ٌ ٨ٍمانؼانان مصٱی مـةٍٓ ة
ـػٳ ونالایی منٍػى هػیگـ گـٌ  ایتی م ٌ یک لٍٳ  های معا٦ٰ ممٱض ؿا ٜامٲ اٌٱی ناِؿ
 ای ذنایتکاؿ ؿا تؾکـ ػاػنؼ.ى هآنان گـٌ 

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ا نتٍػ يتن ًن ًاین مٝنی ک ًٍٳ ٌلیٞ ٌ ذامٞ اف ٌٱض ػاوتنؼ: ةيةیىرت اورتاک کننؼگان م٥

ٌات ٌ ٜؼٯ ٌ  ًٌِٝیتی ک ًذنگ ٌ ظىٍنت ِامن ٌٱض الت ةٱک مچنان ىػؿ آن مما
ـاةـ ة  وٍػ. می ةاوؼ نیق وامٲ تٝـی٦ ٌٱض ًیالت ٌ ظؼمات ٌذٍػ ػاوتيتم ًػلرتلی ة

ای اورتاک ى اف پالغ :و مناكنات مزلی ظؼ والیت پکتیا های رل مناؾعهافرتاتیژی 
ـػیؼ ک ٌاِض گ ا١٤انمتان الت. ةناةـ  ًػؿ لٕض ٌالیت، ةعىی اف مناٜف ًمناٜف ًکننؼگان 

ٍان تٍلٖ آن ػؿ لٕض مصٱی ٌ ٌالیت ة می ًکیااػات ياین، پیىن ٌٱض ػلت یا٤ت  ًت
ـػػ ٌ ػؿ ػیگـ  ًؼ کىػ می تؼاةیـی ؿا ةافتاب ةایؼ ػؿ لٕض مٱی ٌ ةین املٱٱی اتعاؽ گ

ـػػ، ماننؼ متاؿف  ای ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ ًةا ٤ماػ اػاؿی یا پایان ػاػن ة هٌالیات نیق ٜمٱی گ
ـای نیاف  هاػ وؼيظاؿذی. ةا این شاٯ، ةّٝی اف تؼاةیـ پیىن ای مىعَ ٌالیت پکتیا ىة

 ةٍػ.

ی ػؿ ىةا ٤ماػ ٌ تـٌیز شماةؼ همتاؿف  ًنیاف ة :یهةا فقاظ اظاؼی و تؽوید رقاةع همتاؼؾ 
یز ٌٱض ػؿ ٌالیت يلٕض ٌالیت م ـای تٌـ ٌٍٰیت ة  ًوؼ. ةاٌذٍػیک ًپکتیا وناظتمرتین ا

ٍانؼ  می اينٙاٳ ٤ٝاٯ ٌ و٥ا٣ لیالی ٌ ٜؼٰی تن ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًاورتاک کننؼگان ة ت
نگ مصٱی ى٤ـ  ًاػ منٍػ کيةا ا٨ؼامات ػؿ لٕض مٱی ةؼلت آیؼ، یکی ػاني آمٍف پیىن

ٍاٰی ٍانؼ یک ٌلیٱ می پىتٍن یز شماةؼ ًت  ی ةاوؼ:ىةا اؿفه ػؿ تٌـ

ػؿ شاٯ شارض اورتاک کننؼگان اف اةتکاؿات ٌٱض ةی  :تامین ةیعؽفی و ؼونع ىلس فؽاگیؽ
ـػیق ة همحاٯ یک اورتاک کننؼ گٍنۀ ًةظرب ةٍػنؼ.   ةٍػ: هاین ٩ٜیؼ ًفن اف گ

                                                           
ـػیق ةً ة. 76 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهصخ ىای متم
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ا يآن هٍٔؿ ٜمٍٳ نٙـ وان ػؿ ةاؿ  ًی ػاوتنؼ، ةىػؿ مٍؿػ ةّٝی اف اةتکاؿات آگا ًکمانی ک
 من٥ی ةٍػ: 

 ًک هی نؼاوتنؼ ٌ آنٝؼىٌالیتی ٌٱض آگا ً، اکرث اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ کمیتهةـ ٜالٌ 
ـاؿ ػاػنؼ. ة ًػانمتنؼ، ٍّٜیت این کمیت می ا، اکرث ةیىرت يآن ه٩ٜیؼ ًؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨

ٍاػىا  پمت ـػیؼ هتٍلٖ اّٜای ظان ٌٰتی ٠ٍث گ این  ًوایمت ًک هٌ یا ا٨اؿب م٩امات ػ
ـ٤ی يةاونؼ ةناةـ این ٤ا٨ؼ ن٥ٍؽ، ٜؼٳ م منیىا  م٩اٳ ٍانؼ ىاؿت ٌ ٜاؿی اف ةی ٔ متنؼ تا ةت

 م ؿا ای٥ا مناینؼ. ياین ن٩ي م

ـاف  ًای کمیتىةیي اف ن٦ٍ اورتاک کننؼگان رسٌی اف ٤ٝاٰیت  ًاگـ چ ٌٱض ٌالیتی اة
ػؿ مٍؿػ ؿای  ًػؿ این مٍؿػ ػالیٱی ؿا تٍِیض نؼانؼ. ةـ ٜکن کمانی ک أمینان منٍػنؼ، اما

ٌ ًاّٜای کمیت ًمن٥ی ػاوتنؼ، اػٜا منٍػنؼ ک
 ٌ آنان 

ٍاٰی فؿمت ػؿ ةصخ  ًانت٩اػ ةیىرت ةـ ٍّٜیت کمیت ٌٰم ـکق ةٍػ. یکی اف ةقؿگان ٨ٍمی  متم
ـکق گـٌ ى  اؿ ػاوت:يی چنین ا٘ىای متم

ـای ٌٱض اورتاک کننؼگ :تىظ پیرشفتهة ان، کاؿ، تٝٱیم، فؿاٜت ٌ ٌنٝت ؿا رشٓ الفٳ ة
ٍانؼنؼ. ػایـ  ـػػ تا ةا مٝیاؿ  هظ ـ٨ی ةایؼ ت٩ٍیت گ رت يای ةىاؿفومنؼ میان ٌٱض، جتات ٌ ت

ـٌت  ؿا  ًتٍلٝ ًمیان آیؼ. ٤ّای مماملت آمیق فمین ًای ا٨تٍاػی ٌ جتات ةىفنؼگی ٌ ٤
 لافػ. می مـاى٤

                                                           
ـػیق. 77 ـکق گـٌىی ةا اورتاک کننؼگان اناث ػؿ گ  ةصخ ىای متم
ـػیؼ.. 78 ـػیق ػایـ گ ٍاٰی چمکنی کً ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا فنان   ةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی ةا . 79 ٍاٰی فؿمت کً ػ رسان ٨ٍمیةصخ ىای متم ـػیؼ.ٌٰم ـػیق ػایـ گ  ؿ گ
ـکق گـٌىی ةا . 85 ـػیؼ. رسان ٨ٍمیةصخ ىای متم ـػیق ػایـ گ ـٳ کً ػؿ گ ٍاٰی لیؼک  ٌٰم
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ٌٰتی ٌ ناورتاک کننؼگان رسٌی مٍلمات ٠یـ  ـان اٌٱی  ًای ذامٝىاػيػ مؼنی ؿا ةافیگ
ـای ةافلافی کاؿ ًک ػٌٳ  های مصٱی ػؿ ذایگاىکننؼ تىعیَ ٌ تاییؼ منٍػنؼ. وٍؿا  می ة

ـ٤تنؼ.  ـاؿ گ ٨ 

ٍاؿ ىاورتاک کننؼگان  :ای ملی امنیتی افغانقتانهتلىیت نیؽو   ًة ًگ٥تنؼ ک می هم
 ًگ٥ت ًٌالیت پکتیا ؿا تامین مناینؼ. ةای ٨ٍیرت امنیتی مٱی نیاف الت تا امنیت ػؿ ىنیـٌ 

ـػٳ، ةا گاموت ٌ  ًتٍػ یا٤تيای امنیتی مٱی ػؿ منأ٪ وان، ٌِٝیت امنیتی ةىوؼن نیـٌ  ًم
ٍٰین مصٱی، ة رت اذتامٜات مصٱی، يم ةيای ٨تیٱٍی ٌ ٤ىةٍػن ػؿ لاظتاؿ  ًػٰیٲ آمیعت ًپ
 ةـظٍؿػاؿ انؼ. هاف لتایي ٌیژ 

اکرثاً تٍلٖ اورتاک  ًرت )کيیقات ةيلٍنٲ ٌ تروؼن پـ  ًةـ این ت٩اِای اِا٤ هٜالٌ 
 ًتٍػ یا٤تيای ةىی ٌ لیمتم ىمچنان ةـ اگاىوؼ( اورتاک کننؼگان  می کننؼگان ت٩اِا

ػؿلت  گٍنۀ ًةای مٱی امنیتی ىتٍلٖ نیـٌی  هی ارصاؿ ػاوتنؼ تا لؤ الت٥اػىشماةؼ
ای مٱی امنیتی ىانؼاظنت شامیت اذتامٜات مصٲ اف نیٌـ  همعأـ  ًٌ اف ة هؿلیؼگی وؼ
ٍگیـی ة  ٜمٲ آیؼ.  ًذٱ

 ًشامیت ٌ ت٩ٍی ًةیىرت اورتاک کننؼگان اف نیاف ة :و مناینعگان منتضث هرکىمت رقاةع
ـای اذتامٜات مصٲ يشکٍمت ظؼمات ة ًشکٍمت لعن گ٥تنؼ تا ةاوؼ ک رت امنیتی ؿا ة

ـػػ ٌ ة هیا لافػ، مانٞ ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػيم ـتیث ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت  ًگ این ت
ـاؿ وٍػ. ـ٨  ة

81

ٌٰتی ػؿ ةعي نٙاٳ ٨ّایی ظیٱی م ًنیاف ةـ ت٩ٍی ـا کيلاظتاؿ ػ ػؿ ٌٍؿت ةی  ًم الت چ
ـػٳ مرتٍؿک٥ایتی نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ٨ّ ظأـ انٍا٣ اف ٜنارص ِؼ  ًة ًوٍنؼ ک می ایی، م

ٍا ٌٰت کمک ةع  نؼ.ىػ

ـ٤تنؼ ٌ ةیي اف  ـاؿ گ ن٦ٍ اورتاک کننؼگان رسٌی، مناینؼگان منتعث مٍؿػ انت٩اػ وؼیؼ ٨
ـػیؼ ًاف من٩ٕ ًاّٜای مرٱن ک ـای ٌٱض، امنیت ٌ  ًم لاظتنؼ کيؿا مت هوان انتعاب گ ة

ـػىةىــ ش٧ٍ٩  ـػنؼ کيانؼ. آن هیچ کاؿ نک ؿػن ياّٜای پاؿملان "تن ًا اػٜا ک ـای ةؼلت ٌآ ا ة
ـای منا٤ٞ وعٍی وان"، یا اینک می پٍٯ کاؿ انؼ"  هنىؼ هػیؼ ً"آنان ػؿ من٩ٕ ًکننؼ" ٌ یا "ة

ٌاکني  ٍامٲ ينٙـ آن ًة ًاین مٝنالت ک ًای اورتاک کننؼگان ةىچنین  ا، ٤ماػ یکی اف ٜ
 ؼ.ىػ می ٌ ٜؼٳ اٜتامػ ةـ شکٍمت ؿا نىان هػؿ کىٍؿ ٌ ٌالیت ةٍػ ًاٌٱی مناٜف

                                                           
ـػان . 81  تا ىىتاػ لاًٰ 55ػؿ مٍاشتً ةا یک اورتاک کننؼه ناوناك. ٔت٩ً م
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ةیي اف یک لٍٳ اورتاک کننؼگان رسٌی  :ی ةؽای تؽوید ىلسهةلنع ةؽظن فعس آگا
یز ػؿ من٩ٕى ًة ًاػ منٍػنؼ کيپیىن ـػػ. چنؼین ىیک کمپاین آگا ًؼ٣ تٌـ ی ةقؿگ آ٠اف گ

ٍٰیت ٜٱامی ػین ؿا ة ـا کاػ منٍػنؼ يپیىن هٍٔؿ ٌیژ  ًتن اف اورتاک کننؼگان وم آنان اف  ًچ
ـػٳ ةـظٍؿػاؿ ةٍػ ًن٥ٍؽ ٨اةٲ تٍذ ٌؿٌػ ػاؿنؼ.  همتاٳ منأ٪ ٌالیت اذاف  ًٌ ة های ةاالی م

ٍاًميةا این یز ش٧ٍ٩ ةرش، ةى، اورتاک کننؼگان ظ  ًان شامیت منالث آنان ػؿ ةعي تٌـ
 ػؿ ةعي ش٧ٍ٩ فنان وؼنؼ. هٌیژ 

اػ يػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤ت ػؿ لٕض مٱی پیىن ًةیىرت ا٨ؼامات ک ًػؿ شاٰیک :ای فنتیهاظ هن
ـػیؼ ٍ هگ ـگا ؿاى، اورتاک کننؼگان ن٩ي و ةؼٌن تتٝیْ اف مناینؼگی متاٳ ٨تایٲ  ًؿا ک ًٌ ذ

یز ٌٱض ػؿ لٕض مصٱی م ـای تٌـ ٍانؼنؼ.يةـظٍػاؿ انؼ، ة  م ظ

 اشیای مرؼػ نیاف ػاؿنؼ. ًةىا  اػي، این نًميةا این

ـاؿ گ٥ت  یک ػاني آمٍف: ٨ً

82

ـػػ  ًمىاٌالس ػاؿػ تا  ًمچنان لاظتاؿ مناینؼگی ٨تیٱٍی نیاف ةى ومٍٯ ةٍػن آن تامین گ
ـا ک ٍانان ٌ  ًچ ٍاؿػ مناینؼگی ةّٝی اف ا٨ىاؿ ماننؼ فنان ٌ ذ ی ىمچنان آگاىػؿ ةْٝ م

ـ٤ت هناػیؼةىــ ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩   وٍػ. می ًگ

ومٍٯ فنان ٌ رسان ٨ٍمی  ًتٝؼاػ کحیـی اف اورتاک کننؼگان )ة :معاـؼ ظینی مزلی هتىفع
ٍاٰی فؿمت( ةـ ا ٌٰم  ًمؼاؿك مصٱی تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ تا ا٥ٔاٯ ة ًمیت تٍلٝىچمکنی ٌ فنان 

ای وان نىٍنؼ. انکىا٣ ٌ ى ًتـک ظان ًظأـ تٝٱیم ػینی ػؿ مؼاؿك پاکمتان، مرتٍؿ ة
ـٌت ة می ًمؼاؿك مصٱی ػؿ من٩ٕ ًتٍلٝ ٍانؼ ٤ ـامٍن ىی ػؿ ؿ ىتٍػ آگايت ربان ػینی پی

 ش٧ٍ٩ فنان ؿا ایراػ منایؼ. 

ٍا  :ةا عنارص ضع ظولتی هگفتگى و مػاکؽ  گ٥تگٍ ةا ٜنارص  ًان اػامىاورتاک کننؼگان ظ
ـػیؼ ٌٰت گ ٌنؼ ؿا ٌلیٱ هِؼ ػ یز ٌٱض، ٌ ن٩ي معا٥ٰین ممٱض ؿا ػؿ ػلت  ًاین ؿ تٌـ

ٍالتنؼ ک ًیا٤نت ة ٍانؼنؼ. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظ  ًٌٱض ػؿ ا١٤انمتان م٥یؼ ظ
ـ٤ت ٌٰت ةایؼ ػؿ نٙـ گ  وٍػ. ًنٙـیات ٜنارص معا٦ٰ ػ

                                                           
ـػیق ةً . 82 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
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ٍاٰی فؿمت چنین ا٘ ٌٰم  اؿ منٍػنؼ:يرسان ٨ٍمی 

83

ٌٰتی  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًوؼت ة ً، اورتاک کننؼگان ةًمىةا این  ـات ةا ٜنارص ِؼ ػ مؾاک
ٍٰیت آنان ػؿ شکٍمت ةایؼ ػلت آٌؿػ ـٌىٌ یا وم ش٧ٍ٩  هٌیژ  ًةةىــ ش٧ٍ٩  ًا ػؿ ٜ

 نیانؼافػ.  همعأـ  ًفنان ٌ تٝٱیم ؿا ة

ٌنؼ ٜؼاٰت انت٩اٰی نیق اؿایىا  اػيپیىن :انتلالیععالت  ـای ایراػ ؿ ـػیؼ. یکی اف  ًة گ
ٌنؼ اشتامٰی ؿا چنین ةیان منٍػ:  اورتاک کننؼگان ؿ

ٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ مٍاشت ًةا فنانی ک ٌٰم ـ٤ت نیق ةـ نیاف ًاف   :ٌٍؿت گ

84

ـػٳ ة ٍا ًٜؼاٰت انت٩اٰی ػؿ ت٩ٍیت اٜتامػ م ٌٰت کمک ظ ةیىرت اورتاک  ًؼ منٍػ چنانچىػ
ـاػ ٤الؼ ػؿ شکٍمت اواؿ  ًکننؼگان ة ای ىتعٕی  ًة ًمنٍػ ک همٍذٍػیت م٩امات ٌ ا٤

ٍامٱیمت کم انؼ ٌ این امـ یکی يمتةىــ لنگین ش٧ٍ٩   ًػؿ ا١٤انمتان ؿا ة ًمناٜف ًاف ٜ
 فنؼ.  می مچنان ػؿ ٌالیت پکتیا ػامنىٍٔؿ ٜمٍٳ ٌ 

ـػاوت،  منی ًاین گامیمت ک ًاگـچ :صاؼحی هحلىگیؽی اؾ معاصل ٍان ػؿ لٕض مصٱی ة ت
م اف کىٍؿ ىظاؿذی ) ًپایان ػاػن مؼاظٱ ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًةیىرت اورتاک کننؼگان ة

ـای ة ًای کىٌ اف کىٍؿ  ًممایىای ى ػلت  ًػؿ ا١٤انمتان مٍذٍػیت نٙامی ػاؿنؼ( ة
ٍاىآٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت پکتیا ٌ   ؼ ةٍػ.ىمچنین ػؿ کىٍؿ م٥یؼ ظ

ٍا ًاورتاک کننؼگان ٔت٩ :اؾظیاظ مناؼکت ؾنان ٌنؼ  ًان ت٩ٍیىاناث ظ مىاؿکت فنان ػؿ ؿ
ـا فنان ـػیؼنؼ فی ٍاننؼ مؼا٤ٝان ٨ٍی ٌٱض ةاونؼ. می ٌٱض گ  ت

                                                           
ـػیق ةً . 83 ٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ کً ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا فنان   انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق ةً . 84 ٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ کً ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا فنان   انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
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ـکق گـٌ ىػؿ ةصخ  ًػؿ ذـیان متاشح ـػیق گ٥تنؼ: ىای متم ی، فنان گ

ٍاٰی چمکنی، ة :رل مناؾعات ؾمین ٌٰم ػلت آٌؿػن ٌٱض ػؿ  ًظأـ ة ًرسان ٨ٍمی 
ات فمین تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ.ىٌالیت پکتیا، ةـ ا ٌٰت ةایؼ يآن ًگ٥ت ًة 86میت شٲ مناٜف ا ػ

ات  ًةا ٨تایٲ ة هؿا ػؿ مىٍؿ ىا  منایؼ، متاٳ فمین ًمؼاظٱ ٍٔؿ منالث ت٩میم منایؼ تا مناٜف
ـکق ةایؼ ةـ فمین ذنگالت ةیىرت متمىا  میان ٨تیٱٍی ةـ رس فمین پایان یاةؼ. چنین تاله

ٌاِض میان ٨تایٲ ٌ اذتامٜات مصٲ ت٩میم  گٍنۀ ًة ًای فؿاٜتی کىةاوؼ. ةـظال٣ فمین 
ـػیؼ ات ظىٍنت ةاؿ میان  همناةٞ ذنگالت ٠یـ منٙم ةٍػ ً، ػلتیاةی ةهگ ٌ مصـک مناٜف
ـػػ. می ٨تایٲ  گ

کلیعی ظؼ اةتکاؼات مزلی ةؽای ای هو ةاؾتاب کافی نگؽانی ةنـؽ تامین اىىل رلىق 
تامین ش٧ٍ٩  ًاؿ منٍػنؼ کيشامیت وان ؿا ا٘ هاورتاک کننؼگان اف این م٥کٍؿ اکرث  :ىلس
ٍا ًٌ پایان ػاػن ةةىــ  ؼ ىمٝا٤یت مرافات ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت ٌ کىٍؿ کمک ظ

ـػ ػؿ شاٰیک  ًػیگـ ػؿ این مٍؿػ معا٥ٰت ٌؿفیؼنؼ. یکی اف اورتاک کننؼگان ک هیک ٜؼ ًک
ٍا٤٪ ةٍػ، چنین گ٥ت:  ةا این امـ م

87

ػ: ًیکی اف اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشت  ا٤ٌق

 ا ػٰیٲ معا٥ٰت ؿا چنین ةیان منٍػ:ياؿ منٍػنؼ، یکی اف آنيمعا٥ٰت وان ؿا ا٘ ًکمانی ک ًاف ذمٱ

ـ٤نت نٙـ ٜمٍمی اورتاک کننؼگان ک  یکی افةىــ ش٧ٍ٩  ًػلتیاةی ة ًةا ػؿ نٙـ گ
ٍامٱیمت ک ٍانؼ ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ؿا تم می ًٜ  ًاػ ػؿ ن٩ىيیٲ منایؼ، اػ٠اٳ این پیىنيت

ـای ٌٱض ػؿ ٌالیت پکتیا م ؿاه  م الت. يمصٱی ة

                                                           
ـػیق ةً . 85 ـکق گـٌىی ةا رشگ کننؼگان فن کً ػؿ گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق ةً . 86 ـکق گـٌىی ةا رسان ٨ٍمی چمکنی کً ػؿ گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػان . 87 ٍاٰی ٰرً اشمؼ ظیٲ 55تا  25ػؿ رسٌی ةا یک اورتاک کننؼه ناوناك. ٔت٩ً م ٌٰم  لاًٰ اف 
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ـ٤تىؿٌی  :ةاؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس ظؼ افغانقتان  ً، اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کًم
ـانی ک ٍاننؼ ػؿ آٌؿػن ٌٱض  می ًکمتنؼ ىن٩ي ػاؿنؼ، کمانی  ًػؿ ایراػ مناٜف ًةافیگ ت

ـان، اورتاک کننؼگان  ـامٍن چنین ةافیگ م٥یؼ ةاونؼ. ةاٌذٍػ نٙـیات انت٩اػ آمیق وؼیؼ پی
ٍاؿ ى ٍانؼنؼ. ٜٱیـ٠م ات ًآنان ؿا ػؿ ػلت یا٤نت ة هم امات ةی ک٥ایتی ٌ يٌٱض م٥یؼ ظ

ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ةاف  م٥یؼ  م ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ کىٍؿى٤ماػ، اکرثیت اورتاک کننؼگان ػ
م انؼ، يةیرا ػؿ امٍؿ جتات ا١٤انمتان مت ًمؼاظٱ ًة ًممایىای ىکىٍؿ  ًةا آنک 88ػانمتنؼ.

ـان م٥یؼ ػؿ ػلت یا٤نت ة ٍانؼ. ٔاٰتان ٌ گـٌ  ًاکرث اورتاک کننؼگان آنان ؿا ةافیگ  هٌٱض ظ
ـای ٌٱض پنؼاوتى ـان م٥یؼ ة اؿٳ اورتاک يوؼنؼ. یک چ ًای معا٦ٰ ممٱض نیق ةافیگ

ٍانؼنؼ.  ًای نٙامی ظاؿذی ؿا ػؿ ػلت یا٤نت ةىکننؼگان نیـٌ   ٌٱض م٥یؼ ظ

ـان ػیگـ چٍن ٜٱامی ػین، رسان ٨ٍمی ٌ ن مؼنی ونالایی ٌ تاییؼ  ًای ذامٝىاػ يةافیگ
ـػیؼنؼ.   گ

ٍاؿ ىربان ٌ ٜٱامی ػینی ىؿ  ـػ ًاف ذمٱ هم ـای تاله  ًوؼنؼ ک هکمانی وم پتانمیٲ ٜاٰی ة
 منٍػ: ًؿایای ٌٱض ػاؿنؼ. یک متٝٱم ػالیٲ ؽیٲ ؿا اى

89

ـانی  ٌنؼ ٌٱض نگ  الت: همیان آٌؿػ ًای ؿا نیق ةىاما اورتاک مالامامان ػؿ ؿ

95

ـػنؼ ک ن٩ي ٜٱام، اورتاک کننؼگان ًة ًةا تٍذ ـافنؼ ًاؽٜان ک ٜٱام ٌ آلیث  هوعٍیت ة
یز ٌٱض ؿا ةى هپؾیـی آنان ػؿ م٩اةٲ ٤ىاؿ گـٌ  ـای تٌـ ـ٤یت آنان ة  همعأـ  ًای ممٱض ٘

 انؼافػ.  می

                                                           
ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ٌ کمانی کً گقینً ى. 88 لافیم، ، یٝنی متاٳ آنان، ؿا وامٲ ـاگـ کمانی کً گقینً ا٦ٰ یٝنی ػ

 ٤یٍؼ ةً ػلت میایؼ. 68نتیرً 
ـػیق ةً . 89 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق ةً . 95 ـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گ ـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گ  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم



 
 

126 
 

 

 نلنه ىلس واليت پوتيا ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

91

رسان ٨ٍمی ن٩ي ٨ٍی  :ای مزلی ظؼ رل مناؾعات و مناؾعات مزلیهممىلیت میانخی 
ـ٤ی ٌ ن٥ٍؽ آن می ػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ای٥اىا  میانری م يم ًٍٔؿ یک ٌلیٱ ًا ةيمناینؼ. ةیٕ

یز يی ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ فنان ػؿ ن٩ي مىٜؼٳ آگا ًمىوٍػ. ةا این  می هػیؼ م آنان ػؿ تٌـ
٨ٍٯ یک ةقؿگ  ًػیگـ ة هوٍػ. یک ٦ِٝ ونالایی وؼ می ًٌٱض یک ٦ِٝ پنؼاوت

ٍاٰی چمکنی این الت ک ٌٰم ـایی نؼاؿنؼ ٌ  ٨ًٍمی اف  مچنان التٕاٜت ىآنان ٨ؼؿت اذ
ٍاٰی ةىػؿ لنت  ًمحتت آنان این الت ک ًماٰی ل٥ـ ؿا نؼاؿنؼ. ذنت ٍٔؿ  ًای پىتٍن

ٍٰیت ػاؿنؼ:  ٜمی٪ وم

92

 اظات مؽظمهپینن .5
ٌنؼ مىٍؿ  ـػٳ ىا  هػؿ رستارس ؿ ػؿ ٌالیت،  ًؼ٣ ٌٱض پایؼاؿ ٌ من٥ٍانى ًپکتیا، ةةا م

ـػیؼ ًاػات ٜمٍمی ؽیٲ اؿائيپیىن ـنام (1)گ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًاٌالشات ػؿ ة
مؼنی ػؿ آن وامٲ  ًا١٤انمتان تا ذامٞ ةٍػن آن تامین وٍػ ٌ نٙـیات فنان ٌ ذامٝ

ـ٤ان ًتامین این امـ ک( 2) وٍنؼ. ًلاظت ٌنؼ ٌٱض ةیٕ لیالی  ًٌ ٜاؿی اف مؼاظٱ هةٍػ ًؿ
ةا ٤ماػ اػاؿی، ةی  همتاؿف ( 3) کاؿگقاؿان ٨ؼؿت، ذنگماالؿان ٌ ػیگـ م٥مؼین ةاوؼ؛

ـػٳ )ة ًٜٱی هٜؼاٰتی ٌ لٍء الت٥اػ ٌٍٰیت ىومٍٯ تعٕی  ًم ای ش٧ٍ٩ ةرش( ةایؼ ػؿ ا
ـػ؛ ـاؿ گی ٌٰت ٌ نیـٌ ( 4) ٨ ـػػ، ة ًای امنیتی ت٩ٍیىػ ٍگیـی اف تعٕی  ًگ ای ىومٍٯ ذٱ
ـ٤یت ٌ شماةؼيای ةىیا منٍػن میکانیقٳ يٌ ذربان آن، مةىــ ش٧ٍ٩  ـػن ٘ ی، ىرت ةٱنؼة
ـ٤ت ًای کىتعٕی  ٌٰت ٌٍؿت گ ایؼ ةا تص٩ی٩ات ة ًػؿ ذـیان ػؿگیـی ةا ٜنارص معا٦ٰ ػ

ـػػ ٍ ى هاشیای گـٌ  ًاگـ نیاف ة( 5؛ )و٥ا٣ ؿلیؼگی گ ٌ ا ؿاىای ٨تیٱٍی ٌ یا لنتی محٲ و
ـگ ٍٰیت متاٳىا ً ذ ٌ  ٌ اشرتاٳ ًای اذتامٜی ٌ ٨ٍمی ؿا ػؿةـ ػاوتى هگـٌ  ةاوؼ، ةایؼ وم

ٌٰتی ػلت آٌؿػ ىا  گ٥تگٍ( 6؛ )ش٥ٚ ش٧ٍ٩ فنان ؿا تامین منایؼ ای ىةا ٜنارص ِؼ ػ
ای ظاؿذی ػؿ ىاگـ نیـٌ ( 7؛ )نیانؼافػ همعأـ  ًش٪ تٝٱیم ؿا ةایؼ ة هٌیژ  ًش٧ٍ٩ فنان ة

 ًی ٌ تاػیىای شماةؼىقٳ متنؼ، ةایؼ میکانیىا١٤انمتان ٌ ػؿ ٌالیت پکتیا مانؼنی 
ٍگیـی وؼ ایتی اذتامٜات مصٱی ذٱ ـػػ تا اف ناِؿ ـػػ ٌ یا ت٩ٍیت گ ٌاِض ایراػ گ ـامت   ه٠

                                                           
ـػیق ةً . 91 ٍاٰی چمکنی کً ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا رسان   انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػیق ةً . 92 ٍاٰی چمکنی کً ػؿ گ ٌٰم ـکق گـٌىی ةا رسان   انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
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ٌٰتی نىٍػایت ةاٜخ شاميتا ػؿ ن ات ةـ رس فمین ةایؼ ( 8؛ )یت آنان اف ٜنارص ِؼ ػ مناٜف
 ًٜٱیؼ، ةؼٌن تتٝیْ ىػ می متاٳ ٨تایٲ ػؿگیـ ش٪ مماٌی ًة ًای کىمیکانیقٳ  ًٌالٕ ًة

ٍاٳ ةـ ةنیاػ امکانات ـػػ ةّٝی اف ا٨ ـ٨ی ةىا  تاله( 9؛ )لیالی، شٲ گ ـای ت ػؿ  هٌیژ  ًة
ٍانان ٌ گـٌ  ـآ ( 1۱؛ )ای معتٱ٦ ٨ٍمی ةاوؼى هةعي تٝٱیم ةایؼ وامٲ فنان، ذ اف ا٤

ٍگیـی ة ـایی ذٱ ـایی ٌ ةنیاػگ ٜمٲ آیؼ. مؼاؿك ػینی ٌ تٝٱیم ٜٱامی ػین ةایؼ وامٲ  ًگ
ـآ ىوؼ تا ن٩ي آنان ؿا ػؿ تـٌیز تصمٲ پؾیـی ٌ تاله ةاةىــ تٝٱیم ش٧ٍ٩  ای ِؼ ا٤

ـایی ت٩ٍیت منایؼ.  گ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 صىفتوالیت 

  



 
 

135 
 

 

 ىلس واليت صىفتنلنه  ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

 معؽفی .1
ـای ٌٱض ظالٌ ؿاه ًاین ن٩ى ػؿ  ًای کٱیؼی ٌ ممایٱی الت کى ًای اف یا٤ت ًمصٱی ة

ـػیؼ. ػؿ ٌالیت ظٍلت ىا  هذـیان مىٍؿ  ـاف گ تن  48ةا اذتامٜات مصٱی ٌالیت ظٍلت اة
ـکق، ػ هـٌ گ ًػؿ ن   ـ٤تؼ. يلرسٌی  2۱ٌ  ًمٍاشت همتم  م گ

ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ىػٌٳ ةعىی اف گ٥تگٍ  ًةصیخ مـشٱ های یاػ وؼى همىٍؿ  ای م
 ًا١٤انمتان ةةىــ ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11ٌٱض تٍلٖ 

ٍا ٌنؼان ٜاػی ا١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ يوتن  45۱۱ی اف ةیي اف ىمنٍٙؿ نٙـظ انؼافی  ؿاهـ
ـای ٌٱض )یک ن٩ى ؿاه ًن٩ى 34وؼ تا  ـای  ؿاه ًمصٱی ة  کنؼ. ـس ؿا ٌٔالیت(  ـىة

ٌاشؼ ش٧ٍ٩ ى ًؿا ػؿ ٌالیت ظٍلت ةىا  همؼنی این مىٍؿ  ًای ذامٝىاػ ين ةىــ مکاؿی 
ـػ ک ؿاهیٍناما  ـای تامین مٍجـیت  ًانؼافی منٍػ ٌ تاله ک ةیىرت، اورتاک کننؼگان  ًـ چىة

ن اف  ه٤یٍؼ ؿلیؼ 45 ًشٍّؿ فنان ة ًؿا انتعاب کنؼ. ػؿ نتیر الت ٌ اورتاک کننؼگان ةیٌـ
ـکق و ٤یٍؼ اورتاک  37ؼ: ىػ می شٍّؿ اذتامٜات مصٱی ؿا نىانـ لٕض ٜاٰی اف يم

ـکق ٌالیت ظٍلت ٌ  ٍاٰی 63کننؼگان اف م ٌٰم  ةٍػنؼ. ىا  ٤یٍؼ اورتاک کننؼگان اف 

 فیافی  ، نفىـ و فاصتاؼهوضعیت والیت: حغؽافی .2
ىا  ٌ ةـ الاك اؿفیاةی ًٌالیت ظٍلت ػؿ ٨ممت وامٯ رش٨ی ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت

کیٱٍمرت  4۱29. مماشت ٜمٍمی این ٌالیت ٌا٨ٞ التمرت ةٱنؼتـ اف لٕض ةصـ  1185
ٍ  51 ًمـةٞ الت ک ٍ  ًای ٌ یا نیمى ه٤یٍؼ آن ک ٍاؿ ٌ یا ى٤یٍؼ آن ؿا فمین  41ٌ ىا  هک م

ٍاؿ تىکیٲى ًنیم ـکق ٌالیت وىػ می م ـ ظٍلت الت. ٌالیت ظٍلت ةا ٌالیت يؼ. م
ـٳ منأ٪ مچنان ةا ىٌ  هم مـف ةٍػىای پکتیا ٌ پکتیکا ى ـلتان وامٰی ٌ ک ٨تایٱی ٌفی

ؿا ٤ؼؿاٯ  همنأ٪ ٨تایٱی تصت اػاؿ  یای ناآؿاٳ ٌ وٍؿوىةعي  ًایرنمی پاکمتان ک
کیٱٍمرت مـف مىرتک ػاؿػ. ن٥ٍك ٌالیت ظٍلت شؼٌػ یک میٱیٍن  185، ؼىػ می تىکیٲ
 ًةةا لایـ ٌالیات وامٰرش٨ی ا١٤انمتان، ٌالیت ظٍلت  ً. ػؿ م٩ایمهوؼ هفػتعمین 

ـانقیت ممت٩یم ةا پاکمتان، اؿاِی شاٌٱعیق ٌ  ـػن اف ت مچنان اؿلاٯ پٍٯ ىػٰیٲ ن٥ٞ ة
ـان ا١٤ان م٩یم ظاؿد يتٍلٖ م . ةٍٕؿ ٜمٍٳ فؿاٜت همنٍػ ًپیرش٤ت ٌ تٍلٝ نمتتاً اذ
 ًمتنؼ کىا٨ین کمانی ىػ ؼ. ةیىرتىػ می نیمی اف ن٥ٍك این ٌالیت ؿا تىکیٲ منتٞ ٜایؼ
ـاؿ مٝاهىةا فمین    کننؼ. می ای کٍچک ام

ـػٳ ک ًة ـکق ظٍلت فنؼگی ًالتحنای وامؿی انؼکی م ـا  کننؼ، می ػؿ م اکرثیت ن٥ٍك آن
ؿا نیق ىا  مچنان این ٌالیت وامؿی اف کٍچیىؼ. ىػ می ث تىکیٲىای لنی مؾىپىتٍن 

ای ٤ٍٱی مت١ییـ الت. ػؿ ٌالیت ظٍلت ىاذـت يتٝؼاػ وان ةناةـ م ًػؿ ظٍػ ػاؿػ ک
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ـ٤ی  می م لیالی ٌ اذتامٜی مصمٍبي٨ٍٳ ٜنرص م وٍػ. اذتامٜات مصٱی تٍلٖ ٨انٍن ٜ
ـػیؼ ًة ٨ًٍٳ پىتٍن ک ٍاٰی مممی گ   وٍنؼ. می ربیى، تنٙیم ٌ ؿ هپىتٍن

ـکق ٌالیت ظٍلت،  ًمؼنی ة ًای ذامٝىاػ يشٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ اشقاب لیالی ٌ ن التحنای م
ـنگ ٌ ِٝی٦ ةٍػ.  نمتتاً کم

 عىامل حنگ: انىاع و هتزلیل مناؾع .3
ػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ٍٔؿ ؽیٲ مىعَ منٍػنؼ:  ًای اٌٱی مناٜفىاورتاک کننؼگان مصـک 

ات ممٱصان ات ممٱصانىمیان نیٌـ  ًمناٜؿ ی ىمیان گـٌ  ًای شکٍمت ا١٤انمتان، مناٜف
ات  همیان گـٌ  ػٌ  ًة ٨ًٍمی. ػؿ این لنؼ ٤ٝاٰین اٌٱی مناٜف ًممٱصانممٱض ٌ مناٜف

 ًای مٱی امنیتی شکٍمت ا١٤انمتان الت کىیک ٔـ٣ آن نیـٌ  ًانؼ ک هت٩میم وؼ هگـٌ 
ٍای نٙامی ةین املٱٱی شامیت ٌٰتی  می اف ذانث ٨ وٍػ ٌ ٔـ٣ م٩اةٲ آن ٜنارص ِؼ ػ

 الت.  ىا ه، شقب الالمی ٌ لایـ گـٌ هش٩انی، ا٩ٰاٜؼ ًچٍن ٔاٰتان، وتک

ای وٍؿوی ػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ةصیخ ى هػؿ میان گـٌ  ًاکرثیت اورتاک کننؼگان مناٜف
ای وٍؿوی ةعأـ ى های تصـیک آمیق یاػآٌؿ وؼنؼ. ةـ الاك تصٱیٲ آنان گـٌ ىظىٍنت 

ـػ ىم٥اػ مىرتک وان ةـ ِؼ نیٌـ  ٌٰتی گ وٍنؼ تا آنان ؿا م١ٱٍب منایؼ  می م ذمٞىای ػ
ٌٰی ةا آن ىٌ ةی جتاتی ؿا ا٤قایي ػ م ةـ رس ٨ؼؿت ٌ منا٤ٞ ا٨تٍاػی وان ةؼٌن کؼاٳ ىؼ. 

ـػیؼ ةا  ٍاٳ، ک می ًمناٜف ًٌ ة هم ػؿگیـ وؼىت ـػافنؼ. ػؿ ٜین شاٯ، ا٨ م يٜنرص م ًپ
ـا تني  می مصمٍب ًاذتامٜی الت ةصیخ ٤ٝاٯ کٱیؼی ػیگـ مناٜف ای میان ىوٍػ فی

ٍ  ٨ًٍمی ٌ مناٜف ؿ ممتمـ ةاٜخ افػیاػ ظىٍنت وان ةـ رس آب، فمین ٌ مناةٞ ذنگالت ةٕ
ـای ىا  ةـ الاك گقاؿه ًک هوؼ ٌٰتی ة ٌٰتی ٌ ممؤٰین ػ اکرثاً اف ذانث ٜنارص ِؼ ػ

 وٍػ.  می هت٩ٝیث منا٤ٞ وعٍی وان، اف آن الت٥اػ

ٌنی ػؿ ذنگ ا١٤انمتان، ةٍیژ ىن٥ٍؽ آوکاؿ کىٍؿ  ـانی ػایمی  های ةیـ پاکمتان، ةاٜخ نگ
م آنان ا١٤انان ؿا ٨ـةانی ؿ٨اةت  ًة ًالت ک هاورتاک کننؼگان ةٍػ ٌنی ىٜف ای ٤ٝاٰین ةیـ

ػؿ ا١٤انمتان  ًیکی اف ٤ٝاٰین مناٜف هػیؼ ًپاکمتان ة ًالت. اورتاک کننؼگان ة ًلاظت
ـای ةی جتات لاظنت ا١٤انمتان  گٍنۀ ًةای وٍؿوی ؿا ى هگـٌ  ًکننؼ ک می هنگا ای آوکاؿ ة

 منایؼ.  می شامیت

اکرثیت اورتاک کننؼگان  :ةعینقى 2001اؾ فال  ظؼ صىفت های ةعفت آمعهپیرشفت 
ٍا٤٪ ػاوتنؼ کىةؼٌن تنا٨ْ ةا ـٌ ىًا١٤انمتان ػؿ ػ ًم ت ای مٝاؿ٣، اٜامؿ ى ًاظیـ ػؿ ٜ

ـلاظتاؿىا  رسک ـاتیک پیرش٤ت ىاػ يٌ ایراػ ٌ انکىا٣ نىا  ٌ لایـ فی ٍک  های منٍػىای ػم
ـٌى ًالت. ةـ الاك گ٥ت  ًتٍػ یا٤تيا١٤انمتان ػؿ آن ة ًای کى ًای اورتاک کننؼگان لایـ ٜ

ٌاةٖ ةین ىالت ٜتاؿت انؼ اف: ٌصت، نیٌـ  ای مٱی امنیتی ا١٤ان، آفاػی ةیان، امنیت ٌ ؿ
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ـٌ ًاملٱٲ. ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک انکىا٣ ػلتاٌؿػ  ًٌالیت ظٍلت ػؿ ٜ
ـٌ ًای ػاوتى ٌٰی ٩ٜث مانی ػؿ ٜ ـاتیکىاػ يای چٍن ٌصت، نى ًالت  ٍک  ً، ذامٝای ػم

 وان ةٍػ. ًمؼنی ٌ امنیت ةیىرت مٍؿػ مناٜف

ـػ. ةا ٌذٍػ آنکىا  م این ػلتاٌؿػيٌٰی ةا آن ـاؿ گی اورتاک  ًةایؼ ةٍٕؿ ػ٨ی٪ مٍؿػ اؿفیاةی ٨
ٌا٨ٝاً ػؿ م٩ایم ًلیمتم تٝٱیم ٌ تـةی ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًکننؼگان ة  هةا ػ ًا١٤انمتان 
اٰت" ٌ ي"ذ ًنتٍػ تٝٱیم ٌ تـةی ًالت، اما آنان گ٥تنؼ ک هرت وؼية ًلاٯ گؾوت

ٍاػی،ػؿ لٕض مٱی ٌ مصٱی، اف ذمٱ   وٍنؼ. می مصمٍب ًٜٱٲ اٌٱی مناٜف ًةیم

ـاتیک، اورتاک کننؼگان ةٍٕؿ ٜمٍمی ةىاػ ين ًػؿ ممٱ ٍک ای پیرش٤ت  هػیؼ ًآن ة ًای ػم
ـػنؼ ػؿ شاٰیک می هم نگايم ـاف ػاوتنؼ ٌ ةٍٕؿ وؼیؼ اف شکٍمت  ًک ـا اة ایتی وان آنان ناِؿ

ـ٨اةٲ اٜتامػ انت٩اػ منٍػنؼ کيةصیخ یک ن ٌ منا٤ٞ  هکرثاً اف ٨تٲ او١اٯ وؼ ًاػ ٤الؼ ٌ ٠ی
ـا ت٩ٝیث ـػٳ ا١٤انمتان.  ًکننؼ تا اؿای می وعٍی وان ـای م  ظؼمات ة

مىکالتی ػؿ  ًمنٍػنؼ ک اکرثیت اورتاک کننؼگان تاییؼ :ظؼک اؾ وضعیت امنیتی ظؼ صىفت
اورتاک کننؼگان  یک لٍٳ ًٌِٝیت امنیتی ظٍلت ٌذٍػ ػاؿػ. نتایز رسٌی نىان ػاػ ک

ٌاظـ ػؿ ظٍلت اف مقایای امنیت ة ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًة ممت٥یؼ  ًیچ ٌذى ًآنان ػؿ این ا
 ًت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان ةؼین نٙـ ةٍػنؼ ک ًانؼ. ػؿظٍؿ یاػآٌؿی الت ک هنىؼ
ٌاظـ ػٌؿ ية ـػٳ اکرثاً ػٌؿ  ًالت ک های ٔاٰتان ةٍػ هرتین رشایٖ امنیتی ظٍلت ػؿ این ا  هم

ـػػ ٌ  ه)ةٍیژ ةىــ فمامؼاؿی ٔاٰتان ؿا ػٌؿان مصؼٌػیت ش٧ٍ٩  ش٧ٍ٩ فنان، ش٪ آفاػی ت
ٌٰی ػؿ م٩ایم ات ممٱصان ًة ًش٪ ةیان( میؼانؼ  ٌا٨ٝات امنیتی  ًٌِٝیت ٤ٝٱی مناٜف  ٌ

ٍاػ من٥رـ   ( کمرت ٌذٍػ ػاوت.های ؿٌ ػؿ ؿٌ ٠ٌیـ ى، ػؿگیـی هوؼ ًتیتٝ ه)ماننؼ م

ـا اف ىا  هاما ةـظال٣ ػؿ ذـیان مىٍؿ  وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ظٍوتینی وان
ـػنؼ: ـاف ک  ٌِٝیت امنیتی ٤ٝٱی اة

ٍان چنین ظالٌ ءً ةنا اف ٌِٝیت امنیتی ػؿ ظٍلت ةمیاؿ فیاػ مت٥اٌت  ػؿک ًمنٍػ ک ًمیت
، های اذتامٜی معتٱ٦، ةٍیژ ى هگـٌ  ًظىٍنت ٌ مناٜف ًالت. وایؼ ػٰیٲ آن این ةاوؼ ک

                                                           
ـکق ٌالیت ظٍلت 93 ـکق ةا فنان اف م  نىمت گـٌه متم
ٍاٰی مٍمنؼفی، تصٱیٱگـ لیالی،  94 ٌٰم ـػی اف  ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ ٍنؼگان کً نع  55یکنت اف مٍاشتً و

 لاًٰ
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ٍاٰی  ٌٰم ـػٳ ؿا متاجـ گٍنۀ ًةای معتٱ٦ ػؿ ظٍلت، ىػؿ لاشات ٌ   ای مت٥اٌت م
ٍاٰی ًلافػ. ػؿ شاٰیک می ٌٰم ٍاٰی ىا  ػؿ ةّٝی اف  ٌٰم ٌٰی  ای ىامنیت نمتی ٌذٍػ ػاؿػ 

ـاػ مٱکی متاجـ ٌامؼاؿ اف ٨ٌٍٛ شاػجات امنیتی ٌ تٱ٥ات ا٤ ـػنؼ.  می ػیگـ ةٍٕؿ ػ  گ

ای امنیتی ا١٤ان ػؿ کاؿ ةؼلت ىنیٌـ  ًؼ ٌ مماٌی ةٌاش هػیؼ ًمتامی اورتاک کننؼگان ة
ٍٰین مصٱی ا١٤ان تا اکنٍن ىالتحنای نیٌـ  ًنگـیمتنؼ، ة می آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت ای پ

 الت.  هػؿ ٌالیت ظٍلت تنٙیم ٌ ممت٩ـ نىؼ

ای لنی، ذنن ٌ مصٲ اٌٱی اورتاک کننؼگان ىةـظال٣ ت٥اٌت  :های مناؾعه همزؽک
ٍاٰی  ٌٰم ـکق ظٍلت تا ٜٱامی ػینی اف ػٌؿ تـین  ٍان ػاني آمٍف اف م ا( ى)وامٲ ػظرتان ذ

ـػٳ یک ػؿک مىرتک اف ٤کتٍؿ  ػؿ ظٍلت ٌ ا١٤انمتان ؿا  ًای ٜٱٲ مناٜفىگ٥تگٍی م
ؿی، ٩٤ؼان ی،٩٤ـ ٌ ةیکاىوامٲ ٤ماػ اػاؿی، ةی ٜؼاٰتی ٌ ٩٤ؼان شماةؼ ًآوکاؿ لاظت ک
ةـ رس اؿاِی، ٦ِٝ شکٍمت ا١٤انمتان ٌ  ًای میان ٨ٍمی ٌ مناٜفى، تني ًتٝٱیم ٌ تـةی

  ةاوؼ. می ًممایىای ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ

ٍاٯ ػؿ مٍؿػ مؼاظٱ ًاف ذمٱ ٍاالت رسٌی ل ةا  ًػؿ م٩ایم ًممایىای ىآوکاؿ کىٍؿ  ًل
ـػ. ىا ًػؿذ ًای مناٜفىلایـ مصـک  وایؼ م٨ٍٝیت میت نمتتاً ةیىرتی ؿا کمث ک

ـا٤یایی ظٍلت یکی اف ٤کتٍؿ ٍاٰی  ًةاوؼ ک ًػؿ ٩ٜث این ممٱىا  ذ١ ٌٰم ای ىنیمی اف 
ـکق ٌالیت شؼٌػ  کیٱٍمرت اف مـف ٜتٍؿی  3۱ظٍلت ةا پاکمتان مـف مىرتک ػاؿػ ٌ م

ٍانایی شکٍمت ػؿ کاؿ تامین امنیت، ٌذٍػ ٤ماػ  ًپاکمتان ٤اٌٱ ػاؿػ. مقیؼ ةـ این ٜؼٳ ت
ـاؿ ػاؿنؼ.ىٱٍی يةنؼی ةمیاؿ نقػیک پ ًةی ٜؼاٰتی ػؿ ذؼٌٯ ػؿذاػاؿی ٌ مٍذٍػیت    م ٨

ٍاٯ اکرثیت اورتاک کننؼگان ػؿ رسٌی کىٍؿ  ٌاٳ  ًممایىای ىةؼین من ؿا ٜامٲ اٌٱی ػ
ٍاب ةمیاؿ یک لٍٳ  ًؿایز ٌ مٝمٍٯ ک ذنگ ػؿ ا١٤انمتان تىعیَ ػاػنؼ. ػؿ ػٌمین ذ

ـگقیؼنؼ، مٍذٍػیت گـٌ  ـا ة ای ممٱض ى هٔاٰتان ٌ لایـ گـٌ  همتامی اورتاک کننؼگان آن
ةا آن وامؿی انؼکی اف اورتاک کننؼگان شکٍمت ا١٤انمتان ٌ نیـٌ  ًمعا٦ٰ ةٍػ. ػؿ م٩ایم

ٌاٳ ذنگ ػؿ ا١٤انمتان ٨ٱمؼاػ منٍػنؼ. ةـ الاك ى ای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ممؤٯ ػ
ٍاٯ مناٜفنٙـیات اورتاک کنن ـ٤ین ػؿگیـ ػؿ  ًػؿ کىٍؿ این الت ک ًؼگان یکی اف ٜ ٔ

 نؼاؿػ.  ًظتم این مناٜف ًمتایٲ ة ًمناٜف

ٍامٲ اٌٱی مناٜف ،اورتاک کننؼگان :فقاظ اظاؼی ػؿ  ٤ًماػ اػاؿی ٌ ةی ٜؼاٰتی ؿا یکی اف ٜ
ـػٳ ةاالی شکٍمت ؿا ظؼو  ػاؿ ًٌالیت ظارص نىان لاظتنؼ. ٤ماػ اػاؿی اٜتامػ م

 لافػ: می
                                                           

ـکق 95  ةا ٜاملان ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت نىمت گـٌه متم
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.

ـػٳ ؿا ةٕـ٣ وٍؿوگـی ل٧ٍ ًوٍػ ک می ه٤ماػ اػاؿی ةصیخ یک ٤کتٍؿ ػیؼ ًمچنان ةى  م
ٍ ىػ می ـٌؿی ػؿ اػاؿ  هؼ. مقیؼ ةـ این ؿو ٌٰت ٌ ا٨ـةا پ اکرثاً  هلتانی ٜاٳ ػؿ لیمتم ٨ّایی ػ

ـػٳ وؼ ایتی ػؿ میان م ایتی الت٥اػ ًک هةاٜخ ناِؿ  کنؼ.  می لؤ هوٍؿه گـی اف این ناِؿ

وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اػٜا  :یهای ظولتی و فلعان رقاةعهاظ هضعف ن
٦ِٝ شکٍمت ػؿ ٜؼٳ ٜمٱی لاظنت شاکمیت ٨انٍن یکی اف ٜٱٲ اٌٱی  ًمنٍػنؼ ک

ـػٳ ةاالی ن ًالت. ػؿ نتیر ًمناٜف ةـ  ًای شکٍمتی ةی ةاٌؿنؼ کىاػ يوامؿی فیاػی م
ٌٰتی منتز ًةىا  الاك گقاؿه ـػػ.  می شامیت ةیىرت اف ٜنارص ِؼ ػ  گ

ـای کمانیکىای یک ٜامل ػینی: "٩٤ؼان شماةؼى ًالاك گ٥ت ةـ ةىــ ف ش٧ٍ٩ ا ًی ة
ـاػ ةیگنا هتعٱ٦ منٍػ  ًای تىؼیؼ مناٜفىانؼ" یکی اف ٤کتٍؿ  ًؿا کىت هٌ تٝؼاػ فیاػی ا٤

  97ػؿ ا١٤انمتان الت.

٩٤ـ ٌ ةیکاؿی یکی  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًوامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ة :فلؽ و ةیکاؼی
ـٌت  ًمناٜف هاف ػالیٲ ٜمؼ ای ؿا ػؿ  های کاؿی ن٩ي ٜمؼىػؿ ظٍلت الت. ٩٤ؼان ٤

ٍانان ةافی منٍػ ای ا٨تٍاػی ىتامین نیاف  ًوٍؿوگـی، ةصیخ یک ٌلیٱ ًتا ة هتىٍی٪ ذ
  ای وان، ةپیٍنؼنؼ.ى٤امیٲ 

 ًیکی اف ػالیٲ اٌٱی مناٜف ًمتاٳ اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک :ةیؽونی همعاصل
ػؿ این ٌالیت ن٥ٍؽ کىٍؿ پاکمتان اف ٔـی٪ مـف ٍٔالنی آن ةا ٌالیت ظٍلت الت. 

ٌٰتی پنا ًم لاظت کيوامؿی فیاػ آنان پاکمتان ؿا مت ـای ٜنارص ِؼ ػ  هگاىاین کىٍؿ ة
مـف ةؼٌن  ًلافػ. وامؿی اف اورتاک کننؼگان چنین اؿفیاةی منٍػنؼ ک می یايای امن ؿا مى

 ای ظىٍنت ػؿ ٌالیت ظٍلت الت. های تصـیک کننؼى٤کتٍؿ کنرتٌٯ ةا پاکمتان یکی اف 

ای میان ىاکرثیت اورتاک کننؼگان تني  :ةؽ رس ؾمین های میان كىمی و مناؾعهتنه 
ای ٨ٍی ىگی  هػؿ ظٍلت یاػ آٌؿ وؼنؼ. ٌالیت ظٍلت ٌیژ  ٨ًٍمی ؿا نیق منتٞ مناٜف

ٍاٳ ةـ رس مناینؼگی لیالی، لمت ٌٰتی ٌ ىا  ٨ٍمی ػاؿػ ٌ ؿ٨اةت میان ا٨ ػؿ اػاؿات ػ
                                                           

ٌٰمٍاٰی ٰکن، ػاکرت، ٜمـ  96 ـػی اف  ـ٤تً وٍػ: م ٍالت المي گ  لاًٰ 35مٍاشتً کننؼه ای کً نع
ـکق ةا ٜاملان ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت. 97  نىمت گـٌه متم
ـکق ظٍلت 98 ـکق ةا یک ظانم اف ٤ٝاالن ذامًٝ مؼنی ػؿ م  نىمت گـٌه متم
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ات ؿا تصـیکای فؿاٜتی ٌ ذنگالت( ىآب، فمین  همناةٞ )ةٍیژ  ًػلرتلی ة منایؼ.  می مناٜف
ٍاٳ ؿا اظتال٣ آمیق ٌ ػؿ ت٩اةٲ ةا  ًاورتاک کننؼگان ٌِٝیت ٤ٝٱی ؿاةٕ م ػیگـ ىمیان ا٨

ٌٰتی اف یک ٨ٍٳ ىا  تىعیَ ػاػنؼ. ةـ الاك گقاؿه ٌٰتی ٌ ٜنارص ِؼ ػ اکرثاً ممؤٰین ػ
ات ًکننؼ ک می ةعأـ ت٩ٝیث منا٤ٞ وعٍی وان شامیت ـایي مناٜف  وٍػ.  می ةاٜخ ا٤

ـکق ٌالیت ظٍلت تٍِیض ػاػ: هیک اورتاک کننؼ  فن اف م

99

ؿلمی ةىمٍٯ  ًاکرثیت اورتاک کننؼگان ٩٤ؼان تٝٱیم ٌ تـةی :هفلعان تعلیم و تؽةی
ٍاػی ٌ ذ ػؿ ظٍلت ظأـ نىان لاظتنؼ.  ًػالیٲ اٌٱی تىؼیؼ مناٜفاٰت ؿا اف يةیم
ای اٌٱی ىػلتاؿٌػ  ًاظیـ ػؿ ا١٤انمتان اف ذمٱ ىًػؿ ػ ًتٝٱیم ٌ تـةی ًةاٌذٍػ آنک
نٍف ىػؿ لاشات ػٌؿ ػلت  ها١٤انی ةٍیژ  ًاف ذامٝ هوٍػ، یک ةعي ٜمؼ می مصمٍب

ٍاذ ٩٤ًؼان چنان لٕض اف تٝٱیم ٌ تـةی ًم ةى ٍانؼ ٤ـ  ًانؼ ک ًم  ای کاؿی ٌىٌت ةت
ٍان ة ًا٨تٍاػی ؿا ةٍذٍػ ةیاٌؿػ ٌ اف متتال وؼن ٔت٩ ـایی ٌ م١ق وٍیی آنان  ًذ ـآ گ ا٤

ٍگیـی منایؼ.   ذٱ

 ٩٤ًؼان تٝٱیم ٌ تـةی ًةـ آن وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ؿٌون لاظتنؼ ک هٜالٌ 
ٌٰتی ل ـای ٜنارص ِؼ ػ ٍان ؿا ة ـاػ ذ ـا می ٲيمٝیاؿی کاؿ التعؼاٳ ا٤  ًاین ممٱ لافػ فی

ٍاػ ک ٍانان ةیم ـٌت  ًة ًکاؿ م١ق وٍیی ذ ـای ٜنارص ى٤ ای ا٨تٍاػی ػلرتلی نؼاؿنؼ ؿا ة
ٌٰتی ل   155لافػ. می ٲ تـيِؼ ػ

ٌات ػؿ تٍفیٞ مناةٞ ٜام :تتعیض ایت مما نیق تٍلٖ اورتاک کننؼگان ةصیخ  ًٜؼٳ ٜؿ
م٥اػ ٌ یا شامیت  ًیچگٍنىاف شکٍمت  ًظأـ نىان وؼ: "کمانیک ًمنتٞ اٌٱی مناٜف

 151وٍنؼ." می ًآٌؿنؼ ةعىی اف مناٜف منی ةؼلت

                                                           
ـکق ٌالیت ظٍلت 99 ـکق ةا یک ظانم اف م  نىتن گـٌه متم
ـکق ٌالیت ظٍلت 155 ـکق ةا ػاني آمٍفان ٔت٩ً اناث ٰیمً ٌ ػانىگاه ػؿ م  نىمت گـٌه ىای متم
ـکق ةا ٜٱامی ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت 151  نىتن گـٌه ىای متم
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ٌ  :فایؽ ظالیل ػؿ ٧ٍ٤ اورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان رسٌی لایـ ػالیٲ  هػالیٲ یاػ وؼ هةـٜال
ـ٤ی، ٩٤ؼان شماةؼىػؿ ظٍلت ؿا چٍن ؿٌه  ًمناٜف ؼی ٌ ٜؼٳ اةتکاؿ ىای ناپمنؼ ٜ

 ٌٱض ؿا مىعَ لاظتنؼ. 

ـلنؼی گـٌ  ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک ةمیاؿی اف :مناةع ناصؽفنعی  همناةٞ اٌٱی ناظ
متنؼ. ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان لایـ ىای ممٱض معا٦ٰ ى هٔاٰتان ٌ لایـ گـٌ 

ـػنؼ ک ـلنؼی یاػ ک نقػیک ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ ٜؼٳ  ًؿاةٕ ًٜنارص ذنایت ؿا ةصیخ مناةٞ ناظ
ـاػ ةیرات٩ٝیث آن ذنگ لاالؿان ػاوت. وام ًکاؿایی ممؤٰین ٌ ة ـػٳ ا٤  هؿی انؼکی اف م

ـلنؼی ةیان منٍػ.   ػاظٱی ؿا منتٞ ناظ

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
 ًوامٲ متاٳ گقین ًةیىرتی اورتاک کننؼگان یک تٍٍؿ ٌلیٞ ٌ ٜمٍمی اف ٌٱض ػاوتنؼ ک

ٌات الت. اف  هاػ وؼيای پیىنى یز ٜؼٯ ٌ مما ـ ىچٍن: ٩٤ؼان ذنگ ٌ ظىٍنت ٌ تٌـ
٩٤ؼان ذنگ ٌ ظىٍنت  ًتٍٍؿ آنان ٌٱض ة ًة ًیک تن آن گ٥تنؼ ک هاؿ اورتاک کننؼيچ

  وٍػ. می ًظالٌ

این  ًاورتاک کننؼگان، مناٜف :و مناكنات مزلی ظؼ صىفت هةؽای رل مناؾعها  فرتاتیژی
اػات ػؿ مٍؿػ يػیؼنؼ. ةناً پیىن میىا  مٱی ا١٤ان ًٌالیت ؿا ةصیخ ةعىی الالی اف مناٜف

ـ٤ت ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ةایؼ تؼاةیـ ػؿ لٕض مٱی ٌ  ًچنانچ ًوٍػ ک ًٍٔؿی ػؿ نٙـ گ
ـ٤ت ـػػ ک می وٍػ ٌ ػؿ متامی ٌالیت تٕتی٪ می ًةین املٱٱی گ ةا ٤ماػ  هٜتاؿت اف متاؿف  ًگ

مچٍنت ت٩ٍیت ىای ظاؿذی. ةّٝی اف این تؼاةیـ ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ ًاػاؿی ٌ پایان ػاػن ة
ـگىلاظتاؿ  ٍ ى ًای لنتی ماننؼ ذ ـکا ؿاىا، و ٍانؼ پالعگٍی نیاف  میىا ً ٌ م  های ٌیژ ىت

ٍاٳ )ک ٍاٳ این  ًؿاةٕ ًٌالیت ظٍلت ةاوؼ تا اورتاک مماٌی متاٳ ا٨ ٌٱض آمیق ؿا میان ا٨
یز کنؼ( ؿا تّمین منٍػ ٌ منا٨ىات ةـ رس فمین ؿا شٲ منایؼ. یکی اف تؼاةیـی  هٌالیت تٌـ

ػینی ػؿ ٌالیت مؼاؿك  ًؼ این الت کىػ می این ٌالیت پالغ هنیاف ٌیژ  ًة ًػیگـ ک
ـایی ة ـآ گ  ًظٍلت ةایؼ تصت نٙـ ػ٨ی٪ شکٍمت ةاوؼ تا اف تٱ٩ین ا٤کاؿ ٌ نٙـیات ا٤

ٍگیـی وؼ یز ٌٱض لاظت هػاني آمٍفان ذٱ ـکق تٌـ  وٍػ. ًٌ اف این مؼاؿك م

اؿ منٍػنؼ يا٘ ًٍٔؿ پیٍلت ًاورتاک کننؼگان ة :یهةا فقاظ اظاؼی و تؽوید رقاةع همتاؼؾ 
یز شماةؼ همتاؿف  ًک ـای يتؼاةیـ م ًی ػؿ لٕض ٌالیت اف ذمٱىةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تٌـ م ة

یز ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ةىامؿ ٤ماػ ػؿ  ٨ًتالً یاػآٌؿی وؼ ک ًؿٌػ. چنانچ می تٌـ
ـػٳ، ایراػ ناظىنٍػی ٌ مانٞ ؿوؼ ا٨تٍاػی وٍػ  می شکٍمت ةاٜخ تعـیث اٜتامػ م

ٍاؿػ ةصیخ ٤کتٍؿ ى ـػٳ ةای الالی میالن ىمچنان این م  وؼ.  هوٍؿوگـی تىعیَ ػاػ ًم
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ـات محتت متاؿف  ةا ٤ماػ اػاؿی ؿا چنین تٍِیض  هػؿ این ظًٍٍ یک ػاني آمٍف ػظرت تاجی
 ػاػ:

ـػٳ تاییؼ منٍػنؼ ک ًةاٌذٍػ آنک: و مناینعگان منتضث هرکىمت رقاةع ای ىاػ ين ًم
ٌٰتی ػؿ ٌالیت ظٍلت ػلتاٌؿػ ػاؿنؼ، وامؿی فیاػ نیاف ةیىرت ت٩ٍی اػاؿات ٌالیت ؿا  ًػ

 ًظأـ نىان لاظتنؼ تا ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ظٍلت ةؼلت آیؼ. اورتاک کننؼگان ة
ٍا هیک شکٍمت ٨ٍی ٌ شماةؼ ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک  ًؼ ةٍػ تا امنیت ٌ اؿایى٨اػؿ ظ

ٍگیـی کنؼ.  همنایؼ ٌ اف ٤ماػ اػاؿی ٌ لؤ الت٥اػ ًرت ؿا اذتامٜات اؿایيظؼمات ة ذٱ
ـػ ة ـای ةؼلت  می این کاؿ ًؿا تّمین کنؼ کةىــ رت ش٧ٍ٩ يشکٍمت ةایؼ کاؿ ک ٍانؼ ة ت

ـػٳ کمک کنؼ.   آٌؿػن اٜتامػ م

ٍ  ًت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک ـػ اّٜای پاؿملان مـةٍٓ  هآنان اف نص ای کاؿک
ـلنؼ  ای ػیگـ اورتاک  ًنیم ًمتنؼ ػؿ شاٰیکىٌالیت ظٍلت ػؿ ظًٍٍ ٌٱض ٌ امنیت ظ

آنان ػؿ پی منا٤ٞ  ًکننؼگان نٙـ معا٦ٰ ػاوتنؼ. این اورتاک کننؼگان ارصاؿ ػاوتنؼ ک
ـا ةا ٤ـیث کاؿی انتعاب وؼىوعٍی ظٍػ  ـا اف ٔـی٪  همتنؼ فی انؼ:"آنان این م٦٨ٍ وان

ـػٳ،" ًانؼ ن ه٤ماػ شاٌٲ منٍػ ٌٰتی  ًٌ ة 154اف ٔـی٪ شامیت م ػٰیٲ شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػ
 ٱی٢ ٌٱض نیمتنؼ. تت ٨ًاػؿ ة

                                                           
ـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگا 152 ه ػؿ ٌالیت ظٍلت ةصخ ىای متم
 انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاه
ـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت  153 ةصخ ىای متم
 انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاه
ـػ اف ٌالیت ظٍلت وامٲ گـٌه لنی  154 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ  لاًٰ 25تا  15اورتاک کننؼه رسٌی کً نع
ـػ اف ٌالیت ظٍلت وامٲ گـٌه لنی اورتاک کننؼه رس  155 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ  لاًٰ 25تا  25ٌی کً نع
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ـای انکىا٣ ة :تىظ پیرشفتهة ٍاب ةمیاؿ ٜاٳ ػؿ رسٌی ينیاف ة  هٌ گـٌ ىا ً ا، مٍاشتىرت ذ
ـٌت ى ـکق ةٍػ: ٤ ٍاؿػی انؼ ک هٌ ٠یـ  ًای کاؿی، تٝٱیم ٌ تـةیىای متم تٍلٖ متامی  ًم

یز ٌٱض ػؿ ٌالیت  می یاػ آٌؿی ًٍٔؿ پیٍلت ًاورتاک کننؼگان ة ـای تٌـ ـا نیاف مربٳ ة وؼ فی
رت فنؼگی ٌ وانن يای ةىٌاِض میان مٝیاؿ  ًوٍػ. اورتاک کننؼگان یک ؿاةٕ می مصمٍب

ـػٳ ة ـاؿ منٍػنؼ: م ـ٨ ـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ة اگـ مٝیاؿ  ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًظٍب ة
ـٌت ى ٍايرت ميای ا٨تٍاػی ةىای فنؼگی ٌ ٤ ـػػ، جتات ةؼلت ظ  ًؼ آمؼ ػؿ شاٰیکىیا گ

ـاةـ ـ٨ی ٌ انکىا٣ ة ـای ت  لافػ.  می ٤ّای ٌٱض آمیق رشایٖ ظٍةی ؿا ة

 یک ةقؿگ ٨ٍمی گ٥ت: 

ـ٤ت، تن ـاؿگ ػؿ ٌؼ اورتاک  1۱ا ين٩ي شکٍمت مصٱی ػؿ کاؿ انکىا٣ مٍؿػ انت٩اػ ٨
 ًمتنؼ، ػؿ شاٰیکىممؤٰین شکٍمت مصٱی مرص٣ٌ ةاف لافی  ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًؼگان ةکنن

امٍؿات  ًمؼنی ة ًای ذامٝىاػ يٌ نىا  انرٍ ًاکرثیت اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ ک
 آینؼ. می ای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ ٨ؼٳ ػٌٳ ةىامؿىةافلافی مرص٣ٌ انؼ. نیٌـ 

ٌ ٌٱض ؿا ةىــ وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اؿتتآ میان ش٧ٍ٩  :تؽوید رلىق ةرش
یک ٜنرص الالی الت ةىــ شامیت اف ش٧ٍ٩  ًظأـ نىان لاظتنؼ، ٌ ارصاؿ ػاوتنؼ ک

ٍانؼ ٌٱض ؿا تم می ًک ظٖ ةىــ ش٧ٍ٩  ًاشرتاٳ ة ًمچنان ةافگٍ منٍػنؼ کىیٲ کنؼ. آنان يت
ٌٰتی الت ک های آینؼىرسط میان گ٥تگٍ  نتایؼ اف آن ٜؼٌٯ منٍػ.  ًةا ٜنارص ِؼ ػ

ٌنؼ ٌٱض تٍلٖ اکرثیت اورتاک ىشماةؼ ـای تعٱ٥ات ش٧ٍ٩ ةرشی کٱیؼ اٌٱی ؿ ی ة
یز منایؼ. ةـ الاك اورتاک کننؼگان ينتایؼ تن ًکننؼگان ظأـ نىان وؼ ک ـا تٌـ ٌٰت آن ا ػ

ـا اػا مناینؼ.   ٜٱامی ػینی نیق ةایؼ ن٩ي وان

یز ػیاٍٰگ  :تؽوید ظیالىگ و گفتگى ةا عنارص ضع ظولتی اورتاک کننؼگان اکرثاً اف نیاف تٌـ
ـ٤ین مناٜف  ػ٤ٛا منٍػنؼ: ًمیان ٔ

                                                           
ـه، منت ٌ تنی  156 ٍاٰی ىای لپی ٌٰم ٍاٳ  ـکق گـٌىی کً ةا رسان ا٨  انؼافی وؼه ةٍػ.  ؿاهةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی کً ةا یک ظانم اف ٌالیت ظٍلت  157  انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاهةصخ ىای متم
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ـان ةٍػنؼ ک ىا  ػلتاٌؿػىا  گ٥تگٍ ًممکن این گٍن ًاما وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان نگ
ـٌ  ةینؼافػ: همعأـ  ًای ش٧ٍ٩ فنان ؿا ة ًػؿ ٜ

ٌٰتی  ًـاك ػاوتنؼ کىاورتاک کننؼگان  ًمینگٍنى ًة ػؿ ٌٍؿت وامٲ لاظنت ٜنارص ِؼ ػ
ٍا  ؼ وؼ:ىػؿ شکٍمت ش٧ٍ٩ فنان ػؿ ا١٤انمتان متاجـ ظ

ـاػیک ًمچنان وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کى تعٱ٦ ةىــ اف ش٧ٍ٩  ًا٤
ٌنؼ ٌٱض آینؼ همنٍػ ٍا هانؼ ػؿ ؿ  نؼ ػاوت.ىذای نع

 یک ٜامل ػینی گ٥ت:

ةین املٱٱی ٌ مٱٲ متصؼ ةایؼ  ًذامٝ ًمنٍػنؼ ک ًوامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اِا٤
ٌنؼ گ٥تگٍ  هن٩ي ٜمؼ ای ظاؿذی ؿا تـ٠یث ىةافی مناینؼ، کىٍؿ  های آینؼىای ؿا ػؿ ؿ

ـػاؿ وٍنؼ ٌ ا ًمناینؼ تا اف مؼاظٱ ٌنؼ ػلت ة ـ٤ین ىػ هذاف نامرشٌٛ ػؿ این ؿ نؼ تا ٔ
ـای مناٜف ؿاهٌ یک  هم گ٥تگٍ منٍػىةا  ًمناٜف  ا١٤انمتان ػؿیاةنؼ. ًشٲ ؿا ة

                                                           
158  ٌ ـکق گـ  انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاهىی کً ةا ٜٱامی ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت ةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت  159 ةصخ ىای متم
 انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاه
ـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت  115 ةصخ ىای متم
 انؼافی وؼه ةٍػ. ؿاه
ٍاٰی ناػؿواه کٍت، ٜامل ػین،  111 ٌٰم ـػ اف  ـ٤تً وٍػ: م ـاػی کً نعٍالت نامي گ ٍنؼه ان٥  لاًٰ.  45مٍاشتً و
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ػٰیٲ ٜؼٳ مٍذٍػیت  ًاةتکاؿات کنٍنی ٌٱض ة :تامین ةیعؽفی و فؽاگیؽ ةىظن ؼونع ىلس
ـ٤ی ٌ نتایز مى ـ٤ت. يةی ٔ ـاؿ گ  ٍػ مٍؿػ انت٩اػ وؼیؼ ٨

ـػٳ اف  ًای کمیتىاورتاک کننؼگان ةا ٤ٝاٰیت  ٌالیتی ٌٱض أمینان انؼکی نىان ػاػنؼ. م
ٌالیتی ٌٱض، ٜؼٳ تاجیـ، ٜؼٳ مٱمٍك ةٍػن، ظٍیي ظٍؿی ٌ ا٨ـةا  ًٍّٜیت کنٍنی کمیت

ٌٰت ة ٍٰیت ٜنارص ِؼ ػ ٍانی ػؿ وم ؿی، نات ٌنؼ ٌٱض انت٩اػ منٍػ ًپٌـ  ًاّٜای کمیت هؿ
ـای م٥اػاتًذای ت٩ٍیت اظتیاؿ کمیت ًة ًک ًم لاظتيٌٱض ؿا مت  وعٍی وان کاؿ ، ة

ٍانؼ ة منی ٌالیتی ٌٱض ًا، کمیتىػٰیٲ نا امنی  ًکننؼ. ة می  ًاکرث منأ٪ ل٥ـ منایؼ. ة ًت
 اورتاک کننؼگان رسٌی: ًگ٥ت

112

113

ٍانی کمیت ـ٤ی ٌ نات یتی ٌٱض ػؿ ةؼلت ٌال ًانت٩اػ ةیىرت اورتاک کننؼگان ةـ ٜؼٳ ةیٕ
ـکق ةٍػ.  ٌٰتی متم  آٌؿػن اٜتامػ ٜنارص ِؼ ػ

114

115

                                                           
ـػ گـٌه لنی . 112 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ  لاًٰ. 55تا  25اورتاک کننؼه رسٌی ػؿ ٌالیت ظٍلت کً نع
ٍالت نامي . 113 ـاػی کً نع ـػ تصٍیٲ یا٤تً اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ـ٤تً وٍػ: م  لاًٰ اف ويـ ظٍلت. 45گ
ـ٤تً وٍػ. 114 ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ـػ، اف رسان ٨ٍمی اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٍاٰی  45: م ٌٰم لاًٰ اف 

ـه.  لپی
ـػ، ٜامل ػین، .  115 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ٍاٰی ناػؿ واه  45اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٌٰم لاًٰ اف 
 کٍت
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اکرثیت اورتاک کننؼگان شٲ  ن:ىل مناؾعات ةؽ رس ؾمیمم های میان كىمی ةهرل تنه 
ات فمین ؿا ػؿ ػلتیاةی ة ػؿ ةاال  ًػاننؼ. چنانچ می ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت شیاتی ًمناٜف

ات فمین ػؿگیـ انؼ اکرث ة ًتؾکـ ؿ٤ت، ٨تایٱی ک ٌٰت  ًظأـ کمک ٌ شامیت ة ًػؿ مناٜف ػ
ٌٰت ؿٌ ٍٛا مماٜؼت  ًآنان ةا کمک الٱص ًآٌؿنؼ ک می ٌ یا ٜنارص ِؼ ػ  ًا، ةىٌ لایـ ان

ظتىتني  ًذای اینک ات ؿا ةـ ا٤ٌـ ـاین،  می ًای ٨ٍمی ؿا شٲ مناینؼ، آتي مناٜف لافنؼ. ةنا ة
ات مـةٍٓ ة ٍانؼ اف تني  می فمین ًشٲ مناٜف ٍامٲ مناٜف ًای میان ٨ٍمی، کىت  ًیکی اف ٜ

ٍگیـی منایؼ.  ًممٱصان  الت، ذٱ

ةیىرت اورتاک کننؼگان ػؿ  :ت مزلیای مزلی ظؼ رل مناؾعاهممىلیت میانخی 
ـکق اف وامٲ منٍػن لاظتاؿ ىٌ متاشخ گـٌ ىا ً مٍاشت ای لنتی میانریگـی ػؿ ىی متم

ـاف منٍػنؼ.  ٌنؼ ٌٱض ٌ آوتی ػؿ ٌالیت شامیت وان ؿا اة  ؿ

 

ـگىا، وٍؿا ى ًةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشت ـکىا ً ا، ذ  ًؿا اف ذمٱىا ً ٌ م
ٍانؼنؼ کىمیکانیقٳ  یز ٌٱض ػؿ لٕض مصٱی ن٩ي شیاتی ػاوت ًای ظ ٍاننؼ.  می ًػؿتٌـ ت

ا ػؿ لاظتاؿ اذتامٜی ظٍلت آمیقه يتن ًای مصٱی نىاػ ياین ن ًآنان تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ ک
ٍاٳ، ةؼٌن تتٝیْ، نیق ن٩ي شیاتی ػاؿنؼ يػؿ تم ًٜمی٪ ػاؿنؼ، ةٱک یٲ مناینؼگی متاٳ ا٨

ایتی ػیؼ ٍاٳ اکرثاً یک منتٞ ناِؿ ٍٰیت ا٨ ای ى، لاظتاؿ ًميوٍػ(. ةا این می ه)ٜؼٳ وم
ٍٰیت متاٳ ا٨ىاؿ ت ـا ک٨ٍمی ةایؼ ترؼیؼ وٍنؼ تا وم ـػػ، چ  هػؿ شاٯ شارض گـٌ  ًامین گ

ـاؿى ٍانان اف مناینؼگی ممتحنی ٨ ـنؼ. می ای ماننؼ فنان ٌ ذ  گی

ـاؿ گ٥ت این  ًک هفػ ًشاوی ًیکی اف اورتاک کننؼگان، شکٍمت ةّٝی اف ٜٱامی ػین ؿا ة ٨ً
ایتی ؿا ة ـػػ:ى ًة ًک هٌذٍػ آٌؿػ ًا٨ؼاٳ ناِؿ  ـ شاٯ ةایؼ شٲ گ

                                                           
ـ٤تً وٍػ: .116 ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ٍاٰی منت اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٌٰم ـػ، اف رسان ٨ٍمی   .م
ـػ، ٜامل ػین، . 117 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ٍاٰی ناػؿ واه  45اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٌٰم لاًٰ اف 

 .کٍت
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اؿ يتٝؼاػی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ا٘ ًاگـ چ :افغانقتانای ملی امنیتی هتلىیت نیؽو 
تٍػ يای مٱی امنیتی ػؿ منأ٪ وان، ٌِٝیت امنیتی ةىوؼن نیـٌ  ًةا گاموت ًػاوتنؼ ک

ا امنیت ىای امنیتی ٌذٍػ ػاؿػ تا این نیـٌ ىت٩ٍیت نیـٌ  ًنٙـ آنان نیاف ة ً، اما ةًیا٤ت
 ٌالیت ظٍلت ؿا ش٥ٚ مناینؼ.

ای امنیتی نتایؼ اف ٰصاٗ ىت٩ٍیت نیـٌ  ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًکننؼگان ة ، اورتاکًميةا این
رت يی ةىٌ نٙاٳ شماةؼةىــ رت ش٧ٍ٩ يی ةىآگا ًرت ةاوؼ، ةٱکيیقات ةيا٤قایي نیٌـ ٌ تر

ٍاؿػ تعٕی اف ش٧ٍ٩  ٍگیـی ة هٌ لٍء الت٥اػةىــ نیق الفٳ الت تا اف م  ٜمٲ آیؼ. ًذٱ

ـای تـٌیض ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت، ةمیاؿی  :ی ةضاظؽ تؽوید ىلسهةلنعةؽظن فعس آگا ة
ـان ٤ٝاٯ يپیىن ًی ؿا مٕـس لاظتيای آگىاف اورتاک کننؼگان کمپاین  اػ منٍػنؼ تا ةافیگ

ٍٰیت شاٌٲ مناینؼ.   معتٱ٦ ػؿ آن وم

 ًگ٥ت ًاورتاک کننؼگان اف ن٩ي محتت فنان ػؿ تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت نیق لعن گ٥تنؼ. ة
 ـ ظٍلت:يمؼنی و ٤ًٝاالن ذامٝ

118

ٍاننؼ ػؿ ایراػ آگ می ٜٱامی ػین نیق ـای ٌٱض اورتاک مناینؼ:يت  ی ة

119

ةا ػاونت ن٥ٍؽ ةـ  ًی وؼنؼ کىای نىانؼى هگـٌ  ًالتاػان مکاتث ٌ مؼاؿك نیق اف ذمٱ
ٍان، ٍاننؼ ػؿ ایراػ آگ می نمٲ ذ ـایيت  می ؿا ای٥ا مناینؼ.يٌٱض ن٩ي م ی ة

ـنؼ تا اف تتؼیٲ  ًاػ منٍػنؼ کياورتاک کننؼگان پیىن ـاؿ گی ٌٰت ٨ مؼاؿك ةایؼ تصت نٙاؿت ػ
ٌٰت  ًوؼن مؼاؿك ة ـاکق التعؼاٳ ٌ آمٍفه تٝٱیم ػینی ٌ شقةی تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػ م

ٍگیـی ة ـای تـٌیز ٌٱض ٌ ٜؼاٰت الت٥اػ ًذٱ ـػػ. ة هٜمٲ آیؼ ٌ ةـ ٜکن اف مؼاؿك ة  ًگ
ـانی انؼ ک ًاورتاک کننؼگان مؼاؿك اف ذمٱ ه٩ٜیؼ ٍاننؼ ن٩ي محتت ظٍةی ػؿ  می ًةافیگ ت

 ٌالیت ظٍلت ای٥ا مناینؼ:

                                                           
ـکق گـٌىی. 118  انؼاظتً وؼ. ؿاهکً ةا ٤ٝاالن ذامًٝ مؼنی ػؿ ويـ ظٍلت ةً  ةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی ةا اورتاک کننؼگان فن کً ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 119  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم



 
 

143 
 

 

 ىلس واليت صىفتنلنه  ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

125

اف اورتاک کننؼگان ةـ نیاف مت٦٨ٍ لاظنت  تٝؼاػی فیاػی :صاؼحی هحلىگیؽی اؾ معاصل
ٍانؼ ػؿ ػلتیاةی ة می ًاین ٜمٲ ؿا یک ا٨ؼاٳ اٌٱی ک هظاؿذی تاکیؼ منٍػ ًمؼاظٱ ٌٱض  ًت

 ػؿ ظٍلت کمک منایؼ، ظأـ نىان لاظتنؼ. 

ـکق ةٍػ اما ةّٝی اف آنًػؿ این ؿاةٕ د نیـٌ ي، ةیىرت نٙـیات ةـ پاکمتان متم ا شامی ظٌـ
ٍا٨ث ًميای ةین املٱٱی اف ا١٤انمتان نیق ةٍػنؼ. ةا اینى ، ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان اف ٜ

ـانی اه ؿا چنین ةیان منٍػ:ـاك ػاوتنىمن٥ی آن   ؼ. یکی اف اورتاک کننؼگان نگ

122

ٍ ةمیاؿی اف  :افؿایه مناؼکت ؾنان ٌنؼ ٌٱض ؿا  هاورتاک کننؼگان ن٩ي ةا٩ٰ فنان ػؿ ؿ
ـنىان لاظتنؼ. یک ػاني آمٍف ػظرت اف و اػ منٍػ: يـ ظٍلت چنین پیىنيظأ

ٍا٤٪ ةٍػنؼ ک ًةیىرت اورتاک کننؼگان ةا این نٙـی  ن٩ي فنان ػؿ  ًم
ٍاػ ـػػ می هظان ٍانؼ لتث انتىاؿ پیاٳ ٌٱض گ ت

124

                                                           
ـکق گـٌىی ةا ٤ٝاالن ذامًٝ مؼنی ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 125  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـ٤تً وٍػ. 121 ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ـػ، لیالتؼان، اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٌٰ 57: م ٍاٰی تنی.لاًٰ اف   م
ـػ، ػاکرت، . 122 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ ـاػی کً نع ٍاٰی ٰکن. 35اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٌٰم  لاًٰ اف 
ـکق گـٌه کً ةا ػاني آمٍفان اناث ٰیمً. 123  ؿاهىا ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ويـ ظٍلت ةً  ةصخ ىای متم

 انؼاظتً وؼ.
ـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان فن. 124  انؼاظتً وؼ. ؿاهػؿ ويـ ظٍلت ةً  ةصخ ىای متم
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 :افت هکافی ظؼ اةتکاؼات مزلی ىلس انعکاـ یافت هانعاؾ  هةةنـؽ تامین اىىل رلىق 
ٍٔؿ  ًػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ةةىــ ، ش٧ٍ٩ ًمناٜف ًکننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کاکرثیت اورتاک 

 فن اف ظٍلت چنین تٍِیض ػاػ: هالت. یک اورتاک کننؼ ًای متاجـ لاظت ٨ًاةٲ مالشٙ

ػ

125

ٌنؼ ٌٱض ةىــ ؼ٣ اػ٠اٳ ش٧ٍ٩ ى ًای ؽیٲ ؿا ةى ؿاهمچنان اورتاک کننؼگان ى ػؿ ؿ
 ؿا چنین ةیان منٍػ:ةىــ اػ منٍػنؼ. یک ٜامل ػین، ؿاةٖ ٨ٍی میان ٌٱض ٌ ش٧ٍ٩ يپیىن

126

ـتیث، یکی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان گ٥ت:ى ًة  مین ت

127

ـای ػلتیاةی ةيؿا یک ٜنرص م ی و راکمیت كانىنهرقاةعا يتن ًاورتاک کننؼگان ن  ًم ة
ٍانؼنؼ:ةىــ ن٩ي آن ؿا ػؿ تص٥ٚ ش٧ٍ٩  ًةٱک ًٌٱض ػانمت  نیق شیاتی ظ

128

ٌ ةىــ اشرتاٳ ش٧ٍ٩  ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ٤ًیٍؼ( ة 75اکرثیت اورتاک کننؼگان رسٌی )
ٍا ًنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ػلتیاةی ةىپایان ػاػن ٤ـ  ؼ ىٌٱض ػؿ ا١٤انمتان کمک ظ

                                                           
ـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 125  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی کً ةا ٜاملان ػین ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 126  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـػ اف گـٌه لنی . 127 ـ٤تً وٍػ: م ٍالت نامي گ ٍاٰی ٰژو اشمؼ  55تا  25اورتاک کننؼه رسٌی کً نع ٌٰم لاًٰ اف 

 ظیٲ.
ـکق گـٌىی کً ػؿ ٰیمً ىای ػظرتان ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ظٍلت ةً . 128  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
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ـػ. اورتاک کننؼگان  ٌنؼ ٌٱض ةىــ نا٨ّین ش٧ٍ٩  ًمچنان تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ کىک ةایؼ اف ؿ
ٌنؼ ٌٱض م٤ٍ٪ نیق تاکیؼ منٍػنؼ:ىوٍنؼ ٌ ةـ نیاف شماةؼ ًػاوت ًػٌؿ نگ ـای ؿ  ی ة

129

ای ىم لاظنت کىٍؿ يٜٱی اٰـ٠م مت :فعالین فىظمنع ةؽای ؼونع ىلس ظؼ افغانقتان
ٍان ٜامٲ اٌٱی ذنگ ػؿ  ًم لاظنت آنان ةيٌ شتی مت ًػامن فػن مناٜف ًة ًممایى ٜن

ا١٤انمتان، ةیي اف ن٦ٍ اورتاک کننؼگان آنان ؿا ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان م٥یؼ 
ٍانؼنؼ. ػؿ ذـیان تصٱیٲ مناٜف ای ةین ىتٍلٖ اورتاک کننؼگان ػؿ متاشخ آفاػ، اف نیـٌ  ًظ

د وان اف ٌالیت ظٍلت، تؾکـ ة ًاملٱٱی ة ت٩ـیتا آمؼ اما ةاٌذٍػ آن،  منی ٜمٲ ًػٰیٲ ظٌـ
ن٦ٍ اف اورتاک کننؼگان رسٌی آنان ؿا آٌؿػن ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ةافیگـ م٥یؼ پنؼاوتنؼ. 

ـای ٌٱض الفٳ  همقیؼ ةـ آن، اورتاک کننؼگان، مؾاکـ  ٌٰتی ؿا ة ٌ گ٥تگٍ ةا ٜنارص ِؼ ػ
 ػانمتنؼ.

ٍاؿ ىاورتاک کننؼگان  :رلىق ةرش هفعالین عؽى ةىــ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  هم
مؼنی ؿا منصیخ ٤ٝاٰین اٌٱی ش٥ٚ  ًای ذامٝىاػ يؿیالت امٍؿ فنان ٌ نا١٤انمتان، 

 ػؿ ٌالیت ظٍلت ةافگٍ منٍػنؼ.ةىــ ش٧ٍ٩ 

ـػ ذامٞ ؿا پیىن :ىلس ظؼ والیت صىفت هرامی ةاللى  اػ ياورتاک کننؼگان یک ؿٌیک
ـای ٌٱض ةافی کننؼ. ى هػؿ آن گـٌ  ًمنٍػنؼ ک ٍاننؼ ن٩ي ظٍػ ؿا ة ای معتٱ٦ اذتامٜی ةت
فنان  ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًای فیاػی اف اورتاک کننؼگان ة هػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤ت، ٜؼ ًچنانچ

ـای ٌٱض ػؿ ظٍلت ةٍػ ـان  می هشامیان ظٍةی ة ٍاننؼ. رسان ٨ٍمی ٌ ٜٱامی ػین ةافیگ ت
ٍانؼ ًةان٥ٍؽ ٌ ػؿ ظٍؿ تٍذ ٍاننؼ ةا م٩٤ٍیت ة می ًوؼنؼ ک هظ ٌنؼ ٌٱض کمک کننؼ.  ًت ؿ
ٍانؼىا ً التاػان مکاتث ٌ ؿلان ـان م٥یؼ ظ  وؼنؼ.  هنیق ةافیگ

ـػنؼ ک ـای ٌٱض ةاونؼ ػؿ  می ٜٱامی ػین ًاورتاک کننؼگان تاییؼ ک ٍاننؼ شامیان ظٍةی ة ت
 آمٍفه کا٤ی کمث مناینؼ: ًٌٍؿتیک

                                                           
ـ٤تً وٍػ. 129 ٍالت نامي گ ـاػ کً نع ـػ اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ ٍاٰی  25: م ٌٰم لاًٰ، ػاني آمٍف ش٧ٍ٩ اف 

 .گـةق
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135

 کنیع؟ می ؼا چعىؼ اؼؾیاةیةنـؽ رلىق  ه/ افؽاظ نقتت ةها  همام ؼویکؽظ این گؽو 
ش٧ٍ٩  ًای وٍؿِه م٦٨ٍ وؼیؼی ٜٱیى هگـٌ  ًای فیاػی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک هٜؼ

ـػٳ تاییؼًميػاؿنؼ. ةا اینةىــ  ؿا ةىــ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًـ ػٌ ذانث مناٜفى ًکننؼ ک می ، م
ـتکث وؼ  انؼ: هم

131

ش٧ٍ٩ فنان، یک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگان، ٜٱامی ػین  هٌیژ  ًش٧ٍ٩ ةرش، ة ًة ًػؿ ؿاةٕ
ٍانؼنؼ. ػؿ این مٍؿػ، رسان ٨ٍمی نیق شامٲ نٙـیات مصا٤ٙةىــ ی ش٧ٍ٩ يؿا ٤ا٨ؼ آگ  ًظ

ِ ًوؼنؼ. اما یک ٜامل ػین نىان ػاػ ک هػیؼ ًکاؿان ػؿلت جاةت  ًمیىى ًاین م٥ٌـ
 الت: هنىؼ

132

ٍانث ػؿگیـ ػؿ مناٜف ًیکی اف اورتاک کننؼگان گ٥ت ک ـٌ ًمتاٳ ذ ةىــ ش٧ٍ٩  ًةایؼ ػؿ ٜ
ـػػ:ةىــ ةتیننؼ تا ش٧ٍ٩ آمٍفه   ػؿ ٜمٲ تامین گ

133

 اظات مؽظمهپینن .5
ٌنؼ مىٍؿ ( 1) ـػاوت اػ٠اٳ ش٧ٍ٩ ىا  هػؿ رسارس ؿ ـػٳ ٌالیت ظٍلت، ةا ػؿ نٙ ةىــ ةا م

ـای ن٩ى هاػات ٔـس وؼيػؿ پیىن  ًاػات ٜمٍمی ؽیٲ اؿائيٌالیتی ٌٱض ظٍلت، پیىن ًة

                                                           
ـکق گـٌىی کً ةا . 135  انؼاظتً وؼ. ؿاهاورتاک کننؼگان فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً ةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان آمٍفگاؿ فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 131  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی کً ةا ٜٱامی ػین ػؿ ويـ ظٍلت ةً . 132  انؼاظتً وؼ. ؿاهةصخ ىای متم
ـکق گـٌىی . 133  انؼاظتً وؼ. ؿاهةا فنان ػؿ ويـ ظٍلت ةً ةصخ ىای متم
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ـػیؼ: ة ٌنؼ  می ةىــػؿ م٩اةٲ ش٧ٍ٩  ًٍٔؿ یک اٌٍٯ کٱیؼی، کمانیک ًگ ایمتنؼ، ةایؼ اف ؿ
ـػػ. ٍّٜیت کمیت( 2؛ )وٍنؼ ًٌٱض ظاؿد لاظت ٌنؼ ٌٱض ذامٞ ٌ ممت٩ٲ ةایؼ تامین گ  ًؿ

ـػػ ٌ اّٜای آن ةایؼ ةـ ةنیاػ ا ٱیت ٌ ک٥ایت انتعاب ىٌالیتی ٌٱض ةایؼ ترؼیؼ نٙـ گ
ٌٰت ٍاننؼ ةا ٜنارص ِؼ ػ  ًمناینؼ. ةا تٍؼی٪ ن٩ي فنان ػؿ آٌؿػن ٌٱض ة هی مؾاکـ وٍنؼ تا ةت

ٌنؼ ٌٱض ةایؼ ا٤قایي یاةؼ، مىاؿکت آنًذامٝ ٍ ( 3؛ )ان ػؿ ؿ ا ةا ٜنارص ِؼ ىػؿ گ٥تگ
ٌٰتی، ػؿ ؿاةٕ ـٌ ًپیرش٤تیک ًة ًػ ـ٤ت هٌیژ  ًش٧ٍ٩ فنان، ة ًػؿ ٜ  ًش٪ تٝٱیم ٌٍؿت گ

ـػ ًنتایؼ مٝامٱ ای ىت٩ٍیت شکٍمت ٌ نیـٌ  -تٍػ شکٍمتؼاؿی ٌ امنیت:ية( 4؛ )ٌٍؿت گی
ٍگیـی اف ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًمٱی امنیتی ا١٤انمتان، ة ٌ ذربان ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةىــ ومٍٯ ذٱ

ـ٤یت ٌ شماةؼىةرش، وامٲ میکانیقٳ  ـػن ٘ ػؿ  ًای کىرت ةاوؼ. تعٕی يی ةىای ةٱنؼ ة
ـ٤ت ٌٰتی ٌٍؿت گ و٥ا٣، ممت٩ٲ ٌ  ةایؼ ةا تص٩ی٩ات ًذـیان ػؿگیـی ةا ٜنارص ِؼ ػ

یز ٌ شامیت ش٧ٍ٩ ةرش. ة( 5؛ )ػػمکمٲ ؿلیؼگی گـ  فیاػی اف اورتاک  هٜؼ ه٩ٜیؼ ًتٌـ
ٌاِصی میان کاؿایی ة ـٌيکننؼگان، ؿاةٖ  ٌٰت ػؿ ٜ ـٌت ةىــ ش٧ٍ٩  ًرت ػ رت يای ةىٌ ٤

ـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ٌذٍػ ػاؿ  ـای ػلتیاةی ة( 6؛ )ػة  ًٜٱی هٌٱض پایؼاؿ، متاؿف  ًة
ـػٳ )ة ه٤ماػ، ةی ٜؼاٰتی ٌ لٍء الت٥اػ ومٍٯ ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرش( ةایؼ ػؿ  ًػؿ م٩اةٲ م

ـاؿ ػاوت ٌٍٰیت ٨ ػؿ ةعي تٝٱیم، ةؼٌن  هٌیژ  ًای انکىا٤ی، ةىمتاٳ تاله ( 7؛ )ةاوؼ ًا
ٍانان ٌ گـٌ  ای ىاػ ياشیای ن ًاگـ نیاف ة( 7ؼ؛ )ای ٨ٍمی ةاوى هتتٝیْ ةایؼ وامٲ فنان، ذ

 ٍ ـگا ؿاى٨تیٱٍی ٌ یا لنتی محٲ و ٍا منایؼ تا ةاوؼ، ةایؼ چىا ً ٌ ذ نین اٌالشاتی ؿا اشت
ٍٰیت متاٳ گـٌ  ـػیؼى هوم ٌ اف تٍٝث ػؿ م٩اةٲ ش٧ٍ٩ فنان  های اذتامٜی تامین گ

ٍگیـی ة ات میان ٨ٍمی: ػؿ ٌالیت ظٍلت ک ( 8؛ )ٜمٲ آیؼ ًذٱ ٜمؼتاً یک  ًشٲ مناٜف
ات ظىٍنت ةاؿ ًٌالیت ٨ٍمی الت، ة ٌٍٰیت ؿلیؼگی وٍػ مناٜف ( 9؛ )مصٱی ةایؼ ػؿ ا

ـٌت ىمیکانیقٳ  ًٌالٕ ًةـ رس فمین ةایؼ ة ًمناٜف ـػػ تا ٜؼاٰت ٌ ٤ ای و٥ا٣ شٲ گ
ـ٤ین مناٜفى ـای ٔ ـػػ ًای مماٌی ة مؼاؿك ٌ تٝٱیم ػینی ةایؼ تصت نٙـ ( 1۱؛ )تامین گ

ـنؼ ٌ ػاؿای تٝٱیم ش٧ٍ٩  ـاؿ گی ٌٰت ٨ یز ٌٱض ٌ ةىــ ػ ـ٤یت آنان ػؿ تٌـ ةاونؼ تا ٘
ـػةاؿی ت٩ٍیت یا٤ت ٍانان کاؿ کننؼ ٌ ةـ ًة ـایی ذ ـآ گ ای ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ( 11؛ )ِؼ ا٤

ٌٰتی ى ًظاؿذی ػؿ امٍؿ ا١٤انمتان ةایؼ پایان یاةؼ. پاکمتان ةایؼ الن ای امن ٜنارص ِؼ ػ
ٌاؿػ منایؼ تا شمالت وان اف ظاک پاکمتان ةـ ىا  هؿا اف ةین ةربػ ٌ ةـ چنین گـٌ  ٤ىاؿ 
 ا١٤انمتان ؿا مت٦٨ٍ لافنؼ.
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 اؼهننگؽ والیت 
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 معؽفی .1
ـ٤ی ًؿا ة هوؼ ًاػات اؿائيای اف مٍٍِٜات مٍؿػ ةصخ ٌ پیىن هاین گقاؿه ٤رشػ  مٝ

ـػ ک می ٍان ةعي اف مـشٱ ًةىا  هػؿ ذـیان مىٍؿ  ًگی ـػٳ ػؿ مٍؿػ ىگ٥تگٍ  ػٌٳ ًٜن ای م
ـنام ٌنؼ مىٍؿت ػ ًانؼاظت ؿاه ًاؿ ةىٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـ  ًة ـنؼىوؼ. ؿ ةصخ  هی ػؿةـ گی
ـکق گـٌ ى ٌنؼ ا١٤ان ػؿ يو 1۱8ای شؼٌػ ى هٌ رسٌی ػیؼگاىا ً ی، مٍاشتىای متم ـ

ـػنؼ  می لیالی مناینؼگیةاوؼ. اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ  می اؿىننگـ  ک
ٌٰتی، رسان ٨ٍمی، ٜٱامی ػینی، ةقؿگان، ػ ًک ا٨ین، مٝٱمین، ىوامٲ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػ

ـگىت ًمناینؼگان ذامٝ ، تاله ًمىمرت اف ي)ٔاٰتان الت٪( ةٍػنؼ. م ًمؼنی ٌ معا٥ٰین ة
ـ٤ت تا ػیؼگا ٍانان ةؼلت آیؼ تا اف مٍذٍػیت نٙـیات ا٨ىاؿ ى هٌٍؿت گ ای فنان ٌ ذ

ـػػ. ًٱ٥ت ذامٝمعت  أمینان شاٌٲ گ

ـنامً  این ةصخ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ة ٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای م ىا ةً ٜن
ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ لافمان ىای ذامًٝ مؼنی 11ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 

ٌنؼان ا١٤ان ػؿ  45۱۱ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  ػؿ لٕض مٱیش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان  تن ويـ
ـ٤تً الت.انراٳ وؼٌالیت کىٍؿ  34  ، ٌٍؿت گ

 ائی، فیافی و تؽکیث حمعیت یای والیت: فاصتاؼ حغؽافه رشذ ویژگی .2
ـاؿ ىةاوؼ. ننگـ  می تن 1289۱۱۱اؿ شؼٌػ ىذمٝیت ٌالیت ننگـ  اؿ ػؿ رش٧ ا١٤انمتان ٨

ـ٤ت ٍگـ ٌ ػؿ رش٧ ٌ ذنٍب ةا پاکمتان  ًگ  م مـفىٌ ةا ٌالیات کرن، کاةٲ، ١ٰامن ٌ ٰ
ٌٰت اف منأ٪ آفاػ ٨تایٱی پاکمتان ة(این امـ ًةاوؼ ک می ؿ ٜنارص ِؼ ػ  ًٜتٍؿ ٌ مٌـ

ٍ ىلافػ. منأ٪ مـفی ننگـ  می ٲيػاظٲ ا١٤انمتان( ؿا ل ای ى، اما ةعي همتانی ةٍػىاؿ ک
ٍاؿ ٌ شاٌٱعیق ٌىػاظٲ آن  هٜمؼ  ةاوؼ. می ای کرن ٌ نٍؿلتانىرسواؿ اف آب ةـ٣  م

ـکق ننگـ  ًـ ذالٯ آةاػ ةيو ٍان م نیق پایتعت فممتانی شاکامن ا١٤انمتان  ًاؿ ػؿ گؾوتىٜن
ةن  ًالام ًذائیک - هةٍؿ  های تٍؿ ى هاؿ ٜتاؿت اف م١اؿ ىالت. منأ٪ کٱیؼی ننگـ  هةٍػ

ٍ ىةا نیـٌ  2۱۱2الػن ػؿ لاٯ  ٍاٰی ى های ةین املٱٱی ػؿ ذنگ ةٍػ، ک ٌٰم ای لپین ٠ـ ػؿ 
ة ٍاؿی، معٌـ ٍاٰی ة هؼىای یک مٝتؼ ةالتانی ػؿ ؿٌلتای ى ًوین ٌٰم  همٍػ ٌ م٩رب يػؿ 
 ةاونؼ. می ـ ذالٯ آةاػيػؿ و -ةٟا لٱٕنتی - هظان ٌ رساد اٰٝامؿ  ٠افی امان هللا

 های تىکیٲ ػاػ ًةا تٝؼاػ انؼکی اف ا٨ٱیت پىىا  اؿ ؿا پىتٍنىةیىرتین ذمٝیت ننگـ 
ٍگیانی فنؼگیي: مه٨ٍٳ ٜؼ ًاؿ لىالت. ػؿ ننگـ  ٍاؿ ٌ ظ ٍگیانی می منؼ، وین ىا  کننؼ. ظ

ٍاٰی  ٌٰم ٍگیانی ٌ تٝؼاػ کم آنىٜمؼتإ ػؿ  ـاگاٳ ٌ ظ ا ػؿ يای ویـفاػ، شٍاؿک، پچی
ٍاٰی  ػ نیق فنؼگیىای چپـ ىٌٰم ٍاٰی  می اؿ ٌ رسظٌـ ٌٰم ٍاؿ ٜمؼتإ ػؿ  ای ىکننؼ. ٨ٍٳ وین

ىا  منؼیيکننؼ. اما م می ةاال ٌ کٍت فنؼگی هپین ٠ـ، ػؿ ةاةا، ػ٠نی ظیٲ، آچین، نافیان، ل
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ٍاٰی  ٌٰم متنؼ. ى ً، ةتی کٍت، ؿٌػات ٌ کامً، ٰٝٲ پٍؿ، گٍوتهمنؼ ػؿ يای مىلاکن 
ٍاٰی  ٌٰم ٍ ىلاکنین  ٌ تٝؼاػ انؼک  های تىکیٲ ػاػ ًنٍؿ ؿا ٜمؼتإ ٨ٍٳ پى هٌ ػؿ  های ظی

ٍاٰی ةيآن ٌٰم  کننؼ.  می مٍػ نیق فنؼگیيا ػؿ 

ب الالمی ا١٤انمتان، ػٍٜت ةاوؼ. شق  می این ٌالیت شؼٌػ ةیمت شقب لیالی ٤ٝاٯػؿ 
آ٨ای لیا٣، ذمٝیت الالمی ٌ ا١٤ان مٱت اف  ًاتصاػ الالمی متٝٱ٪ ة ًٍؿ ةيمى الالمی
ا )ةرق ذمٝیت الالمی يةاونؼ ٌ اکرث آن می اؿىپـ ن٥ٍؽ تـین اشقاب ػؿ ننگـ  ًذمٱ

 ةٍػنؼ.  هٍؿ شامؼ کـفی شامیت منٍػياف ؿئین ذم 2۱۱9ا١٤انمتان( ػؿ لاٯ 

 مناؾعات: انىاع و عىامل مناؾعات هتزلیل و تخؿی .3
ات ؿا ػؿ ٌالیت ظٍػ ىةاونؼگان ٌالیت ننگـ  انىاع مناؾعات: ٍٛا معتٱ٥ت مناٜف اؿ ان

ٍاؿػ ؽیٲ ًونالائی منٍػنؼ ک  وٍػ:  می وامٲ م

  ٌ ٌامــؼاؿ میــان نیـ ـ٤ــؼاؿ ٌ گـــٌ ىــػؿگیـــی ػ ٌٰــت: ىــ های ٔ اوــرتاک ای معــا٦ٰ ػ
ٌٰــت ةــ ، تصـیــک ٔاٰتــان ٔاٰتــانوــمٍٯ  ًکننــؼگان اف یــک تٝــؼاػ ٤ٝــاٰین ِــؼ ػ

ای ىـ هپاکمتانی، تصـیک ن٥ـاؽ رشیٝـت، شـقب الـالمی ا١٤انمـتان، اّٜـای گــٌ 
 لٱ٥ی، 

  ٍاؿ ػؿ آچـین ىػؿگیـی ات ةـ رس فمین میـان ٨ـٍٳ وـین ای ٨ٍمی ٌ ٨تیٱٍی ٌ مناٜف
ٍاٰی ةتـی  ىا ی ٌ ٜٱی ویـ ظیٲ( ٌ ػؿگیـی میان کٍچیى)لپا ٌٰم ـػٳ مصٲ ػؿ  ٌ م

ٍامٲ ٜمؼ ًکٍت ؿا ة ٍان ٜ ـػنؼ. هٜن  ذنگ ناٳ ة

  ٍامٲ ذنگ ای مصٱی لیالی ٌ ذناییىؿ٨اةت ٜ، 

ٍامٲ ذنگ ػؿ ياورتاک کننؼگان ٤ػؿ ذـیان متاشحات،  :عىامل مناؾعه ـلت کامٱی اف ٜ
کاؿآیی الفٳ : شکٍمت ػاؿی ِٝی٦، ٤ماػ ٌ ٜؼٳ مٍجـیت ٌ منٍػنؼ ًاؿ ؿا اؿایىٌالیت ننگـ 

 ٍ ٌنی ٌ ذٱ گیـی اف آفاػی نیٌـ ىای امنیتی، ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرش ػؿ ٜمٱیات ىا، مؼاظالت ةیـ
 ةیان ػؿ مٕتٍٜات.

ـاػ مٱکی ة :نلض رلىق ةرش ظؼ حؽیان عملیات ها  ًاورتاک کننؼگان ٜمؼتإ اف تٱ٥ات ا٤
ـاػ ذامٝىای ا١٤ان ٌ نیـٌ ىػلت نیـٌ  ـاةـ  ًای ةین املٱٱی ٌ ٜکن اٰٝمٲ ا٤ ٜمٱیات ػؿ ة

ٍامٲ ٜمؼ ًای نٙامی ؿا ةى ٍان ٜ  ذنگ یاػ منٍػنؼ؛ یک ةقؿگ ٨ٍمی چنین گ٥ت:  هٜن
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ن، اورتاک کننؼگان ة ًة ًػؿ ؿاةٕ معاصالت ةیؽونی: ای ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ ًمؼاظالت ةیٌـ
ـان ٌ پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان ةا ىومٍٯ  ًمعتٱ٦ ة ؼ٣ شامیت اف منا٤ٞ ىنؼ، ای

ٍامٲ ذنگ اواؿ  ًالرتاتیژیک وان ة ٍان ٜ ٌٰت ػؿ اکرث ا٨ٌات  هٜن منٍػنؼ. ٜنارص ِؼ ػ
ـاػ کىٍؿىىا  این کىٍؿ همناینؼ منا٤ٞ ظٍػ ؿا ػؿ ا١٤انمتان ىا  متنؼ ٌ اف ٔـی٪ این ا٤
 ًممایىای ىظؼمات مٱکی، "کىٍؿ ای ؿئین کمیمیٍن ى ًکننؼ. ةـ الاك گ٥ت می ػنتاٯ

ٌٰت ؿا شامیت ًاف نٙـ ٍٰژلتیکی ٌ ؿٌشی کننؼ". یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩  می ذنگی ٜنارص ِؼ ػ
 مٝٱم ةٍػ چنین گ٥ت:  ًػؿ گؾوت ًفن ک

ٌاٯ ػؿ ننگـ  ًا، ٌِٝیت امنیتی ؿٌ ةىٔت٪ گقاؿه  :کاؼآیی نیؽو های امنیتی ععم اؿ ىف
ٍاٰی  ٌٰم ٍانی ٌ  ًةاال ٌ نافیان تا شؼ فیاػی ة های ةتی کٍت، آچین، ػىةعًٍٍ ػؿ  نات

الت. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان  هوؼ های امنیتی ا١٤ان نمتت ػاػىٜؼٳ مٍجـیت نیـٌ 
ٌٰت مت هؼ ػؿ امـ متاؿف يتٝ ٜؼٳ ًای امنیتی ا١٤ان ؿا ةىنیـٌ  م منٍػنؼ. يةا ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی  ًای امنیتی ا١٤ان ةىاٜقاٳ کم یا ناکا٤ی نیـٌ  ًػیگـ ة هٜؼ  هاؿ اواؿ ىای ننگـ ىٌٰم

ٍٰین مٱی ؿا ةىم نیـٌ ىنٍف ىػیگـ  همنٍػنؼ. اما یک ٜؼ م ي٤ماػ مت ًای امنیتی ا١٤ان ٌ پ
ٍ  ًٌ اػٜا منٍػنؼ ک همنٍػ ـ٤نت ؿو ـاػ ةا گ کننؼ. ظالی  می ای ذنائی شامیتىاف گـٌ  هاین ا٤

ٌٰت ٌ گـٌ  امنیتی ةٍٕؿ ػائم ذان  هتا ػٌةاؿ  ًای ذنائی ؿا ٨اػؿ لاظتى هٜنارص ِؼ ػ
ـنؼ ٌ ػؿ نتیر ٍکناؿ ٌ ىةاٜخ ا٤قایي وامؿ اظتٕا٣  ًةگی ا، ٨تٲ، ٠ٍث فمین، کىت ک

ـاػ ذامٝ  وؼنؼ.  ًٌِٞ ماٰیات ٠یـ ٨انٍنی )ٜرش( ةاالی ا٤

٤ماػ، شکٍمتؼاؿی مصٱی ِٝی٦، نتٍػ  :رکىمت ظاؼی ضعیف ، فقاظ و ععم انکناف
ـاةـ مناةٞ ٌ  ًظؼمات ٜام ژہٌ تٍفیٞ ناة  ًةىا  ةاٜخ ت٩ٍیت ذنگ ًمىای انکىا٤ی ى پٌـ

ٍاٰی می ای معتٱ٦ىؿٌه  ٌٰم نیق ةاٜخ تّٝی٦ ىا  وٍنؼ. امنیت ِٝی٦ ػؿ 
ربان ىةقؿگ ٨ٍمی، ػؿ ةّٝی منأ٪ ؿ  ای یکى ًالت. ةـ الاك گ٥ت هشکٍمتؼاؿی وؼ

ٍاٰی ٌٰم  ةاونؼ ٌ ةن.  می مصؼٌػىا  مصٱی ٩٤ٖ ػؿ ػاظٲ ػ٤اتـ اػاؿی 

ػاننؼ. یک  می ظؼمات ًاورتاک کننؼگان ةیىرت ٤ماػ ؿا ناوی اف نتٍػ یا ٜؼٳ تٍفیٞ مماٌیان
ـ٧ ػؿ و ًة همال اماٳ ةا اواؿ  ـذمت ًـ ذالٯ آةاػ ةيتٍفیٞ ة ٍان محاٯ ة  ٤ماػ چنین گ٥ت: ًٜن
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ای ٧ٍ٤ گ٥ت:ى٩ان ةا تائیؼ شـ٣ ىیک ػ

 

ٍاٰی  ٌٰم ٍگیانی ؿا ةىاٌ  ٍاؿ ٌ ظ ٍان منٍػ. یک ظانم ػؿ  ًای وین ـاکق ذنایت ٜن ٍان م ٜن
ٌای ک ًاؿتتآ ة ـاػ ذامٝ ًانق کننؼ چنین گ٥ت: می اشماك ًا٤

 

ـػیؼ ٌٰت گ ـػٳ اف ػ ـػٳ ؿا ة هاین ظٍػ ةاٜخ تىؼیؼ ظىم م لمت  ًٌ ػؿ شؼ ذؼی تـ م
ٌٰت  کىانؼ.  می شامیت اف ٜنارص ِؼ ػ

ممایٲ  اورتاک کننؼه گان اؿ مصؼٌػ  ػؿ میان لایـ :آؾاظی ةیان مزعوظ فاؾی ؼفانه و 
ٍان ٜامٲ ذنگ یاػ ًنیق ة لافی ؿلانً ٌ آفاػی ةیان  ای یک ى ً. ةـ الاك گ٥تمنٍػنؼٜن

 ٍ ـ٤نت ظربنگاؿان اف وعٍیت  هظربنگاؿ مصٱی، ؿو ٌاٰی پیىین  ًای لیالی منرٱىگ اف 
ـانیىا  تا ناکامی هةاٜخ وؼ  همنا٤ٞ مٱی ناػیؼ ًٌ مىکالت مـةٍٓ ةىا  ٌ ظیٱی اف نگ

ـ٤ت  این مٍٍِٜات ؿلیؼگی نکنؼ.  ًػؿلتی ة ًایت کمی ةيوٍنؼ ٌ ػؿ ن ًگ

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ای امنیتی ىنٙـ اورتاک کننؼگان، ن٩ي نیـٌ  ًة :ای امنیتی افغانهتلىیت و اىالذ نیؽو 

ـای تإمین امنیت ٌ جتات ػؿ ٌالیت ننگـ  ٍانؼنؼ. ىة ةین  ًمچنین اف ذامٝىاؿ ؿا شیاتی ظ
ٍالتنؼ تا نیـٌ  ٍان مـشٱ ًای امنیتی ا١٤ان ؿا ةىاملٱٱی ظ ٍٰتی  ًائی پـٌلين ًٜن انت٩اٯ ممئ

ـاؿ ػىیقات يتر هٌیژ  ًة هیق منٍػيرت تريای امنیتی ةى نؼ. ىٍایی ؿا ػؿ اظتیاؿ وان ٨
ٍان یک  ًای امنیتی ا١٤ان ؿا ةىربی نیـٌ ىةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ ؿ  هاورتاک کننؼگان متاؿف  ٜن

ٍان منٍػنؼ. ةىةعي کامٲ اٌالشات ػؿ نیـٌ  ا ٤ماػ ةاٜخ ينٙـ آن ًای امنیتی ا١٤ان ٜن
ـ٤یت متاؿف ىتتا ٍان  ًٌ ة های امنیتی ا١٤ان وؼىٌ مٍؿاٯ نیـٌ  ه، اف ةین ؿ٤نت اؿاػهی ٘ ٜن

ـػ ـٳ وم ـا ةّٝی اف اّٜای نیـٌ  می همنتٞ ذ ٍاػ ىوٍػ، فی ای امنیتی ا١٤ان ػؿ ٨اچا٧ م
 ك ٌ اظاؽی ػلت ػاؿنؼ. ؿئین یک ؿاػیٍی مصٱی چنین گ٥ت: معؼؿ، اظتال 
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ـای ػلتیاةی ٌ تامین ٌٱض رضٌؿی ػاننؼ. ٌالیت  می اورتاک کننؼگان امنیت مـفی ؿا ة
ةاوؼ ٌ این منأ٪ ػؿ پاکمتان مصٲ  می م مـفىاؿ ةا منأ٪ آفاػ ٨تایٱی پاکمتان ىننگـ 

ٌٰت پنؼاوت  ًةؼٌن کنرتٌٯ ػؿ امتؼاػ مـف، ة ؿاهوٍػ. ٌذٍػ چنؼین  می ًؤمن ٜنارص ِؼ ػ
ـٌت ٌٰت ٤ امت يٌ شتی لالس ٌ م هؿاشتی ؿ٤ت ٌ آمؼ منٍػ ًؼ تا ةىػ می ٜنارص ِؼ ػ

ٍاىانت٩اٯ ػ ـاف پٍلتىنؼ. اورتاک کننؼگان ظ ای امنیتی ىای ػایمی ٌ اٜقاٳ نیـٌ ى ًان ا٤
ؿ٤ت ٌ آمؼ وؼنؼ تا ذٱٍ وٍؿوگـی ؿا  های ٜمؼىممیـ  ًای مـفی ةىا١٤ان ٌ نیـٌ 

ـنؼ. یک ٍّٜ پیىین ٜنارص ِؼ ػ  ٌٰت چنین گ٥ت:ةگی

ػ

ـاػ مٱکی ػؿ ذـیان ٜمٱی ًة ای امنیتی ا١٤ان ىات نیـٌ نٙـ اورتاک کننؼگان مصا٤ٙت ا٤
ـػٳ ةمیاؿ م ـای تّمین شامیت ٌ اٜتامػ م ـانی  می مية ای ىةاوؼ. اورتاک کننؼگان نگ

ـاػ مٱکی ناوی اف ٜمٱیات ت٥ٍیٍی نیـٌ  ای امنیتی ا١٤ان ىظٍػ ؿا ػؿ ظًٍٍ تٱ٥ات ا٤
ٍاٰی  ٌٰم ـاف ػاوتنؼ. ػؿ اؿتتآ ةىػؿ  ٍاٰی ةتی کٍت اة ٌٰم  ًای معتٱ٦ ةعًٍٍ ػؿ 

ـانی  ای ذؼی ظٍػ ؿا ػؿ ظًٍٍ ىٜمٱیات نٙامی ػؿ امتؼاػ رسشؼ، اورتاک کننؼگان نگ
ٍٰین مصٱی کى٤ٝاٰیت  وٍنؼ،  می ای ذنائی نیقىوامٲ ٤ٝاٰیت ىا  ةّٝی ًگ٥ت ًة ًای پ

ـاف منٍػنؼ. ٜؼ ـنام هاة ٍٰین مصٱی شامیت منٍػ ًػیگـ اف اورتاک کننؼگان اف ة ٌ  هپ
ٍا ٍا ًان گمرته آن ةىظ ٌٰم ای این ٌالیت وؼنؼ. یکنت اف اّٜای پیىین ٜنارص ىٰی لایـ 

ٍٰین مصٱی ةایؼ ة ٌٰت گ٥ت پ ٍاٰی  ًِؼ ػ ةاال، شٍاؿک،  های اچین، ةتی کٍت، ػىٌٰم
ـػنؼ. ة  ةاٌؿ ٌی: ًنافیان ٌ ویـفاػ اٜقاٳ گ
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 ٌ ٍٰین مصٱی ؿا ةىاورتاک کننؼگان ةمیز منٍػن نیـ ٍٰین مٱی ٌ پ  ًای امنیتی ا١٤ان، پ
ٍگیـی اف ػؿگیـی  ٍان اةقاؿ مٍجـ ػؿ ؿلیؼگی ٌ ذٱ ای وعٍی ٌ ٨ٍمی ػؿ منأ٪ ىٜن

ٍاٰی ٌٰم ٍايةیننؼ. ػؿ ن میىا  معتٱ٦  ان ت١ییـ ػاػن مناةٞ ىایت، اورتاک کننؼگان ظ
وؼت نیافمنؼ وؼنؼ. یک ظربنگاؿ  ًلمت اذتامٜات ة ًای مٱی ةىامنیتی اف وعٍیت 
 مصٱی چنین گ٥ت:

ـای متاؿف ىا  تٍػ تالهية ي:ةا مىؼمگؽ  هةؽای متاؼؾ ها  تلىیت تالل ةا وٍؿوگـی  هة
ٍامٲ ؿیى ًةعًٍٍ ؿلیؼگی ة ای امنیتی ا١٤ان ؿةٖ ىت٩ٍیت نیـٌ  ًای وٍؿوگـی ة ًٜ

ـای يػاؿػ. اورتاک کننؼگان تإمین ةافگىت مٍئٍن م اذـین ا١٤ان اف پاکمتان، تنٙیم ٌ اذ
ؿیقٳ ٌ ٨ٕٞ مناةٞ ماٰی ٜنارص  های مٍجـ متاؿف ىپاٰیمی ٌ الرتاتیژی  ٌٰت ؿا ةا تٌـ ِؼ ػ

ٍان ىت تإمین ٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـ يم ػؿ ذيای مىگاٳ  ًمحاة ًة اؿ ٌ رسارس ا١٤انمتان ٜن
ـػنؼ. ةا تٍذ اذـین ا١٤ان ؿا يم مـف ةٍػن این ٌالیت اورتاک کننؼگان ةافگىت مى ًة ًک

ٌٍٰیت  ًاف ذمٱ ـاؿ ػاػيای مىا التعؼاٳ  ًٌ ػؿ ِمن وٍؿوگـی ؿا تا شؼ فیاػی ة هم ٨
ـتتٖيای مىا١٤ان  ٌٰت م ٍاٰی  می اذـ اف لٍی ٜنارص ِؼ ػ ٌٰم ػاننؼ. یک ةقؿگ ٨ٍمی اف 

ٰٝٲ پٍؿ اف

ٍالت تا  ظ

ـای متاؿف   ًاػام ًةا وٍؿوگـی ؿا ة هاورتاک کننؼگان نتٍػ یک پاٰیمی منمرم ٌ و٥ا٣ ة
ٍالتنؼ تا ؿٌه  ٌٰت ظ ای ذمٞ ىوٍؿوگـی نمتت ػاػنؼ. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان اف ػ
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ای ت٥ٍیٍی ىٜمٱیات  ًٌ مٕمنئ وٍنؼ ک هرت منٍػيآٌؿی أالٜات التعتاؿاتی ظٍػ ؿا ة
ٍاٰیيت ةيٌ ػؿ ذ هةٍػای امنیتی ا١٤ان پایؼاؿ ىنیـٌ  ٌٰم ةاوؼ  میىا  تٍػ ػامئی امنیت ػؿ 

ٌاؿػ کننؼ تا ة ٌٰت ٤ىاؿ   ای ٌٱض ؿٌی ةیاٌؿنؼ. اینىگ٥تگٍ  ًٌ ةایؼ ةـ ٜنارص ِؼ ػ
ٍانؼ ة می ـا  ًت ٍامٞ کمک کنؼ فی ٍامٞ ىشٲ مّٝٲ مٍذٍػ ػؿ میان ظیٱی اف ذ ـچنؼ این ذ

ٌٰت شامیت ٍان  منی اف ٤ٝاٰیت ٜنارص ِؼ ػ ا ؿا نیق نؼاؿنؼ ٌ ػؿ يةا آن ًم٩اةٱکننؼ، اما ت
ٍاؿػ مرتٍؿ م شامیت ٍٰژلتیکی ػؿ ىا ةپیٍنؼنؼ ٌ یا ي٣ٍ٥ٌ آن ًوٍنؼ تا ة می اکرث م

ـاؿ ةؼ ٌٰت ٨ ٍالت تا  هنؼ. یکنت اف مناینؼگان گـٌ ىاظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػ ٌٰت ظ ٍانان اف ػ ذ
ـاػىػؿ چنین منأ٪ اف ؿ  ـا این ا٤ ٍاننؼ می ربان ٨ٍمی شامیت کنؼ، فی ت

ای نٙامی ةین املٱٱی ىنیـٌ  ًاؿ ؿا ةىػؿ ننگـ ىا  ػؿگیـی ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان اػام
ـا ة ٌٰت ٠یـ ٌاػ٨ان هػؿ متاؿف ىا  ا این نیٌـينٙـ آن ًنمتت ػاػنؼ، فی ٌ  ًةا ٜنارص ِؼ ػ

ٍاٰی ویـفاػ چنین گ٥ت:  هانؼ. یک اورتاک کننؼ هـػمتنا٨َ ٜمٲ ک ٌٰم ٍان اف   ذ

ٍگیانی نیـٌ  ٍاٰی ظ ٌٰم  ًای امـیکایی ؿا ةىنیـٌ  هٌیژ  ًای ةین املٱٱی ةىیک ةقؿگ ٨ٍمی اف 
 ةا وٍؿویان ػؿ ا١٤انمتانىا  م منٍػ. اف یکمٍ این نیٌـيای متنا٨ْ متى٤تاؿ ا٨ؼامات ٌ ؿ 

 کننؼ.  می ذنگنؼ اما اف لٍی ػیگـ اف وٍؿویان ػؿ پاکمتان شامیت می

ٍاػ معؼؿ ٌ ٍکناؿ، ٨اچا٧ م ذمٞ آٌؿی ماٰیات  ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ػیگـ کىت ک
ـػنؼ. اورتاک کننؼگان  ٠ًیـ ٨انٍنی ؿا ة ٌٰت ةـ وم ٍان مناةٞ کٱیؼی ماٰی ٜنارص ِؼ ػ ٜن

ـای ػلتیاةی ةىکن لاظنت چنین ذـیان  ًؿیى م ٌ يٌٱض ٌ امنیت م ًای ٜایؼاتی ؿا ة
ٍان چنین گ٥ت:   رضٌؿی ػانمتنؼ. یک ذ
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ٍا: اىالذ رکىمتعاؼی مزلی ان اٌالشات ذؼی ػؿ شکٍمتؼاؿی ىاکرث اورتاک کننؼگان ظ
ل ًمصٱی منرمٱ ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی ةاٜخ  ًٌ تإکیؼ منٍػنؼ ک هانتعاةات وؼ ًػؿ پٌـ
ـػػ. یک ةقؿگ ٨ٍمی  می ای ٨ٍمی، ٨تیٱٍی ٌ اذتامٜیىتىؼیؼ تني  ٍاٰی اچین گ ٌٰم اف 
 چنین گ٥ت:

ٍاىاورتاک کننؼگان  ٍٰین مصٱی ةؼٌن تعٍَ ٌ ٤الؼ ٌ تٝیین ىمچنین ظ ـکناؿی ممئ ان ة
ـاػ ممٱکی ٌ ٍٰین ٤الؼ ةؼٌن يمتٝ ا٤ ٍاٰی ةيیچ ا٨ؼاٳ تنتیىؼ وؼنؼ. ممئ ٌٰم  ًی اف یک 

ٍاٰی ػیگـ م٩ـؿ یا تتؼیٲ وٍنؼ. اورتاک کننؼگان اف ؿ٤تاؿ وعٍی ٌ ٠یـ اظال٨ی  می ٌٰم
ةّٝی وان، شامیت ةّٝی اف  ًگ٥ت ًوؼت انت٩اػ منٍػنؼ. ة ًةّٝی اف م٩امات مصٱی ة

ـاػ ذامٝ ٌٰت ناوی اف ؿ٤ ًا٤ ةاوؼ. یک  می مین م٩اماتىتاؿ ناوایمت اف ٜنارص ِؼ ػ
 مال اماٳ چنین گ٥ت: 

ـای ایر ٍالت ة ـای ؿیىى٤ماػ،  ًٜٱیىا  اػ پاٰیمیذؼا اف ػؿظ کن  ًیچ ا٨ؼاٳ مىعٍی ة
ـ٤ت ٌاذؼ رشایٖ ؿٌی ػلت گ  الت.  هنىؼ ًلاظنت ٤ماػ ٌ انتٍاب م٩امات 

ـانی ـای ىا  اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ کا٠ؾ پ ـاشٲ اػاؿی ٠یـ رضٌؿی ٌ تإظیـ ػؿ اذ ٌ ٔی م
ـای  ًکىا  کاؿ ژہةاٜخ ٜؼٳ اذ ـاػ مصٲای اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ٌ ى پٌـ ـای ا٤  من٥ٝت ة
ـػػ، نیق اٜرتاُ ػاوتنؼ. یک اورتاک کننؼ می ل ًة–یک ػاکرت ظانم  – هگ ٤ٝٱی  ًذای پٌـ

ـانی یا ٤ٍؿم ٍاىا ً کا٠ؾ پ ٌنیکی ٤ٍؿمىظ ـػیؼ.  ًان ایراػ لیمتم اٰکرت  ًـچنؼ این گٍنىگ
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ـػ ةاٜخ ل ٌنؼ کاؿ يؿٌیک ـای آن  می ای اػاؿیىٍٰت ػؿ ؿ ٍٍٰژی الفٳ ة ـػػ، اما تکن ةىکٲ گ
 ةاوؼ. منی اؿ مٍذٍػىنٍف ػؿ ٌالیت ننگـ ى هگمرتػ

ـای ى ًوؼ، ٌذٍػ ؿلان ٨ًتأل گ٥ت ًایت، ٍٔؿیکيػؿ ن: اررتام ةه آؾاظی ةیان ای آفاػ ة
ٍٰین ةمیاؿ مىشماةؼ ٌٰت ٌ ممئ ةاوؼ. اورتاک کننؼگان التؼالٯ  می م ٌ رضٌؿیيی ػ

ـػ ىػؿ فمان گقاؿه ػىا ً ؿلان ًتٍذ ًمنٍػنؼ ک ٍانؼ ة می م٩امات مصٱیی اف ٜمٱک  ًت
  ي ٤ماػ کمک کنؼ.ىا٤قایي و٥ا٤یت ٌ کا

 :معافیت اؾ مخاؾات همقئل هتلىیت راکمیت كانىن و ععالت احتامعی و ؼفیعگی ة
یز ٜؼاٰت ى٨انٍن ٌ  ًاورتاک کننؼگان ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن ٌ تن٥یؾ مماٌیان مچنین تٌـ

ٍانؼ می ًػاننؼ ک می اةقاؿی ًمحاة ًاذتامٜی ؿا ة ـلانؼ. ؿئین ىٌٱض ػؿ ننگـ  ًما ؿا ة ت اؿ ة
ٍاٰی ویـفاػ چنین گ٥ت:  ًیک انرمن ذامٝ ٌٰم  مؼنی اف 

ـای شامیت اف ىٌ ؿیالت ىا  اػيةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ اػاؿات، ن همتاؿف  ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی، ة
 ـ ذالٯ آةاػ چنین گ٥ت: يٌن٥ی اف و ًةاوؼ. ؿئین یک اتصاػی می شاکمیت ٨انٍن رضٌؿی

ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی ػؿ ىاػ يةا ٌذٍػ آن، اورتاک کننؼگان ػؿ ظًٍٍ ت٩ٍیت ٌ شامیت ن
ٍان ة ًچگٍن ًاؿ ٌ اینکىننگـ  یچ ىؿلیؼگی منٍػ، ىا  اػيمىکٲ ٤ماػ ػؿ ػاظٲ این ن ًمیت
 اػ یا ٔـشی نؼاوتنؼ. يپیىن

ـٌت  :اكتياظی و احتامعی هتىفعرامیت اؾ  اورتاک کننؼگان آمٍفه ةا کی٥یت، ایراػ ٤
ٍانان، ػلرتلی مماٌیانى ـای ذ ژہ ًٌ تٍفیٞ من٥ٍان ًای و١ٱی ة ای انکىا٤ی ٌ ى پٌـ

ٌٰی ٍان پیي رشٓ  ًؿا ة ًظؼمات ا ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیتىٜن ػاننؼ.  می ای الفٳ ة
ٍاٰی ویـفاػ، نتٍػ آمٍفه ةا کی٥یت تٝؼاػ ای یک ةقؿگ ٨ٍمی اف ى ًةـ الاك گ٥ت ٌٰم
ٍانانی ؿا ک ٌاؿػ ػانىگا می ًذ ٍاننؼ  ـٌت  هوٍنؼ مصؼٌػ منٍػ هت  ای و١ٱی ؿا کمىٌ ٤

ٍانان ؿا ةيلافػ ٌ ػؿ ن می ٌٰت ًایت ظیٱی اف ذ  کىانؼ:  می لٍی ٜنارص ِؼ ػ
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ٌ ةـ الاك ظٍیي  ًٜاػالن تٍفیٞ ٠یـ وؼ، اورتاک کننؼگان ػؿ ظًٍٍ ٨ًتأل گ٥ت ًچنانچ
ژہظؼمات ٌ  این ظٍػ ةاٜخ ةؼتـ وؼن ٌِٝیت  ًای انکىا٤ی وکایت ػاوتنؼ کى پٌـ

ٳ اف چنین شامیت  ًالت. اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک هوؼىا  امنیتی ػؿ منأ٪ مصٌـ
ژہ ٌٍٰیت ةنؼی اذتامٜات ٌ های اؿفیاةی وؼىنیاف  ًة ًٌ ظؼمات ةایؼ ةا تٍذىا  پٌـ ، ا

ٍاٰی  ٌٰت اف  ًایی ةىٌٰم ـػػ. یک ٍّٜ پیىین ٜنارص ِؼ ػ وؼت نیافمنؼ تٍفیٞ گ
ٍاٰی  آچین چنین گ٥ت: ٌٰم

 ًای ٨ٍمی ٌ ةىػؿگیـی  ًؿا ةاورتاک کننؼگان ٠ٍث فمین : اىالذ ]مىضىعات[ ؾمین
ٌا٨ٝیت ک ًة ًنؼ. ةا تٍذاػ"ما٤یای فمین" نمتت ػ اؿاِی مٍؿػ اظتال٣ ػؿ اکرث  ًاین 

ٍاؿػ متٝٱ٪ ة ٌٰت ًم ـاتث پیچیؼ ًة ًةاوؼ، این ممئٱ می ػ الت. اورتاک  هتـ وؼ هم
ٌٰت ٍا می کننؼگان اف ػ ـای ؿلیؼگی ةىظ فمین یک میکانیقٳ ذؼیؼ ایراػ  ًممئٱ ًنؼ تا ة

ٌا٨ٝی ٌ ٨انٍنی ؿا مىعَ  ٍانؼ ماٰکیت  ٌ )میان اؿاِی  همنٍػمنایؼ. این میکانیقٳ ةایؼ ةت
ٌٰتی ت٥کیک منایؼ( ٌ ػؿ ِمن فمین ؿا ة ـػانؼ ٌ ٠اٌتین  ًوعٍی ٌ ػ ماٰک اٌٱی آن ةافگ

ٍاٰی کٍف کرن چنین گ٥ت: ٌٰم  فمین ؿا مرافات منایؼ. یک کىاٌؿف اف 

ٌنؼ ٌٱض یک تٝؼاػ اذقای  ًممت٩یم ة هاورتاک کننؼگان ةا اواؿ  :تىظ ؼونع ىلسهة ؿ
ل ًؿا ک هلافنؼ ـای پیرش٤ت ػؿ پٌـ  م انؼ، مىعَ منٍػنؼ: يٌٱض م ًة

ـ٤یت  ـای ایراػ ٤ىاؿ ذؼی ةاالی ٜنارص ِؼ ىنیـٌ ت٩ٍیت منٍػن ٘ ای امنیتی ا١٤ان ة
ٌٰت، ٍانؼ آن می ػ ٌنؼ ٌٱض مرتٍؿ منایؼ.  ًپیٍلنت ة ًا ؿا ةيت  ؿ



 
 

165 
 

 

 نلنه ىلس واليت ننگؽهاؼ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

مؼنی ػؿ  ًٌ مناینؼگان ذامٝىا  اػين هشٍٍٯ أمینان اف مىاؿکت ٌ مناینؼگی گمرتػ
ل ٍانان، ةقؿگان ٨ٍمی، الاتیؼ، ا٨ٱی ًٌٱض ة ًپٌـ ـػان ٌ ذ ٌ ٨ـةانیان ىا  تومٍٯ: فنان، م

 ًا( ةىرس  هفنان )لیا ًاؿ ػاوتنؼ کيذنگ: اورتاک کننؼگان ةا تإکیؼ ةـ ن٩ي فنان ا٘
ٌٰت يمتنؼ ٌ ن٩ي آنىمٍؿػ اشرتاٳ  هٌٍؿت گمرتػ ا ؿا ػؿ مت٩اٜؼ لاظنت ٜنارص ِؼ ػ
ـای پیٍلنت ة ل ًة ٌکیٲ مؼا٤ٞ فن چنین گ٥ت: می ميٌٱض م ًپٌـ  ػاننؼ. یک 

ـػیؼ.  ـ ذالٯ آةاػ يٜاٰی ػظرتان ػؿ و ًیک مٝٱم فن اف ٰیمةـ ن٩ي ٨ـةانیان نیق تإکیؼ گ
 چنین گ٥ت: 

ای ةین املٱٱی ػؿ میانریگـی ىةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةـ ن٩ي لافمان  ًذاٰترت این ک
ای ػؿگیـ ػؿ ذنگ تإکیؼ ػاوتنؼ. یک کاؿمنؼ فن اف کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ىمیان ٔـ٣ 

 ا١٤انمتان چنین گ٥ت:ةىــ 

ای آن ؿا فیـ ىاکرث اورتاک کننؼگان ةا انت٩اػ اف لاظتاؿ ٤ٝٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٤ٝاٰیت 
ٍاٯ  ـػنؼ. آنل ـانی ظٍػ ؿا ةـ الاك ٜؼٳ مٍجـیت ٤ٝٱی اّٜای آن مٕـس منٍػية ٌ  ها نگ

کننؼ.  منی ٌٱض ای٥ا ًیچ ن٩ي مٍجـی ؿا ػؿ پـٌلى]اّٜای این وٍؿا[  ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘
ٍاىاورتاک کننؼگان  ان ةافةینی لاظتاؿ ٌ ت١ییـ ٍّٜیت این وٍؿا وؼنؼ. ىمچنین ظ

ٍانمتنؼ  ًاف اّٜای وٍؿای ٌٱض ک هآنٝؼ ًٍػنؼ کاػ منيةّٝی اف اورتاک کننؼگان پیىن نت
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ٍامٞ ظٍػ ة ٍاٰی ٌ ذ ٌٰم ٌٰت ؿا ػؿ  ل ًٜنارص ِؼ ػ ٌٱض ةیاٌؿنؼ، ةایؼ ذای ظٍػ ؿا  ًپٌـ
ٌٰت، ؿٌشانیٍن، ؿئین وٍؿا  ًة ـاػ ذؼیؼ محاًل اّٜای پیىین ٜنارص ِؼ ػ ٍاٰی، ىا٤ ٌٰم ای 

ٍانان ٌ فنان ةؼ  نؼ. ىذ

ٍاىاورتاک کننؼگان  ٌٰت ىان گ٥تگٍ ىمچنین ظ ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ ای ممت٩یم میان ػ
ٍاٰی چپـ  ٌٰم  اؿ چنین گ٥ت:ىوؼنؼ. یک مال اماٳ اف 

 اظات مؽظمهپینن .5
ای امنیتی ا١٤ان ىةین املٱٱی ةایؼ نیـٌ  ًذامٝ( 1) :ای امنیتی افغانهالذ نیؽو تلىیت و اى

لين ًػؿ مـشٱ –ٍایی ىیقات يةا ػاػن تر هٌیژ  ًة –ؿا  ٍٰیت  ًایی پٌـ ای ىانت٩اٯ ممئ
ای امنیتی ا١٤ان ةایؼ ىربی نیـٌ ى٤ماػ اػاؿی ػؿ ػاظٲ ؿ  ًة( 2؛ )یق منایؼيرت تريامنیتی ة

ـػػؿلیؼگی وٍػ ٌ ٜامٱین آن ةایؼ  تامین امنیت رسشؼات )ةا پاکمتان( ( 3؛ )مرافات گ
ـای ؿلیؼن ة ـاف ى ًةاوؼ. ةایؼ پٍلت می ٌٱض پایؼاؿ ةمیاؿ رضٌؿی ًة ای امنیتی ػامئی ا٤

ـای م٩اةٱ ـػػ ٌ ة ـانقیت ةایؼ نیـٌ  های ٜمؼى ؿاهةا وٍؿوگـی ػؿ ممیـ  ًگ ـػػ ٌ ت  ایىت
ـػػ امنیتی ٍٰین مـفی اٜقاٳ گ ـاػ مٱکی ػؿ فمان ٜمٱیات ( 4؛ )ا١٤ان ٌ پ ای ىش٥ا٘ت ا٤

ٌٰت ٌ ىنٙامی تٍلٖ نیـٌ  ـػٳ اف ػ ـای تّمین شامیت ٌ اٜتامػ م ای امنیتی ا١٤ان ة
ای امنیتی ىةمیز منٍػن نیـٌ ( 5؛ )ةاوؼ می م ٌ رضٌؿیيای امنیتی ا١٤ان ةمیاؿ مىنیـٌ 

ٍٰین  ٍٰین مـفی ٌ پ ـای ؿلیؼگی ةىمصٱی یکی اف اةقاؿ ا١٤ان، پ ٍگیـی  ًای مٍجـ ة ٌ ذٱ
ٍاٰیىاف ػؿگیـی  ٌٰم ـػی ٌ ٨ٍمی ػؿ  ةعًٍٍ  –مناةٞ امنیتی ( 6؛ )ةاوؼ میىا  ای ٤

ـای ش٥ا٘ت اف اذتامٜات مٍؿػ نیاف تٝیین وٍنؼ ٌ ن ٍٰین ةایؼ ة ـای ش٥ا٘ت  ًرسةاف ٌ پ ة
ٍٰین ٌ وعٍیت   ؛ًای ٜامىاف ممئ

اذـین ا١٤ان اف يتإمین ةافگىت م( 1) :ةا مىؼمگؽی همتاؼؾ ةؽای ها  تلىیت تالل
ـای الرتاتیژی ٌ پاٰیمی  ٌاِض ٌ مٍجـ ػؿ متاؿف ىپاکمتان، ٔـس ٌ اذ ةا تـٌؿیقٳ ٌ  های 

ٍکناؿ، مٝامٱ ـای شامیت ماٰی )کىت ک ٍاػ معؼؿ ٌ ماٰیات ٠یـ ٨انٍنی( اف  ٨ًٕٞ مناةٞ ة م
ٌٰت اف ذمٱ ـای تّمینيای مىگاٳ  ًٜنارص ِؼ ػ اؿ ٌ ػؿ کٲ ىٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـ  م ة

ٌٰت ةایؼ ؿٌه ( 2؛ )ةاوؼ می ا١٤انمتان تٍػ يای ذمٞ آٌؿی أالٜات التعتاؿاتی ؿا ةىػ
ت يای امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةىکٲ پایؼاؿ ػؿ ذىای پاکمافی نیـٌ ىٜمٱیات ( 3؛ )ةعىؼ

ٍاٰیية ٌٰم ٌٰتىا  تٍػ ٌ ػلتیاةی ػؿافمؼت امنیتی ػؿ  ـای  ٌ ایراػ ٤ىاؿ ةـ ٜنارص ِؼ ػ ة
 ؛ای ٌٱض ةاوؼىگ٥تگٍ  ًپیٍلنت ة
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 ًمنرمٱ –ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی  هاٌالشات گمرتػ( 1): اىالرات ظؼ رکىمتعاؼی مزلی
ل ـای کا –انتعاةات  ًػؿ پٌـ ای ٨ٍمی، ٨تیٱٍی ٌ اذتامٜی ٌ ىػؿگیـی  ًي ةعىیؼن ةىة

ـاػ ممٱکی ٌ متٝ( 2؛ )ةاوؼ می تإمین ٌٱض رضٌؿی مصٱی ٍٰین ؼ ةایؼ ذایگقین ممئيا٤
ـاتیک ٌ مرتاکم وؼ( 3؛ )ةی ک٥ایت ٌ ٤الؼ وٍنؼ ٌک ٌنؼ اػاؿی ةیـ ٌٰتی ةایؼ ةافةینی  هؿ ػ

ٌنؼ اػاؿی ةاٜخ ایراػ تإظیـ ػؿ اؿای ًوٍػ. این گٍن ژہ ًؿ ای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ٌ ى پٌـ
ـای اذتامٜات مصٱی ـػػ. ةرای ٤ٍؿم می من٥ٝت ة ـانی  ًای کا٠ؾی ٌ پـٌلى ًگ کا٠ؾ پ

ٌٰتی ةایؼ ة ٌنیکی کاؿ اػاؿی تٍذمٝ ًػ ٌنؼ اٰکرت ٍانؼ ة می ذؼی وٍػ. این کاؿ ًـ٤ی ؿ  ًت
ٍٍٰژی پیي رشٓ ػاؿنؼ، کمک منایؼتک ًػلرتلی ة ًاذتامٜاتی ک ىا ً الت٩الٯ ؿلان( 4؛ )ن
ـای شماةؼ ٍٰین آن ةمیاؿ مىة ٌٰت ٌ مم ىا ً ؿلان ًی ٌ تٍذىةاوؼ. گقاؿه ػ می ميی ػ
ٍٰین مصٱی ةاوؼ. این کاؿ ًةایؼ متٍذ ـػ ممئ ٍانؼ ة می ٜمٱک ي ىا٤قایي و٥ا٤یت ٌ کا ًت

 ؛٤ماػ کمک کنؼ.

 همتاؿف ( 1) :معافیت اؾ مخاؾات هتؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعی و ؼفیعگی ة
ـای شامیت اف شاکمیت ىٌ ؿیالت ىا  اػيةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ اػاؿات، ن ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی، ة

 ةاوؼ. می ٨انٍن رضٌؿی

ـٌت ( 1) :اكتياظی و احتامعی هرامیت اؾ تىفع ای و١ٱی ىآمٍفه ةا کی٥یت، ایراػ ٤
ٍانان، ػلرتلی مماٌیان ـای ذ ژہ ًٌ تٍفیٞ من٥ٍان ًة ًة ٌٰیى پٌـ  ًای انکىا٤ی ٌ ظؼمات ا

ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ننگـ  ًة ٍان پیي رشٓ الفٳ ة ژہ( 2؛ )ةاوؼ می اؿىٜن ٌ ىا  پٌـ
ٍاٰی های اؿفیاةی وؼىنیاف  ًة ًظؼمات ةایؼ ةا تٍذ ٌٰم ٌٍٰیت ةنؼی اذتامٜات ٌ  ایی ى، ا

ـػػ ًة  ؛وؼت نیافمنؼ تٍفیٞ گ

ـای ؿلیؼگی ة( 1) :اىالرات ؾمین ٌٰت ة فمین ةایؼ یک میکانیقٳ ذؼیؼ ایراػ منایؼ.  ًممئٱ ًػ
ٍنی ؿا مىعَ منٍػ ٌا٨ٝی ٌ ٨ان ٍانؼ ماٰکیت  ٌ )میان اؿاِی وعٍی ٌ  هاین میکانیقٳ ةایؼ ةت

ٌٰتی ت٥کیک منایؼ( ٌ ػؿ ِمن فمین ؿا ة ـػانؼ ٌ ٠اٌتین فمین ؿا  ًػ ماٰک اٌٱی آن ةافگ
 مرافات کنؼ. 

ـ٤یت نیـٌ ( 1) :ىلس هپیرشفت پؽوف ـای ایراػ ٤ىاؿ ىت٩ٍیت منٍػن ٘ ای امنیتی ا١٤ان ة
ٌٰت، ٍانؼ آن می ذؼی ةـ ٜنارص ِؼ ػ ل ًپیٍلنت ة ًا ؿا ةيت ( 2؛ )ٌٱض مرتٍؿ منایؼ ًپٌـ

ل ًای ذامٝىشٍّؿ ٌ مىاؿکت مناینؼگان ٌ لافمان  ٌٱض ةىمٍٯ: فنان،  ًمؼنی ػؿ پٌـ
ٍانان: ةقؿگان ٨ٍمی؛ الاتیؼ ٜٱم، ا٨ٱیت ـػان ٌ ذ ـ ت هٌ ٨ـةانیان ذنگ ةایؼ گمرتػىا  م

ٍاننؼ ن٩ي میانری ؿا ػؿ میان  می ای ةین املٱٱی ةی ٔـ٣ ػؿ ذنگىلافمان ( 3؛ )ةاوؼ ت
ةافةینی  ًلاظتاؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض نیاف ة( 4؛ )ای ػؿگیـ ػؿ ذنگ ةافی کننؼىٔـ٣ 

ٍانمتنؼ ٜنارص  ًاف اّٜای وٍؿای ٌٱض ک هػاؿػ ٌ ٍّٜیت آن ةایؼ ت١ییـ کنؼ. آن ٜؼ نت
ٍاٰی ٌ اذتامٜات ظٍػ ؿا آوتی ةؼ ٌٰم ٌٰت ػؿ  نؼ ةایؼ تٍلٖ اّٜای ذؼیؼ ىِؼ ػ
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ٌٰت آوتی  می ین وٍنؼ. اّٜای ذؼیؼ ؿاذایگق ٍان اف میان اّٜای پیىین ٜنارص ِؼ ػ ت
ٍانان ٌ فنان انتعاب منٍػ.ى، ؿٌشانیٍن، ؿئین وٍؿا همنٍػ ٍاٰی، ذ ٌٰم  ای 
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 هرنوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًػؿ این ن٩ى ةاوؼ  می اػاتیيٌ پیىن هایی اف ممایٲ مٕـس وؼ ًظالٌ ٌالیتی ة

ا" ػؿ مٍؿػ يػٌٳ "گ٥تگٍی ا١٤ان ًةعىی اف مـشٱ ًای مىٍؿتی کىػؿ ذـیان نىمت  ًک
ـنام ـکق ىوامٲ ةصخ ىا  هةٍػ. این مىٍؿ  هٌٱض ػؿ ٌالیت کرن ةٍػ، ةصخ وؼ ًة ای متم
ـاػی ٌ رسٌی ػیؼگاى ًی، مٍاشتىگـٌ  ا١٤ان ػؿ  155ةا شؼٌػ  ًةاوؼ ک می اییى های ان٥

ٍاة٪ ىالت. اورتاک کننؼگان اف ةعي  هٌالیت کرن انراٳ وؼ ای معتٱ٦ اذتامٜی ةا ل
ربان ىربان اذتامٜی، ٜٱامی ػینی، ؿ ى، ؿ ًلیالی مت٥اٌت ةىمٍٯ کاؿکنان لکتٍؿ ٜام

 مؼنی ٌ اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ )ٔاٰتان ٨تٱی( ًن، مناینؼگان ذام٨ٍٝمی، کىاٌؿفان، مٝٱمی
ـنام ًمىمرت اف يةاوؼ. م می ـ٤ت تا ػیؼگاىتاله  ًػؿ این ة فنان ٌ  های فیاػی ٌٍؿت گ

ـػػ تا منٍن ٍانان نیق اؿفیاةی گ ٌا٨ٝی اف ػیؼگا ًذ  ای اذتامٜی ةؼلت آیؼ.ى هی 

ـنامً  این ةصخ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ة ٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای م ىا ةً ٜن
ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ لافمان ىای ذامًٝ مؼنی 11ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 

ٌنؼان ا١٤ان ػؿ  45۱۱ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  ػؿ لٕض مٱیش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان  تن ويـ
ـ٤تًانراٳ وؼٌالیت کىٍؿ  34  الت. ، ٌٍؿت گ

 ای والیت: فاصتاؼ فیافی، حغؽافیایی وتؽکیث حمعیتیه رشذ ویژگی .2
ػؿ )٠ـب( ةا ٌالیت ١ٰامن، ػؿ  ًٌالیت کرن ػؿ وامٯ رش٧ ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاؿػ ک

ػؿ رش٧ ػاؿای مـف ٍٔالنی ةا  هم رسشؼ ةٍػىاؿ ى)وامٯ( ةا نٍؿلتان، ػؿ )ذنٍب( ةا ننگـ 
ؼ کٲ اؿاِی ا١٤انمتان )شؼٌػ  ةاوؼ. ٌالیت کرن ت٩ـیتإ ػٌ می پاکمتان کیٱٍمرت  4339ػٌؿ

ـػ ک می مـةٞ( ؿا ػؿ ةـ ٍ  9۱ ًگی ؼ آن اف ک الت ٌ  هتىکیٲ وؼىا  ه، ذنگٲ ٌ ػؿ هػٌؿ
ـاکم ذمٝیت ػؿ آن، انؼک  ةاوؼ. می ت

ٍاٰی ػاؿػ ک 15کرن  ـکق آن الٝؼ آةاػ ًٌٰم ٍاٰی کرن )ظاً کرن،  می م ٌٰم ةاوؼ. وي 
ؿ  ةاونؼ.  می م مـف ةا پاکمتانىکیٱٍمرت  26۱ناؿی( ةا امتؼاػ ، ویگٲ، ػنگاٳ ٌ هرسکانی، مٌـ

ٌٰت ة هاین ةاٜخ ن٥ٍؽ ةمیاؿ لاػ ـا  می این ٌالیت ًٜنارص ِؼ ػ مـفی  ًن٩ٕ 12وٍػ، فی
شکٍمت ٤ؼؿاٯ ٌ ٌالیت ظیرب  هیا مصٲ ٜتٍؿ این ٌالیت ؿا ةا منأ٪ ٨تایٱی تصت اػاؿ 

ٍا  الت.  هٌٌٲ منٍػ هپىتٍنع

کتاؿ آن ٨اةٲ آةیاؿی الت، یک ى 18۱۱۱ ًکتاؿ فمین فؿاٜتی کىقاؿ ى 24۱۱۱کرن ةا ػاونت 
ـاد  هةاوؼ. ٜالٌ  می ٌالیت ٜمؼتإ فؿاٜتی ةـ مصٍٍالت فؿاٜتی، ذنگٱؼاؿی، ػامؼاؿی ٌ التع

ـػ کتٍػ( ٜمؼ ـةا، ٨نقت،يمٝاػن )ک ـٌمیت ٌ فم ةاوؼ.  می تـین مناةٞ ػؿآمؼ ػؿ این ٌالیت هک
ـاه اف ةقؿگرتین م ٍنی ػؿ این ٌالیت٨اچا٧ چٍب چاؿت ـ٨ان ٍایؼ ٠ی  ةاوؼ.  می ناةٞ ٜ
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قاؿ آن ػؿ الٝؼ آةاػ ى 7۱شؼٌػ  ًک هقاؿ ةٍػى 5۱۱ةـ الاك تعمین، ذمٝیت کرن کمرت اف 
ـکق این ٌالیت فنؼگی ٍاٳ، ٨تایٲ ٌ گـٌ  می م ـکیتی اف ا٨ ؿاػؿ ظٍػ  ایی فةانیى هکننؼ. کرن ت

ٍاٳ ٌا٤ی، لاالؿفی، م ًة ًػاؿػ. اکرثیت لاکنین این ٌالیت پىتٍن انؼ ک ٍانی يا٨ منؼ، مٍو
ٍاٳ ٌ ٨تایٲ کٍچکی ماننؼ نٍؿلتانی، گرـ،  می گان( ت٩میمىٌ تاذیک)ػ وٍنؼ. ا٨

ٍ ى٨نؼ  ٌؿػاد، کٍچی ٌ اٰکٍفی نیق ػؿ این ٌالیت فنؼگی-متانیىاؿی، چاللی، یٍل٥قی، ک
ـػٳ پىتٍ الت، اما ة 9۱کننؼ. فةان ةیي اف  می ؼ م ؿ ٠افی ػ) ای نٍؿلتانیىفةان  ًػٌؿ

 وٍػ.  می یی )ػؿ نٍؿ گٲ( ٌ گرـ نیق ٌصتت ًآةاػ(، پى

ای ىذنتي  ًکننؼ ک می ٍؿ الت. لاکنین مصٲ اػٜايا" نیق مىىان٩الب  ه"فاػگا ًکرن ة
ـاةـ انگٱین، ؿٌك ـای وتک هاف کرن آ٠اف وؼ ًمىٌ ٔاٰتان ىا  م٩اٌمت ػؿ ة  ًالت. کرن ة

ؿیمتی ظاؿذی نیق یک پناى وٍػ. مـف پـ من٥ؾ این ٌالیت ةا  می ؤمن مصمٍب هگاىای تٌـ
ـتـی تاکتیکی ى هپاکمتان ٌ اؿاِی ٠یـ ٨اةٲ ن٥ٍؽ این ٌالیت، ةعًٍٍ م١اؿ  ای آن ة

ـای گـٌ ىظٍةی ؿا ػؿ انراٳ ٜمٱیات  ؿیمتی ة  الت.  هم منٍػـاىای وٍؿوی ٤ى های تٌـ

ٌ  -ای الالمی ى ًای لیالی ةا انؼیىىذنتي  اف  ػؿ اینرا –اةی ىماننؼ ذنتي لٱ٥ی یا 
ـػمی ةـظٍؿػاؿ ةاونؼ. ٠اٰث تـین شقب لیالی، شقب متصؼ مٱی )یکی  می شامیت ٨ٍی م

شقب ا١٤ان مٱت ٌ ذمٝیت  ًةاوؼ ک می ؿٌ تـین اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت( ًاف میان
ـاؿ ػاؿنؼ. گـٌ  ًالالمی ا١٤انمتان ة ـتیث ةٝؼ اف آن ٨ ٌٰت وامٲى هت ٔاٰتان،  ای معا٦ٰ ػ

 ةاونؼ. می ٔاٰتان پاکمتانی، ٌ تصـیک ها٩ٰاٜؼ

 اه ا: انىاع و عىامل ظؼگیؽیه تزلیل ظؼگیؽی .3
ـػنؼ، اما اورتاک کننؼگان ػؿ ىلاکنین کرن ػؿگیـی  ای معتٱ٥ی ؿا ػؿ این ٌالیت ةـ وم

ای وان اف ذنگ ٌ ٌِٝیت امنیتی ت٥اٌت نٙـ ػاوتنؼ. ةّٝی اف اورتاک ىاؿفیاةی 
د نیـٌ  ًاػٜا منٍػنؼ کىا  کننؼگان ةا ؽکـ پیرش٤ت ای ةین املٱٱی، یک تٝؼاػ ىاف فمان ظٌـ
ٌٰت اف  انؼ. یک  هظٍػ یکرا وؼ ًٌ ةا ذامٝ هیا ذنگ ػلت کىیؼاف ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰت ة د نیـٌ  ًةقؿگ ٨ٍٳ گ٥ت "چنؼین ذنگرٍی معا٦ٰ ػ ای نٙامی ةین ىمصْ ظٌـ
ـا ة ًاملٱٱی من٩ٕ ـػنؼ فی ای نٙامی ىنیـٌ  ًٜٱیػیگـ  ًاین ةاٌؿػ ةٍػنؼ ک ًؿا تـک ک

ٌٰت ٌ  ها١٤ان مرشٌٜیت نؼاؿػ". ٜؼ ػیگـ اف اورتاک کننؼگان اػٜا ػاوتنؼ ةعأـ ٦ِٝ ػ
ـػٳ تإجیـ من٥ی  ًػؿ نتیر ًک های امنیتی ا١٤ان، امنیت ةؼتـ وؼىنیـٌ  ـػػ آلان م ةـ ت

ـػیؼ ًای ةرشػٌلتانىٌ مانٞ انت٩اٯ کمک  ًگؾاوت ٌاکمین( گ  الت.  ه)ةىمٍٯ 

 ًاورتاک کننؼگان چنؼ نٍٛ ػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت کرن مىعَ منٍػنؼ ک :اهانىاع ظؼگیؽی 
 ٜتاؿت انؼ اف:
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  ٌ ٌٰت. اورتاک کننؼگان ىذنگ مؼاٌٳ میان نیـ ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ ـ٤ؼاؿ ػ ای ٔ
ٌٰت ؿا اؿائى هـلتی اف گـٌ ي٤ ـػنؼ ک ًای معا٦ٰ ػ وامٲ اماؿت الالمی  ًک

ـکت االنٍاؿ، ا١٤انمتان، شقب الالمی ا١٤انمتان، تصـیک ٔاٰتان پا کمتانی، ش
ٍی، تصـیک لٱ٥ی ٌ ٰىکـ يؼین، ٰىکـ ذنگىتصـیک ن٥اؽ رشیٝت، شقب املرا

 وٍػ.  می ًٔیت

 ةعًٍٍ پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان ٌ ذنگ نیاةتی  –ای ظاؿذی ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ
 ًاف تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی ٌ وتک هاػاؿات التعتاؿاتی پاکمتان ةا الت٥اػ

 ش٩انی.

  ٌٰت ةعًٍٍ ىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ شامیت اف نیـٌ ىای نیـٌ ىٜمٱیات ای ػ
 وٍػ. می ای ةی پیٱٍت انراٳىٍاپیام ىتٍلٖ  ًٍایی کىشمالت 

 ًة ًوٍػ. ةا اینک می تٍلٖ اؿتي پاکمتان انراٳ ًاف آن لٍی مـف ک ًآتي تٍپعان 
ٌٰت ٌٍؿتىچنین شمالتی ةا ىا  پاکمتانی ًگ٥ت ـػن ٜنارص ِؼ ػ  ؼ٣ اف ةین ة
ـػ، ا می ٍاٰی گی ٌٰم ای ػام١ان، ىما مـگ ٠یـ نٙامیان ٌ تٱ٥ات ماٰی فیاػی ؿا ةـ 
ؿ   آٌؿػ. می ةاؿ ًٌ رسکانی ٌالیت کرن ة همٌـ

  ای وعٍی ٌ ٨ٍمی؛ىظٍٍمت 

  ٌٰت ماننؼ ىا  لتث معا٥ٰت ًة ًای لیالی مصٱی کىؿ٨اةت ةین ٜنارص ِؼ ػ
 وٍػ.  می شقب الالمی ا١٤انمتان ٌ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان، ةیىرت تصـیک

ٍامٲ یا مصـک ياورتاک کننؼگان ٤ :اهعىامل ظؼگیؽی  ػؿ ٌالیت ىا  ای ػؿگیـیىـلتی اف ٜ
ـػنؼ ک ٨اچا٧ چٍب  هلافػ. یک التاػ ػانىگا می ًپیچیؼگی آن ؿا ةـذمت ًکرن ؿا ناٳ ة

ـاد ٠یـ ٨انٍنی لنگ  ـانتىلاظتامنی، التع ػؿ لیمتم ٨ّایی ٌ  ها، ٤ماػ گمرتػيای گ
ٌٰت، ا، ٦ِٝ ىاػ يػیگـ ن ـػ ِٝی٦ ٌ ةی اٜتنایی اظال٨ی اف لٍی ػ شاکمیت ٨انٍن، کاؿک

ـنام ةمیاؿی  ًاذـین ا١٤ان اف پاکمتان )کيای ٌٱض ٌ ةافگىت مى ًشؾ٣ ؿٌشانیٍن اف ة
ٌٰتياف آن ٍامٲ ٌ مصـک  ًةاونؼ( ؿا اف ذمٱ می ا اّٜای ٜنارص ِؼ ػ ای ذنگ ػؿ این ىٜ

 ػانؼ.  می ٌالیت

ٍامٲ  نٙـ اورتاک ًة فقاظ و معافیت:  ًمیىگی ذنگ الت کىکننؼگان ٤ماػ یکی اف ٜ
ـٌ ٌٰت، امنیت ٌ اػاؿت ن٥ٍؽ منٍػى ًػؿ متاٳ ٜ اف کىاٌؿفان کرنی  ًالت. یک ػلت های ػ
 ًاػٜا منٍػنؼ ک

ـاػ ة ٍٰین اواؿ اؿت ٌ وایمتگی ػؿ میان ينتٍػ م ًةاوؼ. این ا٤ نٙـ  ًة ًمنٍػنؼ ک هممئ
ٌالٕ ًمىا يآن ـاػ اف ٔـی٪ ظٍیي ظٍؿی ٌ   انؼ.  هانتٍاب وؼ ًی این ا٤
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 ٌ  هةا اواؿ  ه، ػاکرتان ٌ مصٍٱین ػانىگاًای ظانىاف فنان ةىمٍٯ مٝٱمین، ظانم  هیک گـ
 چنین گ٥تنؼ:  ًٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ػاظٲ نٙاٳ تٝٱیم ٌ تـةی ًة

ـػىاؿت ياف اورتاک کننؼگان م همین گـٌ ى ٍاٯ ة ٌ آن ؿا ػؿ "لٕض  های مٝٱمین ؿا فیـ ل
وٍػ، ةاٜخ  می ةا کی٥یت پائین مٝاؿ٣ یکرا ٤ًماػ، فمانیک ٥ًٌـ" ػانمتنؼ.این گٍن

ٍاػی ٌ ػؿ ن ـػٳ وؼيگمرته ةی ل گان ةی  هت. اورتاک کننؼال هایت ةی کاؿی ػؿ میان م
ٍاػی ٌ ةیکاؿی ؿا ة ٍامٲ اٌٱی ذنگ ًل ٍان یکی اف ٜ  ػانمتنؼ ٌ چنین التؼالٯ می ٜن

ـػنؼ ک می ـٌت  ًک ٌٰت ؿا ى٩٤ؼان ٤ ای کاؿی ٌ تراؿتی ٍّٜیت ػؿ ٣ٍ٥ٌ ٜنارص ِؼ ػ
ٍانان تتؼیٲ ًة ـای ذ  کنؼ.  می یک منتٞ ظٍب ٜایؼاتی ة

ىا ً مؼنی ةا اػٜای مٍذٍػیت ٤ماػ ػؿ ةین ؿلان ًاف مٝٱمین ٌ مناینؼگان ذامٝ هیک گـٌ 
ٍ  ًمنٍػنؼ ک می التؼاٯ تص٩ی٪ ةی ک٥ایتی  ًا ةيلتانی تٍلٖ ظربنگاؿان ٌ ةی میٱی آن هؿو

ٍٰین ةاٜخ گمرته ةیىرت ٤ماػ ٌ تـٌیز ٤ـ  نگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ٌالیت کرن ىممئ
 الت.  هوؼ

ای امنیتی ا١٤ان اف ىای نیٌـ ى٤ٝاٰیت  ىق مؽظم ملکی تىفغ نیؽو های مقلس:نلض رل
ـمانؼ می ای اٌٱی ذنگ مصمٍبىمصـک  ًذمٱ ان ىوؼ. ةـظی اف اورتاک کننؼگان ٤
ـمانؼ می ٌ هم منٍػي٤ماػ مت ًای امنیتی ا١٤ان ؿا ةىنیـٌ  ان تیٲ مٍتـ ىگ٥تنؼ ةّٝی اف ٤
ٌٰتی ؿا ةى ونؼ. ٜؼ می ن٥ٞ ظٍػ ًای ػ تالوی  ًٌ انقذاؿی کىا  ػیگـ اف ظٍٍمت ه٤ٌـ
ـػنؼ ک می ػؿ ةّٝی اف مصالت ةٍذٍػ ًوتان ایى ٍاؿػ ةاٜخ  ًآٌؿػ ٌصتت ک ػؿ ةّٝی م

ـػٳ ة ـػیؼ ًپیٍلنت م ٌٰت گ ػؿ کرن محاٯ یک ىا ً الت. ماٰک یکی اف ؿلان هٜنارص ِؼ ػ
ٌنؼ کرنی ؿا اؿایيو ٌٰت ؿا ػاوت، اما ةٝؼ اف یک  ًمنٍػ ک ًـ  ًرٍٳ وتانىٍّٜیت ػ

ٌٰتی ةىنیـٌ  ٍاٰی ویگٲ ٌ ویٱتٍن ة ًظان ًای ػ ٌٰم ٌٰت پیٍلت.  ًاه ػؿ   ٜنارص ِؼ ػ

ای ىةعأـ اظتال٤ات وعٍی یا ٨ٍمی، نیـٌ ىا  ةّٝی اف اورتاک کننؼگان، ةّٝی ًگ٥ت ًة
ـػنؼ. ة می نامیی ٠ٱٖؿاىای امنیتی ا١٤ان ؿا ىنٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌ  یک  ًگ٥ت ًک

 ظربنگاؿ:
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 ٌ ٍامٲ ذنگ میؼانمتنؼ ىةّٝی اف اورتاک کننؼگان ؿ٤تاؿ نیـ ای ةین املٱٱی ؿا یکی اف ٜ
ػٌ ػلتگی ٌ اظتال٣ نٙـ ةٍذٍػ آمؼ.  ًفمینایت ةین اورتاک کننؼگان ػؿ این يٌٰی ػؿ ن
 ًای ةین املٱٱی ؿا ٌلیٱىٍایی نیـٌ ىای ةی پیٱٍت ٌ شامیت ىٍاپیام ى ًشمٱىا  ةّٝی

ـای کا ٌٰت ٌ تإمین امنیت مـفی ةا پاکمتان ػانمتىمٍجـی ة ٌ  ًي ٤ٝاٰیت ٜنارص ِؼ ػ
ـػنؼ. اما ة می اف آن شامیت ٌ  ًػیگـ، این شمالت تٱ٥ات مٱکی ػؿ پی ػاوت هنٙـ ٜؼ ًک

ـػیؼ ـػٳ مصٲ گ  الت.  هةاٜخ ظىم ٌ ٍٜتانیت م

ـان ٌ ىای ىکىٍؿ  ًی اورتاک کننؼگان مؼاظٱ ًمى معاصله کنىؼ های صاؼحی: نؼ، ای
ٍان یکی اف مصـک  ًپاکمتان ؿا ة ـػنؼ کىٜن ػؿ این میان،  ًای اٌٱی ذنگ ٨ٱمؼاػ ک

وؼ. اورتاک کننؼگان اػاؿۀ التعتاؿاتی  می پاکمتان ًةیىرتین ظىم ٌ انقذاؿ متٍذ
ٌٰت مت ًپاکمتان ؿا ة  ًٌ ارصاؿ ػاوتنؼ ک هم منٍػيمتٍیٲ ٌ شامیت ممت٩یم ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰت ىای پاکمتانی ةا ىوٱیک مٍوک اف آنمٍی مـف تٍلٖ نیـٌ  ؼ٣ ناةٍػی ٜنارص ِؼ ػ
تامٜات مصٱی ةٍذٍػ ٌ ٤ّای تـك ؿا ػؿ ةین اذ های مٱکی وؼيکامکان ةاٜخ مـگ ا١٤ان

 الت.  هآٌؿػ

ٍان یکی  ًای ؿلمی مٍجـ ٜؼاٰت نیق ةىنتٍػ میکانیقٳ  ظفرتفی مزعوظ ةه ععالت: ٜن
ـػیؼ. ٔاٰتان ىػیگـ اف مصـک  ـا  می هم اف این ظالء الت٥اػىای ذنگ مىعَ گ کننؼ، فی

ـای شٲ ٌ ٤ٍٲ اظتال٤ات وان ةىا  ظیٱی ـاذٝ ًة ةقؿگ مناینؼ. یک  می ًمصاکم ٔاٰتان م
٨ٍٳ اف کرن چنین محاٰی ؿا ةیان منٍػ. اٌ ةا یک ٍّٜ ٔاٰتان اظتال٣ وعٍی ػاوت ٌ ةا 

ـای شٲ مىکٲ ظٍػ ة ًاینک ٌٰت ةٍػ ةعأـ ةی ک٥ایتی مصاکم ؿلمی ة ـ٤ؼاؿ ػ ٔاٰتان  ًٔ
ـاذٝ ـػ ًن٥ٞ این ةقؿگ ٨ٍٳ ٤یٍٱ ًةمنٍػ. ٨اِی ٔاٰتان ةـ الاك ٨انٍن  ًم  ًنک

ـػ اػٜا ػاوت ک ًة ةاٜخ شامیت اف ٜنارص ىا  ؿ٤تاؿ ًاین گٍن ًن٥ٞ ٍّٜ ٔاٰتان. این م
ـػٳ وؼ ٌٰت ػؿ ةین م ٍٰین ىگـٌ  ًگ٥ت ًالت. ة هِؼ ػ ی اف کىاٌؿفان، ةـظی اف ممئ

ـای شٲ ٌ ٤ٍٲ ةى ٨ًّایی ػٌلی ـػنؼ ک ًای ذنایی ؿا ة ا يی آن ًگ٥ت ًة ًؿاذٞ ک
ٍاٯ این ظٍػ مرشٌٜیت لیمتم ؿلمی ٨ّایی ـػ.  می ؿا فیـ ل  ة

ٌٰت اف ٨انٍن ىا  ی اف مال اماٳىنٙـ گـٌ  ًایت ةيػؿ ن یکی ػیگـ اف  ٜؼٳ تتٝیت ػ
 ا چنین گ٥تنؼ:يةاوؼ. آن می ای اٌٱی ذنگىمصـک 
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 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـػان :ای نظامی افغانهتلىیت و اىالذ نیؽو  ٍانان ػؿ ٌالیت کرن ةیان ػاوتنؼ ، م فنان ٌذ

ـای تإمین امنیت کٲ رش٧ ًک کرن ةا پاکمتان ػاؿای مـفی ةا  ًاینک ًة ًکىٍؿ، ةا تٍذ ة
 ًمىمین ػٰیٲ، ى ًةاوؼ. ة می ةاوؼ، تإمین امنیت ػؿ کرن امـ رضٌؿی می هچنؼین گقؿگا

ٍا ٍٰین رسشؼی ةىذا ةرایی ةیىرت نیـٌ  انىظ ای کٱیؼی ى هگقؿگا ًای نٙامی ا١٤ان ٌ پ
ؿ  ٍاٰی مٌـ ٌٰم ٍالت: همـفی وؼنؼ. یک کىاٌؿف اف  ٌٰت ظ  اف ػ

ٍٰین مٱی ػؿ متاؿف  ًة هکننؼگان ةا اواؿ اورتاک  ةا  هةی ک٥ایتی ؿیالت امنیت مٱی ٌ پ
ـمین ٌ اّٜای گـٌ  ـػمی ٌ ت٩ٝیث مر ای معا٦ٰ ى هوٍؿوگـی ػؿ ةین اذتامٜات م

ٍا ٌٰت، ظ ٍاٰی ىان اٌالشات ػؿ ٣ٍ٥ٌ نیٌـ ىػ ٌٰم ای امنیتی ا١٤ان وؼنؼ. یک کاؿگـ اف 
 گٍیؼ: می پٍؿ چنین ًٌت

ٍٰین ٌ امنیت مٱی اف ًاػ منٍػنؼ کياورتاک کننؼگان پیىن ین لاکنین ظاؿد اف ة اّٜای پ
ٌاةمتگی  ًٌالیت کرن التعؼاٳ وٍنؼ تا لٕض ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ ة ای لیالی، ىػٰیٲ 

ـمی مصٱی کا ٌٰت اف ىم ذٱٍ انت٩اٳ گیـی ىي یاةؼ ٌ ى٨ٍمی، نژاػی ٌ ذ ای ٜنارص ِؼ ػ
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ـ٤ت ٍٰین ٌ امنیت مٱی گ ـاػ پ ـمانؼ ًا٤ اػی ػؿ الٝؼ آةاػ ت٩میم يپیىین ذ هوٍػ. یک ٤
ٍٰین ؿا این گٍنىا  الی ٌ ظٍیي ظٍؿیای لیىةنؼی   ًػؿ ػاظٲ ؿیالت امنیت مٱی ٌ پ

 ترشیض منٍػ:

ـ٤ىاورتاک کننؼگان اف نیـٌ  ٍالتنؼ تا ؿٌی ش ایی ةٍػن ٌ اظال٨یات  ًای امنیتی ا١٤ان ظ
رت يیق ةيٜنارص ةىمٍٯ آمٍفه ٌ تر ًم تإکیؼ ةیىرت کننؼ. این ا٨ؼاٳ وامٲ یک لٱمٱى

ـػػ. مؼیـ  می ای امنیتی ا١٤انىةا ٤ماػ ٌ ةی ک٥ایتی ػؿ ٣ٍ٥ٌ نیـٌ  هرسةافان، متاؿف  گ
 اف الٝؼ آةاػ چنین گ٥ت: ًیک مکتث ػظرتان

ـػان ًای ذنگ کىمصـک  ًة ًةا تٍذ :افؿایه امنیت و ثتات فنان ٌ ، ٨تأل ؽکـ وؼ، م
ٍانان کرن تإمین ٌٱض  ا٨ؼامات رضٌؿی امنیتی ةىمٍٯ  ًیک لٱمٱ ًپایؼاؿ ػؿ کرن ؿا ةذ

ـتتٖ ٍاؿػ ؽیٲ م ٌٰت اف ٔـی٪ مراؿی  می م ػانمتنؼ: ٨ٕٞ متٍیٲ ماٰی ٜنارص ِؼ ػ
ـانتىٜایؼاتی ٠یـ ٨انٍنی )ةىمٍٯ ٨اچا٧ لنگ  ٍاػ معؼؿ ٌ چٍب(؛ یا٤نت يای گ  ؿاها، م

ـای مىشٲ  ٍا٩٤نامةـ رس هاذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان؛ مؾاکـ يمیىگی ة امنیتی ةا  ً یک ت
ـانی  ای پاکمتان ٌ ایراػ یک پاٰیمی مٍجـ ٌ منمرم ىپاکمتان ةعًٍٍ ت٦٨ٍ مٍوک پ

 امنیت مٱی. 

ـانی  ًاورتاک کننؼگان یک لٱمٱ :رامیت اؾ رکىمتعاؼی صىب ـتتٖ ةىنگ  ًای م
ـانی  ٌٰتی ٌ نتٍػ ىشکٍمتؼاؿی ةىمٍٯ ٤ماػ، ظٍیي ظٍؿی، کا٠ؾپ ای ٍٔیٲ ػؿ اػاؿات ػ

ٍا ـػنؼ. اورتاک کننؼگان ظ ـمان ىو٥ا٤یت ػؿ انتٍاب کاؿمنؼان ؿا مٕـس ک  145ان تٕتی٪ ٤
ٍٰین ةی ک٥ایت ٌ ٠یـ ممٱکی ٌ التعؼاٳ يؿئین ذم ٍؿ ػؿ مٍؿػ مصٍ ٤ماػ، ٌ شؾ٣ ممئ

ـاػ ممٱکی ة  ا وؼنؼ. يذای آن ًا٤

ٌگانىا  اػين ًاػ منٍػنؼ کيمچنین پیىنى ـػنؼ ٌ ًٌ اػاؿات ٠یـ رضٌؿی ػ یک  منصٲ گ
ٍٰین ٤الؼ  ـػ ظٍب ٌ مرافات ممئ ـاةـ کاؿک ـای پاػاه ػؿ ة لیمتم مکا٤ات ٌ مرافات ة

ـػػ. این لیمتم ٍانؼ ةٍٍؿت یک میکانیقٳ نٙاؿت کننؼ می ایراػ گ ـػ  ًةاوؼ ک هت کاؿک
ٌٰت ؿا فیـ نٙـ ػاوتىا  اػين ٍٰین مصٱی ػ ػؿ امـ پالنگؾاؿی کمک کنؼ. یک ةقؿگ  ًٌ ممئ

ٌت ٍاٰی  ٌٰم  گٍیؼ: می چنینپٍؿ  ٨ًٍٳ اف 
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ٍانان ةای ػیگـ تـ٠یث ىاػ يیکی اف پیىن ةاٌؿ  ًمىاؿکت ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ةٍػ. ة ًذ
ٍانؼ ؿیالت  می ا این امـيآن ٌٰت ؿا مرؼػؤ پـ منٍػىت ٌ ةاٜخ ت٩ٍیت شن ماٰکیت  های ػ

ـػٳ مصٲ نمتت ة ٌٰتی وٍػ.  ًػؿ میان م  اػاؿات ػ

ٍالتنؼ تا ػلرتلی وان ةىاػ ياورتاک کننؼگان اف اػاؿات ٌ ن ٌٰتی ظ ٍاٰی ًای ػ ٌ ىا  ٌٰم
ٳياکرثؤ اف ظؼمات ٌ تم ًػٌؿتـ ؿا کمصالت  ٌٰت مصٌـ ةاونؼ، گمرته ةعىنؼ.  می یالت ػ

ٍاٰیيتن ًاین امـ ن ٌٰم ـکق ٌالیتىا  ا ةاٜخ اؿتتآ این  مرشٌٜیت  ًوٍػ ةٱک می ةا م
ٌٰت ؿا ػؿ مصالت ػٌؿ ا٤تاػ ـػ هػ ی ؿلانی ٌ يای ةیىرت آگى٤ٝاٰیت  ًٌ ة هت٩ٍیت ک

 گٍیؼ: می ـ چنینکنؼ. یک کاؿگ می م کمکىترمٝات ؿلمی 

٨تأل مٕـس وؼ، اورتاک کننؼگان  ًٍٔؿیک :تؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعی
ـانی  ـػ میکانیقٳ  های ذؼی ػؿةاؿ ىنگ ای ٜؼاٰت ؿلمی ػؿ کرن ػاؿنؼ. این ىکاؿک
ـای ظیٱیىا  میکانیقٳ ـا  ًة ًم کىائی يٌ آن ه٨اةٲ ػلرتك نتٍػىا  ة آن ػلرتلی ػاؿنؼ، آن
 ًػاننؼ. اف نٙـ یک کاؿگـ مصٱی، پیامؼ ممت٩یم آن این الت ک می ٌ ٤الؼ ًقینىکنؼ، پـ 

ٍالتاف  ـای آٌؿػن ىا  ػؿ کناؿ ػؿظ ة
ٍٰین ٤الؼ، اورت  اک کننؼگان اٌالشات ػؿ لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی ةعًٍٍ ةا شؾ٣ ممئ

ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی ىاػ ياػ مىعٍی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی ت٩ٍیت ٌ شامیت اف نيیچ پیىنى
 منٍػنؼ.  ًمٕـس نىا  اػيةا ٤ماػ ػاظٲ این ن هػؿ کرن ٌ یا چگٍنگی متاؿف 

ـای ٨انٍن رشیٝت ؿا ةىا  یک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگان ةعًٍٍ مال ـای ؿاى ًمحاة ًاذ ی ة
اف  ها الت٥اػينٙـ آن ًػانمتنؼ. ة می ػؿ کرن تٍػ امنیت ٌ تإمین ٜؼاٰتية

 ًقینىٌ کم  ًػؿ شٲ اظتال٤ات وعٍی تٍلٖ مصاکم ٔاٰتان یک اةقاؿ رسیٞ، ٜاػالن
 ةاوؼ.  منی ًةا آن ٨اةٲ م٩ایم ًیچ ٌذى ًةاوؼ لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی ة می
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نٙـ اورتاک کننؼگان آمٍفه ةا کی٥یت، ایراػ  ًة :رامیت اؾ انکناف احتامعی و اكتياظی
ـٌت  ٍانان، ت٩ٍیت ػاػ ٌ لتؼ ى٤ ـای ذ ای مصٱی )ةىمٍٯ تراؿت ةین ىای و١ٱی ة

ظؼمات ٌ  ًة ًای ٠یـ ٨انٍنی ٌ تّمین ػلرتلی مماٌیانىةا ٤ٝاٰیت  همـفی(، متاؿف 
ژہ ـای ٌٱض ٌ ىا اف پیي رشٓ يآن ًای انکىا٤ی ٌ تٍفیٞ من٥ٍانى پٌـ جتات ای الالی ة
ٍان ة می ًچگٍن ًةاوؼ. اما، ػؿ مٍؿ اینک می ػؿ کرن ؼا٣ ؿلیؼ، ٩٤ٖ چنؼ ىاین ا ًت
ـػیؼ. ةيپیىن نتٍػ  ًة هةا اواؿ  ًالتحنای یک ظربنگاؿ مصٱی ک ًاػ مىعَ مصؼٌػ مٕـس گ
ژہ ژہنٙـ اٌ این  ًاػ منٍػ. ةيای ٌنٝتی، ایراػ یک ةنؼ ةـ٧ آةی ؿا پیىنى پٌـ ٍانؼ  می پٌـ ت

ـای کرن ٤ هو١ٲ ایراػ منٍػ  م لافػ. ـاىٌ نیق ةـ٧ الفٳ ؿا ةٍٍؿت منٙم ة

ـاؿ ػاػ ًاورتاک کننؼگان پـٌل :ىلس هتلىیت پؽوف ٌ یک  هٌٱض ؿا ممت٩یامً مٍؿػ ةصخ ٨
٥ٍٰ ًلٱمٱ ـای م٩٤ٍیت آن ؿا این گٍن های لافنؼى ًم  مىعَ منٍػنؼ:  ًة

ـکیث وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةعًٍٍ اف ٔـی٪ تإمین شٍّؿ ةیىرت فنان،  ت١ییـ لاظتاؿ ٌ ت
ٍانان، لافمان  ربان ػینی، ٜٱام ٌ اّٜای وٍؿای ىربان ٨ٍمی، ؿ ىمؼنی، ؿ  ًای ذامٝىذ

ـکیث آن.  ٌالیتی ػؿ ت

ٍان اف  ًای ػؿگیـ. ةىممت٩ٲ ػؿ میانریگـی ةین ٔـ٣  یم منٍػن ٔـ٣ لٍٳيل نٙـ یک ذ
ٍاٰی ػؿ   پچ،  هٌٰم

ـای ػیؼاؿ ٌ گ٥تگٍ ةا  ًتـک ػ٤اتـ وان ٌ ل٥ـ ة ًتـ٠یث اّٜای وٍؿای ٌٱض ة مصالت ة
ـػٳ ٌ ونیؼن ػیؼگا ـنام می ا. این امـيای آنى هم ٍانؼ وامٲ ة ػؿ  ًی ٜامىی ػىای آگاى ًت

لىمٍؿػ ا ٍاٰی ػنگاٳ چنین ًمیت پٌـ ٌٰم ٍانان اف   ٌٱض وٍػ. ؿئین یک لافمان ذ
 گٍیؼ: می

ل ًشٍٍٯ أمینان اف اینک ـنام ًپٌـ اف شامیت  ًٌاِض ٌ الرتاتیژیک ػاؿػ ک ًٌٱض یک ة
ٌٰت ٌ ذامٝ  ةاوؼ. می ای نٙامی ةین املٱٱی ةـظٍؿػاؿىةین املٱٱی ةىمٍٯ نیـٌ  ًػ

ل ًشٍٍٯ أمینان اف اینک  ًةٱنؼپایت تإمین ٌٱض ةا اّٜای اٌٱی ٌ يٌٱض ػؿ ذ ًپٌـ
ٌٰت ٌ اػ٠اٳ مرؼػ آن  وٍػ.  می هل٧ٍ ػاػ ًا ػؿ ذامٝيٜنارص ِؼ ػ

ـػ ٌٰت ک هشامیت اف اػ٠اٳ مرؼػ اّٜای آوتی ک ـٌت  ًٜنارص ِؼ ػ ای ىوامٲ ایراػ ٤
ـای آن  ا ةاوؼ. يآمٍفوی ٌ و١ٱی ة
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ٍا ٌٰت ٌ ٔاٰتان وؼنؼ ٌ ایراػ  هان مؾاکـ ىةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظ ممت٩یم میان ػ
 ػاننؼ.  می تان ػؿ ٨ٕـ ؿا گاٳ مؤجـی ػؿ این ؿالتاػ٤رت ٔاٰ

 ای مؽظمهاظ هپینن .5
ٌٰت ، ذامًٝ  ػؿ ـػٳ پیىنياػات آتی ؿا کً ةایؼاف لٍی ػ پی ، م ذـیان متاٳ ةصخ ىای گٌـ

ً ػؿ کرن  ةین املٱٱی ٌ ذامًٝ مؼنی  ػؿ یک گ٥تگٍی لافنؼه ةعأـ ؿیىً یاةی ٜٱٲ مناٜف
ـنؼ اؿایً منٍػنؼ:  ؿٌی ػلت گی

ٍانؼ امنیت کٲ رش٧  می امنیت ػؿ کرن( 1) :ای امنیتی افغانهتلىیت و اىالذ نیؽو  ت
ـا کرن ةا پاکمتان مـفی ةا چنؼین گقؿگا ػاؿػ. ةناةـین، اٜقاٳ  هکىٍؿ ؿا تٝیین لافػ، فی

ٍٰین رسشؼی ةىةیىرت نیـٌ   ای کٱیؼی مـفی رضٌؿیى هگقؿگا ًای امنیتی ا١٤ان ٌ پ
امنیتی ا١٤ان شتامً ةایؼ اٌالشات ةٍذٍػ آیؼ. اظتال٤ات  ایىػؿ ةین نیـٌ ( 2؛ )ةاوؼ می

ـاػ ػؿ این ػٌ  ٍٰین مٱی، ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ ػؿ تٝیین ا٤ میان ؿیالت امنیت مٱی ٌ پ
ٌاةمتگی  ًاػ )ةين ىا  ای لیالی، ٨ٍمی، نژاػی ٌ ذنایی( ةاٜخ تىؼیؼ ػؿگیـیىٜٱت 

ـاػ  هوؼ ٍٰین مٱی ةایؼ اف ةین ا٤ ـاػ ؿیالت امنیت مٱی ٌ پ ظاؿد اف ٌالیت کرن الت. ا٤
ای امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةـ اظال٨یات ٌ ممٱکی ةٍػن تإکیؼ ةیىرت ىنیـٌ ( 3؛ )التعؼاٳ وٍنؼ

 ؛رت ػؿیا٤ت کننؼيیقات ةيمناینؼ ٌ رسةافان وان ةایؼ آمٍفه ٌ تر

ٌاةمت ًکرن ة تص٩٪ ٌٱض پایؼاؿ ػؿ :اؼتلای امنیت و ثتات ٍاؿػ ؽیٲ   ایراػ (1)الت:  ًم
ٌٰت اف ٔـی٪ ( 2). مٱی امنیت مٍجـ ٌ منمرم پاٰیمی یک ٨ٕٞ تإمین ماٰی ٜنارص ِؼ ػ

ٍاػ معؼؿ ٌ چٍب(؛ ىمراؿی ٜایؼاتی ٠یـ ٨انٍنی )ةىمٍٯ ٨اچا٧ لنگ  ای ٨یمتی، م
ـای م ؿاهیا٤نت یک (3) ةا پاکمتان ةـ  همؾاکـ (4)اذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان؛ يشٲ ػایمی ة

ٍا٩٤نام ـانی ًرس یک ت ای پاکمتانی اف ىتٍلٖ نیـٌ ىا  امنیتی، ةىمٍٯ ٨ٕٞ مٍوک پ
 آنمٍی مـف ٌ 

ـمان وامؿ ( 1) :رامیت اؾ رکىمتعاؼی صىب ؿ مٍؿػ مصٍ ٤ماػ ٍؿ ػيؿئین ذم 145 ه٤
ـػػ ٍاف ىاػ ياػاؿات ٌ ن( 2؛ )ةایؼ تٕتی٪ گ ـػػای م ٌٰت ةایؼ منصٲ گ ـاؿی ػ ( 3؛ )ی ٌ تک

ٍٰین ةی ک٥ایت ٌ ةؼٌن م ـاػ ممٱکی ٌ ةا ک٥ایت ةایؼ ذایگقین ممئ ( 4؛ )اؿت وٍنؼيا٤
ـای پاػاه ػاػن ة ٍٰین فشمتکي ٌ مرافات  ًیک لیمتم مکا٤ات ٌ مرافات ة ممئ

ـػػ. این لیمتم ٍٰین ٤الؼ ةایؼ ایراػ گ ٍانؼ ةٍٍؿت یک میکانیقٳ نٙاؿت کننؼ می ممئ  هت
ـػ ن ٍٰین ىا  اػيةاوؼ تا کاؿک ٌٰن ؿا فیـ نٙـ ػاوتٌ ممئ پالنگؾاؿی کمک  ًٌ ة ًمصٱی ػ

ٍانان ةایؼ ة( 5؛ )کنؼ ٍانؼ  می مىاؿکت ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی تـ٠یث وٍنؼ. این کاؿ ًذ ت
ـنام ـ٤ی ة التعؼاٳ م اف ٔـی٪ پاٰیمی ىی ٌ یا ىتىٍی٩ی یا پاػاه ػ ًاف ٔـی٪ مٝ
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ٍانان انراٳ وٍػ ٌٰتی ةایؼ ػلرت ىاػ يػ٤اتـ ٌ ن( 6؛ )معًٍٍ ذ  ًلی ظٍػ ةای ػ
ٍاٰی ٳ انؼ گمرته ػياف ظؼمات ٌ تم ًک هٌ مصالت ػٌؿ ا٤تاػىا  ٌٰم  ؛نؼىیالت مصٌـ

ای ٜؼاٰت ؿلمی کنؼ، پـ ىمیکانیقٳ ( 1) :تؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعی
ـػٳ مصٲ ػؿ کرن ة ًقینى ٍٰین ٤الؼ  ًٌ ٤الؼ انؼ ٌ ظیٱی اف م آن ػلرتلی نؼاؿنؼ. ممئ

ـٔـ٣ وٍنؼ ٌ ػؿ لیمتم ش٨ٍ٩ی کىٍؿ ةایؼ اٌالشات الالی ٌ منٙم ةٍذٍػ آیؼ.  ةایؼ ة

ـٌت ( 1) :احتامعی و اكتياظی هرامیت اؾ تىفع ای و١ٱی ىآمٍفه ةا کی٥یت، ایراػ ٤
ٍانان،  ـای ذ ةا  همتاؿف (3)ای مصٱی )ةىمٍٯ تراؿت میان مـفی(، ىت٩ٍیت تراؿت (2)ة

 ًٌ ظؼمات انکىا٤ی اف ذمٱا پـٌژۂ ًای ٠یـ ٨انٍنی، تٍفیٞ ٌ ػلرتلی مماٌیانى٤ٝاٰیت 
ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کرنىپیي رشٓ  لاظت ةنؼ ةـ٧ آةی ػؿ ( 4؛ )ةاونؼ می ای رضٌؿی ة

ـٌت  ـای این ٌالیت تإمینىکناؿ ایراػ ٤  لافػ. می ای و١ٱی، ةـ٧ جاةتی ؿا ة

ٌاِض ٌ الرتاتیژیک ػاوتً ةاوؼ کً  (1) :ىلس هاىالذ پؽوف ـنامً  لً ٌٱض ةایؼ یک ة پٌـ
ىای  ٌٰت ٌ ذامًٝ ةین املٱٱی ةىمٍٯ نیٌـ  ؛ نٙامی ةین املٱٱی ةـظٍؿػاؿ ةاوؼاف شامیت ػ
ـکیث وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ت١ییـ کنؼ.  شٍّؿ پـ ؿنگ تـ مناینؼگان فنان، (2)لاظتاؿ ٌ ت

ٍانان، اّٜای لافمان  مچنین ىربان ٨ٍمی، ةقؿگان ػینی ٌ ٜٱام ٌ ىمؼنی، ؿ  ًای ذامٝىذ
ای لٍٳ ممت٩ٲ ةایؼ ىٔـ٣ ( 3؛ )ةاوؼ می اّٜای وٍؿای ٌالیتی ػؿ وٍؿای ٌٱض رضٌؿی

اّٜای وٍؿای ٌٱض ةایؼ ( 4؛ )ةاونؼ ًای ػؿگیـ ن٩ىی ػاوتىػؿ میانریگـی میان ٔـ٣ 
ـای ٌصتت ٌ ذمٞ آٌؿی ػیؼگا هػ٤اتـ ظٍػ ؿا تـک منٍػ ـػٳ هٌ ة ػؿٌن مصالت  ًة م

ـنام ـاػ ةایؼ ة ٌنؼ. این ا٤ لىػؿ مٍؿػ ا ًی ٜامىای آگاى ًةـ  ـاهٌٱض ؿا نیق ة ًمیت پٌـ
م ٌ ةٱنؼ يت تإمین ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ اّٜای ميٌٱض ةایؼ ػؿ ذ ًپـٌل( 5؛ )ةینؼافنؼ

ـا وٍػ ًؿتت ٌٰت اذ ٌٰت ک( 6؛ )ٜنارص ِؼ ػ ـای اّٜای ٜنارص ِؼ ػ آوتی ػؿ پیي  ؿاه ًة
ـ٤ت ـنام ًگ ـٌت  ًةاوؼ ک ًمنالث اػ٠اٳ مرؼػ ٌذٍػ ػاوت ًانؼ، ةایؼ یک ة ای ىوامٲ ٤

ـای آن  .ا ةاوؼيآمٍفوی ٌ و١ٱی ة
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ىاین   هوؼ ًاػات اؿائيای اف مٍٍِٜات مٍؿػ ةصخ ٌ پیىن ه٤رشػ ٌالیتی ة
ـ٤ی ًؿا ة ـػ ک می مٝ ٍان ةعي اف مـشٱ ًةىا  هػؿ ذـیان مىٍؿ  ًگی ای ىگ٥تگٍ  II ًٜن

ـنام ـػٳ ػؿ مٍؿػ ة وامٲ ةصخ ىا  هوؼ. این مىٍؿ  ًانؼاظت ؿاه ًٌٱض ػؿ ٌالیت ١ٰامن ة ًم
ـکق گـٌ ى ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات شؼٌػ  ایى ًی، مٍاشتىای متم تن ا١٤ان ػؿ  116ان٥

ةاوؼ. اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ لیالی ةٍػنؼ ٌ  می ٌالیت ١ٰامن
ٌٰتی، رسان ٨ٍمی، ٜٱامی ػین، ةقؿگان، ػ ـامنؼان لکتٍؿ ػ ا٨ین، مٝٱمین، ىوامٲ ک

ـگىت ًمناینؼگان ذامٝ ، تاله ًمىمرت اف يوؼنؼ. م می )ٔاٰتان الت٪( ًمؼنی، ٌ معا٥ٰین ة
ـ٤ت تا ػیؼگا ٍانان ةؼلت آیؼ تا اف مٍذٍػیت نٙـیات ا٨ىاؿ ى هٌٍؿت گ ای فنان ٌ ذ

ـػػ.  ًمعتٱ٥ت ذامٝ  أمینان شاٌٲ گ

ـکیث  ١ٰامن،ای ٌالیت ىرشس ٌیژگی این ن٩ىً ةً  ـا٤یائی، لیالی ٌ ت وامٲ لاظتاؿ ذ١
ـػاظتً  وٍػ؛ می ذمٝیت ٌالیت ١ٰامن ٍامٲ مصٱی ٌ ؿیىپ ات ؿا ای ى ًٜ اٌٱی مناٜف

ٍامٲ  ًاػات ٌ نٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ چگٍنگی ؿلیؼگی ةيیىنٌ ونالائی ٜ
ات  چگٍنگی ت٩ٍیت ٌٱض ٌ جتات ػؿ مصالت وان ٌ ػؿ ٌالیت ١ٰامن ذمٞ ٌ اٌٱی مناٜف

 کنؼ؛ می آٌؿی

 ای والیت: فاصتاؼ حغؽافیائی، فیافی و تؽکیث حمعیته رشذ ویژگی .2
ٌٰت واٌالیت ١ٰامن ػاؿای وي  ٍاٰی )ٜٱیىنگ، اٰینگاؿ، ةؼپغ، ػ  هئی( ةٍػ ً، ٌ ٨ـ٠هٌٰم

ـکق آن و ةاوؼ.  می کیٱٍمرت مـةٞ 43۱8ةاوؼ؛ مماشت این ٌالیت ت٩ـیتاً  می رتالٳيـ ميٌ م
اؿ، ىٌالیت ١ٰامن اف لمت رش٧ ةا ٌالیت کرن، اف ٠ـب ةا کاپیما، اف ذنٍب ةا ٌالیت ننگـ 

 م مـفىپنرىیـ ٌ اف ٔـ٣ ذنٍب ٠ـب ةا کاةٲ اف وامٯ ةا نٍؿلتان، اف وامٯ ٠ـب ةا 
ٍاٰی  می ٌٰم ٌٰت واىةاوؼ.  ٍ  های ٜٱیىنگ، اٰینگاؿ ٌ ػ  متنؼ. ىمتانی ىٌالیت ١ٰامن ک

ٌٰی م٩امات مصٱی  ًاشٍائی ـکیث ذمٝیت ٌالیت ١ٰامن ػؿ ػلرتك نیمت  ػ٨ی٪ ت
ٌ ىکننؼ. پىتٍن  می تعمین 8۱۱۱۱۱ذمٝیت این ٌالیت ؿا شؼٌػ  ػ ای اکرثیت ٨ٍمی )شؼ

ؼ( این ٌالیت ؿا تىکیٲ 9۱ ٍاٳ پىىػ می ػٌؿ  هئی، تاذک ٌ نٍؿلتانی لایـ گـٌ  ًؼ ٌ ا٨
ٌٰت وا ًةاونؼ. ة می ای ٨ٍمی لاکن ػؿ ١ٰامنى ٍاٰی ػ ٌٰم اکرثیت آن ؿا  ً)ک هالتحناء 

ٍاٰیىا  ؼ(، پىتٍنىػ می ئی تىکیٲ ٨ًٍٳ پى ٌٰم ؿا ىا  اکرثیت مٕٱ٪ ةاونؼگان لایـ 
٨ٍٳ پىتٍن لکٍنت ػاؿنؼ: ٜتؼاٰـشیمقی، اٰکٍفی،  9ؼ. ػؿ ٌالیت ١ٰامن ىػ می تىکیٲ

ٍاٳ نٍؿلتانی ٌ تاذک ؿا ةاٰرتتیث  هٍػظیٲ، ذتاؿظیٲ، نیافی، نارص، ٌا٤ی ٌ تـ ى ظیٲ. ا٨
ٍاٳ کتائی ٌ پنرىیـی تىکیٲ  ؼ. ىػ می ا٨
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ٌافػ ا شقب الالمی يپـ ن٥ٍؽ تـین آن ًشقب لیالی ٤ٝاٰیت ػاؿنؼ ک هػؿ این ٌالیت ػ
ةاونؼ. لایـ اشقاب ٤ٝاٯ وامٲ ػٍٜت الالمی،  می ا١٤انمتان ٌ شقب ذمٝیت الالمی

ـاتیک ا١٤انمتان ٌ ا١٤ان مٱت ٍک ٌالیت ١ٰامن ػؿ  ًمیيوٍػ. ل می مصاؽ مٱی، شقب ػیم
ـگ ـلی )ليچ ًٌٰمی ذ ـػ ٌ یک فن( ًاؿ ک  ةاوؼ.  می م

ـاه ٌ مٝؼن کاؿی لنگ يای چىفؿاٜت، ماٰؼاؿی، چٍب  مناةٞ اٌٱی ای ٨یمتی ىاؿ ت
 . 134ؼىػ می ػؿآمؼ ا٨تٍاػی ةاونؼگان ٌالیت ١ٰامن ؿا تىکیٲ

 تزلیل ظؼگیؽی: انىاع و عىامل ظؼگیؽی .3
ٍٛا معتٱ٦ ػؿگیـی ـ ى ًؿا ػؿ این ٌالیت ونالائی منٍػنؼ کىا  ةاونؼگان ٌالیت ١ٰامن ان

ـاؿ ؽیٲ الت. ٜٱی اٰـ٠م آن، اکرث اورتاک کننؼگان ـنؼ ک می یک آن ٨ ٌِٝیت امنیتی  ًپؾی
ـمانؼىپن اف ممت٩ـ وؼن نیـٌ  ٍٰین مصٱی تصت ٤ ی ةـیؼ ذرناٯ ٤ّٲ اشمؼ ىای پ

ؿػ ًتٍػ یا٤تيویـفاػ ة ةاٜخ آفاػی ةیىرت  ًاف ذمٱ ًکىا  الت. ةا ٌذٍػ آن، این ػلتٌأ
ٌٰت نىؼ هگىت ٌ گؾاؿ ػؿ ٌالیت ١ٰامن وؼ  هالت ةاٜخ ٤ىاؿ یا تىٍی٪ ٜنارص ِؼ ػ

ٌنؼ ٌٱض ةپیٍنؼن ًتا ة  ؼ. ؿ

اورتاک کننؼگان چنؼ نٍٛ معتٱ٦ ػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت ١ٰامن ونالائی  :انىاع ظؼگیؽی
ٍاؿػ ؽیٲ ًمنٍػنؼ ک ـػػ:  می وامٲ م  گ

  ٌٰت: ٌالیت ىای مؼاٌٳ میان نیٌـ ىػؿگیـی ـ٤ؼاؿ شکٍمت ٌ ٜنارص ِؼ ػ ای ٔ
ٌٰت ؿا ةى هػلرتلی گـٌ  ١ًٰامن م٨ٍٝیت الرتاتیژیک ػاؿػ ٌ فمین ٌالیت  ًای ِؼ ػ

ٌان ٌ کاةٲ ٤ىای ى ٍاؿ ماننؼ کاپیما، پـ  لافػ.  می مـاىمر

  ای ىپاکمتان ػؿ امٍؿات ا١٤انمتان ٌ ذنگ  هٌیژ  ًة ًای ةیگانىمؼاظالت کىٍؿ
لافمان التعتاؿات پاکمتان )آی این آی( اف ٔـی٪ تصـیک ٔاٰتان  ًنیاةتی ک

 کنؼ.  می ربیىش٩انی ػؿ ا١٤انمتان ؿ  ًپاکمتانی ٌ وتک

  ٨ٍمیای وعٍی ىظٍٍمت ٌ 

  ٌٰت ماننؼ شقب ى هاظتال٤ات میان گـٌ  ًای لیالی مصٱی کىؿ٨اةت ای ِؼ ػ
ىا  الالمی ا١٤انمتان ٌ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان ةاٜخ تىؼیؼ این ؿ٨اةت

 وٍػ. می
ـٌىـ چنؼ ن٩ي نیٌـ ىا٤قٌن ةـ آن،  ـنگ وؼًای نٙامی ةین املٱٱی ]ػؿ این ٜ ، ه[ کم

ایتی ـػ گؾوتىا  ناِؿ م نیـٌ ىنٍف ىتا اورتاک کننؼگان  ها ةاٜخ وؼيآن ًناوی اف ٜمٱک
ٍان یک منتٞ ػؿگیـی ٌ مناٜف ًای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةى   ونالائی مناینؼ. ًٜن

                                                           
ٍامرب  134 ٍناما ػؿ ن ـاذًٝ وٍػ.  2۱13ةً رشس ٌیژگی ٌالیت ١ٰامن تٍلٖ ی  م
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ـاػ مٱکی تٍلٖ نیٌـ  :عىامل ظؼگیؽی ٌٰت ٌ نیٌـ ىتٱ٥ات ا٤ ای ىای ا١٤ان، ٜنارص ِؼ ػ
ؿػن شامیت ةاونؼگان ١ٰامن الالاً ةاٜخ ا٤قایي  ًنٙامی ةین املٱٱی ٌ ٜؼٳ ة ػلت ٌآ

ٍامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ١ٰامن وؼ.   ظؼمات ٜؼٳ ِٝی٦، شکٍمتؼاؿی اػاؿی، ٤ماػٜ
 .الت وؼه ىا تني ا٤قایي ةاٜخ لٍ چنؼین اف مناةٞ ٜاػالنً ٠یـ تٍفیٞ ٜامً،

ٍگیـی ٌ ؿلیؼگی ةً ن٩ْ ش٧ٍ٩ نیؽو های امنیتی ظولت: ناکامی  اورتاک کننؼگان ذٱ
ـػٳ ٌ ا٨ؼاٳ  ةرشی تٍلٖ نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا ٜامٲ ميم ذيت ذٱث اٜتامػ م
ـاػ مٱکی تٍلٖ نیـٌ ىای امنیتی  ـػنؼ. کاىي تٱ٥ات ا٤ ـای تامین ٌٱض تٱ٩ی ک شیاتی ة

ٍاٰی ا مٱی ا١٤ان ِم این لنؼ می ٌٰم ـانی ظٍػ ؿا ةاوؼ. یکی اف ٜٱامی ػینی اف  ٰینگاؿ نگ
 چنین ا٘ياؿ منٍػ: 

ه وٍػ تا ةاونؼگان مصٲ ة ةنا ةـ گ٥تً ىای یک ٜامل ػین، این گٍنً تٱ٥ات ةاٜخ می ً گٌـ
ٌٰت ةپیٍنؼنؼ.  ِؼ ػ

ـػٳ مصٲ اف ناکامی این نیٌـ ٌ يالاك ا٘ ًة اؿات یک لعنگٍی الت٪ وٍؿای ٌالیتی، م
ٍٰیت  ًػؿ پـٌل ًٜرٱ ی  ًای نٙامی ةین املٱٱی ةىای[ امنیتی اف نیٌـ ىانت٩اٯ ]ممئ نیٌـ
ٌاػاوت تا اف گـٌ  ًای امنیتی ا١٤انمتان چنان ناؿاُ ةٍػنؼ کى ٌ ى هآنان ؿا  ٰت ای ِؼ ػ

 شامیت مناینؼ:

ٍاػی  ٌنؼ انکىا٣، ا٤قایي میقان ٩٤ـ ٌ تؼاٌٳ ةیکاؿی ٌ ةیم ٍامٲ ةاٜخ کنؼی ؿ این ٜ
ـػیؼ  الت.  هگ

ٍتاه مؼت ةٍػنؼ. ؿئین  ـان پیأمؼ ىای ٜمٱیات ىای نٙامی ک اورتاک کننؼگان ىنٍف ىم نگ
ـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان  ٍٰین ا٘ياؿ ػاوت کً ٜمٱیات ىای ت٥ٍیٍی نی مٍلمًء مٝٱ

ٌٰت ؿا ٨اػؿ می ـٌه ىای ِؼ ػ ـٌد نیٌـ ىای امنیتی ا١٤ان  م٨ٍتی ةٍػه ٌ گ لافػ تا پن اف ظ
ـٌ ىای امنیتی ػٌةاؿه ػؿ لاشً شٍّؿ یا٤ ـاػی کً ةا نی تً ٌ شمالت تال٤ی ذٍیانً ؿا ٜٱیً ا٤

 ةیانؼافنؼ. ؿاهمٱی ا١٤ان کمک ٌ ىمکاؿی منٍػنؼ، ةً 
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ٍٰین مصٱی  ٌاشؼ ىای پ ـانی ظٍػ ؿا متنی ةـ لاظتاؿ ٨ٍمی  یکی اف ظربنگاؿان مصٱی نگ
ػ کً این نیٌـ ٍالت ظٍػ ٤ٝاٰیت می ا٘ياؿ ػاوت ٌ ا٤ٌق نتیرً ةاٜخ مناینؼ ٌ ػؿ  ىا ةً ظ

ٍاٳ ٌ اذتامٜات می ایراػ تني  وٍنؼ. ىا میان لایـ ا٨

ٍامٲ ٧ٍ٤  :مناةعفقاظ، رکىمت ظاؼی ضعیف، فلعان صعمات و تىؾیع غیؽ عاظالنه  ٜ 
ـ٧ معتٱ٦ وٝٱً ٌؿ لاظتً الت  ةاونؼه گان ١ٰامن ظأـ نىان لاظتنؼ کً  ،ذنگ ؿا اف ٔ

ٌٰت ػؿ  ٍانی ػ ٍاػی ؿا ا٤قایي نا ت ةٕی وؼن انکىا٣ ، ٩٤ـ ؿا افػیاػ ةعىیؼه ةیکاؿی ٌ ةیم
ـٌت  ػاػه الت .  ٍاػی ٌ ٜؼٳ ٤ ٍانان ة های کاؿی ةاٜخ وؼىةیم ای ِؼ ى هگـٌ  ًتا اکرث ذ

ٌٰت ةپیٍنؼنؼ. یکی اف مىاٌؿین وٍؿای ٌالیتی گ٥ت ک ـاػی ک ًػ  هتٍلٖ گـٌ  ًةیىرتین ا٤
ٌٰت التعؼاٳى ٌکالی مؼا٤ٞ ىلاٯ  25اٰی  14ن وٍنؼ، ةین ل می ای ِؼ ػ متنؼ. یکنت اف 

مصٱی گ٥ت:

ژہمٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ػؿ تعٍیَ ظؼمات،  ای ىٌ مناةٞ نیق ةاٜخ تىؼیؼ تني ىا  پٌـ
ٌاٳ  ًالت. یکنت اف ٤ٝاٰین ذامٝ هوعٍی ٌ ٨ٍمی وؼ ٌگـ  ًمتمتگی مٱی ؿا کىمؼنی پـ
 ٍ ـػیؼ تا  می ای مصٱی تٍفیٞىوٍؿا  ًماٰی ة هاف ٔـی٪ آن ٌذ ژہگ ای انکىا٤ی ؿا ى پٌـ

ـاٳ ىتٕتی٪ مناینؼ، ونالائی وؼ. ػفػی مماٜؼت  ٌگ متمتگی مٱی تٍلٖ ىای ماٰی پـ
ژہةقؿگان مصٲ یا تعٍیَ   ٥ًتيعٍی اّٜای وٍؿای ػؿ آن نمنا٤ٞ و ًػؿ منأ٪ کىا  پٌـ

ات ٨تٱی ٌ تني  ٍاٳ وؼىالت، ةاٜخ ا٤قایي مناٜف ٍامٞ ٌ ا٨  الت.  های مٍذٍػ میان ذ

ٜؼٳ مٍذٍػیت نٙاٳ ؿلمی  :ای ؼفمی ععلی و كضائیهععم مىحىظیت میکانیؿم 
ـػیؼ ًػؿ ٌالیت ١ٰامن نیق منرـ ة ٜؼاٰت  ات وعٍی ٌ ٨ٍمی گ الت.  هتؼاٌٳ مناٜف
مصاکم ػؿ ٌالیت ١ٰامن ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك، ٠یـ مٍجـ، ةٕی ٌ  هٌیژ  ًؿلمی ةای ىمیکانیقٳ 

ات شٲ ناوؼيةا ٤ماػ الت. اف این ذ هآٍٰػ ای ى ًگ٥ت ًةا٨ی میامننؼ یا ةنا ة هت مناٜف
ٍٰین ًیکی اف مناینؼگان مٍلم مٝٱ

ٌ ٨اچا٧ چٍب  ًػؿ ٌالیت ١ٰامن وامٲ مٝؼنکاؿی اشراؿ کـیم ًتراؿت ٠یـ ٨انٍنی ک
ـاه ـمین ٌ گـٌ  می چاؿت متنؼ وؼن م٩امات م٥مؼ مصٱی ٌ مر ـػػ، منتٞ جٌـ ای ِؼ ى هگ
ٌٰت ـات مصیٕی نیق ػاوتىا  ةاوؼ. این نٍٛ تراؿت می ػ ، ًمصالت ؿا متاجـ لاظت ًک ًتاجی
ـػیؼةاٜخ  ٍایؼ مصٱی اف ٌنایٞ ػٌةاؿ  می ٌ مانٞ آن هتؼاٌٳ ٩٤ـ گ منٍٙؿ  ًة هوٍػ تا ٜ

ـلؼ.  ًانکىا٣ مصٲ ة  مرص٣ ة



 
 

182 
 

 

 نلنه ىلس واليت لغامن ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ٌامؼاؿ  :ای امنیتی ملی افغانهتلىیت و اىالذ نیؽو  اکرث اورتاک کننؼگان ٌٱض ٌ امنیت ػ

این امـ وامٲ آمٍفه ٌ  ای امنیتی مٱی ا١٤ان پیٍنؼ ػاػنؼ.ىاٌالس ٌ ت٩ٍیت نیـٌ  ًؿا ة
ی  هٌیژ  ًرت ٜماکـ )ةيیق ةيتر ٍٰیت  هؼيٜ ًٍائی(، ةىنیٌـ ـ٤نت ممئ ـای ىگ ای ةیىرت ة

ـاػ مٱکی، ترؼیؼ تٝ ـمین ٌ گـٌ  هؼ متاؿف يتامین امنیت کىٍؿ ٌ مصا٤ٙت ا٤ ای ى هةا مر
ن ٤ٝاٰیت  ٌٰت، ا٤قایي ؿٌف ا٤ٌق ای ىای ممٱکی، ٌ مصٍ ٤ماػ اف ٣ٍ٥ٌ نیٌـ ىِؼ ػ

ٌکالی مؼا٤ٞ مصٱی چنین گ٥ت:  می ٱی ا١٤انامنیتی م ـػػ. یکی اف   گ

ـ٤تىا  وکایت ٍٰین مصٱی ا١٤ان نیق ٌٍؿت گ الت.  ًمتنی ةـ ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرشی تٍلٖ پ
ـػ نیـٌ  ٍالتنؼ تا ٜمٱک ٍٰین مصٱی ا١٤ان ای ىاورتاک کننؼگان ظ امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ پ

ٌٰت  ٌٰتی مىعٍاً اف ػ ـػ. ؿئین یکی اف مٍلمات ٠یـ ػ ـاؿ گی مٍؿػ نٙاؿت ٌ ةـؿلی ٨
ٍالت تا ظ

 

ٍا ًة ـاػ مٱکی مصا٤ٙت وٍنؼ، میقان ىةاٌؿ این ؿئین، چنین میکانیقٳ کمک ظ ـػ تا ا٤ ؼ ک
ـػنؼ.  ٌاةٖ مصٱی ةیىرت ت٩ٍیت گ ػ، ٌ ؿ  پالعگٍئی ةٱنؼ ةٌـ

ـٌ  ًة ًنٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ ؿاةٕ ـٌ ىنی ای امنیتی مٱی ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نی
ـٌ ىا١٤ان اف  ای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا ِٝی٦ ٌ م٥مؼ ىم مت٥اٌت ةٍػنؼ. ةّٝی اف آنان نی

 ٍ ٍا هانؼظ ـٌ ىٌ ظ ـٌد کامٲ نی ـا آنىان ظ ـٌ يای ةین املٱٱی وؼنؼ فی ای ةین املٱٱی ؿا ىا نی
ـاةـ منا٤ٞ ا١٤انمتان منٍػنؼ.  ًم ةيٌ مت ًٜامٲ ذنگ ػانمت شامیت اف منا٤ٞ پاکمتان ػؿ ة

ٍا ـٌ ىان شامیت ةیىرت ىلایـ اورتاک کننؼگان ظ ای ةین املٱٱی وؼنؼ ٌ ىٍائی اف لٍی نی
ـٌ  ـػٳ ؿا ةای ىنی منٍٙؿ کمث شامیت وان ذٱث  ًا١٤ان ؿا تىٍی٪ منٍػنؼ تا اٜتامػ م

ٍان ٜامٲ  ًای امنیتی مٱی ا١٤ان نیق ةى٤ماػ اػاؿی ػؿ ٣ٍ٥ٌ نیٌـ مناینؼ. ػیگـ  ٜن
ـػیؼ. اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک ات تٱ٩ی گ ـػٳ ٌ منتٞ ػؿگیـی ٌ مناٜف ایتی م م٩امات  ًناِؿ

ٍٰین مٱی ا١٤ان ٌ ؿیالت امنیت مٱ ای ى هـ يی اؿتتآ نقػیک ةا ذنگماالؿان ٌ چپ
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 ًٌ ػؿ ةما منرـ ة ه٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی وؼ ًلیالی ػاؿنؼ. این امـ ةاٜخ اػام
 وٍػ.  می ای ذنایتکاؿانى ًمٍئٍنیت وتک

اکرثاً شکٍمت ػاؿی  :ةا فقاظ اظاؼی هتؽوید رکىمت مزلی، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ـػٳ ة هِٝی٦ ٌ ٤ماػ گمرتػ ن ةـ این  ًؿا ةاٜخ ةی اٜتامػی م ٍانؼنؼ. ا٤ٌق ٌٰت ظ ، ًمىػ

الت، ٌ تٝیین  هةیي اف شؼ م١ٱ٪ ٌ ػاؿای ٔـفاٰٝمٲ اػاؿی پیچیؼ ًمناینؼگی ٨ٍمی ک
ٌاةٖ ن ـانی ػیگـ ةاونؼگان مصٲ ًم٩امات اف ٔـی٪ ؿ ـای انتعاةات نگ ةاوؼ.  می اف مر

ٍا ـات ةنیاػی ػؿ لیمتمىاورتاک کننؼگان ظ ـکناؿی م٩امات م٥مؼ ٌ ٠یـ  ان ت١یی لیالی ٌ ة
ـای ٌٱض ٌ ىممٱکی وؼنؼ.  ـات ؿا پیي رشٓ رضٌؿی ة ـ چنؼ اورتاک کننؼگان چنین ت١یی

ـػنؼ، آن ٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت ١ٰامن مصمٍب ک مانٞ  ًرت شکٍمتؼاؿی ؿا کيا مٍػٯ ةيجتات ػ
ـػػ، اؿائ ٍانمتنؼ. ٜٱی اٰـ٠م آن، ؿئین یکی اف مؼاؿك  ًظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ اػاؿی گ نت

ٍاٰی اٰینگاؿ ایراػ یک میکانیقٳ نٙاؿتی ؿا پیىن ٌٰم  اػ منٍػ:يمصٱی ػؿ 

ن وؼىاورتاک کننؼگان  ٍالتنؼ تا اف ػ٤اتـ وان ةیٌـ ـاػ لیالی ظ  همچنان اف م٩امات ٌ ا٤
ـانی  ًٌ ة ـػٳ ةا آنىمنٍٙؿ لمٞ نٙـیات ٌ نگ ا ػیؼاؿ مناینؼ. یک ظانم منقٯ ػؿ يای م

ٍاٰی ٨ـ٠  ئی چنین گ٥ت:  ًٌٰم

ـای تامین جتات ٌ ٌٱض شتمی ٌ الفمی  مٍذٍػیت شاکمیت ٨انٍن ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی نیق ة
ومٍٯ اٌالس نٙاٳ ش٨ٍ٩ی ؿا  ًوؼ. اورتاک کننؼگان یک ةاؿ ػیگـ اٌالشات ة ًپنؼاوت
چنین اٌالشات الالاً مصاکم ؿا  ًاؿ ػاوتنؼ کيـچنؼ اورتاک کننؼگان ا٘ىاػ منٍػنؼ. يپیىن

ٍا ات ؿا ى٨اػؿ ظ  ، مٍجـ ٌ رسیٞ شٲ ٌ ٤ٍٲ مناینؼ، ًٜاػالن گٍنۀ ًةؼ لاظت تا مناٜف

اورتاک کننؼگان انکىا٣ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ؿا  :اكتياظی تزلم انکناف احتامعی و
ـای ٌٱض ٌ جتات م ٍانؼنؼ. ةية ـٌت يم ٌ رضٌؿی ظ ای کاؿی ىتٍػ کی٥یت آمٍفه، ایراػ ٤

ٍانان، شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیان ـای ذ ژہ ًمناةٞ ٌ تعٍیَ ٜاػالن ًة ًة  پٌـ
ـػٳ می ای انکىا٤یى ٍانؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ ذٱث شامیت م ٌٰت ٌ متاؿف  ت ـای ػ ةا  هة

ٍانان تٍلٖ گـٌ  ٌٰت ةافی کنؼ. ى هالتعؼاٳ ذ  ای ِؼ ػ
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ٌٰت  ٍاىاورتاک کننؼگان اف ػ گؾاؿی ةیىرت ػؿ انکىا٣ فؿاٜت ػؿ  ًان رسمایىمچنان ظ
ٍٰیؼی اف مناةٞ آةی وؼنؼ. اف ػٌ ػؿیای ٌالیت ١ٰامن ػؿ  هٌالیت ١ٰامن ٌ الت٥اػ ت

ٍاٰی  ٍا می ای ٜٱیىنگ ٌ اٰینگاؿىٌٰم ـای آةیاؿی ٌ ت ٍٰیؼ ةـ٧ الت٥اػىن ة  همچنان مناةٞ ت
ٍایؼ ٌالیت وؼ می منٍػ. انکىا٣ فؿاٜتی ٍانؼ ةاٜخ ا٤قایي ٜ ـٌت  هت ای کاؿی ىٌ نیق ٤

ـای ةاونؼگان مصٲ ٤  اؿ منٍػ: يلافػ. یک مىاٌؿ وٍؿای ٌالیتی چنین ا٘ می مـاىؿا ة

ٌاةمت ػؿ  هیک مٍٍِٛ پیچیؼ ًماٰکیت فمین الت ک ًة ًةا ٌذٍػ آن، انکىا٤ی فؿاٜت 
٠ٍث فمین تٍلٖ  ًة ًمچنان ػؿ ؿاةٕىةاوؼ. اورتاک کننؼگان  می لٕض کىٍؿ

ٍاٰی اٰینگاؿ پیىن ٌٰم اػ يذنگماالؿان ٌ م٩امات مصٱی ٌصتت منٍػنؼ. یک ٜامل ػین اف 
ـنام ًمنٍػ ک ٌٰت ةایؼ ة ـنام ًػ ـػ ٌ این ة امٲ و ًاٌالس ماٰکیت فمین ؿا ؿٌی ػلت ةگی

ات ةٍػ ٌاپن گیـی فمین ٌ تمٱیم ػ ًک همیکانیقٳ شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف ٍانائی   ًی آن ةىت
 ةاوؼ. ًماٰک ممتص٪ آن ؿا ػاوت

ٌاةمت ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان ة کىٍؿ  ًة ًانکىا٣ ا٨تٍاػی ١ٰامن 
ٌالیت رش٧ کىٍؿ ؿا ةا  هی ؿا منٍػنؼ تا شٍف ـاىىاػ اشؼاث وايةاوؼ ٌ پیىن می چین

ٌن٪  هاین ٌالیت ةا چین ٌٌٲ وؼ ًةؼظىان ٌٌٲ منایؼ چنانچ الت. این امـ تراؿت ؿا ؿ
ٍا ٍا ًرش٨ی ػؿ کٲ ة هؼ ةعىیؼ ٌ شٍف ىظ  نؼ وؼ. ىومٍٯ ٌالیت نٍؿلتان اف آن ممت٥یؼ ظ

اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ن٩ي ٌ  :ىلس و رل و فيل مناؾعات مزلی هتىظ پؽوفهة
ـاػ تٝ همىکٍک ةٍػمٍجـیت وٍؿا ٌالیتی ٌٱض  ـػنؼ. ةّٝی ا٤ ـانی ک ـاف نگ ؼ اّٜای يٌ اة

ـػ ـلي ة ای وان ٩٤ٖ ىپمت  ًاکرث اّٜای این وٍؿا ة ًػاؿنؼ ک می اؿيا٘ هوٍؿا ؿا فیـ پ
ٍان یک منتٞ اِا٤ی ٜایؼاتی ًة ـنؼ. ة می ٜن ٍالتنؼ ى ًنگ ـتیث، اورتاک کننؼگان ظ مین ت
ٌٰتی ىػاؿای پمت  ًاّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ک هآنٝؼ ًک ـتیث  ًمتنؼ )ٌ ةىای ػ این ت

ـنؼ( اف لمت  می اف چنؼ ٔـی٪ مٝاه ـکناؿ وٍنؼ. لایـ اورتاک کننؼگان ىگی ای وان ة
ٍا لىظ ـاگیـ وؼنؼ ک ًان چنان پٌـ ٍانان،  همتّمن اورتاک گمرتػ ًٌٱض ٤ فنان، ذ

 مؼنی، اّٜای وٍؿای مصٱی ٌ اشقاب لیالی ةاوؼ.  ًمناینؼگان ذامٝ

ٌٰت کى هػؿلتی ٌ اٌاٰت اّٜای گـٌ  ًة ًػؿ ؿاةٕ ـٌل ًة ًای ِؼ ػ  هٌٱض "مؼ٠م" وؼ ًپ
اکرث ذنگرٍیان  ًػاؿنؼ ک می اورتاک کننؼگان اؽٜان ًات ٌذٍػ ػاؿػ چنانچيانؼ وک ٌ وت

ـٌل ً]ة همؼ٠م وؼ ـاػ پائین ؿتت ًپ ةناةـ ػالیٲ ا٨تٍاػی،  ًیا اوعاٌی ةٍػنؼ ک ًٌٱض[ ا٤
این  ً. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةهظأـ ٩ٜیؼ ًة ًوعٍی، ٨ٍمی یا ذنائی میرنگیؼنؼ ن
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ٌٰت ؿا ت٩ٍیتى٤ٝاٰیت  ًمىکالت ٤ٝٱی ک ًةٍػنؼ ک ه٩ٜیؼ ةعىؼ ٌ  می ای ٜنارص ِؼ ػ
ٍان  ـاؿ ػاػ ٌ اف ٔـی٪  گٍنۀ ًةذنگرٍیان ؿا تىٍی٪ میکنؼ، ؿا میت ـتـ مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ ٍج م

ات ٌ ى ًـٌلپ ـنامىای ٠یـ ؿلمی ٌ لنتی شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف منٙم ظٱٞ  ًمگاٳ ةا یک ة
ـػاظت. رسمٝٱم یک مکتث ػظرتان ًلالس ة  رتالٳ چنین گ٥ت: يـ ميػؿ و ًآن پ

ٌٰت، ةّٝی اف اورتاک کننؼگان اف پـٌلى هٌٱض ةا گـٌ  ًة ًػؿ ؿاةٕ گ٥تگٍ ةا  ًای ِؼ ػ
ـػنؼ ٌ گىایي ػ٤رت ٔاٰتان ػؿ ٨ٕـ ؿا گامی ػؿ این ؿالتا ىا  هٔاٰتان ٌ لایـ گـٌ  شامیت ک

ـػنؼ. یک ٜامل ػین ةاف وؼن ػ٤رت ٔاٰتان ػؿ ٨ٕـ ؿا  وم
ـػ.    تٱ٩ی ک

 اظات مؽظمهپینن .5
 ًاؿائاػات ؽیٲ ؿا ػؿ ؿالتای ت٩ٍیت ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ١ٰامن ياورتاک کننؼگان پیىن

 منٍػنؼ: 

ای ىاٌالشات ةایؼ ػؿ ٣ٍ٥ٌ نیٌـ ( 1) :ای امنیتی ملی افغانهتلىیت و اىالذ نیؽو 
ـ٤ت ـػنؼ. این مٍٍِٛ وامٲ آمٍفه ٌ ىا  ٌ این نیٌـ ًامنیتی مٱی ا١٤ان ٌٍؿت گ ت٩ٍیت گ

ٍٰیت (2)ٍائی(، ىشامیت  هٌیژ  ًرت ٜماکـ )ةيیق ةيتر ـ٤نت ممئ ـای تامین ىپؾی ای ةیىرت ة
ـاػ مٱکی،  ـمین ٌ  ًٜٱی هؼ متنی ةـ متاؿف يترؼیؼ تٝ(3)امنیت کىٍؿ ٌ مصا٤ٙت ا٤ مر

ٌٰت، ى هگـٌ  ای ممٱکی، ٌ مصٍ ٤ماػ اػاؿی اف ٣ٍ٥ٌ ىا٤قایي ٤ٝاٰیت (4)ای ِؼ ػ
ـػػ می ای امنیتی مٱی ا١٤انىنیٌـ  ای امنیتی مٱی ىنیـٌ ا٤قایي پالغ ػىی ( 5؛ )گ

ٍٰین  ٍٰین مٱی ٌ پ ای امنیتی مٱی ا١٤ان ى٤ماػ اػاؿی ػؿ ٣ٍ٥ٌ نیٌـ ( 6؛ )ا١٤ان، پ
ـتکتین آن اف لمت  ًةایؼ اف ةین ؿ٤ت ـنؼ. ىٌ م ـاؿ گی ـکناؿ ٌ مٍؿػ مرافات ٨  ای وان ة

ـات ( 1) :ةا فقاظ هتؽوید رکىمت مزلی، راکمیت كانىن و متاؼؾ  الفٳ الت تا ت١یی
ل هگمرتػ ٌٰتی ةىا ً ػؿ پٌـ ل ًٌ اػاؿات ػ ، های ٤ٝٱی ةیي اف شؼ پیچیؼى ًمیان آیؼ. پٌـ

ـای تٝیین م٩امات ة ًٌ فمین هم ةٍػي٠یـ رضٌؿی ٌ مت ٌاةٖ ن ًؿا ة ٍاةٖ ٤ ًالاك ؿ  مـاىِ
ـ٤ی وٍػٜ ًلافػ. یک کمیمیٍن ممت٩ٲ ةایؼ ة می ٍان میکانیقٳ نٙاؿتی مٝ م٩امات ( 2؛ )ن
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ن وؼٌ لیالتمؼاؿان ةایؼ اف ػ٤اتـ وان  ـانی  ًٌ ة هةیٌـ ای ىمنٍٙؿ التامٛ نٙـیات ٌ نگ
ـػٳ ةا آنان مال٨ات مناینؼ مصاکم نیافمنؼ  هٌیژ  ًای ٨تٱی ش٨ٍ٩ی ةىمیکانیقٳ ( 3؛ )م

ات  ًاٌالشات الت تا ٨اػؿ ة ـػنؼًٜاػالن گٍنۀ ًةشٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف  ؛، مٍجـ ٌ رسیٞ گ

ـٌت ية( 1) :تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی ای کاؿی ىتٍػ کی٥یت آمٍفه، ایراػ ٤
ٍانان، شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیان ـای ذ ژہ ًمناةٞ ٌ تعٍیَ ٜاػالن ًة ًة  پٌـ

ٍگیـی اف  می ای انکىا٤یى ٌٰت ٌ ذٱ ـای ػ ـػٳ ة ٍانؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ ذٱث شامیت م ت
ٍانان تٍلٖ گـٌ  ٌٰتی ای٥ا منایؼى هالتعؼاٳ ذ یىرت ػؿ گؾاؿی ة ًرسمای( 2؛ )ای ِؼ ػ

ومٍٯ آب( یک  ًاف مناةٞ ٔتیٝی این ٌالیت )ة هانکىا٣ فؿاٜت ٌالیت ١ٰامن ٌ الت٥اػ
ٌاةمت ًاف فمین وؼیؼاً ة هةاوؼ. الت٥اػ می امـ رضٌؿی الت.  ًمٍٍِٛ ماٰکیت فمین 

ـنام ٌٰت ةایؼ ة ـنام ًػ ـػ ٌ این ة وامٲ میکانیقٳ  ًاٌالس ماٰکیت فمین ؿا ؿٌی ػلت ةگی
ات ةٍػ ٌاپن گیـی فمین ٌ تمٱیم ػ ًک هشٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف ٍانائی  ماٰک  ًی آن ةىت

رش٧ ؿا ةا ةؼظىان ٌٌٲ کنؼ، اشؼاث  هشٍف  ًک ـاهىوا( 3؛ )ةاوؼ ًممتص٪ آن ؿا ػاوت
ـػػ چنانچ ٍاٌالتی ػاؿػ. این امـ تراؿت ؿا ةیىرت  ؿاهٌالیت ةؼظىان ةا کىٍؿ چین  ًگ م
ٌن٪ ةعىیؼ ٍ  هؿ ـػػ.  می ومٍٯ ٌالیت نٍؿلتان اف آن ممت٥یؼ ًرش٨ی کىٍؿ ة هف ٌ ش  گ

 ًاّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ک(  1) :ای مزلیهتنه  هتىظ ؼونع ىلس و ؼفیعگی ةهة
ٌ ىلمت  ـکناؿ وٍنؼای ػ ل( 2؛ )ٰتی نیق ػاؿنؼ، ةایؼ ة ـاگیـ ةاوؼ ک ًپٌـ  ًٌٱض ةایؼ چنان ٤

ٍانان، مناینؼگان ذامٝ همتّمن اورتاک گمرتػ ای مصٱی ٌ ىمؼنی، اّٜای وٍؿا  ًفنان، ذ
ٌٰت ؿا ت٩ٍیت ى های گـٌ ى٤ٝاٰیت  ًمىکالت کنٍنی ک( 3؛ )اشقاب لیالی ةاوؼ ای ِؼ ػ

ٍان  می وٍػ، ؿا می ٌ ةاٜخ تىٍی٪ ذنگرٍیان هةعىیؼ ـتـ مٍؿػ ؿلیؼگی  گٍنۀ ًةت مٍج
ـاؿ  ـػ ٨ ـنام (4) گی ٌٰت ى هةا ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌ  گ٥تگٍ( 5؛ )منٙم ظٱٞ لالس  ًة  ای ِؼ ػ

ـای ؿلیؼن ةً ٌٱض ٌ آوتی مٱی .  ـنامً ذامٞ ة  ةً شیخ یک ة
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ةیانگـ ظالٌ ًن٩ى این  ًة ًةاوؼ ک می اػاتیيای اف مٍٍِٜات ٌ پیىن ًٌالیتی ة

ٍان ةعىی اف مـشٱ ـنام 2 ًٜن ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض ػؿ ٌالیت ىگ٥تگٍ  ًة ای م
ـ٤ت ـنؼىا  الت. این ةصخ ًنٍؿلتان ٌٍؿت گ ـکق گـٌ ىةصخ  هػؿ ةـ گی ی، ىای متم

ـاػی، ٌ نٙـ لنری ى ًمٍاشت ٌنؼ ا١٤ان يو 5۱ةا نقػیک  ًمیتاوؼ کائی ىای ان٥ ـ
 ًػؿٌالیت نٍؿلتان انراٳ وؼ. اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ لیالی ة
ٌٰت، ةقؿگان مصٲ، ٜٱامی ػین، مناینؼگان ذامٝ  ًومٍٯ اّٜای وٍؿای ٌالیتی، کاؿمنؼان ػ

ـػ  ٍانان گ ـ٤ىای ى، تاله ًمرت اینکيةٍػنؼ. م هم آمؼىمؼنی، ٌ ذ ت تا ػیؼگا م ٌٍؿت گ
ـػنؼ تا اف ػیؼگاى ٍانان نیق کمث گ  ةؼلت آیؼ. ًکٲ ذامٝ های فنان ٌ ذ

ٍان ةً ىا ةصخ این ـػٳ ىای گ٥تگٍ اف ةعىی ٜن ـنامً ػٌٳ مـشٱً مٍؿػ ػؿ ا١٤انمتان م  ة
 ػؿ ا١٤انمتان ةىــ ش٧ٍ٩ ممت٩ٲ کمیمیٍن ٌ مؼنی ذامًٝ ىای لافمان11 تٍلٖ ٌٱض
ٌنؼان تن 45۱۱ اف ةیي ةا مىٍؿت ػؿ مٱی لٕض  انراٳ کىٍؿ ٌالیت 34 ػؿ ا١٤ان ويـ
ـ٤تً ٌٍؿت وؼ،  .الت گ

 معؽفی والیت: وضعیت حغؽافیائی، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی .2
کیٱٍ مرت مـةٞ ػؿ وامٯ رش٧ ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاؿػ ٌ  9267ٌالیت نٍؿلتان ةا مماشت 

 16۱ٍٔٯ  ًٌالیت نٍؿلتان ةةاوؼ.  می م مـفىةا ٌالیات ةؼظىان، کرن، ١ٰامن ٌ پنرىیـ 
٥ت ىمـفی ةا پاکمتان ػاؿػ. این ٌالیت ػاؿای  هکیٱٍ مرت مـف مىرتک ةا چنؼین گقؿگا

ٍاٰی ٌام ًةاوؼ ک می ٌٰم ـاٳ،  ٍگ ٌآب، کامؼیي، مانؼٌٯ، ن ، ٌ ًٜتاؿت انؼ اف: ةـگ متاٯ، ػ
ـکق این ٌالیت اف ٔـی٪ ٌالیت کرن ٨اةٲ ػلرتك ةٍػ کیٱٍ مرت  29۱ٌ شؼٌػاً  هیگاٯ. پاؿٌن م

ـکقی ٌ ٠ـةی ًػاؿػ. ٌالیت نٍؿلتان ػاؿای ل ًفمینی ٤اٌٱ ؿاهاف کاةٲ اف   ٌاػی رش٨ی، م
ٌاػی  می ـکقی آن اف ٔـی٪ ٌالیت کرن اف ٔـی٪ ذاػىةاوؼ.  ی ظاکی ٨اةٲ  های رش٨ی ٌ م

 ةاوؼ. می ٌاػی ٠ـةی آن اف ٔـی٪ ٌالیت ١ٰامن ٨اةٲ ػلرتك ًةاونؼ؛ ػؿ شاٰیک می ػلرتك

پنز ٨ٍٳ  ًة ًن٥ٍك ػاؿػ ک 4812۱۱الاك تعمین م٩امات مصٱی، ٌالیت نٍؿلتان  ًة
ؼ(، کاٰى 65وٍػ: کتا ) می ت٩میم ؼ(، ٌمائی ) 2۱) ًػٌؿ ؼ(، پمیٍ ) 1۱ػٌؿ ؼ( ٌ  3ػٌؿ ػٌؿ

ؼ ةا٨ی مانؼ 1ائی ) ًپى ؼ(. یک ػٌؿ ای وامٲ کٍؿػؿ، گٍذـ ٌ ىآن ؿا ا٨ٱیت  هػٌؿ
 ؼ.ىتىکیٲ میؼىا  پىتٍن

ـاةـ شمالت وٍؿویان آلیث پؾیـلاظتاؿ ٌ  ـکیث لیالی ٌالیت نٍؿلتان ػؿ ة ةاوؼ.  می ت
ای ىػؿ آن ٜمٱیات  ًالت ک هوٍؿویان ةٍػ هاینمٍ، این ٌالیت گؾؿگا ًة 197۱ی  ىًاف ػ

، ةمیاؿی اف 1992ػؿ لاٯ  انؼ. پن اف رسنگٍنی شکٍمت نریث هللا همـفی انراٳ ػاػ
ػٰیٲ اؿاِی  ًػاوتنؼٌالیت نٍؿلتان ةاػی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٤ٝاٰیت ياشقاب ذ
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 ٍ ٌایي، پناىک ـمانؼ هگاىمتان ٌ ػؿ انق ـای ٤ ان شقب الالمی گٱث اٰؼین شکمتیاؿ ىامنی ة
ةٍػ. اف آن فمان  1994پن اف وکمت وان ػؿ کاةٲ ػؿ لاٯ  هٌیژ  ًاف رسارس ا١٤انمتان، ة

ومٍٯ  ًی، ةای وٍؿوى هامن ٌ مصٲ آمٍفه لایـ گـٌ  هگاىتاکنٍن، ٌالیت نٍؿلتان پنا
 هةٍػ ها٩ٰاٜؼ ًذنتي لٱ٥ی، ٔاٰتان )ا١٤انی ٌ پاکمتانی( ٌ ذنگرٍیان ظاؿذی، منرمٱ

 .135الت

 و تزلیل حنگ: انىاع و عىامل حنگ هتخؿی .3
ٍٛا ذنگ ػؿ این ٌالیت ؿا  :انىاع حنگ ةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٔی٥ی اف ان

 وٍػ:  می ؽیالً ترشیض ًونالائی منٍػنؼ ک

ات وعٍی ٌ ٨ٍمی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان مٝمٍٯ و كىمی: مناؾعات مضيی ةاوؼ  می مناٜف
ٍٰین مٱی ا١٤ان ػؿ لٕض ىٌ ػؿ نتٍػ نیٌـ  ـنگ پ ای امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ شٍّؿ کم

ٍاٰی ا٤تؼ. این ظالء امنیتی ػؿ نتٍػ یک لیمتم  می ةیىرت ات٥ا٧ىا  این ظٍٍمتىا  ٌٰم
ات ؿا شٲ ٌ ٤ٍٲ منایؼ ةؼتـ وؼ ٤ًٝاٯ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ک ٍانؼ مناٜف ، ًالت. ػؿ نتیر هةت
ات شٲ نا وؼ ـگ همناٜف ات ىا ً ةا٨ی میامنؼ یا اف ٔـی٪ ذ یا مراؿی شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف

ـاؿ ـنؼ ک می ٔاٰتان مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ ل ًگی ٍانؼ منتز ة میىا ً این پٌـ ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرشی  ًت
ـػنؼ.   گ

ـمن٥ؾ ٌالیت نٍؿلتان ةا   مضالف ظولت:و های ظؽفعاؼ و عنارصمناؾعات میان نیؽ  مـف پ
ات میان نیـٌ  ًپاکمتان ة ٌاٳ مناٜف ٌٰت )ةىمٍٯ ىتؼ ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػ ـ٤ؼاؿ ػ ای ٔ

ـػ ػٰیٲ ٜؼٳ  ًالت. اما، ة هٔاٰتان، تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی ٌ شقب الالمی( کمک ک
ٌالیت نٍؿلتان، ای امنیتی مٱی ا١٤انمتان ػؿ ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌ ىشٍّؿ نیـٌ 

ٌٰت اف این ٌالیت ة مناینؼ ٌ  می هامن" الت٥اػ هگاىیک "پنا ًمحاة ًٜنارص ِؼ ػ
ـای آمٍفه نیـٌ هٌ اّٜای ا٩ٰاٜؼىا  ذنگرٍیان ظاؿذی )ةىمٍٯ ٜـب ای ظٍػ ى( اف آن ة

ٌٰت اف ى ًکؾا، ٔت٪ گ٥تىکننؼ.  می هالت٥اػ ای ةـظی اف اورتاک کننؼگان، ٜنارص ِؼ ػ
ٍان پایگا ًٌالیت نٍؿلتان ة ـای ن٥ٍؽ ةىٜن ٌالیات ػیگـ، ةىمٍٯ ةؼظىان، کاپیما، ٌ  ًی ة

ٌٰت الت٥اػ ـای ةی جتات لاظنت ػ ٌٰت ةاالی ةاونؼگان  می ه١ٰامن ة کننؼ. ٜنارص ِؼ ػ
ـاػ ؿا مٍؿػ همنٍػ ًشمٱ مصٲ نیق ـاؿى، ا٤ ـػٳ ؿا افةینىػ می ؼ٣ ٨ ٍاوی م ـنؼ ٌ  می نؼ، م ة

ٌٰت ًم ةيمنافٯ اوعاً مت  کىنؼ. می آتي ًؿا ة شامیت اف ػ

ٍٰین مٱی نیق  ٍٰین مصٱی ٌ پ ات میان ةاونؼگان مصٲ ٌ پ ةـظی اورتاک کننؼگان اف مناٜف
ـػٳ نمتت ة ًظرب ػاػنؼ ٌ ػٰیٲ آن ة ن م ٤ماػ ٌ اؿتکاب ذنایات اف لٍی  ًظىم ؿٌف ا٤ٌق

ٍٰین مٱی ا١٤ان نمتت ٍٰین مصٱی ٌ پ ـلٍنٲ پ ای ى ًنؼ. ةناةـ گ٥تىػ می یک تٝؼاػ پ

                                                           
ٍناما مٍؿط نٍمرب   ـ٤ی ٌالیت نٍؿلتان تٍلٖ ی ـاذًٝ وٍػ. 2513ةً مٝ   135م
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ٍٰین مٱی ا١٤ان م٩ؼاؿ فیاػ ؿ٠ٌنیات ؿا ک یک مال ـلٍنٲ پ ػؿیا٤ت  ًانىما ًاماٳ، پ
ـای م٥اػ وعٍی ظٍػ ة ـلاننؼ. یک تن اف مناینؼگان ذامٝ ًمینامینؼ ة ه می مؼنی ػؿ  ٤ًٌـ

 ةا مٝا٤یت اف مرافات، ػالتان ؽیٲ ؿا رشس ػاػ: ًؿاةٕ

ٍامٲ ذنگ ؿا ونالائی منٍػنؼ  :عىامل حنگ ةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٔی٥ی اف ٜ
ظؼمات الالی، ٤ماػ، مٝا٤یت اف  ًا، ػلرتلی مصؼٌػ ةىوامٲ ٩٤ـ، نتٍػ فیـ ةنا ًک

ٌٰتیای ٠یـ ىاػ يمرافات، ٌ ن ٍامٲ ػؿ ظیٱی اف ن٩آ  ًوٍػ. ػؿشاٰیک می ٤ٝاٯ ػ این ٜ
ـا٤یائی آن، ٌ ة ًا١٤انمتان نیق ٌذٍػ ػاؿػ، اما ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ة ٌای ذ١  ًػٰیٲ انق

ٌٰت ٌ ذامٝيةی تٍذ ًک ًلتث آنچ وٍػ،  می ًنٍؿلتان گ٥ت ًةین املٱٱی نمتت ة ًی ػ
ٍامٲ ػؿ این ٌالیت ٌظیم تـ ةٍػ ـات این ٜ یک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی ةا ن٥ٍؽ  الت. هتاجی

ـا٤یائی ٌالیت نٍؿلتان ؿا اینٍٕؿ ةیان منٍػ:  م٨ٍٝیت ذ١

ٌالیت نٍؿلتان ٌ  ًٜؼٳ ػلرتلی ة :ععم انکناف ، ظفرتفی مزعوظ ةه صعمات افافی
ػٰیٲ  ًةمیاؿی ا٥ٔاٯ ة الت. ًػؿ ػاظٲ ٌالیت ةاالی انکىا٣ تاجیـ ذؼی ةرا گؾاوت

ٍاننؼ ٌ ة می پاکمتان ػؿك کمتٍػ مکاتث ٤ٝاٯ ٌ مٝٱمین ػؿ  یک تن اف  ًگ٥ت ًظ
ـأی ةتاؿ میأینؼ ٌ " " یک تٝؼاػ ػیگـ ةی ةقؿگان ٨ٍمی ا٤

ٍاػ ةا٨ی میامنؼ، ٌ ة ٍاػی ى ًل ػٰیٲ  ًمچنان پاةـذالت. ةىمین ػٰیٲ میقان ةٱنؼ ةیم
ـػٳ ٌالیت نٍلتان مرتٍؿ انؼ ذى ًٌ و٥اظانىا  نتٍػ کٱینیک ـا٨تت يا، م ت تؼاٌی ٌ م

ٍاؿ ل٥ـ کننؼ، ٌ ةناةـ گ٥تىیات ٌال ًای ٌصی ةى ای یک مالٳ اماٳ، یک تٝؼاػ اف ى ًمر
 نؼ.ىای ظٍػ ؿا افػلت میؼىاؿ ذان ىکرن ٌ ننگـ  ؿاهاین مـیّان ػؿ ممیـ 

ـا٤یائی نٍؿلتان ٌ نا امنی گمرتػ ػؿ این ٌالیت ةاالی شکٍمتؼاؿی ظٍب نیق  هم٨ٍٝیت ذ١
ٌٰتی ٌ م٩امات ٌالیتی ظاؿد اف الت.  ًتاجیـ من٥ی ةرا گؾاوت ةمیاؿی اف نياػ ىای ػ

ـىاؿ ممت٩ـ ةٍػه ٌ اف آنرا ٤ٝاٰیت می کننؼ.  ٌالیت نٍؿلتان ػؿ ٌالیات کرن، ١ٰامن ٌ ننگ
ٌٰت یک گاٳ الفٳ ػؿ امـ  اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ کً شٍّؿ ٤قیکی ٌ لیالی ػ
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ـػػ. م٩امات ٌالیتی  یشامیت اف انکىا٣ ٌ رسمایً گؾاؿی ػؿ این ٌالیت مصمٍب م گ
ـاٳ می ةیىرت کً ػؿ ػاظٲ نٍؿلتان ةرس می ٍاٰی نٍؿگ ٌٰم ـنؼ، ةیىرت ػؿ  ةاونؼ کً ؿاةًٕ  ة

ٌاػی ىای رش٨ی ٌالیت ٨ٕٞ می ـکقی ٌ  ٍاٰی ةا پاؿٌن ٌ لاشات م ٌٰم ةاوؼ. یک  این 
ـاٳ گ٥ت: ٍاٰی نٍؿگ ٌٰم  ظربنگاؿ مصٱی اف 

اورتاک کننؼگان ظرب ػاػنؼ   :فقاظ، رکىمت ظاؼی ضعیف و نا کاؼآیی نهاظ های امنیتی
ٍامٲ  ـػٳ نمتت ةً کً ٤ماػ اػاؿی ٌ مٝا٤یت اف مرافات ٜ ٜمؼه ػیگـ ةی اٜتامػی م

ٌٰت می ةاوؼ. ةناةـ این، آنيا گاٳ ىای ؿا ةً منٍٙؿ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تامین تٕتی٪  ػ
ـاةـ ٨انٍن ذيت ػلت یا٤نت ةً یک ٌٱض ػامئی ونالائی منٍػنؼ. ميمرت اینکً،  ٜاػالنً ٌ ة

ـػاؿی اف آن  نیاورتاک کننؼگان م٩امات ٌالیتی ؿا متيم ةً مىتٝٲ لاظنت ناام ـه ة ىا ٌ ةي
ةً ن٥ٞ ظٍػ وان ػؿ ٌالیت نٍؿلتان منٍػنؼ. یک تن اف مناینؼگان یک نياػ ذامًٝ مؼنی 

ٌامً ػؿ فمینً چنین گ٥ت: ٍاٰی  ٌٰم  ػؿ 

 ًنؼؿت ة ًاؿ شٍّؿ ػاؿنؼ ٌ ةىن ػؿٌالیت ننگـ ةمیاؿی اّٜای وٍؿای ٌالیتی نٍؿلتا
ةاوؼ. ةناةـ  می ا ةا مؤکٱین اٌٱی وان ٨ٕٞي، اؿتتآ آنًػؿ نتیر ًکننؼ ک می نٍؿلتان ل٥ـ

ـای انکىا٣ فیـةنا ًی ؿا ک ًای اورتاک کننؼگان ةٍػذى ًگ٥ت ٌٰت ة ىا  ا، ةىمٍٯ رسکىػ
ـػیؼ ًةٍػ ة هاظتٍاً ػاػ ٍاٌالتی ةى ؿاهالت، ٌ  هلتث ٤ماػ شی٦ ٌ میٲ گ  ًای م

ـػػ ک می ای ذنایتکاؿ ممؼٌػى هنٍؿلتان ٜمؼاً اف لٍی گـٌ  این کاؿ ةاٜخ ةاال ؿ٤نت  ًگ
ای امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ ىوٍػ. ػؿ نتٍػ نیـٌ  می ٨یمت مصٍٍالت رضٌؿی محٲ گنؼٳ

ـاکنؼ ٍٰین، گـٌ  هشٍّؿ پ اظتٕا٣،  ًمناینؼ ٌ ػلت ة می ٤ٝاٰیت ًای ذنایتکاؿ آفاػانى هپ
 فننؼ. می ای ٨یمتیىػفػی، ٌ ٨اچا٧ لنگ 
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ای نٙـامی ةـین ىـٍائی نیـٌ ىـشمـالت  ًةـظی اف اورتاک کننؼگان ظىم وان ؿا نمـتت ةـ
ـػیؼ ًمنرـ ة ًاملٱٱی ک ـاف منٍػنؼ. هتٱ٥ات مٱکی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان گ  الت، اة

ىای امنی ـ٤ٍی ةٍػن نیٌـ ـانی ىای ٜمؼه ظٍػ ؿا نمتت ةً ش تی مٱی آنيا ىمچنان نگ
ٍٰین مٱی ٌ  ٍٰین مٱی اةقاؿ منٍػنؼ، ٌ ناؿاشتی ظٍػ ؿا اف لاظتاؿ ؿىربی پ ا١٤ان، ةىمٍٯ پ

ـلٍنٲ  ةی نٙمی ـایم اف لٍی پ ـاات ِٝی٦، ٤ماػ ٌ اؿتکاب ذ ٌنؼ ٍّٜیت آن، اذ ىا ػؿ ؿ
ٍٰین مٱی ٌ  ٍالتنؼ تا اف پ ٌٰت ظ ـاف منٍػنؼ. این اورتاک کننؼگان اف ػ ٍٰین مٱی اة پ

ـل ٍاؿه نٙاؿت ةً ٜمٲ آٌؿػ. یک تن اف ؿٌشانیٍن ٤ٝاٰیت ىای پ ىا ىم ٍنٲ این نیٌـ
ـاٳ اینٍٕؿ گ٥ت: ٍاٰی نٍؿگ  ٌٰم

اورتاک کننؼگان ةین جتات ٌ امنیت ػؿ رسارس ا١٤انمتان ٌ ٌِٝیت ػؿ ٌالیت نٍؿلتان 
وؼنؼ. نتٍػ گقمً ىای رسشؼی ػؿ مـف ٌالیت نٍؿلتان ةا پاکمتان یکرا ةا  اؿتتآ ٨ائٲ می

ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ این ٌالیت، وٍؿویان ؿا ٨اػؿ لاظتً الت کً ػاظٲ ٠یتت  نیٌـ
ـػافنؼ ٌ ػلت ةً انراٳ شمالت ػؿ ٌالیات  ا١٤انمتان وٍنؼ ٌ ةً تريیق ٌ آمٍفه ظٍػ ةپ
ٌٰت ٌ ذامًٝ ةین املٱٱی ػؿ  ٍاؿ محٲ، ةؼظىان ةقننؼ. اورتاک کننؼگان مؼاظٱً ی ػ ىمر

ٌای این ٌالیت ٨اػؿ ةً انراٳ ٜمٱیاتکاؿ متاؿفه ةا وٍؿویان کً ةا  ىا وؼه  الت٥اػه اف انق
ٍاٰی کامؼیي چنین گ٥ت: ٌٰم  انؼ ؿا یک امـ الفمی ػانمتنؼ. یک تن اف مال امامان 
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 تلفات ملکی
ٌنؼ ىاورتاک کننؼگان ةـ نا کامی  پؽوفه نا مىفم ىلس: منٍػنؼ.  های ٌٱض نیق اواؿ ىای ؿ

این امـ  ًةاونؼ ک می ممت٩ـ اؿىاکرث اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض نٍؿلتان ػؿ ٌالیت ننگـ 
ـػیؼ ًمنتز ة ٍاٰی  هٌیژ  ًاین وٍؿا اف ٌالیت نٍؿلتان، ة ًالت ک هاین گ ٌٰم ػؿ لٕض 

ٍانؼ. آن ٌٰت ؿا تن ًای ٌٱض ػؿ مٍاٰصىا تاله يمناینؼگی الفٳ نت ا ػؿ يةا ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی ػاؿای یک ػ٤رت کاؿ ٌٰم ٍانؼنؼ چٍن وٍؿای ٌٱض ػؿ این  ـاٳ م٤ٍ٪ ظ ٍاٰی نٍؿگ  ٌٰم

 ای یک ظربنگاؿ:ى ٠ًیـ اف آن، ٔت٪ گ٥ت ًةاوؼ. ة می

ای ٌٱض ػؿ کٲ نا ىتاله  ًاؿ این مٕٱث کيای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةا ا٘یک تن اف اّٜ
 الت، گ٥ت: هکاٳ ةٍػ

ٌٰت ذ هٍّٜ وٍؿا نتٍػ انگیق  این ـای تىٍی٪ ٜنارص ِؼ ػ ٌنؼ ٌٱض ؿا  ًت پیٍلنت ةية ؿ
ـا مانٝی ٍانؼ. ؿاه٤  کاؿ ٌ ٤ٝاٰیت وٍؿای ٌٱض ظ

ای وعٍی ٌ ىةّٝی اورتاک کننؼگان تؼاٌٳ ظٍٍمت  ظممنی های مضيی و كىمی:
ٍامٲ مناٜف ٌٰت تٍؤٳ ةا نتٍػ میکانیقٳ  ٨ًٍمی ؿا یکی اف ٜ ٍانؼنؼ. ةیکاؿی ػ ؿلمی  ایىظ

ات ػؿ این ٌالیت وؼ ات ةاٜخ ؿوؼ ٌ گمرته مناٜف ـای شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف الت.  هة
ف اظتال٤ات میان ا ای کٍوتٍف ٌ کامؼیي ػؿ رش٧ ى ًاٰی ٨ـیىاورتاک کننؼگان اف ةٌـ

ٍالتنؼ کينٍؿلتان )کامؼیي ٌ ةـگ متاٯ( ؿٌی فمین ٌ آب یاػػ منٍػنؼ. آن ٌٰت ظ  ًا اف ػ
ٍامٲ ٌ يمنٍٙؿ ػؿک ة ًنیتی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ةیک اؿفیاةی ذامٞ اف ٌِٝیت ام رت ٜ

انؼافی منایؼ. یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف  ؿاهآن  ًای ذنگ ٌ ؿلیؼگی ػؿلت ةى هانگیق 
ٍاٰی کامؼیي ا٘  اؿ ػاوت:يٌٰم
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 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ي ىمنٍٙؿ کا ًة :ای امنیتی ملی افغانهو اعؿام نیؽو ها  امنیت و مىؼمگؽی: کنرتول مؽؾ

ٌٰت اف پاکمتان ة ٍالتنؼ ک ًن٥ٍؽ ٜنارص ِؼ ػ ٌٰت ظ  ًاین ٌالیت، اورتاک کننؼگان اف ػ
ـاف منایؼ ٌ امنیت آن ؿا تامین کننؼ، ة ًػؿ رسشؼات گقم ای ىٌ ممیـ ىا  ؿاه هٌیژ  ًا٤

ٍاتـ ؿ٤ت ٌ آمؼيوٍؿویان اف آن ًای ک هٜمؼ کننؼ. اورتاک کننؼگان اف  می ا ةٍٕؿ مت
ٍا می ای امنیتی مٱی ا١٤انىنیـٌ   ؿاهای ت٥ٍیٍی ؿا ػؿ این ٌالیت ى ٜمٱیات ًنؼ کىظ

ٜنارص ِؼ  ًػائم ػؿ ن٩آ الرتاتیژیک ٌالیت کای امنیتی ؿا ةٍٕؿ ى ًانؼافی کننؼ ٌ پٍلت
ـا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ ٌ ةا ٌالیات  ٌٰت آن ٍاؿ ٌٌٲىػ ةاونؼ، ایراػ مناینؼ. یک ٜامل ػین  می مر

ٍاٰی کامؼیي چنین گ٥ت: ٌٰم  اف 

ٌفاؿت ػ٤ٛا اٜقاٳ یک کنؼک اؿػٌی مٱی ػؿ  ًاؿ ػاوت کيؿئین وٍؿای ٌالیتی نٍؿلتان ا٘
این کنؼک تا اکنٍن ػؿ ٌالیت ١ٰامن ممت٩ـ الت، اما  هٌالیت نٍؿلتان ؿا منٍٙؿ منٍػ

ٌٰت ػؿ کاؿ متاؿف يؿا تٝ ًالت. اورتک کننؼگان این ممئٱ هةٍػ قٯ ػ ةا وٍؿوگـی  هؼ متٰق
ٍانؼنؼ.   ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ظ

ٍٰین مٱی ة ًاورتاک کننؼگان نیق ظرب ػاػنؼ ک ةیي اف وي  ًػٰیٲ اینک ًةـظی اّٜای پ
ـػ هما ٍٰین ؿا تـک منٍػ همٝاوات ظٍػ ؿا ػؿیا٤ت نک ٜنارص ِؼ  ًٌ ة هةٍػنؼ ٣ٍ٥ٌ پ

ٌٰت پیٍلتنؼ.  ػ

اورتاک کننؼگان ظرب  :معنی هگػاؼی ظؼ نىؼفتان: رضىؼ ظولت و رامیت حامع هرسمای
ٳ ًػاػنؼ ک ٌٰت کامالً مصٌـ  ةاوؼ.  می ٌالیت نٍؿلتان اف شامیت ٌ ظؼمات ػ

ٌٰت ٌ ذامٝ ٍالتنؼ تا م٩امات ٌالیت نٍؿلتان ؿا  ًاورتاک کننؼگان اف ػ ةین املٱٱی ظ
ـاؿ ػ ـاات وان( ٌ شامیت وان اف لافمان  ًنؼ )منرمٱىپالعگٍ ٨ اف ٔـی٪ اؿفیاةی اذ
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نؼ. ىا ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ ؿا ا٤قایي ػيتٝؼاػ انؼکی اف آن ًمؼنی ک ًای ذامٝى
ـاٳ گ٥ت: هیک مناینؼ ٍاٰی نٍؿگ ٌٰم ٍانان اف   ذ

ـاب ذاػ :نگی فارىیهامهو  های ةرشظوفتانهتامین ظفرتفی: کمک  ا، ى هٌِٝیت ظ
ٍ  ًلٱمٱ ٌٰت ٌ ٤ٝاٰیت ىا، ةـ٣ ةاؿی ى هک ای ذنایتکاؿان ٌ ىای وؼیؼ، ٜنارص ِؼ ػ

ٍاػ ىتٍلٖ نیـٌ ىا  هةّٝی ا٨ٌات ممؼٌػ وؼن ذاػ ای امنیتی مٱی ا١٤ان انت٩اٯ م
ٌالیت ٌ یا ػؿ ػاظٲ ٌالیت ؿا ةا مىکالت  ًة ًای ةرشػٌلتانىمماٜؼت  ًرضٌؿی ٌ اؿائ
ٍاذ ـات ذؼی ةرا گؾاوت همنٍػ ًذؼی م ـػٳ مصٲ تاجی ٌ نتایز  ًالت. این مّٝٲ ةاالی م

ٍا ٍان ػؿ میقان ةٱنؼ مـگ ٌ میـ ماػؿان ٌ ا٥ٔاٯ ػیؼ. اورتاک کننؼگان ظ ان ىآن ؿا متی
ـا٨تت  ًرسمای ٌٰیىگؾاؿی ةاالی م ٌاین ٌالیت ٌ کمک  ًای ا  هنگ وؼىامىای ىٌصی ػؿ 
ـػٳ نٍؿلتان ةيت تامین ػلرتلی ةيذ یالت ٌصی ػؿ ٌالیات کرن ٌ ١ٰامن وؼنؼ. يتم ًرت م

ٍانؼ وامٲ ةمیز نیـٌ   ًای کى ؿاهت تامین امنیت يای امنیتی مٱی ا١٤ان ذىاین کاؿ میت
ٍاؿ ٌٌٲىٌالیت نٍؿلتان ؿا ةا ٌالیات  ـػن می مر ـاکق ٌصی  کنؼ ٌ نیق ةٱنؼ ة ـ٤یت م ٘

ـػنؼ، وٍػ. می اف ٌالیت نٍؿلتان انت٩اٯ ًت پؾیـه ٌ تؼاٌی مـیّان ةیىرت کيذ  گ

ـػٳ نٍؿلتان ة :معاؼف و انکناف احتامعی و اكتياظی ٍانٞ ػؿ ػلرتلی م  ًظؼمات ک ًم
ـػیؼ، ةاالی ػلرتلی ة الت ٌ ةمیاؿی  ًمٝاؿ٣ نیق تاجیـ من٥ی ةرا گؾاوت ًػؿ ٧ٍ٤ ؽکـ گ

ٌاػاوت ـاگیـی آمٍفه ةيتا ذ ًا٥ٔاٯ ؿا  پاکمتان ل٥ـ مناینؼ. اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ  ًت ٤
ـػان وؼ ًاتکاء فیاػ ة ًک ـأی وؼن یک تٝؼاػ واگ  ًالت ک همؼاؿك پاکمتانی لتث ا٤

ٌٰت ةـ ًاف آنٕـ٣ ة ـ٤ؼاؿ ٜنارص ِؼ ػ ٌٰت ٌیا ٔ ـػنؼ. می شیخ ٜنارص ِؼ ػ  گ

ـای ؿاىگؾاؿی ةاالی مکاتث ٌ مٝٱمین ػؿ نٍؿلتان ؿا  ًننؼگان رسمایةناةـین، اورتاک ک ی ة
ـٌت ٍانان ٌ نیق کاىا  ا٤قایي ٤ ـای ذ ٌٰت ٌ ى ها اف لٍی گـٌ يي التعؼاٳ آنىة ای ِؼ ػ

ـأی ای ىآمٍفه  ًاؿائ ًاػ منٍػنؼ کيةـ آن، اورتاک کننؼگان پیىن هػانمتنؼ. ٜالٌ  می ا٤
ٍانانی ک ـای ذ ـ٤ٍی ة ـگىت ًش ٌٰت اؿتتآ ػاؿنؼ،  ًاف پاکمتان ة انؼ ٌ ةا ٜنارص ِؼ ػ

ٍانؼ  ـٌت ؿاىمیت ـای تامین ٤ ٍانان ةاوؼ. ىی ة  ای کاؿی ٌ اشیای مرؼػ این ذ

ـا٤یائی ٌالیت نٍؿلتان نیق لتث وؼ ای انکىا٤ی ػؿ ىمماٜؼت  ًالت ک هم٨ٍٝیت ذ١
ـػنؼ.  ًوکٲ ٜاػالن ًاین ٌالیت ة ژہتٍفیٞ نگ ٍاٰی ىا  پٌـ ٌٰم ای ٨اةٲ ػلرتك ماننؼ ىػؿ 
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ـاٳ ة ٍاٰی نٍؿگ ـاء گؾاوت ًمنٍ ًٌٰم ٍاٰی  ًوٍنؼ، این ػؿ شاٰیمت ک می ًاذ ای ػٌؿ ىٌٰم
ٍاٰی ًک –ػلت  ٌٰم ـػ -نیاف ةیىرت ػاؿنؼ ىا  اکرثاً این   وٍنؼ. می هاف یاػ ة

ٍاػ مٝؼنی، لنگ  ای ٨یمتی ٌ ىٌالیت نٍؿلتان اف ٰصاٗ مناةٞ ٔتیٝی اف ٨تیٲ چٍب، م
ـػن ٌالیت اف ٔـی٪ ظٍٕٓ مٍئٍن  می وامؿ ًٌالیات ٠نی ة ًآب اف ذمٱ ؿٌػ. ةاف ک
ـانقیتی ٌ ة ٌنؼ  هـ يت ـػاؿی اف مناةٞ ٔتیٝی اف ٔـی٪ ؿ ذای ػلت یا٤نت  ًة –ای ؿلمی ىة

ـػن رسمایياةقاؿ منالث ذ –ا يآن ًای ذنایتکاؿ ةى ًوتک گؾاؿی ػؿ انکىا٣  ًت ةاال ة
ـػی می ف لٍی اورتاک کننؼگان مصمٍب مصٲ  ؼ.گ

 ًاػ منٍػ کيمؾکٍؿ پیىن همناینؼ :ةا فقاظ اظاؼی و رامیت اؾ راکمیت كانىن همتاؼؾ 
ـػنؼ ٌ این کاؿ ػؿ کا ي ظٍیي ظٍؿی ٌ ىم٩امات ٌالیتی نٍؿلتان اف لایـ ٌالیات تٝیین گ

ـلتی ٌ شامیت وتک ٍا ًة های آٍٰػىای مصٱی اف ٤ٝاٰیت ى ٨ًٍٳ پ ـػ.ى٤ماػ کمک ظ  ؼ ک

ات ٨ٍمی ٌ ظٍٍمت ىاورتاک کننؼگان ةـ ا :رل و فيل مناؾعات كىمی میت شٲ مناٜف
ای ؿلمی ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ىای وعٍی تاکیؼ منٍػنؼ. نتٍػ میکانیقٳ ى

ـػیؼ ات اػام ًک هةاٜخ گ ٍاؿػ ؿوؼ کننؼ. ةّٝی  ًاین مناٜف پیؼا کننؼ ٌ شتی ػؿ ةـظی م
ات، ماننؼ مناٜف اٰی این ىػؿ نٍؿلتان رش٨ی )کامؼیي ٌ ةـگ متاٯ( میان ا ًاف این مناٜف

ات متؾکـ  هةـ رس مناةٞ ٔتیٝی، ةىمٍٯ فمین ٌ آب ةٍذٍػ آمؼ ًػٌ ٨ـی  هالت. مناٜف
ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ آن یا الت٥اػىا  ةّٝاً ةا ت٩میم ةنؼی این ظٍٍمت ـ٤ؼاؿان ػ اف  همیان ٔ

ـػنؼ.  می تـ هان پیچیؼت ش٥ٚ منا٤ٞ ظٍػ ويتٍلٖ اوعاً ةا ن٥ٍؽ ذىا  هاین گـٌ   گ

ای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ؿا انت٩اػ منٍػنؼ ٌ ىاورتاک کننؼگان ٤ٝاٰیت  :تلىیت ؼونع ىلس
ژہیک  ًآن ؿا وتی ٌنؼ. آن پٌـ ٍانؼنؼ تا یک ؿ ٍا می ا اف اّٜای وٍؿای ٌٱضيظ نؼ تا اف ىظ

ـػن آگايػ٤اتـ وان ظاؿد وٍنؼ ٌ ذ ـػٳ ػؿ مٍؿػ ٤ٝاٰیت ىت ةاال ة  ٨ًـی ًای وان ةىی م
ٍاٰی ٌٰم یت لیالی تٝیینات ػؿ وٍؿای ٌٱض انت٩اػ ىا ةاالی مايل٥ـ کننؼ. آنىا  ذات ٌ 

ٌٰت  ًم ةيمنٍػنؼ ٌ اّٜای آن ؿا مت ٍاؿػ، شامیت اف ٜنارص ِؼ ػ ذانتؼاؿی، ٌ ػؿ ةـظی م
 منٍػنؼ.

 اظات مؽظمهپینن .5
ٍ  ًاػات ؽیٲ ؿا ةياورتاک کننؼگان پیىن ؿلتان منٍٙؿ ت٩ٍیت ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ن

 مٕـس منٍػنؼ:

ای ىنیـٌ ( 1) :ای امنیتی ملی افغانهو اعؿام نیؽو ها  امنیت و مىؼمگؽی: کنرتول مؿؼ
 ًک هٌ ظٍٕٓ ٜمؼىا  هذاػ هٌیژ  ًای مىرتک ةا پاکمتان، ةىامنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ مـف 

ـاؿ ػاؿػ ؿا کن ( 2؛ )رتٌٯ ٌ امنیت آن ؿا تامین مناینؼةیىرت مٍؿػ ؿ٤ت ٌ آمؼ وٍؿویان ٨
ای ى ًانؼافی کننؼ ٌ پٍلت ؿاهای ت٥ٍیٍی ؿا ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ ٜمٱیات ىنیـٌ 
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ـاؿ ػاؿػ ٌ متٍٲ ةا  ًتالوی ؿا ػؿ ن٩آ الرتاتیژیک ٌالیت ک ٌٰت ٨ ػؿ اظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػ
ٍاؿ )ةؼظىان، کرن، ١ٰامن ٌ پنرىیـ(ىٌالیات   ةاوؼ، ایراػ مناینؼ. می مر

تامین ( 1) :معنی هگػاؼی ظؼ والیت نىؼفتان: رضىؼ ظولت و رامیت حامع هرسمای
ٌٰت ػؿ ٌالیت نٍؿلتان )ن ـای شامیت اف ىػؿ ٌالیت  ًشٍّؿ ٤قیکی ٌ لیالی ػ ٍاؿ( ة مر

ی ٌ مناینؼگی اف ىرت وؼن ٌِٝیت امنیتی، تامین شماةؼيگؾاؿی، ة ًانکىا٣ ٌ رسمای
ـػٳ یک گاٳ اؿفنؼ ٌٰت ٌ ( 2؛ )ةاوؼ می هم ةین املٱٱی ةایؼ م٩امات ٌالیتی ؿا  ًذامٝػ

ـاؿ ػ هشماةؼ ـای اؿفیاةی  ًنؼ، اف ذمٱى٨ ـاات آن های ػٌؿ ىاف ٔـی٪ اذ اف ( 3؛ )ايای اف اذ
ـػ ٌ ة ًای ذامٝىاػ ين اػ ين ًمؼنی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ةایؼ شامیت ٨ٍی تـ ٌٍؿت ةگی
ٌ  ًمؼنی ػؿ ظاؿد اف ٌالیت ةایؼ ػلرتلی ةیىرت ة ًای ذامٝى  ؛وٍػ هالیت ػاػاین 

ٌٰت ٌ ذامٝ( 1) :نگی فارىیهامهو  های ةرشظوفتانهتامین ظفرتفی: مقاععت   ًػ
ـا٨ت  ٌٰیىمؼنی ةایؼ ةاالی م ( 2؛ )گؾاؿی مناینؼ ًٌصی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان رسمای ًای ا

ـای ا٤قایي ػلرتلی گمرتػ ًة هنگ وؼىامىای ىکمک  ـػٳ نٍؿلتان  هلٕض مٱی ة تـ م
ٍانؼ وامٲ ةمیز  می ٌالیات کرن ٌ ١ٰامن الفٳیالت ٌصی ػؿ يتم ًة ةاوؼ. این کاؿ میت

ٍاٌالتی نٍؿلتان ةى ؿاهت تامین امنیت يای امنیتی مٱی ا١٤ان ذىنیـٌ  ٌالیات  ًای م
ـاکق ٌصی ذى ـ٤یت م ـػن ٘ ٍاؿ، ٌ ةٱنؼ ة اف  ًت پؾیـه ٌ تؼاٌی مـیّان ةیىرت کيمر

ـػػ می هٌالیت نٍؿلتان انت٩اٯ ػاػ  ؛وٍنؼ، گ

ٌٰت ةا ایراػ مکاتث ةیىرت ٌ التعؼاٳ ( 1) :انکناف احتامعی و اكتياظی معاؼف و ػ
ٍانؼ  ًةایؼ ةاالی مٝاؿ٣ ػؿ ٌالیت نٍؿلتان رسمای همٝٱمین ٌؿفیؼ گؾاؿی کنؼ. این کاؿ میت

ـلتاػن ا٥ٔاٯ ة ای ٜنارص ى ه٣ٍ٥ٌ گـٌ  ًمؼاؿك پاکمتانی ٌ نیق التعؼاٳ وان ة ًنیاف ٤
ـأی وؼن آن ٌٰت ٌ ا٤ ـ٤ٍی ةایؼ ةىامٍفه ( 2؛ )ؼىي ػىکاا ؿا يِؼ ػ یک  ًمحاة ًای ش

ٍامننؼ لافی ٌ ٤ ـٌتـاىاةقاؿ ت ٍانانی ک ًةىا  م آٌؿی ٤ ٌٰت ىا  ةا پیٍنؼ ًذ ةا ٜنارص ِؼ ػ
ـگىت ـػ هانؼ، مٍؿػ الت٥اػ ًاف پاکمتان ة ـاؿ گی متامی  ًای انکىا٤ی ةىمماٜؼت ( 3؛ )٨

ٌٍٰیت ة ـػنؼ، ٌ ا ٍاٰی  ًن٩آ ٌالیت نٍؿلتان تٍفیٞ گ ٌٰم  ًوٍػ ک های ػاػىلاشات ٌ 
ـػاؿی مناةٞ ٔتیٝی اف ٔـی٪  هـ يةاالی ة( 4؛ )نیاف ةیىرت ػاؿنؼ یک  ًای ٨انٍنی ٌ ةى ؿاهة

ٍایؼ آن ػؿ انکىا٣ مصٲ الت٥اػ ًؿٌه پایؼاؿ ةایؼ رسمای ـػ ٌ اف ٤  هگؾاؿی ٌٍؿت گی
ـػ.  ٌٍؿت ةگی

ٌالیتی ػؿ نٍؿلتان ةایؼ اف لایـ م٩امات ( 1) :ةا فقاظ و رامیت اؾ راکمیت كانىن همتاؼؾ 
ٍانؼ اف ظٍیي ظٍؿی ٌ اتکاء ة ـػنؼ. این کاؿ میت ـای ى ًوتک ًٌالیات تٝیین گ ای مصٱی ة

 ؼ.ىشامیت اف ٤ماػ اػاؿی ةکا

ات ٨ٍمی ٌ يای ٜؼاٰت ؿلمی ذىمیکانیقٳ ( 1) :رل مناؾعات كىمی ت شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
ـػنؼ.ىظٍٍمت   ای وعٍی ةایؼ ت٩ٍیت گ
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ةاونؼ  ها ةایؼ آماػياّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ةی ٔـ٣ ةاونؼ. آن :ىلستىظ ؼونع هة
ن آینؼ ٌ ذ ـػن آگايتا اف ػ٤اتـ ظٍػ ةیٌـ ـػٳ ػؿ مٍؿػ ٤ٝاٰیت ىت ةاال ة ای وان ٌ ىی م

ٌٰت ذ ٌنؼ ٌٱض اف ٨ـی ًت پیٍلنت ةيتىٍی٪ ٜنارص ِؼ ػ ٍاٰی ًؿ ٌٰم ػیؼن ىا  ذات ٌ 
 مناینؼ.
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 معؽفی .6
ـای ٌٱض ؿاه ًاین ن٩ى ـ يتٍلٖ و ًای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة

ـنام شیخ ةـظی اف ًٌنؼان ةؼظىان ة ـامٍن  ًمـشٱ ًة ـػٳ ا١٤انمتان پی ػٌٳ گ٥تگٍی م
ـػٳ نامیؼ ًٌٱض ک ـنام وٍػ" می همن ةٝؼ " گ٥تگٍی م تٍلٖ  ًرس تا رسی مٱی ک ًیک ة

ػؿ  ا١٤انمتانةىــ ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  مؼنی ًی ذامٝىا ً اػ ٌ وتکين 11
 ٌٱض ًن٩ى 34 ًیيی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تىا تن ا١٤ان 4555مىٍؿت ةا ةیي اف 

ـای  ـػیؼ ًیيت ـ ٌالیت ا١٤انمتانىة   .الت هگ

ٍاٰی  ًػؿ ٌالیت ةؼظىان ة ٌٰم ـٳ ىومٍٯ لاشات متاجـ اف ذنگ ماننؼ   1۱ای ٌؿػٌد ٌ ذ
ـکق گـٌ  ـػیؼ. ػؿ مرمٍٛ، ىةصخ متم ـگقاؿ گ فن ػؿ این  69ومٍٯ  ًا١٤ان ة 244ی ة

 ًػؿ این ةصخ رشکت منٍػنؼ ک ًاف ٔت٩ات معتٱ٦ ذامٝىا  اورتاک منٍػنؼ. ا١٤انىا  ةصخ
ٍٰین، ةقؿگان  ٌٰت، منمٍةین پ وامٲ ةقؿگان مصٲ، ؿٌلتا نىینان، مٝٱمین، کاؿمنؼان ػ

ـػان، مناینؼگان ا٨ٱیت ًای ظانىتی، ظانم ىمؾ ا٨ین، ىتی، ػىای ٨ٍمی ٌ مؾى، واگ
ـان، ؿاننؼڅمؼنی، ٤ٝاالن ش٧ٍ٩ فن،  ًا، ٤ٝاالن ذامٝى هالتاػان ػانىگا ٍاالن، کاؿگ  هاؿن

ٍ ى ـاػ ةٍػ. ا ؿاىا، مناینؼگان و  ٌ لایـ ا٤

 معؽفی والیت: حغؽافیا، نفىـ، فاصتاؼ كىمی و ةافت فیافی .2
ـا٣ آن ٌالیات تعاؿ،  ًک ًٌالیت ةؼظىان ػؿ وامٯ رش٨ی ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت ػؿ أ

ـاؿ ػاؿنؼ. ةؼظىان یگان کىٍؿ مـف  ًةا ل ًٌالیت ا١٤انمتان الت ک ًنٍؿلتان ٌ پنرىیـ ٨
ةاوؼ. ةؼظىان  می ٜتاؿت اف چین، تاذکمتان ٌ پاکمتانىا  این کىٍؿ ًمىرتک ػاؿػ ک

ٍ  98.8ٌ ت٩ـیتاً متاٳ اؿاِی ) ًکیٱٍمرت مـةٞ مماشت ػاوت 44۱59 ؼ( آن ک  متانیىػٌؿ
ٍ  ًوامٲ لٱمٱ ًةاوؼ ک می ٌکي ٌ پامیـىای ى هک ـػػ ک می نؼ مرت  7485اؿت٥ٛا آن اٰی  ًگ

ـا٤یائی آن یکی اف ػٌؿ  ًةاوؼ. ةؼظىان ة می صـةٱنؼ تـ اف لٕض ة ػٰیٲ م٨ٍٝیت ذ١
ٌ ةّٝی منأ٪ آن اکرثاً ػؿ ذـیان  ًوامؿ ؿ٤ت ًتـین ٌالیات ة هػلت تـین ٌ ٩ٜث مانؼ

ٍ  ًلاٯ ة  ٠یـ ٨اةٲ ػلرتكىا  همتانی ةٍػن[، ا٨ٱیم ٌ ذاػىػٰیٲ ٌِٝیت اؿاِی ]ک
ٍاٰی ة 28 ًةاوؼ. این ٌالیت ػؿ مرمٍٛ ة می ٍ  ًٌٰم ـکق ٌالیت )٤یْ آةاػ( ت٩میم وم ٯ م
ای ػؿیای آمٍ الت، مـف میان تاذکمتان ٌ ى ًیکی اف واظ ًالت. ػؿیای پنز ک هوؼ

 کنؼ.  می ةؼظىان ؿا تٝیین

ـکق این  وٍػ. می هن٥ٍك ٌالیت ةؼظىان شؼٌػاً یک میٱیٍن تن تعمین فػ ٤یْ آةاػ م
ؼ( ةاونؼگان این  8۱ػاؿػ. اکرثیت )اٰی  هةاونؼ 1۱۱۱۱۱شؼٌػ  ًةاوؼ ک می ٌالیت ػٌؿ

ؼ آن ؿا ویٝیان الامٜیٱی 2۱، ًنؼ. اف این ذمٱىػ می تىکیٲىا  ٌالیت ؿا تاذک  ًػٌؿ
انؼ.  هةیىرت ػؿ منأ٪ مـفی ػؿ رش٧ ٌالیت ممکن گقین وؼ ًؼ کىػ می تىکیٲ

ٍاٰی  ٍاٰی ىٌٰم ٌٰم ٌاظان، اوکاوم، و١نان، فیتاک ٌ ةّٝی منأ٪  ٌاف،ىای   ای ػؿ
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ـان ٌ منران مصالت ٜمؼ ؼ. ىػ می لکٍنت الامٜیٱیان ا١٤انمتان ؿا تىکیٲ هیمگان ٌ ک
ؼ ن٥ٍك این ٌالیت ؿا تىکیٲ ػاػ 15 – 1۱ىا  افةک ٍاٰی  هػٌؿ ٌٰم ای اؿگٍ ٌ ىٌ اکرثاً ػؿ 

ن ةـ آن،  ٍاػ 14۱۱ظاه ةٍػٌةاه ػاؿنؼ. ا٤ٌق ـت٥ٞ پامیـ ػؿ  هظان ٨ـ٠ق ػؿ منأ٪ م
ٌاظان فیمت ػاؿنؼ ٍاٰی  ا، ى هقاؿ ىای ٨ٍمی لاکن ػؿ این ٌالیت ؿا ى. لایـ ا٨ٱیت ٌٰم

 ؼ. ىػ می تىکیٲىا  ٌ ةٱٍچىا  پىتٍن

ـکق ایراػ ذنتي  ای لیالی مٱی ؿا ىٌ وعٍیت  های معتٱ٦ لیالی ةٍػىةؼظىان م
ـػ ـ٤ی ک ـػنؼ، شکٍمت  ًمیالػی فمانی ک 1996الت. ػؿ لاٯ  همٝ ٔاٰتان کاةٲ ؿا تمعیـ ک

ٌٰت ىمرا ةؼظىان منت٩ٲ وؼ ٌ این ٌالیت اٰی  ًالالمی ا١٤انمتان ةؼین تصت ناٳ ػ
ـػیؼ.ىنیٌـ  هپایگا ًمیالػی ة 2۱۱1لاٯ    ای ائتال٣ وامٯ متؼٯ گ

ی لیالی ػؿ این ٌالیت ة ٌلیٞ ػؿ اظتیاؿ شقب ذمٝیت  ًپیامن ًٜٱی اٰـ٠م آن، نیٌـ
ـ٨ می الالمی ةاوؼ.  می یئی ػؿ میان ٤ٝاالن لیالی ةاالتـ اف شامیت شقةً ةاوؼ. شامیت ٤

ـکق ٌالیت ةؼظىان ن٥ٍؽ ةیىرت ػاؿػ ػؿ شاٰی ک  ًشقب الالمی ػؿ ةعي اف منأ٪ ػؿ م
ـ٤ؼاؿ تاذیکان اشقاب  ةاونؼ.  می مٱی ٌ آفاػگان نیق ػاؿای ن٥ٍؽ هماننؼ گنگـ  ٔ

 ه: انىاع و عىامل مناؾعهو تزلیل مناؾع هتخؿی .9
ات ک ٍٛا مناٜف ربی ىؿ  ًوامٲ شمالت ة هتٍلٖ ةاونؼگان ٌالیت ةؼظىان گقاؿه وؼ ًان
ات مـةٍٓ ىٔاٰتان، ؿ٨اةت  ای اشقاب لیالی میان شقب الالمی ٌ ذمٝیت الالمی، مناٜف

ات ةاالی ممیـ ذاػ ًة ٍاػ معؼؿ، مناٜف ٍٰیؼ ٌ ٨اچا٧ م ات ؿٌی مناةٞ  هت اةـیىم، مناٜف
ٍامٲ ىم چنان ػؿگیـی ىمٝؼنی، ٌ  ای ناوی اف ٤ماػ اػاؿی، ٜؼٳ شاکمیت ٨انٍن ٌ لایـ ٜ
ـػػ.  می اذتامٜی ٌٰت ػؿ  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًمتاٳ اورتاک کننؼگان ةگ شمالت ٜنارص ِؼ ػ

ٍاٰی ٌؿػٌد،  2۱12ٌ  2۱11ٌالیت ةؼظىان رص٣ ػؿ لاٯ  ٌٰم میالػی آ٠اف وؼ. ػؿ 
ـأی پنا ٍٍٰژیک ا٤ ٍاٰی ةى هگا هذنگرٍیان ایؼی ٌٰم  ًای امن ؿا ػؿ مصیٖ کامالً لنتی این 

ایت ؿػنؼ ٌ اف ناِؿ ـمانؼػلت ٌآ  هـ يمتنؼ، ةىنٍف ةیکاؿ ى ًاػی کيالت٪ ذ ًان پائین ؿتتىی ٤
ٍاٰی ٌؿػٌد چنین ا٘ ٌٰم ـػاؿی منٍػنؼ. یکی اف اورتاک کننؼگان اف   اؿ منٍػ:ية

ػؿ ةّٝی  ًذنگرٍ ٌذٍػ ػاوت ک 2۱ػؿ اةتؼا ٩٤ٖ شؼٌػ  ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک
ٌٰی این ؿ٨م ة ٨ًـی ٍاٰی مرص٣ٌ ٤ٝاٰیت ةٍػنؼ  ٌٰم تن ا٤قایي  45۱اٰی  4۱۱ ًذات این 

ـػنؼ کيیا٤ت. آن م يای مى همعا٥ٰین الرتاتیژی ٌلیٞ ػؿ نٙـ ػاؿنؼ تا ذاػ ًا اػٜا ک
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ٍاٌالتی این ٌالیت ؿا تصت کنرتٌٯ ػؿ آٌؿػ ـانقیتی امن ٌ مٍئٍن ؿا ػؿ این  هم ٌ ممیـ ت
ـٳ ک ًای آلیای میانىکىٍؿ  ًمنٍٙؿ ؿ٤ت ٌ آمؼ ة ًٌالیت ة ٍاٰی ذ ٌٰم ؿ ػ ًایراػ مناینؼ. 

ـ٤تى ـاؿ گ ٌٰت ٨ ـاؿ ػاؿػ، نیق تصت تاجیـ ٜنارص ِؼ ػ ٍاٰی ٌؿػٌد ٨ ٌٰم الت.  ًممایگی 
ـٳ  ًای ٤ـ٠امنز، کیٍ، کتٍی، ظٍلتک ٌ لایـ ٨ـیى ٨ًـی ٍاٰی ذ ٌٰم ذات کٍچک ػؿ 

ـاؿ ػاؿػ.  ٌٰت ٨  تصت کنرتٌٯ ٜنارص ِؼ ػ

ـکق گـٌ ىت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان ةصخ  ىا  معا٥ٰت ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًی ةىای متم
ـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ  ًمیان ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی لاة٩ ٍٔالنی ػؿ ةؼظىان ػاؿػ. م

 ًة 2۱12میان ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی یک ةاؿ ػیگـ ػؿ لاٯ ىا  اظتال٣ نٙـ ًک
ٌٰتی ػٌ تن اف اّٜای ةـذمتىمیان آمؼ. پمت  شقب الالمی تٍٝیْ وؼ. یک تن  ًای ػ

ٍاٰی اؿگٍ آنچ ٌٰم ـػ:  ًؿا ک ًاف اورتاک کننؼگان اف   ات٥ا٧ ا٤تاػ چنین تٍِیض ک

ـاػ ة  هػؿ ظًٍٍ منا٤ٞ ا٨تٍاػی اواؿ  ًممایىای ىاظتال٤ات ةا ٌالیات ٌ کىٍؿ  ًمتاٳ ا٤
ـػنؼ ک این ةاٌؿ  ًا ةياةـیىم ةٍػ. آن ؿاهتراؿت اف ممیـ  ًاکرث این اظتال٤ات مـةٍٓ ة ًک
ٌٰت ؿا تىٍی٪ منٍػ تا فیـةنای نٍپای ىاین اظتال٤ات ٤ٝاٰیت  ًةٍػنؼ ک ای ٜنارص ِؼ ػ

اؿ يا ا٘ياینؼ. آنلافػ، لتٍتاژ من می ةؼظىان ؿا ةا تاذکمتان ٌ چین ٌٌٲ ًاةـیىم ؿا ک ؿاه
ای متن٥ؾ ػؿ ٌالیت ةؼظىان ظٌٍٍاً اّٜای پاؿملان ػؿ ةی ىمنا٤ٞ وعٍیت  ًمنٍػنؼ ک

ٍاٰی ٌٰم ـاؿ ػاؿػ،  ًاةـیىم ک ؿاهٌ ت١ییـ ػؿ ممیـ ىا  جتاتی ةّٝی اف  تصت ةافلافی ٨
ـػيکننؼ تا این ممیـ اف لاشات تصت ن٥ٍؽ آن می الت ٌ تاله ٥ًتين ـٌت  ها ٜتٍؿ ک تا ٤
ٍاٰی  ًؿتی ؿا ةای تراى اؿم١ان آٌؿػ. ةی  ًکننؼ، ة می این ممیـ اف آن ٜتٍؿ ًای کىٌٰم

ٍاٰی  ٌٰم ـای ت١ییـ ممیـ اٜامؿ ذاػىجتاتی  ٍاؿ ؿٌه مٝمٍٯ ة ٍاٰی مٍؿػ نٙـ ًة همر  ٌٰم
ـػنؼ ک می ٌؿ  ًلیالتمؼاؿان ػؿ ٌالیت پنرىیـ نیق ػؿ وٝٱ ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان اػٜا ک

لمت ذنٍب ت١ییـ  ًاةـیىم ؿا ة هةٍػنؼ تا ممیـ ذاػ ػؿ ٌؿػٌد ػظیٲىا  وؼن تني
ٍاٰی  هنؼ تا اف ٔـی٪ ػؿ ىػ ٌٰم ـان ٌ منران ٌ فیتاک ٜتٍؿ منایؼ. ػؿ ىپنرىیـ ٌ  ای ک

ـاف ػاوتنؼ ک شتی پاکمتان ػؿ ةی جتاتی ةؼظىان ػلت ًظامت ـػٳ ٌالیت ةؼظىان اة ، م
ـػػ، تراؿت اف و ؿاهػاؿػ. اگـ تراؿت اف ممیـ  ـٳ پاکمتان ة ـاهىااةـیىم آ٠اف گ ـا٨ چین  ٨ً

 وٍػ.  می متاجـ
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ٍا٤٪ نٙـ ػاوتنؼ ک یـ ىٌالیت ةؼظىان پن اف او١اٯ اتصاػ ذام ًاورتاک کننؼگان ت
الت. ػالالن  همٝاػن الذٍؿػ ةٍػ وٌیژ  ًای وؼیؼ ةاالی مٝاػن ةىؼ تني ىوٍؿٌی وا

م ىمنٍٙؿ کنرتٌٯ این مٝاػن ةا  ًای نٍؿلتان، پنرىیـ ٌ ةؼظىان ةى٨ؼؿت اف ٌالیت 
شکٍمت ٤ٝٱی ػؿ ٨انٍنی لاظنت ٌ کنرتٌٯ  ًػؿگیـ وؼنؼ. اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک

ـاد مٝاػن ػؿ ٌالیت ةؼظىان ناکاٳ ةٍػ الت. ػؿ ٍُٜ، ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ماننؼ  هالتع
ـت ى ًػٰیٲ کمث رسمای ًاّٜای پاؿملان ػؿ این تراؿت مرص٣ٌ ةٍػنؼ ٌ ة نگ٥ت مٍؿػ ن٥

ـ٤تنؼ ػؿ شاٰی کم ـاؿ گ ـػ ًـػٳ مصٲ ٨ ـاػ مصٲ فیـ ظٖ ٩٤ـ فنؼگی ک ٌ اف ٜؼٳ  ها٤
ـنؼ.  می ٌ لایـ ظؼمات ؿنز هظؼمات ٌصی، آمٍفوی، ذاػ  ة

ٍاٰی ؿا٠متان ػاػنؼ ک ٌٰم ىا  ٔت٪ گقاؿه ًاورتاک کننؼگان محاٯ ػیگـی اف مٝؼن ٔال ػؿ 
ـاؿ ػاؿػ؛ این ٍّٜ پاؿملان یک ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا  هگـٌ  ػؿ اظتیاؿ یک ٍّٜ پاؿملان ٨

ـای ایراػ گـٌ  ًک هتىکیٲ ػاػ ـػٳ  ًک های ممٱض تصـیک منٍػى هاین امـ معا٥ٰین ؿا ة م
ٍاٰی ؿا٠متانىا  آن ٌٰم ـػنؼ ک می ؿا ٔاٰتان ػؿ  ٍاننؼ. اورتاک کننؼگان اػٜا ک ةیي اف  ًظ
ـػ ممٱض ػؿ ٤ٝاٰیت  355 ـاد مٝؼن مرص٣ٌ ىم متنؼ. یک تن اف اورتاک ىای التع
ٍاٰی اوکاوم چنین گ٥ت: کن ٌٰم  نؼگان اف 

ـٳ اػٜا منٍػنؼ ک ٍاٰی ذ ٌٰم  ًةاالی مٝاػن الذٍؿػ اف لىا  ػؿگیـی ًاورتاک کننؼگان اف 
ٌاشؼ مصا٤ٙت اف مٝاػن ؿا ػؿ 2۱۱4ػاؿػ. ػؿ لاٯ  ًةؼینمٍ اػام ىًػ ، یک ٍّٜ پاؿملان 

ـاػؿ ظٍػ ؿا منصیخ ممئٍٯ آن اػاؿ  ـػ ٌ ة ٍٰین ایراػ ک ٍکات پ این  تٝیین منٍػ ٌ اف هچ
ـ٤ت.   ٔـی٪ کنرتٌٯ مٝؼن ؿا ػؿ اظتیاؿ گ

ـاات شکٍمت ٌالیتی ٌ ن٥ٍؽ معـب  ـاةـ اذ ـانی ظٍػ ؿا ػؿ ة متاٳ اورتاک کننؼگان نگ
ٍا ـاف ػاوتنؼ. آنان گ٥تنؼ ک هم٩امات ظٍػظ ٌٰت ػؿ ى ًآن اة ـ چنؼ اکرث ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰت هم ٩ٜیؼىٌالیت ةؼظىان ةا ٔاٰتان  تا  هةاٜخ وؼ نیمتنؼ، ٤ماػ ٌ ةی ٜؼاٰتی ػؿ ػ
ـػٳ ٜاػی ة ٌٰت پیٍلت ًم ـنؼ.  ٣ٍ٥ًٌ ٜنارص ِؼ ػ  ٌ اف معا٥ٰین ظٍػ انت٩اٳ ةگی

ٍاػ معؼؿ ؿا منصیخ ٜامٲ اٌٱی  متاٳ اورتاک کننؼگان مٍٍِٛ کىت ظىعاه ٌ ٨اچا٧ م
ـػنؼ. آن ٍان ک کىت ظىعاه الالاً ػؿ لاشات  ًا گ٥تنؼ کيناامنی ػؿ ٌالیت ةؼظىان ٜن

ٍاٰی  ٌٰم ـکق کىت ظىعاه( ٌ نیـ ػؿ   ای کىم، تىکان ٌ اؿگٍ ٌٍؿتىةاؿانی ػؿایم )م
ـػٳ م٩امات ةٱنؼ ؿتت می ـػ. م ٍاػ معؼؿ م٩رص ًؿا ة ًگی  ظأـ کىت ظىعاه ٌ ٨اچا٧ م
ـػ اف ٤یْ آةاػ چنین گ٥ت:  می  ػاننؼ. یک تن اف اورتاک کننؼگان م
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ٍاػی ٌ ٜؼٳ مناةٞ مٝیىیتی، ةـ٧، مکاتث، آب ىةّٝی اف اورتاک کننؼگان  م چنان اف ةیم
ٍامٲ ػؿگیـی ػؿ ةّٝی اف ن٩آ ةؼظىان یاػ آٌؿی  ًةىا  هآوامیؼنی، فیـةنای ذاػ ٍان ٜ ٜن

ـػنؼ.   ک

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ىا  ػؿگیـی یتىی، اورتاک کننؼگان ػؿک ذامٞ اف ماىای متم

ٌنی ػؿگیـی ؿا یاػ آٌؿ يمنایي گؾاوتنؼ. آن ًػؿ ٌالیت ةؼظىان ؿا ة ٍامٲ ػاظٱی ٌ ةیـ ا ٜ
ٍاػ معؼؿ، شکٍمتؼاؿی ٌ اذتامٜی ؿا  ًای لیالی، ا٨تٍاػی، مـةٍٓ ةىٌ ٤کتٍؿ  هوؼ م

ـػنؼ ک ٍامٲ ػاظٱی ٌ ظاؿذی ػؿگیـی تاجیـ گؾاؿ ًٰمت ک ةاونؼ. اورتاک  می ؿٌی ٜ
ـکق ؿٌی چ ؿاهای ى ًکننؼگان ن٩ى ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ ةؼظىان ؿا ةا مت  ًاؿ مٍٍِٛ ةية

ـتتٖ ؽیالً اؿائى ـػنؼ.  ًم م  ک

اػ ين ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةىا  اورتاک کننؼگان این ةصخ ای رکىمت مزلی:هاظ هتلىیت ن
ٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ةمیاؿ ِٝی٦، ٠یـ مؤجـ ٌ لیالی ى ـػٳ وکایت ىای ػ متنؼ. م

ـػٳ  ًػاوتنؼ ک اظتال٤ات میان شقب الالمی ٌ ذمٝیت الالمی تاجیـ من٥ی ؿٌی فنؼگی م
ٌٰی ػؿ ش٩ی٩ت تني  می اکرثاً ػؿگیـی تٱ٩ی ًؿا ک ًا آنچيالت: آن ًٜاػی گؾاوت ای ىوٍػ 

انؼ. اورتاک کننؼگان اف  های لیالی الت، ا٤قایي ةعىیؼى هظىٍنت ةاؿ میان گـٌ 
ٍالتنؼ تا یک ةاؿ ػیگـ ة ا ٩٤ٖ يآن ًاشقاب لیالی ظأـ نىان منایؼ ک ًشکٍمت ٌالیتی ظ

ـنام ًاشرتاٳ ة ً، مکٱ٦ ةهشقب لیالی ةٍػ  ًةاونؼ ٌ نتایؼ ة می ای ذانث م٩اةٲى ًة
ـنام  ًشؼی وٍنؼ ک ًةىا  ای مت٥اٌت وان ةاٜخ ا٤قایي ػؿگیـیى ًظأـ ت٩ٝیث ة

ظمتک  ٨ًـیمیان آٌؿنؼ. یک تن اف اورتاک کننؼگان اف  ًمىکالت امنیتی ؿا ػؿ ٌالیت ة
ٍاٰی کىم چنین گ٥ت:   ٌٰم
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ـػنؼ ک هاین مٍٍِٛ اواؿ  ًاورتاک کننؼگان ة ٌالیت ةؼظىان اف نٙـ مناةٞ مٝؼنی ٠نی  ًک
ٌٰت ِٝی٦ ٌ ناکاؿا ػؿ لٕض ٌالیت ة ٌٰی ػ ـٌت ؿا ػاػ تا اف  ًةٍػ  ػالالن ٨ؼؿت این ٤

ٍا گٍنۀ ًةاین مناةٞ  این مناةٞ ةاٜخ  ًا مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کيمناینؼ. آن هلٍء الت٥اػ ًانىظٍػظ
ـػیؼ: ػالالن مصٱی ٨ؼؿت  ًایراػ ٌِٝیت آو٥ت ـاد گٍنۀ ًةگ  ٠یـ ٨انٍنی مٝاػن ؿا التع

ـٌت و١ٱی ؿا ةىمناینؼ،  می ٍایؼ ة منی مـاىةاونؼگان مصٲ ٤ ًیچ ٤ ػلت  ًلافنؼ، ٌ ٜ
ـای انکىا٣ مصٲ ة هآمؼ ؿلاننؼ. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان  منی مرص٣ ًاف این مٝاػن ؿا ة

ٌٰت ٌ و ًظأـ نىان لاظتنؼ ک ٌنؼان ؿا کياین رشایٖ ٤ّای ةی اٜتامػی میان ػ  ًآٰ ًـ
ـ٤ت ـاؿ گ ـٳ  هانؼ، وؼ ًػلت ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٨ ٍاٰی ذ ٌٰم ةٍػ. یکی اف ةقؿگان مصٲ اف 

 چنین گ٥ت:

ـػٳ ١انمتان ؿا ا٤ ًک های تراؿتی ةٍػى ؿاهاةـیىم یکی اف ٨ؼیمی تـین  ؿاه ًػاننؼ ک می م
ٌٰت ا٨ؼاماتی ؿا ة می ةا چین ٌٌٲ ؿٌی ػلت  ؿاهمنٍٙؿ اشیای مرؼػ این  ًلافػ ٌ ػ

ـ٤ت ـان این مٍٍِٛ ةٍػنؼ کيالت. آن ًگ ف ػؿگیـی ؿاهمتاػا  ًا نگ ػؿ ىا  اةـیىم ػٰیٲ ةٌـ
ٍالتنؼ کيةؼظىان وٍػ. آن ٌٰت ٌالیتی ا٨ؼاماتی ؿا ة ًا ظ تٍػ ٌِٝیت امنیتی يمنٍٙؿ ة ًػ

ٍاٰی  ٌٰم ـػ. یکی اف ةقؿگان مصٲ اف  ن ٌالیت ؿٌی ػلت گی ٌ ت٦٨ٍ مؼاظالت اف ةیٌـ
ـاف نٙـ منٍػ:   ٌؿػٌد چنین اة

ٍاػ معؼؿ ؿا چاٰي  ٍٰیؼ ظىعاه ٌ ٨اچا٧ م ـػٳ ت ـاةـ شکٍمت ٌالیتی  های ٜمؼىم ػؿ ة
ـػنؼ. آنان ا٘ ٍان ک م چنان ىای ٨ؼؿمتنؼ ٌ ىشٍّؿ وعٍیت  ًاؿ ػاوتنؼ کيةؼظىان ٜن
ـا  می کىت ظىعاه ؿٌ ًا٨ین ةىالت. ػ ًلاظت هناامنی ٌ ٩٤ـ اٌِٛا ؿا پیچیؼ آٌؿنؼ فی
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ٍٰین متاؿف  ًشٲ اینمت ک ؿاه. فننؼ می ذیث ًاف این پٍٯ ةیىرت ة ٍاػ معؼؿ ػؿ  هپ ةا م
ـػنؼ کيم چنان پیىنىلٕض ٌالیت مؤجـ جاةت وٍػ. اورتاک کننؼگان  ـنام ًاػ ک ٌلیٞ  ًة

ٍٰیؼ کننؼگان ٌ ا٥ٔاٯ وان ىی ػىآگا ـای ت ٍاػ معؼؿ ة ی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی ارضاؿ ٨اچا٧ م
ـ٤ت ٍاٰی و ًؿٌی ػلت گ ٌٰم  ـ ةقؿگ گ٥ت: يوٍػ. یک پؼؿ اف 

متاٳ اورتاک  نگ معافیت اؾ مخاؾات:هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و صتم فؽ 
ـ ػالٯ ٨ؼؿت ٨ٱمـٌ ى ًاؿ منٍػنؼ کيکننؼگان اف ٜؼٳ شاکمیت ٨انٍن وکایت ػاوتنؼ ٌ ا٘

ـػ ًمعتَ ة ٍاٜؼ ظٍػ ؿا ٌِٞ منٍػ هظٍػ ؿا ایراػ ک ـػٳ اف ش٧ٍ٩  هٌ اٌٍٯ ٌ ٨ الت. م
ٳ وؼنؼ ٌ ٨انٍن مؤجـ ٌذٍػ نؼاؿػ تا اف آن ا ػ٤ٛا کنؼ. یک مٝٱم يةرشی الالی وان مصٌـ

ٍاٰی ؿا٠متان چنین گ٥ت: ٌٰم  مکتث اف 

ـاف ػاوتنؼ ک ـگىت ًاورتاک کننؼگان ةاٌؿ وان ؿا چنین اة ـاػ ة تٍلٖ م٩اٳ  ًاؿفیاةی ا٤
ٍٰین ٨ناٜت ةعي نتٍػ ن ةـ آن، مٍلمات  136الت. هٌالیت، ؿیالت امنیت مٱی، ٌ پ ا٤ٌق

                                                           
ـػٳ . 136 ٌٰت کمانی انؼ کً ذنگ منٍػن ؿا مت٦٨ٍ لاظتً ٌ ةا م ذنگرٍیان لاة٪، اّٜای لاة٪ ٜنارص معا٦ٰ ػ

ـنامً ظٍیي ةً  ـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان پیٍلتً انؼ. مٕاة٪ ة ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ماننؼ ة ىمکاؿی ة
ٍنت ـ٤تنؼ ٌ ػؿ  اػ٠اٳ مرؼػػ، ذنگرٍیان لاة٪ کمانیکً اف ظى ىا ػٌؿی ذمتً، ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا پؾی

ٍکات شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ؿاةًٕ وان ؿا ةا معا٥ٰین ممٱض ٨ٕٞ منا  ینؼ، ةا مرتمٝات انمانی وانچ
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ـمین ذنگی ؿا ونالائی  ًٌ ذامٝةىــ ش٧ٍ٩  ٍاٰی ٤ٝاٯ نتٍػنؼ تا مر ٌٰم مؼنی ػؿ لٕض 
ـاؿ ػ ًذامٝ ًا ةيٌ اػ٠اٳ آن ػنؼ کينؼ. آنىؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨ این الاك ٜنارص ِؼ  ًة ًا ا٤ٌق
ٌٰت ة ٍاننؼ ة می لاػگی ًػ ل ًت وٍنؼ. ٌ اف مقایای اػ٠اٳ مرؼػ ممت٥یؼ  ًٌٱض پیٍلت ًپٌـ

ـػٳ ٜاػی ممکن ػؿ مٍؿػ مٝا٤یت اف مرافات آگا ـٳ  هم نتاونؼ ٌ ممکن ػؿ کناؿ یک مر
ـػ. اورتاک کننؼگان پیىن ـاؿ گی ػؿ مٍؿػ  ًی ٜامىآگا ًنیاف ذؼی ة ًاػ منٍػنؼ کيذنگی ٨

وٍػ. یک مٝٱم  می ذات اشماك ًنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ لٕض ٨ـیىةا ٤ـ  همتاؿف 
ٍاٰی اؿگٍ چنی ٌٰم  ن گ٥ت: مکتث اف 

ـػنؼ ک :تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی تٝٱیم ٌ آمٍفه  ًاورتاک کننؼگان تاکیؼ ک
ٍٰیت  ـػٳ ؿا اف ش٧ٍ٩ ٌ ممئ ـای ػلتیاةی آن ًٌ فمین ًلاظت های وان آگاىم  ًا ةيؿا ة

ـٌت  ٌان  می مـاىػلت آٌؿػن پٍٯ ٤ ًای و١ٱی ٌ ةى٤ ٍاٰی یا ٌٰم ـػ اف  لافػ. یک م
 چنین گ٥ت:

                                                                                                                                          
 

ـػنؼ ٌ نیقاف کمک ىایی ماننؼ تٝٱیم ٌ آمٍفه مياؿت ىای کاؿی ٌ شامیت امنیتی ةـ ظٍؿػاؿ  اػ٠اٳ می گ
ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ذٍالی  می ـػنؼ. ةً کمیمیٍن ػی آؿ ة ـاذًٝ وٍػ: 2۱۱2گ  ةً ٰینک فیـ م

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ـاف  :ىلس و آمتی هرامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن پؽوف متاٳ اورتاک کننؼگان نٙـ ظٍػ ؿا اة
ل ًػاوتنؼ ک ـات مت ًپٌـ ٌنؼان ٜاػی این ٌالیت يم ةاالی ويٌٱض ػؿ ٌالیت ةؼظىان تاجی ـ

ـػٳ ًػاوت ٌٰی اف ىوٍؿا  ًػانمتنؼ ک می الت. م ای ٌٱض ػاؿای ػ٤اتـ ٌ کاؿمنؼان الت 
ٍ ى٤ٝاٰیت  ـٌل ًناظٍونٍػ ةٍػنؼ. ا٨ؼامات ةا ؿاىای این و ٌٱض ذامٞ ؿٌی ػلت  ًمنٍٙؿ پ

ـ٤ت  ةٍػ. یک مٝٱم فن اف ٤یْ آةاػ گ٥ت: هنىؼ ًگ

 اظات مؽظمهپینن .5
ـاػی ک ـکق گـٌ ىػؿ ةصخ  ًا٤ منٍٙؿ  ًاػات ؽیٲ ؿا ةيپیىنی اورتاک منٍػنؼ، ىای متم

ـػنؼ: ًظتم ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ةؼظىان اؿائ  ک

ٌٰت اٌالس وٍػ. متاٳ تٍامیم ةایؼ ةا ػؿ نٙـ ػاوت ( 1) ای ظولتی مزلی:هاظ هتلىیت ن ػ
ـػػ ن ـػٳ اتعاؽ گ ٌٰت ٌ م  ًلیمتم وایمت( 2) منا٤ٞ شقب مىعَ لیالی؛ ًمنا٤ٞ ػ

ـػػ. تٍامیم نتایؼ ةای انکىا٤ی ىلاالؿی ػؿ التعؼاٳ ٌ ٤ٝاٰیت  ن٥ٞ یک شقب  ًایراػ گ
ـ٤ت هیا گـٌ  ٌٰت ةایؼ ا٨ؼامات ذؼی ؿا ػؿ ؿالتای مصٍػ ( 3) وٍػ؛ ٨ًٍمی ؿٌی ػلت گ ػ

ٍٰین متاؿف  ـػ. اف مؤجـیت ٌ کاؿائی پ ٍاػ معؼؿ ؿٌی ػلت گی ٍٰیؼ ظىعاه ٌ ٨اچا٧ م  هت
ٌٰت ـاةـ کاؿمنؼان ػ ـػػ. تؼاةیـ ذؼی ػؿ ة ٍاػ معؼؿ أمینان شاٌٲ گ ٍٰیؼ ٌ  ًک ةا م ػؿ ت

ـ٤ت ٍاػ معؼؿ ػلت ػاؿنؼ، گ ٤ماػ ةایؼ اف پمت  ًة هکاؿمنؼان آٍٰػ( 4) وٍػ؛ ٨ًاچا٧ م
ٌٰت ةایؼ ٤ماػ ؿا ةى ـکناؿ وٍنؼ. ػ ـػى ًای وان ة ٍان تصمٲ نک ٌ مرافات وؼیؼ ؿا  هیچ ٜن

ـای کاؿمنؼان آٍٰػ ـػ ًة هة  ؛٤ماػ ػؿ نٙـ ةگی

ـنام( 1) :نگ معافیت اؾ مخاؾاتهةا فؽ  هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ   ًة
ٍاٰی ًػؿ ٨ـی ًی ٜامىای آگاى ٌٰم  انؼافی وٍػ؛ ؿاهةایؼ ةىــ ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ىا  ذات ٌ 
ٌٰت ( 2) ٍانان ٌ کاؿمنؼان ػ ٜٱامی ػینی، ةقؿگان مصٲ، فنان، اّٜای اشقاب لیالی، ذ

ـنام ـا آنىا ً ةایؼ ػؿ این ة  ٌ ًػؿ تٍمیم گیـی ػاوت ها ن٩ي ٜمؼيػٍٜت وٍنؼ فی
ٍاننؼ ش٧ٍ٩  می یز ةعىنؼ؛ةىــ ت ای مٍلمات ى ًمؼنی ٌ لایـ وتک ًذامٝ( 3) ؿا تٌـ
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ـٌت  ًة( 4) ذات ٨اةٲ ػلرتك ةاونؼ؛ ًةایؼ ػؿ ػٌؿ تـین ٨ـیةىــ ش٧ٍ٩  فنان ةایؼ این ٤
ل هػاػ ٍاٰی ٌ ٨ـی ًوٍػ تا ػؿ پٌـ ٌٰم ( 5) ذات اورتاک مناینؼ. ًتٍمیم گیـی ػؿ لٕض 

ـاػ پیٍلت وؼ نگ مٝا٤یتىظتم منٍػن ٤ـ  ـایم وؼیؼ ؿا ػؿ ذنگ  ًایک ه: اف ةـؿلی ا٤ ذ
ـتکث وؼ ًای ممٱصانى ـػػ.، انؼ هم  أمینان شاٌٲ گ

الیت ةؼظىان ةایؼ ة ًا٥ٔاٯ ػؿ ٨ـی( 1) :تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی  ًذات 
ٍنؼ؛ ًمکاتث ػلرتلی ػاوت ٌٰت ة( 2) ةاونؼ؛ مٝٱمین ممٱکی ةایؼ ػؿ این مکاتث تٍ٘ی٦ و  ًػ

ـ٤ ًمکاؿی متٍیٲ کننؼگان ةایؼ فمینى ٍانان ةیکاؿ ٤ ًای ؿا ة ًآمٍفه ش ـتیث ـاىذ م لافػ. ةؼین ت
ٌٰت نتاونؼ؛ می ايآن ٍاننؼ ممت٩ٲ ةاونؼ ٌ ةاؿ ػٌه ػ ػؿ  ًلاشات کمرت انکىا٣ یا٤ت( 3) ت

ـ٤تىن الیت ةؼظىان ةایؼ ػؿ پال  ٍنؼ؛ ًای انکىا٤ی ػؿ نٙـ گ ـاد متاٳ مناةٞ ٔتیٝی ( 4) و التع
ـػ ًةایؼ ة ٍنی لپ ـاؿػاػ کننؼگان ٨ان ـاػ مصٲ ؿا ىوٍػ. رشکت  ه٨ ـاد مٝاػن ةایؼ ا٤ ای التع

ـای انکىا٣ لاش هالتعؼاٳ منٍػ  ًقینىا، مکتث( ىا، کٱینیک ى ه)ذاػ ًٌ یک م٩ؼاؿ پٍٯ ؿا ة
 مناینؼ. 

ٍانان، ا٨ٱیت  :فؽاگیؽ ىلس و آمتی هرامیت اؾ پؽوف تی تٍلٖ ىای ٨ٍمی ٌ مؾىفنان، ذ
ی وؼ ٌٰت منٌق ل هػ ـ٤ت ًانؼ. نٙـیات این ا٨ىاؿ ةایؼ ػؿ پٌـ  وٍػ. ًٌٱض ػؿ نٙـ گ

  



 
 

215 
 

 

 نلنه ىلس واليت ةعصنان ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

  



 
 

211 
 

 

 نلنه ىلس واليت تضاؼ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 تضاؼوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ى این ـ٤تى ًا، ممایٲ ٌ یا٤تىةـ الاك ػیؼگا ٌالیتی ة  ًالت ک ًائی وکٲ گ

ـػٳ ػؿ ذـیان ةصخ  ـکق گـٌ ىم ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات ػؿ ى ًی، مٍاشتىای متم ای ان٥
ـػٳ ػؿ ٌالیت ٌنؼ مىٍؿت ةا م  ًمحاة ًمراٰن مىٍؿتی ة ةٍػنؼ این ًرشیک لاظت تعاؿ ؿ

ـامٍن ٌٱض ػٌٳ ًةعىی اف مـشٱ ـػٳ ا١٤انمتان پی ػؿ این  ةٝؼ ًاف این ة ًک) گ٥تگٍی م
ـنام( وٍػ می هلنؼ گ٥تگٍ نامیؼ مؼنی ٌ  ًذامٝ ًوتک 11ةا اةتکاؿ  ًای رس تا رسی ایک ًة

ٍايذ ا١٤انمتانةىــ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  تن  45۱۱ةا ةیي اف  یىت مىٍؿت ظ
ـای ٌٱض  ًن٩ى 34انکىا٣ ػاػن  هةا ػیؼگاا١٤انان ٜاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ   –مصٱی ة

ـای  ًیک ن٩ى ـػیؼ ؿاهـ ٌالیت ىة   .ةاوؼ می انؼافی گ

ـػ ) 221ةا مىاؿکت  یىةصخ گـٌ  1۱ ػؿ ٌالیت تعاؿ  ـػ ٌ  ٤1۱7 ـػیؼ.  114م فن( ػایـ گ
ـػنؼ ک می مناینؼگی ًاورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ ، ًای ظانىوامٲ ظانم  ًک

ٌکانؼاؿان، مٝٱمین، مصٍٱین، ػ مؼا٤ٝین ا٨ین، ةقؿگان ىش٧ٍ٩ ةرش، ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فن، ػ
ٍٰین، اّٜای ىربان مؾىمصٱی، ؿ  تی، ٨ـةانیان ذنگ، ةافاوت وؼگان ٌ مصتٍلین، مٝٱ
ٍاٰی، کاؿمنؼان ٌصی ٌ ؿاننؼىوٍؿا  ٌٰم  وؼنؼ. میىا  های 

 معؽفی والیت: حغؽافیا، تؽکیث كىمی و فاصتاؼ فیافی .2
ٍاٰی ة 17ؿا ةا  کیٱٍ مرت مـةٞ 12376 اشتٌالیت تعاؿ مم ـکق  ًومٍٯ تا٩ٰان ک ًٌٰم م

ـاؿ ػاػ می ٌالیت ـػیؼ  1964این ٌالیت ػؿ لاٯ  .الت هةاوؼ تصت پٍوي ٨ فمانی ایراػ گ
ـػیؼ. ةیي اف نیم ٌالیت  ًل ًٌالیت ١ٕ٨ن ة ًک ٌالیت ة١الن، کنؼف ٌ تعاؿ ت٩میم گ
(56.8  ٍ ؼ( اؿاِی ک ٍ  ًمتانی یا نیمىػٌؿ ةیي اف یک لٍٳ  ًمتانی ػاؿػ ػؿ شاٰیکىک
ؼ( 36.7) ٍاؿ تىکیٲ میؼىای ىآن ؿا فمین  ػٌؿ  .ؼىم

این ٌالیت ؿا ػؿ ؿػی٦ یکی  ًک 137ةاوؼ می تن 9۱19۱۱ ًذمٝیت ٌالیت تعاؿ نقػیک ة
ـاؿ میؼين ًپـذمٝیت تـین ٌالیات ػؿ وامٯ رش٧ ٌ ػؿ لٕض مٱی ػؿ ػؿذ ؼ. شؼٌػ ىم ٨

ؼ ذمٝیت ٌالیت تعاؿ ػؿ  86 ٍاٰی ػٌؿ  14 ًای ؿٌلتائی فنؼگی میکننؼ ػؿ شاٰیکىٌٰم
ؼ آن ػؿ منأ٪ و ةاونؼ. ذمٝیت ٌالیت تعاؿ ؿا ٜمؼتاً  می ـی ممکن گقینيػٌؿ

ؼ( ٌ تاذک 44)ىا  اٌفةیک ؼ( 42)ىا  ػٌؿ ىا  پىتٍن ًنؼ، ػؿ شاٰیکىتىکیٲ میؼىا  ػٌؿ
ؼ( ٌ  ه)ػ ای ٨ٍمی ػؿ این ىنیق ػیگـ ا٨ٱیت ىا  ٌ گرـىا  ای ًا، ةٱٍچ، پىى هقاؿ ىػٌؿ

 ًٌ ٰی ة الت هلایـ ٌالیات ػؿ این فٌن ٨اٜؼتاً آؿاٳ ةٍػ ًم٩ایم ًتعاؿ ة متنؼ.ىٌالیت 
ٍاٰی ـ ٌٍؿتى ٍاؿ ىقاؿ لمچ ٌ ٤ـظاؿ ىآب،  هؿلتا٧، چا ایی ماننؼيٌٰم متاجـ اف  هم

ات گـٌ  ٍاٰی ًانؼ ک هی ةٍػىمناٜف ٌٰم ـمانؼ ًؿا ةی جتات لاظتىا  این  ان مصٱی ىالت. ٤

                                                           
ـکقی ػؿ لاٯ  137   2511مٕاة٪ ػ٤رت اشٍایً م
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م لٝی ػاؿنؼ تا ن٥ٍؽ ظٍػ ؿا يمتنؼ ةا آنىمکاؿ ىةٍٕؿ کٱی ةا م٩امات ٌالیت  ًِمن اینک
 ػؿ ٌالیت ش٥ٚ مناینؼ. 

ـنامىٌالیت تعاؿ ػؿ اؿتتآ ةا ػلتاٌؿػ  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ى هظٱٞ لالس گـٌ  ًای ة
ـنام ای ظٱٞ لالس ػؿ این ٌالیت الت٩تاٯ وؼ ٌ ى ًلٕض مٱی یک ٌالیت پیىتاف ةٍػ. اف ة

ـػنؼ: اف لاٯ م٩ام ـػٳ ػؿ این ؿالتا ظیٱی کمک ک ٌٰتی ٌ م اینمٍ،  ًة 2۱۱1ات ػ
ـمانؼ  1۱۱میٲ لالس لتک ٌ لنگین ٌ  3۱۱۱ ًنقػیک ة ًان مصٱی ةا اوتیا٧ ةی لاة٩ى٤
تمٱیم  ًا، ةعًٍٍ آن تٝؼاػی کىامت ظٍػ ؿا تصٍیٲ ػاػنؼ. اما کی٥یت لالس يتن م
ـانگیق ةٍػ هوؼ هػاػ ـلي ة ٍاٰی "ٜاؿی اف لالس"  ً، ن2۱۱9ٍمرب الت. اٰی ن هانؼ پ ٌٰم

ٌا٨ٞ، گامن ٌذٍػ ػاؿػ کيآب، ٤ـظاؿ، منک آب، ةنگی ٌ ة هاٜالن وؼنؼ: چا  ًاؿک. ػؿ 
ـمانؼ ـمانؼىنٍف ىای ٤ٝاٯ ظٍػ ؿا ىان لالس ىةّٝی اف ٤ ان ىم ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ. ٤

ٍاٰی ؿٌلتا٧ تن ؼ اف لالس ػلت ها ػيٌٰم تمٱیم منٍػنؼ  2۱۱6وان ؿا ػؿ لاٯ  ًػاوت ًػٌؿ
ٌالٖ لاٯ ىٌ اف تصٍیٲ ػ اینٕـ٣، این  ًة 2۱۱9ی ةیىرت آن ظٍػػاؿی ٌؿفیؼنؼ. اف ا

ـنام ـاؿ ىػٰیٲ ا٤قایي نا امنی ػؿ ٌالیت  ًة ًة ٍاؿ کنؼف ٌ ػؿ لٕض کىٍؿ مٕٝٲ ٨ مر
ٌٰی وٍؿویان ک هوؼ هػاػ ـنام ًالت  ا١٤انمتان ةا  138ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ًاف ٔـی٪ ة

ٌٰت میپیٍنؼنؼ لالس  ٌٰت میمپاؿنؼ. ًای وان ؿا ةىػ  ػ

تمٱٖ کامٲ ةـ ٤ّاء لیالی ٌالیت تعاؿ  -ذمٝیت ٌ ذنتي  -کاؿ ًػٌ شقب مصا٤ٙ
ـایىات  ًةاونؼ ک می لیالی ای-ای نٙامی ىػاؿنؼ. این اشقاب لافمان  ةیىرت ةـ الاك گ

ـ٤ت ةاونؼ.  هپعتگی ٌ پایؼاؿی کامٲ ؿلیؼ ًة ًای لیالی کىلافمان  ًانؼ ن ٨ًٍمی وکٲ گ
ـمانؼىما ًای ؿٌةٌـ انؼ کىـ ػٌ شقب ةا چاٰي ى ان ذمٝیت ةا ىیت مت٥اٌت ػاؿنؼ: ٤

ن ذنتي ػؿ ٌالیت تعاؿ ة ػؿ ذـیان  ًمتنؼ )ةعًٍٍ کىوؼت معا٦ٰ  ًن٥ٍؽ ؿٌف ا٤ٌق
ـان ش٥ٚ  ًوؼ(، ػؿ شاٰیک هػیؼ 2۱۱9ٌ  2۱۱5-2۱۱4انتعاةات  شقب ذنتي ةیىرت نگ

ـػیؼ ًائی کىتمٱٖ ظٍػ ةـ اٌفةیک   انؼ، هاف ٰصاٗ لیالی ػؿ اشقاب معتٱ٦ ت٩مم گ
ؼ اف شقب ذنتي،  5۱ةاوؼ ) می ؼ اف ذمٝیت،  3۱ػٌؿ ؼ اف وٍؿای ٜؼاٰت ٌ  1۱ػٌؿ ػٌؿ
ؼ ػیگـ اف کنگـ  1۱ کانؼیؼ  ًمٱی شامیت مینامینؼ(. شقب ذنتي ػؿ انتعاةات ن هػٌؿ

                                                           
ٍنتةً ا 138 ىا پایان ػىنؼ ٌ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا  لاك ةـ نامً اػ٠اٳ مرؼػ، ذنگرٍیان لاة٪ کً ةً ظى

ـػٳ وان  ٌٰت ٨ٕٞ مناینؼ ةً م ـنؼ ٌ ػؿ شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ٌ ؿاةًٕ ظٍػ ؿا ةا ٜنارص معا٦ٰ ػ ةپؾی
ـػنؼ ٌ اف کمک اػ٠اٳ می ـه میىا یالفٳ ماننؼ تٝٱیم ٌ نـةیً، اوت١اٯ ٌ مصا٤ گ ـنؼ.  ٙت ٌ امنیت ةي  گی

See, National Security Council, D&R Commission, Afghanistan Peace and Reintegration 
Program (APRP), July 2010, available at:  
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ـػیؼ ٌ ػؿ نتیرةا ًػاوت ک فی  ًا یک کانؼیؼ ةيتن ًٜخ ت٩میم ؿای شقب مؾکٍؿ گ پیٌـ
 ؿلیؼ.

ـػیؼ 1۱4 2۱13،139اٰی ٤ربٌؿی  ٌنؼ گ انؼ. یک م٩ؼاؿ مىکالت نیق  هاػ٠اٳ وؼگان جتت ؿ
ـاػ ک ف منٍػ چٍن ةّٝی ا٤ ٍٰیت  ًةٌـ ٌاذؼ رشایٖ وم ـػنؼ  ٌنؼ گ ٍالتنؼ وامٲ این ؿ میع

ـنام ٍاؿػ ًػؿ ة ـنام اػ٠اٳ مرؼػ نتٍػنؼ؛ م  هنیق ػیؼ ٤ًماػ ػؿ ونالائی ممتص٩ین این ة
ٌٰت ٌٜؼ ًای امنیتی کىالت. ِامنت  هوؼ ـػیؼ هػؿ این مٍؿػ اف لٍی ػ نیق مٍؿػ  هگ

ـ٤ت ـاؿ گ ـلي ٨ ـنام ًپ ـػٳ ٜاٳ ػؿ اؿتتآ ةا تؼاٌٳ این ة نیق مالشٙاتی ػاؿنؼ ٌ اف  ًالت. م
ٌنؼ ناؿاُ   متنؼ.ىپؾیـه ٌ اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿویان لاة٪ ػؿ این ؿ

 و تزلیل حنگ: انىاع و عىامل حنگ هتخؿی .3
ـػٳ ٌالیت تعاؿ ک انىاع حنگ: ٍ  ًػؿ مـشٱ ًم ـػٳ ةا ایىان مىٍؿت ىػٌٳ گ٥تگ ای م

ـ٤ت اف وٍؿه تصت ؿ  ٌنی میان ىای لیالی، ؿ٨اةت ىربی ٔاٰتان، تني ىٌٍؿت گ ای ػؿ
ٍاػ معؼؿ، تني  ٤ؼاؿ ای ٔـ ى ًای ٨ٍمی، شٍّؿ مٱیىىاشقاب لیالی، تراؿت ٌ ٨اچا٧ م

ٍاػ معؼؿ، ػالالن ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان ة ٌٰت، مٝا٤یت اف مرافات، م ٍان ةـظی  ًػ ٜن
ٍامٲ اٌٱی یاػ منٍػنؼ ک  انؼ. هةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف تاجیـ گؾاؿ ةٍػ ًٜ

ـػٳ ػؿ کٲ اف ٌِٝیت امنیتی ػؿ ٌالیت تعاؿ ظىنٍػ ةٍػنؼ، ةا آن ًةا آنک م معا٥ٰت يم
ػؿ این ٌالیت میؼاننؼ. ٌالیت  ًمناٜف هٔاٰتان ؿا ٜامٲ ٜمؼربی ىتصت ؿ  ًای ممٱصانى

 ًشماب میأیؼ، اگـچ ًای ةا جتاتـین ٌالیات ػؿ وامٯ رش٧ کىٍؿ ة ًتعاؿ اف ذمٱ
ٍاٰی اوکمي شٍّؿ ػاؿنؼ. یک مؼا٤ٞ ش٧ٍ٩  ٌٰم ـ تا٩ٰان يػؿ وةىــ وٍؿویان ػؿ 

ـاف نٙـ منٍػ: ـامٍن ٌِٝیت امنیتی اینٍٕؿ اة  ٌالیت تعاؿ پی

145

ٍایؼ ةؼلت آمؼىوٍؿه تصت ؿ  ًةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ ک ٍاػ  هربی ٔاٰتان اف ٜ اف م
ٌاظـ کمی گمرته یا٤ت ًمعؼؿ ک ـػػ. آن می متٍیٲ ًػؿ این ا ةـظی  ًمنٍػنؼ ک ًا اِا٤يگ

ـػٳ ػؿ ةّٝی ن٩آ  ٌٰت ٌ م ـػٳ ةؼٰیٲ ةی اٜتامػی میان ػ م اف ٔاٰتان شامیت ىنٍف ىم
ـػٳ نمتت ة ًمینامینؼ. اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ اف اینک ٌٰت کنٍنی ةی  ًةّٝی م ػ

                                                           
ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ پیٍلت می 139 ٍنؼ.  ذنگرٍیان لاة٪ کً اف ٔـی٪ ة  و
ـػیؼ. ٜنارص  2۱15ػؿ لاٯ  145 ٍاؿ کنؼف متاجـ گ جتات ػایمی تعاؿ ةا ٌظیم تـ وؼن اٌِٛا امنیتی ػؿ ٌالیت ىمر

ٍاذً ٠اؿ این ٌالیت گمرته ػاػنؼ.  ٍاذً ةياٰؼین، ینگی ٨ٱًٝ ٌ ظ ٌٰت ٤ٝاٰیت ىای وان ؿا اف ػؿ٨ؼ، ظ  ِؼ ػ
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ٍاي٘ هٔٱتان ػٌةاؿ  ًمتنؼ ٌ ٤کـ میکننؼ کىةاٌؿ  ٌاةٖ وان ىٍؿ ظ ـػ لٝی ػاؿنؼ تا ؿ نؼ ک
 مچنان ش٥ٚ مناینؼ. یک فن ػؿ تا٩ٰان گ٥ت:ىةا ٔاٰتان ؿا 

ـػٳ ة ًک ًنٍٛ ػیگـی مناٜف ٍاٳ تاذک ٌ اٌفةیک هآن اواؿ  ًم ـػنؼ، اظتال٤ات ٨ٍمی میان ا٨  ک
ـػٳ ةـ این ةٍػ ک می ـظی شتی ةىتني  ًةاوؼ ٌ ةاٌؿ م این  ًای ٨ٍمی ٜامٲ لیالی ػاؿنؼ. ة

ٍا ًای ٨ٍمی ٌالیت تعاؿ ؿا ةی جتاتـ لاظتىتني  ًةاٌؿ ةٍػنؼ ک ؼ لاظت ٌ ٔاٰتان ؿا ىٌ ظ
تني  ًؿا شتی ةاٌؿ ةـ این الت کىا  ػانمتنؼ. ةـظی منی ػؿ این ٌالیت ًٜامٲ اٌٱی مناٜف

ات ػؿ ٌالیت تعاؿى ا ػؿ يآن ًاػٜا ػاؿنؼ کىا  نؼ. اٌفةیکىػ می ای ٨ٍمی ظرب اف ٨ٌٍٛ مناٜف
 ٌ ىا  اٌفةیک ًةا ٌذٍػیک ًمتنؼ ٌ ةـظی اورتاک کننؼگان واکی ةٍػنؼ کىالیت اکرثیت این 

ٍٔؿ منالث مناٌث  ًانؼ ٌ ة هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًا ةيمتنؼ آنىػؿ این ٌالیت اکرثیت 
ـػ ـاف نک ٌٰتی ؿا ػؿ تعاؿ اش  چنین گ٥ت: هیک اورتاک کننؼ ..انؼ هػ

ـػٳ ة ای ٨ٍمی، ةعًٍٍ ىاف تني  ًةـظالت ًای اظیـ کىٜؼٳ أمینان ٌ ةی جتاتی  ًم
ـػنؼ. ةاٌؿ آن هةاونؼ، اواؿ  می ٌ تاذیکىا  میان اٌفةیک ـ ػٌ ٔـ٣ ػؿ ى ًا این ةٍػ کيک

ـاةـ  ـػىة ٍانؼ می ػؿ این ؿالتاىا  انؼ ٌ تاله هم ٦ٌ آؿائی ک ٍاذ ت وٍػ. ةا  ًةا ةن ةمت م
ٌاٰی اٌفةیک ػؿ این ٌالیت ظىم مٙا ٌکي  ًـ کننؼگان اٌفةیک ةىت٩ـؿ یک  نصٍی ٤ـ

ـػ. اورتاک کننؼگان اف تني  ن ٨ٍمی میان اٌفةیکىک ٍاٰی ىا  ٌ ةٱٍچىا  ای ؿٌف ا٤ٌق ٌٰم ػؿ 
ٍاٰیىا  ٌ پىتٍنىا  ٌ میان اٌفةیک ًینگی ٨ٱٝ ٌٰم ٍاذيػؿ  نیق ا ٌ اٰؼین ٌ ػؿ٨ؼ ية ًای ظ

ـػنؼ اگـچ ـانی ک ـاف نگ ـػ ػؿ  هالت. یک اورتاک کننؼ هةـ رس فمین ةٍػىا  این تني ًاة م
 چنین گ٥ت: ًفمین
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ٍامٲ الالی مناٜف ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک گان هاورتاک کننؼ :هعىامل مناؾع ػؿ  ًٜنارص ؽیٲ ٜ
 ةاونؼ: می ٌالیت تعاؿ

ٍاػ معؼؿ، مٱیىػالالن ، ا٠تىاه گـی ٔاٰتان  ًمصٱی ٨ؼؿت، ما٤یای فمین، تراؿت ٌ ٨اچا٧ م
ٌٰت، ؿ٨اةت ى ـ٤ؼاؿ ػ ـٌت ىای ٔ ٍٰین مٱی ا١٤ان، نتٍػ ٤ ای لیالی، مٝا٤یت اف مرافات، پ
ٍانان ًای کاؿی، ٤ماػ اػاؿی، شاکمیت نى ٍاػی ػؿ میان ذ   .چنؼان ظٍب ٨انٍن ٌ ةیم

ـػٳ اػٜا منٍػنؼ ک :ظالالن مزلی كعؼت ـای ةؼلت آٌؿػن  این ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ًم ة
ـػٳ ؿا ٠اؿت ٍا می ؿا ًـ کاؿی میقننؼ تا آنچى ًآن ػلت ة .کننؼ می منا٤ٞ ظٍػ م نؼ ىظ

ٍا منی ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ًمنٍػنؼ ک همچنان اواؿ ىا يآن .ةؼلت آٌؿنؼ. نؼ ٌٱض ٌ جتات ىظ
ـاؿی ٌٱض ٌ جتات ػؿ این  ـ٨ ـػػ چٍن ةا ة  ظٕـ ًٌالیت منا٤ٞ وان ةػؿ این ٌالیت تامین گ

 ا٤تؼ. می

 چنین گ٥ت: ًـ تا٩ٰان ػؿ فمینيیک مصٍٲ اناث اف و 

ـػٳ  ٍاػ معؼؿ ػؿ ٌالیت تعاؿ ٜامٲ ةی  ًاػٜا منٍػنؼ ک مچنانىم ـانقیت م تراؿت ٌ ت
ؿنؼ. آن می ی ٌالیت هجتات کننؼ ا گ٥تنؼ يةاوؼ چٍن اف اینٕـی٪ وٍؿویان پٍٯ ةؼلت میٌأ

ـانقیت  ًک ٍاػ معؼؿ ػؿ وامٯ ا١٤انمتان اف ٔـی٪ چ 6۱ت ؼ م ٍاٰی )ینگی يػٌؿ ٌٰم اؿ 
ٍاذ، ٨ًٱٝ ـػ. یک اورتاک کننؼ می آب( ٌٍؿت هاٌ اٰؼین، ػؿ٨ؼ ٌ چاية ًظ ـػ اف  هگی م

ٍاٰی ػؿ٨ؼ چنین وکایت منٍػ:  ٌٰم

ٍٰین مٱی ا١٤ان ة: پىلیك فافع و غیؽ مقلکی ـػٳ اف پ ٍان ٜامٲ ػیگـ مناٜف ًم یاػ  ًٜن
ـاػ ٠یـ ممٱکی، آٍٰػ ًمنٍػنؼ ٌ ةاٌؿ وان این ةٍػ ک ٍٰین ٌالیت تعاؿ ا٤ ةا ٤ماػ  هپ

ٍاػ  ًانؼ. نٙـ اورتاک کننؼگان این ةٍػ ک همنالث آمٍفه نؼیؼ گٍنۀ ًةمتنؼ ٌ ى تراؿت م
ٍٰین امکان پؾیـ نیمت ٌ اف اینک ٍٰین آٍٰػ ًمعؼؿ ةؼٌن شامیت ٨أٞ پ ٤ماػ  ًة هپ
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ٍاػ معؼؿ اػام ـامٍن يفن اف و هکنؼ. یک اورتاک کننؼ می پیؼا ًالت تراؿت م ـ تا٩ٰان پی
 ٌِٝیت اینٍٕؿ وکایت منٍػ:

ٍاٰی ٌٰم  گ٥ت: ٤ـظاؿ یک ةقؿگ ٨ٍمی اف 

ٜؼٳ تٕتی٪  ًػاوتنؼ کةاٌؿ  گان هاورتاک کننؼ :اظ ظؼ نظام كضاییضعف كانىن و فق
ـػي٨انٍن ةٍٕؿ یکمان ةاالی متامی و ٌنؼان ٌِٝیت امنیتی ؿا ةؼتـ ک الت. اورتاک  هـ

 ًؿا ةىا  ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ این ٌالیت انت٩اػ منٍػنؼ ٌ این اؿگانىکننؼگان اف اؿگان 
ٌکیٲ مؼا٤ٞ ػؿ ويػلت ػاونت ػؿ ٤ماػ مت ـاف نٙـ يم منٍػنؼ. یک  ـ تا٩ٰان اینٍٕؿ اة

 ٍػ:من

ـاتـ اف  ًةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ ک :ای ظؽفعاؼ ظولته هملین ـاػ ظٍػ ؿا ٤ این ا٤
ـاةـ ي٨انٍن میؼاننؼ ٌ تن ـمان میؼ ًمتنؼ کى هکمانی شماةؼا ػؿ ة ـای وان ٤ نؼ. یک ىة

ٍاذ هاورتاک کننؼ  ٠اؿ چنین گ٥ت: ًاف ظ

ـػٳ اػٜا منٍػنؼ ک :مناؾعات ؾمین میربنؼ چٍن  ًما٤یای فمین ٌالیت تعاؿ ؿا ةٕـ٣ مناٜف ًم
ـػٳ ؿا ٠ٍث منٍػ ٍاٯ م این مّٝٲ اف ٔـی٪  ًماٰکین اٌٱی میتیننؼ ک ًانؼ ٌ ٨ٌتیک هام

ـػػ آن منی شٲ ٌ ٤ٍٲىا  گ٥تگٍ ٍنت متٍلٲ ًا ةيگ ٍنؼ. یک اورتاک کننؼ می ظى ـػ ػؿ  هو م
 چنین گ٥ت: ًفمین
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ـػٳ این ةٍػ ک :ةی فىاظی ٍانان جتات ػؿ ٌالیت تعاؿ ؿا  ًةاٌؿ م ٍاػی ػؿ میان ذ ةیم
ٍانؼ ةا ت ٍاذيمیت  هـ تا٩ٰان اواؿ يـات اظیـ ػؿ وىمنایؼ ٌ ػؿ اؿتتآ ةا تٙا ًؼیؼ ذؼی م
ٍاػ تىکیٲ میؼاػ ٌ ػؿذـیان تٙا ًمنٍػنؼ ک ٍانان ةیم  ًـات ػلت ةىاکرثیت وان ؿا ذ

ـػٳ مصٲ ؿا ة ٍاٯ م ـػنؼ. ةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ اف  ًظىٍنت فػنؼ ٌ ام رس٨ت ة
ٍاػ انؼ ٌ اکرثاً اشمالاتی ةـظٍؿػ میکننؼ، اوعاً ػیگـ ًاینک ٍانان ةیم ٍاننؼ اف آن می ذ ا يت
ـای ةی جتات لاظنت ٌالیت ة ًة  مناینؼ. هوکٲ ظىٍنت ةاؿ الت٥اػ ًآلانی ة

ـنام :خعظ نا مىفمىلس و اظغام م ـػٳ اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌ ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًم
ـػنؼ چٍن  ـاف نا امیؼی ک ا١٤انمتان انت٩اػ منٍػنؼ. اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض اة

ا اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ممت٩ٲ نیمتنؼ ٌ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٌ ػیگـ يةاٌؿ آن ًة
ـاػ ةٱنؼ پای اّٜای وٍؿای  ًمچنان گ٥تنؼ کىا ينامینؼ. آنا اٜامٯ ن٥ٍؽ میيةـ تٍامیم آن ًا٤

ٍانمت ٌنؼ ٌٱض وامٲ لافنؼ. مقیؼ ةـ آن، ىانؼ ػیؼگا  ًٌالیتی ٌٱض نت ـػٳ ؿا ػؿ ؿ ای ٜاٳ م
لعتی انت٩اػ  ًای ٠ٱٖ وٍؿای ٌالیت ٌٱض ةا اػ٠اٳ وؼگان ةى هاورتاک کننؼگان اف ٌٜؼ

ـکقی تا٩ٰان چنین گ٥ت:  منٍػنؼ. یک فنؼانی ػؿ مصتن م

ٜمی٩ا ػؿ  ًؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض ؿا ک گان هةـظی اف اورتاک کننؼ :ؼفىم و عنعنات مرض
ـػمان ٌانیؼ ًؿیى معتٱ٦ ػؿ تعاؿ میان م ـػنؼ. آن الت هػ ا ظأـ نىان يیاػ آٌؿی ک
ٌاد ذربی ٌ ظىٍنت ٜٱی ًة ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض ًلاظتنؼ ک ٍانؼ  ًظًٍٍ افػ فنان ٳ یت

ـا این ممایٲ  ـػانؼ فی ٍاؿ ىجتات ؿا ػؿ تعاؿ متاجـ گ ـػٳ هم  هظىٍنت کىانیؼ ًة میان م
  .وٍنؼ می
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 ةؽای ىلس  ؼاه هنلن .4
ـػٳ ٌالیت تعاؿ چنؼین ٜامٲ ؿا ک ـػنؼ ٌ ة ًؿیى ًم ا يةاٌؿ آن ًمصٱی ػاؿنؼ ونالائی ک

ٍامٲ اٌٱی مناٜف ًـیکی اف این مّٝالت کى ًؿلیؼگی ة ةاونؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ  می ًٜ
ٍا ًجتات ػؿ من٩ٕ ٍاؿػ فیـ ػؿ این اؿتتآ یاػ منٍػنؼ: ت٩ٍیت ٌ يؼ ةٍػ. آنىمٍجـ ظ ا اف م

ٍاػ معؼؿ، ممت٩ٲ ىاػ يآٌؿػن اٌالشات ػؿ ن ٍگیـی اف تراؿت م ٌٰتی مصٱی، ذٱ ای ػ
ـػن ىای ٨ّائی ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض، شٲ ٌ ٤ٍٲ تني ىلاظنت اؿگان  ای ٨ٍمی، افةین ة

ٌٰتی ىاػ يا، ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن، التعؼاٳ ػؿ نى ًاػاؿی، ظٱٞ لالس مٱیى٤ماػ  ای ػ
یز ش٧ٍ٩ ةرش،  ًةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌ ٰیا٨ت، پایان ػاػن ة مٝا٤یت اف مرافات، تٌـ

ـای ةىای ممٱض ٌ تاله ى ًظٱٞ لالس مٱیى تٍػ انکىا٣ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی. يای ٨ٍی ة
ـاؿ ؽیٲ الت: ًظالٌ ًاػات ؿا مٕـس منٍػنؼ کيپیىن ًاورتاک کننؼگان یک لٱمٱ  آن ٨

ـػٳ تعاؿ متی٩ین ةٍػنؼ ک: تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات ػالالن مصٱی ٨ؼؿت  ًم
ـػ ٍاٯ ة ٌٰت ؿا فیـ ل ٌٰت ةایؼ شاکمیت ظٍػ ؿا شتی ػؿ ػٌؿتـین  همرشٌٜیت ػ انؼ ٌ ػ

ٍاٰی ٤ـظاؿ ػؿ هؼ. یک اورتاک کننؼىلاشات تعاؿ گمرته ػ ٌٰم ـػ اف  چنین  ًفمین م
 وکایت ػاوت:

ـػٳ ػؿ تر ؿاه ای مصٱی ىاػ يامنیتی مٱی ا١٤ان، ت٩ٍیت ن ایىیق نیـٌ يشٲ این مىکٲ ؿا م
ٌٰت ةىٌ کا مؼنی ٌ ةقؿگان  ًا ن٩ي ذامٝيػیؼنؼ. آن می ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ًي اتکاء ػ

ٌٰت مصٱی یک امـ الفٳ ٌ شیاتی میؼانمتنؼ. یک  ًمصٱی ؿا ػؿ ؿ٤ٞ ٤اٌٱ ـػٳ ٌ ػ میان م
ٍاٰی ة هاورتاک کننؼ ٌٰم  اؿ نٙـ منٍػ:ياؿک اینٍٕؿ ا٘يفن اف 

ٍٰین مٱی ا١٤ان انت٩اػ ػاوتنؼ ٌ گ٥تنؼ ک ـػٳ ٌالیت تعاؿ اف پ ٍٰین مٱی ا١٤ان آٍٰػ ًم  هپ
ٍاػ معؼؿ اف ٔـی٪ چ می ةی ک٥ایت ٤ماػ، ٠یـ ممٱکی ٌ ًة ـانقیت م اؿ يةاوؼ. تراؿت ٌ ت

ٍاٰی ٌالیت تعاؿ ٌٍؿت ـػ ٌ ةا ٤ماػ ک می ٌٰم ٍٰین مٱی ا١٤ان ٌذٍػ ىاػ يػؿ ن ًگی ای پ
ٍٰین مٱی  ًاػ منٍػنؼ کيالت. اورتاک کننؼگان پیىن هػاؿػ این کاؿ امکان پؾیـ وؼ پ

ٍٰین ٌ ىا١٤ان ةایؼ ظٍب آمٍفه ةتیننؼ ٌ ممٱکی ةاونؼ تا ٤ماػ اػاؿی ػؿ لاظتاؿ  ای پ
ٍاػ معؼؿ ظامت ٍايپیؼا کننؼ. آن ٨ًاچا٧ م ٍٰین ىان نٙاؿت ٨ٍی ػؿ لاظتاؿ ىا نیق ظ ای پ
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ٍٰین ک ـػیؼنؼ، ةعًٍٍ پ ـػیؼىػؿ ممیـ  ًگ ـانقیت تٍ٘ی٦ گ ٍاػ  ًانؼ ک های ت تراؿت م
ػاؿػ ًاممعؼؿ ػؿ آن اػ

ٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ٌالیت تعاؿ  ـاات اؿػٌی مٱی ا١٤ان ؿاِی ةٍػنؼ اما اف پ ـػٳ اف اذ م
ـمانؼ ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًانت٩اػ منٍػنؼ ٌ ة ٍٰین ى٤ ان ممٱض ٌ ذنگماالؿان ػؿ تىکیالت پ
ٍٰین مؾکٍؿ ػؿ مصالتیکىمصٱی ممٱٖ  ـػیؼ ًمتنؼ ٌ پ ـػٳ مصٲ  هتٍ٘ی٦ گ انؼ اف م

ـناميننؼ. آنک منی مناینؼگی ٍالتاؿ اٌالشات ػؿ ة ٍٰین مصٱی ا١٤ان ةٍػنؼ تا  ًا ظ التعؼاٳ پ
ـػ. آن ًاین پـٌل ـػٳ ػؿ آن مناینؼگی ةیىرت ٌٍؿت گی ـاگیـ ةاوؼ ٌ اف م مچنان ت٩اِا ىا ي٤
ـایمی ک ًمنٍػنؼ ک ـاةـ ذ ٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ة ـػ ةایؼ  می ا ٌٍؿتياف لٍی آن ًپ گی

ـاؿ ػاػ   وٍػ. هپالعگٍ ٨

ـػٳ  ـنام ًت٩اِا منٍػنؼ کم ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی )ػایاگ( ػؿ ٌالیت ى هظٱٞ لالس گـٌ  ًة
ـنام ًةا ؽکـ این مٕٱث ک ًپیؼا کنؼ اٰتت ًتعاؿ ةایؼ اػام منؼ ٜمٲ ةکنؼ  ًة مؾکٍؿ ةایؼ نیٌـ

ػؿ  ًای ٠یـ ٨انٍنی کى ًظٱٞ لالس مٱیى ًا این ةٍػ کيٌ رص٤اً ةناٳ نتاوؼ. ةاٌؿ آن
ـاؿ ٌٰت ٨ ـ٤ؼاؿی اف ػ ٍا ًػاؿنؼ منرـ ة ٔ ـػیؼ. ىتامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت ظ ؼ گ

شٲ ؿا ػؿ ظٱٞ لالس متامی  ؿاهٌالیت تعاؿ  ًیک تن اف فنؼانیان فن ػؿ مصتن فنان
 ةینؼ:  میىا ً مٱیى

ـػٳ ة ای ةیعؽف مزلی:های كىمی اؾ ظؽیم فاصتاؼ هرل و فيل تنه   ًات٥ا٧ نٙـ ة ًم
ن ٨ٍمیىػؿ ٌالیت تعاؿ تني  ًٜامٲ اٌٱی مناٜف ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک  ای ؿٌف ا٤ٌق

ای لیالی، ىمیان ٔـ٣ ىا  لیالی، ؿ٨اةت هنتٍػ اؿاػ ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًا ةيةاوؼ. آن می
ٍاػ ٌ آگا هٜؼٳ تصمٲ ػیؼگا ـان ٌ نتٍػ ل ی میان لاکنین ٌالیت، ىٌ نٙـیات لیالی ػیگ

متاٳ  ًیک مناٜف ًلپن منرـ ةىا  لافػ ٌ متامی این تني می ای ٨ٍمی ؿا ةیىرتىتني 
ـػػ. یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فن ػؿ و می ٜیاؿ  ـ تا٩ٰان چین گ٥ت:يگ

ا اکرثیت ؿا ػؿ این ٌالیت تىکیٲ يآن ًةا آنک ًاٌفةیک واکی ةٍػنؼ کاورتاک کننؼگان 
ٌٰتی مصٱی کمرت الت. آنينؼ اما لىمیؼ ٍايم وان ػؿ تىکیٲ اػاؿات ػ ان لمت ىا ظ
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ـػٳ اٌفةیک ػؿ ٌالیت تعاؿ ةٍػنؼ. آنى ـای م ٌٰتی ة این نٙـ ةٍػنؼ  ًا ػؿ کٲ ةيای ةیىرت ػ
ـان مصٱی ةیٕـ٣ این مى ًک ـػ. یک اورتاک کننؼ می کٲ ؿاةا ت٩ـؿ میانریگ ٍان شٲ ک  هت

ٍاٰی ٤ـظاؿ اینٍٕؿ ا٘ ٌٰم ـػ اف   اؿ نٙـ منٍػ:يم

ٌٰت ةایؼ ػؿ این ٌالیت رسوامؿی  ًاػ منٍػنؼ کيتاذک پیىنةـظی اف اورتاک کننؼگان  ػ
ٌٰت اف آماؿ رسوامؿی ةمیاؿ ٨ؼیمی الت٥اػ ـاهذؼیؼی ؿا ة مینامینؼ. ةاٌؿ  هةیانؼافػ چٍن ػ

متنی ةـ اکرثیت ةٍػن وان ةٝؼ اف چنین رسوامؿی ىا  اػٜای اٌفةیک ًا این الت کيآن
ٍا ـػیؼ. یک اورتاک کننؼىجاةت ظ  اؿ نٙـ منٍػ:يا٩ٰان اینٍٕؿ ا٘تاذک اف ٔ هؼ گ

ـػٳ ٌالیت  معافیت اؾ مخاؾات: هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و پایان ظاظن ة م
 مٝا٤یت اف مرافات شامیت ًتعاؿ اف تـٌیز ش٧ٍ٩ ةرش، شاکمیت ٨انٍن ٌ پایان ػاػن ة

ـػنؼ ٌ ةاٌؿ ػاوتنؼ ک می ٌجتات ػةىــ ش٧ٍ٩  ًک ؿ این یک مٍٍِٛ شیاتی ػؿ آٌؿػن ٌٱض 
ا٥ٰاٗ  ًؿا ةةىــ میت ش٧ٍ٩ ىـ تا٩ٰان ايفن اف و هةاوؼ. یک اورتاک کننؼ می ًمن٩ٕ

 ؽیٲ ةیان ػاوت:

ـػٳ اف ٜؼاٰت انت٩اٰی شامیت مینمٍػنؼ ٌ ةاٌؿ وان این ةٍػ ک ـتکث ن٩ْ  ًکمانیک ًم م
ـنؼ. ةؼٌن ٜؼاٰت انت٩اٰی ٌٱض آمؼ هوؼةىــ ش٧ٍ٩  ـاؿ ةگی ـػ ٜؼٰی ٨  هانؼ ةایؼ مٍؿػ پیگ

ٌکانؼاؿان ػؿ و منی ٍانؼ. یک تن اف ػ ـای ـ يت تا٩ٰان ٜؼاٰت انت٩اٰی ؿا پیي رشٓ الفٳ ة
 تامین ٌٱض ٌ جتات ػامئی میؼانؼ:
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ٍا ـایم گؾوت ًان ٜؼاٰت انت٩اٰی ةٍػنؼ ٌ میگ٥تنؼ کىفنان ٨ـةانی ذنگ نیق ظ ذنگ  ًاف ذ
 چنین اةقاف نٙـ منٍػ: ًؿنز میربنؼ. یک تن اف فنان ػؿ فمینةىــ لاالؿان ٌ نا٨ّین ش٧ٍ٩ 

ـػٳ ػؿ کٲ اف تاله  ٜمٲ آٌؿػنؼ ٌ انتٙاؿ  ًای یٍناما ةعأـ ونیؼن ٌؼای وان ت٩ؼیـ ةىم
ـػٳ ٜاػی ا١٤انمتان ؿا ػؿ لٕض مٱی ٌ ةین املٱٱی ةافتاب ىػاوتنؼ تا این ػ٤رت ٌؼا  ای م

 ًتایي ةای ٌٱض لىمچنان اف ػ٤رت یٍناما ةعأـ مىٍؿت ػؿاؿتتآ ةا تاله ىا يؼ. آنىػ
 ٜمٲ آٌؿػنؼ. یک تن اف فنؼانیان اف مصتن ٌالیت تعاؿ چنین وکایت ػاوت:

ـػن لٕض آگا ـػٳ اف ش٧ٍ٩ ةرشی فنان اف ػیؼگاىاورتاک کننؼگان ةٱنؼ ة الالٳ ٌ  هی م
ـاةـ فنان ٌ ؿیىىا  ي ظىٍنتىػؿ کا های اؿفنؼىؿا گاٳ ةىــ  ش٧ٍ٩ کن لافی  ًػؿ ة
 ای ناپمنؼ لنتی ػانمتنؼ. یک فنؼانی فن ػؿ مصتن ٌالیت تعاؿ چنین گ٥ت:ىؿٌه 
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ٍا٤٪ کٱی ٌذٍػ ػاوت ک ػؿ ن٩ْ  ًمٝا٤یت اف مرافات ةایؼ پایان یاةؼ ٌ کمانیک ًت
ـنؼ. تاکیؼ آنةىــ ش٧ٍ٩  ـاؿ ةگی ـػ ٜؼٰی ٨  ًة ًا این ةٍػ کيػلت ػاؿنؼ ةایؼ مٍؿػ پیگ
ـتکتین تن هػاػگا ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی نیـٌمنؼ، ىا ةا ػاونت اؿگان يکىانیؼن ٜامٱین ٌ م

و٥ا٣ ٌ ممت٩ٲ امکان پؾیـ الت. یک کاؿمنؼ فن کمیمیٍن ممت٩ٲ انتعاةات ػؿ ٌالیت 
 تعاؿ گ٥ت:

ـػٳ شاکمیت ٨انٍن و٥ا٤یت ٌ الت٩الٯ اؿگان  ًة ٳ ىةاٌؿ م ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی الفٳ ٌ مٱٌق
ـاػ ذامٝيیک ػیگـ انؼ. ٔت٪ نٙـ آن ةاوؼ  ًةـظٍؿػ یکمان ػاوت ًا، ٨انٍن ةایؼ ةا متامی ا٤

ػؿ لکتٍؿ  ها اف ٤ماػ گمرتػيای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ٤ماػ اػاؿی ؿا افةین ةربنؼ. آنىٌ اؿگان 
ـػ ػؿ مصتن تا٩ٰان چنین گ٥ت: ـػنؼ. یک فنؼانی م  ٜؼٰی ٌ ٨ّائی تعاؿ انت٩اػ ک



 
 

224 
 

 

 نلنه ىلس واليت تضاؼ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـػٳ تعاؿ پیىن ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی، آٌؿػن اٌالشات ىممت٩ٲ لاظنت اؿگان  ًاػ منٍػنؼ کيم
ٍامننؼ ػؿ ؿلیؼگی ة ـاػ ةا ک٥ایت ٌ ت این مىکالت ظیٱی  ًػؿ این لکتٍؿ ٌ التعؼاٳ ا٤

ای ٜؼٰی ٌ ىوٍػ. ةـظی اورتاک کننؼگان ةـ التعؼاٳ فنان ػؿ اؿگان  می ًمٍجـ پنؼاوت
ـٌت ىا  ٨ّائی لایـ لکتٍؿ ٌٰتی تاکیؼ ىٌ ایراػ ٤ ـای فنان ػؿ لکتٍؿ ػ ای کاؿی ةیىرت ة

ـا ة ٍ ى٤ماػ  ًة ها فنان کمرت آٍٰػيةاٌؿ آن ًػاوتنؼ فی نتٍن اف ىمتنؼ. یک تن اف مصٍٱین پ
 اؿ نٙـ منٍػ:يـ تا٩ٰان اینٍٕؿ ا٘يو

اورتاک  ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان: های والیتی ىلس و ةؽنامهاىالرات ظؼ مىؼا 
ـػ  ای وان ػؿ ىٌ ػلت آٌؿػ ىا  ٌالیتی ٌٱض ٔی این لاٯای وٍؿای ىکننؼگان اف کاؿ ک

ـنام ا، يةاٌؿ آن ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان انت٩اػ مینمٍػنؼ. ة ًاین ٌالیت ٌ ػؿ کٲ ة
ای ى ًمنایؼ ٌ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةـ متامی ٤یٍٱ منی ٜمٲ ًوٍؿای ٌالیتی ٌٱض ممت٩الن

ی ٌٱض ػؿ ظًٍٍ شٲ وکایات اػ٠اٳ وان اٜامٯ ن٥ٍؽ مینامینؼ. مقیؼ ةـ آن، وٍؿای ٌالیت
ـػ  چنین گ٥ت: ًـ تا٩ٰان ػؿ فمینيالت. یک مٝٱم فن اف و هوؼگان کمرت کاؿ ک

ـػٳ تعاؿ این ةٍػ ک ٍالت م ـنام ًظ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ةایؼ اٌالشات  ًػؿ ة
ٌنؼ ٌٱض  ًةٍذٍػ آیؼ ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌصٲ ممت٩ٲ وٍػ تا ةمیاؿی اف وٍؿویان ة ؿ

ٌنؼ ة ًة ًةپیٍنؼنؼ ٌ کمانیک ٌنؼ میپیٍنؼنؼ اف این ؿ  هن٥ٞ ظٍػ لٍء الت٥اػ ًاین ؿ
 ننامینؼ."

ـػٳ ةـ این ةٍػ ک تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی: ٌنؼ مىٍؿتی، ةاٌؿ م  ًػؿ ذـیان ؿ
ـٌت  ٍامٲ ى ًتٍػ ٌ گمرته وتکيای کاؿی، ةىایراػ ٤ ای آمٍفوی ٌ انکىا٣ ٌالیت ٜ

ـٌت ىةا ا ًةاوؼ. ػؿ ؿاةٕ می ین ٌٱض ػؿ ٌالیت تعاؿمی ػؿ تاميم ای کاؿی، ىمیت ٤
ٍاٰی ة ًیک ظانم ظان ٌٰم  اؿک چنین گ٥ت:ياف 
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ـػٳ این ةٍػ ک ـػاوت ًةاٌؿ م  ؿاها ةا انکىا٣ ٌالیت ٌ اف يوٍػ ٌ تن ٩٤ًـ ةایؼ اف میان ة
ٍایؼ مصٱی این کاؿ ممکنى  ًرسمای ًا این ةٍػ کيةاوؼ. ت٩اِای آن می ای ةٍذٍػ آمؼن ٜ

ـٌت  ٍانان ىگؾاؿی ٌ ٤ ـای فنان ٌ ذ ـػٳ ػؿ کٲ ٌ ةٍٍؿت مىعَ ة ـای م ای کاؿی ة
ـػػ.ـاى٤  م گ

ـػٳ ػؿ ٌالیت تعاؿ ت٩اِا منٍػنؼ ک فعالین ىلس: هة هتىح ٌ ىا  اف میکانیقٳ هالت٥اػ ًم
ٍا٨ٞ وٍػ. تاکیؼ آن ٍانؼ ػؿ آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات ػامئی ػؿ ٌالیت ممؼ م ا ي٤ٝاٰین مصٱی میت

ٍاننؼ ن٩ي ىربان مؾىمؼنی، ؿ  ًةقؿگان مصٱی، اّٜای ذامٝ ًاین ةٍػ ک تی ٌ مٝٱمین میت
ٌٰت ای ًمی ػؿ ؿ٤ٞ ٤اٌٱيم ـػٳ ٌ ػ ٍانیم میان م ٥ا مناینؼ ٌ ةا ا٨ؼامات اٜتامػ لافی ما میت

ـاؿ مناییم. التؼالٯ آن ـ٨ ٌنؼ ٌٱض ةایؼ ةـظالت ًا این ةٍػ کيٌٱض ؿا ػؿ این ٌالیت ة اف  ًؿ
ٍايمصٲ ةاوؼ ٌ ٤ٝاٰین م ـػٳ ظ ٌنؼ ٌٱض ةاونؼ. م ان اورتاک ىم مصٱی ةایؼ ةعىی اف کٲ ؿ

ٌنؼ نیق ةٍػنؼ. یک اورتاک کننؼىا  ا٨ٱیت ٍاذ هػؿ این ؿ ٍاٰی ظ ٌٰم ـػ اف  ا ٌ اٰؼین ية ًم
 چنین گ٥ت:

 اظات مؽظم:هپینن .5
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ـػٳ یک لٱمٱىای متم مىعَ ؿا  اػات ٜمٍمی ٌيپیىن ًی، م

ٍاؿػ ؽیٲ ؿا پیىنيمنٍػنؼ. آن ًمنٍٙؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت تعاؿ اؿائ ًة اػ يا م
 منٍػنؼ:

ٌٰت ةایؼ متامی ( 1) ای امنیتی ملی افغان:هو تلىیت نیؽو ها  هصلع فالذ متامی ملین ػ
ٌٰت ةاونؼ ٌیا ٠یـ ٨انٍنی.يآن ًکنؼ ک منی ؿا ظٱٞ لالس منایؼ، ٤ـ٧ىا ً مٱیى ـ٤ؼاؿ ػ  ا ٔ

ٌنؼ ظٱٞ لالس ةایؼ ة ـاگیـ ةاوؼ ٌ  ًناٳ نتاوؼ ةٱک ًؿ منؼ ٌ ٤ ـمانؼىةایؼ نیٌـ  ًمٱیى هیچ ٤
ٌنؼ ظٱٞ لافی گـٌ  ـاػ تصت امـه ممٱض ةا٨ی مناننؼ. ؿ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى هٌ ا٤

ػالالن  ًت آٌؿػن ٌٱض ػؿ لاشات نتایؼ ةيشکٍمت مصٱی ذ( 2؛ )پیؼا کنؼ ً)ػایاگ( اػام
ٌٰت ةایؼ شاکمیت اه ؿا ػؿ متامی ن٩آ (3)مصٱی ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان اتکاء کنؼ.  ػ

ٍٰین مٱی ا١٤ان ( 4؛ )ؼىٌالیت تعاؿ گمرته ػ ـای فػٌػن ٤ماػ اػاؿی اف تىکیالت پ ة
ـاػ ک ـػ ٌ ا٤ ـٌ ًةایؼ تاله ٌٍؿت گی ـاؿ ػلت ػاؿنؼ ة ًػؿ این ٜ ـػ ٜؼٰی ٨ ایؼ مٍؿػ پیگ

ـنؼ  ؛ةگی

لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ةایؼ ممت٩ٲ ةاوؼ ٌ ( 1) :ةا فقاظ هكانىن و متاؼؾ  تلىیت راکمیت
٤ماػ اػاؿی ػؿ لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ( 2؛ )ؿت نتایؼ ةـ آن اٜامٯ ن٥ٍؽ منایؼػالالن مصٱی ٨ؼ
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ٌنی ػؿ این فمین ٨ًّائی ةایؼ ظامت ػؿ این  ًنیاف الت تا کمانیک ًپیؼا کنؼ. نٙاؿت ةیـ
ـػ ٜؼٰی ػلت ػا ًفمین ـنؼؿنؼ مٍؿػ پیگ ـاؿ ةگی  ؛٨

ای ىمنٍٙؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ تني  ًةایؼ ةىا  تاله( 1)كىمی و فیافی:  یاهتنه  هؼفیعگی ة
ـػ ًؿیى ٨ًٍمی ک ٍانؼ لتث  ًؿلیؼگی ة( 2؛ )لیالی ػاؿنؼ ٌٍؿت ةگی ممائٲ فمین میت

ـػػشٲ ٌ ٤ٍٲ ةّٝی  ات ٨ٍمی ػؿ ٌالیت تعاؿ گ م الفٳ ػؿ يةایؼ لىا  ا٨ٱیت( 3؛ )مناٜف
 وٍنؼ. هشکٍمت مصٱی ػاػ

( 1) اىالرات ظؼ مىؼای والیتی ىلس و ظؼ متامی ؼونع ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان:
( 2؛ )ؼٜمٲ آیؼ ٌ وٍؿا ةایؼ ممت٩النرت ٜمٲ منای ًػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ اٌالشات ة

ای ىا ةایؼ کاؿ يوٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ فیـ ن٥ٍؽ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٜمٲ ننامیؼ ٌ آن
اػ٠اٳ  ًای ٠ٱٖ ةى هاف ػاػن ٌٜؼ( 3؛ )نؼىةا ٔـفاٰٝمٲ وان انراٳ ػظٍػ ؿا مٕاة٪ 

ـػ ٌ ت٨ٍٝات آن ٍگیـی ٌٍؿت گی ـلؼ کيوؼگان ذٱ تص٩٪ آن مىکٲ  ًا ةایؼ تا آن لٕض ن
ـػػ ک( 3؛ )ةاوؼ ٌنؼ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ةایؼ ٍٔؿی اٌالس گ اػ٠اٳ وؼگان  ًؿ

ٌنؼ لٍء الت٥اػ ٍاننؼ اف ؿ  مناینؼ. هنت

ٌٰت ةایؼ (  1) معافیت اؾ مخاؾات: هرلىق ةرش، راکمیت كانىن و پایان ظاظن ةتؽوید  ػ
ـػػ ًمىشاکمیت ٨انٍن ؿا ت٩ٍیت منایؼ ٌ ٨انٍن ةایؼ ةاالی  ( 2؛ )ةٍٍؿت یکمان تٕتی٪ گ

ـتکث ذنایت وؼ ًیاةؼ ٌ کمانیک ًمٝا٤یت اف مرافات ةایؼ ظامت ٜؼاٰت  ًانؼ ةایؼ ة هم
ـػػٜؼاٰت ( 3؛ )وٍنؼ هکىانیؼ انؼافی  ؿاهةایؼ ةا ةىــ ش٧ٍ٩ ( 4؛ )انت٩اٰی ةایؼ ٜمٱی گ
یز ػاػىای آگاىکمپاین  ای لنتی نا پمنؼ ةایؼ اف میان ىوٍػ. ؿٌه  هی معتٱ٦ تٌـ
ـػاوت  ؛وٍنؼ ًة

ـٌت ( 1) تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی:  ًای کاؿی ػاوتىاػ٠اٳ وؼگان ةایؼ ٤
ژہةایؼ ػؿ ىا  ا٨ٱیت( 2؛ )نؼ ٌ لاشات وان نیق انکىا٣ یاةنؼةاو ای انکىا٤ی ػؿ ى پٌـ

ـ٤ت ٤ٱز الت  ًک ًمکاتث ةیىرت گىایي یاةنؼ ٌ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةی( 3؛ )وٍنؼ ًنٙـ گ
 تٍػ پیؼا کنؼ.يةایؼ ة
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ةغالنوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ؿاه ًاین ن٩ى ـ يتٍلٖ و ًای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة

ـنام شیخ ةعىی اف ًٌنؼان ة١الن ة ـامٍن ٌٱض  ًمـشٱ ًة ـػٳ ا١٤انمتان پی ػٌٳ گ٥تگٍی م
ـػٳ نامیؼ ًک ـنام وٍػ" می همن ةٝؼ " گ٥تگٍی م اػ ين 11تٍلٖ  ًرس تا رسی مٱی ک ًیک ة

ػؿ مىٍؿت ةا  ا١٤انمتانةىــ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًی ذامٝىا ً ٌ وتک
ـای  ٌٱض ًن٩ى 34 ًیيی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تىا  تن ا١٤ان 45۱۱ةیي اف  ـ ىة

ـػیؼ ًیيت ٌالیت ا١٤انمتان ـکق گـٌ  7ٌ اف ٔـی٪  هگ ی، رسٌی نٙـیات ٌ ىةصخ متم
ای ٠یـ ىای مرشس ةا وامؿی اف کاؿونالان، م٩امات مصٱی، ٌ مناینؼگان لافمان ى ًمٍاشت
ٌٰتی ک ػؿ ىا  این گ٥تگٍ ؼ.ىػ می ةاونؼ، ةافتاب می ٤ٝاٯ ًٌٱض ٌ مٍاٰص ًػؿ لاش ًػ

وامٲ ةقؿگان ٨ٍمی، ٜٱامی  ًک ًن٥ـ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ 2۱8ٌالیت ة١الن ةا ت٩ـیتاً 
مؼنی،  ًت٪ شقب الالمی ٌ ٔاٰث(، مناینؼگان ذامٝػینی، اػ٠اٳ وؼگان )ذنگرٍیان ال

ای ىا، مٝٱمین، ظانم ى همصٍٱین ػانىگا ا٨ین، ػانىرٍیان مکاتث ٌىش٧ٍ٩ ػانان، ػ
ٍٰین ٌ مناینؼگان ا٨ٱیت ًظان ػؿ ٌالیت ة١الن ةٍػٌةاه  ًای ٨ٍمی )٨ٍٳ گٍذـ( کى، مٝٱ

ـػیؼ.  ؿاهػاؿنؼ،   انؼافی گ

ـای ٌٱض اؿائ ؿاه ًؼ٣ این ن٩ىى ٌا٨ٝتینان ًمصٱی ة ٍامٲ مصٱی ذنگ ػؿ  ًتصٱیٲ  اف ٜ
ـای تامین ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ این ىشٲ  ؿاهٌالیت ة١الن ٌ ونالائی  ای منالث ة

  ةاوؼ. می ٌالیت

 فاصتاؼ حغؽافیایی و تؽکیث حمعیتی والیت:  .2
 ًیت ػاوتوامٯ رش٧ کىٍؿ م٨ٍٝ هکیٱٍمرت مـةٞ مماشت ػؿ شٍف  171۱9ٌالیت ة١الن ةا 

ـکقی، وامٰی، ٌ وامٯ رش٨ی ؿا ةا ى هشٍف  ًک کنؼ. ٌالیت ة١الن ػاؿای  می م ٌٌٲىای م
ٍاٰی ةٍػ 15 ـکق آن ًک هٌٰم ٍاٰی  می پٱعمـی م ٌٰم ای ٜتاؿت اف ة١الن ذؼیؼ، ىةاوؼ؛ این 
ـ٤ک، ػ ًـین، ظٍلت، ػٌوی، تاٰين ـنگ، پٲ شٍاؿ، ةنٍ، ٠ًٍؿی، ةٍؿک ًنىٌة ، ظنران، ٤
  ةاونؼ. می نٍؿ هٌ گؾؿگا ًٌالس، ذٱگ هػ

ـکق این ٌالیت  هذمٝیت این ٌالیت ت٩ـیتاً یک میٱیٍن تن تعمین وؼ الت. پٱعمـی م
ؼ( ذمٝیت این  59اکرثیت )ت٩ـیتاً ىا  ذمٝیت ػاؿػ. تاذیک 15۱۱۱۱ت٩ـیتاً  ًک هةٍػ ػٌؿ

ؼ( این ٌالیت 2۱ةقؿگرتین ا٨ٱیت )ت٩ـیتاً ىا  ٌ پىتٍن هٌالیت ؿا تىکیٲ ػاػ  ػٌؿ
ؼ ٌ اٌفةیک 15-14( شؼٌػ ًالامٜیٱی ًومٍٯ ویٝ ً)ویٝیان ةىا  هقاؿ ىاونؼ. ة می ىا  ػٌؿ

ؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ 6-5شؼٌػ  ػؿ متاٳ منأ٪ ٌالیت ىا  نؼ. تاذیکىػ می ػٌؿ
ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ٌ ىا  ، اکرثیت پىتٍنهلاکن ةٍػ ٌٰم ٍاٰی ىا  هقاؿ ىػؿ  ٌٰم ٜمؼتاً ػؿ 

ـ٤ک فنؼگی ًای ػٌوی ٌ تاٰى ٍاٰی ةٍؿکىا  کننؼ. ذمٝیت اٌفةیک می ٌ ة ٌٰم  ًٜمؼتاً ػؿ 
 ًةیىرتین تٝؼاػ ویٝ ًةٍػٌةاه ػاؿنؼ. ة١الن پن اف ةؼظىان ػٌمین ٌالیت الت ک
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ن٥ـ( ؿا ػؿ ظٍػ  4۱۱۱ن٥ـ( ٌ وامؿی اف ا٨ٱیت ٨ٍٳ گرـ )ت٩ـیتاً  4۱۱۱۱)ت٩ـیتاً  ًالامٜیٱی
  الت. هذا ػاػ

ٍاٰی ٌالیت ة١الن ٤ـ٧ىیت ناامنی ػؿ ىما گؽاینات فیافی و امنیتی: ٌٰم کنؼ.  می ـ 
ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ٌ منأ٪ ػنؼ ٠ٍؿی ٌ ػنؼ و ٌٰم اب اٰؼین، يلاشات پىتٍن نىین )

ٍاٰی پٱعمـی( اف لاٯ  ٔاٰتان ػؿ این لاشات ن٥ٍؽ  ًفمانی ک -ةؼینمٍ  2۱1۱-2۱۱9ٌٰم
ـػنؼ  ٌٰت متاجـ وؼىاف اجـ ٤ٝاٰیت  -ک ای این ٜنارص ىالت؛ ٤ٝاٰیت  های ٜنارص ِؼ ػ

ـمانؼ ایتی ٤ ٌٰت هان ظٱٞ لالس وؼى٨مامً ناوی اف اجـ ناِؿ  ٌ ةیکاؿ شقب الالمی اف ػ
ٌٰت اف اجـ ٜمٱیات  می ای نٙامی ةین ىای م٤ٍ٪ نیٌـ ىةاوؼ. وامؿی اف ٜنارص ِؼ ػ

ٍٰین مصٱی ا١٤ان تىکیٲ ٌ کنرتٌٯ ةـظی اف این لاشا ت ؿا املٱٱی اف ةین ؿ٤تنؼ. متٝا٨تاً پ
ٍاٰی  ًةیىرتین ًک ٌٰم ةٍػ، ؿا ػؿ اظتیاؿ  ٠141ٍؿی ًنىای نا امن ة١الن ذؼیؼ ٌ ػىػؿ 

ٍاٰی اٌفةیک نىین ةٍؿک ٌٰم ـ٤تنؼ. اٌِٛا ػؿ  الت؛ اکرث وٍؿویان  هوکننؼ ةا٨ی مانؼ ًگ
ٍاٰی ؿا گـٌ  ٌٰم ـأی کٍچک ذنؼهللاى هاین  تصت شامیت  ًؼ کىػ می تىکیٲ ای ا٤

ـاؿ ػين امنیتی ػؿ لاشات تاذیک نىین  هؼیؼات ٜمؼياؿنؼ. تّت الالمی افةکمتان ٨
ٍاٰی  ٌٰم ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى هؿا شٍّؿ گـٌ  ًـین ٌ ذٱگيانؼؿاب، ن های ػؿ ىماننؼ 

ـمانؼىػ می تىکیٲ ٍاٰیىؼ. اکرث ٤ ٌٰم ـػىاػی ينىا  ان ػؿ این  ٍافی ؿا ایراػ ک انؼ  های م
ٍاذ ًک ٌٰتی ؿا ةا چاٰي م متنی ةـ مٝا٤یت اف مرافات ىا  الت. ةاٌؿ ًلاظت ًاػاؿات ػ

ٍاٰی ةاٜخ تّی٦  ٌٰم ٍٰین  ٌاةٖ آنان ]ذنایتکاؿان[ ةا م٩امات پ ـای ذنایتکاؿان ٌ ؿ ة
ٌٰت وؼ ٍان گؾؿگا ًالت. ٌالیت ة١الن ة هةیىرت مرشٌٜیت ػ ٍاػ معؼؿ ة هٜن  ٨ًاچا٧ م

ٍاؿ ىتاذکمتان،  ٍانایی یا ٜؼٳ اؿاػ های ؿٌةٌـ ةٍػىةا چاٰي  هم م٩امات  هالت. ٜؼٳ ت
ـای ؿلیؼگی مٍجـ ةٌال ػظاٰت  ًم ةيتا این م٩امات اکرثاً مت هاین مّٝٲ ةاٜخ وؼ ًیتی ة

ٍاػ معؼؿ وٍنؼ.   ػؿ تراؿت م

ـکیث ٨ٍمی این ٌالیت هنؼى٤ّای لیالی ػؿ ٌالیت ة١الن انٝکاك ػ ةاوؼ؛ ٍٔؿی  می ت
الاك مٍٍِٜات ٨ٍمی  ًػؿ لایـ ن٩آ کىٍؿ نیق مٝمٍٯ الت، اکرث اشقاب لیالی ة ًک

٨ٍی  ًٍاػاؿان شقب ذمٝیت الالمی ؿا کىاکرثیت اّٜاء ٌ  ًک ٤ًٝاٰیت ػاؿنؼ چنانچ
لاظتاؿ  ًؼ کىػ می تىکیٲىا  تـین شقب ػؿ ٌالیت ة١الن الت، اکرثیت ٨ٍٳ تاذیک

ای کٱیؼی امنیتی ٌ لیالی ؿا ػؿ اظتیاؿ ىٌ پمت  ًشکٍمتؼاؿی مصٱی ؿا ػؿ کنرتٌٯ ػاوت
ـ٤ؼاؿ ةٍػػاؿنؼ. شقب ال ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ پـ ٔ ٌٰم  هالمی ػؿ لاشات پىتٍن نىین چٍن 

ٍاٰی  ًػاؿػ. شقب پیٍنؼ مٱی ک ًٌ ةا شقب ٨ؼؿمتنؼ ذمٝیت ؿ٨اةت ػیـین ٌٰم ةیىرت ػؿ 

                                                           
ـػیؼ ةً  2۱15ػؿ لاٯ  141 ٌِٞ امنیتی ة١الن ػؿ مرمٍٛ اف اجـ انکىا٤ات من٥ی امنیتی ػؿ ٌالیت کنؼف متاجـ گ

ٍاٰی ةٍؿکً تصت ن٥ٍؽ٨ٍی  ٌٰم ـ٤ک ات٥ا٧ ا٤تاػ ٌ  ظًٍٍ اینکً ذنگيا ػؿ پٱعمـی، ة١الن ذؼیؼ، تاًٰ ٌ ة
 معا٥ٰین ةا٨ی مانؼ. 
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اکرث ػؿ  ًمچنان شقب ذنتي مٱی کىنىین ػٌوی پـ تصـک الت ٌ  ًالامٜیٱی ًویٝ
ٍاٰی اٌفةیک نىین ةٍؿک قاب نمتتاً ٤ٝاٯ ػؿ ٌالیت ة١الن اش ًن٥ٍؽ ػاؿػ، اف ذمٱ ًٌٰم

 وٍنؼ.  می مصمٍب

 :همناؾععىامل انىاع ها و  تزلیل ظؼگیؽی .3
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ؿا ػؿ این  ًاؿ نٍٛ مناٜفيی، اورتاک کننؼگان ٜمؼتاً چىای متم

ـػنؼ ک ـوم ٍاٳ ىؿ  ًٜتاؿت اف وٍؿوگـی ة ًٌالیت ة ات ٨ٍمی میان ا٨ ربی ٔاٰتان، مناٜف
ات لیالی میان شقب ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی، ٌ تاذیک ٌ پىتٍن،  مناٜف

ات مصٱی ات ؿا ؽیاًل ةىةانىؼ. ذقئیات  می مناٜف  گیـیم.  می ةصخ ًـ نٍٛ اف این مناٜف

ٍاربی ظالتان:هؼ  همىؼمگؽی ة  ًی، اورتاک کننؼگان وٍؿوگـی ةىػؿ ذـیان نٙـ ظ
ـػنؼ ک[ ػؿ این ٌالیت ًربی ٔاٰتان ؿا ظىن تـین ]نٍٛ مناٜفىؿ  ٍان ک پن اف آن  ًٜن

ـاؿ ػاؿنؼ. اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ  ذنگرٍیان شقب الالمی ٌ ذنؼهللا ـػٳ ى٨ ای م
ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ مؼاظٱ ٌٰم ـای ةی جتات لاظنت  ًممایىای ىکىٍؿ  ًا١٤انمتان ػؿ  ة

کنؼ ٌ ٤ٝاًل ممیـ اکامالت ٍٰژلتیکی  می ذنٍب ٌٌٲ ًوامٯ رش٧ ؿا ة ًای کىـا ىوا
ٍاٰی مـةٍٔىػؿگیـی  هنؼ، ؿا ػٰیٲ ٜمؼةاو می آیما٣ ٌٰم اؿ يوان ا٘ ًای ٤ٝٱی ػؿ 

 پٱعمـی ؿا ةا کاةٲ ٌ کنؼف ٌٌٲ ًک ـاهىوا ًٔاٰتان ة ًؿلؼ ک می نٙـ ًمنٍػنؼ. ةناةـین، ة
ٌان ىمتنؼ ٌ اف ىکنؼ، ػؿ شاٯ پیرشٌی  می ای مٱی امنیتی ا١٤ان ىای نیٌـ ىمین ؿٌ کاؿ

ـاؿىةیىرت مٍؿػ  ـنؼ. آن می ؼ٣ ٨ ٍاٰی ىا  گی ٌٰم ، ة١الن ذؼیؼ، ًای ةٍؿکىامنیت ؿا ػؿ 
ـػٳ  ٠ًٍؿی، تاٰ ًنىػ ـػنؼ. م ـ٤ک، ٌ ػٌوی معتٲ ک  ًمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کىٌ ة

ٍاٰی ٌٰم ٌٰت ٌ ٔاٰتان ػؿ ةّٝی  ٌ لاشات مىعٍی ةاٜخ ا٤قایي ىا  ن٥ٍؽ ٜنارص ِؼ ػ
 اؿ ػاوت:يالت. یک ةقؿگ ٨ٍمی ا٘ هوؼىا  نا امنی

ٍامناؾعات كىمی: ـػٳ ا١٤انمتان، ىػٌٳ گ٥تگٍ  ًای مـشٱىی ىػؿ ذـیان نٙـظ ای م
ـػٳ ػؿیا٤تنؼ ک  ٨ًٍمی )تاذیک ٌ پىتٍن( منرـ ة همیان ػٌ گـٌ  ًای ػیـینىؿ٨اةت  ًم
 ًالت. اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک هػؿ این ٌالیت وؼ هناامنی گمرتػ
ٌٰت ٌلیٝاً مٍؿػ  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًتاذیک ة ًای ةـذمتىوعٍیت  ٜنارص ِؼ ػ
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ٍاٰی ىشامیت ٌ  ٌٰم ـاؿ ػاؿنؼ؛ ةناةـ این ةمیاؿی اف  ای پىتٍن ىمکاؿی ٨ٍٳ پىتٍن ٨
ٍانؼى هاگىنىین پنا ـای وٍؿویان ظ ةـ این، اورتاک کننؼگان  هوٍػ. ٜالٌ  می های امن ة

ای متن٥ؾ تاذیک ػؿ مٍؿػ ػلت ػاونت ةـظی اف ىوعٍیت  ًاؿ ػاوتنؼ کيمچنان ا٘ى
ای پـ ن٥ٍؽ تاذیک ػؿ ىؼ٤منؼ ا٠ٱث وعٍیت ىای ىای لیالی پىتٍن ػؿ ٨تٲ ى هـ يچ

ـػٳ ىاک کننؼگان گ٥تگٍ این ٌالیت وک ػاؿنؼ. اف ذانث ػیگـ، ةـظی اف اورت  ای م
کننؼ  می التؼالٯىا  وٍنؼ؛ آن می هؿانؼ ًشاوی ًٜمؼاً ةىا  ا١٤انمتان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ پىتٍن

 نصٍی ًة ًک هاو١اٯ وؼىا  ای کٱیؼی امنیتی ٌ لیالی ٌالیت تٍلٖ تاذیکىپمت  ًک
ٍا می ؿا ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ِٝی٦ ىا  ٌ ن٩ي آن هؿانؼ ًشاوی ًؿا ةىا  نؼ پىتٍنىظ

ٍاٳ ؽکـ وؼىلافنؼ. ةناةـ این تؼاٌٳ چنین تني  ات ؿا ا٤قایي ػاػ های ٨ٍمی ةین ا٨  همناٜف
ٍا ًوٍػ. ٍٔؿی ک می ٌ ةاٜخ اظالٯ ةیىرت امنیت ی اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ىاف ٔـی٪ نٙـ ظ

ـػیؼ، ٌالیت ة١الن وا ًذامٝ میان اکرثیت  ًؼ اظتال٤ات/ةی اٜتامػ ػیـینىمىعَ گ
 ةاوؼ. یک ةقؿگ ٨ٍٳ تاذیک چنین گ٥ت: می ا(ىٌ ةقؿگرتین ا٨ٱیت )پىتٍن ىا  اذیکت

ـػٳ ا١٤انمتان ىی، اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىػؿ ذـیان نٙـ ػ ـػنؼ يمچنان ا٘ىای م اؿ ک
ـکق ٌالیت ة١الن ت٩ـیتاً ػٌ ػ ًک ٍاٰی پىتٍن ىا  ٨تٲ ةنا ةـ ا٤قایي نا امنی ىًم ٌٰم اف 

ٍاٰی تاذیک نىین پٱعمـی  ًنىین ة١الن ذؼیؼ ة این امـ ػٰیٲ ػیگـی  ًمنت٩ٲ وؼ کٌٰم
ٍاٳ تاذیک ٌ پىتٍن ًاػام ات ٨ٍمی میان ا٨ ةاوؼ. یک ةقؿگ ٨ٍمی پىتٍن اف  می مناٜف

ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ چنین ا٘  اؿ ػاوت: يٌٰم

ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ ای فیافی:هتنه  ـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کىای متم  ًی، م
 تىکیٲىا  اکرث اّٜای آن ؿا تاذیک ًای لیالی میان شقب ذمٝیت الالمی کىتني 
 ًؼ، اف ذمٱىػ می تىکیٲىا  ا٠ٱث اّٜای آن ؿا پىتٍن ًؼ ٌ شقب الالمی کىػ می

ةاوؼ. اشقاب ٧ٍ٤ اٰؾکـ ػؿ ػٌؿان  می این ٌالیت اف آن متاجـ ًک های ذؼی ةٍػىػؿگیـی 
ؼین اف ػیـ فمان مى١ٍٯ ىاؿ )او١اٯ وٍؿٌی( ٌ پن اف آن ػؿ فمان شکٍمت مرايذ
ػنؼ ک ًیـی ٜٱیػؿگ پن اف ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان، ظالء  ًیکؼیگـ ةٍػنؼ. اورتاک کننؼگان ا٤ٌق
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ٍانمت کنرتٌٯ ظٍػ ةـ لاشات ؿا  ـ٤ٍٛ وؼ ٌ این شقب ت ٨ؼؿت تٍلٖ ذمٝیت الالمی م
ـاف پمت  ٍاٰی گمرته ةعىؼ. شقب ىاف ٔـی٪ اش ٌٰم ٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ  ای کٱیؼی ػ

ٌاةٖ ةا وٍؿویان ةـ آمؼ  هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًاف ٨ؼؿت ة ًالالمی ک ـاؿ ؿ ـ٨ ةٍػ، ػؿ تاله ة
شقب ػؿ ا٨تؼاؿ ذمٝیت الالمی ؿا ػؿ  ًٌ ةؼین ٌلیٱ ًتا این ٌالیت ؿا ةی جتات لاظت

 ـ پٱعمـی چنین گ٥ت:يلٕض مصٱی ةا چاٰي ؿٌةٌـ لافػ. یک تن اف ژٌؿناٰمتان اف و

ـػٳ ا١٤انمتان مٍذٍػیت ىاکرث اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ گقرتل عنارص ضع ظولت: ای م
ن گـٌ  ٍان یک ت ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا ةى هؿٌف ا٤ٌق ـايٜن ٌٱض ٌ امنیت  ؿاهؼیؼ ةقؿگ ٤

ٍانؼنؼ. ػؿ ذـیان ةصخ  ـکق گـٌ ىػؿ این ٌالیت ظ ـانی ىای متم ی، اورتاک کننؼگان نگ
ـاف منٍػنؼ چنانچ هگـٌ  ًة ًظٍػ ؿا ػؿ ؿاةٕ  ًةىا  هشٍّؿ این گـٌ  ًک ًممٱض ٠یـ ٨انٍنی اة

ٍاٰی  هٌیژ  ٌٰم ـنگ، ن های ةنٍ، پٲ شٍاؿ، ػىػؿ  ـین، ظنران يٌالس، پٱعمـی، ظٍلت ٌ ٤
 ا٤قایي الت.  ًٌ ة١الن ذؼیؼ ؿٌ ة

ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةاالی ى هاورتاک کننؼگان ا٤قایي کنرتٌٯ گـٌ  ًٜٱی اٰـ٠م اینک
ٍاٰی  ٍالتنؼ تا  نمتتاً امن ؿا نٍٛ ایىٌٰم ـکقی ظ ٌٰت م ٍانؼنؼ، آنان اف ػ ذؼی ػؿگیـی ظ

ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ا٨ؼامات ذؼی ؿا اتعاؽ مناینؼ. ى هػؿ ؿالتای ظٱ٢ لالس لاظنت گـٌ 
ٍاٰی ػ ٌٰم  ٌالس ٌالیت ة١الن چنین گ٥ت: هیکنت اف مٝٱمین 

ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ حنگ:عىامل  ـػٳ ػؿگیـی ةىای متم ربی ٔاٰتان، ىؿ  ًی، م
ـػ،  می ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی ٌٍؿتىاػ ياف ٔـ٣ ن ًمٝا٤یت ذنایتکاؿان اف مرافات ک گی

ٍٰین مصٱی ا١٤ان، گـٌ  هلٍء الت٥اػ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی یا ى هاف ٌالشیت ٌ٘ی٥ٍی، پ
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ـٌت ىنیٌـ  ٌٰت ٌ ٩٤ؼان ٤ ـ٤ؼاؿ ػ ٍان ؿا ةای ىای ٔ ـای نمٲ ذ ٍان ؿیى ًو١ٱی ة  ًٜن
ـػنؼ. آنى  ػؿ شاٯ شارض ةیکاؿی ًاؿ ػاوتنؼ کيمچنان ا٘ىا يای اٌٱی ػؿگیـی ةـ وم

ـا ًمىکٲ ةقؿگی الت ک ـاؿ ػاؿػ چنانچ ؿاه٤ ٌٰت/گـٌ  ًامنیت ٨ ای ممٱض ى هٜنارص ِؼ ػ
ـٌت الت٥اػ ـػ ه٠یـ ٨انٍنی اف این ٤ ـاػ ةیکاؿ ؿا التعؼاٳ هک انؼ.  همنٍػ ٌ اکرث چنین ا٤

ـػٳ مٝت٩ؼ  ٍٰین مصٱی ا١٤ان ت ًمتنؼ کىم ٍاؿػ شتی  ًؼیؼ ػیگـی الت کيپ ػؿ ةـظی م
کننؼ. یکنت اف ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فن ػؿ پٱعمـی اینٍٕؿ ظأـ نىان  می ش٧ٍ٩ ةرشی ؿا ن٩ْ

 لاظت:

ـػٳ  ٍ  ًاؿ منٍػنؼ کيمچنان ا٘ىم ای ٜؼٰی ٌ تٕتی٪ ٨انٍن یکی ىٌ اظتالك ػؿ اؿگان  هؿو
ٍامٲ ناامنی ةٍػ ـػٳ ٌ ن ًٌ ٤اٌٱ هػیگـ اف ٜ ٌٰتی مصٱی ؿا ا٤قایي ىاػ يمیان م ای ػ

ـػنؼ ک هاواؿ ىا  ؼ. آنىمیؼ ٌ شتی ةا گؾوت فمان نقػ م٩امات  ًا٤قایي یا٤ت هاین پؼیؼ ًک
ٌٰتی ة ٍاٰی ٠ٌیـ  هٌیژ  ًػ ٍٰین، لاؿن الت. یک ٍّٜ وٍؿای  ًایت گمرته یا٤تين هپ

ٍاٰی چنین گ٥ت:  ٌٰم  انکىا٣ 

ـمین ة ًمصاکم ًاورتاک کننؼگان ظٍلتاؿ مرافات ٌ ة نا٨ّین  هٌیژ  ًکىانیؼن متاٳ مر
ـػٳ ػلت ػاؿنؼ، وؼنؼ. آن ًکةىــ ش٧ٍ٩  ـاػ مٱکی، ٠اؿت ٌ آؽاؿ ٌ اؽیت م ا يػؿ کىتاؿ ا٤

ـاف ػاوتنؼ ک ـاػ  ًةا تٝرث اة ٌٰت ؿا ػؿ اظتیاؿ ىم پمت ىنٍف ىچنین ا٤ ای کٱیؼی ػ
ـنؼ. یک ظانم  می هـ ينگ مٝا٤یت اف مرافات ةىٌ اف ٤ـ  ًػاوت ٍاٰی ظنران ة ٌٰم منقٯ ػؿ 

 اینٍٕؿ ظأـ نىان لاظت:
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ـنامىا  ػؿ ٍٔٯ ةصخ ـػٳ اف ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان  ًػؿ متاٳ ٌالیت ة١الن، م
ـاؿی ٌٱض ٌ مٍاٰص ـ٨ ـای ة ـػنؼ ٌ آن ؿا ة ٍانؼنؼ. آن ًانت٩اػ ک اکرث  ًا گ٥تنؼ کي٠یـ مٍجـ ظ
م يلىا  ؼین ٌ ؿژیم ٔاٰتان ػؿ ػؿگیـیىاّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ فمان شکٍمت مرا

ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ گ٥ت: ٌٰم  ػاوتنؼ. یکی اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ 

ـػٳ  ـنام ًاؿ ػاوتنؼ کيمچنان ا٘ىم لى ًة ٌٱض ػؿ ة١الن اکرثاً ػؿ م١ایـت ةا  ًای پٌـ
ـاؿ ػاؿػ کىنمٍػ ىؿ  الت. یک ژٌؿناٰمت چنین  هتٍلٖ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ٔـس وؼ ًای ٨
 اؿ ػاوت:يا٘

142

ٍاػ معؼؿ ة هٌالیت ة١الن گؾؿگا ًمچنان گ٥تنؼ کىاورتاک کننؼگان  تاذکمتان  ٨ًاچا٧ م
ػٰیٲ شامیت اف  ًةاوؼ. آنان م٩امات مصٱی ٌ ػالالن ٨ؼؿت ػؿ ٌالیت ؿا ة می ٌ افةکمتان

ٍاٰی ػٌوی اف رشکت  ٌٰم ـاؿ ػاػنؼ. ةاونؼگان  ای امنیتی ىاین ٨اچا٨ربان مٍؿػ انت٩اػ ٨
ٍان معتٲ کننؼگان امنیت ٌ جتات وا ًظٌٍٍی ة ـػنؼ. –پٱعمـی ـاهىٜن کاةٲ انت٩اػ ک
 اؿ ػاوت:ين ٨ٍمی چنین ا٘یکنت اف ةقؿگا

                                                           
ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ، ذنگرٍیان ل 142 اة٪ ایکً ذنگ ؿا مت٦٨ٍ لاظتً، ٨انٍن الالی ةً محاةً ةعىی اف ة

ـػٳ وان یکرا  ـاٌػه ةا معا٥ٰین فنؼگی مناینؼ ةا م ا١٤انمتان ؿا ٨تٍٯ مناینؼ ٌ ػؿ لایً شاکمیت ٨انٍن ةا ٨ٕٞ م
ـنامً  ىا ٌ نیق شامیت ىای امنیتی ةـظٍؿػاؿ می وؼه ٌ اف کمک ىای الفٳ تٝٱیمی ٌ کمث مياؿت ـػنؼ. ةً ة گ

ـاذًٝ وٍػ کً ػؿ اینرا ٨اةٲ ػلرتك الت :  اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿای  امنیت مٱی م
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf  

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـػٳ ىػؿ ٍٔٯ گ٥تگٍ  ـػٳ ا١٤انمتان، م ٍاؿ ىای م ٍالت هم ات ةـظ اف ذنگ  ًػؿ مٍؿػ مناٜف

ای ةٝؼی میان ٔاٰتان ٌ ائتال٣ وامٯ ػؿ ٌالیت ة١الن ٌصتت ىای ػاظٱی ٌ ػؿگیـی ى
ٍانی ن ـػنؼ. ػؿ ٜین فمان، نات ٌٰتی ػؿ امـ تإمین ٜؼاٰت ٌ انکىا٣ ٌ ىاػ يک مچنان ىای ػ

ـػٳ مٍٍِٜاتی ٨اةٲ تٍذ ًؿلیؼگی ة مکـؿاً تٍلٖ اورتاک  ًی ةٍػنؼ کيوکایات مرشٌٛ م
ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی، ى هربی ٔاٰتان، گـٌ ىؿ  ًةىا  نان ػؿگیـیکننؼگان مٕـس وؼ. آ 

ٍانان، مٝا٤یت اف مرافات ٌ تني  ٍٰین مصٱی ا١٤ان، ةیکاؿی ذ ای ٨ٍمی ؿا منصیخ ىپ
ٍامٲ ٜمؼ ـػنؼ.  هٜ ٍان ک  نا امنی ٜن

ـػٳ مىعٍاً ة ای امنیتی و رکىمتعاؼی:هاظ هتلىیت ن ٍانی ن ًم ٌٰتی ٌ ىاػ ينات ای ػ
ٌا٨ٝیت اواؿ  ًةای امنیتی ىاؿگان  ٍان یک  ـػنؼ ک هٜن ظؼمات مٍؿػ  ًٜؼٳ اؿائ ًمنرـ ة ًک

ـػیؼ.  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى هء ناامنی ٌ شٍّؿ گـٌ ًنتیر هـ چنؼ ٜامٲ ؽکـ وؼىنیاف گ
ـکقی انتٙاؿ ػاؿنؼ تا ةا این مٍٍِٛ متاؿف يالت، ةا آن ٌٰت م ـػٳ اف ػ کنؼ. وامؿی اف  هم م

ـمانؼ انؼؿاب اػاؿات  هػؿ  هٌیژ  ًی ػؿ ٌالیت ة١الن ةای ممٱض ٠یـ ٨انٍنى هان گـٌ ى٤
ـػ ٍافی ؿا ایراػ ک ٌٰتی ؿا ةا چاٰي ؿٌةـٌ لاظتىاػ ين ًانؼ ک هم الت. مٝا٤یت  ًای ػ

ٍاٯ ةاٜخ تّٝی٦ يذنایتکاؿان اف مرافات ٌ اؿتتآ آن ٌٰم ٍاٰی ٌ  ٌٰم ٍٰین  ا ةا م٩امات پ
ٌٰت وؼ ٍاٰی ػ همرشٌٜیت ػ ٌٰم انؼؿاب این چنین  هٌالس ػؿ  هالت. یکنت اف مٝٱمین 
 ظأـ نىان لاظت:

ٍاٰی ػيػنؼ و ًیک ةقؿگ ٨ٍمی اف من٩ٕ ٌٰم ٌالس  هاب اٰؼین پٱعمـی ةا این مٝٱم اف 
 م نٙـ ةٍػ:ى

ه
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ٌظامت اٌِٛا امنیتی  ًة ًةا تٍذای مقلس غیؽ كانىنی ظؼ این والیت: ه هصلع فالذ گؽو 
ـػٳ ٌ ةا ى هانؼؿاب ٌ ػلت ػاونت گـٌ  هػؿ ػؿ  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ آفاؿ ٌ اؽیت م

ـا ٍانٞ ٤ ژہ ؿاهػؿنٙـ ػاوت م م٩ٍؼ  ًةىا  ؿاهممؼٌػ لاظنت مکـؿ  ای انکىا٤ی ٌى پٌـ
ـػنؼ تا يرس٨ت، اورتاک کننؼگان پیىن ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ظٱٞ لالس وٍنؼ. ى هگـٌ اػ ک

ـػنؼ تا نیٌـ يچنین ٌِٝیت، ةـظی اف اورتاک کننؼگان پىن ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة ًة ای ىاػ ک
ـػنؼ، شاکمیت ٨انٍن ت٩ٍیت ٌ يمر ًای پیرش٤تىمٱی امنیتی ا١٤انمتان ةا ذنگ ا٤قاؿ  ق گ

ـػػ تا نا٨ّین ش٧ٍ٩  ـاؿ ٌ ذنایتکاؿان ةىــ ٜؼاٰت انت٩اٰی تٕتی٪ گ ـػ ٜؼٰی ٨ مٍؿػ پیگ
ٍاٰی ػ ٌٰم ـنؼ. یکنت اف اورتاک کننؼگان اف    انؼؿاب( گ٥ت: هٌالس )ػؿ  هگی

اناث، ٌ ػاني آمٍفان ػؿ کٲ ػؿ  ٤ًٝاٰین ش٧ٍ٩ ةرش، مٝٱمین ٔت٩ رلىق ةرش: تؽوید
ـانی  ـاف نگ مٍؿػ ن٩ْ ؿٌف ا٤قٌن ش٧ٍ٩ ةرشی ٌ مىعٍاً ن٩ْ لیمتامتیک ش٧ٍ٩ فن اة

 هٍٔؿ گمرتػ ًٌالیت ة١الن ة ًا ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرشی ٌ تتٝیْ ذنمیتی ؿا کيمنٍػنؼ. آن
ٍانٞ ٜمؼ ـاةـ ٌٱض هٌذٍػ ػاؿػ، منصیخ م ـػنؼ. اف  ػؿ ة ٍان ک ت، یکنت يمین ذىٌ جتات ٜن

ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ؿٌی تإمین ش٧ٍ٩  ٌٰم ـػ:ةىــ اف مٝٱمین فن اف   تإکیؼ ک

ـػٳ ةاٌؿ ػاوتنؼ ک ـ٤یت ن ًم ٜامٲ کٱیؼی تـٌیز ىا  اػيشکٍمتؼاؿی ظٍب ٌ اؿت٩ای ٘
ـػٳ ةاالی شکٍمت مصٱی وؼ ًاین امـ منتز ة ًک هةٍػةىــ ش٧ٍ٩  ٌ  ها٤قایي اٜتامػ م

ایتی  ًة ات ناوی اف اؿائىناِؿ ـػٳ ٌ مناٜف  ٤ًماػ ن٩ٕ ًة هظؼمات ِٝی٦ ٌ آٍٰػ ًای م
ـانگیق ظىٍنت ٜٱیيگؾاؿػ. آن می پایان فنان ػؿ ػٌؿ ػلت تـین ن٩آ  ًا ٨ٌایٞ تاجـ ة
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ٍاٰی  ٌٰم ٍان ػٰیٲ ٜم ًؿا ة (ًـین ٌ ةٍؿکيای نىٌالیت )ماننؼ  ـای ا٤قایي تني  هؼٜن ة
ٍالتنؼ تا ى ـػنؼ؛ ؿٌی این مٱصٍٗ، آنان اف شکٍمت مصٱی ظ ا/اظتال٤ات اذتامٜی ةافگٍ ک

یز ش٧ٍ٩  ـای فنانی ک ها٨ؼاٳ منٍػةىــ ػؿ ؿالتای تامین ٌ تٌـ  ًٌ مصیٖ امن ؿا ة
ٍاننؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات کمک کننؼ، ٤ می ـ پٱعمـی يم لافػ. یک ژٌؿناٰمت اف وـاىت

 ت:چنین گ٥

تني  ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کای كىمی میان اكىام تاحیک و پنتىن: هتنه  هؼفیعگی ة
ٌ پىتٍن )ةقؿگرتین ا٨ٱیت ػؿ  ای ٨ٍمی میان تاذیک )ذمٝیت اکرثیت ػؿ ٌالیت(ى

اف  ًتٝؼاػ ٨اةٲ مالشٙ ًک ًةاوؼ چنانچ می ٌالیت( ػؿ این ٌالیت ةیىرت مصمٍك
ـمانؼ ٔاٰتان ػظیٲ ةٍػنؼ،  ًػؿ م٩اٌمت ٜٱی 199۱ ىًػؿ ػ ًاػی تاذیک کيان الت٪ ذى٤
ـنام ٍان میکانیقمی شماب ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ؿا ة ًة ؿا  ًفمین ًکننؼ ک می ٜن

ـای ن٥ٍؽ ٨ٍٳ ؿ٨یث ٌ معا٥ٰین لنتی وان ػؿ شکٍمت مصٱی ٤ ا يلافػ. آن می مـاىة
ؿ ىا  مچنان وٍؿویان تصت شامیت پىتٍنى  ًمىیتاً ؼ٤منؼ ت٩ـىای ىؿا ػؿ ٩ٜث تٌـ

ىا  ػاننؼ. اورتاک کننؼگان پىتٍن اف تاذیک می ای متن٥ؾ تاذیک ػؿ این ٌالیتىوعٍیت 
ـػنؼ ک ی لاظتىا  ا٨ٱیت ًانت٩اػ ک ای کٱیؼی ؿا ػؿ ىتا پمت  ًؿا ػؿ این ٌالیت منٌق

ـاف مناینؼ. آنان  ـای پناىمچنان تٝؼاػی اف وعٍیت ىشکٍمت مصٱی اش  های تاذیک ؿا ة
ـایم لیمتامتیک ٌ ٤ٝاٰیت  ًمین کػاػن نا٨ّین ٌ مرـ  ای تعـیتی ػلت ػاؿنؼ، ىػؿ ذ

ـػنؼ. این اورتاک کننؼگان ا٘ ای ممٱض ٠یـ ى هوامؿی اف گـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کيانت٩اػ ک
ٌٰت ؿا ػؿ لٕض مصٱی )ػؿ ىا  ةاؿ ٨ًانٍنی ک انؼ،  هچاٰي کىیؼ ًانؼؿاب( ة همرشٌٜیت ػ

 ًة ًوٍنؼ. ةا تٍذ می تاذیک شامیتای متن٥ؾ ٌ کٱیؼی ػالالن ٨ؼؿت ىاف ٔـ٣ وعٍیت 
ای ٧ٍ٤ اٰؾکـ، وامؿ فیاػی اف اورتاک کننؼگان شٲ ٌ ٤ٍٲ لیالی، ٜؼاٰت ىٌا٨ٝیت 

اػ منٍػنؼ. یکنت اف ةقؿگان ٨ٍمی يای ٨ٍمی ؿا پیىنىتني  ًاذتامٜی ٌ ؿلیؼگی ػؿلت ة
ٍاٰی ة١الن ذؼیؼ این چنین گ٥ت: ٌٰم  اف 
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ـانی وان ؿا  ًتٝؼاػ ٨اةٲ مالشٙ اىالذ فاصتاؼ مىؼای والیتی ىلس: اف اورتاک کننؼگان نگ
ـػنؼ ک ـاف منٍػنؼ؛ آنان التؼالٯ ک ـ٤ی اّٜای وٍؿا ٌالیتی ٌٱض اة اکرث  ًمتنی ةـ ةیٕ

ـمانؼ ٌاظـ  ًؼ کىػ می ان الت٪ ائتال٣ وامٯ تىکیٲىاّٜای وٍؿا ٌالیتی ٌٱض ؿا ٤ ػؿ ا
وٍؿویان  ًکا٤قٌػنؼ ىا  یم ةٍػنؼ. آنيؿژیم ٔاٰتان ل ًء م٩اٌمت ٜٱیهػؿ ػٌؿ  199۱ ىًػ

ٌنؼ ٌٱض ؿا ػؿ این ٌالیت ةىػؿ شاٯ شارض ؿ  ًٔاٰث ةاالی ؿ٨تای لنتی وان ک  ًربی ؿ
 کننؼ.  منی ػاؿنؼ، اٜتامػ هؼيٜ

 یک ةقؿگ ٨ٍمی اف ة١الن ذؼیؼ اینٍٕؿ گ٥ت:

ای مزلی: هتيمیم گیؽی  همعنی ظؼ پؽوف همامل فاصنت علامء، ةؿؼگان كىمی و حامع
مؼنی ػؿ  ًاظنت ٜٱام، ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ذامٝوامؿی اف اورتاک کننؼگان ؿٌی وامٲ ل

ل ػنؼ ک های شکٍمت مصٱی تإکیؼ منٍػىتٍمیم گیـی  ًپٌـ ػٰیٲ ا٤قایي  ًا٤ٌق
ػینی )ٜٱامء(، ةقؿگان ٨ٍمی  ًای ةـذمتىم ػاػن وعٍیت يٌ ػؿگیـی ٜؼٳ لىا  ظىٍنت
ل ًٌ ذامٝ ةاونؼ؛ این اورتاک  می ای ٌٱضىم لیالی ماننؼ گ٥تگٍ يم ًمؼنی ػؿ پٌـ

ٍاننؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ  می مؼنی ًٜٱامی ػینی، ةقؿگان ٨ٍمی ٌ ذامٝ ًکننؼگان گ٥تنؼ ک ت
ـای پیٍلنت وان ة ٌٰت ة ٌنؼ ٌٱض ای٥اء مناینؼ. ِمناً، آن ًؿاِی لاظنت ٜنارص ِؼ ػ اف ىا  ؿ

ٍالتنؼ تا نٙـیات ٌ ػیؼگا ای وان ػؿ مٍؿػ ٌٱض ٌ امنیت ؿا مؼنٙـ ى هشکٍمت مصٱی ظ
 ٌ ـػ. یک مٝٱم اف  ٍاٰی ػٌوی گ٥ت:گی  ٰم

ـػٳ ة احتامعی اكتياظی: هتزلم تىفع ـات ٌ ة ًات٥ا٧ آؿاء گ٥تنؼ ک ًم انکىا٣ تٍػ يت١یی
ـای تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ لاش لافػ.  می مماٜؼ ًاذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ػؿ ة١الن ٤ّا ؿا ة

ـٌت  ًآنان گ٥تنؼک رت آمٍفوی ن٩ي کٱیؼی ؿا ػؿ يیالت ةيي ٩٤ـ ٌ تمىای و١ٱی، کاى٤
ـػ ٍانان ةا وٍؿویان هةا جتات لاظنت این ٌالیت ةافی ک وٍػ. یکنت اف  می ٌ مانٞ پیٍلنت ذ
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ـٌت ـاىاف ٤ ًپٱعمـی ػؿ شاٰیک ٜاملان ػین ػؿ ٍانان شامیتىم آٌؿی ٤ ـای ذ  ای و١ٱی ة
ـػ، چنین ا٘ می  اؿ ػاوت:يک

 اظات:هپینن .5
 وٍػ:  می ؽیٲ ت٩میم ًاؿ ػلتيچ ًاػات اورتاک کننؼگان ػؿ کٲ ةيپیىن

اکرث اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض  ًاف آن ذاییک (1) والیتی ىلس: هالف. اىالذ تنکیل کمیت
ـمانؼ نؼ ٌ اف ٔـ٣ اورتاک کننؼگان ىػ می ای ائتال٣ وامٯ تىکیٲىان الت٪ نیـٌ ىؿا ٤
ٌنؼ، آن منی وامؿ ًای ٌٱض ا١٤انمتان ةیٕـ٣ ةىگ٥تگٍ  چنین  ًاػ منٍػنؼ کيا پیىنيؿ

ٌاظـ ػ ًٜٱیىا  ػؿ ذنگ ًای متن٥ؾ ٌ ةیٕـ٣ کىاوعاً ةا وعٍیت   ىًٔاٰتان ػؿ ا
 ػلت نؼاوتنؼ، تٍٝیْ وٍػ. 199۱

ـا اینيا می( ةً ومٍٯ  ٜٱامی ػینی، فنان، ٤ٝاٰین مؼنی ٌ ٌٱض  2) ٍاننؼ ن٩ي شیاتی  فی ت
ـا ػؿ  فمینً اٜاػه ٌٱض ػایمی ػؿ ة١الن ای٥ا مناینؼ.   ای

ـػٳ ة (1) ب. رکىمتعاؼی صىب: ٌٰتی ػؿ اؿائىاػ يشاکمیت ٨انٍن ٌ ت٩ٍیت ن ًم  ًای ػ
ـػٳ ة ًظؼمات ة ـػنؼ هم ػؿ تامین ٌٱض اواؿ يء ٜامٲ مًمحاة ًم ػؿ ٜین فمان، ( 2؛ )ک

ٌٰتی تاکیؼ ىالاك ٰیا٨ت ػؿ اؿگان  ًلاالؿی یا التعؼاٳ ة ًوایمتاورتاک کننؼگان ةـ  ای ػ
ٍانؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات  می ًاین مٍٍِٛ منصیخ ٜامٲ ػیگـی ک ًةىا  منٍػنؼ. آن ت

ٌا٨ٞ وٍػ، اواؿ  ـػنؼ هممؼ   ًای ذامٝىاػ يوامٲ لاظنت ٜٱامی ػینی، فنان ٌ ن( 3؛ )ک
ٌنؼ ٌٱض چنانچ ٜٱامی  ًاؽٜان ػاوتنؼ کىا  ؿ ٍٔٯ ةصخاورتاک کننؼگان ػ ًمؼنی ػؿ ؿ

ٌامؼاؿ ػؿ کىٍؿ ةافی مناینؼن٩ي شیاتی ؿا ػؿ تإمین ٌ ًػینی ٌ فنان ک  ؿاه( 4؛ )ٱض ػ
 ؿاهای ٨ٍمی )میان تاذیک ٌ پىتٍن( ىتني  ًٌ ؿلیؼگی ة ًانؼافی انتعاةات آفاػ ٌ ٜاػالن

ٍاٳ معتٱ٦ کاػ منٍػنؼ تا اتصاػ میان ياورتاک کننؼگان پیىن ًک هشٲ ػیگـی ةٍػ ػؿ  ًا٨
اف ىا  وٍؿویان اف چنین تني هٌ مانٞ لٍء الت٥اػ ًاین ٌالیت فنؼگی ػاؿنؼ، تصکیم یا٤ت

ـػػ ًٔـی٪ تصـیک یک ٨ٍٳ ٜٱی  ؛٨ٍٳ ػیگـ گ

ای مٱی امنیتی ا١٤ان )اؿػٌی ىیق نیٌـ يتر (1) ای ملی امنیتی افغان:هیؿ نیؽو هج. تخ
ٍٰین مٱی ا١٤انمتان ٌ  امنیت مٱی ا١٤انمتان( یکی ػیگـ اف ممائٱی مٱی ا١٤انمتان، پ

ـػٳ مٕـس وؼ ک ًالت ک ٍانؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت کمک  می ًتٍلٖ م ت
 منایؼ. 
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ه ىای ٠یـ ٨انٍنی ممٱض ظامتً ةعىؼ. 2) ٌٰت ةایؼ اتکای ظٍػ ؿا ةً گٌـ  ( ػ

٠یـ ٨انٍنی ای ممٱض ى هظٱٞ لالس گـٌ  (1) ای مقلس غیؽ كانىنی:ه هظ. صلع فالذ گؽو 
ٍاٰی  ًک ٌٰم ٌٰت ؿا ة های نمتتاً آؿاٳ وؼىةاٜخ اظالٯ امنیت ػؿ اکرثیت   ًٌ مرشٌٜیت ػ

ٌامؼاؿ ػؿ  ًاورتاک کننؼگان ة کىنؼ، اف ٔـ٣ می چاٰي ٍان ٜامٲ اٌٱی تامین ٌٱض ػ ٜن
  وؼ. ًاین ٌالیت وناظت

یز ش٧ٍ٩ (1) . تؽوید رلىق ةرش:ه یک  هفن ؿا پایان ػاػ ًظىٍنت ٜٱی ًکةىــ تٌـ
ٍاننؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ل ًمصیٖ ٌٱض آمیق ک ـنؼيػؿ آن فنان ةت تٕتی٪ ( 2؛ )م ةگی
ذنایتکاؿان ٌ نا٨ّین نتایؼ  ًکةىــ کىانیؼن نا٨ّین ش٧ٍ٩  ًمصاکم ًٜؼاٰت انت٩اٰی یا ة

ٍٰین مصٱی ٌ گـٌ ( 3؛ )گ مٝا٤یت اف مرافات ممت٥یؼ وٍنؼنىاف ٤ـ  ای ٠یـ ى هاّٜای پ
ـاةـ ن٩ْ ش٧ٍ٩   ٌ ظٱٞ لالس وٍنؼ هپالعگٍ وؼةىــ ٨انٍنی ممٱض ةایؼ ػؿ ة
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 هنعؾوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى تن اف ةاونؼگان ٌالیت  263ای ى هالاك نٙـیات ٌػیؼگا ًة ٌالیتی ة
ـػیؼ ًیيکنؼف، ت ٍ ىای گـٌ ىةصخ  ػؿ ًالت ک هگ ـلنری کىی، گ٥تگ ـػی ٌ نٙ ػؿ  ًای ٤

ـنام ـػیؼى ًذـیان ة ـػمی ػؿ ٌالیت کنؾؿ تؼٌیـ گ  هةٍػ، اورتاک ٌؿفیؼ های گ٥تگٍی م
ـػ ٌ  178ی ةااورتاک ىةصخ گـٌ  1۱ةٍػنؼ. شؼٌػ  ـػیؼ. فن ػؿ ٌالی 85م ت کنؼف تؼٌیـ گ
ٍٰین این مؼنی، ظانم  ًای ذامٝىاػ يومٍٯ ن ًة ًمتاشخ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ مىم

ـػان،  ً، مؼا٤ٝین ش٧ٍ٩ ةرش، ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فنان، کمتًای ظانى کاؿان، مٝٱمین، واگ
ٍ ى ها٨ین، ةقؿگان ٨ٍٳ، ٜٱامء ػین، ةیرا وؼگان ػاظٱی، ٍٜػت کننؼىػ ای ؿاىا، اّٜای و

ٍاٰی ٍاٰی ٌالیت کنؼف ػؿ ى ًاف ذمٱٌ کاؿکنان ٌصی ةٍػنؼ. ىا  ٌٰم ٌٰم ٍاٰی  پنز٥ت  ٌٰم
ـنام ـػمی ةىکٲ ٤قیکی تؼٌیـ یا٤ت ًآن ة ػالیٲ ٌ مىکالت امنیتی ػؿ  ً، نٙـةگ٥تگٍی م
ٍاٰی  ـنام هاؿ ػؿ يای ػوت اؿچی ٌ چىٌٰم ـػیؼ، و ًاین ة ٌنؼان این ػٌ يتؼٌیـ نگ ـ

ـنام ٍانمتنؼ ػؿ ة ٍاٰی ت  ًـ کنؼف اورتاک ٌؿفنؼ. ػؿ نتیريـػمی ػؿ وگ٥تگٍی م ًٌٰم
ٍانمتنؼ ػؿ اینىگان  همناینؼ ٍاٰی ٌالیت کنؼف ت ٌٰم  ی شٍّؿ یاةنؼ.ىای گـٌ ىةصخ  ٥ت 

ـنامً  این ةصخ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ة ٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای م ىا ةً ٜن
ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ لافمان ىای ذامًٝ مؼنی 11ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 

ٌنؼان ا١٤ان ػؿ  45۱۱ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  ػؿ لٕض مٱیش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان  تن ويـ
ـ٤تً الت.انراٳ وؼٌالیت کىٍؿ  34  ، ٌٍؿت گ

 ، حمعیت و ةقرت فیافیهمنضيات والیتی: حغؽافی .2
ٌالیت  ًکنؼف یکی اف ٌالیات الرتاتیژیک ػؿ فٌن وامٯ رش٧ الت ٌ منصیخ مؼظٲ ة

اف ٔـی٪ مـف مىرتک  ًای آلیای میانىةافاؿ  ًمچنان منصیخ مٝرب ةىتعاؿ ٌ ةؼظىان ٌ 
م مـف ةا ٌالیات تعاؿ، لمنگان، ةٱغ ىمیت الت. ٌالیت کنؼف ىةا کىٍؿ تاذکمتان شایق ا

یک فمانی شاٌٲ ظیقتـین ٌالیت ػؿ فٌن ای فؿاٜتی ىٌ ة١الن الت.کنؼف ةا ػاونت فمین 
ـػیؼ. این ٌالیت ػاؿای وامٯ رش٧ مصمٍب م  ًل ًکیٱٍمرت مماشت الت ک 7،287یگ

ٍاؿ ٌىای ىاؿٳ آن ؿا فمین يچ ٍ  1۱٪ م ٍ  ًمتانی ٌ یا نیمىآن ؿا اؿاِی ک متانی تىکیٲ ىک
ٌاشؼ اػاؿی ةىاین ٌالیت ػاؿای ؼ. ىمیؼ ـکق آن )و ٥ًت   ـ کنؼف( میتاوؼ. يومٍٯ م

ـکق این يالت. و هاف یک میٱیٍن ن٥ـ تعمین وؼ ًذمٝیت این ٌالیت اِا٤ ـ کنؼف م
ٍاٳ ٜمؼ 3۱۱،۱۱۱ػؿ شؼٌػ  ًک هٌالیت ةٍػ لاکن این ٌالیت ؿا  هن٥ـ ذمٝیت ػاؿػ. ا٨

ـکمن٪18ا )ي(،افةک٪2۱ا )ي(، تاذک٪34ا )يپىتٍن ٍاٳ ٪1۱)ىا  هقاؿ ى(، ٪17ا )ي(،ت ( ٌ لایـ ا٨
ػؿ  ايآن ٪31ٌ ىا  اف ذمٝیت لاکن این ٌالیت ػؿ ؿٌلتا ٪69ؼ. شؼٌػ ى( تىکیٲ میؼ1٪)

ـاکق و ا، تاذک، ياین ٌالیت ؿا پىتٍنتتاؿی  های ٜمؼى ه٨تایٲ ٌ گـٌ ـ فنؼگی میکننؼ. يم
ـکمن، ٜـب، کٍچی ٌ ةٱٍچ تىکیٲ میؼهقاؿ ىایام٧، لاػات،  ؼ. کنؼف نیق ػاؿای ى،، افةک، ت
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ن٥ـ ػؿ  88،2۱8ن٥ـ ػؿ تاةمتان تا  45،57۱تٝؼاػ وان اف  ًک هذمٝیت کٍچی ةٍػ
کمیىرنی لافمان مٱٲ متصؼ ػؿ  هالاك گقاؿه اػاؿ  ًت١ییـ میکنؼ. ة اذتامٛ( 6۱فممتان)
اف  ًگان ؿا ػؿ فٌن وامٯ رش٧ ػاؿػ ک هٌالیت کنؼف ةیىرتین ٍٜػت کننؼ، اذـینيامٍؿ م

( تا ٨ٍك 2۱۱2)ماؿچ 138۱اؿمین ٌالیت ػؿ لٕض ا١٤انمتان الت. اف شٍت ياین ٰصاٗ چ
تٝؼاػ  ًفٌن وامٯ رش٧ ة ًة ه٤امیٲ ٍٜػت کننؼ 1۱6893 ً( اف ذمٱ2۱13ػلامرب ) 1392
ـػیؼنؼ.  5۱268  ٤امیٲ آن ةىکٲ م٨ٍت ػؿ ٌالیت کنؼفلاکن گ

 هتصت لیٕـ  2۱۱1ا ػؿ لاٯ يتٍلٖ ٔاٰتان او١اٯ وؼ ٌ تا ل٩ٍٓ آن 1997کنؼف ػؿ لاٯ 
لیالی ةا ن٥ٍؽ ةا٨ی مانؼنؼ ٌ ػاؿای  ًاػی ػؿ ٌصنياشقاب ذ ً. ةاٌذٍػیکا ةا٨ی مانؼ،يآن

 -ای لیالیىتتؼیٲ لاظتاؿ  ًم م٤ٍ٪ ةىمتنؼ ةا آن ىای کٱیؼی ػؿ اػؿات ىم٦٨ٍ 
ٍاننؼ منصیخ مناینؼىلاظتاؿ  ًنٙامی وان ة ای ى های کامال لیالی نىؼنؼ تا ةت

ـاتیک ت١یـ م٨ٍٝیت ػ ٍک ـاینؼ ةاٜخ اف ػلت ػاػن اٜتامػ ةـظی اف  ًنؼ، کىػیم این ٤
ـػٳ ـػیؼ. شقب ذمٝیت الالمی یکی اف ةا ن٥ٍػ تـین اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت  م گ

 الت. هکٱیؼی تٍلٖ شامیان این شقب ترص٣ وؼای ىةیىرت پمت  ًک هةا٨ی مانؼ

ٌایٲ لاٯ ٌٰتی )معا٥ٰین( ةمیالػی  2۱13ػؿ ا ٍاٰی  ًٜنارصِؼ ػ ، ػوت اؿچیای ىٌٰم
ٍاٰی ىاماٳ ٌاشث ٌ ةـظی افةعي ، هاؿػؿ يچ ٌٰم ظان آةاػ ةافگىتنؼ ٌ لتث ةی ایی 

ٍاٰی ٌٰم ـػیؼنؼ. ىا  جتاتی این  ٌٰتی ػؿ منأ٪ ٠ـب ٌ گ ػؿ شاٯ شارض، ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی چ ٌٰم ٍاٰی ػوت اؿچی ٌ ػؿ رسارس  ٌٰم ـکق  هاؿػؿ يذنٍب ٠ـةی  متنؼ. ػؿ ىمتم

ٍاٰی  وامٯةی جتاتی ةـظی اف منأ٪ ػؿ  ًم٤ٍ٪ ةمعا٥ٰین میالػی  2۱13ذـیان لاٯ  ٌٰم
ـػیؼنؼ. اماٳ ٌاش  ث گ

فٌؿ اف منأ٪ مىکٲ لاف ا٨تاه ػؿ لاٯ  ًای معا٦ٰ ةىنیـٌ  ًػؿ ظان آةاػ، ةٝؼ اف آنک
ـػیؼنؼ. آن منأ٪ ةعأـ چنؼػلتگی میان نیـٌ  2۱۱9 ـاد گ  ًة ًای شامی شکٍمت کىاظ

ای امنیتی ؿلمی ىنصٍی ؿٌی فٌؿمنؼان مصٱی ن٥ٍؽ ػاوتنؼ، ةی جتات وؼ. افػیاػ لاظتاؿ 
ٍٰین مٱی ا١٤ان یا  ـاهمى ٍٰیت ػؿ پ اػ شکٍمتی ػیگـ ةٍٕؿ يـ نىةا مالفمین ةؼٌن ممئ

ـػیؼ. اػٜا ن مىکٲ لاف گ ای نٙاؿتی متنی ةـ ى های فیاػی اف لٍی گـٌ ىؿٌف ا٤ٌق
ـانىنٙامی ةا وٍؿویان ٌ یا ةـظٍؿػ  ًای وتى همکاؿی ةّٝی اف گـٌ ى ا ػؿ يآن ًای ٠اؿتگ

ٍامٞ مصٱی، ٌذٍػ ػاؿػ، ک ـػػ. این ٌِٝیت ػؿ من٩ٕ می ػٌ ةاٜخ ؿنريـ ى ًم٩اةٲ ذ  ًگ
ـػػ، وامؿ اف پىتٍن می ةا لاظتاؿچنؼ ٨ٍمی ةؼتـ ا، ىم چنان تٝؼاػ اف تاذک ىىا  گ

 کننؼ.. می مؼیگـ فنؼگیىػؿ کناؿ ىا  ٌ افةکىا  هقاؿ ى

ٍاٰی ػیگـ  ٌٰم فاٯ ٤ٝال اف آؿامي نمتی ةـظٍؿػاؿنؼ اگـ چنؼ  ًـیک ٜٱی آةاػ ٌ ٨ٱٝىػٌ 
ـلٍنٲ ٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةنا 3۱۱شؼٌػ  تىکیٲ وان ػؿ لپتامرب  ًلی آی پی( ک) اىپ
ـػیؼ تا  2۱12 ـػٳ مصٲ ٤ٝاٯ  ًنٍفػؿ لاشى١ٍٰ گ متنؼ. م٩امات ػؿ ىةا شامیت ماٰی م
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ٍٰین مصٱی ناکاٳ مانؼنؼ ٌ اف آنقمان ةتٝؼ اینىا ٌ یايظٱٞ لالس آن ا يم اػ٠اٳ وان ػؿ پ
ٍٰین ٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةنا ـػٳ مصٲ ى)پ ٍانایی تصمٲ آن ًمتنؼ کىا( ةاؿػٌه م ا ؿا يت

 نؼاؿنؼ. ػاػن مٝاوات واناف 

 ه: انىاع وعىامل مناؾعهتزلیل مناؾع .3
ٌنؼان کنؼف کيو :هانىاع مناؾع  ـػمی اورتاک منٍػ ػٌٳ ًػؿ مـشٱ ًـ ةٍػنؼ  هگ٥تگٍی م

 ٍ ٍامٲ ةا٩ٰ ـاؿ ػاػ ًک هٜنارص ٌ ٜ ٌنؼ ٌٱض ؿا تصت تاجیـ ٨ ل هؿ  معتٲٌٱض ؿا  ًٌ یا پٌـ
ـػنؼ. منایؼ می  ًای وتىتٍلٖ ٔاٰتان، شٍّؿ نیٌـ  هربی وؼىا، وٍؿه ؿ يآنمىعَ ک

ٌٰت، نیـٌ  ٍٰین مصٱی، ٤ـ ىنٙامی شامی ػ نگ مٝا٤یت اف مرافات، ٜؼٳ نٙاؿت ىای پ
ـمانؼ، ػ٨ی٪ ٍان  ًؿا ة ًنٙامی ٌ ٜنارص ذنایت پیى ًان وتىؿ٨اةت نا لامل میان ٤ ٜن

ٍامٲ اةتؼایی ذ ليةـظی اف ٜ ـاؿ ػاػن پٌـ  ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت ًت تصت تاجیـ ٨
 پینؼاؿنؼ.  می

ـای ٌٱض يربی ٔاٰتان تىؿ  ًوٍؿه ة ًگان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ ک هاورتاک کننؼ ؼیؼ ذؼی ؿا ة
ـػ ٌ  هاؿ ػؿ يانؼ. ٔاٰتان ػؿ شاٯ شارض ػؿ ػوت اؿچی، چ هٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف ایراػ ک

ـکق کنؼف شٍّؿ  ٍان یکی اف منأ٪ ةی جتات  ًػاؿنؼ. ػوت اؿچی ةةـظی اف منأ٪ م ٜن
ٌٰتی  ًػؿ ٌالیت کنؼف مصمٍب میىٍػ ٌشتی ة ٍاٰی م٩امات ػ ٌٰم ةـظی اف منأ٪ این 

منؼ وؼن وٍؿویان ػؿ ػوت اؿچی شامیت  ػلرتلی کامٲ نؼاؿنؼ. یکی اف ػالیٲ اٌٱی نیٌـ
ـػٳ مصٲ اف آن ٍايمؼؿػی ةا آنىا ٌ يم ٌٰم ٰی ػوت اؿچی ا الت. یک متن٥ؾ ٨ٍمی اف 

 چنین گ٥ت:

ٍان ت ًای لیالی ؿا ةىرشکت کننؼگان ؿ٨اةت  ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کنؼف  هؼیؼ ٜمؼيٜن ة
ـػنؼ. ةاٜخ  ًنیمت ک هانؼاف  ًای ٨ٍمی ػؿ ٌالیت کنؼف ةىةـ این، تني  هٜالٌ  ؽکـ نک

ٍاٳ معتٱ٦ ػؿ این ٌالیت تىؼیؼ ذنگ ٌ ػؿگیـی وٍػ. ـػٳ اف ا٨ مقیمتی مماملت آمیق ىم
ٍاٰی  ًٌ کنؼف ؿا ة ًػاوت ٌٰم ـػی اف  ٍاٳ معتٱ٦ ا١٤انمتان کٍچک مینامنؼ.م ػٰیٲ ػاونت ا٨

 ػوت اؿچی چنین تٍِیض منٍػ:
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ػؿ ىا  ؿانؼن پىتٍن ًشاوی ًة ًةا این شاٯ، ةـظی اف رشکت کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک
ی  ٍٰین مصٱی ىتىکیٲ نیٌـ ٍاٰی ى ًشٍّؿ پـ ؿنگ مٱیىٌ ای پ ٌٰم ای تاذک تتاؿػؿ 

ٍا  ؼ وؼ.ىظان آةاػ ةاٜخ تصـیک تىنرات ٨ٍمی ػؿ آنرا ظ

ـػٳ نیق وکایت ػاوتنؼ ک ٍاػگی ة ًم ٍاؿػ  هٌیژ  ًا٠ٱث ا٨ٌات اظتال٤ات وعٍی ٌ ظان م
ٌاد اذتاؿی ـاؿ اف منقٯ"ة٩ٍؼ اؿتکاب فنا"، افػ ف اظتال٤ات اذتامٜی  ٤ ٌ ةؼ ػاػن ةاٜخ ةٌـ

ـػٳ ٌ م٩امات مصٱی ة ًؿ ٌٍؿتیکمیىٍػ ػ آن ؿلیؼ گی ٌٍؿت  ًػؿ فمان مٝین تٍلٖ م
ـػ.مىکالت مٝمٍالً فمانی ة ـلؼ ک ًنگی ـاؿ  ًاٌد می ػظرتی ةا پرسی اف ٨ٍٳ ٌ ٨تیٱۀ ػیگـ ٤

ٍاػمنایؼ.  امتنٛا اف این امـ  ًکػظرت ارصاؿ میکننؼ  هةافگىت ػٌةاؿ  ًػظرت ا٠ٱث ة هظان
ـػػ. ةا ٌذٍػ اینک ٜٱت ٜاؿ ٌ ننگ  ًای نامٍلی ةىةا ٨تٲ  ًةاٜخ نقٛا اذتامٜی میگ

ٌٰی  ًاذتامٜی ةـظٍؿػ مصتأان ـػ  ـاؿ اف منقٯ ؿا گان هاورتاک کننؼٌٍؿت میگی ، ٨ّایای ٤
ـای ش٥ٚ اشرتاٳ  ه٨تٲ ؿلیؼ ًم ػظرت ةىـػٌ ٌ یا ىا پرس ٌ ػظرت يػؿ آن ًک ةاوؼ، ة

 ،گقاؿه ػاػنؼ.٤امیٱی

 آن ذؼٯ ةـ رس مناةٞ ًؿا ظأـ نىان لاظتنؼ ک ًگان یک وکٲ ػیگـ مناٜف هاورتاک کننؼ
ٍافن میتاوؼ. آن ای يةّٝی منأ٪ اف امکانات ٌ کمک ًا ةاٌؿ ػاوتنؼ کيٌ انکىا٣ نا مت
ا يانؼ. آن هوؼ هؿانؼ ًشاوی ًٌٰی ةّٝی منأ٪ کامالً ة هتٍلٍٝی فیاػی ةـظٍؿػاؿ ةٍػ

ا مترضؿ ياجـ ذنگ ًة ًمنا٩ٔی ک ًای تٍلٍٝی ةيةیىرت کمک ًک ًةاٌؿ ةٍػنؼ کةؼین 
ـػیؼ ـلؼ. ٌ این نٍٛ ٤ماػ ةؼٰیٲ شامیت ةّٝی هنگ ػؿ کاةٲ  ًاف م٩امات ةٱنؼ ؿتت الت می
ٍاٰی ٨ٱٝمیتاوؼ. ٌٰم  فاٯ چنین وکایت منٍػ:  ًیکنت اف مصالن ل٥یؼان 

ٍاٰی هاورتاک کننؼ ٌٰم ـػنؼ ک هاؿػؿ يای ػوت اؿچی ٌ چيگان اف  ناامنی نتایؼ  ًتاکیؼ ک
ٳ لاظنت آنية ـای مصٌـ ـػػ. آنيا اف کمکيانۀ ة ا يذنگ ًا ةاٌؿ ػاوتنؼ کيای تٍلٍٝی گ

ـای ية ًٌ نا امنی نتایؼ یگان ًا ؿا مترضؿ لاظتيای آنىفیـةنا ا اف يمصـٌٳ لاظنت آنانۀ ة
ٍاٰی ٌٰم ـػػ.یکنت اف مصالن ل٥یؼان   ػوت اؿچی چنین گ٥ت: تٍلٝۀ ا٨تٍاػی گ
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ـػٳ ة ٍامٲ ذنگ ٌ نا  ًمتنؼ کى هاین ٩ٜیؼ ًم ات ةـ رس مٱکیت ٌ فمین یکی اف ٜ مناٜف
ـ٤تيؿٌی. هػؿ ٌالیت کنؼف ةٍػامنی  ػؿ ػیگـ ٌالیات ذؼی الت،  ًاین مىکٲ آنچنانک ًم

ـػنؼک هاورتاک کننؼ ةاوؼ. منی ػؿ کنؼف اذـین ٌ نا٨ٱین يا، ةافگىت مىماٰچـ  ًگان تاکیؼ ک
ٌٰتی وایؼ ةاٜخ ایراػ کىمکييٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت شؼٌػ فمین ـػػ. اورتاک  ای ػ میگ

ـػنؼ ي٠ٍث مٱکیت ًةی ؿاذٞ ىای گـٌ يگان ػؿ ٌصتت هکننؼ ٌٰتی ٌصتت ک ای وعٍی ٌ ػ
ةاؿ ةیاٌؿػ. اورتاک  ًا ؿا ةيوایؼ مٍٍِٛ مؾکٍؿ مىکالت ٌ کىمکى ًاؿ ػاوتنؼ کيٌ ا٘
ۀ فمین ٜم٩الن ٌالیت کنؼف اواؿ  ًگان ة هکننؼ ـػنؼ ک همناٜف چنؼ ٨تٲ ؿیالت ٍٜػت  ًک
ٍالت ػؿ آنرا ة هاذـین ٌ ٍٜػت کننؼيم ایىی ىک ؿ ـ يگان و هٍٜػت کننؼ ًگان میع

ٌٰی ةاونؼ ـػاظتنؼ ٌ ظٍیي ؿا ىتٙا ًگان پىتٍن ٌ ایام٧ آن مصٲ ة هاٜامؿ کنؼ  ـات پ
ای ٠یـ ؿلمی ـاىةٝؼاً مٍٍِٛ مؾکٍؿ اف ٔـی٪ مر ًػانمتنؼ ک ًماٰکین اٌٱی آن لاش

ـػ:  ـػیؼ. یکی اف مصالن ل٥یؼان ٌالیت کنؼف چنین اػٜا ک  شٲ ٌ ٤ٍٲ گ

، ت٩میامت آب هکنؼف یکی اف ٌالیات فؿاٜتی ةٍػ ًگان گ٥تنؼ اف آنرائیک هاورتاک کننؼ
ات ؿايای ةيػؿ ٤ٍٱ هةٍیژ  ـات مناٜف ـٳ تـ لتٍن ٩٤ تىکیٲ  اؿ ظىک تـ ٌ تاةمتان گ
ـػنؼ کيؼ.آنىمیؼ لتث ت٩میم نا ػؿلت ٌ ٠یـ منٙم  ًمصٍٍالت فؿاٜتی وان ة ًا اػٜا ک

ا ؿا مرص٣ ياف یکمٍ فٌؿمنؼان ٨ممت اٜٙم آب آن ًػاؿنؼ ک ها ٩ٜیؼيآب اف ةین میـٌػ. آن
ـلٍػٌ اف ٔـ٣ ػیگـ  همنٍػ منأ٪  ًةاٜخ میىٍػ ککاناٰیقلیٍن آب  ًنيٌ ک هلیمتم ٤

ٳ مبانؼ. اورتاک کننؼ ةیىرت ةاونؼگان ٌالیت  ًگان گ٥تنؼ ک هػٌؿ ػلت اف ؿلیؼن آب مصٌـ
ات  هةٍػ ًکنؼف فؿاٜت پیى ٌ ت٩میم ناػؿلت ٌ ٠یـ من٥ٍانۀ آب، ةاٜخ مىکالت ٌ مناٜف

ٍا ٍاٰی چىؼ وؼ. یکی اف ػىظ ٌٰم ـنىان لاظت: هاؿػؿ يا٨ین   چنین ظأ
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ٍٰین مصٱی،ٔاٰتان،  ًةاونؼگان ٌالیت کنؼف گ٥تنؼ ک :هعىامل مناؾع ـ٤ؼاؿ ای ى ًمٱیى پ ٔ
ٌٰت ـلٍنٲ ٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةنا ػ ، فٌؿمنؼان مصٱی، مٝا٤یت الت٪( -لی آی پی) اىپ

ٌکمتٍػ ٍامٲ ىاػين اف مرافات، ةیکاؿی، ٤ماػ گمرتػۀ اػاؿی  ای تصٍیٱی ٌ تٝٱیمی، ٜ
ـػ ًةقؿگ مناٜف ـػٳ ةاٌؿ ػاوتنؼ ک هوم وٍؿویان تصت  ًةقؿگرتین ٜامٲ مناٜف ًمیىٍنؼ. م

ؼیؼ يمیقننؼ ٌ این ٜمٲ ٔاٰتان ت ًاٜامٯ تعـیتکاؿان ًػلت ة ًمتنؼ کىربی ٔاٰتان ىؿ 
 ًگان ةاٌؿ ػاوتنؼ ک همیىٍػ. اورتاک کننؼ ًٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف پنؼاوت ًةقؿگ ة

ٌٰت ػؿ م٩اةٲ ممایٲ ظیٱی کٍچک ة ـػٳ لقا ًمعا٥ٰین ػ نؼ. یکی اف ىای لنگینی میؼىم
ٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت:  ٌٰم  مصالن ل٥یؼان 

ـػنؼ کى هگا هاورتاک کننؼ ٌٰت آن ًمچنان وکایت ک  ًک ا ؿا مرتٍؿ میمافنؼيمعا٥ٰین ػ
رس پیچی اف  ًظـیؼاؿی کننؼ ک ًا الٱصيآن ًم کننؼ ٌ شتی ةـاى٤ ها ٠ؾا ٌ مع٥یگايآن ًة

ٍاٰی  ًاین امـ مٝمٍالً منرـ ة ٌٰم ٍاؿ میتاوؼ. یکی اف مٝٱمین  مرافات ةا نتایز ناگ
 گ٥ت: هاؿػؿ يچ
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ـاؿ ػاػنؼ ٌ گ٥تنؼ ک هاورتاک کننؼ ٌٰت ؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨ ؿ يآن ًگان، معا٥ٰین ػ ا ٜتٍؿ ٌ مٌـ
ـػٳ ؿا مصؼٌػ لاظت ٌٰتی، مٍلمات ٌ ػیگـ اػاؿات ًٌ کمانی ؿا ک ًم کاؿ  ػؿ اػاؿات ػ

ـای ایىان ةٍت ٌ ىا پٍٯ ةؼيآن ًة ًلافنؼ ک می میکنؼ ٌ مٝاوات ظٍب ػاؿنؼ، مرتٍؿ نؼ، ة
 ـ کنؼف چنین گ٥ت:يظـیؼاؿی کننؼ. یکی اف مصالن ل٥یؼان و ًٰتاك ٌ شتی الٱص

ٌٰت تى ًمٱیى ـ٤ؼاؿ ػ وؼ ٌ  ًجتات ػؿ ٌالیت کنؼف ػانمت ًؼیؼ ةقؿگ ػیگـ ةيای ٔ
ٌٰت ػؿ ایراػ تـك ٌ ىنیـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کيگان ا٘ هاورتاک کننؼ ـ٤ؼاؿ ػ ؼیؼ يـاك، تىای ٔ

ـػٳ، ذمٞ آٌؿی ٜرش، ػفػی، وکنر ٍگیـی يٌ آفاؿ، چٍؿ ٌ چپاٌٯ کمک ًم ای ةرشی، ذٱ
ژہ ٍاٰی ظان آةاػ ٌ وى پٌـ ٌٰم ـػٳ ػؿ  ػظیٲ  ـ کنؼفيای انکىا٤ی ٌ شتی ٨تٲ ٌ کىتاؿ م
ـػٳ چنین ةٍػ ک ًػانمت ٌٰت ظٍػرسانى ًمٱیى ًوؼنؼ. ػؿک م ـ٤ؼاؿ ػ  هٜمٲ منٍػ ًای ٔ

ٌٰتی ػؿ اؿتتآ  ٌٰت ى ًمٱیى ًمتنؼ ٌ فٌؿمنؼانیکىٌٰی ةا اؿاکین ةٱنؼ ؿتتۀ ػ ـ٤ؼاؿ ػ ای ٔ
ـاػ ظٍیي ؿا ػؿ پمتىؿا ؿ  ٍاننؼ ا٤ ـػٳ ا٘يربی میکننؼ میت ٌٰتی م٩ـؿ مناینؼ. م اؿ يای ةٱنؼ ػ

ٌاظـ نیٌـ ٌ تٝؼاػ مٱیى ًػاوتنؼ ک ٌٰت ا٤قایي یا٤تى ًػؿین ا ـ٤ؼاؿ ػ ٍاؿ ىٌ  ًای ٔ  هم
ـمانؼ ًگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک هانؼ. اورتاک کننؼ هما٧ٍ٤ ٨انٍن مانؼ ای ى ًان مٱیىى٤

ٌٰت ةا اؿاکین ةٱنؼ ؿتتۀ ٌالیتی اؿتتآ نقػیک ػاوت ـ٤ؼاؿ ػ لٕض مٱی اف شامیۀ  ًٌ ة ًٔ
اػی يٜامٲ ٜمؼۀ این اؿتتأات ػاونت ٍّٜیت ٜین تنٙیم ذ ًمتنؼ کىذؼی ةـظٍؿػاؿ 

ـمانؼ ًگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک همتیاوؼ. اورتاک کننؼ ای ةؼناٳ، ةا اؿاکین ةٱنؼ ى ًان مٱیىى٤
منٍٙؿ ش٥ٚ منا٤ٞ ٌ تمٱٖ  ًٌ ة ًم٩یم کاةٲ اؿتتأات ممت٩یم ٌ ٠یـ ممت٩یمؼاوت ًؿتت

ٍاٰی ظان آةاػ چنین ؼاؿی میىٍنؼ. یکی اف مٝٱمین ٨رشينگ ًوان ػؿ من٩ٕ ٌٰم  اناث 
ـنىان لاظت:  ظأ
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ٍاٰی ٌٰم ـکق کنؼفٌ  مٍذٍػیت  ًای ظان آةاػ ٌ ػوت اؿچی وکایت ػاؿنؼ کيةاونؼگان م
ـاػ مٱیى ٍاٰیى ًا٤ ٌٰم ٌٰت ٌِٝیت ؿا ػؿ این  ـ٤ؼاؿ ػ انؼ.  ًا ةمیاؿ ةی جتات لاظتيای ٔ

ٍاٰی ػوت اؿچی ى ًمٱیى ًگـچ ٌٰم ٌٰت ػؿ ـ٤ؼاؿ ػ ـاػای ٔ ٍاننؼ  می انؼک انؼ امااین ا٤ ت
ٍاٰی ٌٰم ـػٳ  ًٍٰت ػلرتلی ػاوتيل ًة های نامربػىنیـٌ  ًای ػیگـ ةيػؿ  مچنان ىةاونؼ. م
ٍ ى ًمٱیى ًاػٜا ػاؿنؼ ک ٌٰت ممٱض وی ـ٤ؼاؿ ػ ـ٤ؼاؿی ظٍیي ؿا تتؼیٲ های ٔ مناینؼ  می ٔ
ـاٌؿػ ـای ة ٍالت ًـ ٨ٌتیکىلاظنت منا٤ٞ ظٍػ  هٌ ة ٍاننؼة می ةاونؼ ًظ ٌٰت  ًت معا٥ٰین ػ

ـػٳ ة ٌٰت، تـك  ًاین ةاٌؿانؼ ک ًةپیٍنؼنؼ. م ـ٤ؼاؿ ػ ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٔ مٍذٍػیت ا٤
 ًٌؿ لاظت ًالت ٌ شتی شن انت٩اٳ گیـی ؿا وٝٱ هٌ ةیم ؿا ػؿ میانىان ةٍذٍػ آٌؿػ

ٍاٰی ظان آةاػ گ٥ت: ٌٰم  الت. یک تن اؿ مصالن ل٥یؼان 

ٍاٰی ظان آةاػ ٌالیت کنؼف یک من٩ٕ ٌٰم ةاونؼگان مصٱی  ًمىشاٌٱعیق الت ٌ  ًآ٨تاه ػؿ 
ـٌ این وت ـای مٱیى هشاٌٱعیق یک انگیق  ًنٙامیان انؼ. این من٩ٕ ًآن ػؿگ  ایى ًای ظٍب ة

 گ٥ت: همنٍػاؿ تاجـ يا٘ هاٌِٛا متؾکـ  ًممٱض الت. یکنت اف مصالن ل٥یؼان ؿاذٞ ة

ٍٰین مصٱی ا٘يتعٕی ًاورتاک کننؼگان ؿاذٞ ة ٍٰین مصٱی  ًگ٥تنؼ ک هاؿ نٙـ منٍػيای پ پ
ـ٤ٍٛ نماظتيا مىکالت آنيتن ًن ـاةٱم ًةٱک ًاؿا م انؼ. ػؿ  های فیاػی وؼيةاٜخ ا٤قایي پ

ٍاٰی ًٌالیت کنؼف ة ٌٰم ٍاٰی يذق اف  ٌٰم ای ػیگـ آنٍالیت ىای ٨ٱٞ فاٯ ٌ ظان آةاػ ػؿ لایـ 
ٍٰین مصٱی التعؼاٳ وؼ ل هپ ـػٳ اف پٌـ ٍٰین مصٱی انت٩اػ منٍػ ًانؼ.م  ٌ اػٜا هالتعؼاٳ پ

ـٌل ًمناینؼ ک می ـاػ ػؿ این پ ـمی ٌ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًانؼ ک هالتعؼاٳ وؼ ًا٤ ٍاة٪ ذ ػاؿای ل
ـایم گؾوت هةرشی ةٍػ ـ٤تا مؼ يآن ًانؼ ٌ اٌالً ذ التعؼاٳ  الت. ػؿ مٍؿػ هنىؼ ًنٙـ گ

ٍٰین مصٱی ٌ آمٍفه آن ـ٤تيپ ٍٰین مصٱی ؿا  ًا کاؿ منٙم ٌٍؿت نگ الت. اورتاک کننؼگان پ
ؿ ٌ تعٕی  ًم ةيمت ـایم تإجـ ٌآ ٍاٰی ىاؿتکاب ذ ٌٰم ای ةقؿگ ٌ منایان ش٧ٍ٩ ةرشی ػؿ 
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ـػٳ ػؿ ةاؿ  هاؿػؿ يػوت اؿچی، اماٳ ٌاشث، چ ـکق کنؼف منٍػنؼ. م ـػکاؿ  هٌ م ٍٰین ىک ای پ
ٍ  ًمصٱی ة ـاػ مٱکی ؿا اؽیت ٌ تيآن ًاؿ منٍػنؼ کيا٘ هآمؼ هلت اؿا ػلتگیـ ي، آنهؼیؼمنٍػيا ا٤

ـٌس ٌ ة٩تٲ ؿلانیؼ ٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت: هٌ مر ٌٰم  انؼ. یک مٝٱم اف 

ـػٳ ا٘ ٍ  ًػٰیٲ ػیگـی ا٤قایي نا امنی ػؿ کنؼف ة ًاؿ منٍػنؼ کيم پیىربػ ٌ انراٳ  هوی
ٌٰیت ىای نیـٌ ىٜمٱیات  ای امنیتی ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةعًٍٍ ةٝؼ اف انت٩اٯ ممٍ

 هانت٩اٯ امنیتی ػؿ آن انراٳ وؼ ًپـٌل ًٌالیات الت ک ًـػ. کنؼف اف ذمٱاؿتتآ میگی
ـػٳ ػؿ مرمٍٛ اف اؿػٌی مٱی کؼاٳ وکایت نؼاؿنؼ، ةا ٌذٍػیک ةاونؼگان  ًالت ٌ م

ٍاٰی چ ی اؿػٌی مٱی ػؿذـیان ٜمٱیات ىا  ػؿ اجـ ٤یـ ًانؼ ک ًکنؼف گ٥ت هاؿػؿ يٌٰم
ـاػ مٱکی تٱ٦ وؼ ٌٰت، ا٤ ـػٳ تعٕی  هؿٌیاؿٌی ةا معا٥ٰین ػ ای ش٧ٍ٩ ةرشی ؿا ىانؼ. م

ـ٤ؼاؿ  ًانؼ ک هگقاؿه ػاػ ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٔ ٍٰین مٱی ٌ ا٤ ٍٰین مصٱی ٌ پ تٍلٖ پ
ٌٰت ػؿ ذـیان ٜمٱیات ـتکث وؼيػ ٍاٰی ػوت اؿچی ٌ  های ت٥ٍیٍی م ٌٰم انؼ. ةاونؼگان 
ا يانراٳ چنین ٜمٱیات ًای امنیتی مٱی ا١٤ان ةىاگـ نیـٌ  ًانؼ ک ًةّٝی ٨ـیرات کنؼف گ٥ت

ا نا چاؿ یا مصالت ينؼ، آنىػ ًةیننؼ، اػام می ػؿ آن ةاونؼگان مصٱی اؽیت ٌ آفاؿ ًک
ـػٳ  ًم ةىةٍػٌةاه ظٍػ ؿا تـک کننؼ ٌ یا  ٌٰت ةپیٍنؼنؼ.م مچنان اف ى٣ٍ٥ٌ معا٥ٰین ػ

ٌٰت ػؿذـیان ٜمٱیاتى ًمنٍػن مٱیى هالت٥اػ ـ٤ؼاؿ ػ ای ت٥ٍیٍی ػؿ کنؼف وکایت يای ٔ
ـاػ نامربػ ًانؼ ک ًا گ٥تي. آنػاؿنؼ ـػٳ ؿا ى ًػؿ ذـیان تالوی ظان ها٤ ٍاٯ م ای ممکٍنی ام

ـػنؼ ٌ آن ًة ٍ  ًانؼ ک ًا نیق گ٥تي٠اؿت ة ـاؿ وٍػ، ةاونؼگان ٜاػی مرتٍؿ  هاگـ این وی تک
ٍاٰی  ًانؼ تا ة ٌٰم ٌٰت ةپیٍنؼنؼ. یک تن اف مترضؿین ٜمٱیات ت٥ٍیٍی  ٣ٍ٥ٌ معا٥ٰین ػ

 ػوت اؿچی گ٥ت:
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ا ةا يگٍیا پىتٍن ً، این الت کهةاٜخ ا٤قایي ناامنی وؼ ًػیگـی ک مصٱی همىکٲ گمرتػ
ـایم ؿا يآن ًاؿ منٍػنؼ کيا٘ ًممٍیی ػاؿنؼ. اورتاک کننؼگان پىتٍن ػؿ ذٱمىٔاٰتان  ا ذ

ـػػ ذربان ًک ای يتا پىتٍن هاین مٍٍِٛ لمتث وؼ ًکننؼ ک می تٍلٖ ٔاٰتان انراٳ میگ
ـنؼ ای ىای ت٥ٍیٍی نیـٌ يمصٱی ػؿ ذـیان ٜمٱیات ـاؿ گی امنیتی مٱی ا١٤ان تصت ٤ىاؿ ٨

ٌٰت مصٱی ًک ـػٳ مصٱی ٨ٍٳ پىتٍن ایراػ  این مّٝٲ ظالی ٌلیٝی ؿا ػؿ میان ػ ٌ م
 الت. یک تن اف مصالن ل٥یؼان ػوت اؿچی گ٥ت: همنٍػ

ـػٳ کنؼف  ـ٤ؼاؿ ى ًمچنان امنیت مٱی ؿا ػؿ ٨ممت ایراػ مٱیىىم ٌٰت ٌ ٤ای ٔ م ـاىػ
ـکق کنؼف  می ا ةؼٌن نٙاؿت، م٩رصيآن ًة ًمنٍػن الٱص ٍاٰی ظان آةاػ ٌ م ٌٰم ـػٳ  ػاننؼ. م

نٙامیان ؿا ػؿ فمان ذمٝیت الالمی ٤ٝاٯ  ًؿیالت امنیت مٱی ٜمؼاً این وت ًانؼ ک ًگ٥ت
ٍاننؼ ػؿ م٩اةٲ ٔاٰتان ةرنگنؼ.یک مصالن ل٥یؼ اف کنؼف گ٥ت: ًلاظت  ةٍػنؼ تا ةت

ات ممٱصان هةیکاؿی ٜامٲ ٜمؼ ًاؿ ػاوتنؼ کياورتاک کننؼگان ا٘  ػؿ کنؼف ةىامؿ ًمناٜف
ـػٳ کاؿ پیؼا کننؼ، آن هـ گاى ًانؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًا ةيؿٌػ. آن می ـای ةی جتات لاظنت يم ا ة

ٍا  ا ظٍوصاٰی ٌ ظٍوتعتی ظٍیي ؿا ػؿ مٍذٍػیت ٌٱضينؼ ػاوت ٌ آنىٌٱض ٨ٌت نع
ٍا ٍا ًـ گق ةىنؼ یا٤ت ٌ ىظ ٌٰت نع ٍاى٣ٍ٥ٌ معا٥ٰین ػ ـػٳ ظ م ـاىان ٤ىنؼ پیٍلت. م

ـٌت  ٍاٰی ٜٱی آةاػ گ٥ت:ىمنٍػن ٤ ٌٰم  ای فیاػ کاؿی وؼنؼ. یک تن اف مصالن ل٥یؼان 
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ات ممٱصان ًاکرث اورتاک کننؼگان ةیان ػاوتنؼ ک ٍامٲ ٜمؼۀ مناٜف  ٤ًماػ اػاؿی یکی اف ٜ
ٌ یاك ٌ ىا  مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ایراػ ةؼةعتی ًاؿ ػاوتنؼ کيا ا٘يمیتاوؼ. آن
 ٤ًماػ گمرتػۀ اػاؿی ػؿ کنؼف ؿیى ًالت. اورتاک کننؼگان التؼالٯ منٍػنؼ ک هناامیؼی وؼ

ٌانؼ ـای انراٳ وؼن کاؿ  هػ ـػٳ مرتٍؿ انؼ تا ة ٍ ىالت ٌ م ـػافنؼ  های ٨انٍنی ظٍیي ؿو ةپ
ـانی ة ـػٳ پٍٯ ؿاه ًشؼی الت ک ًٌکا٠ؾ پ ـای اظؾ پٍٯ مماٜؼ میمافػ ٌ م ـػافنؼ تا  می ؿا ة پ

 ػی انراٳ وٍػ. یک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ کنؼف گ٥ت:ایىان رس ٨ٌت ٌ ةقٌ ىکاؿ 

 ًامکانات تٝٱیمی ةاٜخ اػام ًٜؼٳ ػلرتلی ة ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًاورتاک کننؼگان ة
مکاتث وان کم الت ٌ  ًا اػٜا منٍػنؼ کيالت. آن هػؿ کنؼف وؼ ًای ممٱصانيػؿگیـی

ـػان ةمیاؿ مقػشم الت. آن ات  ًانؼ ک ًنیق گ٥تا يٌن٣ٍ واگ ٍامٲ ػیگـ مناٜف یکی اف ٜ
مٍذٍػ الت،  ٤ًٝال رص٣ چنؼ ةاب مؼؿل ًػؿ کنؼف کمتٍػ مؼاؿك ػؿ این ٌالیت الت ک

ٌٰت ؿلمیت نؼاؿنؼ ٌ يٌٰی این مؼاؿك اف یک ٔـ٣ مر ق منیتاونؼ ٌ اف ٔـ٣ ػیگـ ػؿ ػ
ـای ةؼلت آٌؿػن تٝٱیامت ػینی ة ٍانان ؿا ة ـػٳ مرتٍؿ انؼ تا ذ ـلتنؼ کپاکمت ًم  ًان ة٥

ٍانان ة ـایی ل٧ٍ ػاػ ًةّٝی اف این ذ ـآ گ  کىٍؿ ٍٜػت ًة ًوٍنؼ ٌ فمانیک می ها٤
ٍا می ميٌ مصٲ ل ًکننؼ، ػؿ ةی جتاتی من٩ٕ می ـنؼ. اورتاک کننؼگان ظ ان ایراػ ىگی

ٍالتنؼ تا مکاتث  ٌٰت ظ مؼاؿك ةیىرتةا ػاونت تٝٱیامت ٜرصی ػؿ کنؼف وؼنؼ ٌ نیق اف ػ
ٌٰتی مٍذٍػ ػیگـی ؿا ػؿ منأ ٪ ػٌؿ ػلت این ٌالیت نیق ةاف کنؼ ٌ مٍلمات تٝٱیمی ػ

ـاتٍؿ ى ٍکی ٌ ذای ةٍػٌةاه ًا، کتث ظانىم ةا امکانات کا٤ی اف ٨تیٲ تٝمیـ، الة ،، میقٌ چ
ـ٤ت ًٌ ٰیٱی ـػان ػؿ نٙـ گ ـای واگ ٍ  ًة  نتٍن کنؼف گ٥ت:ىوٍػ. یکنت اف مصٍٱین اناث پ
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 ی ىلسةؽا نلنه .4
ٍامٲ مصٱی ؿا ک هاورتاک کننؼ ٌجتات م٥یؼ انؼ،  ًگان ػؿکنؼف چنؼین ٜ ػؿ آؿٌػن ٌٱض 

ٍامٲ ةاٜخ ةی جتاتی نیق هنا ػیؼ ًگٍینؼ ک می ايانؼ ٌ آن هاػ منٍػيپیىن ـ٤نت این ٜ  گ
ـػػ ک می ٍامٲ ٜتاؿت انؼ اف:ت٩ٍیت پـٌل ًگ اٌالشات اػاؿی ػؿ اػؿاؿت مصٱی،  ًاین ٜ

ل ٌٰیت ى ًظٱٞ لالس مٱیى ًت٩ٍیت پٌـ ٌٰت، ذٱٍ گیـی اف ٤ماػ اػاؿی، ممٍ ـ٤ؼاؿ ػ ای ٔ
ـ٤نت اٌٲ ٰیا٨ت ٌ وایمت ٍٰین مصٱی، ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن، ػؿ نٙـ گ لاالؿی  ًپؾیـی پ

ل ٌٰتی، ظامت ًػؿ پٌـ نگ مٝا٤یت اف مرافات، ى٤ـ  ًةعىیؼن ة ًالتعؼاٳ ػؿ اػاؿات ػ
ٌٰت ٌ م ًي ٤اٌٱىشامیت ش٧ٍ٩ ةرش، کا ـػاونت گاممیان ػ ت يای ذؼی ذيـػٳ ٌ ة

اػات ظٍػ ؿا شمث ؽیٲ يت٩ٍیت انکىا٣ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی. اورتاک کننؼگان پیىن
 ذمٞ ةنؼی منٍػنؼ:

ةاونؼگان کنؼف ملامات رکىمت:  ای امنیتی ملی افغان وهتلىیت رکىمتعاؼی، نیؽو 
ٌا منیت ػؿکنؼف ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘  ًةرشٔیک ٌذٍػ ػاؿػ، امکانات آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات 

ٌٰت ػؿ ؿاةٕ ـاؿ ػاػيةاوؼ. آن ًٜقٳ مصکم ػاوت ًػ ٍاٯ ٨ ٌٰت ؿا فیـ ل  ها مرشٌٜیت ػ
ٍاٰی ًگ٥تنؼ ک ٌٰم ـاکق  ٌٰت ػؿ کنؼف،ظاؿد اف م ٌٰت، ىا  ػ ٌالشیت نؼاؿػ ٌ ػؿ ػؿٌن ػ
ٌٰت  ای ممٱض ٌ ذنگ ى ًای ػیگـی ٌذٍػ ػاؿػ. فٌؿمنؼان مصٱی ٌ ٨ٍمانؼانان مٱیىىػ

ٌٰت ؿا ةلاالؿان مرشٌٜیت ٌ شکمـ  ٍاٰی  هچاٰي کىیؼ ًٌائی ػ ٌٰم انؼ. یک وعَ اف 
 منٍػ: ًٜٱی آةاػ ممایٲ ؿا چنین ةـذمت

ـػٳ ارصاؿ منٍػنؼ ک ٌ ٌِٝیت امنیتی  هفٌؿمنؼان ػؿ کنؼف اف ن٥ٍؽ ظاٌی ةـظٍؿػاؿ ةٍػ ًم
ٌٰت اف این مٱیى هةٍػ ًانؼ. این فٌؿمنؼان ػاؿای مٱیى هچاٰي کىیؼ ًؿا ة ةـ ىا ً ٌ شتی ػ

ـػٳ نیق ا٘ می هِؼ معا٥ٰین ظٍػ الت٥اػ ٌٰت ةایؼ اف الت٥اػ ًاؿ منٍػنؼ کيمنایؼ. م  هػ
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ق منایؼ ٌ يا امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا مرىرص٣ نٙـ کنؼ ٌ ػؿ ٍُٜ نیـٌ ىا ً منٍػن مٱیى
ٍ ىا ً مٱیى ًنتایؼ ة  نتٍن کنؼف گ٥ت:ىاٜتامػ کنؼ.یک تن اف مصٍٱین پ

ـػٳ ػؿ مرمٍٛ اف اؿػٌی مٱی ؿاِی انؼ ٌ میگٍینؼ ک ای امنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ ىنیـٌ  ًم
ـػٳ مصٲ يای ت٥ٍیٍی ليػؿ انراٳ ٜمٱیات ای ىم افاین نیـٌ ىیم ةاونؼ ٌ ػؿ این ٌٍؿت، م

ٍا ا يای ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ نتایؼ ػؿ ٜمٱیاتى ًنؼ منٍػ ٌ مٱیىىشامیت ٌ پىتیتانی ظ
ـا ک ًػلت ػاوت ـػٳ ؿا ػؿ ذـیان ٜمٱیاتيآن ًةاونؼ، فی کننؼ ٌ  می ؼیؼياؽیت ٌ تىا  ا م

ـػٳ ؿا ة ٍاٯ م ـػٳ ارصاؿ منٍػنؼ ک می ٠اؿت ًام ـنؼ. م  ًشکٍمت مصٱی نتایؼ ةاالی مٱیى ًة
انؼافی  ـاها )لی آی پی( ػؿ ٨ممت ةىای ٠یـ ممٌٍٯ ٌ ٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةناى

 منایؼ.  ها الت٥اػيٜمٱیات

ٍا٤٪ نٙـ ػاوتنؼ ةـ اینک ًمىػؿ مرمٍٛ  ـػٳ ت مٍذٍػیت یک شکٍمت مصٱی و٥ا٣،  ًم
ٍاٰیهشماةؼ ٌٰم ـاکق  ـاء ٌ ٨ٍتاتي، کاؿآمؼ ٌ ٨اةٲ ػلرتك ػؿ م ٍانؼ مرشٌٜیت  ًک ا ٌ ٨ ةت

ـػٳ  مچنان ةیان ىٌ شاکمیت ظٍػؿا ٜمٱی لافػ، یک رضٌؿت مربٳ ٌ شیاتی میتاوؼ. م
ـاػ ٌ اوعاً ػؿ پمت ًمنٍػنؼ ک ٌٰتی ةيا٤ ٌاةمتگی ًای ػ لیالی، ٨ٍمی ٌ ىا  الاك 

ٌنؼی م٩ـؿ وؼ ـػٳ  هظٍیىا ػؿ ٨ممت  ًاػ منٍػنؼ کيات٥ا٧ آؿا پیىن ًة ًمىانؼ. م
ـای  ؿاه ًةاوؼ ٌ این کاؿ ؿا یگان هوایمتگی مؼ نٙـ ةٍػ اةایؼ ٰیا٨ت ٌيم٩ـؿی ٌا٨ٝی ة شٲ 

ٍان منٍػنؼ.ىا  شٲ کىمکي ات ٜن  ٌ مناٜف

اورتاک کننؼگان اف وفیع میان ظولت و مؽظم:  هه فاىلهمنظىؼ کا هایخاظ پل اؼتتاظی ة
ٍاٰی ـػٳ ٌ م٩ام ٤ًاٌٱ ًا معتٱ٦ وکایت منٍػنؼ کيٌٰم ٌٰتی ػؿ يةقؿگ ػؿ میان م ای ػ
ـػٳ ٜال٨منؼ انؼ تا م٩امات ؿلمی ٌالیتی ؿا مال٨ات مناینؼ  هٌالیت ایراػ وؼلٕض  الت. م

ـاةٱم ٍاننؼ مىکالت ٌ پ ن ؿ٤ت ؿا ى ؿاهٌ  ًا ػؿ میان گؾاوتيای ظٍیي ؿا ةا آنيتا ةت ای ةٌـ
ٍاؿ تٌٍی٦ منٍػنؼ، ةـظال٣  ًپیؼا مناینؼ، ةاٌذٍػیک ٌٰتی ؿا کاؿ ػو مال٨ات ةا م٩امات ػ

ٍاٰی ًگ٥ت ًآن، نٙـ ة ٌٰم ـػٳ ػؿ  ٍاننؼ ة می آلانی ًا ةياورتاک کننؼگان، م معا٥ٰین  ًت
ـاذٝ ـای شٲ مىکالت وان م ٌٰت ة ـا آن ًػ ا ػؿ ػلرتك انؼیک تن اف مصالن يمناینؼ، فی
ٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت: ٌٰم  ل٥یؼان 
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ـػمی ک ٍٰین م ـػٳ ٌ ىتٍػ اؿتتآ ٌ يآن ة ؼ٣ى ًیکتٝؼاػ اف ایراػ پ مکاؿی میان م
ٍٰین الت ت٩ؼیـ منٍػنؼ ةاٌذٍػیک نٍف ظیٱی اةتؼایی تٌٍی٦ منٍػنؼ. ىاین گاٳ ؿا  ًپ

ـػٳ پیىن متن٥ؾین،  ًم٩امات مصٱی ةایؼ یک میکانیقمی ؿا ایراػ کننؼ ک ًاػ منٍػنؼ کيم
ـػٳ اف متاٳ ا٨ىاؿ ذامٝ ٍاننؼ ة ًٜٱامی ػینی ٌ م مال٨ات مناینؼ، مىکالت ا يآلانی ةا آن ًةت

ـای آنىوان ؿا  نؼ. این مامٍٯ ىا ةافظٍؿػ محتت ٌ من٥ی ػيآن ًا رشیک لافنؼ ٌ ةيم
ٍانؼ اف ٔـی٪ ةافػیؼ ى ٍاٰیىمچنان میت ٌٰم ٌاٰی اف  ـای ونیؼن  ًفمین ًکىا  ای مکـؿ  ؿا ة

 مماٜؼ میمافػ ةؼلت آیؼ. ىا  هشـ٣ تٍػ

ای ٌ٘ی٥ٍی ىم٩امات اف ٌالشیت  هٌ لؤالت٥اػ همچنان اف ٤ماػ گمرتػىرشکت کننؼگان 
ـا ؿیى هوان وکایت منٍػ ٍانؼنؼ. آن ًٌ آن ٌ  هیک شکٍمت شماةؼ ًا مٝت٩ؼنؼ کيناامنی ظ

ٍانؼ این مىکالت ؿا مصؼٌػ لافػ ٌ این  هاػ نٙاؿت کننؼيو٥ا٣ ةا نٙاؿت یک ن ٌنی میت ةیـ
ٍانؼ ٌٱض ٌ جتات ؿا ة ـػ  ًنٍٛ مماٜی میت ٍاٰی چاؿم١ان ةیاٌؿػ. یک م ٌٰم  گ٥ت: هاؿػؿ ياف 

ـنام هاورتاک کننؼتلىیت رلىق ةرش، راکمیت كانىن و صتم معافیت اؾ مخاؾات:   ًگان ة
 ًلاف ٌٱض ٌ امینت میتاوؼ. ةاٌذٍػیک ًفمینةىــ ت٩ٍیت ش٧ٍ٩  ًةؼین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک

ـاف نٙـ منٍػنؼ ک نؼ ٌ اف ٩٤ٖ اف ش٧ٍ٩ فنان شـ٣ میقنةىــ ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩  ًیکتٝؼاػ اة
ـػ شامیت ةىــ ا چىم پٍوی میکننؼ، اما اکرثیت رشکت کننؼگان اف ش٧ٍ٩ ىش٧ٍ٩ م

 ٍ لةىــ میت ش٧ٍ٩ ىنتٍن کنؼف تاکیؼ ةـ اىمنٍػنؼ. یکنت اف مصٍٱین اناث پ  ًػؿ پٌـ
 گ٥ت: هٌٱض منٍػ
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ٍاٰی اماٳ ٌاشث ػؿ شاٰیک ٌٰم میت ىةـ اةىــ تاکیؼ ػؿ کناؿ ش٧ٍ٩  ًیکی اف متن٥ؾین 
 ٜؼاٰت انت٩اٰی ػاوت گ٥ت:

ٍٰین مصٱی ؿا انت٩اػ منٍػرشکت کننؼگان  ٍٰین مصٱی ػؿ ن٩ْ آوکاؿ  ًٌ گ٥تنؼ ک هپ پ
لةىــ ش٧ٍ٩  ٍٰین مصٱی شؼ ا٨ٲ پٌـ ٌ آمٍفه  هآفمایي ؿا ٔی منٍػ ًػظیٲ الت. پ

ـػنؼ. آن ٍٰین مصٱی ة ًا التؼالٯ منٍػنؼ کيممٱکی ػؿلت ؿا ػؿیا٤ت نک ش٧ٍ٩  ًاگـ پ
ـػٳ ةا آنيو ـمت ةگؾاؿػ، م ٌنؼان ٜاػی ش مناینؼ ٌ این کاؿ ػؿ آٌؿػن ٌٱض  یم مکاؿیىا يـ

ٍا ًٌ جتات ػؿ من٩ٕ  ؼ ةٍػ.ىمؤجـ ظ

ـکق کنؼف ت٩اِا منٍػنؼ ک ٍاٰی ظان آةاػ ٌ م ٌٰم ٍٰین مصٱی ػؿ ظان  ًرشکت کننؼگان اف  پ
ٍٰین ذایگقین مٱیى ـػػ تا این پ ـػػ. ى ًآةاػ ةا یک میکانیقٳ مؤجـ ذاةرا گ ای ممٱض گ

ٍٰین مصٱی ػؿ ػیگـ ةعي  ٍاؿ کنؼفىٌالیت -ٍٯ ة١النای کىٍؿ ةىمىپ ػؿ تامین -مر
ـ٤تيالت. ؿٌی هامنیت ن٩ي کٱیؼی ای٥اء منٍػ ل ًم ـان لتٍتاژ پٌـ ـػٳ نگ  ًذؾب ة ًم

ٍٰین مصٱی ػؿ ظان آةاػ تٍلٖ ٨ٍمنؼانان گـٌ  امن ى ًای ممٱض ةؼناٳ ةٍػنؼ ٌ اینکى هپ
لىا ً مٱیى ٍٰین مصٱی ػؿ ٌٍؿت نتٍػ پٌـ ٍکات پ ـػنؼ ک ًػؿ چ  ًػؿلت ٌ ٨ٍی ذؾب نگ

ـاػ مٱکی میگؾاؿػ. یک  ـا٤ ٍاؿ ظٍػؿا ة ـات ناگ ـػػ ٌ تاجی ػؿ آنٍٍؿت اٌِٛا ٌظیم تـ میگ
ٍاٰی ظان آةاػ چنین تترص  ٌٰم  منٍػ: هٍّٜ وٍؿای انکىا٤ی 

ل ـاهشٲ ؿا ػؿ ة ؿاهگان  هاورتاک کننؼ ا يآن ًآمٍفه ة ًآفمایىی مؤجـ، اؿای ًانؼافی پٌـ
ٌاِض ٌ رصیض ػؿگیـی  ـ٤ی م٩ـؿات  ـامٍن ممایٲ ش٧ٍ٩ ةرش، مٝ ٍٰین مصٱی( پی )پ

منؼ ٌ شماةؼ ـاهمى ٍٰین مصٱی ػؿ  ًا تاکیؼ منٍػنؼ کيی میؼاننؼ. آنىةا نٙاؿت نیٌـ پ
 ةایؼ پالعگٍ ةاونؼ.ةىــ ٌٍؿت ن٩ْ ش٧ٍ٩ 

یت ؿا نگ مٝا٤ىی ٌ نٙاؿت مؤجـ، ٤ـ ىٜؼٳ شماةؼ ًا ػؿ کنؼفمٝت٩ؼنؼ کياکرثیت ا١٤ان
 ًپنر ًةایؼ ةةىــ نا٨ّین ش٧ٍ٩  ًات٥ا٧ آؿاء تاکیؼ منٍػنؼ ک ًا ةيةعىؼ. آن می ت٩ٍیت

ـػ ـؤت ن٩ْ ش٧ٍ٩  هٜؼاٰت لپ ـان ذ ٍٰین  ًؿا ننامینؼ. اینکةىــ وٍنؼ تا ػیگ اّٜای پ
ـػان ممٱض ةٍٍؿت مکـؿ ش٧ٍ٩  آن اینمت  هکننؼ ػٰیٲ لاػ می ؿاپایامٯةىــ مصٱی ٌم
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ـؤتيیچ٨ٍت آنىمٝا٤یت ػاؿنؼ. اگـ مٝا٤یت نتاوؼ،  ًا ٤کـ میکننؼ کيآن ًک کننؼ  منی ا ذ
ـػٳ کنؼف ٤کـ میکننؼ ک ًک ـتکث وٍنؼ. م ـایم ونیٞ ؿا م ٜالد مؤجـ این مّٝٲ  ًچنین ذ

ؽکٍؿ  ٨ًؼؿمتنؼان مصٱی الت. یک مصٍٲ اف ٔت٩ ًشاکمیت ٨ٍی ٨انٍن ٌ ٨ٕٞ مؼاظٱ
 ٍ  نتٍن کنؼف گ٥ت: ىپ

اف ٔـی٪ لیمتم ٜؼاٰت ٠یـ ؿلمی شٲ ٌ ةىــ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًمـةٍٓ ة ًچنؼین ٨ّی
ـػیؼ ـاذٝ ه٤ٍٲ گ ـا ٤ماػ ػؿ ٨ّاء مانٞ م ـػٳ ة ًالت فی لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی  ًم

ٍاٰی ٨ٱٝ همیىٍػ. یک اورتاک کننؼ ٌٰم  فاٯ گ٥ت: ًؽکٍؿ اف 

اف  گان پىتٍن تتاؿ هاورتاک کننؼ ای تتاؼی )كىمی(:ه هؼانعن ةعضی اؾ گؽو  هرامی هة
ٍاٰی  میىٍنؼ،  همعا٥ٰین پیٍنؼ ػاػ ًةىا  پىتٍن ًگ٥تنؼ ک هاؿػؿ يای ػوت اؿچی ٌ چىٌٰم

ـای اینکيا ةيپىتٍن ًمچنان اػٜا منٍػنؼ کىا يآن ـػافنؼ ة ا ٌ يآن ًای ذنایات معا٥ٰین ؿا میپ
ناوی اف ٜمٱیات ٌ  ًٌؼم ًمتنؼ کىای مصٲ ىمتنؼ. این پىتٍن ىمعا٥ٰین اف یک تتاؿ 

میان  ًای امنیتی ؿا متصمٲ میىٍنؼ ٌ این مٍذث ا٤قایي ٤اٌٱىای نیـٌ ىػلتگیـی 
 ًگان پىتٍن یک پیاٳ ٜمٍمی ة هالت. اورتاک کننؼ های مصٲ وؼىشکٍمت ٌ پىتٍن 

ـٳ یک ىنیـٌ  ٌ ای امنیتی ػاوتنؼ: ذ ـٳ کمانیک ًیچکن ةىٜمٲ وعٍی الت  متتاؿ ٌ ى ًذ
ٍاٰی چىمقةان اٌ ى ٌٰم ـػ. یک مصٍٲ اف اف  ـاؿ گی  گ٥ت: هاؿػؿ يمتنؼ نتایؼ تصت ت٨ٍی٦ ٨
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ٍاٰی ٨ٱٝ هاورتاک کننؼ ٌٰم ـکمن تتاؿان اف  ٍاٰی ػوت اؿچی ٌ ت ٌٰم فاٯ  ًگان پىتٍن اف 
ٍاٰی مـةٍٔىػؿ پمت  ًوکایت منٍػنؼ ک ٌٰم م منالث يا ليآن ًوان ة ًای شکٍمتی 

ـکمن ا هنىؼ هػاػ ٍاٰی ٨ٱٝالت. یک متن٥ؾ ت ٌٰم  فاٯ گ٥ت: ًف 

ٍاٰی ػوت اؿچی ة ٌٰم ـ٤ ًیک متن٥ؾ پىتٍن اف   فاٯ گ٥ت: ًای متن٥ؾ ٨ٱٝيتائیؼ ش

ـنام ها )اورتاک کننؼيآن ومٍٯ  ًمىلاالؿ ٌ  ًشٲ ؿا ػؿ یک لیمتم وایمت ؿاه( ًگان ة
ٍاٳ کىمیؼاننؼ تا  ٍامٞ ٌ ا٨ ـاؿ ػاؿنؼ ٌ ًیچکؼاٳ اف ذ ـان ػؿ شاوی ػؿ اکرثیت ٨  ًیا ػیگ
ـنؼ. ـاؿ نگی ٨ 

ٌنؼ ػؿ ذـیان(: CIPا )های مقلس و كععات مزافظت ؾیؽ ةناه هصلع فالذ ملین  ؿ
ـػٳ تاکیؼ منٍػنؼ ک ای ى هگـٌ -ای ممٱض ٠یـ ممؤٯى هظٱٞ لالس متاٳ گـٌ  ًمىٍؿتی، م

ٌٰت ٌ ٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـ ةنا ًمٱیى ـ٤ؼاؿ ػ ٌٰت ةـ فٌؿمنؼان ىػؿ کا -اىٔ ي اتکای ػ
ا ػؿ يي ن٥ٍؽ آنىمچنان ةاٜخ کاىمیت الت. این ا٨ؼاٳ ىمصٱی ٌذنگ لاالؿان شایق ا

ـػیؼياؿگان ٌٰتی گ ـػػ. ػؿ  های ػ ٍاٰی ت٩ٍیت میگ ٌٰم ـتیث ٌٱض ٌ جتات ػؿ لٕض  ٌ ةؼین ت
ٍا ًنتیر ـػٳ ظ م ى٠یـ ممؤٯ ٌ یا  ًای ممٱض چى هگـٌ  ًمىان ظٱٞ لالس ىمتاٳ م

ـ٤ؼاؿ شکٍمت ٍاٰی چوؼنؼ. یک متن٥ؾ افةک -ٔ ٌٰم  گ٥ت:  هاؿػؿ يتتاؿ اف 

ٌٱض ٌ  ًؼیؼ ةيای ممٱض ٠یـ ممؤٯ ؿا ذؼی تـین تى هگان گـٌ  هةّٝی اف اورتاک کننؼ
ـاؿ ػاػنؼ. یک ٍّٜ وٍؿا اف يػٌٳ ت هاٰتان ؿا ػؿ ؿػٌ ٔ هجتات ٨ٱمؼاػ منٍػ ؼیؼات ٨

ٍاٰی ظان آةاػ گ٥ت:   ٌٰم

ٍاٰی ٨ٱٝ ٌٰم ا )لی آی پی( ػؿ ى٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةنا ًفاٯ ن٩ي ؿا ک ًرشکت کننؼگان 
ـاؿی امنیت ـ٨ ٍاٰی متؾکـ  ة ٌٰم ٍاٰی هػؿ  ٌٰم ـػٳ لایـ  ىا  ای٥اء منٍػنؼ لتٍػنؼ. اما م

ٍاننؼ یک تى٨ٕٝات مصا٤ٙت فیـةنا ًمٝت٩ؼنؼ ک  ًؼیؼ ذؼی ةيا ةٝؼ اف ظٱٞ لالس میت
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ٍايامنیت مصمٍب وٍنؼ. ةناةـین آن ٍٰین متؾکـ  ًي منٍػنؼ کىا ظ یا ظٱٞ لالس وٍنؼ  هپ
ـػنىٌ یا  ٍٰین مصٱی ٌ یا مٱی مؼ٠م گ ـػ اف وم ػؿ پ  ـ کنؼف گ٥ت:يؼ. یک م

ٍاٰی ًػوت اؿچی اف ذمٱ ای احتامعی و اكتياظی:هپیرشفت  ظؼک  های ٩ٜث مانؼيٌٰم
ـػٳ ةـظی پیرش٤ت ًػؿ کنؼف مصمٍب میىٍػ. ةاٌذٍػیک ـٌيم ای ا٨تٍاػی ٌ ى ًا ؿا ػؿ ٜ

ٍالتاؿ ؿیىيلتاینؼ، ةا ات٥ا٧ آؿاء آن می اذتامٜی ژہکن وؼن ٩٤ـ، تٕتی٪  ًا ظ ای ى پٌـ
ـٌت  تالین مکاتث ٌ مؼاؿك ةیىرت وؼنؼ. یک ظانم اف ای و١ٱی ٌ ىانکىا٤ی، ایراػ ٤

ٍاٰی اماٳ ٌاشث گ٥ت:  ٌٰم

شکٍمت ةایؼ تٝؼاػ ةیىرت مؼاؿك ػینی ؿا  ًمچنان تاکیؼ منٍػنؼ کىگان  هاورتاک کننؼ
ـػٳ اٌالػ ـلتنؼ. آن ًایىان ؿا ةىایراػ منایؼ تا م اکرث ا٥ٔاٯ  ًا ةؼین ةاٌؿنؼ کيپاکمتان ن٥

ـػػ ٌ اف يآن ًػؿ مؼاؿك پاکمتانی ذؾب میىٍنؼ ػؿ آنرا ة ًک ـأیت تٱ٩ین میگ امن ىا ا٤
 پیٍنؼنؼ. می ٣ٍ٥ٌ معا٥ٰین ممٱض نٙاٳ ًذا ة

ؿوؼ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ػؿ آٌؿػن ٌٱض ٌ امنیت  ًگان ٜمی٩ا مٝت٩ؼنؼ ک هاورتاک کننؼ
ٌالیات  ًکنؼف اف ذمٱ ًمنٍػنؼ ةاٌذٍػیک ها ٜالٌ ي٩ي کٱیؼی ای٥اء میکنؼ ٌ آنن ًػؿ من٩ٕ

ـ٤تيای کمی ذىاٌٯ مصمٍب میىٍػ کاؿ  ًػؿذ ـ٨ی ٌ انکىا٣ آن ٌٍؿت گ الت.  ًت ت
ٍاٰی ٨ٱٝ ٌٰم  فاٯ گ٥ت: ًیک مٝٱم اف 

ةّٝی اف  ىلس: هىلس و اظغام مخعظ )ای پی آؼ پی( و پؽوف هواىالذ ةؽنام هتىفع
ـنام ًگان نمتت ة هاورتاک کننؼ انت٩اػی ػاوتنؼ  ه( ػیؼگاAPRPٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ) ًة

ل ًةّٝی اف معا٥ٰین ػؿ لٍٕس پائینی ة ًٌ اػٜا منٍػنؼ ک ٌٱض پیٍلتنؼ ٌ ةٝؼ اف  ًپٌـ
ـناميا پیىنيةا معا٥ٰین یکرا وؼنؼ. آن همؼت انؼکی ػٌةاؿ  ٌٱض ٌ اػ٠اٳ  ًاػ منٍػنؼ تا ة

ـػػ. ٌ تاله  ـنام های ذؼی تـی ةعـچ ػاػىمرؼػ ةیىرت ت٩ٍیت گ ةتافی  ًوٍػ تا این ة
ـ٤ت ـػٳ م٨ٍتا ةا معا٥ٰین یکرا میىٍنؼ ٌ ػٌةاؿ  ًگ ٠ُـ اظؾ  هنىٍػ. ػؿ ٠یـ آنٍٍؿت م

ل ًامتیاف ة ـػٳ  می ٌٱض ًپٌـ ی ىی ػىاػ منٍػنؼ تا کمپاین آگايمچنان پیىنىآینؼ. م
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ل ٍاٰی ًٌٱض ة ًپٌـ ٍاٰی اماٳ  ًیاةؼ. یک مصٍٲ اف ٔت٩ ًتٍلٝىا  ٌٰم ٌٰم ؽکٍؿ اف 
 ٌاشث گ٥ت:

ـامٍن کمیتىرشکت کننؼگان   ًٌالیتی ٌٱض ذؼی ٌصتت منٍػنؼ ٌ گ٥تنؼ ک ًمچنان پی
ـػٳ ٜاػی معٌٍٍا ٜٱامی ػینی ک ٍاننؼ ن٩ي  ًپـٌل ً معا٥ٰین ةػؿ پیٍلنت ًم ٌٱض میت

ـ٤ت هکٱیؼی ةافی کننؼ ناػیؼ ٍاٰی  ًاف ٔت٩ هوؼنؼ. یک اورتاک کننؼ ًگ ٌٰم ؽکٍؿ اف 
 گ٥ت:  هاؿػؿ يچ

 اظات مؽظمهپینن .5
ٍانان ا١٤ان ػؿ ةصخ   ـػان، فنان ٌ ذ اػات ٜمٍمی يی، ػؿ لٕض ٌالیت کنؼف پیىنىای گـٌ ىم

 ىکي منٍػنؼ:ٌ مىعَ مـةٍٓ ٌالیت ؿا مبنٍٙؿ تص٩٪ ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ ٌالیت پی

( 1) تلىیت كىای مقلس افغانقتان: ای مقلس غیؽ مقىول وه هصلع فالذ متام گؽو 
ٌٰت ةایؼ متامی گـٌ  ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٌ لایـ گـٌ ى هػ ای ى های ممٱض اٜم اف "ا٤

ٌٰت ًمٱیى ٌنؼ ظٱٞ لالس ةایؼ رص٣  شامی ػ ؿا ةایؼ ػؿارسٛ ٨ٌت ظٱٞ لالس منایؼ. ؿ
ـػػ.  ًمىٌ ةٍٕؿ ذؼی ٌ  همنایىی نتٍػ یچ ٨ٍمنؼان ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ىومٍٯ ػنتاٯ گ

ـاػ ممٱض تصت امـ آنىٌ  ـنام ايمچنان ا٤ ػایاگ )ظٱٞ لالس  ًنتایؼ ممٱض ةا٨ی مباننؼ.ة
ـآن اػام ـاػ ٠یـ ممٌٍٯ( ةایؼ ةىکٲ مؤج ٌٰین شکٍمتی نتایؼ ةاالی گـٌ ( 2؛ )یاةؼ ًا٤  هممٍ

ـػٌ ػؿ ٨ًٕٞ ؿاةٕىا  همچٍ گـٌ ىةا  ًمصٱی متکی ةاونؼ، ةٱک ًای مٱیىى ٍُٜ  ٌٍؿت گی
ـای تر ًةا معا٥ٰین ٌ وٍؿویان تٍذ هآن ػؿ امـ متاؿف  ی يةیىرت ة ای امنیتی مٱی ىیق نیٌـ

ـػػ.ِمناً لٝی ٌ تاله  ٍٰین مصٱی متؾٌٯ گ ٍٰین مٱی ٌ پ کىٍؿ ماننؼ: اؿػٌی مٱی، پ
ـػىةیىرت مبنٍٙؿ ت٩ٍیت ٌ شامیت اف نیـٌ  شکٍمت ةایؼ ػؿ ( 3؛ )ای مٱی کىٍؿ ٌٍؿت گی

ای ى همنایؼ ٌ لایـ گـٌ  های مٱی کىٍؿالت٥اػيمتامی ٜمٱیات نٙامی ظٍیي رص٤اً اف ٨ٍت
ـػػيمچٍ ٜمٱیات ةٍٕؿ ٨ٕٞ لى٠یـ ممٌٍٯ ػؿ  ٍٰین مصٱی ةایؼ ةٍٕؿ ( 4؛ )یم نگ پ

ٍٰین مصٱی ةا اتعاؽ میکانیقٳ و٥ا٣ ٌ  ػؿلت ٌ منٙم آمٍفه ةتیننؼ ٌ ِمناً التعؼاٳ پ
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ـػاوت گؾوتػ٨ی٪ ةا ػؿ  ـػ ٌ ػؿ فمین ًٌ لاة٩ ًنٙ ةا ةقؿگان مصٱی  ًکاؿی آنان انراٳ پؾی
ـػ.   مىٍؿت ٌٍؿت گی

ٌٰت ةایؼ ( 1)ی آنان: های امنیتی ملی کنىؼ و پافط ظهنظاؼت اؾ عملکؽظ نیؽو  ػ
ـػ نیـٌ  اٳ ةاالی ٜمٱک ٍٰین مصٱی نٙاؿت ذؼی ىةٍٕٜؿ ای امنیتی مٱی کىٍؿ ةعًٍٍ پ

ـػ  ًػاوت ـاةـ اٜامٯ ظٍیي پالعگٍ ةاونؼ ٌ ِمناً اف پیگی ٍٰین مصٱی ةایؼ ػؿ ة ةاوؼ. پ
ـایم ک ٜؼٰی ٌ ٨ّایی ـػیؼنؼ مٝا٤یت شاٌٲ ننامینؼمـ  ًػؿم٩اةٲ ذ ـتکتین ( 2؛ )تکث گ م

ٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی مٱی( ةایؼ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٌ مرافات وٍنؼ.  شاجات تٱ٥ات مٱکی )پ
ٍاٯ نٙامی ةایؼ  ـػ تا تص٩ی٩ات ؿا آ٠اف ٌ مٍؿػ شامیت ٌ تڅاؿن ـاؿ گی ىٍی٪ ٨انٍنی ٨

ـاؿ ػ ـتکتین تٱ٥ات مٱکی ؿا مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨  ؛ؼىم

ـػٳ،  ًي ٤اٌٱىمبنٍٙؿ کا( 1) ةین مؽظم و ظولت: هه فاىلهکا ٌٰت ٌ م میان ػ
ٍاننؼ آفاػانيمیکانیقم ـػٳ ةت ـػػ تا م ـاف نٙـ منٍػ ًای اتعاؽ گ ٌ نیق ٜنؼاٰرضٌؿت ةعأـ  هاة

ٌٰین شکٍمتی ةٍٕؿ لىاػين ًؿلیؼگی ٌ شٲ مىکالت وان ة  ًٲ ػلرتلی ػاوتيا ٌ ممٍ
ـػ، چٍن آن ًمىةا ٜٱامی ػین ػؿ  ( 2؛ )ةاونؼ ٍاؿػ مىٍؿت ٌٍؿت گی ٍاننؼ ػؿ يم ا میت
ـػٳ ن٩ي تٝین کننؼ ًة ًؿاةٕ ٌٰت ٌ م ٌاٰی ٌالیت ةایؼ ( 3ؼ؛ )ای٥اء مناین هنقػیک لاظنت ػ

ٍاٰی  ٌٰم ٌامؼاؿ اف  ـػٳ مصٲ مال٨ات منایؼ تا ة هةافػیؼمنٍػ ًای مـةٍٔىةٍٕؿ ػ  ًٌ ةا م
ـػ  ؛مىکالت وان ؿلیؼگی ٌٍؿت گی

( 1)نگ معافیت اؾ مخاؾات: هانکناف و تؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و صتم فؽ 
ـای ٌٰت ةایؼ ة  ًمىٌ ٨انٍن ةایؼ ةٍٕؿ یکمان ةاالی  هت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن تاله منٍػ ػ

ـػػيو ٌنؼان تٕتی٪ گ کىانؼن  ًمصاکم ًنگ مٝا٤یت اف مرافات ٌ ةىظتم ٤ـ ( 2؛ )ـ
ـتکتین ذنایات.آنٝؼ ٍٰین مصٱی ک ًای مٱیىى هگـٌ  هم ٌٰت ٌ پ ـٳ ٌ  ًشامی ػ ـتکث ذ م

ـنؼ ٌ ة هش٧ٍ٩ ةرشی وؼ ذنایت ـاؿ گی ـػ ٜؼٰی ٨  ًمٝا٤یت آنان ظامت ًانؼ ةایؼ تصت پیگ
ـتکتین ظىٍنت ٜٱی( 3؛ )وٍػ هػاػ ـػیؼ ًفنان ةایؼ مصاکم ًم  ًمٝا٤یت آنان ظامت ًٌ ة هگ
ـنام( 4؛ )وٍػ هػاػ ٍافین ش٧ٍ٩ ةرشی اف ٔـی٪ ة ی ٌ کمپاین ىی ػىای آگاى ًانکىا٣ م
ـاػ  ًا٨ىاؿ ذامٝ ًمىػؿ آن  ًائیکى ٍانان، اؿاکین شکٍمتی ٌ شتی ا٤ ماننؼ ٜٱامن ػین، ذ

 ٍ ٍاػ یا ٤ا٨ؼ ل  ؛ةاونؼ ًاػ مىاؿکت ػاوتکم ل

ات ىـی ٌ ػيانکىا٣ منأ٪ و ًة ًػؿ ؿاةٕ( 1) احتامعی و اكتياظی: هتلىیت تىفع
ـػػ ٌ  ًةایؼ ةٍٕؿ مماٌیان ـػػ تا کمکىتاله متؾٌٯ گ ةىــ ای يمچنان ی٩ین شاٌٲ گ

ـػػ.  ًة ًػٌلتان ـاػ ةؼٌن متایق تٍفیٞ میگ ـای انکىا٣ ىمتامی ا٤ مچنان ا٨ؼامات الفٳ ة
ـػٳ يمنأ٪ متإجـ اف ذنگ مبنٍٙؿ ة لاشات ٌ ٌٍٰیت تٍػ ػؿ لٕض فنؼگی م ةـ الاك ا

ـػػ اؿت٩ای کی٥یت لٕض تٝٱیمی ٌ ِمناً ایراػ مؼاؿك ػینی ؿلمی ( 2؛ )ةنؼی اتعاؽ گ
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ٍانان کنؼف تا آنان ذ ـای ذ ـاگیـی ػؿٌك الالمی ةيةیىرت ة  ًممایىای ىکىٍؿ  ًت ٤
 ةعًٍٍ پاکمتان مما٤ـت ننامینؼ. 

ـای کمانیک اوت١اٯ( 3) ل ًة ًفایی ة  پیٍنؼنؼ. ٌٱض می ًپٌـ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 فمنگانوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض مٍٍِٜات ٌ یا٤ت ؿاه ًاین ن٩ى  منٝکن ًظالٌ ای کٱیؼی ؿا ةٍٕؿى ًمصٱی ة

ـػ ٌ فن ا١٤انيو 15۱تٍلٖ شؼٌػاً  ًلافػ ک می ٌنؼ ٜاػی م گان ػؿ ٌالیت لمن متانـ
ـکق گـٌ  ًالت. انرمن ذامٝ همٕـس وؼ ی ؿا ػؿ ىمؼنی ا١٤انمتان پنز ةصخ متم

ٍامرب ى هیٍناما ػؿ ماةىــ مکاؿی ةا ةعي ش٧ٍ٩ ى لمنگان ػؿ ٌالیت  2۱13ای ذٍن ٌ ن
ـػنؼ. اورتاک کننؼگا ـکق گـٌ ىن این ةصخ ػایـ ک ـػٳ معتٱ٦ اف ا٨ىاؿ ىای متم ی ؿا م
ا٨ین، ى، ةقؿگان مصٲ، ػًومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ٜام ًة ًاذتامٜی ٌ لیالی ذامٝ

ٌٰت( ٌ مناینؼگان  143آمٍفگاؿان، ٜٱامی ػینی، اػ٠اٳ وٍنؼگان )ذنگرٍیان الت٪ ِؼ ػ
ٍا ؼ.ىػ می مؼنی تىکیٲ ًذامٝ ٌنؼ نٙـظ ٍان ةعىی اف مـشٱ ًی ةىؿ ٍ  II ًٜن ای ىگ٥تگ

ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض )ک ـػٳ" یاػىناٳ "گ٥تگٍ  ًةٝؼ ة ًاف این ة ًم وٍػ(  می ای م
ـنام ٌنؼ یک ة ومٍٯ  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ  ًک همٱی ةٍػ ًتؼٌیـ یا٤ت؛ این ؿ

ٍا ًا١٤انمتان ةةىــ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩   45۱۱ی اف ةیي اف ىمنٍٙؿ نٙـظ
ٌنؼان ٜاػی ا١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ يو ـای ٌٱض  ؿاه ًن٩ى 34تا  هانؼافی وؼ ؿاهـ مصٱی ة

ـای یک ٌالیت( ٔـس  ؿاه ً)یک ن٩ى ـػػ. ة  گ

ـای ٌٱض اینمت ک ؿاه ًؼ٣ این ن٩ىى ٍامٲ  ًمصٱی ة شتی االمکان تصٱیٲ ذامٞ اف ٜ
ای م٩ؼٌؿ ؿا ونالائی منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ىشٲ  ؿاهٌ  ًمصٱی ػؿگیـی ؿا اؿائ

ـػػ.   لمنگان تامین ٌ ٨ایم گ

 معؽفی والیت: فاصتاؼ حغؽافیائی، تؽکیث حمعیتی و فیافی .2
کیٱٍمرتی وامٯ  31۱وٍػ( ػؿ  می ناٳ "لمنگان" یاػ ًاف این پن ة ًٌالیت لمنگان )ک

لمت ٠ـب ةا ٌالیت ةٱغ، اف ٌ اف  ًوامٯ ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت هـ کاةٲ ٌ ػؿ شٍف يو
رش٧ ةا ٌالیت ة١الن، ػؿ وامٯ رش٧ ةا ٌالیت کنؼف، ػؿ ٠ـب ةا ٌالیت ةامیان ٌ اف لمت 

ـکق آن و می م رسشؼىذنٍب ٠ـب ةا ٌالیت رسپٲ   ـ ایتک الت. يةاوؼ. م

٨ٍمی ػؿ  هـٌ گاکرثیت ىا  ةاوؼ. تاذیک می تن ذمٝیت 35۱4۱۱لمنگان ػاؿای شؼٌػاً 
ؼ ذمٝیت آن ؿا تىکیٲ 4۱–34 ًچنانچ هاین ٌالیت ةٍػ ةٝؼ اف آن  ًؼ کىػ می ػٌؿ

ؼ( ٌ  35-3۱)ىا  اٌفةیک ـاؿ ػاؿنؼ. لایـ ا٨ٱیت  2۱-15)ىا  هقاؿ ىػٌؿ ؼ( ٨ ای ٨ٍمی ىػٌؿ
ؼ ةا٨یامنؼىا  ٌ ٜـبىا  ا، پىتٍنىومٍٯ تاتاؿ  ًة  ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ هػٌؿ

 نؼ. ىػ می

                                                           
ـنامً ٌٱض ٌ  143 ـنامً ىای ٌٱض ٌ آتىی ماننؼ ة ٌٰت، آنانی کً ةا کمک ة ذنگرٍیان الت٪، ٜنارص لاة٪ ِؼ ػ

ٍامٞ وان مٱص٪ وؼه انؼ.  آتىی ا١٤انمتان ػلت اف ذنگ کىیؼه ٌ ةً ذ
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ؼ ذمٝیت لمن 95 ٌ ت٩ـیتاً  هٌالیت ةٍػ تـین منتٞ ٜایؼاتی ػؿ این هفؿاٜت ٜمؼ گان ػٌؿ
ٌاةمت ًة کٍچک ٌ ةا٠ؼاؿی منتٞ اٌٱی ٜایؼاتی  ایى ةاوؼ. ماٰؼاؿی، تراؿت می ًفؿاٜت 

ٍ ىػ می ةاونؼگان ؿا تىکیٲ ٍاؿی، کچاٍٰ ٌ می ومٍٯ ةاػاٳ، انگٍؿ ٌ  ًذات )ة هؼ. گنؼٳ، ذ
ٌنؼ. می وامؿ ًنگان ةلم ( اف مصٍٍالت فؿاٜتی اٌٱیهظـةٍف    ؿ

ةاوؼ. مٝاػن ؽ٠اٯ  می ا، این ٌالیت اف نٙـ مناةٞ مٝؼنی ٌ ٔتیٝی ٠نیىٔت٪ گقاؿه 
ٍاٰی  ٌٰم ٣ٌٍ پائین ٌ ؿٌی ػٌ آب ٌذٍػ ػاؿنؼ.  ه٣ٌٍ ةاال، ػؿ  های ػؿ ىلنگ ػؿ 

ژہتٝؼاػی اف متىتحین ظٌٍٍی ٌ تراؿان ػؿ  ـاد مٝاػن ؽ٠اٯ لنگ ػظیٲ ى پٌـ ای التع
ـاد ؽ٠اٯ لنگ، اکرثاً متىتحین متنؼ ٌ ةنا ةـ ٜؼٳ مٍذٍػیت پاٰیمی ى مىعَ التع

ـٌ ـان ػؿ این ٜ ـمـ ى٤ٝاٰیت ػاؿنؼ. ٌالیت لمنگان اف نٙـ لنگ  ًظٌٍٍی ٌ تاذ ای م
ـمـ ٌ اؿلاٯ آن ة هنیق ٠نی ةٍػ ـاد لنگ م ـان ػؿ التع لایـ ن٩آ  ًٌ تٝؼاػ فیاػی تاذ
 ةاونؼ  می کىٍؿ مى١ٍٯ

ٍٍٰژی نتٍػ ًکىٍؿ ةـظالت گان ماننؼ لایـ ن٩آػؿ ٌالیت لمنشاکم ذٍ لیالی   هاف ایؼی
ـاػ ٌ گـٌ  ًةٱک ـػٳ اف  می ای ٨ٍمیى همتتنی ةـ وعٍیت ا٤ ٍاؿػ شامیت م ةاوؼ. ػؿ اکرث م

ٌاةٖ ٨ٍمی ٌٍؿت ًرب ةىیک ؿ  ـػ. ٜؼٳ شٍّؿ ذامٝ می الاك ؿ مؼنی ٤ٝاٯ ةاٜخ  ًگی
ـا٣ ای ذامٞ لیالی پائین ةاوؼ. ٌِٝیت نمتتاً ظٍب امنیتی ٌ ىتا میقان ٤ٝاٰیت  هوؼ گ

ـایم ػؿ ٌالیت لمنگان اف نٙـ لیالی گم ٌ ظٍػ لانمٍؿی ٨ٍی ؿا  هةٍػ هکننؼ ـاهپائین ذ
ای شاکم نیمتنؼ ىوامٲ ذـیان  ًـ چنؼ مناینؼگان متٝؼػ اشقاب کىػاؿػ.  ٥ًتيػؿ ظٍػ ن

ٌٰی ظٍػ ؿا مٕـس لافنؼ. لیالیٍن ٌالیت لمنگان ماننؼ  منی ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ 
ـاؿ ػاؿػ. پن اف تيوامٯ ٌلیٝاً تصت ن٥ٍؽ اشقاب ذ هلایـ ٌالیات شٍف  اذم ياػی لاة٪ ٨

، تٝؼاػی اف اشقاب لیالی معا٦ٰ ػؿ ٌالیت ٨1979ىٍن رسط ةـ ا١٤انمتان ػؿ لاٯ 
ـػنؼ کي٘ ـکت الالمی،  می ًاف ذمٱ ًٍؿ ک ٍان اف ذمٝیت الالمی، شقب الالمی، شقب ش ت

ـػ.  تشقب ٌشؼ ـکت ان٩الب الالمی ناٳ ة ػؿ شاٯ شارض ػٌ شقب لیالی الالمی ٌ ش
وٍػ ٌ  می تٍلٖ ٨ٍٳ اٌفةیک شامیت الالاً  ًذنتي مٱی الالمی )ذنتي( ک –مٕـس 

ـػػ  می الالاً تٍلٖ ٨ٍٳ تاذیک شامیت ًذمٝیت مٱی الالمی )ذمٝیت( ک ٤ّای  –گ
، 2۱۱1لیالی لمنگان ؿا ػؿ ػلت ػاؿنؼ. پن اف ؿٌی کاؿ آمؼن ؿژیم ٔاٰتان ػؿ لاٯ 

ٍانمت تٍلٖ ٨ٍمانؼان الت٪ این شقب ٌ ٍّٜ ن٥ٍؽ ظٍػ ػؿ این ٌالیت ؿا  شقب ذنتي ت
 ًانتصاؿی کىت ًػؿ شمٱ 2۱12ػؿ ذٍالی  ًنگانی )کلاة٪ پاؿملان مـشٍٳ اشمؼ ظان لم

ـػیؼ کمنٝکن  2۱۱5این ن٥ٍؽ ػؿ انتعاةات لاٯ  ًک ًلافنؼ چنانچممتصکم وؼ(  ػؿ  ًگ
ـلی ـگػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌ ىا  آن شقب ذنتي اکرثیت ک ػلت آٌؿػنؼ. ػؿ  ًؿا ة ًٌٰمی ذ

شٍّؿ مرؼػ شقب ذنتي ةاٜخ وؼ تا این  ًک هؼ آن ةٍػى، ٌالیت لمنگان واًنتیر
ـلی 2۱۱9شقب ػؿ انتعاةات  ؿا کمث مناینؼ. اکرث تصٱیٲ ػؿ وٍؿای ٌالیتی ىا  اکرثیت ک
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ـاف ـان اة ٌ ـت شقب ذمٝیت ػؿ ٌالیت ناوی اف اظتال٤ات میان ػيا٤قایي و ًػاؿنؼ ک می گ
ـویؼ ػٌلتم  –رب ذنتي ىؿ    ةاوؼ می –مـشٍٳ اشمؼ ظان لمنگانی ٌ ذرناٯ ٜتؼاٰ

آؿای ةیىرت  ػاکرت ٜتؼهللا ً، آ٨ای کـفی نمتت ة2۱۱9ٍؿی لاٯ يػؿ انتعاةات ؿیالت ذم
ـػ ٌ  ٍاٳ اٌفةیک،  ًوٍػ ک می ًگ٥تؿا ػؿ این ٌالیت کمث ک آ٨ای کـفی آؿای اکرثیت ا٨

ةٍػ. شقب ذنتي  هػلت آٌؿػ ًةـ وامؿی اف آؿای ٨ٍٳ تاذیک ة هؿا ٜالٌ  هقاؿ ىپىتٍن ٌ 
ٌٰی ػؿ شاٯ شارض چنین  ًػؿ گؾوت کنرتٌٯ کامٲ وٍؿای ٌالیتی ؿا ػؿ ػلت ػاوت 

الاك الرتاتیژی لیالی  ًٌ ة ًپیٍلت گٍنۀ ًةکنرتٌٯ ؿا ػؿ اظتیاؿ نؼاؿػ. شقب ذمٝیت 
ـکت الت ػؿ شاٰی ک ًلیتامتیک ة ـػٳ ػؿ ش کنؼ تاوٍؿا  می ي تالهذنت ًمنٍٙؿ ذٱث م

ٍاٰی ٌ ٨ـیى ٌٰم ػلت آٌؿػ. ػؿ شاٯ شارض  ًمنٍٙؿ ا٤قایي میقان ن٥ٍؽ ظٍػ ة ًؿا ة ًای 
مٱی ائتال٣  يًةا ذت ًشقب ذمٝیت الالمی ک ًمٱی، شقب ٌشؼت مص٩٪ ٌ واظ يًذت
٩٤ٖ شقب ذنتي ػاؿای ػ٤رت ٌالیتی  ةاونؼ. منی ، ػؿ ٌالیت لمنگان ػاؿای ػ٤اتـهمنٍػ
ٍاٰی هةٍػ ٌٰم ٌاظـ ػؿ ةّٝی   انؼ.  هػ٤اتـ وان ؿا ةاف منٍػىا  ٌ ػؿ این ا

 تزلیل ظؼگیؽی: انىاع و عىامل ظؼگیؽی .3
ـػٳ مىٍؿ ىةا آنان ػؿ ذـیان گ٥تگٍ  ًةاونؼگان لمنگان ک :انىاع و عىامل ظؼگیؽی  های م

ـتتٖ ة ٍامٲ متٝؼػ ٌ م ـ٤ت، ٜ ٌ منا٨ىات ىا  ػؿگیـی ًم ؿا ونالائی منٍػنؼ کى ًٌٍؿت گ
این  ًوٍػ ک می ٌ ةاٜخ تّٝی٦ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت همصٱی ػؿ ٌالیت ؿا ا٤قایي ػاػ
ٍامٲ وامٲ شمالت تصت ؿ  ـ٨انٍنی، ةیکاؿی، انتىاؿ ٌ ى هربی ٔاٰتان، گـٌ ىٜ ای ممٱض ٠ی
ـائی تٍلٖ ؿ  ـآ گ انؼ، ٤ماػ  هػؿ مؼاؿك پاکمتان آمٍفه ػیؼ ًتی کىربان مؾىگمرته ا٤

ای ٨ٍمی ٌ ىای ائتال٣ لاة٪ وامٯ، ػؿگیـی ى هان گـٌ ای لیالی میىاػاؿی، معا٥ٰت 
ـػػ.  می ای مصٱی ٌ ػاظٱیىمعا٥ٰت   گ

تـین  هیکی اف ٜمؼ ًای ممٱصانىمعا٥ٰت  :ظؼ والیت فمنگان های مقلزانهمضالفت 
ومٍٯ  ًٌٱض ٌ جتات ؿا ت٩ـیتاً ػؿ متاٳ ٌالیات ا١٤انمتان ة ًک هةٍػ ًای ممٱصانىػؿگیـی 

ـػ. اورتاک کننؼگان ػؿ اکرث ةصخ  می لمنگان اف ةین ـکق گـٌ ىة ی تائیؼ منٍػنؼ ىای متم
ـػٳ ؿا ػؿ ةّٝی اف لاشات لمنگان ة های معا٦ٰ ممٱض فنؼگی ؿٌفمـ ى هگـٌ  ًک  هٌیژ  ًم

 کنؼ:  می ؼیؼيػؿ ن٩آ رسشؼی ةا ٌالیت ة١الن ت
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ـػنؼ ک ًاورتاک کننؼگان یک محاٯ مىعَ ؿا اؿائ ٌٰت ػؿ ٌالیت ة١الن ػؿ  ًک ٜنارص ِؼ ػ
ـػنؼ: هرش٧ ٌالیت لمنگان پنا  ة

ـػنؼ ک ٔاٰتان ػؿ منأ٪ پىتٍن نىین ػؿ لمنگان، ٌالیت  ًاورتاک کننؼگان اػٜا ک
ٍاؿ ة١الن، ماننؼ ٨ـیى ٌ مٍؿػ شامیت  های امن ةـظٍؿػاؿ ةٍػى هگا هپنا ةیما٨ٲ اف ًمر

ـاؿ ـنؼ؛ گ٥ت می ٨ ٌٰت ػؿ ٌالیت ة١الن ةا الت٥اػ ًوٍػ ک می ًگی اف  هذنگرٍیان ِؼ ػ
اٌفةیک نىین ػؿ رش٧  ًٜمؼتاً یک من٩ٕ ًتای ظنک ک ًمصالت پىتٍن نىین ػؿ لاش

 مٍئٍن ةـظٍؿػاؿای ى هگا هاف پنا هگاٌ ػؿ  ًةاوؼ مىعٍاً ػؿ من٩ٕ می ٌالیت لمنگان
ٌٰت ػؿ ٌالیت لمنگان ٌ شامیت اف آنان تٍلٖ ى هگـٌ  ًوٍنؼ. تـشم ة می ای ِؼ ػ

میت ٨ٍمی ةاوؼ ک ًةاونؼگان ٌالیت ة١الن ممکن ةـظالت ػؿ ىا  پىتٍن ًاف شن مصٌـ
 این منأ٪ ػاؿنؼ. 

ـاف ػاوتنؼ ک ـانی ظٍػ ؿا اة ـاػ مصٱی ک ًا٤قٌن ةـ آن، اورتاک کننؼگان نگ ك ػؿ مؼاؿ  ًا٤
ٍان اماٳ یا مؼؿك ػؿ مماذؼ مصٲ یا مؼاؿك ٠یـ ؿلمی  ًاکرثاً ة هپاکمتان آمٍفه ػیؼ ٜن

ةاٜخ  ًکننؼ ک می نصٍی تٝتیـ ًای الالمی ؿا ةىوٍنؼ ٌ اؿفه  می التعؼاٳ ًػؿ لاش
 وٍػ:  می ىت ا٤گنیىتىٍی٪ شامیت اف ػ

                                                           
 ٌالیت لمنگان.مٝٱم ػؿ انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی، ويـ ایتک،  144
ٍاٰی ایتک، ٌالیت لمنگان. 145 ٌٰم  ةقؿگ ٨ٍمی، 
، ٌالیت لمنگان. 146 ـٳ ٌ رسةٟا ٍاٰی ظ ٌٰم  ةقؿگ ٨ٍمی، 
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ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ةصخ   هـ چنؼ ةّٝی اف گـٌ ى ًی تٍؼی٪ منٍػنؼ کىای متم
ٌٰت ا١٤انمتان ؿا نؼاؿنؼ یا ةا ٔاٰتان، شقب ىمؾ همعا٦ٰ انگیق ای ى ـای ذنگ ةا ػ تی ة

ؼ٣ ىمتنؼ، ىػؿ ا١٤انمتان ػؿ اؿتتآ  ًای ممٱض لافمان یا٤تى هالالمی یا لایـ گـٌ 
ٌٰت الت تا ة ًوان ة ومٍٯ کنرتٌٯ  ًؼا٣ وان ةىا ًچاٰي کىیؼن شٍّؿ ٌ ا٨تؼاؿ ػ

 ًصٍٍالت ةاونؼگان مصٲ ػلت یاةنؼ. فمانیکت ذمٞ آٌؿی ٜرش ٌ فکات اف ميمنأ٪ ذ
آٌؿنؼ.  می ػلت ًای ممٱض منصٲ یا ظٱٞ لالس نىٍنؼ، نیـٌ ٌ ٨ؼؿت ةیىرت ةى هچنین گـٌ 
ای ى هٔاٰتان یا لایـ گـٌ  ًمتنؼ کى ًتا فمانی ِٝی٦ ٌ ٠یـ لافمان یا٤تىا  هاین گـٌ 

 مناینؼ.  ًمن٩ٕممٱض ةقؿگرت ٌ منٙم تـ ػؿ  هآنان ؿا وامٲ گـٌ  ًممٱض لافمان یا٤ت

ٍ  ًةـ آن، ٨ٍمانؼانان مصٱی الت٪ ک هٜالٌ  ٌٰت مصٱی وناظتت ٌ ػؿ  هنىؼ ًلٖ م٩امات ػ
ات من٥ٝت ة ٌٰت تتؼیٲ وؼ ًآٌؿنؼ، مٝمٍالً ة منی ػلت ًمناٜف  ٌ تاله همعا٦ٰ ػ

ؿنؼ. ػؿ این ؿالتا، آن ًکننؼ "ش٪" وان الت ة می تٍٍؿ ًؿا ک ًکننؼ تا آنچ می ا يػلت ةیٌأ
ـنؼ. ة می ميػؿ ٌالیت لمنگان ل ًای ممٱصانىنیق ػؿ ذنگ   ًؿ٠م آن، فمانی ک ًگی

ٍالت  ـآٌؿػىظ ـنام ًا ةيوؼ، آن های وان ة ٍامٞ وان  می ٌٱض ٌ آوتی ًة پیٍنؼنؼ ٌ ةا ذ
 وٍنؼ: می 148مؼ٠م

                                                           
ٍاٰی شرضت لٱٕان، ٌالیت لمنگان. 147 ٌٰم  ةاونؼه ٨ـیً مصٲ، 
ـػاوتً، ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا  148 ٍنت ة ـنامً ٌٱض ٌ آوتی، ذنگرٍیان الت٪ کً ػلت اف ظى ةً الاك ة

ـػ، ٌٰت ةکىؼ، ةا  ةپؾی ٌاةٖ ةا ٜنارص ِؼ ػ تصت چرت شاکمیت ٨انٍن فنؼگی منایؼ ٌ ػلت اف شامیت ٌ اػامً ؿ
ـای وان ٤ ٍاٳ ةا امنیت ٌ مٍئٍنیت ة ـ٤ٍی ت ٍاػ ٌ ش ٍامٞ وان مؼ٠م وؼه، آمٍفه ىای ل وٍػ. ةً  م میـاىذ

ـنامً مٱی ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان، کمیمیٍن  کً ػؿ ٌیث لایت  2۱1۱وٍؿای امنیت مٱی، ذٍالی  D&Rة
ـاذًٝ وٍػ:  ؽیٲ ٨اةٲ ػلرتك الت  م

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ای ممٱض ى های لیالی یا گـٌ ى، ةّٝی اف اشقاب ٌ وعٍیت اورتاک کننؼگان ه٩ٜیؼ ًة
کننؼ تا کنرتٌٯ  می ؿا ایراػىا  هکننؼ ٌ یا چنین گـٌ  می ذنایتکاؿ ؿا اف نٙـ لیالی شامیت

ـای منا٤ٞ لیالی وان ة ٌٰت ؿا ػؿ ةّٝی منأ٪ ة چاٰي ةکىنؼ. ةّٝی  ًٌ ا٨تؼاؿ ػ
 ًةٝؼاً ة ًوٍػ ک می ذنایتکاؿیای ممٱض ى ه٨ٌایٞ م٨ٍتی ةاٜخ چنین شامیت اف گـٌ 

ٍان گـٌ   کننؼ: می ای ممٱض معا٦ٰ ُٜـ ٌذٍػى هٜن

                                                           
، ٌالیت لمنگان. 149 ـٳ ٌ رسةٟا ٍاٰی ظ ٌٰم  مٝٱم ػؿ یکی اف ٰیمً ىای مصٲ، 
 ةقؿگ ٨ٍمی، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 155
 ٌالیت لمنگان.٤ٝاٯ فن ذامًٝ مؼنی، ويـ ایتک،  151
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ٍان ٜامٲ ػیگـ ػؿگیـی  ًػؿ ٌالیت لمنگان ػؿ شاٯ ا٤قایي الت، ة ًةیکاؿی ک :ةیکاؼی ٜن
ىا  های تٝٱیامت ٜاٰی ٌ ػانىگاىقاؿان پرس ٌ ػظرت اف مکاتث، انمتیتیٍت ىونالائی وؼ. 

ٌٰی ة می ٤اؿٟ ـٌت  ًوٍنؼ  ٍاننؼ وامٲ ةافاؿ کاؿ وٍنؼ. ٍٔؿی  منی ای کاؿیىػٰیٲ ٜؼٳ ٤ ت
ن ٌالیت نمتت ة می گقاؿه ًک ـای التعؼاٳ کاؿمنؼان اف ةیٌـ ٌٰت ة  ًوٍػ، اؿذصیت ػ

ٌاةمت هةاونؼگان مصٲ ةاٜخ ةؼتـ وؼن رشایٖ وؼ ن ةـ آن، اکرث ةاونؼگان   ًة ًالت. ا٤ٌق
ٍٰیؼ منایؼ. اف آنرائیک منی ًک هةٍػ هفؿاٜت ٠یـ میکانیق  ٍانؼ مصٍٍالت کا٤ی ت مٝاه  ًت

ٍٰین مٱی ةیىرت الت، اکرث ةاونؼگان ٨ـی ًٔاٰتان نمتت ة ـلٍنٲ پ نؼ ىػ می تـذیضىا ً پ
ٌٰت ةپیٍنؼنؼ: ى هتا ةناةـ ػالیٲ ماٰی ةا گـٌ   ای معا٦ٰ ػ

ای ائتالف ه های فیافی میان گؽو هععم رکىمت ظاؼی صىب و راکمیت كانىن: ؼكاةت 
ٜتاؿت  ًشقب لیالی مٕـس ٌذٍػ ػاؿػ ک ًٌالیت لمنگان لػؿ  :مامل و مناؾعات كىمی

ـػٳ ا١٤انمتان  اف ذمٝیت مٱی الالمی ا١٤انمتان )ذمٝیت(، شقب ٌشؼت الالمی م
لیالی  همچنان یک گـٌ ىةاونؼ ٌ  می )ٌشؼت( ٌ ذنتي مٱی الالمی ا١٤انمتان )ذنتي(

ات مصٱی ػؿگ ًک ه)متىکٲ اف شامیان اشمؼ ظان( ةٍػ ةاونؼ. این  می یـمٝمٍالً ػؿ مناٜف
اف ذمٝیت، ىا  تاذیک ًکننؼ چنانچ می اشقاب لیالی ؿٌی مٍٍِٜات ٨ٍمی ٤ٝاٰیت

مناینؼ. اشقاب لیالی ػؿ ٌالیت  می اف ٌشؼت شامیتىا  هقاؿ ىاف ذنتي ٌ ىا  اٌفةیک
ربان ىاػی، ةقؿگان مصٲ ٌ ؿ يلمنگان ن٥ٍؽ ٌ ٨ؼؿت وان ؿا اف ٔـی٪ ٨ٍمانؼان الت٪ ذ

ات ٨ٍمی ٌ ى ىًمناینؼ. ػؿ ػ یم تی اٜامٯىمتن٥ؾ مؾ ای اظیـ، ٌالیت لمنگان اف مناٜف
ـػ ًای ممٱصانىشتی ػؿگیـی   های ٨ٍمی میان تٍػىمعا٥ٰت  ًاػام ًمنرـ ة ًک هؿنز ة

الت. مناینؼگان اشقاب لیالی اف این اظتال٤ات  هوؼ ًای معتٱ٦ ةاونؼگان این من٩ٕى
ـػ ـای شامیت، ش٥ٚ ن٥ٍؽ ٌ گمرته شٍف  ه٨ٍمی لٍػ ة ـػٳ مصٲ ؿا ة ا٨تؼاؿ وان  هٌ م

 کننؼ: می ةمیز

                                                           
 ةاونؼه ٨ـیً مصٲ، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 152
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ٌاؿػ ػؿگیـی ٜٱی ـ٤ؼاؿ شکٍمت مٝمٍالً  ٌٰتى هگـٌ  ٨ًٍمانؼانان ٔ  ای ٜنارص ِؼ ػ
ـای ش٥ا٘ت ظٍػ وان اکرثاً الٱصيوٍنؼ؛ ةا آن منی ای ىٌ نیـٌ  ًػؿ اظتیاؿ ػاوت ًم، آنان ة

ـػٳ ؿا ک می ايت آنيممٱض کمکی ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ. اف این ذ ٍاننؼ م م٩اٌمت ػؿ  ٨ًاػؿ ة ًت
ـاةـ   ًؼیؼ مناینؼ. ػؿ لٕض مصٱی، ليؼایات یا تٍامیم چنین ٨ٍمانؼانان نیمتنؼ، تىة
ـاػ ٌذٍػ ػاؿػ ک ًٔت٩ ـػٳ مصٲ تٍمیم اتعاؽ  ٨ًؼؿت آن ؿا ػاؿػ تا ة ًا٤ مناینؼگی اف متاٳ م

متنؼ مصٲ )ماننؼ فمینؼاؿان، ماػاؿان ٌ ت1مناینؼ: ) ـاػ جٌـ ـان متمٍٯ( ک( ا٤  ًاکرثاً ة ًاذ
 ٣ اػی )محاًل ٨ٍمانؼانان ي( ٨ٍمانؼانان الت٪ ذ2متنؼ؛ )ىاؿةاةان یا ةقؿگان مصٲ مٌٝـ

ـ٤ؼاؿ شکٍمت(؛ ٌ ) ًمٱیى ٌ امامان مماذؼ(. این ىا  تی مصٲ )ماننؼ مالىربان مؾى( ؿ 3ٔ
ٌ مٝمٍالً اشقاب لیالی ػؿ لٕض ٌالیت،  هػؿ منأ٪ ػٌؿػلت ػالالن ٨ؼؿت ةٍػىا  هگـٌ 
 منٍٙؿ ذٱث شامیت ةا آنان ػؿ اؿتتآ ًای لیالی ةىٌ کىٍؿ ٌ وعٍیت  هشٍف 
ٍا٨ٞ معتٱ٦ ىوٍنؼ. ذانتؼاؿی  می ـانگیعنت ةاونؼگان مصٲ ػؿ م ای ٨ٍمی ٜامٲ کٱیؼی ة

ـای ا  ؿٌػ.  می وامؿ ًؼا٣ معتٱ٦ لیالی ةىٌ ة

                                                           
ٍاٰی ػؿه ٣ٌٍ ةاال، ٌالیت لمنگان.  153 ٌٰم  ةقؿگ ٨ٍمی مصٲ، 
 متٝٱم یکی اف ٰیمً ىا، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 154
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ای لیالی ٌ اظتال٤ات ٨ٍمی ػؿ ٌالیت لمنگان ىٜامٲ م٨ٍت ؿ٨اةت  ًمحاة ًانتعاةات ة
 وٍػ: می مصمٍب

ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ةصخ  ٌنؼ انتعاةات ةاآلظـ ى ًؼ ةٍػنؼ کىی واىای متم  ًة هـچنؼ ؿ
ـذا ةٍػ می پایان ف ة هؿلؼ، اظتال٤ات ٨ٍمی ػؿ مصالت پاة ف ا٤قایي میأةؼ. آنان ػؿیا٤تنؼ  ًٌ ٌؿ ٌؿ
ٍامٞ وان ًک ات ػؿ ذ  ةاوؼ: می اظتال٤ات ٨ٍمی یکی اف مناةٞ اٌٱی ٌ ػؿاف مؼت مناٜف

ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ةصخ  ه٩ٜیؼ ًة ی، ٤ٌاػاؿی ٌ ذانتؼاؿی م٩امات ةٱنؼ ىای متم
ٌٰتی ة ًپای ٍامٲ کٱیؼی  ًػ ن٥ٞ اشقاب لیالی ٌ شامیان لیالی وان یکی ػیگـ اف ٜ

ات ٨ٍمی ٌ ؿ٨اةت میان اشقاب لیالی ٌاٰی،  می مناٜف ٌٰتی ماننؼ  ةاوؼ. م٩امات ػ
ٍاٯ، نیٌـ  ٍاٰی ٌ ٌالیت ٌ ؿٌلای ؿیالت ىٌٰم ٌٰم ٍٰین مٱی ػؿ لٕض  ای ٌالیت ىای پ
ٍاٰی ٌٰم مچنان ػالالن ىاین اشقاب ٌ ٌ تٍلٖ  هاف ٔـی٪ اشقاب لیالی تٝیین وؼىا  ٌ 

ٌٰتی ٌ٘ای٦ وان ؿا ةًوٍنؼ. ػؿ نتیر می ٨ؼؿت ػؿ لٕض کىٍؿ شامیت  ً، این م٩امات ػ
اشقاب  ًنؼ ٌ اف آنرائیکىػ می کننؼ انراٳ می اف آنان شامیت ًلٍػ اشقاب لیالی ک

ٌٰتی اّٜای این گـٌ  ای ٨ٍمی ؿا نیق ى هلیالی الاك ٌ ةنیاػ ٨ٍمی ػاؿػ، م٩امات ػ
 مناینؼ: می شامیت

                                                           
ـػ ػؿ یکی اف انمتیتیٍت ىای تٝٱیامت ٜاٰی مصٱی، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 155  یک آمٍفگاؿ م
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ـاػ ذامًٝػؿ نتیر ـ٤ی شکٍمت مصٱی ة ًاشرتاٳ ة ًة ً، ا٤  وک هػیؼ ًشاکمیت ٨انٍن ٌ ةیٕ
ـنؼ. ؿٌی این مٱصٍٗ آنان ة می ٌٰتی ک ًنگ ، ٠ُـ شٲ ٌ ٤ٍٲ اف ٨ٍٳ وان ةاوؼ ًم٩امات ػ

ـاذٝ ات ش٨ٍ٩ی ٌ مؼنی وان م ـتیث، گ٥تى ًکننؼ. ة می ًمناٜف میقان  ًوٍػ ک می ًمین ت
ـاػ  ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک می ا٤قایي ٤ًماػ ػؿ ٌالیت لمنگان ؿٌ ة ا٤

ـا آنان اف شامیت گمرتػ منی مصٲ ؿنؼ فی ٍاننؼ اشقاب لیالی ؿا تصت ن٥ٍؽ ظٍػ ػؿ ٌآ  هت
ـظٍؿػ ٌٰت ػؿ لمنگان ة ـػٳ  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًمچنان ةىةاونؼ؛ اورتاک کننؼگان  می ػ م

ایت ش٧ٍ٩  منی مصٲ ٍاننؼ ت٨ٍٞ شکٍمتؼاؿی ظٍب، شاکمیت ٨انٍن یا مصا٤ٙت ٌ ٜؿ ةىــ ت
ٌٰتی اف ٌالشیت  ًؿا ػاوت ـا م٩امات ػ کننؼ تا أمینان  می های وان لٍء الت٥اػىةاونؼ فی

 وٍنؼ.  می ؼا٣ لیالی ظٍػ نایٲىا ًقاب لیالی وان ةاش ًشاٌٲ مناینؼ ک

ات وان ؿا  ًمىعٍاً، اورتاک کننؼگان وکایت منٍػنؼ ک  ًةم٩امات شکٍمت مصٱی مناٜف
ـای ىکاؿ ؿاىکننؼ ٌ ػؿ ٍُٜ اف  منی ػایمی شٲ ٌ ٤ٍٲ گٍنۀ ای م٨ٍتی ٌ ٠یـ ش٨ٍ٩ی ة

ٌامؼاؿ الت٥اػ ًؿلیؼگی ة ات ػ ٌاةمتگی لیالی آنان، م٩امات  ًکننؼ. ػؿ نتیر می همناٜف
ٌٰتی ة ات تٍ٘ی٦ ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة ًؿا ةىا  ٌاٰی اکرثاً کمیمیٍن هٌیژ  ًػ کنؼ  می مناٜف

چنین  ًؿلیؼگی ة ًای متٝؼػ شکٍمتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ کىاػ يـچنؼ نى
ٍٰیت وان الت.   ػٜاٌی ممئ

                                                           
 مؼنی، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان.٤ٝاٯ ذامًٝ  156
 یک تن اف ةقؿگان ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 157
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ن ةـ آن، اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک :ای مقلسه هتىفغ گؽو  هفىء افتفاظ  ًا٤ٌق
ٌٰتی ةاٜخ ت٩ٍیت مٍئٍنیت ٨ٍمانؼانان مٱیى  ای مصٱیى ًٌاةمتگی لیالی م٩امات ػ

ـ٤ؼاؿ شکٍمت ک مٝا٤یت  ًٌ منرـ ة همتنؼ، وؼى ًٌاةمت ًةا اشقاب لیالی مـةٍٔ ًٔ
یچ معا٦ٰ ممٱض ٤ٝاٯ ىـچنؼ ػؿ شاٯ شارض ىوٍػ.  می ای ذنایتکاؿ اف مرافاتى هگـٌ 

ـ٤ؼاؿ شکٍمت ٜٱی ٨ًٍمانؼانان مٱیى ًػؿ ٌالیت لمنگان ٌذٍػ نؼاؿػ ک آنان ةرنگنؼ،  ًٔ
ـػى هم لالس ٌ گـٌ ىنٍف ىا يٌٰی آن ٌٰتی این  های ممٱض ظٍػ ؿا ش٥ٚ ک انؼ. م٩امات ػ

ـػ ـػٳ مصٲ ک ًؼیؼ ٜٱیيم تىنٍف ىا يٌ آن ه٨ٍمانؼانان ؿا ظٱٞ لالس نک اٜرتاُ  ٨ًاػؿ ة ًم
 الت: هؿٌی تٍامیم این ٨ٍمانؼانان نیمتنؼ، ةا٨یامنؼ

ای ذنایتکاؿ ؿا ى هوٍػ م٩امات شکٍمت مصٱی یا گـٌ  می گقاؿه ًةـ آن، ٍٔؿی ک هٜالٌ 
ٌٰتی آفاػ ًم٩امات ةٱنؼ ؿتت ًکننؼ ٌ یا آنان ؿا پن اف مؼاظٱ منی ت٨ٍی٦ این  ًلافنؼ ک می ػ

 الت: هلمنگان وؼای ذنائی ػؿ ٌالیت ىامـ ةاٜخ ا٤قایي ٤ٝاٰیت 

                                                           
ٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ، ٌالیت لمنگان. 158 ٌٰم  یک ةقؿگ مصٲ اف 
 یکنت اف مصٍٱین انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی ٌ ٍّٜ ذامًٝ مؼنی، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 159
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 هلمنگان اف نٙـ مناةٞ مٝؼنی ٠نی ةٍػ :ىظرس مناةع ظتیعیافتضؽاج غیؽكانىنی و ص
ٍاٰی  ًٍٔؿی ک ٌٰم ٣ٌٍ ةاال ٌ  های ػؿ ىػٌ ةقؿگرتین مٝؼن ؽ٠اٯ لنگ ا١٤انمتان ػؿ 

ای ىٌ ؿ٨اةت ىا  ؿٌی ػٌ آب م٨ٍٝیت ػاؿػ. کنرتٌٯ این ػٌ مٝؼن ةاٜخ ایراػ تني
اؿ ياین اشقاب ٔی چ ًمصٱی مـةٍٓ ة ًلیالی میان اشقاب لیالی ٌ ٨ٍمانؼانان مٱیى

 الت.  هاظیـ وؼ ىًػ

ـاد گٍنۀ ًةاین مٝاػن اف ػیـفمانی  ـ٨انٍنی ٌ ٠یـ ممٱکی التع وٍنؼ. چنین ؿٌه  می ٠ی
ـاد ٠یـ ممٱکی مٝاػن ش٧ٍ٩ ةاونؼگان ؿا وؼیؼاً ٌؼم ـا رشکت  ًالتع ای ىمیقنؼ فی

ـاػ ؿا ةا ش٪ اٰقشم ـاؿػاػی این ا٤ ـای ش٥ـ مٝاػن التعؼاٳ ٨ً کننؼ. کاؿمنؼان  می کم ٌ ة
ـػ ـات کاؿ ػؿ مٝاػن ؿا نٙاؿت نک ـات اشتامٰی ٌ تاجی ٌ ةاونؼگان  هٌصی ممٱکی ظٕ

 ؼ:کنن منی یچ نٍٛ وکایتىمصٲ نیق 

                                                           
165  
ٍاٰی ػؿه ٣ٌٍ ةاال، ٌالیت  161 ٌٰم  لمنگان.ةقؿگ ٨ٍمی، 
ٍاٰی ػؿه ٣ٌٍ ةاال، ٌالیت لمنگان. 162 ٌٰم  ةقؿگ ٨ٍمی، 
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ٌٰتی  ًم٩امات ةٱنؼ ؿتت ٨ًؼؿت ک ةّٝی اف ػالالن مصٱی ـاد مٝاػن ىػ متنؼ، کنرتٌٯ التع
 ؽ٠اٯ لنگ ػؿ ٌالیت لمنگان ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ:

ـاد وؼؽ٠اٯ لنگ ال لایـ ٌالیات  ًـ ایتک یا مقاؿ رشی٦ ٌالیت ةٱغ ةياف ٔـی٪ و هتع
 ا١٤انمتان انت٩اٯ میأةؼ. 

ات متٝؼػ ػؿ لاشات مىعَ ؿا  :ای كىمی و ظؼون كىمیهتنه  اورتاک کننؼگان مناٜف
ـػنؼ ک ٍامٲ ٜمؼ ًونالائی ک  هػؿ ةّٝی آن ػٌ یا ةیىرت مصالت وامٲ تني ةٍػنؼ. ٜ

ٍاػگی ٍامین ظان ـای آةیاؿی ٌ آب آوامیؼنی، فمین ٌ ن ات وامٲ آب ة ـػػ.  می مناٜف گ
ٍامٲ ٜمؼ ًای لنتی ةىاؿفه  ٍان ٜ ات مصٱی مصمٍب وؼنؼ.  هٜن ػٌ  ًنگامی کىمناٜف
ٍاػ ٍاػ هظان ٌ  هظىٍنت آٌؿػ ًفٌػی ؿٌ ة ًوٍنؼ، ة می ًٌاؿػ مناٜف هؿٌی ٍّٜ فن ظان

ـمی ـتکث ٜمٲ ذ  ان ةا٨یياٜامٯ ذنائی ػؿ منأ٪ ػٌؿػلت پن وٍنؼ. اکرث این می م
ٍاػ می ٍا منی ٨ـةانی همانؼ. ظان ـمی ة ًٜٱی ًؼ کىظ ـتکث ٜمٲ ذ ٌٰت وکایت کنؼ  ًم ػ

ـا انت٩اٳ شـة ـای اٜاػ ًی الت کً فی ـاؿ ه٨ٌاؿ ٌ اشرتاٳ مٍؿػ الت٥اػ هة ـػ. چنین  می ٨ گی
ات مٝمٍالً ػؿاف مؼت ةٍػ ٍامٞ ػؿ آن ػظیٲ همناٜف  ةاونؼ.  می ٌ اکرثاً ػٌ یا ةیىرت ذ

                                                           
 ٤ٝاٯ ذامًٝ مؼنی، ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 163
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ات ؿٌی فمین نیق ٜامٲ اکرث  ًة ات مصٱیةاٌؿ اورتاک کننؼگان، مناٜف ةاوؼ.  می مناٜف
ٍاٰی  ٌٰم ٍاؿ ماننؼ ةٱغ، ة١الن ٌ لایـ ٌالیات ىای لمنگان ٌ ٌالیات ىرسشؼات میان  مر

ـػیؼ گٍنۀ ًةیا  همىعَ نىؼ ٍاٰی  هٌاِض تٝین نگ ٌٰم ای ىالت. اف ایرنٌ، ةاونؼگان 
ٍاؿ مٝمٍالً ػؿ ؿاةٕى ـاگا ًة ًمر  وٍنؼ. ةّٝی اف ٨ٍمانؼانان مصٱی می ًٌاؿػ مناٜفىا  هچ

ٍاٰی چاؿکنت ٌالیت ةٱغ ک ٌٰم ـاؿ ػاؿنؼ کنرتٌٯ ةّٝی  ًػؿ  تصت شامیت شقب ٌشؼت ٨
ـاگا ـ٤تىا  هاف چ ٍاٰی  هٌ اذاف  ًؿا ػؿ ػلت گ ٌٰم ٍاوی ٌ گٍل٥نؼان ةاونؼگان  چـیؼن م
ف ف ًنؼ. ػؿ ٌٍؿتی کىػ منی ن٩ىیـ ؿا پیٌـ ٍاٰی پیٌـ ٌٰم ٍاوی ةاونؼگان  این  ًن٩ىیـ ة م
ـاگا ـای چـیؼن ةیایؼىا  هچ ٍاٰی مؾکٍؿ مرتٍؿ ة ٌٰم ـای ٨ٍمانؼان  ًمتنؼ کى، ةاونؼگان  ة

ٍان ذـیم ًشقب ٌشؼت گٍل٥نؼ یا ةق ة ف ًٜن ٍاٰی پیٌـ ٌٰم ـػافنؼ. ةاونؼگان  ن٩ىیـ  ةپ
ـػنؼ.  ـاً یک وکایت ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت مٍذٍػ ؿا نقػ م٩اٳ ٌالیت لمنگان ػؿد ک  اظی

 مناینؼگان شقب لیالی یا ػالالن ٨ؼؿت نیق کنرتٌٯ چنؼ مناةٞ ٔتیٝی ؿا ػؿ ػلت ػاوتنؼ. 
ٍاٰ ٌٰم ـػٳ  ٍاٰی ا٤قٌن ةـ آن، م ٌٰم ف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان ٌ ةاونؼگان  ای ىی پیٌـ

 ًةؼینمٍ وامٲ مناٜفىا  چاؿکنت ٌ ماؿمٍٯ ٌالیت ةٱغ ؿٌی مٍٍِٜات رسشؼی اف مؼت
ـاگا ًةاونؼ. ػؿ منأ٪ رسشؼی این ل می ٍاٰی یک چ ٌذٍػ ػاؿػ ٌ ةاونؼگان این  هٌٰم

ٍاٰی ـای چـیؼن ةى ًؿمىا  ٌٰم ـاگا ًای گٍل٥نؼ ٌ ةق وان ؿا ة آٌؿنؼ. ةّٝی  می هاین چ
ـا ٨ٍمانؼانان الت٪ ٌ اؿةاب  ًآنان ک اف  هؼ، ػؿ مٍؿػ الت٥اػىػ می تىکیٲ 166اىاکرث وان

ـاگا  وٍنؼ.  می ًٌاؿػ مناٜف هاین چ

                                                           
 یک ٍّٜ فن ذامًٝ مؼنی ػؿ ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 164
ٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان.  165 ٌٰم  ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات 
ٍاوی فیا 166 ـاػ متمٍٯ ػاؿای م  ػ.فمینؼاؿان ةقؿگ ٌ ا٤
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ٍامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت لمنگان ة ًةیرا وؼن ة :ةیخا معن ٍان یکی ػیگـ اف ٜ وامؿ  ًٜن
ـػػ ک می ای ناوی اف فمینىٌ مىعٍاً ةاٜخ ا٤قایي تني  ًؿ٤ت ت٥اٌت  ًاکرثاً ػؿ نتیر ًگ
ةـ آن، اورتاک کننؼگان اػٜا  هپیٍنؼػ. ٜالٌ  می ٨ٌٍٛ ًای ٨ٍمی ٌ اؿتتأات لیالی ةى

ـػنؼ ک ـای منا٤ٞ لیالی وان الت٥اػ می ػالالن مصٱی ٨ؼؿت تاله ًک  هکننؼ تا اف اٌِٛا ة
 ًکىا  هقاؿ ىوٍنؼ ةا  می ًپنؼاوت ًةاونؼگان اٌٱی من٩ٕ ًکىا  ٍٔؿ محاٯ، تاذیک ًمناینؼ. ة

ـٳ ٌ رسةٟا ػؿ مناٜف می ًنا٨ٱین گ٥ت ٍاٰی ظ ٌٰم متنؼ. یک ى ًوٍنؼ ػؿ ظًٍٍ فمین ػؿ 
 تن اف ةاونؼگان چنین گ٥ت:

، ٨ٍمانؼان امنی هیک اورتاک کننؼ ه٩ٜیؼ ًة ـٳ ٌ رسةٟا ٍاٰی ظ ٌٰم ٍاٰی  ًػیگـ اف  ٌٰم
ٌٰی ىا  تني ًفمانی ک ـ٤ت  ـاؿ گ یچ ٜکن اٰٝمٲ رسیٞ نىان ىػؿ ذـیان ةٍػ ػؿ ذـیان ٨

 مؾکٍؿ گ٥ت: هنؼاػ. ةاونؼ

                                                           
ٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان. 167 ٌٰم  ةقؿگ ٨ٍمی اف 
ـٳ ٌ رسةٟا ٌالیت لمنگان. 168 ٍاٰی ظ ٌٰم  ةقؿگ مصٲ اف 
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 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ةصخ  ـای ػؿگیـیىشٲ  ؿاهی ىای متم ٌ ىا  ای متٝؼػ ؿا ة

ات ک ـػاظتيآن ًػؿ ٧ٍ٤ ة ًمناٜف ـػنؼ کاػ يوؼ، پیىن ًا پ ـکق  ًک ٍاؿػ ؽیٲ مت مىعٍاً ؿٌی م
ـ٤ت: ًٌ تٍذ  ٌٍؿت گ

ٌاذؼ رشایٖ ةٍػن ةایؼ م ًاػ منٍػنؼ کيا پیىنيآن ـای يممٱکی ةٍػن ٌ  م تـین ٜنارص ة
ٌٰتی ةاونؼ:  التعؼاٳ م٩امات ػ

وکٲ ممٱکی  ًمٝاػن ٔتیٝی نیق ةایؼ ة ًاػ منٍػنؼ کيمچنان پیىنىاورتاک کننؼگان 
ـاد وٍػ:  التع

                                                           
ـٳ ٌ رسةٟا ٌالیت لمنگان. 169 ٍاٰی ظ ٌٰم  ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات 
ـػ ػؿ انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی ويـ ایتک ٌالیت لمنگان. 175  یکنت اف آمٍفگاؿان م
171  ٌ ٍاٰی ػؿه ٣ٌٍ ةاال، ٌالیت لمنگان.ةقؿگ یکی اف ٨ـیً ذات   ٰم
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ـػنؼ کيمیقان ةٱنؼ ةیکاؿی ػؿ ٌالیت لمنگان، اورتاک کننؼگان پیىن ًة ًػؿ ؿاةٕ  ًاػ ک
ٌٰت ٌ رشکت  ـٌت  ًای ظٌٍٍی ةایؼ ٤اةـیکات ؿا ةىػ ـای ىمنٍٙؿ ایراػ ٤ ای و١ٱی ة

ـػٳ مصٲ ایراػ مناینؼ:  م

ٌٰت نتایؼ ة ژہظأـ  ًا٤قٌن ةـ آن، ػ ـنام پٌـ ؼ ٌ ػؿ ٍُٜ ىؼؿ ػىای ناکاٳ پٍٯ ؿا ى ًٌ ة
 گؾاؿی کنؼ: ًةایؼ ؿٌی تص٩٪ شاکمیت ٨انٍن رسمای

  

                                                           
 ٤ٝاٯ ذامًٝ مؼنی ػؿ ويـ ایتک، ٌالیت لمنگان. 172
ٍاٰی شرضت لٱٕان ٌالیت لمنگان. 173 ٌٰم  یک ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات 
ٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان. 174 ٌٰم  یک ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات 
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 اظات مؽظم:هپینن .5
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ٍانان ا١٤ان ػؿ رسارس ٌالیت ىای متم ـػان، فنان ٌ ذ ی، م

ٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت وان  ًاػات کٱیؼی ؽیٲ ؿا ةيلمنگان پیىن منٍٙؿ تامین ٌٱیض ٌ جتات ػ
ـػنؼ: ًاؿائ  ک

ٌٰتی ةشٍٍٯ أمینان ( 1) ـ٤ی شکٍمت مصٱی ػؿ ٜمٲ؛ التعؼاٳ م٩امات ػ  ًاف ةیٕ
ـ٤ت ـ٤یت ٌٍؿت گ ٍٛا ػیگـ  ًن ًالاك وایمتگی ٌ ٘ ةـ متنای ؿٌةآ ٨ٍمی، لیالی یا ان

ایت ش٧ٍ٩ کاؿگـی ( 2) ا؛ىٌاةمتگی  ـاد مناةٞ مٝؼنی؛ شٍٍٯ أمینان اف ٜؿ تنٙیم التع
ـان؛ شٍٍٯ أمینان اف نٙاؿت کاؿمنؼان ٌصی اف ظٕـ  ـات کاؿ ػؿ کاؿگ ات اشتامٰی ٌ تاجی

ـٌت  ًگؾاؿی ػؿ تالین ٤اةـیکات ة ًرسمای( 3) مٝاػن؛ ٍان یکی اف اةقاؿ ایراػ ٤ ای ىٜن
ـػٳ مصٲ ک ـای م ٌٰت ػاؿػ؛ ًکاؿی ة ـاػ ةا ٜنارص ِؼ ػ ( 4) تاجیـ آنی ؿٌی پیٍلنت ا٤

ایت ٌ تٕتی٪ کامٲ شاکمیت ٨انٍن؛ ٍ ى هظٱٞ لالس گـٌ ( 5) تص٩٪، ٜؿ ـ٨ان نی، ای ممٱض ٠ی
ـ٨انٍنی کى هاّٜای گـٌ  ًشٍٍٯ أمینان اف اینک ـنام ًة ًای ممٱض ٠ی ٌٱض ٌ آوتی  ًة

ٍا می ا١٤انمتان ـػ؛ىپیٍنؼنؼ اف مرافات مٝا٤یت شاٌٲ نع ـػ ٜؼٰی ٌ ( 6) نؼ ک پیگ
ـتکتین ٌ اّٜای گـٌ   ًشٍٍٯ أمینان اف اینک 79) ای ذنایتکاؿ؛ى همرافات مٍجـ م

ـای پیٍلنت ةا  ـاػ ة ـأی ٌ تىٍی٪ ا٤ ـای گمرته ٌ نرش ٩ٜایؼ ا٤ مماذؼ ٌ مؼاؿك ة
ـاؿ همعا٥ٰین مٍؿػ الت٥اػ ـنؼ؛ منی ٨ م٨ٍٞ ةؼٌن  ًمٍجـ ٌ ة گٍنۀ ًةم٩امات ةایؼ ( 8) گی

ـ٤ین ة ٌاةٖ ٨ٍمی یا لیالی ٔ ـػاوت ؿ ات ؿلیؼگی مناینؼ؛ ًػؿنٙ شٲ ٌ ٤ٍٲ ( 9) مناٜف
ات فمین ٌ آةیاؿی ة ٌاِض رسشؼات منأ٪ معتٱ٦ مٍؿػ مناٜفو ًمناٜف  ًک ًمٍٯ تٝیین 

ت يای لنتی ذىومٍٯ اؿفه  ًشٲ ٌ ٤ٍٲ ٨ّایا ة( 1۱) وٍػ؛ میىا  ةاٜخ ایراػ تني
ات مصٱی؛ ٍگیـی اف مناٜف  ذٱ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ةلطوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ػؿ  ًٌ مٍٍِٜات کٱیؼی الت کىا ً ء اف یا٤تًةیانگـ ظالٌ ٌالیتی ة
ـکق گـٌ ىةصخ  ـاػی، ٌ ةـؿلی نٙـیات کى ًی، مٍاشتىای متم ػؿ ذـیان  ًای ان٥
ل ٍاًپٌـ ػلت  ء ٌالیت ةٱغ ؿٌیًٜاػی ا١٤ان ممکٍن هةاونؼ 2۱۱ی اف شؼٌػ ىء نٙـ ظ
ـ٤ت ـػیؼ. اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ لیالی ة ًگ ومٍٯ  ًوؼ، مٕـس گ

ٌٰت )لکتٍؿ ٜام مؼنی،  ًا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝى(، ةقؿگان مصٲ، ػًکاؿمنؼان ػ
ـگىتىربان مؾىؿ  ـاػ ة ٍاًةاونؼ. این پـٌل می 175)ٔاٰتان الت٪( ًتی ٌ ا٤  ًة یىء نٙـ ظ

ٍان ةعىی اف مـشٱۀ  ـنامۀ "گ٥تگٍ  IIٜن ـ٤تيای ا١٤انىة  ًا ػؿ مٍؿػ ٌٱض" ؿٌی ػلت گ
ـنام ٍايمؼنی ذ ًء ذامًٝاػ وتکين 11مؾکٍؿ تٍلٖ  ًوؼ؛ ة  45۱۱ی ةیي اف ىت نٙـ ظ

ـای ٌٱض )یک ن٩ى ؿاهء ًن٩ى 34ؼ٣ ایراػ ى ًا٤ٝان ٜاػی ٌ ة ـای  ؿاه ًة ـ ٌالیت( ىة
ـػیؼ.  ٔـس گ

ٍامٲ مصٱ ؿاهء ًؼ٣ این ن٩ىى ات ؿا ٌٱض اینمت تا ٜ مٍؿػ  هء گمرتػگٍنۀ ًةی مناٜف
ـاؿ ػاػ ت تامین ٌ ت٩ٍیت يای ٜمٱی ٌ منالث ؿا ذىشٲ  ؿاهم چنان ىٌ  هاؿفیاةی ٨

 ونالائی منایؼ.  ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةٱغ

 معؽفی والیت: وضعیت حغؽافیائی، فیافی و حمعیت منافی  .2
ٌ  ًا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوتکیٱٍ مرت مـةٞ ػؿ لمت وامٯ  1684۱ٌالیت ةٱغ ةا مماشت 

ـب  ٌالیات کنؼف ٌ لمنگان ػؿ رش٧، ٌالیت ذٍفذان ػؿ ٠ـب ٌ ٌالیت رس پٲ ػؿ ذنٍب ٠
ـکمنمتان، افةکمتان ٌ ىآن م٨ٍٝیت ػاؿنؼ. ٌالیت ةٱغ ػؿ لمت وامٯ ةا کىٍؿ  ای ت

ٍاٰی اػاؿی ةٍػ 15ةاوؼ. این ٌالیت ػاؿای  می م رسشؼىتاذکمتان  ـ مقاؿ يٌ و هٌٰم
ـک  ةاوؼ.  می ق آنرشی٦ م

 9 ًتن ک 3۱52۱۱۱ٌ ؿیالت امنیت مٱی، شؼٌػاً  ًٌالیتی اشٍائی هالاك تعمین اػاؿ  ًة
کننؼ. مقاؿ رشی٦  می ؼ، ػؿ ٌالیت ةٱغ فنؼگیىػ می ٤یٍؼ ن٥ٍك مرمٍٜی کىٍؿ ؿا تىکیٲ

ٍاٰی این ٌالیت ةٍػ ٌٰم ت٩ٝیث  ًتن لکٍنت ػاؿنؼ،ة 18۱۱۱۱۱ٌ ػؿ آن  هپـ ذمٝیت تـین 

                                                           
ٌٰت کمانی  175 ـػٳ ذنگرٍیان لاة٪، اّٜای لاة٪ ٜنارص معا٦ٰ ػ انؼ کً ذنگ منٍػن ؿا مت٦٨ٍ لاظتً ٌ ةا م

ـنامً  ـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان پیٍلتً انؼ. مٕاة٪ ة ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ماننؼ ة ظٍیي ةً ىمکاؿی ة
ٍنت ـ٤تنؼ ٌ ػؿ  اػ٠اٳ مرؼػػ، ذنگرٍیان لاة٪ کمانیکً اف ظى ىا ػٌؿی ذمتً، ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا پؾی

ٍکات شاکمیت ٨انٍن  فنؼه گی منٍػه ؿاةًٕ وان ؿا ةا معا٥ٰین ممٱض ٨ٕٞ مناینؼ، ةا مرتمٝات انمانی وان چ
ـػنؼ ٌ نیقاف کمک ىایی ماننؼ تٝٱیم ٌ آمٍفه مياؿت ىای کاؿی ٌ شامیت امنیتی ةـ ظٍؿػاؿ  اػ٠اٳ می گ

ـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ذٍالی  می ـػنؼ. ةً کمیمیٍن ػی آؿ ة ٍ  2۱۱2گ ـاذًٝ و  ػ:ةً ٰینک فیـ م
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ٍاٰی ٌٰم ٍاٰی ةٱغ )ةا  18۱۱۱۱ؼاػی )ةا ىػ آن  ٌٰم ٍاٰی  15۱۱۱۱ذمٝیت(،  ٌٰم ذمٝیت(، 
ٌٰت آةاػ )ى ٍاٰی  13۱۱۱۱ـ کؼاٳ ةا شؼٌػاً ىای چمتاٯ ٌ ػ ٌٰم ای کٱؼاؿ ٌ ىذمٝیت(، 

ـاؿ ػاؿنؼ. ٌالیت ةٱغ ى هذمٝیت( ػؿ ؿػ 27۱۱۱ـ کؼاٳ ةا کمرت اف ىماؿمٍٯ ) ای ةٝؼی ٨
ـکمن،  15تاذک، ٤یٍؼ  46 ًةا٤ت ٨ٍمی معتٱٖ ػاؿػ چنانچ  ٤12یٍؼ افةک،  ٤1۱یٍؼ ت

 ٤یٍؼ ٜـب ػؿ آن ا٨امت ػاؿنؼ.  ٤7یٍؼ پىتٍن ٌ  1۱، هقاؿ ى٤یٍؼ 

ةاوؼ. ذمٝیت الالمی، ذنتي الالمی،  می هػٌؿمنای لیالی ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ پیچیؼ
ـکت الالمی، شقب الالمی اف ذمٱ  ًػؿ ٌالیت ةٱغ ة هاشقاب ٜمؼ ًٌشؼت الالمی، ش

ـاػ اکرثاً ةنا ةـ انگیق  ًوامؿ ؿ٤ت یا اف آن  ًای ٨ٍمی ٍّٜیت این اشقاب ؿا ػاوتى هٌ ا٤
ٌاٰی ٜٕا مصمؼ نٍؿ ةـ لاظتاؿ  ًة ًکننؼ؛ ةا تٍذ می شامیت ٌٰتی، ػؿ ىن٥ٍؽ ٨ٍی  ای ػ

م چنان، ٌالیت ةٱغ ىای لیالی تمٱٖ ػاؿػ.. ى هةـ لایـ گـٌ  شاٯ شارض ذمٝیت الالمی
ـکت اذتامٜی ػؿ ذـیان ةٍػ ًمحاة ًة ًکمؼنی  ًاف مقایای ؿوؼ رسیٞ ذامٝ ٌ  هیک ش

ٌ انکىا٣ ػاؿػ، ةىــ ء ػؿ جتات لیالی، شاکمیت ٨انٍن، ش٧ٍ٩ ًن٩ي ٨اةٲ مالشٙ
ـانی  می ةـظٍؿػاؿ ای ٤قاینؼۀ امنیتی ٌ ةی جتاتی لیالی ػؿ ىةاوؼ. ٜٱی اٰـ٠م نگ

این امنیت ٌ  ًکةاوؼ  می ا١٤انمتان، ٌالیت ةٱغ نمتتاً اف امنیت ٌ جتات ةیىرت ةـظٍؿػاؿ
ٍالت ٌاٰی این ٌالیت ًجتات ةـ ظ ٍانائی  ٍافن میان نیٌـ يذ اف ن٥ٍؽ ٌ ت ای ىت ش٥ٚ ت
 ةاوؼ.  می ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ، ًلیالی ؿ٨یث ک

 هتزلیل مناؾعات: انىاع و عىامل مناؾع .3
ا" نٙـیات يای ا١٤انى"گ٥تگٍ  ػٌٳ ًةاونؼگان ٌالیت ةٱغ ػؿ ذـیان مـشٱ :هانىاع مناؾع

ات متٝؼػ، مصٱی ٌ ة ٌا٨ٝات ٌ مناٜف ـاف ػاوتنؼ،  ـتتٖ ؿا ونالائی منٍػنؼ ى ًوان ؿا اة م م
ات وامٲ شمالت تصت ؿ  می ؿٌی ٌٱض ٌ جتات تاجیـ گؾاؿ ًک ربی ىةاونؼ؛ این مناٜف

ةا ٔاٰتان  های لیالی میان شٱ٩ات معتٱ٦ ائتال٣ وامٯ ٌ لپممتاؿف ىٔاٰتان، کىمکي 
ات میان ةاونؼگان مصٲ ىای ػؿٌن ٨ٍمی ٌ ى(، ػؿگیـی 99۱ ىًػؿ ذـیان ػ م چنان مناٜف

 ةاوؼ.  می ةا لایـ مصالت

ـػٳ شمالت تٍلٖ ٔاٰتان ؿا ة ٍان ةقؿگرتین ت ًػؿ مرمٍٛ م ـاةـ ٌٱض ٌ جتات يٜن ؼیؼ ػؿ ة
ٍاٰی ًای اظیـ ةىؼیؼات ػؿ لاٯ ياین ت ًٌالیت ةٱغ ونالائی منٍػنؼ ک ٌٰم ىا  ةمیاؿی اف 

ـػ  اف یکؼیگـ مت٥اٌت های وٍؿوی اف نٙـ تٝؼاػ ٌ انگیق ى هـٌ ـ چنؼ گىالت.  هرسایت ک
ٍاٰی ًشؼ ا٨ٲ ػؿ ل ًانؼ ک های ةقؿگ تتؼیٲ وؼى ًوتک ًةىا  ةاونؼ، اما آن می اف  ٌٰم

ـػٳ ا٘ 15مرمٍٛ  ٍاٰی  ًاؿ ػاوتنؼ کيٌالیت ةٱغ شٍّؿ ػایمی ػاؿنؼ. م ای ىٌٰم
ٍٰگـ  ٍٰک، چمتاٯ ٌ و ٌنؼ ٌ آن می وامؿ ًای امن ٔاٰتان ةى هگاىاف پنا هچاؿة ا ةّٝاً يؿ

ٍاٰیىشمالت ظٍػ ةاالی ا ٌٰم ـ٤ؼاؿ شکٍمت ػؿ لایـ  ٍاٰی  ًؿا اف این لىا  ؼا٣ ٔ ٌٰم
 کننؼ.  می یىلافمان ػ
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ای وٍؿویان ػؿ ٌالیت ةٱغ پن اف انت٩اٯ ىةـ ظال٣ لایـ ٌالیات کىٍؿ، ٤ٝاٰیت 
ٍٰیت  ی مٱی امنیتی ا١٤ان کا ًای امنیتی ةىممئ کی اف اّٜای الت. ی ًي یا٤تىنیٌـ

ٍٰک چنین ا٘ ٍاٰی چاؿة ٌٰم  ػاؿػ: می اؿيوٍؿای انکىا٤ی 

ٍاٰی  ٌٰم ـاف منٍػنؼ. اورتاک کننؼگان ىةاونؼگان لایـ  ای نا امن نیق ٜین اشماك ؿا اة
ای ةین املٱٱی ىؼ٤منؼ تٍلٖ نیٌـ ىٍائی ىشمالت  ًتٍػ ٌِٝیت امنیتی ؿا ةية

ی ى، ٜمٱیات  ای مٱی امنیتی ا١٤ان، ىای نٙامی تٍلٖ نیٌـ
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ لایـ نیٌـ  ن پ ـ٤ؼاؿ شکٍمت نمتتىٌ شٍّؿ ؿٌف ا٤ٌق  ای نٙامی ٔ

ـگىتىػ می ٍاٰی چمتاٯ چنین تٍِیض ًنؼ. یکنت اف وٍؿویان ة ٌٰم  ؼ:ىػ می اف 

لىةا ٌذٍػ ٜؼٳ و٥ا٤یت ٌ شماةؼ ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ  ًٌٱض ک ًی؛ پٌـ ٌگ اف ٔـی٪ پـ
ـگىت ـاِػ ة ٍٰین مصٱی ا١٤ان ىػؿ پمت  ًمرؼػ ٌ گامونت مرؼػ ا٤ ٌٰتی ٌ ٣ٍ٥ٌ پ ای ػ

ـٌت ىٌ  ـػن ٤ ـمانؼىم چنان پیي کي ک  های پیاػۀ گـٌ ىان ٌ نیـٌ ىای ا٨تٍاػی، ٤
ٌٰت تىٍی٪ منٍػ ًپیٍلنت ة ًای وٍؿوی ؿا ةى ـ٤یت معا٥ٰین ؿا  ًػؿ نتیر ًالت ک هػ ٘

ـاػی کيػؿ نگ ٍٍٰژی مؾىا  مکاؿی آنى ًؼاونت ا٤ تی نیمت، ِٝی٦ ىةـ الاك ةاٌؿ ٌ ایؼی
ای نالامل لیالی ىالت، ؿ٨اةت  ًای معا٥ٰین مىاةىةا ػؿگیـی  ًک ًالت. آنچ ًلاظت

 ًةاونؼ ک می ذنگیؼنؼ( می ةا ٔاٰتان 199۱ ىًػؿ ػ ًمیان شٱ٩ات ائتال٣ وامٯ )ک
ٍالت ـای کمث ٨ؼؿت ٌ مناةٞای ٨تٱی ٌ تاله ىاف ظٍٍمت  ًةـظ ل ًةاوؼ ک می ة  ًپٌـ

ٍاذ کىتاؿ ٌ مرـٌشیت  ًم چنان منرـ ةىٌ  ًلاظت ًٌٱض ٌ جتات ؿا وؼیؼاً ةا چاٰي م
ـاػ ٜاٳ ـاف ػاوت: می ا٤ ـػػ. یک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی ةٱغ چنین اة  گ
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ٌا٨ٝیت ک ات  ًاکنٍن ةىا  همیان گـٌ  های نٙامی گمرتػىػؿگیـی  ًٜٱی اٰـ٠م این  مناٜف
ـ٨  ًةىا  م چنین ػؿگیـیىالت، ةا آن  های معتٱ٦ تتؼیٲ وؼى ًمصٱی میان شامیان ٤

ـ٨ ٍان یک ٜامٲ ذؼی ت٥ ت٩ٍیت  ًٌ ػؿ لٕض مصالت منرـ ة ها٤گنی ةا٨ی مانؼ ًٜن
ـػیؼ ٍاٰی چاؿکنت چنین هشٍّؿ ٔاٰتان گ ٌٰم  الت. یک تن اف اّٜای وٍؿای انکىا٤ی 

 گٍیؼ: می

ـػٳ ا٘ ٍا٨ث کىمکي  ًاؿ ػاوتنؼ کيم ـ٨ىیکی ػیگـ اف ٜ ئی ا٤قایي ظالء میان ا٨ٱیت  ًای ٤
 هاکرث اشقاب لیالی متىکٲ اف گـٌ  ًاین امـ ک ًة ًتٍذةاوؼ ةا  می ای ٨ٍمی ػؿ ٌالیت ةٱغى
ـنام ًٌ ة های ٨ٍمی مىعَ ةٍػى ةّٝی  ًاٰتت ًکننؼ ک می ای ٨ٍمی ٤ٝاٰیتى ًالاك ة

ـ٨ىکىمکي  ًؿلؼ ک منی نٙـ ًالتحناات ٌذٍػ ػاؿػ. ةا ٌذٍػ آن، ة ئی ةاٜخ ایراػ  ًای ٤
ـ٨  گٍیؼ: می ةٱغ چنین هةاوؼ. یک ػظرت مصٍٲ اف ػانىگا هٌلیٞ اذتامٜی وؼ ًت٥

ـػٳ ا٘ ٍامٞ ٜامٲ ػیگـ ىکىمکي  ًاؿ ػاوتنؼ کيم ـا ٨ٍمی ػؿ ذ ای ػاظٲ ٨ٍمی ٌ ٤
ای مصٱی مٝمٍالً ناوی اف ىـ چنؼ ػؿگیـی ىةاوؼ.  می ناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ این منأ٪

م چنان ىای انکىا٤ی ٌ ىکنرتٌٯ مناةٞ چٍن فمین، آب ٌ مماٜؼت  ًمٍٍِٜات مـةٍٓ ة
ٍاػگیىظٍٍمت  ممکن ةاٜخ ظىٍنت ىا  ةاوؼ، اما این ػؿگیـی می ای وعٍی ٌ ظان

ٍاؿػ منرـ ة هوؼ ًای ممٱصانى ـػػ.  ًٌ ػؿ ةما م ـاػ گ امننؼ لایـ ى٨تٲ ٌ مرـٌشیت ا٤
ـاگامنأ٪، مناٜف ةاوؼ.  می هٌ اؿاِی وعٍی ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ گمرتػىا  هات ؿٌی چ

ٍاٰی چاؿکنت چنین ا٘ ًیک تن اف اورتاک کننؼگان اف ٔت٩ ٌٰم  اؿ ػاوت:يؽکٍؿ ػؿ 
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ات  ـای فؿاٜت ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ مٝمٍٯ ةٍػمناٜف ٌ ػؿ  هةاالی آب آوامیؼنی ٌ آب ة
ات ةاالی آب ةاٜخ ػؿگیـی ممٱصان ٍاؿػ مناٜف انؼ. ةاونؼگان پائین ػؿیا  هوؼ ًاکرث م

 ًا نيآن ًآٌؿنؼ ٌ ػؿ نتیر منی ػلت ًمتنؼ ةىممتص٪ آن  ًآةی ؿا ک ًوکایت منٍػنؼ ک
متنؼ آب آوامیؼنی ؿا ظـیؼاؿی مناینؼ. ىمرتٍؿ  ًانؼ ةٱک ها مقاؿٛ ظٍػ ؿا اف ػلت ػاػيتن

ٌٰت آةاػ چنین ٍاٰی ػ ٌٰم  گٍیؼ: می یک تن اف ةاونؼگان 

ـاػ واکی وؼنؼ کى ٍ  ًم چنان ا٤ ات ةـظ ٍاػگی ٌ وعٍی مىعٍاً مناٜف ات ظان  ًالتمناٜف
ٌاد  وٍػ ٌ اگـ این  می ًػؿ من٩ٕىا  کىمکي ٌ ػؿگیـی ًای اذتاؿی اکرثاً منرـ ةىاف افػ
ـػ،  گٍنۀ ًةىا  ػؿگیـی ـاؿ نگی کامٲ تٍلٖ م٩امات مصٱی ٌ ةقؿگان مصٲ مٍؿػ ؿلیؼگی ٨
ـاػ های ظىٍنت آمیق وؼىػؿگیـی  ًمنرـ ة شیت ٌ کىتاؿ ا٤ ـػنؼ.  می ٌ ةاٜخ مرٌـ گ

ٍاٰی ظٱم چنینیک تن اف ػاني آمٍفان  ٌٰم  گٍیؼ:  می ػؿ 

ل :هعىامل مناؾع ٍا ًػؿ ذـیان پٌـ ٍامٲ ٜمؼىنٙـ ظ ات،  هی ػؿ مٍؿػ ةصخ ؿٌی ٜ مناٜف
ٍامٲ ٜمؼ ـػٳ ػٌ نٍٛ ٜ ات ؿا ونالائی منٍػنؼ ک هم ٍامٲ 1ٜتاؿتنؼ اف: ) ًمناٜف ٜ )

ات ة اف ٌالشیت ٌ٘ی٥ٍی،  هٌ لٍء الت٥اػ هومٍٯ ٤ماػ اػاؿی گمرتػ ًلاظتاؿی مناٜف

                                                           
ً الت کً ػؿ مصالت ظاٌی ٜمٱی می 176 ٌاد ةؼ یک ؿٌه ٠یـ الالمی شٲ مناٜف ـػػ کً ِمن ان ػظرت ی  افػ گ

ٌاد ٌ ذربان ظماؿت ةً ٤امیٲ ٨ـةانی ػاػه می ـای افػ ـتکث ة ٍاػه م  وٍػ.  اف ظان
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ـػٳ ة این ةاٌؿ  ًمٝا٤یت اف مرافات ٌ ٜؼٳ انکىا٣ متؼاٌٳ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی. م
ـای اػام ًمتنؼ کى ٍامٲ ٧ٍ٤ اٰؾکـ ػالیٲ الالی ة ایت ىٌ  ًمناٜف ًٜ م چنان ٜؼٳ ِؿ

ـػٳ ةٍػ ٍامٲ آنی 2کنؼ. ) می ؿا تّٝی٦ةىــ شاکمیت ٨انٍن ٌ تامین ش٧ٍ٩  ًک هم ٜ )
ات ک ل ًمـةٍٓ ة ًمناٜف ـنامىا  ؿٌیؼاػا، ى ًپٌـ ـای مؼت فمان  ًةاوؼ ک می ایى ًٌ ة ة

ـگقاؿ هکٍتا ات ة می ة ـات ػؿاف مؼت ؿٌی مناٜف ٌٰی تاجی گؾاؿنؼ اف ٨تیٲ  می ذا ًوٍنؼ 
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ  ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ پ ٌگ ٍؿی يم چنان انتعاةات ؿیالت ذمىپـ

 ای.. ىٌ وٍؿا 

ات ٍامٲ لاظتاؿی مناٜف ـػٳ ، شین ةصخ ؿٌی ٜ ٍانی شکٍمت مصٱی  ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘م نا ت
ـاػ ٌ شاکمیت ٨انٍن اف ذمٱ ًػؿ ؿالتای گمرته کنرتٌٯ ةـذامٝ  ًتامین مٍئٍنیت ا٤

ٍامٲ الالی نا امنی ٌ ةی جتاتی ػؿ ٌالیت ةٱغ ٌٰت ة می ٜ ظالی ذؼی  ًةاوؼ. ناکاؿآیی ػ
ٌٰتی نمتت ػاػىاػ يمرشٌٜیت ن ٍامٲ ٜمؼۀ این ظال ناوی اف م ًوؼ ک های ػ یقان ٜ

ـػٳ ة می اف ٌالشیت ه٤ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػ هگمرتػ ٤ماػ  ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًةاوؼ. م
ٌٰت ٌ  ًاف ٌالشیت مىکٱی الت ک هاػاؿی ٌ لٍء الت٥اػ ػؿ متاٳ لٍٕس لیمتم ػ

ٍاٰی  می ٌ ػاؿای اةٝاػ معتٱ٦ همٍذٍػ ةٍػ ًػؿذامٝ ٌٰم ةاوؼ. یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف 
ـاف نٙـىـ واين  منٍػ: ی چنین اة

ـػٳ گقاؿه ػاػنؼ ک ٌالٕ ًم ٍ  ًظٍیي ظٍؿی ) ٌٰتی ة هةافی(، ؿو  ًٌ اظتالك ػؿ اػاؿات ػ
ٍٰیت متاؿف  ًای کىاػ يالت. ن هیک ؿ٤تاؿ ٜاػی تتؼیٲ وؼ  ًةا ٤ماػ اػاؿی ؿا ة هممئ

ٍاننؼ یا منی ػاؿنؼ، هؼيٜ ٍا منی ت ـػٳ  ًنؼ تا ٜٱیىظ ـنؼ. م ٤ماػ ا٨ؼامات ذؼی ؿٌی ػلت گی
ٌٰتی ٌ ػؿ لٕض ذام ًاؿ ػاوتنؼ کيم چنان ا٘ى نیق  ٤ًٝماػ اػاؿی ظاؿد اف لاظتاؿ ػ

 گٍیؼ: می ةٱغ چنین هٌذٍػ ػاؿػ. یک تن اف مصٍٱین ػانىگا
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ـػٳ  ـای اؿتکاب ى٤ـ  ًنىان منٍػنؼ کم چنان ظأـ ىم ـ نٍٛ ىنگ مٝا٤یت اف مرافات ة
ـایم )چ ـایمی ک ًذ ـایم ٤ٝٱی( ة ًانؼ چ ًاؿتکاب یا٤ت ًػؿ گؾوت ًذ یک نٍؿٳ تتؼیٲ  ًذ

ٌٰت ًةاٜخ ایراػ ٤اٌٱ ًک هوؼ ـػٳ ٌ ػ ٍاؿػ این ٤ـ  می میان م نگ منرـ ىوٍػ ٌ ػؿ ةما م
ـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ می ای وعٍیىظٍٍمت  ًة ـػػ. م ٍ  ًک گ ٍٰین، ٨ ٍاٰی  ٨ًّائی هپ ٌ لاؿن

ـا ىممئٍٯ ىا  اػيلایـ ن ًنگ مٝا٤یت اف مرافات نمتت ةىػؿ امـ تـٌیز ٤ـ  متنؼ فی
ـایم ؿا ةؼٌن مرافات ؿ ىا  آن ـتکتین ذ ٍاٰی  می اىم ٌٰم لافنؼ. یکی اف ةقؿگان مصٲ ػؿ 

ٍٰک ا٘  اؿ ػاوت:يچاؿة

ـػٳ ٍامٲ ٜمؼ ًگٍینؼ ک می م ػؿ  ًمناٜف هٜؼٳ پیرش٤ت اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی یکی اف ٜ
ػنؼ ک می ٌالیت ةٱغ ـٌت  ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان ػؿ مرمٍٛ ا٤ٌق ٍاػی ٌ ٜؼٳ ٤ ةی ل

ٌٰت ؿا کا ًنمتت ةا يای اوت١اٯ )کاؿ یاةی( اٜتامػ آنى ات  ًٌ منرـ ة هي ػاػىػ مناٜف
ٍامٞ وؼ ٜؼٳ  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًالت. ةاونؼگان ٌالیت ةٱغ ة هػؿ ػاظٲ ٌ ظاؿد ذ

ا يةاوؼ. آن می مٍذٍػیت لیمتم ٨ٍی آمٍفوی یکی اف ةقؿگرتین مىکالت این ٌالیت
ٍاػ ة ًالتؼالٯ منٍػنؼ ک ـاػ ةی ل  ٥ٰین ؿاای وٍؿوی ٌ معاى هلاػگی ٤ـیث گـٌ  ًا٤

ـػٳ ٤ـفنؼان وان ؿا ة می  ًظٍؿنؼ ٌ ػؿ ٌٍؿت ٜؼٳ مٍذٍػیت لیمتم مٍجـ آمٍفوی، م
ـلتنؼ ک می مؼاؿك ػؿ پاکمتان ـأی ؿا ٤ً آمٍفنؼ. یک تن اف مص٩٩ان  می ػؿ آنرا الالٳ ا٤

 منایؼ: می هةٱغ چنین اواؿ  هفن اف ػانىگا

ـٌت  ٍامٲ تاجیـ گؾاؿ ةاالی ػؿگیـی  ًای اوت١اٯ اف ذمٱىمیقان ةمیاؿ ةٱنؼ ٩٤ـ ٌ ٜؼٳ ٤ ٜ
ـػنؼ ک ـػٳ تاکیؼ ک ـػیؼ. م ی  ًػؿ ٌالیت گقاؿه گ ٍامٞ منٌق ةا وامؿ فیاػی اف  ـاهمىذ

ـاػ ةیکاؿ ػؿ مُٝـ پیٍلنت ة ـاؿ ػاؿنؼ. یک آمٍفگاؿ فن ػؿ ٰیم ًا٤  ٣ٍ٥ًٌ معا٥ٰین ٨
 ػاؿػ: می اؿيا١٤ان چنین ا٘ ًٜاٰی ٜایى
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ـػٳ ا٘ ًػؿ ؿاةٕ ات ػؿ ٌالیت ةٱغ، اکرث م ٍامٲ آنی مناٜف ـٳ ٌٱض  ًػاوتنؼ ک اؿيةا ٜ ٌگ "پـ
ـػیؼ، ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان" ات گ ا يتا تإمین ٌٱض. آن هةیىرت مٍذث ا٤قایي مناٜف

ـاػی ؿ  ًمتنؼ کىةاٌؿمنؼ  ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان تٍلٖ ا٤ ٌگ وٍػ  می ربیىپـ
ٍا ًة ًک ـمانؼىذنگ  ًان اػامىمنٍٙؿ ش٥ٚ منا٤ٞ وان ظ اػی يپیىین ذ همتنؼ. یک ٤

 گٍیؼ: می چنین

ـانی ٜمی٪ ظٍػ ؿا نمتت ة ـػٳ نگ ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان  ًاینک ًم ٌگ پـ
ژہیک  ًای آن ة هن وؼةـظال٣ مامٍؿیت تٝیی ٌٰتی تتؼیٲ وؼ پٌـ ـاف ػاوتنؼ؛  الت٦ هػ اة

ـان این ةٍػنؼ ک ـػٳ مىعٍاً اف این نگ لىاػ ين ًم ػظاٰت ٌ ن٥ٍؽ  ًای امنیتی ػؿ این پٌـ
ـنام ٨ًٍی ػاوت ـای متاؿف  ًٌ اف این ة کننؼ ٌ این امـ  می اةقاؿی هةا معا٥ٰین الت٥اػ هة

ـػٳ ٜاػی ػؿ ياورتاک ٌ ل ٍاٯمگیـی م  ؿالتای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیات وان ؿا فیـ ل
ٍاٰی ن می ٌٰم ـػ. یکنت اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ   گٍیؼ: می یىـواية

ـػنؼ ک ـػٳ ظأـ نىان ک ـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ؿلیؼگی ة ًم ٌگ ٍانی پـ  ًنات
ـگىت ـاػ ة ـٌت ـاىومٍٯ تامین امنیت ٌ ٤ ًة ًرشایٖ ا٤ ـای آنىم آٌؿی ٤ ا يای و١ٱی ة

ـگىت هةاٜخ وؼ ـاػ ة معا٥ٰین ةپیٍنؼنؼ ٌ وامؿ فیاػی اف  ًة هػٌةاؿ  ًتا تٝؼاػ فیاػی اف ا٤
ـاػ ٌٱض ػٌلت ٌ آنانی ؿا ک ٍا ًا٤ ل ًنت ةان پیٍلىظ ٌٱض انؼ، ػؿ شاٰت ةالتکٱی٥ی  ًپٌـ

ـاؿ ػ ای معا٥ٰین ٌ وٍؿویان ػؿ ٌالیت ةٱغ ى ًت٩ٍیث وتک ًؼ ٌ این امـ منرـ ةى٨
ـػیؼ ٍاٰی چمتاٯ شین  ًالت. یک تن اف ذنگرٍیان پیىین ٔاٰتان ک هگ ٌٰم ةٝؼاً ػؿ 
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ـػٳ  ًظأـ اورتاک ػؿ پـٌل ٨ًتٲ ٌی ة ٨ًتٲ ؿلیؼ )اٰتت ًة ًظان ًةافگىت ة گ٥تگٍ ی م
 نتٍػ(، چنین گ٥ت:

ـاف  ات اة ٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ مناٜف ـامٍن ن٩ي پ ـػٳ انت٩اػات وؼیؼی ظٍػ ؿا پی م
ٍاؿػ متٝؼػ ؿا یاػآٌؿ وؼنؼ کيػاوتنؼ. آن ـمانؼ ٔی آن ًا م ٍٰین مصٱی ى٤ ان ٌ ٜماکـ پ

ـاػ ؿا ن٩ْ منٍػنؼ ک ، ًای ظٍػرسانىاین ن٩ْ وامٲ ٨تٲ، ػلتگیـی  ًش٧ٍ٩ ةرشی ا٤
ـػٳ  می اظاؽی ٌ ٌِٞ ماٰیات ٠یـ ٨انٍنی ٍٰین  ًم چنان اؽٜان ػاوتنؼ کىةاونؼ. م پ

ٍٰیت ظٍػ مٝمٍالً ػؿ ػؿگیـی  ـا ٨ٍمی ىمصٱی ةـظال٣ ن٩ي ٌ ممئ ای ػاظٲ ٨ٍمی ٌ ٤
منٍٙؿ ش٥ٚ منا٤ٞ  ًوٍػ تا ٔـ٣ م٩اةٲ ة می آن ًاین ػظاٰت منرـ ة ًةاونؼ ک می یميل

ٍٰگـ  هظٍػ ةا گـٌ  ٍاٰی و ٌٰم  اؿ ػاوت:يا٘ هٔاٰتان ةپیٍنؼػ. یک تن اف ػانىرٍیان ػؿ 

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـکق ػؿ ٌالیت ةٱغ، ت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان یک ىای گـٌ ىػؿ ذـیان متاٳ ةصخ  ی متم

 ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة ًة امنرا ؿاىتؼاةیـ ٜمٱی، مصٱی ٌ منالِث ةمرت اذتامٜی  ًلٱمٱ
ٍامٲ ؿیى ات ونالائی منٍػنؼ ک ًٜ م آن ٜتاؿت انؼ اف: ت٩ٍیت ٌ اٌالشات ىا ًای مناٜف

ـنامىاػ ين ٌٰتی مصٱی، ؿوؼ ة ای انکىا٤ی ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی، ت٩ٍیت میکانیقٳ ى ًای ػ
ات ٌ ػؿگیـی  ًای مصٱی ؿلیؼگی ةى ـػٳ ٜاػی ػؿ پـٌلىمناٜف یز اورتاک مٍجـ م  ًا، تٌـ

ٍا ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ، ٌ ؿلیؼگی ة ـػ. پیىن می ٌٱض ؿا اف ةین ًمٱی کٜ اػات ٨ٍی ٌ ية
ـای تإمین ػؿ کٲ تصت چ ـػٳ ة ـتتٖ ةيٜمٱی م ـنؼ.: ى ًاؿ مٍٍِٛ آتِی م ـاؿ میگی  م ٨

ـػٳ ة تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات:  ؿاه ًیگان ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًػؿ مرمٍٛ م
ٌامؼاؿ، أمینان اف ٌالشیت ٌ مرشٌٜیت ن ای شکٍمت مصٱی ىاػيتامین ٌٱض ٌ جتات ػ

ـػٳ ػؿ مرمٍٛ ٜؼٳ کنرتٌٯ ٌ ٩٤ؼان مرشٌٜیت ن می ػؿ ٌالیت ةٱغ ٌٰتی ىاػيةاوؼ. م ای ػ
ٍانائی ًؿا ة ـ٤یت ٌ ت ٍ  ها ػؿ الت٥اػيآن ٜؼٳ ٘ ٌٰت نمتت ًـیي٨ همٍجـ اف ٨  -نؼىػ می ػ
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 ٍ ـای اٜامٯ کنرتٯ ةـ ذمٝیت ٌ ؿلیؼگی مماملت آمیق ة ًـیي٨ ه٨ ات  ٤ًکتٍؿ اٌٱی ة مناٜف
ـان ػؿ مرشٌٜیت ػؿ ن ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ ک می مصٱی ٌٰتی يةص اػ ػ

اف ٌالشیت ٌ ن٥ٍؽ ػالالن ٨ؼؿت  ه٤ماػ اػاؿی، لٍء الت٥اػ هالالاً ناوی اف میقان گمرتػ
ٌٰت ٍاٰی ن می ػؿ مصٲ ٌ ذنگماالؿان ةاالی ػ ٌٰم ی ىـ وايةاوؼ. یکنت اف ةقؿگان مصٲ ػؿ 

 اؿ منٍػ:يػؿ ةصخ چنین ا٘

 چنین گ٥ت:ىا ً م چنان یک آمٍفگاؿ فن ػؿ یکی اف ٰیمى

ـػٳ ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة ًة  ًاػ منٍػنؼ کيپیىن مىکٲ ٜؼٳ مرشٌٜیت ٌ کنرتٌٯ مٍجـ، م
ٌٰتی چىاػ يایراػ ٌ گمرته ن ی ةرشی ممٱکی  ًاف نٙـ لاظتاؿ ٌ چ ًای ػ اف نٙـ نیٌـ

ـان مٱی ٌ ةین املٱٱی ةاوؼ کىةایؼ  ـنام ًؼ٣ مىرتک ةافیگ ای تامین ٌٱض ػؿ ى ًػؿ ة
ٍٰگـ ىٌالیت ةٱغ ػظیٲ  ٍانان و ـػ وٍؿای ذ  همنٝکن کننؼ همتنؼ. نٙـ یکی اف اّٜای م

ـػٳ ػؿ این مٍؿػ  ةاوؼ: می ات٥ا٧ نٙـ م

ٍاٰیػؿ لٕ هٌیژ  ًؿٌی الت٩الٰیت شکٍمت مصٱی مٱکی ة ًةا آنک ٌٰم ـػٳ تإکیؼ ىا  ض  م
ـػنؼ، اماػؿ مرمٍٛ ة ٍا٤٪ ةٍػنؼ ک ًمیک ی  ًاین امـ م ـ٤یت نیٌـ ای مٱی ىاؿت٩ای ٘

ٍٰین مصٱی ػؿ ؿالتای تامین ٌٱض ٌ جتات  ًامنیتی ة ٍٰین مٱی ٌ پ ومٍٯ اؿػٌی مٱی، پ
ـػٳ اف اٜتامػ نمتی ةاالی اؿػٌی مٱی گقاؿه ػاػنؼ  می یک امـ رضٌؿی ٌ الفمی ةاوؼ. م

ٍاؿػ آنٌٰی  ٍٰین مصٱی وکایت  ها اف ةـظٍؿػ آٍٰػيػؿ اکرث م ٍٰین مٱی ٌ پ ٌ فوت پ
ـػٳ ة ـنام ًیک لٱمٱ ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًمنٍػنؼ. ةا ٌذٍػ آن، م ةا شامیت ماٰی ىا ً ة

ـنام ـای تامین ٌٱض ماننؼ ة ٍٰین مصٱی ػ٤رت ذی آی  ًمتٍیٲ کننؼگان ٌ ا٨ؼامات مصٱی ة پ
ٍ ای ى( آملان ٌ وٍؿا GIZفیؼ ) ػؿ امـ ؿ٤ٞ ظالء اٜتامػ ىا ً ای انکىا٤ی ٨ـیؿاىٌٱض ٌ و

ـػٳ ٌ نیٌـ  ٍٰین مٱی ةمیاؿ ممؼ ٌ محمـ ةٍػىمیان م ـػٳ گقاؿه منٍػنؼ ک های پ  ًانؼ. م
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منٍٙؿ رشیک لاظنت مىکالت  ًة ًاین ا٨ؼامات شیحیت ذٱمات ٜمٍمی ؿا ػاوتنؼ ک
ـ٤ت ٍٰین مٱی ةا م٩امات ؿٌی ػلت گ ٍ  ًپ ـای  ًکانیقٳ تقکیمی ًة هوؼنؼ ٌ ةاا٩ٰ ـاػ ة ا٤

ٍٰین مصٱی تتیؼٯ وؼ  انؼ.  هالتعؼاٳ ػؿ پ

ل ٍا ًػؿ متاٳ پٌـ ـػٳ تاکیؼ منٍػنؼ کىنٙـظ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى هظٱٞ لالس گـٌ  ًی، م
ـ٤ؼاؿ شکٍمت ػؿ امـ مى ًٌ لایـ مٱیى اؿ ن٥ٍؽ ػالالن ٨ؼؿت ػؿ مصٲ ٌ يای ٔ

ٌٰتی یک امـ مىاػ يذنگماالؿان ةاالی ن ٍان ٌٱض ٌ  می ٌ اف این ٔـی٪ هم ةٍػيای ػ ت
ٍاٰی ت٩ٍیت منٍػ. اف این ذ ٌٰم ٍايجتات ؿا ػؿ لٕض  ـػٳ ٨ٍیاً ظ ـاٳ  ًان اػامىت، م ٌگ پـ

متنؼ. یکی اف اّٜای فن ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی )ػایاگ( ػؿ ٌالیت ةٱغ ى هظٱٞ لالس گـٌ 
ٍاٰی ػ ٌٰم  گٍیؼ: می ؼاػی چنینىوٍؿای انکىا٤ی 

ـػٳ ػؿ مرمٍٛ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک ـان ػؿ مرشٌٜیت، م یک شکٍمت  ًشین ةصخ ؿٌی ةص
ـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ رضٌؿی  مصٱی پالعگٍ، و٥ا٣ ٌ مٍجـ ة

ـای تٕتی٪ م٩٤ٍان می ـػٳ ؿٌی نیاف ة ـنام ًةاوؼ. متاٳ م ای اٌالشات ػؿ شکٍمت ى ًة
ٌٰتی آٍٰػ ًمصٱی ة ـػن م٩امات ػ ـای ةـ ٔـ٣ ک ایت  ًة هومٍٯ ا٨ؼامات ة ٤ماػ ٌ ٜؿ

ـػنؼ. یک تن اف مصٍٱین لاالؿی ػؿ التعؼ ًاٌٲ وایمت ٌٰتی مصٱی تاکیؼ ک اٳ کاؿمنؼان ػ
ـػٳ ؿا چنین ظالٌ هػظرت ػؿ ػانىگا  منٍػ: ًةٱغ نٙـیات م

ـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ ک ـ٤یت ن ًم ٌٰتی ماننؼ اػاؿ ىاػ ياؿت٩ای ٘ ٜاٰی نٙاؿت،  های ؽیـةٖ ػ
ٍاٰی ـػٳ ةـ نىا  لاؿن ـای ىاػ يٌ مصاکم ٌ أمینان اف نٙاؿت م ٌٰتی یک امـ مربٳ ة ای ػ
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ـ مقاؿ رشی٦ يةاوؼ. یکی اف ةقؿگان مصٲ اف و می اف ٌالشیت همصٍ ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػ
 اؿ منٍػ: يچنین ا٘

ػؿ ذـیان  نگ معافیت اؾ مخاؾات:هةا فؽ  هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ل ٍا ًپٌـ ایت ش٧ٍ٩ ةرش،  ًی، متاٳ اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کىنٙـ ظ تـٌیز ٌ ٜؿ

ٌٰت، ؼ٣ مىىنگ مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ ىةا ٤ـ  هت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن ٌ متاؿف  رتک ػ
ـػػ.  هةین املٱٱی ةٍػ ًمؼنی ٌ ذامٝ ًذامٝ تا ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ تامین گ

ٍاٰی ظٱم ػیؼگا ٌٰم ٍانان  ـػ وٍؿای ذ ـػٳ ؿا چنین ى هنٙـ یکی اف اّٜای م ای مىرتک م
 کنؼ: می ًظالٌ

ـانی  ـػٳ نگ ـاةـ م٥ ًة ًای ٜمی٪ ظٍػ ؿا ػؿ ؿاةٕىم ٌاژ يظٍٍمت ػؿ ة ةىــ ش٧ٍ٩  هٍٳ ٌ 
ـا ةاٌؿ ةـ این الت ک ـاف ػاوتنؼ فی ٌاژ  ًاة ٌاؿػ وؼىاف ٤ـ  هاین  ٍاؿػ  ٌ ػؿ هنگ ٠ـب  ةما م

ـػٳ اؽٜان منٍػنؼ کىا  نگ ا١٤انىػؿ م١ایـت ةا الالٳ ٌ ٤ـ  ـاؿ ػاؿػ. م ای ىچنین ةاٌؿ  ٨ً
ٍالت ـػاوت ناػؿلت اف ش٧ٍ٩  ًمن٥ی ةـظ ت، متاٳ اورتاک يةاوؼ. اف این ذ می ةىــاف ة

ـنام ـػنؼ تا ةىــ ی اف ش٧ٍ٩ ىای آگاى ًکننؼگان اف ا٤قایي تٝؼاػ ٌ کی٥یت ة شامیت ک
ا١٤انی ةاوؼ،  ًػؿ مٕاة٩ت ةا رشایٖ ذامٝ ًٌ ش٧ٍ٩ فن ؿا کةىــ ٍٳ ػؿلت ش٧ٍ٩ يم٥

ٍاٰی ػ ٌٰم ـ٤ی منایؼ. یکی اف اورتاک کننؼگان اف   ؼاػی چنین گ٥ت:ىمٝ

ٍا ـػٳ ظ مٝا٤یت اف مرافات  نگىان ت٩ٍیت شاکمیت ٨انٍن ٌ ظتم ٤ـ ىػؿ مرمٍٛ م
ـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ ةاوؼ. اکرثیت مٕٱ٪ اورتاک ًٌلیٱىا  وؼنؼ تا این ء ة
ای شاکمیت ٨انٍن ٌ مصاکم ةایؼ ػؿ ىاػ ياٌالشات ػؿ ن ًاػ منٍػنؼ کيکننؼگان پیىن
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ـا٧ تٍذ ـای ایراػ نىا  تاله ًمص ـاؿ ػاوتىاػ ية ٌٰتی و٥ا٣، پالعگٍ ٌ مٍجـ ٨  ًای ػ
ـ٤نت ػلت ةاوؼ. لاٯ  هػؿ لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ ذـیان ػىا  آٌؿػ ٜٱی اٰـ٠م پؾی
ـًٌگؾوت ٍانین ٌ شٍّؿ ن ً، مىعٍاً ػؿ ٜ ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ منأ٪ ىاػ ياٌالس ٨

ـػٳ ةّٝی لاشات ؿا ونالائی منٍػنؼ ک  ةیىرت ًنیافمنؼ تٍذ ًػٌؿ ػلت ٌالیت ةٱغ، م
ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ ٌالیت ةٱغ ٌ ٜتٍؿ ىاػ يتقکیۀ کاؿمنؼان کٱیؼی ن ومٍٯ ًةاوؼ ة می
ٍاٰی چمتاٯ چنین يآن ٌٰم ـػ اف  ا اف ٤ٱرت ا٤کاؿ ٜمٍمِی مصٱی. یکی اف اورتاک کننؼگان م

 منٍػ: هاواؿ 

ـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ کًػؿ ظامت ٍانین ذامٞ ٌ  ًا٨ؼامات ة ً، م م چنان ىومٍٯ ٔـس ٨
اف ٌالشیت ػؿ  هةا ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػ همنٍٙؿ متاؿف  ًاٌالشات لاظتاؿی ٌ م٩ـؿاتی ة

 ًاػ ةيػؿ ؿالتای الت٩الٰیت این ن های لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ٜامٲ کٱیؼی ٌ ٜمؼىاػ ين
 مينگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ مىػؿ مصٍ ٤ـ  هٌ ةاآلظـ  ًوامؿ ؿ٤ت

 اؿ ػاوت:يء ا١٤ان چنین اًٜ٘اٰی ٜایى ًةاوؼ. یک تن اف آمٍفگاؿان فن اف ٰیم می

ل تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی: ٍاًػؿ ذـیان پٌـ ء اورتاک ًمىی، ىء نٙـ ظ
ـٌىپیرش٤ت  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًکننؼگان ة ا٨تٍاػی ٌ ء انکىا٣ ًای مصمٍك ػؿ ٜ
ـٌت ًومٍٯ ت٩ٍیت تٝٱیم ٌ تـةی ًاذتامٜی ة ای و١ٱی ٌ شٍٍٯ أمینان اف ى، ایراػ ٤

ـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ یک امـ رضٌؿی ًة ًػلرتلی مماٌیان  انکىا٣ ة
ـػٳ ؿا چنین ظالٌ هةاوؼ. یکی اف آمٍفگاؿان فن اف ػانىگا می ـػ: ًةٱغ نٙـیات م  ک

ـػٳ ة ـػنؼ ک هاین امـ اواؿ  ًػؿ کٲ م م اف ى –ایراػ نٙاٳ تٝٱیم ٌ تـةیۀ ٤ٝاٯ ٌ مٍجـ  ًک
 ٌ ٌٍٰیت  –م اف نٙـ کی٥یت ػؿك ىنٙـ فیـ ةناء  ٌٰت ٌ ذامٝىةایؼ ػؿ ٌؼؿ ا  ًای ػ

ـاؿ ػاوتيذ ـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ ک ًانی ٨ یۀ يای کا٤ی ػؿ ؿالتای تىفیـ لاظت  ًةاوؼ. م
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ـای متٝٱمین ةیىرت ٌ ؿ٤ٞ مىکٲ افػشاٳ ػؿ مکاتث مٍجـ م ىةاوؼ؛  می ٌن٣ٍ ػؿلی ة
ـ٤یت مٝٱمین ٌ ؿٌی نیافمنؼ  ًچنان شٍٍٯ أمینان اف کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةی اؿت٩ای ٘

ـ٤نت نٍاب تٝٱیمی ػؿ مٕاة٩ت ةا رشایٖ ٌ ٍانائی متٝٱمین ػلت گ ةاوؼ. یکی اف  می ت
 منٍػ: هةٱغ چنین اواؿ  هش٧ٍ٩ ػانىگا همصٍٱین اناث اف ػانىکؼ

ـػٳ ػؿ مرمٍٛ ة ٍا٤٪ ػاوتنؼ ک ًم ـای ىـٌت ایراػ ٤ ًاین امـ ت ای و١ٱی، مىعٍاً ة
ٍا ٍان تاجیـ ٜمی٪ ٌ ػؿاف مؼت ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةٱغ ظ ؼ ػاوت. ىنمٲ ذ

ـا٤یائی، فیـ لاظت  ًاؿ منٍػنؼ کيا ا٘يآن ای ىٌٱض ٌ جتات نمتی، م٨ٍٝیت کٱیؼی ذ١
ٍانائی ٌ پٍتانمیٲ ؿا ة ی ةرشی ٨ٍی این ت ٍان ًة ًک هٌالیت ةٱغ ػاػ ًمٝترب، ٌ نیٌـ یک  ٜن

ـػٳ گ٥تنؼ ک گؾاؿی پایؼاؿ ػؿ لکتٍؿ فؿاٜت  ًرسمای ًا٨تٍاػ مٍجـ ُٜـ انؼاٳ منایؼ. م
ٍاىا  ماننؼ گمرته فمین ٌ لیمتم آةیاؿی کا٤ی ةاٜخ ؿوؼ ا٨تٍاػ ؿٌلتا ا يؼ وؼ. آنىظ

ـػنؼ ک هم چنان اواؿ ى ٌٰتی ماننؼ نماذی، کىمي پاکی، ىتٍؼی  ًک ای ظٌٍٍی ٌ ػ
ٍٰیؼ ؿ٠ٌن ٌ رشکت  ـٌت  می ٰتنیات ػؿ ٌٍؿتیای ىت ٍاننؼ ٤ ای و١ٱی ؿا ایراػ مناینؼ ىت

ـنؼ. یک تن اف آمٍفگاؿان ػؿ یکی اف مکاتث چنین گ٥ت: ًک ـاؿ گی ٌٰت ٨  مٍؿػ شامیت ػ

ـػٳ  ات ػاظٲ ٨ٍمی مٝمٍالً ناوی اف مٍٍِٜات  ًم چنان گ٥تنؼ کىم میقان ةٱنؼ مناٜف
 ًا التؼالٯ منٍػنؼ کيةاوؼ. آن می ای انکىا٤یىمماٜؼت  ًچٍن ػلرتلی مماٌی ة

ٌنؼان ش٪ ػاؿنؼ يو منؼ وٍنؼ،  هـ يای انکىا٤ی ةىاف مماٜؼت  ًٍٔؿ مماٌیان ًتا ةـ
ٌٰت؛ ٌ متٍیٲ کننؼگان ةین  ٌاةٖ لیالی ٌ اؿتتأات ةا ػ ةؼٌن ػؿ نٙـ ػاوت ٨ٍمیت، ؿ

ای انکىا٤ی ىمماٜؼت  ًت شٍٍٯ أمینان اف تٍفیٞ مماٌیانيذ ًاملٱٱی ا٨ؼامات مٍذ
ـنؼ ٌ ة ًة ـٌت  ًومٍٯ نیاف لنری ؿا ؿٌی ػلت گی ـػٳ ٤ ژہنؼ تا ىػم ای انکىا٣ ى پٌـ

ات مصٱی اف ةین ـ يػؿ و ًؿٌػ. یکی اف اورتاک کننؼگان فن ک می ؿا نٙاؿت کننؼ، مناٜف
ـػ: می مقاؿ رشی٦ فنؼگی  کنؼ، ةصخ ؿا چنین ظالً ک
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ٍا فعاالن و مضؽةین ىلس: هؼفیعگی ة ـػٳ ػؿ مرمٍٛ تاکیؼ ىػؿ متاٳ ذـیان نٙـ ظ ی، م
ـػنؼ ک ٍانان ٌ  هشٍٍٯ أمینان اف اورتاک گمرتػ ًک ـػان، فنان، ذ ـػٳ ٜاػی اٜم اف م م
ـای م٩٤ٍیت ىا  ا٨ٱیت لىة ـػٳ  می ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ یک امـ الفمی ًـ نٍٛ پٌـ ةاوؼ. م

ٍامٞ ک ًمگیـی ٌلیٞ ذامٝيل ًمٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک ی وؼ ًمؼنی، فنان ٌ ا٨ىاؿ ذ  هػامئا منٌق
ل ـػٳ مصٲ اف  ًةٍػنؼ، ػؿ ػؿ ذامٝیت پٌـ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ماٰکیت آن تٍلٖ م

ٍايةاوؼ. اف این ذ می میت ظاً ةـظٍؿػاؿىا ـػٳ مىعٍاً ظ ان اورتاک ٌلیٞ ىت، م
ای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ٌالیت ةٱغ وؼنؼ. یکی اف ةقؿگان ى ًتمؼنی ٌ فنان ػؿ کمی ًذامٝ

ٍاٰی ن ٌٰم  ی چنین گ٥ت:ىـوايمصٲ اف 

ػ: ًاف ذامٝیکی اف ٤ٝاالن فن   مؼنی ا٤ٌق

ـػٳ پیىن ـػنؼ کيم ٍ ىةاونؼگان ةٱغ ػاؿای ٤ـ  ًاػ ک ات ٌ نگ ٨ ی شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
ـػمیىای مصٱی اف ٔـی٪ وٍؿا ىکىمکي  این ةاٌؿ ةٍػنؼ  ًػؿ کٲ ة ًمىةاونؼ.  می ای م

ات مصٱی ٤ّای لیالی ٌ اذتامٜی ؿا ىتٕتی٪ چنین میکانیقٳ  ًک ای شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
ٍا ًة ـػٳ ٜاػی ةا یکؼیگـ تٝامٲ مناینؼ ٌ  ًؼ آٌؿػ کىمیان ظ ـ٤ین ىػؿ آن م م چنان ٔ

ٍکات گ٥تگٍ  ـای ٌٱض لىػؿگیـ ػؿ چ یم ةاونؼ. یکی اف ةقؿگان مصٲ اف يای محمـ ة
ٍاٰی ةٱغ چنین ا٘  اؿ منٍػ:يٌٰم
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ػ: ٍاٰی ظٱم چنین ا٤ٌق ٌٰم ٍانان   یکی ػیگـ اف اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ذ

ٍامٲ معـب ٌٱض، ًمنٍٙؿ ؿلیؼگی ة ًة ـات من٥ی ٜ ٍا تاجی ـػٳ ٨ٍیاً ظ ةاونؼ  می ان آنىم
ل ًة ًا ٔاٰتان کيتن ًن ًک لىؿ  ًپیٍنؼنؼ ةٱک می ٌٱض ًپٌـ ةـ  ًمٍاٰص ٌٱض ٌ ًربان پٌـ

ـلی وٍنؼ..  ًای ٜینی تقکیىالاك مٝیاؿ  ـػٳ ػؿ مٍؿػ مٝیاؿ ًنگامی کىٌة ـای ىا  اف م ة
ـلیؼ ًةـؿلی ٌ تقکی ء ًمؼنی کمیت ًیکی اف اّٜای ذامٝ ًک ًآنچ ًا ةيآن ًمىوؼ،  هپ

 منٍػنؼ: هاؿ ػاوت، اواؿ يٌٱض ٌالیت ةٱغ ا٘

 اظات مؽظمهپینن .5
ل ٍاًػؿ ٍٔٯ پٌـ ـػٳ ػؿىء نٙـظ یم لاظنت يمنٍٙؿ ل ًاػات ؽیٲ ؿا ةيمرمٍٛ پیىن ی، م

ـان ةین املٱٱی ٌ ذامٝ ٌٰت، ةافی گ ـای ؿلیؼگی ة هء مؼنی ػؿ گ٥تگٍی لافنؼًػ ٜٱٲ ٌ  ًة
ات ػؿ ٌالیت ةٱغ اؿائ ٍامٲ اٌٱی مناٜف ـػنؼ: ًٜ  ک

ـنام –( 1) ای ظولتی مزلی:هاظ هتلىیت ن ـ٤نت ة ای ى ًشٍٍٯ أمینان اف ؿٌی ػلت گ
ـ٤یت ة کا٤ی اٌالشات ٌ ـ٤یت نیٌـ  ًاؿت٩ای ٘ ـػن ٘ ای امنیتی ا١٤ان ػؿ ىمنٍٙؿ ةٱنؼ ة

ٍ  هامـ الت٥اػ ـنام ًة ًـیيء ٨همرشٌٛ اف ٨ ا؛ ا٨ؼامات ىای انکىا٣ فیـةنا ى ًومٍٯ ة
ـاٳ  هت متاؿف يذ ٌگ ٍٰین مصٱی ماننؼ پـ ٍٰین مٱی ٌ پ ای ىةا ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٣ٍ٥ٌ پ

ٍٰین مصٱی، میکانیقٳ  ٍٰین مصٱی ٌ  ًتقکی ای مصٱی ٨ٍی ةـؿلی ٌىپ منمٍةین ذؼیؼ پ
ل ًاػام ای مٱکی ىاػ يای ةیىرت میان نى( شٍٍٯ أمینان اف گ٥تگٍ 2) ء ػایاگ؛ًپٌـ

ـػٳ ٜاػی ػؿ لٕض مصٱی ة ٌٰت ٌ م ٌنؼان ٌ يمنٍٙؿ ؿ٤ٞ ظالی اٜتامػ میان و ًػ ـ
 شکٍمت مصٱی. 

( شٍٍٯ 1) نگ معافیت اؾ مخاؾات:هةا فؽ  هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
 هٌیژ  ًةةىــ ٍٳ ش٧ٍ٩ يی ةیىرت ةاونؼگان ٌ م٩امات مصٱی اف م٥ىآگا ًأمینان نمتت ة

ـنام ـنؼۀ ٔی٦ ٌلیٞ اف  ًی کىی ػىای ٌلیٞ آگاى ًش٧ٍ٩ ةرشی فنان اف ٔـی٪ ة ـگی ػؿ ة
ای ى هتی، ةقؿگان مصٲ، اشقاب لیالی، گـٌ ىربان مؾىومٍٯ ؿ  ًای اذتامٜی ةى هگـٌ 

ٌٰ ٍانان ٌ م٩امات ػ ایت شاکمیت ٨انٍن ٌ ظتم ٤ـ 2تی ةاونؼ؛ )ذ نگ ى( تّمین ٜؿ
ـ٤یت ٌ  ـ٤نت ا٨ؼامات مىعَ اؿت٩ای ٘ مٝا٤یت اف مرافات اف ٔـی٪ ؿٌی ػلت گ

ـکناؿی م٩امات آٍٰػ ًؿٌی لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ة ًاٌالشات لاظتاؿی ک  ًة هومٍٯ ة
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ـکق ةاوؼ؛ ىکننؼگان اف ٌالشیت  ه٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػ شٍٍٯ أمینان اف ای ٌ٘ی٥ٍی متم
ٌتقکیۀ م٩امات ةٱنؼ پای ًالاك اٌٲ وایمت ًالتعؼاٳ ة ( 3؛ )ًلاالؿی؛ ٌ ةـؿلی ػ٨ی٪ 

ـ٤یت ن ٍاٰی ٌ  هومٍٯ اػاؿ  ًةا ٤ماػ ة های مٱی متاؿف ىاػ ياؿت٩ای ٘ ٜاٰی نٙاؿت، لاؿن
 مصاکم. 

ـنام1) تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی: ای پایؼاؿ انکىا٣ ى ً( شامیت اف تٕتی٪ ة
م ىػؿ لٕض کىٍؿ ٌ  ًمنٍٙؿ ت٩ٍیت نٙاٳ ؿلمی تٝٱیم ٌ تـةی ًـی ٌ ؿٌلتائی ةيو

ـٌت  ٍامٞ مصٱی  ً( شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیان2ای و١ٱی؛ )ىچنان ایراػ ٤ ذ
ـػٳ ػؿ ؿالتای نٙاؿت اف ىمماٜؼت  ًة ٍامننؼ لافی م ژہای انکىا٤ی ٌ ت ای ى پٌـ

 . ًانکىا٤ی ػؿ لاش

( شٍٍٯ أمینان اف مٍذٍػیت 1) ء ىلس و اظغام مخعظ:هپؽوفرامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن 
ـای ػظیٲ لاظنت ٌ کمث نٙـیات گـٌ ىا  میکانیقٳ ةنا ةـ ػالیٲ لنتی ػؿ  ًای کى هة
ـ٤ت ًشاوی ـاؿ گ ٍانان ٌ ا٨ٱیت  ًانؼ ة ٨ً ـ٤نت این ىومٍٯ فنان، ذ ای ٨ٍمی ٌ ػؿ نٙـ گ

ـای نیٲ ةىنٙـیات ػؿ متاٳ پالن  ٌام ًای ٌالیتی ة ء مؼنی ًشامیت اف ذامٝ (2) ؼاؿ؛ٌٱض ػ
ـػٳ اف ٔـی٪ آگا ًة ٌٰت ٌ م ی ػؿ مٍؿػ مٍٍِٜات ىی ػىمنٍٙؿ ؿ٤ٞ ظالی اٜتامػ میان ػ

ژہیٲ يم چنان تمىٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ  ًمـةٍٓ ة وکایات  ًای ؿلیؼگی ةى پٌـ
ـات من٥ی  های متاؿف ى( شٍٍٯ أمینان اف مٍذٍػیت میکانیقٳ 3ةاونؼگان مصٲ؛ ) ةا تاجی

ل ٍامٲ معـب پٌـ ـاػی ک ًء ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةًٜ ٌتقکیۀ ا٤ ربی ىػؿ ؿ  ًومٍٯ اؿفیاةی 
ل ـگىت ًپٌـ ـاػ ة ـاؿ ػاؿنؼ ٌ نیق ا٤ م چنان ٜؼٳ تصمٲ ٥ٍٜ ىٌٱض ٌ  ًپـٌل ًة ًٌٱض ٨

ـایم ِؼ ةرشی. ـایم ذنگی ٌ ذ  ٜامٱین ذ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض مٍٍِٜات ٌ یا٤ت ؿاه ًاین ن٩ى  منٝکن ًای کٱیؼی ؿا ةٍٕؿ ظالٌى ًمصٱی ة

ـکق گـٌ  ًلافػ ک می ـاػی ٌ  ًمٍاشت 12ی، ىػؿ وي ةصخ متم رسٌی  25م٥ٍٲ ان٥
ٌنؼ يو 144ةا شؼًٌػ ىا  هػؿ ذـیان مىٍؿ  ًکىا  هػیؼگا ـػ ٌ 8۱)ـ ػؿ ٌالیت  (فن 64 م

ـکق گـٌ ىالت. اورتاک کننؼگان این ةصخ  هذٍفذان مٕـس وؼ ـػٳ ىای متم ی ؿا م
ومٍٯ ةقؿگان مصٲ، ذنگرٍیان الت٪ ِؼ  ًة ًمعتٱ٦ اف ا٨ىاؿ اذتامٜی ٌ لیالی ذامٝ

ٌٰت، انرمن  ـاػ ةی کاؿ، ظربنگاؿان،  ًای ذامٝىػ مؼنی، اّٜای وٍؿای ٌٱض ٌالیتی، ا٤
ـاػ ةا ن٥ٍؽ، ةقؿگان ػینی، ؿئین ًای ظانىظانم  ، ةیرا وؼگان، اّٜای وٍؿای ٌالیتی، ا٤

ٍاٰی  ٌٰم ـاػ ىا، کاؿمنؼان لافمان ىوٍؿای انکىا٤ی  ٌٰتی، ػکانؼاؿان ٌ ػیگـ ا٤ ای ٠یـ ػ
ٍا ؼ.ىػ می تىکیٲ ٌنؼ نٙـظ ٍان ةعى ًی ةىؿ ٍ  II ًی اف مـشٱٜن ـػٳ ىگ٥تگ ای م

ـػٳ" یاػىناٳ "گ٥تگٍ  ًمنتٝؼ ة ًا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض )ک وٍػ( تؼٌیـ یا٤ت؛  می ای م
ـنام ٌنؼ یک ة ومٍٯ کمیمیٍن  ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ  ًک همٱی ةٍػ ًاین ؿ

ٍا ًا١٤انمتان ةةىــ ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ٌنؼان ٜاػی يو 45۱۱ی اف ةیي اف ىمنٍٙؿ نٙـظ ـ
ـای ٌٱض )یک ن٩ى ؿاه ًن٩ى 34تا  هانؼافی وؼ ؿاها١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ   ؿاه ًمصٱی ة

ـای  ـػػ. ٌالیت( ٔـس  ـىة  گ

ـای ٌٱض اینمت ک ؿاه ًؼ٣ ن٩ىى ٍامٲ مصٱی  ًمصٱی ة شتی االمکان تصٱیٲ ذامٞ اف ٜ
ػؿ ٌالیت منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات  ونالایی مکن ؿاای مىشٲ  ؿاهٌ  ًؿا اؿائىا  ػؿگیـی

ـػػ. إ ذٍفذان ت  مین گ

 فاصتاؼ حغؽافیائی، تؽکیث حمعیتی و فیافی .2
ٍان یکی اف ٌالیات وامٰی کىٍؿ ػؿ ٤اٌٱ ًذٍفذان ة: حغؽافیا کیٱٍمرتی  6۱۱شؼٌػ  ًٜن

ـکق آن  هکیٱٍمرت مـةٞ ةٍػ 11789وامٯ رش٧ کاةٲ م٨ٍٝیت ػاؿػ. مماشت ذٍفذان  ٌ م
ـاؿ ػاؿػ ٌ ػؿ کاٯ ذٍفذان ػاؿای يکیٱٍمرتی و 13۱ـ ورب٠ان ػؿ يیٝنی و ـ مقاؿ رشی٦ ٨

ـای ناٳ ٌ م٨ٍٝیت آن 11 ٍاٰی )ة ةاوؼ.  می ؿٌلتا 45۱کنیؼ( ٌ  هةاال نگا ًن٩ى ًا ةيٌٰم
ةاوؼ.  می م مـفىػؿ ذنٍب ةا رسپٲ ٌ ػؿ ٠ـب ةا ٤اؿیاب ٌالیت ةٱغ، ذٍفذان اف رش٧ ةا 

ـکمنمتان اف ٔـی٪ ػؿیایىذٍفذان  آمٍ )ةقؿگرتین ػؿیا ػؿ  مچنین ػؿ وامٯ ةا کىٍؿ ت
 ةاوؼ.  می م مـفىػؿ نقػیکی ظٖ مـفی ذاؿیمت،  ً( کًمن٩ٕ

ٍا منٍػىای ىلاظتاؿ لٕصی ذٍفذان ؿا ةیىرت ػوت  ٍاؿ اشت ٌ ت٩ـیتإ ػٌ لٍٳ این  هم
ٍا ًای نیمىٌالیت ؿا فمین  ـای آةیاؿی ٌ ىاف کمتٍػ  ًکنؼ ک می ظىک اشت میىگی آب ة

ـػ ٌ نتٍػ لیمتم  می ؿنز ؿ منأ٪ ؿٌلتاییای ٤ٍٱی ػىمچنین ذاؿی وؼن لیٲ ى ة
 .وٍػ می مى٤اِالب ٌِٝیت ةؼتـ 
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ـکقی اف لاٯ  ًةـ الاك ػ٤رت اشٍای :حمعیت و تؽکیث كىمی و نژاظی ، ذمٝیت 2۱12م
ـلؼ ک تن 5121۱۱ ًذٍفذان ة ـػان ٌ يتن آن 26۱6۱۱ ًمی تن ػیگـ ؿا فنان  2515۱۱ا ؿا م
ـػٳ ػؿ منأ٪ ؿٌلتایی ٌ  79 ؼ. شؼٌػىػ می تىکیٲ ؼ م ـػٳ ػؿ منأ٪  21ػٌؿ ؼ م ػٌؿ

ـکیث نا می ـی فنؼگیيو آن ؿا افةیک،  هةعي ٜمؼ ًمگٍن ٨ٍمی ػاؿػ کىکننؼ. ذٍفذان ت
ـکمن، تاذیک، پىتٍن ٌ   ؼ. ىػ می تىکیٲىا  هقاؿ ىت

ـکمن ٍاٰی ىا  ت ٌٰم ـ٨ین، منریٱگ، ىٜمؼتإ ػؿ  ای وامٰی ٌ رش٨ی ةعًٍٍ ػؿ ظمیاب، ٨
ـػیان ٌ نؼ ىػ می ةقؿگرتین ذمٝیت ٨ٍمی ؿا تىکیٲ ًکىا  کننؼ. افةیک می فنؼگی ًآ٨چ م

ٍاٰی  ٌٰم ٌاػی ىا  ٌ ٤یْ آةاػ ٌ پىتٍن ًای ػؿفآب، ٨ٍه تپىػؿ  ای ى)ٜمؼتإ کٍچی( ػؿ 
ٍاؿ ٨ٍه تپى ٍاذًم ٍ  هػ ً، ظ ایی اف ػوت ىةعي  ًکننؼ ک می ٌ ػؿفآب فنؼگی ً، آ٨چهک

 هػؿ ورب٠ان، ٤یْ آةاػ ٌ ظانی٩اىا  وامؿی اف ٜـبؼ. ػؿ ِمن ىػ می ا نیق تىکیٲؿ ٰیٱی 
 . 177کننؼ می فنؼگی

میقان ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ػؿ ذٍفذان ةمیاؿ ةااللت. مناةٞ  :مناةع ظتیعی و تىلیعات اكتياظ
ـانتىٔتیٝی چٍن گاف، ن٥ت، لٱ٥ـ، ف٠اٯ لنگ ٌ لنگ  ا ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ، يای گ

ـاد آن ـکق ذؼیؼ تإمین گاف هآ٠اف نىؼا ةمیاؿ ِٝی٦ ٌ یا شتی ياما التع گاف  -الت. یک م
ـکق مؼؿن ػؿ يػؿ و 2۱12 می هػؿ ما -هوؼ ه٤رشػ ٌٰین م ـػیؼ. این ا ـ ورب٠ان ا٤تتاس گ

کننؼ ٌ  هؼ ةرای لٍظت ن٥تی اف گاف الت٥اػىػ می امکانىا  مٍتـ ًة ًا١٤انمتان الت ک
ٍان ة می این ؿا ٍان یک گاٳ م ًت ـ٤ت. این يٜن م ػؿ ش٥ا٘ت اف مصیٖ فیمت ػؿ نٙـ گ
ژہ میٱیٍن  2.7متٱ٢  ً( ةUSAIDای ةین املٱٱی امـیکا )ىکمک  هةا شامیت ماٰی اػاؿ  پٌـ
 . 178الت هػؿ ؿٌف انراٳ وؼ قاؿ مرت مکٝث گافى 2۱ؼ٣ تإمین ىػاٰـ ةا 

ؼ فمین  85شؼٌػ  ًک هوؼ هتعمین فػ :ن و ؾؼاعتمالکیت ؾمی ای ذٍفذان ػؿ ىػٌؿ
ـات ٌ آلیث پؾیـی  15اظتیاؿ  ؼ کٲ ذمٝیت این ٌالیت الت ٌ ةـ الاك اؿفیاةی ظٕ ػٌؿ

ٍاػ 22میالػی  2۱۱8ٌ  2۱۱7ای ىمٱی اف لاٯ  ؼ ظان فمین ػلرتلی ػاؿنؼ. این  ًةىا  هػٌؿ
ؼ( ةمیاؿ پایین  16فمین ػؿ ذٍفذان ةٝؼ اف کاةٲ ) ًتا ػلرتلی ة هامـ ةاٜخ وؼ ػٌؿ

کتاؿ ى 2۱۱۱۱ًؼ کىػ می کتاؿ ؿا تىکیٲى 215753ای فؿاٜتی ىفمین  ةاوؼ. ػؿ مرمٍٛ
ٌاؿ  هةاوؼ. ٜمؼ می کتاؿ ػیگـ آن ذنگٲى 1۱۱۱ٌ -ةا آب ةاؿان -آن اؿاِی ػیمی تـین پیؼا

، کنرؼ ٌ انگٍؿ های ؿ٠ٌنی، ظـةٍف ى ً، ػانًفؿاٜتی ذٍفذان ؿا گنؼٳ، ٠ٱرات، ذٍ، پنت
ٍکناؿ مصمٍب .179ؼىػ می تىکیٲ   وٍػ. می ذٍفذان یک ٌالیت ٜاؿی اف ک

                                                           
ٍناما، ٤ربٌؿی  177 ـ٤ی ٌالیت ذٍفذان، ی  2۱14مٝ
ٍناما، ٤ربٌؿی  178 ـ٤ی ٌالیت ذٍفذان، ی  2۱14مٝ
ٍناما، ٤ربٌؿی  179 ـ٤ی ٌالیت ذٍفذان، ی  2۱14مٝ
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شقب ذنتي الالمی  ًٌِٝیت لیالی ػؿ ذٍفذان ة :ای فیافی و رکىمتعاؼیهتزلیل 
رب این شقب، شامی ىةعأـ ذرناٯ ػٌلتم ؿ ىا  افةیک ًا١٤انمتان )ذنتي( اؿتتآ ػاؿػ ک

ذنتي ػؿ این ا شقب يا شاکمیت تنيآینؼ. اما ةٝؼ اف لاٰ می اٌٱی این شقب ةىامؿ
ٌالیت، ػیگـ اشقاب لیالی ماننؼ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان )ذمٝیت( ٌ شقب الالمی 

ـتیث ةا شامیت تاذیک ًنیق ة ظٍػ ؿا ػؿ این  هم٤ٍ٪ وؼنؼ تا ذایگاىا  ٌ پىتٍنىا  ت
ٌنی ةـ رس ٨ؼؿت نیق ػؿ این ٌالیت آلیث ىٌالیت تحتیت کننؼ. ذنتي اف ػؿگیـی  ای ػؿ

 الت. هػیؼ

 گیؽی: انىاع و عىامل ظؼگیؽیتزلیل ظؼ  .3
 انىاع ظؼگیؽی

ـػٳ ٜمـؼتإ وـٍؿهىػؿ نىمت  :ربی ظالتانهؼ  هةها  مىؼل ربی ىـؿ  ًةـىا  ای مىٍؿتی مـ
ٍان ت ًٔاٰتان ؿا ة ٍان منٍػنؼ.  هؼیؼ ٜمؼيٜن ـاةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ذٍفذان ٜن  ػؿ ة

ـػٳ تعمین فػنؼ ک ٔاٰث ممٱض  13۱۱تا  1۱۱۱ػؿ مرمٍٛ شؼٌػ  ًػؿ فمان این رسٌی، م
ـاػ مصٱی ةعًٍٍ اف ٔت٩ات پایین  ػؿ رسارس ذٍفذان ٤ٝاٰیت ػاؿػ. اکرث ٔاٰتان ؿا ا٤

ـاػ ةىػ می تىکیٲ ـای  ًؼ. این ا٤ ٌٰت ة ٍانی ػ ػٰیٲ ةیکاؿی، نا امیؼی اف ٦ِٝ ٌ یا نات
ـاػی ک ًذمٞ ٔاٰتان پیٍلت ًظؼمات ػؿ این ٌالیت ة ًاؿای  هةا انگیق  ًانؼ. ةناةـین وامؿ ا٤

ٌ ػؿ ِمن یک تٝؼاػ مىاٌؿین وٍؿوی  هانؼ ةمیاؿ مصؼٌػ ةٍػ ًٔاٰتان پیٍلت ٤ًکـی ة
ای ممٱض اف ٌالیت ٤اؿیاب، رسپٲ، ةٱغ ٌ ى هاؿ، تٝؼاػی اف گـٌ ىٱمنؼی ٌ ٨نؼىپاکمتانی، 

  ةاونؼ. می ذٍفذان نیق ػؿ میان وٍؿویان مٍذٍػ

ـکق گـٌ  ـػان( ػؿ متاٳ وي ةصخ متم مٍؼا ةا این ىی ةٍٍؿت ىاورتاک کننؼگان )فنان ٌ م
ٍا٤٪ ةٍػنؼ ک هػیؼگا ـ ىةؼینمٍ، ٌِٝیت امنیتی ػؿ ذٍفذان ةا گؾوت  2۱۱5اف لاٯ  ًم

 وٍػ.  می وٍػ. ٌِٝیت ٤ٝٱی امنیتی ٌشىتناک تٌٍی٦ می لاٯ ةؼتـ

ٍا٤٪ ةٍػنؼ: يیک مٝٱم فن ػؿ و هاورتاک کننؼگان ةا این َػیؼگا ًمى  ـ ورب٠ان م

ـا  -الالی ٔاٰتان ػؿ ػوت ٰیٱی هپایگا ًگٍینؼ ک می اورتاک کننؼگان ای ىیکی اف ٌص
ـاؿ ػاؿػ. این من٩ٕ ًل ًة هةقؿگ ٌٌٲ وؼ ةا ػاونت  ًٌالیت )٤اؿیاب، رسپٲ ٌ ذٍفذان( ٨
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ٍ ًتپ ـای ذنگ  هةٍػ ای ظٍب الرتاتیژیکىای پمت ٌ ةٱنؼ یکی اف مکان ى هٌ ػؿ  ه، ک ٌ ة
 ةاوؼ.  می ای چیـیکی منالثى

ٍاٰی  ٌٰم ـػٳ  ٍان م ًٌ ػؿفآب ؿا ة ًای ٨ٍه تپىاکرث م ٍاٰی يٜن ٌٰم ای نا ؤمن ػؿ ىمرتین 
ـا٤یایی ة هةعىی اف ػوت ٰیٱی ؿا تىکیٲ ػاػ ًذٍفذان مىعَ منٍػنؼ ک  ًٌ اف نٙـ ذ١

 ةاوؼ. می آن ٌٌٲ

ٍاٰی ػؿفآب:  ٌٰم  مالشٙات یکنت اف ةقؿگان ؿٌلتایی اف 

ٌ  :ظالالن مزلی كعؼت ـػٳ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ؿا ىؿ  ًةـ وٍؿوگـی ة هٜال ربی ٔاٰتان، م
 ػاننؼ.  می نیق ػؿ ایراػ وٍؿوگـی ٌ ةی جتاتی ػظیٲ

ٌٰت ٌ نیـٌ  ًگٍینؼ؛ ػالالن ٨ؼؿت ة می اورتاک کننؼگان ای امنیتی ا١٤ان ىػٰیٲ ٦ِٝ ػ
ـاتـ اف ٨انٍن   کننؼ:  می ؿ٤تاؿػؿ ٌالیت ذٍفذان ٤
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 ًمنایؼ؛ ة می ٌ التؼالٯ هتتٝیْ ٨ٍمی ؿةٖ ػاػ ًػیگـ این ؿٌیؼاػ ؿا ة هیک اورتاک کننؼ
ـ٤نت شاکمیت  هپىتٍن ٌ ناػیؼای ذرناٯ ػٌلتم ةا اذتامٜات ىظىن نیـٌ  ًٜٱت ؿاةٕ گ

ـػمی ػاؿػ: ىا٨ٱیت  ًػؿ تتٝیْ ٜٱی ًؿیى ٨ًانٍن ػؿ این ٨ّی  ای م

ـانی ظٍػ ػؿ مٍؿػ ٨ؼؿمتنؼ وؼن ػالالن ٨ؼؿت ػؿ یک تٝؼاػ  ػیگـ اورتاک کننؼگان نگ
ای ىةا ػیگـ ٌالیت  ًاین امـ ػؿ م٩ایم ًگٍینؼ ک می ٌ هٌالیت ذٍفذان ؿا مٕـس منٍػ

ـػٳ تإجیـ من٥ی ةگؾاؿػ. می ٌ هوامٰی ػؿ ذٍفذان ةمیاؿ ةاال ةٍػ ٍانؼ ةـ ش٧ٍ٩ م  ت

 گٍیؼ:  می مؼنی ًیکنت اف اّٜای ذامٝ

 گٍیؼ:  می فن ػیگـ هاورتاک کننؼ یک
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تتٝیْ  ًاورتاک کننؼگان گقاؿه ػاػنؼ ک :ای كىمی و فیافیهو تلقیم ةنعی ها  ؼكاةت
ٍٰین ٌالیتی ٌ ى٨ٍمی، ؿ٨اةت نالامل لیالی، نتٍػ  مکاؿی میان ذرناٯ ػٌلتم ٌ ممئ

ف نا ؤمنیى ٜٱت ةی  ًالت. ػؿ ِمن ة هٌ ؿوؼ ػؿ ذٍفذان وؼ ًمانٞ تٍلٝىا  مچنین ةٌـ
ٌٰتيتٍذ ـکقی ة ی ػ  الت.  هم وؼىشٲ این مىکٲ این ٌِٝیت ةؼتـ  ًم

ـػ گقاؿوگـ ؿاػیٍ چنین تٍِیض ػاػ:   یک م

ٌنؼ ورب٠انی ةا ياف لٍی ػیگـ یک و ٍٰین  ًگٍیؼ ک می انت٩اػ اف ذرناٯ ػٌلتمـ ةا ممئ
 مکاؿی نؼاؿػ:ىمصٱی 

ـانی ةاٜخ  ًای ٨ٍمی ٌ لیالی کىػؿ مٍؿػ مصـک ىا  یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فنان ةا ةافتاب نگ
 گٍیؼ:  می هایراػ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت وؼ

اظتال٤ات مٍذٍػ ةـ رس فمین ةعًٍٍ ػؿ  ًاورتاک کننؼگان ة :ؾمین و آباصتالف ةؽ رس 
 منٍػنؼ.  ه، اواؿ هـگق شٲ نىؼى ًٜٱت اظتال٤ات ٨ؼیمی ک ًة ًػوت ٰیٱی؛ ذائیک
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 یک ةقؿگ ٨ٍمی ػؿ این ةاؿ چنین گ٥ت:

 ػؿ ِمن یک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی گ٥ت:

وٍػ. ؿئین وٍؿای  می ـ تإمینين هژػىمنتٞ اٌٱی آب این ٌالیت اف رسپٲ ٌ ػؿیای 
ٍاٰی ٤یْ آةاػ چنین گ ٌٰم  ٥ت: انکىا٤ی 

 ةاوؼ.  می ٌالیت رسپٲ ػؿگیـ ًاةٌالیت ذٍفذان ةا مىکٲ مى ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک

ٍامٲ ػاظٱی ٌ ظاؿذی.  :ای حنگه همزؽک نا ؤمنی ػؿ ذٍفذان ػٌ مصـک یا ٜامٲ ػاؿػ: ٜ
ٌٰت، نتٍػ ىاػ يػؿ ػؿٌن ن هاورتاک کننؼگان؛ ةی کاؿی ٌلیٞ ٌ ٩٤ـ، ٤ماػ گمرتػ ای ػ
 ای امنیتی ِٝی٦، ا٨تٍاػ ذنگ،ىشاکمیت ٨انٍن، ةی ٜؼاٰتی، شکٍمتؼاؿی ِٝی٦، نیـٌ 

ٍامٲ ػاظٱی  ًنتٍػ مىاؿکت اذتامٜی، تتٝیْ ٨ٍمی ٌ ؿ٨اةت نا لامل لیالی ؿا ة ٍان ٜ ٜن
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ٍامٲ ظاؿذی نا ؤمنی اف لٍی اورتاک کننؼگان ةؼین ٌٍؿت ظالٌ  ًمىعَ منٍػنؼ. اما ٜ
ـػیؼ: ؿاةٕ ٌٰت ػؿ ػیگـ ٌالیات،  ًگ ٌٰت ػؿ ذٍفذان ٌ ٜنارص ِؼ ػ میان ٜنارص ِؼ ػ
 ةین املٱٱی.  ًامٝاف پاکمتان ٌ ذ ًن٥ٍؽ ٌ مؼاظٱ

ـػٳ رشایٖ ٩٤ـ ٌ ةی کاؿی ىػؿ ذـیان نىت   ای مىٍؿتی، م
ٍان مصـک  ًؿا ة هگمرتػ ٍان منٍػنؼ. اکرث اورتاک کننؼگان ةٍٍؿت  های ٜمؼىٜن ػؿگیـی ٜن

ـػٳ ٜاػی ة ًی کیک ٌؼا تإکیؼ ػاوتنؼ؛ ػؿ ٌٍؿت ـگق ىتٍػ نیاةؼ، يٌِٝیت ا٨تٍاػی م
ٍاٌٱض پایؼاؿ  ـاؿ نع ـ٨ ـػٳ ة ًا اػٜا منٍػنؼ کيؼ وؼ. آنىة ٜٱت ةی کاؿی ٌ نا  ًاکرث م

ٌٰت ػؿ اؿای ٍانی ػ  انؼ.  ٣ٍ٥ًٌ ٔاٰتان پیٍلت ًظؼمات ة ًامیؼی ٌ ةعأـ نات

 چنین گ٥ت: هیک التاػ ػانىگا

ٍاٰی ٨ٍه تپ ٌٰم ـػ ٜاػی اف   :ًتإکیؼ ػاوت ک ًیک ٤

ٍاذ ٍ  ًیکنت اف ةقؿگان ؿٌلتای ظ  اف ٌِٝیت ػاؿػ:  ًاؿفیاةی مىاة هػٌ ک
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ةعًٍٍ ػؿ میان  ه٤ماػ گمرتػ :، صىیه صىؼی و نتىظ راکمیت كانىنهفقاظ گقرتظ
ٍٰین ٨انٍن گؾاؿ یکی اف مٍٍِٜات شاػ ةٍػ ک ـػیؼ. ةـ الاك ىا  ػؿ متاٳ ةصخ ًممئ مٕـس گ

ٌٰت  می اورتاک کننؼگان این امـ ةاٜخ ًگ٥ت ـاةـ ػ ـاػ ٜاػی ػؿ ة  ًا٨ؼاٳ کننؼ ٌ ةوٍػ تا ا٤
ٌٰت ة  ًة ًیکنت اف ذنگرٍیان الت٪ الت ک هپیٍنؼنؼ. ػؿ ؽیٲ ػیؼگا ٣ٍ٥ًٌ ٜنارص ِؼ ػ

 ةٍػ:  ٣ٍ٥ًٌ ٔاٰتان پیٍلت ًٜٱت ٤ماػ ٨تأل ة

ٍا٤٪ ػاوتنؼ ک ٌا٨ٝیت ت ٤ماػ ةیىرت ػؿ میان  ًیک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگان ؿٌی این 
ٍٰین ةٱنؼ پایىؿیالت   ٌذٍػ ػاؿػ.  ًای ؿػی٦ اٌٯ ٌ ممئ

 یک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی چنین گ٥ت:
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 یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فن گ٥ت:

 یک مٝٱم چنین گ٥ت: 

ـانی  ػؿ متاٳ  ًای ظاٌی ةٍػ کىٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ؿیالت مٝاؿ٣ ٌالیت ذٍفذان یکی اف نگ
ـػیؼ: لاکنین ىنىمت  نتٍػ یک لیمتم  ًذٍفذان ةاٌؿ ػاؿنؼ کای مىٍؿتی مٕـس گ

آمٍفوی ٨ٍی ٌ ٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ؿیالت مٝاؿ٣ ٌالیت ةاٜخ ِٝی٦ وؼن ةیىرت آمٍفه 
ٍاننؼ  می ؿاشتی ًنٙـ اورتاک کننؼگان وٍؿویان ػؿ این ٌالیت ة ًوٍػ. ة می ػؿ ذٍفذان ت

ٍاػ ؿا مٍؿػ الت٥اػ ـاػ ةی ل ـاؿ ػ ها٤  نؼ. ىظٍػ ٨

ٍاٰ ٌٰم ٍاذیک ةقؿگ ؿٌلتایی اف  ٍ  ًی ظ  چنین گ٥ت:  هػٌ ک
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ـػین اِا٤ ٍاٰی م ٌٰم  منٍػ:  ًیکنت اف لاکنین 

تتٝـیْ ٨ـٍمی، ظـٍیي ظـٍؿی، نتـٍػ ٌشـؼت ٌ ؿ٨اةـت نالـامل  : نتىظ مناؼکت احتامعـی
ٍامٱی انؼ ک ًلیالی اف ذمٱ  وٍنؼ.  می ةاٜخ ٌذٍػ ذنگ ػؿ ذٍفذان ًٜ

 چنین گ٥ت: ًاین ممئٱ ًة هةا اواؿ  ًٰیمآمـک یک 

ـکق گـٌ ىػؿ متاٳ ةصخ  :اكتياظ حنگ  ًی اورتاک کننؼگان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کىای متم
ةاوؼ ٌ التؼالٯ وان این  می ٌٱض ػؿ این ٌالیت ًا٨تٍاػ ذنگ مانٞ اٌٱی ػلت یاةی ة

ـای ةّٝی اف ٤ٝاٰین ةا ن٥ٍؽ رشایٖ ٤ٝٱی ذنگ ةاٜخ امتیافات ا٨تٍاػی ًةٍػ ک  ة
 وٍػ.  می
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 منٍػ: ًیک مٝٱم فن اِا٤

ـاػ ذنگ ؿا ة ًم تٍِیض ػاػ؛ چگٍنىیک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی  ٍان یک  ًةّٝی اف ا٤ ٜن
ـٌت ٜایؼاتی ةعًٍٍ ػؿ رشایٕی ک ـٌت  ٤ً  ای و١ٱی کم الت، میؼاننؼ: ى٤

ذؼا اف  ًمنٍػنؼ ک می اورتاک کننؼگان اػٜا :عیع و اؼعاب اؾ فىی عنارص ضع ظولتهت
ـػٳ ػؿ ٌٍؿت ن ٍاؿػ م ٍامٲ ا٨تٍاػی، ػؿ ةّٝی م مـگ  ٣ٍ٥ًٌ ٔاٰتان ة ًپیٍلنت ة ًٜ

 انؼ.  هؼیؼ وؼيت

ٍاٰی ػؿفآب گ٥ت: ٌٰم  یک ذنگرٍی الت٪ اف 

ٌٰت  ًتن اف اورتاک کننؼگان ةچنؼ  :ةعؼفتاؼی اؾ فىی فعالین ظولت ةـظٍؿػ ناػؿلت ػ
ـکی ک ًمصٱی ة ٍان مص ـػٳ ؿا مترٍؿ ًٜن ٌٰت ة ًلافػ تا ة می م  ًذمٞ ٜنارص ِؼ ػ

 منٍػنؼ.  هپیٍنؼنؼ، اواؿ 
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 منٍػ: ًم چنین اِا٤ىیک مٝٱم 

ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ متاٳ ةصخ  :نتىظ امنیت منافث  ًاؿ منٍػنؼ کيی ا٘ىای متم
ـلٍنٲ نیـٌ  ـػٳ  های امنیتی ا١٤ان کا٤ی نتٍػىوامؿ پ ـای م ـای تإمین امنیت پایؼاؿ ة ة

ٍاٰی اف مناةٞ ٌ امکانات کا٤ی ةـظٍؿػاؿ ٌٰم  ةاونؼ: منی ةعًٍٍ ػؿ لٕض 

ٍاذ هیک مناینؼ ٍاٰی ظ ٌٰم ـػمی اف  ٍ  ًم  چنین گ٥ت: هػٌ ک

ـکق گـٌ  ٍٰین  هی، اورتاک کننؼگان ةٍٕؿ ٜمؼىػؿ ِمن، ػؿ ذـیان وي ةصخ متم اف پ
ـػمی ػؿ ٌالیت ذٍفذان ناؿاِی ةٍػنؼ.  م

 یک وعَ ةا ن٥ٍؽ گ٥ت:
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ٍاٰی ػؿفآب چنین گ٥ت: ٌٰم  یک ةقؿگ ٨ٍمی اف 

ـنام :ةی اثؽ ىلس هپؽوف ٌٰت ؿا ة هٌٱض اػاؿ  ًاذنؼا یا ة  ًپیٍلنت ة ًمصٱی ٜنارص ِؼ ػ
ـٌل ـنام می وٍؿوگـی تىٍی٪ ًةعىیؼن ة ًٌٱض ٌ ظامت ًپ  ًمنایؼ ٌ ػؿ ٍُٜ ةـ الاك ة

ـٌت 185ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ا يآن ًای ممٱکی ؿا ةىای و١ٱی ٌ آمٍفه ى، ٤
ـانی ة ؼ.ىػ می هٌٜؼ این  ًمنٍػنؼ ک هاواؿ  ًاین ممئٱ ًةا این شاٯ اورتاک کننؼگان ةا نگ
ٜنارص ِؼ  هـگاىا اػٜا منٍػنؼ؛ يالت. آن هـگق ٜمٱی نىؼىٌ  هػؿٌٟ ةٍػىا  هٌٜؼ ًمى

ٌٰت ة ـٌل ًػ  ًوٍػ ک می ها ػاػيآن ًا١٤انی ة قاؿى 2۱پیٍنؼنؼ، ٩٤ٖ یکتاؿ متٱ٢  می ٌٱض ًپ
ٌٰت ًة همین ٜٱت ػٌةاؿ ى ًٌ ة هاین پٍٯ اٌٱن کا٤ی نتٍػ  ٣ٍ٥ٌ ٜنارص ِؼ ػ

ـٌل هاػاؿ پیٍنؼنؼ.  می ـای پ ٌٱض ػؿ لٕض ٌالیتی؛ یٝنی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ  ًممئٍٯ ة
ـا ة ٍٰیک ؿا ػاؿػ، فی ٌٰت ٌ  ٜٱت ًاورتاک کننؼگان ة ًگ٥ت ًذٍفذان وکٲ لمت اؿتتأات ةا ػ

ـٌل ٍجـیت ػؿ پ ػٰیٲ ٌذٍػ ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی، وٍؿای ٌٱض  ًاػ٠اٳ مرؼػ ٌ ة ًنتٍػ م
 ٌالیتی الت٩الٯ ٜمٲ نؼاؿػ. 

ـکق ٌیژ ىػؿ متاٳ ةصخ  ای ٤ٝٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ اّٜای آن ػؿ ٌالیت ىگی  های متم
ـػیؼ ٌ ظالٌ  ةاوؼ:  می چنینىا  آن ةـ الاك ن٩ٲ ٨ٍٯ ًذٍفذان اؿفیاةی گ

 : هیک التاػ ػانىگا

                                                           
180 ـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان می  ـػاوتً ٌ  ة ٍنت ة گٍیؼ؛ آن ٜؼه اف ذنگرٍیان الت٪ کً ػلت اف ظى
ـػ ٌ ةـ الاك شاکمیت ٨انٍن فنؼگی کننؼ ٌ ػلت اف شامیت ٜنارص ِؼ  ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا ةً پؾی

ـػ ـػاؿنؼ، ػؿ اذتامٜات م ٌٰت ة ـای تٝٱیم ٌ آمٍفه ىای ػ ٍاىنؼ وؼ ٌ کمک ىای الفٳ ة می ظٍػوان اػ٠اٳ ظ
ٍنیت ةً آنيا ػاػه می ـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان،  ممٱکی، امنیت ٌ مٍئ ـای ذقئیات ةیىرت ةً ة وٍػ. ة

ـاذًٝ مناییؼ:  2۱1۱کمیمیٍن ظٱٞ لالس ٌ اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿای امنیت مٱی، ذٍالی  ةً این آػؿك م
http://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Prog
ramme%20Document%202010%2006%2001.pdf 

http://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777
http://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777
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 : هالتاػ ػانىگا -یک ظانم

 چنین گ٥ت: مؼنی  ًلافمان ذامٝیک ٍّٜ 

ٌنؼ اف ويیک و  ـ ورب٠ان:يـ

ـػٳ اف  ایتی م ژہناِؿ ل ًای ممٱکی ةىای ةافلافی ٌ آمٍفه ى پٌـ ٍان ةعىی اف پٌـ  ًٜن
ـػیؼ:  ًٌٱض این گٍن  مٕـس گ
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ٍاٰی ٨ٍه تپ ًیک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی ذٍفذان ک ٌٰم ـػ چنین گ٥ت: می مناینؼگی ًاف  ک

 ػیگـ:  های یک اورتاک کننؼى ًةـ الاك گ٥ت

ـػٳ ػؿ ظًٍٍ آن ٜؼ ٌٰت ک هم ل ًة ًاف اّٜای ٜنارص ِؼ ػ انؼ ٌ  ًٌٱض پیٍلت ًپٌـ
ـٌت  لىشامیت ماٰی ٌ ٤  هانؼ، ػیؼگا هاػ٠اٳ مرؼػ ػؿیا٤ت منٍػ ًای و١ٱی ؿا ػؿ پٌـ

 ای معا٦ٰ ػاوتنؼ. ى

ٍان وا ًة ًاػٜا منٍػنؼ ک هچنؼ اورتاک کننؼ ٍاؿ ىؼ ٜینی ةا مٍٍِٛ ؽیٲ ىٜن ٍا٤٪ هم  م
 ةاونؼ: می

اّٜای ٜنارص ِؼ  هاػٜا منٍػنؼ؛ ةٍٕؿ ٜمؼ هاورتاک کننؼگان ةا رشیک لاظنت این ػیؼگا
ٌٰت ک ل ًة ًػ  هـؤ ةـ الاك انگیق ىانؼ، ٘ا ًربی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی پٍلتىؿ  ًٌٱض ة ًپٌـ
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ـاػی ةٍػنؼ ک ًةٍػنؼ، ةٱک هوٍؿوگـی نقػ ًلت ةلیالی ٌ ٤کـی ػ ٜٱت نتٍػ  ًة ًا٤
ـٌت  ٌٰت ة ًای کاؿی مرتٍؿ وؼنؼ تا ةى٤  پیٍنؼنؼ. ًذمٞ ٜنارص ِؼ ػ

ـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ک ـٌت ى هٌٜؼ ًوٍؿای ٌٱض ٌالیتی ة ًػؿ ِمن م ـای تإمین ٤ ای ظٍػ ة
ـػیؼ ٤ًٌا ن هوٍؿویان اػ٠اٳ وؼ ًای و١ٱی ٌ شامیت ماٰی ةى تا  همنٍػنؼ ٌ این ةاٜخ گ

ـاػ ػٌةاؿ  ٌٰت ة ًة هظیٱی اف این ا٤  پیٍنؼنؼ: ًذمٞ ٜنارص ِؼ ػ

ـػان ػؿ متاٳ نىمت  :معاصالت ةین املللی  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًای مىٍؿتی ةىفنان ٌ م
 ای ا١٤انمتان ن٩ي ػاؿػ. ىت ممت٩یم ػؿ ػؿگیـی پاکمتان ةا ػظاٰ

ٍاٰی مینگاذیک:  ٌٰم ـاػ مصٱی اف   یکنت اف ا٤

ٍاٰی ػؿفآب: ٌٰم  یک ةقؿگ ٨ٍمی اف 

 ىلس مزلی  ؼاه هنلن .4
ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ متاٳ ةصخ  ی ػؿ ٌالیت ذٍفذان، مٍٍِٜات ٌ ىای متم

ٍامٲ ؿیى ًؼ٣ ؿلیؼگی ةىای مصٱی ؽیٲ ؿا ةا ىاةتکاؿ   های ذنگ ػؿ این ٌالیت اواؿ  ًٜ
ٍاؿػ ؽیٲ اما ن ًمنٍػنؼ ک ـػػ: ت٩ٍیت ٌ اٌالس ن میىا  این ًمصؼٌػ ة ًوامٲ م ای ىاػ يگ

ٌٰت، ة ـ٤یت نيمصٱی ػ ةا ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی، تإمین  های امنیتی، متاؿف ىاػ يتٍػ ٘
ٍامننؼ لاظنت پـٌل ـػٳ اةتکاؿ م ًمٍجـ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ة ًشاکمیت ٨انٍن، ت٩ٍیت ٌ ت

ـػٳ ٜاػی ػؿ ٌٱض، آوتی مٱی، ت٩ٍیت ا٨تٍاػ ٌ انکىا٣  یز مىاؿکت ةا اؿفه م ٌ تٌـ
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ـای ٌٱض پایؼاؿ ػؿ کاةٲ تصت چياذتامٜی. پیىن ـػٳ ة اؿ ياػات مىعَ ٌ ٜمٱی م
ـاؿ ػاؿنؼ.   مٍٍِٛ ؽیٲ ٨

ـػٳ ةا یک نٙـ ا٘ :تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات ـای تإمین ٌٱض  ًاؿ ػاوتنؼ کيم ة
ٌٰت ىاػ يی ٌ مرشٌٜیت نىپایؼاؿ ٌ جتات ػؿ ٌالیت ذٍفذان تّمین شماةؼ ای مصٱی ػ

ٍامٲ ةنیاػی مصمٍب ٌٰت ة می اف ٜ ـػٳ ٦ِٝ ٌ کمتٍػ مرشٌٜیت ػ  ًوٍنؼ. اف نٙـ م
ٍانایی این ن ـ٤یت ػؿ نىا  اػيٜٱت ٜؼٳ ت ـای تإمین امنیت ٌ نتٍػ ٘ ـای ىاػ ية ٌٰت ة ای ػ

ٍٰین، ن٥ٍػ ػالالن  هػٰیٲ الت٥اػ ًمچنین ةىشاکمیت ٨انٍن ٌ ایراػ ٌٱض مٍجـ،  لٍء ممئ
ٌٰت  ةاوؼ.  می مصٱی ٨ؼؿت ٌ ذنگرٍیان ةـ ػ

ـانی  ـکق گـٌ ىػؿ ةصخ  های مٕـس وؼىیکی اف نگ ـلٍنٲ ىای متم ی نتٍػ تٝؼاػ کا٤ی پ
ـػمی ػؿ م٩ایم ٍٰین م ٍاٰی ًپ ٌٰم  ةاوؼ:  می ةا کٲ ذمٝیت یک 

ـػٳ پیىن ـػمی ٌ گـٌ يم ٍٰین م ٌٰت پ ـ٨انٍنی ؿا منصٲ ى هاػ منٍػنؼ تا ػ ای ممٱض ٠ی
ـکق منایؼ.  همنٍػ ٌٰت مت  ٌ ػؿ ٍُٜ ؿٌی ت٩ٍیت اػاؿات امنیتی ػ

 ػیگـ: های یک اورتاک کننؼى ًةـ الاك گ٥ت

ٍافی ةا یک لٱمٱ اف لٍی اورتاک کننؼگان، ماننؼ  های ذنگ مىعَ وؼىمصـک  ًم
ٌٰت ٌ ٠یـ يلٍء تٍلٖ ٤ٝاٰین متٝ ها، الت٥اػىلٍء اف ٌالشیت  هالت٥اػ ـػٳ هؼ ػ ، م
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ٍا ـای متاؿف ىان شماةؼىظ ٌٰت ٌ اٌالشات ة یي ظٍؿی ػؿ ةا مؼاظالت لیالی ٌ ظٍ هی ػ
ٌٰت ةٍػنؼ.   ػؿٌن ػ

ٍاٰی ػؿفآب چنین گ٥ت:  هیک ةقؿگ ٨ٍمی اف ؿٌلتای رس ػؿ   ٌٰم

ٍاٰی ظمیاب: ٌٰم ـػ مصٱی اف   یک ٤

ت اؾ مخاؾات و نتىظ راکمیت ةا فقاظ، ةی ععالتی، معافی هتؽوید رلىق ةرش، متاؼؾ 
ـػٳ ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کىػؿ ذـیان متاٳ ةصخ  كانىن: ـای تإمین ٌٱض  ًای مىٍؿتی، م ة

پایؼاؿ ػؿ این ٌالیت ٌ ػؿ رسارس کىٍؿ تـٌیز ٌ ش٥ا٘ت اف ش٧ٍ٩ ةرش، ت٩ٍیت شاکمیت 
ٌٰت ةاوؼ. این ن٩ٲ ٨ىةا ٤ماػ ٌ مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ  ه٨انٍن، متاؿف  ٍٯ ؼ٣ الالی ػ

ٌا٨ٞ ػیؼگا ـػٳ ػؿ این ظًٍٍ ؿا نىانيٌ پیىنىا  هػؿ   ؼ: ىػ می اػات م

ـای تإمین ٌٱض ارصاؿيیک مٝٱم فن اف و  منٍػ:  می ـ ورب٠ان ةـ اٌالشات ة

ٍاىاورتاک کننؼگان  ایت ش٧ٍ٩ ىمچنین ظ ـاةـ تعٱ٥ات ىٌ شماةؼةىــ ان ٜؿ ی ػؿ ة
 ش٧ٍ٩ ةرشی ةٍػنؼ: 
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ـٳ ـتکث ذ ٌٰتی ػؿ یک ٌالیت م ـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ٨ٌتی یک ممئٍٯ ػ وٍػ، ةرای  می م
ـ٤یٞ ٌ اؿت٩ا ةیک ٌال ًمرافات، ة  وٍنؼ.  می ای ةاالتـ تتؼیٲىم٦٨ٍ  ًیت ػیگـ ةا ت

ـای ؿیى اػات ؿا مٕـس يمگانی این پیىنىکن لاظنت ٤ماػ اورتاک کننؼگان ةا ات٥ا٧  ًة
 لاظتنؼ:

 مؼنی چنین گ٥ت:  ًذامٝ هیک مناینؼ

 ٍ رص٤نٙـ اف م٦٨ٍ  ًی اف کمانی وؼنؼ کىان تص٩ی٪ ٌ شماةؼىااورتاک کننؼگان ظ
 لیالی ٌ ا٨تٍاػی وان ػؿ ٤ماػ ػلت ػاؿنؼ: 

ٍاٯ فن ةا تإکیؼ ةـ تٕتی٪ ٨انٍن متاؿف   ت: ةا ٤ماػ چنین گ٥ هیک لاؿن
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ٍان محاٯ گ٥تنؼ؛  ًاورتاک کننؼگان اف ؿئین مٝاؿ٣ این ٌالیت وکایت ػاوتنؼ. ة ًمى ٜن
ٍاٰیى 1ـ ورب٠ان ػؿ ةؼٯ يپمت مٝٱمی ػؿ و ٌٰم ػاٰـ  3۱۱متٱ٢  ًةىا  قاؿ ػاٰـ ٌ ػؿ 

ظت  وٍػ. می ٤ًٌـ

ةـ ٦ِٝ  ًؼ٣ ٠ٱتىوؼ، ةا  ًای ٨تٱی گ٥تىػؿ ةصخ  ًک ًامنگٍنى :ىلس هتلىیت پؽوف
ـنامى ٌٱض ٌ  ًمانٞ ػلت یاةی ة ًای ٌٱض کى ًای مٍذٍػ ػؿ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ ة

ای مىعٍی ةعأـ ىاةتکاؿ  ًاػ٠اٳ مرؼػ، اورتاک کننؼگان ةا ذؼیت متاٳ یک لٱمٱ
ل ـاگیـ ةٍػن پٌـ  ٌٱض مٕـس لاظتنؼ.  ًأمینان اف الت٩الٰیت ٌ ٤

ـ٤نت این  ـای تّمین الت٩الٰیت وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ پؾی اورتاک کننؼگان ةـ رضٌؿت ة
ٌٰت تإکیؼ ػاوتنؼ:   وٍؿا اف لٍی ٜنارص ِؼ ػ

ـمانؼ ـنام هیک ٤ ـانی ػؿ مٍؿػ وکمت ة ٍاٰی ػؿفآب ةا مٕـس منٍػن نگ ٌٰم  ًپیىین اف 
ـٌت  ـای تإمین ٤ ـاػ اػ٠اٳ وؼىاػ٠اٳ مرؼػ ة ـای ا٤ ٍاهای و١ٱی ة ان اٌالس این ى، ظ

ـنام ـػیؼ:  ًة  گ
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ٍٰیک" ٌ " ًة ؼؿ ىنٙـ ةّٝی اف اورتاک کننؼگان، وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ ذٍفذان "لمت
ٍا می ػاػن پٍٯ" الت. ةناةـین ـای ٌٱض اف ٔـی٪ ا٨ؼامات ٜمٱی ىظ نؼ تا مناةٞ ماٰی ة

ٌٰت ؿا ة ٍانیم ٜنارص ِؼ ػ ل ًپیٍلنت ة ًمرص٣ وٍػ تا ةت ٌٱض تـ٠یث مناییم. یک  ًپٌـ
ـػ ةا   ن٥ٍؽ چنین گ٥ت: ٤

ـانی  ـػٳ نگ وؼت معا٦ٰ  ًة ًاف ٔاٰتانی ک هایی آن ٜؼىؿ  های ظٍػ ؿا ػؿةاؿ ىػؿ ِمن، م
ـمان ٌیژ  ٍؿ پیىین شامؼ کـفی آفاػ يؿئین ذم هٌٱض ٌ آوتی مٱی انؼ ٌ ةـ الاك یک ٤

ای ى هنت گـٌ ؼ٣ آؿاٳ لاظىاؿ ػاوتنؼ؛ ةا يانؼ، مٕـس لاظتنؼ. اورتاک کننؼگان ا٘ هوؼ
ػؿ کمپاین انتعاةاتی اف کـفی )ػؿ انتعاةات  ًاف اّٜای پاؿملان ک ه٨ٍمی معتٱ٦ یا آن ٜؼ

ـمان ٌیژ  ه( شامیت منٍػ2۱14اپـیٲ 5ٍؿیيؿیالت ذم ـای  هةٍػنؼ، کـفی یک ٤ ػیگـ ة
ٌٰت ؿا ٌاػؿ منٍػ. ةـ الاك گ٥ت ـاػ مىعَ ػؿ میان ٜنارص ِؼ ػ ا، شاال این ى ًآفاػی ا٤

ـاػ ػلت  ـاب وؼن ٌِٝیت امنیت وؼ هوٍؿوگـی فػ ًةا٤  انؼ. هانؼ ٌ ةاٜخ ظ

 مؼنی چنین گ٥ت:  ًیک ٍّٜ ذامٝ
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ـػٳ ةـ این نٙـ ةٍػنؼ ک ای مىٍؿتیىػؿ اکرث ةصخ  :هی عامهای آگاه هاحؽای ةؽنام  ًم
ـای گ٥تگٍ ةا ٜنارص ِؼ ىمؼنی ٌ ؿ  ًای ذامٝىلافمان  ـ٤یت الفٳ ؿا ة ربان ػینی )ٜٱام( ٘

ـای پیٍلنت ة ٌٰت ة ٌٰت ؿا  می ٌ ةا ػیؼاؿ –ای ٌٱض ػاؿنؼ ىاةتکاؿ  ًػ ٍاننؼ ٜنارص ِؼ ػ ت
ل ًپیٍلنت ة ًة  ةاوؼ.  می ػؿ اینرا ًٌٍؿت منٍن ًٌٱض ػٍٜت کننؼ. چنؼ ن٩ٲ ٨ٍٯ ة ًپٌـ

 یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ فن: 

 یک ظانم ٍّٜ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی:

 :هیک التاػ ػانىگا
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ـاػ ةا ن٥ٍؽ ىی ػيای آگى هگـٌ  ًاػ منٍػنؼ کيمچنین پیىنىاورتاک کننؼگان  ی متىکٲ اف ا٤
ٍاٰی ایراػ وؼ ٌٰم میت ٌ پیامؼ ىا، اىالت تا: اف ٔـی٪ مماذؼ اؿفه  همصٱی ػؿ لٕض 

یز ٌ آمٍفه ػى ـػٳ تٌـ ـاةـ پیامؼ ىای ٌٱض ؿا ػؿ میان م ـػٳ ؿا ػؿ ة ای ذنگ ىنؼ ٌ م
ٍاٰیىا  ٤ٝاٰیت ًشماك ةمافنؼ. این گٍن ٌٰم ـنامىا  ةایؼ متاٳ  ٍا کنؼ ٌ اگـ یک ة اف  ًؿا اشت

ـػٳ مصٲ اف آن ممت٥یؼىٔـی٪ ةٱنؼگٍ   وٍنؼ.  می ای ممرؼ آ٠اف وٍػ ػؿ آنٍٍؿت اکرث م

ـػٳ ةـ این ةـاٌؿ  :احتامعی و ععالت احتامعی -ای اكتياظیهعملی منىظن پیرشفت  اکرث م
ـٌت  ًآیؼ، ک می ـگق ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ذٍفذان فمانی ةؼلتى ًانؼ؛ ک ةا مصٍ ٩٤ـ، ایراػ ٤

ا٨تٍاػی، ةـؿلی مرؼػ لیمتم آمٍفوی ٌ ػؿک  ًای من٥ٍانىای کاؿی، تص٩٪ پیرش٤ت ى
ٌا٨ٝیت ک ـػٳ ة ًاین  ٌٰت ػؿ اؿای ًاکرث م  ًظؼمات ة ًٜٱت ةی کاؿی یا نا امیؼی اف ػ

ـػٳ ة ـػٳ  -انؼ، انکىا٣ ا٨تٍاػی ًذمٞ ٔاٰتان پیٍلت ًم ـػ. م اذتامٜی ٌٍؿت گی
ـػٳ ٜاػی ٩٤ٖ ةا ٜمٱی وؼن چنین فنؼگی ا٨تٍ ًذٍفذان ةـ این ةاٌؿ انؼ ک اػی م

 یاةؼ:  می تٍػياػات ةيپیىن
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 یک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی گ٥ت: 

ـای ٤ٝاٰیت اػيمچنین پیىنىاورتاک کننؼگان  تٍػ يای انکىا٤ی ٌ ةىات مىعَ ؽیٲ ؿا ة
ـػٳ ػؿ ذٍفذان مٕـس منٍػنؼ:  -ٌِٝیت ا٨تٍاػی  اذتامٜی م

 یک ٍّٜ وٍؿای ٜٱام گ٥ت: فعال فاؾی مخعظ تيعی گاؾ افغان و تفزيات نفت و گاؾ: 

 ًػؿ من٩ٕ :، حؽكعق و حنت کالنهکى  های ةامهای گاؾ ظؼ ؼوفتا ه هافتضؽاج اؾ چا
ـ٨ؼ٧ چنؼین چا اگـ  ًگ٥تنؼ ک می گاف ٔتیٝی ٌذٍػ ػاؿػ. اورتاک کننؼگان ةا التؼالٯ هذ

ژہیک  ـاد ٌ ةافلافی چا پٌـ ـا  ًای گاف ػؿ این من٩ٕى هانکىا٤ی ةىمٍٯ ش٥اؿی، التع اذ
ٌٰین  ژہوٍػ، این ا ٍٰیؼ ةـ٧ ةا الت٥اػ پٌـ اف مناةٞ ػاظٱی گاف متان ػؿ ا١٤انمتان  هت

ٍا ٍٰیؼ این ىظ ژہؼ ةٍػ. ةـ الاك تعمین میقان ت ٌات 2۱۱شؼٌػ  پٌـ ةاوؼ، ػؿ  می مگا 
ٍٰیؼ وؼ 7۱تا  6۱ ًاین ٌالیت ٩٤ٖ ة ًشاٰیک ٌات ةـ٧ نیاف ػاؿػ ٌ ةـ٧ اِا٤ی ت  ؿا همگا 
ٍان ة می  ػیگـ ٌالیات انت٩اٯ ػاػ.  ًت

 ؿئین یک وٍؿای مصٲ چنین گ٥ت:
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ؽونعان والیت حىؾحان هکاؼگؽان عاظی و کاؼمنعان معاظن نفت و گاؾ ةایع اؾ میان م
ٌٰتی گ٥ت: :انتضاب مىنع  یک ظانم اف یک لافمان ٠یـ ػ

ـػ اف مصٲ گ٥ت:  یک م

ـای ؿلیؼگی ة ٌٰت ةایؼ يپیىن ًاورتاک کننؼگان این گٍن ًاین ممئٱ ًة اػ منٍػنؼ: ػ
ـلاظت  ـاد مٝاػن ىفی ـاد ن٥ت ٌ گاف ؿا ةافلافی منایؼ؛ ٨انٍن التع ـای التع ای الفٳ ة

ـان رشکت  4۱ ًةایؼ تّمین کنؼ ک -وٍػةایؼ ةافنگـی  ؼ کاؿگ ـاد کننؼىػٌؿ اف  های التع
ـػٳ مصٲ التعؼاٳ ـاػ ػاؿای  4۱وٍنؼ ٌ  می ةین م ـاػ ممٱکی )کاؿمنؼان ٤نی یا ا٤ ؼ ا٤ ػٌؿ

ـٌ ٍان اف ةیـٌن اف این ٌالیت التعؼاٳ منٍػ. می ( ؿاًتعٍَ ٌ ػاني ػؿ این ٜ  ت

ـمیم ةنؼ ةـ٧ ػؿ ؿٌلتای لٱٕان ةافلافی یم ٌالیت ذٍفذان. "ػؿ شاٯ شارض ـاىاة ٌ ت
ـکمنمتان ةـ٧ ِٝی٥ی ؿا ػؿ ةؼٯ نـط ةاال ة ـػاظنت  می ما ًکىٍؿ ت وؼ. ةرای پ  ًقینى٤ٌـ

ٌٰت ةایؼ ػؿ ؿٌلتای لٱٕان اة ًةـ٧ ة ًای ةمیاؿ فیاػ لاالنى ـکمنمتان، ػ یم یک ةنؼ ـاىت
ٍانؼ نیاف کٲ ٌالیت ة ـای این  ًةـ٧ ةمافػ. این ةنؼ ةایؼ ةت ةـ٧ ؿا تإمین کنؼ ٌ آب الفٳ ة

 ؿٌلتا ٌ ػوت ٰیٱی ؿا تإمین کنؼ."

ٌٰت ٌ ى ه"ٌٜؼ ةاال مؽغاب هفیقتم آةیاؼی اؾ ظؼیای آمى و ظؼیاچ ایخاظ ای ػؿ٠ٌین ػ
ٍاةؼ ٍٰیت ٌ ذ ـػٳ ةاٜخ وؼىنیاف  ًی ةىنتٍػ ممئ ٌٰت اف ةین  های م ـػٳ اف ػ تا اٜتامػ م

ٌٰت ٤اٌٱىؿٌػ ٌ  ـنؼ.  ًمچنین اف ػ ـػٳ ػؿ ذٍفذان اف ٩٤ـ ؿنز گٍنۀ ًةةگی  محاٯ، م
ـنؼ. ةاؿ می ـػٳ ٌٜؼ ًةىا  ة  ًةاال مـ٠اب ة ًآب ػؿیای آمٍ ٌ ػؿیاچ ًک هوؼ هػاػ هاین م

ٍؿ شامؼ کـفی چنؼین ةاؿ ؿٌی يوٍػ. ما ػؿ آن فمان ةا ؿئین ذم می هذٍفذان انت٩اٯ ػاػ
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ٍا ًػاػ ک هم ٌٜؼىػیؼاؿ ٌ گ٥تگٍ ػاوتیم ٌ اٌ  ًاین ممئٱ ـای ما ؿا تإمین ظ ؼ ىآب الفٳ ة
ـػاوتىمنٍػ. اما ةٝؼ اف پنز لاٯ تا کنٍن  ٌٰت ػؿ این ظًٍٍ ة  ًیچ ا٨ؼامی اف لٍی ػ

ٍانیم  5۱۱ٍٔٯ  ًالفٳ الت، ش٥ـ یک ممیـ یا کاناٯ ة ًا چیقی کيالت. تن هنىؼ مرت تا ةت
ـلانیم." )گ٥ت ًةاال مـ٠اب ؿا ة ًآب ػؿیاچ  مؼنی( ًذامٝ هنؼای یک منایى ًذٍفذان ة

ػؿ ىا  ةعي ٜٙیمی اف فمین ًـ لاٰى" :ظؼ امتعاظ ظؼیای آمى مزافظتیای هایخاظ ظیىاؼ 
ٍاٰی  ـ٨ین ٌ ظاٳ آب ػؿ اجـ رسافیـ وؼن ػؿیای آمٍ تعـیثىٌٰم  وٍػ. تـك اف می ای ٨
ٍاٰی  ًاین ػاؿٳ ک ٌٰم ـ٨ین ٌ ظاٳ آب ػؿ اجـ آب ػؿیای آمٍ اف ةین ىمتاػا ؿٌفی کٲ  ای ٨

ٍاؿ  ـای لاظت ػی ػ. ة ای مصا٤ٙتی ػؿ امتؼاػ ػؿیای آمٍ یک منتٞ ماٰی اظتٍاً ىةٌـ
ٍاؿ مصا٤ٙتی ةا  هوؼ هػاػ ـای لاظت ػی ةٍػ.. اما ٩٤ٖ ةعي ةمیاؿ کٍچکی اف آن پٍٯ ة

ـػ ذیث  ًة هػاٰـ ةا٨ی مانؼىا  پٍٯ؛ میٱیٍن هیؼ. ةعي ٜمؼکی٥یت ةمیاؿ ِٝی٦ مرص٣ گ
ـػ ٤الؼ ؿ٤ت."   چنؼ ٤

ا( ظؼ هاؼ حؽیان آب و حلىگیؽی اؾ تضؽیث ملکیت های فیل ةؽ )ةؽای مهرفؽ کانال 
ٍاذ :هظو کى  هولقىالی صىاح ٍاٰی ظ ٌٰم ٍ  ً"ػؿ  ـ ى ًاؿ ؿٌلتا ٌذٍػ ػاؿػ کيچ هػٌ ک

ـاؿرٍٳ لیٲ ىماؿچ ٌ ذٍن مٍؿػ  هػؿ ما ًلاٰ ـنؼ. لیٲ ػؿ شؼٌػ  می ٨ کتاؿ ىقاؿ ى 1۱گی
ـػٳ ؿا تعـیثى ًفمین فؿاٜتی، گنؼٳ ٌ ظان ٍالت  می ای م منایؼ. ما چنؼین ةاؿ ػؿظ

ٍالتیم تا کاناٯ ٌٰت ظ معًٍٍ لیٲ ةـ ش٥ـ کنؼ، اما تا ىا  ا٨ؼامات کمکی وؼیم ٌ اف ػ
ـ٤تىکنٍن  ٌٰت ٌٍؿت نگ  ةـ ایراػ وٍػ،ای لیٲ ىالت. اگـ کاناٯ  ًیچ ا٨ؼامی اف لٍی ػ
ٍان  می ـػٳ ؿا نرات ػاػ ٌ ةىقاؿ ى 1۱ت ـٌت  ًکتاؿ فمین ٌ مصٍٍالت م اشتامٯ فیاػ ٤
ٍا ًآیؼ ک می ای و١ٱی فیاػی ةٍذٍػى ـػٳ ؿا اف ٩٤ـ نرات ظ  ؼ ػاػ."ىم

"ػؿ  :ظؼ ولقىالی فیض آةاظها  هظؼ امتعاظ ظؼیا و رفؽ چا مزفاظتیای هایخاظ ظیىاؼ 
ٍاٰی ما ة ـا  هچا ًش٥ـ چنؼین شٱ٩ ًٌٰم ـای ىنیاف الت، فی یچ آب آوامیؼنی نؼاؿیم. ة
 ؿٌیم."  می هپیاػ ؿاهلاٜت تا ػؿیا  ًػٌ تا لىا ً تإمین آب ظان

ٍاٰی ش٥ـ منٍػ اما کی٥یت وان ظٍب نتٍػ ٌ ةٝؼ  هچا ً"مٱٲ متصؼ چنؼ شٱ٩ ٌٰم ػؿ این 
 اف یک مؼت اف کاؿ ا٤تاػنؼ."
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ـای فؿاٜت اف آن الت٥اػ ًـ لاٰىالت ٌ ما  ً"ػؿ ٤یْ آةاػ یک ػؿیاچ کنیم. الفٳ  می هة
ٍاؿ  ًالت تا ػؿ امتؼاػ این ػؿیاچ  ای مص٥ا٘تی اٜامؿ وٍػ."ىػی

ٍاٰی آ٨چ ظؼ والیتها  هفعال فاصنت مخعظ کاؼصان ٌٰم ـػ ةا ن٥ٍؽ اف  اػ يچنین پیىن ًیک ٤
 منٍػ:

 :ًیک ةقؿگ ؿٌلتایی اف ٨ٍه تپ :ظؼؾآب -هولقىالی كىل تپ هتؽمیم حاظ

ـػ ةان٥ٍؽ اف ظم آب گ٥ت: :گػاؼان ؼا تنىیم و رامیت کنع هظولت ةایع رسمای  یک ٤

 گ٥ت: هیک التاػ ػانىگا
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صىیه متقتگی، مزى تتعیض كىمی، هتلىیت مناؼکت احتامعی اؾ ظؽیم ورعت و 
 :مؼنی گ٥ت ًای ذامٝىیک ظانم ٍّٜ لافمان  :صىؼی و ؼكاةت نافامل فیافی

 اظات مؽظم:هپینن .5
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ـای شٲ ذنگ ٌ اظتال٤اىای متم ت مصٱی ی، اورتاک کننؼگان ة

ـػنؼ: ًاػات کٱیؼی ؽیٲ ؿا اؿائيػؿ ٌالیت ذٍفذان پیىن  ک

ةا فقاظ، ةی ععالتی، معافیت اؾ مخاؾات و نتىظ راکمیت  هتؽوید رلىق ةرش، متاؼؾ 
ـکتث وؼنؼ، نتایؼ اف مرافات مٝا٣  ًکمانی ک( 1) :كانىن تعٱ٥ات ذؼی ش٧ٍ٩ ةرشی م
ـػ ـمان ؿئین ذم ًٌلیٱ ًنگاٳ فنؼانیان ٔاٰث ةىایی فٌػ ىؿ ( 2؛  )نؼگ ٍؿ ةایؼ يیک ٤

٤ماػ، ظٍیي ظٍؿی، ةی ٜؼاٰتی ٌ نتٍػ شاکمیت ٨انٍن ةایؼ پایان  ًة( 3؛ )مت٦٨ٍ وٍػ
مٲ ٨انٍن ذقا ةا ٤ماػ ةعًٍٍ ٨انٍن منٞ پٍٯ وٍیی ٌ ٔ هوٍػ. ٨انٍن متاؿف  هةعىیؼ ـٜف

ـػػ ٌ ػؿ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةایؼ اٌالشات انراٳ وٍػ تا الت٩الٰیت ( 4؛ )ةایؼ ٜمٱی گ
ٍگیـی اف مؼاظالت لیالی، گنرانیؼن ؿ  ربان ػینی، ةقؿگان مصٱی ةا ن٥ٍؽ ٌ ممت٩ٲ ٌ ىذٱ

ـنام( 5؛ )ٌٱض تّمین وٍػ ًمؼنی ػؿ پـٌل ًای ذامٝىلافمان  ةا  ًی ٜامىای آگاى ًة
یز ٌ ش٥ا٘ت اف ش٧ٍ٩ ى ـا وٍػةىمٍٯ ش٧ٍ٩ ف ةىــ ؼ٣ تٌـ ؛  نان ٌ مقایای ٌٱض ةایؼ اذ
ـػػ.ف ٔـی٪ مصٍ تتٝمىاؿکت اذتامٜی ةایؼ ا( 6)  یْ ٨ٍمی ٌ ظٍیي ظٍؿی ت٩ٍیت گ

ٍٰین مٱی اف نٙـ تٝؼاػ ٌ تر(  1) :امنیتتأمین  ٍاٰیيت٩ٍیت پ ٌٰم ىا  یقات ةعًٍٍ ػؿ 
ـػٳ مصٲ ة( 2؛ )ٌ ٌالیات مـفی ٍگیـی اف ػلت  ًتـ٠یث م ٌٰت مصٱی ٌ ذٱ شامیت اف ػ
ـػٳ ةاشیای مرؼػ اٜتامػ ( 3؛ )ای وانى٠ؾا ػؿ ؿٌلتا  ًیاةی وٍؿویان ة ٌٰت ًم ( 4؛ )ػ

ـای ت٦٨ٍ پنا ظٱٞ لالس ( 5؛ )وٍؿویان ًػاػن ٌ شامیت ة هایراػ ٤ىاؿ ةـ پاکمتان ة
 ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی.ى هػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٌ گـٌ 

ٍٰیؼ گاف ًتٍلٝ( 1): ای اكتياظی و ععالت احتامعیهتزلم پیرشفت  ٤ٝاٯ لافی  -ت
مرؼػ تٍؼی گاف ا١٤ان ٌ ت٥صٍات ن٥ت ٌ گاف ٌ ةافلافی ةنؼ ةـ٧ ػؿ ؿٌلتای لٱٕان 

ـاد اف چاـاىاة ـای التع ٍامننؼ لافی ة ٍ  ًای گاف ػؿ ؿٌلتای ةاوى هیم؛ ت ـ٨ؼ٧ ٌ هک ، ذ
ـٌت ية( 2؛ )ذنت کالن ای ماننؼ پٍلت پیکٲ؛ ى ًای کاؿی: ةافلافی کاؿظانىتٍػ ٤

ـاد گاف ٌ  ـان ٜاػی ػؿ مٝاػن التع ن٥ت اف میان لاکنین ٌالیت تّمین التعؼاٳ کاگ
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ـان اف لٍی  4۱ ًؼ٣ أمینان اف این کىةافنگـی ٨انٍن مٝاػن ةا ( 3؛ )ذٍفذان ؼ کاگ ػٌؿ
ـاد کننؼىرشکت  ـػٳ مصٲ انتعاب های التع وٍنؼ ٌ ٩٤ٖ یک تٝؼاػ  می اف میان م

ـٌکاؿمنؼان  ـاػ ػاؿای تعٍَ ٌ ػاني ػؿ این ٜ ٍان  می ( ؿاًممٱکی )کاؿمنؼان ٤نی یا ا٤ ت
ن اف این ٌالیت التعؼاٳ منٍػاف  اف مناةٞ ٔتیٝی  هتٍػ لیمتم آةیاؿی ةا الت٥اػية( 4؛ )ةیٌـ
ةاال  ًای آةیاؿی اف ػؿیای آمٍ ٌ ػؿیاچىت ت٩ٍیت انکىا٣ فؿاٜتی: ایراػ لیمتم يذ

ٍاؿ  ٍاٰی  صا٤ٙتی ػؿ امتؼاػ ػؿیای آمٍ ٌ ػؿ امتؼاػ ػؿیا ػؿای مىمـ٠اب ٌ اٜامؿ ػی ٌٰم
ـلاظت( 5؛ )٤یْ آةاػ ـاةـ ظٕـىا  انکىا٣ فی ـػٳ ػؿ ة ـای ش٥ا٘ت اف امالک م تعـیث  ة

ٍاذ ٍاٰی ظ ٌٰم ٍ  ًناوی اف لیٲ ةعًٍٍ ػؿ  ٌک ایراػ یک پاؿک ت٥ـیصی ػؿ ٌالیت ( 6؛ )هػ
ـای تـ٠یث تٝامٲ ة  ًإمین ػلرتلی مماٌیانت( 7؛ )٨ٍمی -رت اذتامٜیيذٍفذان ة

ـػٳ ةىکمک  ًاذتامٜات مصٱی ة ٍامننؼ لاظنت م ژہنٙاؿت اف  ًای انکىا٤ی ٌ ت ای ى پٌـ
 انکىا٤ی ػؿ مصالت وان.
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 رسپلوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًػؿ این ن٩ى ةاوؼ  می اػاتیيىنیٌ پ های اف ممایٲ مٕـس وؼ ًظالٌ ٌالیتی ة

ـکق گـٌ ىػؿ ةصخ  ًک ـاػی، ٌ رسٌی ػیؼگاى ًی، مٍاشتىای متم ةاوؼ  می اییى های ان٥
ـ٤تيو 17۱ٔی نىمت مىٍؿتی ةا  ًک ٌنؼ ا١٤ان م٩یم ٌالیت ةاػ٠ین ٌٍؿت گ الت.  ًـ

ٍاة٪ لیالی مت٥اٌت اٜم اف فنان ٌ ىاورتاک کننؼگان اف ةعي  ای معتٱ٦ اذتامٜی ةا ل
ـػان ة ٌٰتی، رسان ٨ٍمی، ػ ًم  ًا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝىومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػ

 ًةاوؼ. نىمت مىٍؿتی ة می مؼنی، ٜٱامی ػینی، ٌ اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ )ٔاٰتان ٨تٱی(
ٍان ةعىی اف مـشٱ ـنام II ًٜن ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ة ـػیؼ ک ًگ٥تگٍی م ـگقاؿ گ  ًٌٱض ة

تن   45۱۱ ةیي اف ػاوت تا نٙـیات هؼيٜ ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک 11 اةتکاؿ آن ؿا
ـای ٌٱض  ؿاه ًن٩ى 34منٍٙؿ ٔـس  ًٜاػی ة يایا١٤ان ـای  ؿاه ًیک ن٩ى –ة –ـ ٌالیت ىة

ـػػ.  ًیيت ٍامٲ  ًـچىمصٱی ٜتاؿت اف تصٱیٲ  ؿاهؼ٣ ایراػ این ن٩ىۀ ىگ ذامٞ تـ ٜ
ت تصکیم ٌ ش٥ٚ ٌٱض ٌ يای ٨اةٲ تٕتی٪ ذىشٲ  ؿاهمچنان ونالایی ىمصٱی ذنگ ٌ 

 جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ میتاوؼ. 

ٍامٲ مصٱی ػؿگیـی ذنگ ٌ  ًـ چىمصٱی تصٱیٲ  ؿاهؼ٣ اف ایراػ این ن٩ىۀ ى ذامٞ ٜ
منٍٙؿ تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ  ًای منالث ٌ ٨اةٲ تٕتی٪ ةىشٲ  ؿاهمچنان ونالایی ى

 ةاوؼ.  می جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ

ای والیت: فاصتاؼ فیافی، حغؽافیایی، و تؽکیث ه رشذ ویژگی .2
 حمعیتی

کیٱٍمرتی کاةٲ، پایتعت ا١٤انمتان، م٨ٍٝیت  6۱3ٌالیت رسپٲ ػؿ وامٯ ا١٤انمتان ٌ ػؿ 
الیت ةٱغ، اف ٔـ٣ ٌ  ًٌالیت ذٍفذان، اف ٔـ٣ رش٧ ة ًػاؿػ. این ٌالیت اف ٔـ٣ وامٯ ة

 ًٌالیت ٠ٍؿ، اف ٔـ٣ ذنٍب رش٧ ة ًٌالیت لمنگان، اف ٔـ٣ ذنٍب ة ًوامٯ رش٧ ة
ةاوؼ. این ٌالیت متىکٲ اف  می م مـفىٌالیت ٤اؿیاب  ًٌالیت ةامیان ٌ اف ٔـ٣ ٠ـب ة

 کیٱٍمرت مـةٞ الت.  16،385 ٌ مماشت آن شؼٌػ هةٍػ ٨ًـی 556

ـکق رسپٲ، شؼٌػ ًٌالیت رسپٲ، ة آن ؿا  348،۱۱۱ ًک ًتن ذمیٝت ػاوت 771،6۱۱ ومٍٯ م
ـػان ٌ ٍاٳ ىا  هقاؿ ىٌ ىا  ا، تاذکىؼ. اٌفةیک ىػ می تن آن ؿا فنان تىکیٲ 363،۱۱۱ م اف ا٨

ٍاٳ ػیگـی ماننؼ ایام٧، پىتٍن، ةٱٍچ ٌ ٜـب نیق ػؿ  هٜمؼۀ لاکن ػؿ این ٌالیت ةٍػ ٌ ا٨
ؼ ذمیٝت ػؿ ؿٌل 74کننؼ. شؼٌػ  می گی هاین ٌالیت فنؼ ؼ ػؿ منأ٪  26ٌ ىا  تاػٌؿ ػٌؿ

ـاکم ذمیٝت ػؿ این ٌالیت رص٣  می گی هـی فنؼيو ـ کیٱٍمرت ىن٥ـ ػؿ  43مناینؼ. ت
 ةاوؼ.  می مـةٞ
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ـاؿ گقاؿوات، این ٌالیت رسواؿ اف مناةٞ ٔتیٝی ٌ مٝاػن چٍن گاف، ن٥ت، لٱ٥ـ، ؽ٠اٯ ٌ  ٨
ت کاٌه ٌ يذیچ ا٨ؼامی ىةاوؼ. ةا ٌذٍػ آن، ػؿ شاٯ شارض شکٍمت  می ًاشراؿ کـیم

ـاد این مٝاػن ة ٍانمت ػؿ کا می این امـ ًک هظـد نؼاػ ًالتع ي میقان ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ىت
ةاٜخ مصؼٌػیت ىا  هگؾاؿی ٌ مٍذٍػیت پاالیىگا ًػؿ این ٌالیت کمک کنؼ. ٜؼٳ رسمای

ـػیؼ ٍایؼ شکٍمت گ ـ٤یت ا٤قایي ٜ نؼؿت  ًالت. ٌنایٞ کٍچک ػؿ ٌالیت رسپٲ ة ه٘
ٍاٰی ٨ هٌذٍػ ػاؿػ. پٍلت ٨ـ  ٌٰم ٍٰیؼ ٨ًٱٝ ًای گٍل٥نؼی ٌ لٍفمىٲ ٜمؼتأ ػؿ   ت

ٍاٰی ةٱعاب این ٌالیت اف و می ٌٰم ـکق رسپٲ ٌ  ـػػ. ٌنٝت ٨اٰین ةا٤ی ػؿ م ـت ظٍةی يگ
ٍٰیؼ ـکق ٌالیت رسپٲ نیق ت ـػنؼ.  می ةـظٍؿػاؿ الت. ٨اٰین، فیٍؿات ٌ واٯ ػؿ م  گ

ٍ  ًامننؼ لایـ ن٩آ کىٍؿ، لیالـت ػؿ ایـن ٌالیـت ةـى ٍٰژی یـا ػؿ چـاؿچٍب الـاك ایـؼی
ـاػی ٌ اوـعاً ٨ؼؿمتنـؼ میچـظـؼ. ػؿ اکـرث ىـةــ مصـٍؿ ؿ  ًةٱک ًاشقاب لیالی ن ربان ان٥ـ

ٍاؿػ، وایمتگی وعَ ن ـػٳ ؿا ذٱث ًتٝٱ٩ات ٨ٍمی الت ک ًةٱک ًم  کنؼ. می شامیت م
ـن٥ٍؽ ػؿ ٌالیت رسپٲ ةاونؼ. پن اف ل٩ٍٓ  می ذمیٝت الالمی ٌ ذنتي مٱی ػٌ شقب پ

ـویؼ ػٌلتم ن٥ٍؽ ىؿ  ً، شقب ذنتي مٱی ة2۱۱1 ؿژیم ٔاٰتان ػؿ لاٯ ربی ذرناٯ ٜتؼاٰ
ؼ شامیت ىظٍیي ؿا ػؿ رسارس ٌالیت رسپٲ گمرته ػاػ. ٜٱی اٰـ٠م آن، ٌالیت رسپٲ وا

 ًنمتت ة ًةٍػ ک 2۱۱9ٌلیٞ شقب ذمیٝت الالمی ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ 
ـلی  ـان  ػلت ًای ةیىرتی ؿا ػؿ وٍؿای ٌالیتی ةىشقب ذنتي مٱی ک آٌؿػ. اکرث تصٱیٲ گ

ٌنی ػؿ شقب ذنتي مٱی ةاٜخ ؿٌی کاؿ آمؼن مرؼػ ىمعا٥ٰت  ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًة ای ػؿ
ـػیؼ. نتایز انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ   2۱۱9شقب ذمیٝت الالمی ػؿ این ٌالیت گ

ـػیؼ ًنىان ػاػ ک ـنگ گ ن٥ٍؽ  ًػؿ شاٰی ک هن٥ٍؽ شقب ذنتي مٱی ػؿ این ٌالیت کم
الت. اشقاب لیالی  ًٍٔؿ متؼاٌٳ ا٤قایي یا٤ت ًالالمی ػؿ این ٌالیت ةلیالی ذمیٝت 

ـػمی ا١٤انمتان، شقب ٌشؼت  هقاؿ ى نیق ػؿ این ٌالیت ٤ٝاٯ انؼ. شقب ٌشؼت الالمی م
 ػؿ این ٌالیت هقاؿ ىلیالی  هاشقاب ٜمؼ ًالالمی ا١٤انمتان ٌ شقب اٜتؼاٯ مٱی اف ذمٱ

ػٌ ن٥ـ  ًوٍؿای ٌالیتی این ٌالیت ؿا ػاؿنؼ کٍّٜیت  هقاؿ ىاؿ ن٥ـ اف مٱیت يةاونؼ. چ می
ٌن٥ـ ةا٨یامنؼ ـػمی ا١٤انمتان ٌ ػ اّٜای ػٌ شقب  آن هآن ٍّٜ شقب ٌشؼت الالمی م

 ةاونؼ.  می لیالی ػیگـ

  ا: انىاع و عىامل ظؼگیؽیه تزلیل ظؼگیؽی .3

   انىاع ظؼگیؽی:
ل مىؼمگؽی ةه ؼهربی ظالتان: ٍاًػؿ ذـیان پٌـ ـػٳ ٌالیت ىء نٙـ ظ اؿ يرسپٲ ا٘ی، م

ربی ٔاٰتان ػؿ ةّٝی لاشات ٌالیت رسپٲ ىتصت ؿ  ًای ممٱصانىمعا٥ٰت  ًػاوتنؼ ک
ٍانائی ةىٌ تا  ًا٤قایي یا٤ت ای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ؿا ػاؿنؼ. ىچاٰي کىیؼن نیـٌ  ًنٍف ت
 ٍ ـای معا٥ٰین ٤ى هگاىمتانی این ٌالیت پناىاؿاِی ک ء ًٌ فمین ًم لاظتـاىای فیاػی ؿا ة
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م ػؿ پاکمتان ممت٩ـ ىنٍف ىربان اؿوؼ ٔاٰتان ىالت. ؿ  ًم ؿا ناممکن لاظتنربػ ممت٩ی
 ًکننؼ ک می معا٥ٰین ػؿ ٌالیت رسپٲ ػؿ شاٰی ٌاػؿ ًؼایات الرتاتیژیک ؿا ةىٌ  هةٍػ
ـػٳ گقاؿه ػاػنؼ کى ـانی اف مٍئٍنیت وان نؼاؿنؼ. م ٌاظـ ٨ـی ًیچ نگ ای ى ًػؿ این ا
 ٍ ٍاٰی رسپٲ ٌ ىک ٌٰم ـاٳ  ٍاٰی ٌیاػ این ٌالیت اکرثآ تصت متانات ٌ وی ٌٰم ٨ـیۀ ل٤ٍک 

ـ٤ت ـاؿ گ ای امنیتی مٱی ىانؼ. اکرث شمالت معا٥ٰین ٔاٰث ةاالی نیـٌ  ًن٥ٍؽ ٔاٰتان ٨
ـػ ک می ٌٍؿت ها١٤انمتان اف منأ٪ ؽکـ وؼ ای ىاین امـ ةاٜخ ا٤قایي ٤ٝاٰیت  ًگی

ـػػ. ذالافی ماین  می معا٥ٰین ػؿ این ٌالیت ای ذنگی ىتیک ای فمینی یکی اف تاکىگ
ـاؿػاػن نیٌـ ىمنٍٙؿ  ًٔاٰتان ة ٌٰتیىؼ٣ ٨  ًةّٝی ا٨ٌات منرـ ة ًةاوؼ ک می ای ػ

ـاػ مٱکی نیق ـػػ. می تٱ٥ات ا٤  گ

 ٍ ٍاٰی ک ٌٰم  متانات چنین گ٥ت:ىیکنت اف ةقؿگان 

ٍ  ًیکنت ػیگـ اف ةقؿگان ٨ـی  اؿ منٍػ:يمتانات چنین ا٘ىک

ٍاٰی لٍفم ٌٰم  ـػ:اینٍٕؿ ةیان ک ٨ًٱٝ ًیکنت اف ةقؿگان 
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ٌٰیت ىامننؼ لایـ ةعي ى لۀ انت٩اٯ ممئٍ  ًای امنیتی ػؿ ٌالیت رس پٲ ةىای کىٍؿ، پٌـ
ـ٤ت. ةاٌذٍػ ىنیـٌ  ًةین املٱٱی ةای ىتؼؿیز اف نیـٌ  ای امنیتی مٱی ا١٤انمتان ٌٍؿت گ
ـػٳ ة ای ىای ػؿ میقان ٤ٝاٰیت  ًىی ٨اةٲ مالشٙىیچ نٍٛ کاى ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًآن، م

ـکق ٌالیت ة ـتیث، معا٥ٰین شمالت ى ًالت. ة همیان نیامؼ ًمعا٥ٰین شتی ػؿ م مین ت
ـا  ای ىنیـٌ  اتی ةیىرتی ؿا پن اف ظـٌدلاش ًتا اینک هةیىرت تىؼیؼ ةعىیؼ ًـ چىوان

ای ىامنیتی ةین املٱٱی ػؿ این ٌالیت تصت کنرتٌٯ ظٍیي ػؿآٌؿنؼ. میقان ٤ٝاٰیت 
ای ىنیـٌ  ًٌ این ظٍػ منایانگـ آنمت ک ها٤قایي ةٍػ ًؿٌ ة ًمعا٥ٰین ٔی ػٌ لاٯ گؾوت

ٌٰیت  لۀ انت٥اٯ ممئٍ م، يانؼ. ةا آن های امنیتی م٤ٍ٪ نتٍػىامنیتی ا١٤انمتان پن اف پٌـ
ـای ىا، تٝؼاػ نیـٌ ىٜٱی اٰـ٠م چاٰي  ٨ًاةٲ یاػآٌؿی الت ک ای امنیتی ا١٤انمتان ة

ـػ ٌ وامؿی اف پٍلت ًٜٱی همتاؿف  ای امنیتی ى ًمعا٥ٰین ػؿ این ٌالیت ا٤قایي پیؼا ک
ٍٰین ػؿ ممیـ وا ـػیؼ.  ـاهىپ ٍٰین مصٱی ػؿ ىرسپٲ ٌ ذٍفذان ایراػ گ مچنان، پ

ٍاٰی  ایراػ وؼ تا امنیت مصالت ؿا تإمین مناینؼ. ػؿ این ظًٍٍ،  ای ػٌؿ ػلتىٌٰم
ٍاٰی يا٘ ٌٰم ـػ ػیگـ اف  ـکق ٌالیت رسپٲ ٌ یک م ـػ اف م اؿات یکنت اف مٝٱمین اناث، یک م

ـػیؼ ک  ـ کؼاٳ چنین ةیان ػاوتنؼ: ى ًگٍل٥نؼی ذمٞ آٌؿی گ

ـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:  یک ن٥ـ مٝٱم اناث اف م

ـکق ٌالیت رسپٲ ا٘ ـػ اف م  اؿ ػاوت:يیک م

ٍاٰی گٍل٥نؼی گ٥ت: ٌٰم ـػ اف   یک م

ٍٰین مصٱی نصیخ یک انکىا٣ محتت ،م ىای پ ـػٳ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً مٍذٍػیت نیٌـ م
ـػٳ  ػؿ امـ متاؿفه ٜٱیۀ معا٥ٰین اف اىمیت ظاٌی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه الت. ىـ چنؼ م
ـلتاػن آنيا ةً لایـ ن٩آ ٌالیت رسپٲ  ٍٰین مصٱی ٌ ٤ ىای پ ٍاىان ا٤قایي تٝؼاػ نیٌـ ظ

ىا ةً ـػنؼ.  ةٍػنؼ، اف متؼٯ وؼن این نیٌـ ـانی ک  یک تيؼیؼ امنیتی ا٘ياؿ نگ
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ٍاٰی ٌیاػ گ٥ت: ٌٰم ـػ اف   یک م

ٍاٰی کٍىمتانات گقاؿه ػاػ: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

شقب ذنتي ٌ ػٌ  كاةت های فیافی كانىن مکنان مزلی:ظؼگیؽی های كىمی و ؼ 
ـن٥ٍؽ ػؿ ٌالیت رسپٲ ًذمیٝت اف ذمٱ ـویؼ  می اشقاب لیالی پ ةاونؼ. ذرناٯ ٜتؼاٰ

ـن٥ٍؽ لیالی ػؿ ٌالیت ىنٍف یکی اف وعٍیت ىػٌلتم تا  ؿٌػ.  می وامؿ ًرسپٲ ةای پ
ٍاٳ ماننؼ ىٌی ةاالی ٨ٍٳ اٌفةیک ٌ  ، تاذک، ایام٧ ٌ ٜـب نیق ن٥ٍؽ هقاؿ ىمچنان لایـ ا٨

لاة٩ۀ ذنگ ػؿ ٌالیت رسپٲ  ًاػی کيای ػیگـ لیالی ٌ ذىػاؿػ. یک تٝؼاػ اف وعٍیت 
یکی ، هشاذی پاینؼ ًوٍػ ک می ًٍٔؿ محاٯ، گ٥ت ًؿا ػاؿنؼ نیق ػؿ این ٌالیت اجـ گؾاؿ انؼ. ة

ـمانؼ  ًٍؿ ةياػی، تاد مصمؼ ظٍػٯ اف شقب الالمی ٌ شاذی ؿشیم مىيان الت٪ ذىاف ٤
ٍان  ای ٌالیت رسپٲ ػلت ػاؿنؼ. ىػؿ ناامنی  ًػی

 یک کاؿمنؼ الت٪ ػ٤رت م٩اٳ ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

ـاػی ک :مناؾعات ةاالی ؾمین  ًةٍػنؼ، گقاؿه ػاػنؼ ک هرشکت منٍػىا  ػؿ ةصخ ًا٤
ات ةاالی فمین یکی اف پیچیؼ  ًن٩ىی ة ًک هتـین ممایٲ ػؿ ٌالیت رسپٲ ةٍػ همناٜف

مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی نقػ م٩امات شکٍمتی ٌ ٜؼٳ ای مٍذٍػ ػاؿػ. ىلقائی ػؿ ػؿگیـی 
ات ؿٌی فمین ةًاین ممئٱ ًمتایٲ لیالی ٠ُـ ؿلیؼگی ة ٍٔؿ مؤجـ  ً، شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
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ات اکرثآ می ؿا ناممکن ًٌ من٥ٍان  ای معتٱ٦ ٨ٍمی ٌٍؿتى همیان گـٌ  لافػ. چنین مناٜف
ـػ ک می ۀ ٍٔالنی ةاالی فمین ًمنرـ ة ًگی ـمانؼوٍػ. مٍذٍػیت  می مناٜف ان فٌؿمنؼ ى٤

گـی اف لٍی لیالتمؼاؿان ػؿ پاؿملان ةا م٩امات مـةٍٓ  ًمصٱی، مؼاظٱۀ لیالی ٌ مٝامٱ
ـمؤجـ لاظتىاػ ياکرثآ ن  الت.  ًای ٜؼٰی ؿا ٠ی

 ٍ ٍاٰی ک ٌٰم ػ:ىیکنت اف ةقؿگان   متانات ا٤ٌق

ـػٳ  ٌاد ٌ ؿلٍٳ ٌ ىا ػؿگیـی کً ػاػنؼ گقاؿه م  ةاٜخ رسپٲ ٌالیت ػؿ ةاؿ فیان ىای ؿ
ٍاػگی ىای ظىٍنت اف فنان فیاػ تٝؼاػ تا وؼه ٍامٱی. ةربنؼ ؿنز ظان  ػظرتان ٌ فنان کً ؿا ٜ
ٌاد اف ٜتاؿت ةٍػنؼ متاجـ ةیىرت آن اف  گقا٣، ميـیً ٨ٌت، اف ٨تٲ ٌ اذتاؿی ىای افػ

ٌاد ـه تراٌف ةؼٯ، ىا افػ ٍٛا ٠ٌی ٌاد ٌ ؿلٍٳ این اکرثیت. الت ةٍػه ظىٍنت ان  ػؿ ىا ؿ
ٍاػه ػاظٲ ـػ می ٌٍؿت ىا ظان ـػٳ. گی  ىامنا ؿا فنان ٜٱیً ىا ظىٍنت ا٤قایي ٜٱت م

ـىنگ مٍذٍػیت  ػىی آگاىی فمینً تا منایؼ می ایراب. منٍػنؼ تٱ٩ی مرافات اف مٝا٤یت ٤
 فنان ٜٱیً ظىٍنت ةیىرت ٨ّایای اینکً تا وٍػ مـاى٤ فنان ش٧ٍ٩ مٍؿػ ػؿ ةیىرت ىـچً
 .وٍػ ػاػه گقاؿه

ـػ یک ٍاٰی اف م  :گ٥ت لانچاؿک ٌٰم

ـػٳ  :عىامل ظؼگیؽی ـا م ٍانٞ ٜمؼه ٤ ٌٱض ٌ جتات ؿا ػؿ این ٌالیت، پـٌلً ِٝی٦  ؿاهم
 ٌٱض، ٤ماػ، ٩٤ـ، ٨ؼان تٝٱیم ٌ ةیکاؿی، ٜؼٳ امنیت ٌ شاکمیت ٨انٍن ػانمتنؼ. 

ـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً آنيا انتٙاؿ پیرش٤ت ىای فیاػ ػؿ  پؽوفه ضعیف و غیؽ مىثؽ ىلس: م
لۀ ٌٱض ؿا اف ٔـی٪ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌالیت رسپٲ نؼاؿنؼ. این اف آن ذيت  ظًٍٍ پٌـ
ـػیؼه  ٍالتً ىای لیالی شکٍمت ایراػ گ ـنامۀ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةً الاك ظ الت کً ة

 ٍ لۀ ٌٱض ةرا گؾاوتً الت. ةً ٔ ـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٌ تاجیـ من٥ی ؿا ةاالی پٌـ ؿ محاٯ، م
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لۀ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ػاونت لاة٩ۀ ذنگماالؿی فمینۀ آ٠اف گ٥تگٍىای ٌٱض ةا  ةاپٌـ
ـای ٌٱض ػؿ ٌالیت رسپٲ می ٍاؿ تـ لاظتً ٌ یک مانٞ ة ةاوؼ. ةً ٍٔؿ  معا٥ٰین ؿا ػو

ـػ ٌ  ـاؿ گی ـ٤ت تا تىکیٲ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض مٍؿػ ةافنگـی ٨ ٍا٤٪ ٌٍؿت گ مرمٍٜی ت
ـػنؼ. ؿىرب   ی ٌ کاؿمنؼان ذؼیؼ ةً ذای آنيا تٝیین گ

ـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:  یکنت اف ٤ٝاالن ش٧ٍ٩ فن ػؿ م

ٍاٰی لانچاؿک ا٤قٌػ: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ٍا  :و فلعان راکمیت كانىن فقاظ اظاؼی لۀ نٙـظ ـػٳ ٤ماػ اػاؿی ؿا ىػؿ ذـیان پٌـ ی، م
ٍان  ـاةـ پیرش٤ت، امنیت، انکىا٣ ٌ شکٍمتؼاؿی ػؿ ٌالیت رسپٲ ٜن ةقؿگرتین مانٞ ػؿ ة

ـػٳ  ـػنؼ. م ن ػؿ میان  همٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی گمرتػ ًىؼاؿ ػاػنؼ کىک ٌ ؿٌف ا٤ٌق
ٍا ـػٳ ػؿ ؿالتای ٜؼاٰت ظ ٍانی م ـایم ٌ نات ٍٛا ذ ی ٌ ىم٩امات ةاٜخ ا٤قایي لایـ ان

 الت. همصا٤ٙت اف ش٧ٍ٩ ةرشی وؼ

ـکق اف ظانم یک  :گ٥ت رسپٲ ٌالیت م
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ـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:  یک ظانم اف م

ـػٳ گقاؿه ػاػنؼ ک ٍ  ًم ٍان ٤الؼ تـین منٍن ًلتانی ة هؿو ٤ماػ اػاؿی ػؿ اػاؿات  ًٜن
ـػػ. ٔت٪ ا٘ می شکٍمت مصٱی ٌالیت رسپٲ تٱ٩ی ٍاالن ٌ ٨ّات اف ياؿات آنيگ ا، لاؿن

ٌاشؼ متاؿف ىةاونؼ.  می ٤الؼ تـین م٩امات ػؿ ٌالیت ًذمٱ ـآ   ًٜٱی هـ چنؼ شکٍمت اظی
ٌاشؼ مؾکٍؿ ٍاٰی ایراػ منٍػ،  ٍانؼ یا منی ٤ماػ اػاؿی ؿا ػؿ چاؿچٍب لاؿن ٍا منی ت ؼ ػؿ ىظ

ؼ. ا٤قٌن ةـ آن، ٤ماػ اػاؿی ػؿ لٕض اذتامٛ ٌ ظاؿد ىـاةـ ٤ماػ اػاؿی ا٨ؼامی انراٳ ػة
ـای متن٥ؾین مصٱی مماٜؼ  ًای شکٍمتی نیق ٌذٍػ ػاؿػ. این ٌِیٝت فمینىاػ ياف ن ؿا ة
ـاات مناینؼ ٌ این ؿٌه مٝمٍٯ ًلاظت ةاوؼ. ةاٌذٍػ آن، ػؿ ةّٝی  می تا ػؿ ةؼٯ پٍٯ اذ

ٍاةٖ ة ٌاةٖ ةـ ِ ٍاؿػ ؿ   وٍػ. می هیىرت تـذیض ػاػم

ٍاٰی گٍل٥نؼی ا٤قٌػ: ًیکنت اف ةقؿگان ٨ـی ٌٰم  اف 

ٍاٰی ةٱعاب ةیان ػاوت: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ـػٳ ػؿ ذـیان ةصخ ىا ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً شاکمیت ٨انٍن ِٝی٦ وؼه ٌ این امـ منرـ ةً  م
ـػیؼه الت. شکٍمت مصٱی ػؿ  ٤ماػ اػاؿی گمرتػه، ناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ ٌالیت رسپٲ گ

ٍانایی تامین ٜؼاٰت ٌ ایراػ متا ٍاٰی ىای این ٌالیت ِٝی٦ ةٍػه ٌ شکٍمت ت ٌٰم ٳ 
ٍانایی شٲ ٌ  ٍٰین ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن ت میکانیقٳ ىای ش٧ٍ٩ ةىــ ؿا نؼاؿػ. ممئ
ـػٳ ةً این ةاٌؿ انؼ کً ٤ماػ اػاؿی ٌ  ٤ٍٲ من٥ٍانً ٨ّایا مٕاة٪ ةً ٨انٍن ؿا نؼاؿنؼ. م

ی ٌ٘ی٥ٍی ػؿ اػاؿات شکٍمتی نياػینً وؼه ٌ اف لٍی لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ىا
ـػ.  م٩امات ٜاٰی ؿتتً اٰی پائین ؿتتً ٌٍؿت می  گی
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ٍاٰی لانچاؿک ةیان ػاوت: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ـا نمتت ة و ععالت انتلالی: یهععم رقاةع ـانی وان ـػٳ نگ ٍانی شکٍمت ذ ًم ت ينات
ـان ةٍػنؼ ک ىًػ ًی ناوی اف لىممایٲ شماةؼ ًؿلیؼگی ة ـػٳ نگ ـاف منٍػنؼ. م  ًذنگ اة

ـ٤ت ـاؿ نگ ـػ ٨ ٌٰت ىانؼ ٌ  ًٜامٱین مٍؿػ پیگ ـاةـ مرشٌٜیت ػ مین ٜامٱین مانٞ ػؿ ة
ـامتی ةاونؼ ٌ ػؿ نتیر ًمٍذٍػ ة ٍک ٌٰت ػیم ٍان یک ػ ٜمی٩ی میان  ًةاٜخ ایرا ٤اٌٱ ًٜن

ـػیؼ ـػٳ ٌ شکٍمت گ ٍاىالت.  هم ـایم ذنگی ظ ان تامین ٜؼاٰت اف ىـ چنؼ ٨ـةانیان ذ
ای ٜؼاٰت انت٩اٰی انؼ، شکٍمت ىٞ ٌ ایراػ الرتاتیژی ٔـی٪ میکانیقٳ مٱی مىٍؿتی ذام

ٍالت ًة ـػٳ گٍهى ًظ ـػٳ ةىػ منی ای م ٍاالن ٌ  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًؼ. م ٍٰین، لاؿن پ
ـاذٞ ٜمؼ ٍانین ػؿ  ًک هٜؼاٰت ةٍػ ًٌ الالی تامین مماٌیان همصاکم م ةا تامین ٜؼاٰت ٨

ـػػ.  می نا٤ؾ ٌ تٕتی٪ ًذامٝ  گ

ٍاٰی ٌٰم  ٌیاػ گ٥ت: یکنت اف ةقؿگان 

ٍؿتیکً  عافیت  ظؼ ةؽاةؽ صنىنت علیه ؾنان:فؽهنگ م ـانی گ٥تنؼ، ػٌؿ ـاف نگ ـػٳ ةا اة م
ٜؼاٰت ٌ ٌِیٝت ش٧ٍ٩ ةىــ ةيتٍػ پیؼا نکنؼ تا ةً ٨ّایای ظىٍنت ٜٱیً فنان ؿلیؼگی 
ٍاىنؼ کً ػؿ این ٨ّایا مؼاظٱً  ٍاىنؼ وؼ تا اف ٔاٰتان ةع ـػٳ ناچاؿ ظ ـػ، م ٌٍؿت گی

 مناینؼ. 
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 یک ظانم اف ويـ رسپٲ گ٥ت:

ػ:  یک ظانم اف ٌالیت رسپٲ ا٤ٌق

ٍاٰی ٌیاػ چنین گقاؿه ػاػ: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ـٌت  :و ةیکاؼی فلؽ معیع ـػٳ ىمٍذٍػیت ٩٤ـ وؼیؼ ٌ ٜؼٳ ٤ ای کاؿیاةی ػؿ میان م
ٍامٲ ٜمؼۀ ةی جتاتی ٌ نا  ـػٳ تإکیؼ  هوؼ ًامنی ػؿ ٌالیت رسپٲ گ٥تیکی اف ٜ الت. م

ـػٳ آن ة ًای کى ًمنٍػنؼ ٨ـی ـٌت  ًم ٍاذىٜؼٳ ٤ انؼ ةیىرت ػؿ مُٝـ  ًای و١ٱی م
ـاؿ ػاؿنؼ.   ن٥ٍؽ معا٥ٰین ٨

ٍاٰی لانچاؿک گ٥ت: ٌٰم  یکنت اف ةـفگان 

ـػٳ گ٥تنؼ  ٍانؼ ٌٱض ؿا تّمین منایؼ، میقان ػؿگیـی ػؿ ىم ـ چنؼ انکىا٣ اذتامٜی منیت
ٍانؼ. ػؿگیـی  هي ػاػىلٕض مصٲ ؿا کا انکىا٣ ؿا  ًای اظیـ ػؿ ٌالیت رسپٲ نیاف ةىمیت
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ـاةـ ذنگ ایراػ وٍػ. ایراب ًلاظت ًةـذمت کنؼ تا  می تا اف این ٔـی٪ شمالیمت ػؿ ة
ـٌت  ـػٳ ٌالیت رسپٲ ةـاىٱیمی ؿا ٤ای کاؿی ٌ تٝىشکٍمت ٤ این ةاٌؿ  ًم لافػ. م

ا گ٥تنؼ ينتٍػ نٙاٳ تٝٱیمی ٨ٍی یکی اف مىکالت ذؼی ػؿ این ٌالیت الت. آن ًمتنؼ کى
ٍاػ ة ًک ـاػ ةیم ـاؿى هلاػگی تصت تاجیـ گـٌ  ًا٤ ـنؼ.  می ای معا٦ٰ ٨  گی

ـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:  یک ظانم اف م

 ٍ ٌٰم ـػ اف  ػ:یک م  اٰی ةٱعاب ا٤ٌق

ٍاػ ن٥تی چین اف ٌالیت رسپٲ ةً  ن وؼن رشکت ةین املٱٱی م ـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةیٌـ م
ـاد ٌ تٍفیٞ ن٥ت ةً شکٍمت ػؿ  ا٤قایي ناامنی اؿتتآ ػاؿػ. ىؼ٣ این رشکت ن٥تی التع

ـػٳ رسپٲ ٤ ٌالیت رسپٲ ةٍػ. ـای یک تٝؼاػ فیاػ م م ـاىرشکت ٧ٍ٤ فمینۀ اوت١اٯ ؿا ة
 لاظتً ةٍػ اما ٌالیت رسپٲ ؿا ةناةـ ناامنی تـک منٍػنؼ. 

ـػٳ تإکیؼ منٍػنؼ کى ًة ـتیث، م ٍان ةایؼ ذایگقین کاؿمنؼان لاٰعٍؿػ ًمین ت  هنمٲ ذ
ٍاننؼ امٍؿات ؿا ة ـػنؼ تا ةت ٍٔؿ مؤجـ مؼیـیت مناینؼ. یک تٝؼاػ اف مإمٍؿین  ًشکٍمت گ

ـػ هلاٰعٍؿػ ـای مؼت لی لاٯ ػؿ ٜین م٦٨ٍ کاؿ ک انؼ.  هٍُٜ نىؼ هیچگاىانؼ ٌ  هة
ٍان ةؼىا ةایؼ اف پمت يآن ـای نمٲ ذ ٌنؼ ٌ ذای ظٍػ ؿا ة  نؼ. ىای وان کناؿ ةـ
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ٍاٰی ةٱعاب گ٥ت: ٌٰم ـػ اف   یک م

ـنامً ىای انکىا٤ی وکایت منٍػنؼ ةً ٌیژه  م نتىظ ةؽنامه های انکنافی: ـػٳ اف نتٍػ ة
ـػٳ ٌالیت رسپٲ متؼٯ وؼه الت. اورتاک کننؼه م ـای م ـانی ذؼی ة ٍٍِٛ آب ةً یک نگ

ـات من٥ی ؿا  ـػیؼنؼ کً کمتٍػ آب آوامیؼنی ٌ آةیاؿی ةً ٍٔؿ ممت٩یم تأجی گان متؾکـ گ
ـػٳ ةً ذا گؾاوتً می ـػٳ انت٩اػ منٍػنؼ کً  ةاالی ؿوؼ ا٨تٍاػی ٌ مٝیىت م گؾاؿػ. م

ـنامۀ شکٍمت تٍذً انؼکی ةً شٲ ٌ ٤ٍٲ  ـنامۀ مؤجـ اف لٍی ة ممئٱً آب منٍػه ٌ ىیچ ة
ـای  ـػٳ تإکیؼ منٍػنؼ کً آب ة ـػیؼه تا این مّٝٲ ؿا ؿ٤ٞ منایؼ. م ىمتمتگی مٱی اؿائً نگ

ٍاػه ةاوؼ ٌ ؿ٤ٞ این مّٝٲ  ىا ةمیاؿ رضٌؿی می کىت ٌ فؿاٜت ٌ لایـ نیافمنؼیيای ظان
ـػٳ ؿا  ـػٳ ٩٤یـ ةؼٌؿ الت؛ ةناًء کمتٍػ آب م ٍان م ـاةـ مٍئٍنیت ٠ؾایی ٌ لایـ اف ت ػؿ ة

 لافػ.  نیافمنؼیيای مـةٍٓ آلیث پؾیـ می

ـاف ػاوت: ـکق ويـ رسپٲ چنین اة  یک ظانم اف م

ػ: ٍاٰی ةٱعاب ا٤ٌق ٌٰم ـػ اف   یک م

ـػٳ ػؿ مرمٍٛ ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ناامنی ػؿٌ الیت رسپٲ ٌ ػؿ  معاصالت صاؼحی: م
متاٳ ن٩آ کىٍؿ ناوی اف پیامؼ ىای مؼاظالت لیالی کىٍؿ ىای ىممایً مىعٍاً 

ـػٳ رسپٲ ةً این ةاٌؿ انؼ کً کىٍؿ ىای ىممایًء ا ـان الت. م ١٤انمتان پاکمتان ٌ ای
ٍامننؼی کمک ٌ یا مانٞ وؼن تامین جتات ٌ انکىا٣ ػؿ کىٍؿ ؿا ػؿ ىـ مـشٱً ػاؿنؼ.  ت

ٍاػ معؼؿ  ةناًء ایراب می منایؼ تا شکٍمت یک الرتاتیژی من٩ًٕ ای ؿا ذيت متاؿفه ٜٱیً م
لافػ، ةٱکً لالمت اذتامٜی، شکٍمتؼاؿی ظٍب  ٌ الٱصً کً نً تنيا ذنگ ؿا وٝٱً ٌؿ می

ـػ.  متان ؿا نیق متاجـ میٌ جتات ا١٤ان  لافػ، ؿٌی ػلت گی
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ٍاٰی گٍل٥نؼی ا٘ياؿ ػاوت: ٌٰم ـػ اف   یک م

ٍاٰی ٌیاػ گ٥ت: ٌٰم ـػ اف   یک م

ٍاٰی لانچاؿک ةیان ػاوت: ٌٰم ـػ اف   یک م

 ٌ ـػ اف  ٍاٰی لٍفمً ٨ٱًٝ چنین گ٥ت:یک م  ٰم

ٍاٰی کٍىمتانات گ٥ت: ٌٰم ـػ اف   یک م

تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ تا اورتاک کننؼه گان  اؾ پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و امتی ملی: ريىل اظمینان
لً ٌٱض ػؿ رسپٲ ةً میان ایؼ.  ـًٌ پٌـ  اٌالشاتی ػؿ ٜ
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ٍاٰی لانچاؿک ةیان  ٌٰم  ػاوت:یکنت ػیگـ اف ةقؿگان 

ه ىای معا٦ٰ ةً ظأـ اورتاک کننؼه گان گ٥تنؼ  کً   ـای ىمً گٌـ ىـ چنؼ نتایؼ ة
ـ٤ت  ٍا٤٪ ٌٍؿت گ ـایم ِؼ ةرشی مٝا٤یت اف مرافات ػاػه وٍػ، ػؿ مرمٍٛ ت اؿتکاب ذ
ـٌت ػاػه وٍػ تا ةا الت٥اػه اف م٦٨ٍ وان میان  تا ةً ٜٱامء ٌ ةقؿگان ةً ٍٔؿ التحنایی ٤

ـه مناینؼ. ٜٱامء می ٍا ٔاٰتان ٌ شکٍمت ػؿ ٌالیت رسپٲ مؾاک ـات ٌ ت ننؼ ػؿ پؾیـه مؾاک
ٌا٨ٞ وؼه ٌ اف ىمین ٰصاٗ آنيا می پاٰیمی ٍاننؼ ن٩ي ميمی ؿا  ىا تٍلٖ معا٥ٰین ممؼ  ت

 ػؿ تامین ٌ تصکیم ٌٱض ای٥اء مناینؼ. 

ٍاٰی لانچاؿک گ٥ت: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ـاف ػاوت: ٍاٰی ٌیاػ چنین اة ٌٰم  یکنت اف ةاونؼه گان 

 ةؽای ىلس:  ؼاهنلنۀ  .4
ـػٳ یک لٱمٱ ا٨ؼامات تصکیم ٌٱض ؿا ونالائی  ًػؿ ذـیان ةصخ ػؿ ٌالیت رسپٲ، م

ٍامٲ ٜمؼ ًؼ٣ این ا٨ؼامات ؿلیؼگی ةى ًمنٍػنؼ ک ػؿگیـی الت. این ا٨ؼامات وامٲ  هٜ
ٍاؿػ ؽیٲ ـنام می م ـ٤نت ة ای انکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی؛ ا٤قایي ى ًةاوؼ: ؿٌی ػلت گ



 
 

348 
 

 

 نلنه ىلس واليت رسپل ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـٌت  ـػٳ ٜاػی؛ ؿلیؼگی ةى٤ ـای م منٍٙؿ تامین  ٤ًماػ اػاؿی ة هپؼیؼ ًای کاؿی ة
ـای ٨ـةانیان؛ ٤ م لاظنت فمینۀ اورتاک ـاىتٝٱیم؛ ٌ ٤ ًم آٌؿی فمینۀ ػلرتلی ةـاىٜؼاٰت ة

ل ـػٳ ٜاػی ػؿ پٌـ ـػٳ ٩٤ـ، ٤ماػ اػاؿی، ء ٌٱض ٌ آوتی مٱًکامٲ م ی ػؿ ٌالیت رس پٲ م
ٍانٞ ٜمؼ ًٜؼٳ ػلرتلی ة ـا هتٝٱیم ٌ اوت١اٯ ؿا اف م ل ؿاه٤ ـػنؼ ٌ ًپٌـ ٍان ک ء ٌٱض ٜن

ٍامٲ ػؿ تىؼیؼ ناامنی ٌ تّٝی٦ شاکمیت ٨انٍن ػؿ ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ ٌالیت رسپٲ  این ٜ
 منایؼ. می کمک

: ػؿ ذـیان ةصخ ةا معافیت ]اؾ مخاؾات[ هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ـػٳ ؿٌی ایراػ ٌ تص٩٪ ٤ـ ى اف ٔـی٪ شماك لاظنت ةىــ ش٧ٍ٩  ًنگ اشرتاٳ ةىا، م

ـػٳ ٜاػی ػؿ ؿاةٕ ٌٰت ٌ م ػؿ  ًائیکياین مٍٍِٛ ٨ٍیإ تإکیؼ منٍػنؼ. آن ًة ًکاؿمنؼان ػ
ٍاٰی  ٨ًـی ٌٰم تإکیؼ  ًٱمناینؼ، مىعٍاً ؿٌی این ممئ می ای ٌالیت رسپٲ فنؼگیىذات ٌ 

ـنگ ٤ٝاالن ذامٝ ػؿ این ٌالیت ؿٌی نٙاؿت ٌ ةىــ ء مؼنی ٌ ش٧ٍ٩ ًمنٍػنؼ. شٍّؿ کم
ةاالی  ًالت. این ممئٱ ًذا گؾاوت ًتإجیـ من٥ی ةةىــ ی ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ىگقاؿه ػ

 ممایٲ ٌٱض ٌ جتات تإجیـ ممت٩یم ػاؿػ. 

ـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:  یکنت اف ةاونؼگان م

ٍاٰی گٍل٥نؼی چنین گقاؿه ػاػ: ٌٰم  یکنت اف ةقؿگان 

ـایي ـػٳ ػؿ مٍؿػ ا٤قایي گ ـانی ةىــ ٍٳ ش٧ٍ٩ يلٍء تٝتیـ م٥ ًنمتت ةىا  م ـاف نگ اة
ـػنؼ ک الت. ػؿ  هنگ ٠ـةی تصمیٲ وؼىتٍلٖ ٤ـ  ًالت ک هٌاژ ةىــ گٍیا ش٧ٍ٩  ًک

ـکق ٌالیت رسپٲ ک ةىــ ش٧ٍ٩  ًمناینؼ، ة می فنؼگی ًػؿ آنرا ٜمؼتإ ا٨ىاؿ تٝٱیم یا٤ت ًم
ـػمی ک کننؼ، تٝؼاػ انؼک اف  می ػؿ منأ٪ ؿٌلتایی فنؼگی ًةاٌؿ ٌ اشرتاٳ ػاؿنؼ، اما م

ـػنؼ. ٌالیت رس پٲ ػؿ م٩ایم می ش٧ٍ٩ ةرشی وان ممت٥یؼ ای کىٍؿ ىةا لایـ ٌالیت  ًگ
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ای ذامٝۀ ىاػ يالت. ٜؼٳ شٍّؿ ن ه٩ٜث مانؼةىــ إمین ٌ تص٩٪ ش٧ٍ٩ اف ٰصاٗ ت
ـنگ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ىمؼنی ٌ ٤ٝاٰیت  ا١٤انمتان ػؿ این ٌالیت ةىــ ای کم
ی الفٳ ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ةرش، فنان اف آلیث ىالت. ةناةـ ٜؼٳ آگا ًمٍؼا٧ این گ٥ت

ـتـین ٨رش ػؿ این ٌالیت ة ٌنؼ.  می وامؿ ًپؾی  ؿ

ٍاٰی لٍفمیکنت اف  ٌٰم  گ٥ت: ٨ًٱٝ ًةقؿگان 

ٍاٰی لٍفم ٌٰم ػ: ٨ًٱٝ ًیکنت اف ةقؿگان ػیگـ   ا٤ٌق

 ٍ ٍاٰی ک ٌٰم  متانات گ٥ت:ىیکنت اف ةاونؼگان 

ٍاٰ ٌٰم ٍ یکنت ػیگـ اف ةاونؼگان   منٍػ: همتانات ٜالٌ ىی ک

 اظات مؽظم: هپینن .5
ٌٰت ٌ ذامًٝ ةین  ـػٳ رسپٲ نکات آتی ؿا پیىنياػ منٍػنؼ تا ػ پی م ػؿ متاٳ ةصخ ىای گٌـ

ـػافنؼ: ـای ؿلیؼن ةً ٌٱض ػایم یؼؿ این ٌالیت ةً آنيا ةپ  املٱٱی ٌ مؼنی  ة

ت يتٝٱیم منصیخ اةقاؿ مٝیاؿی ذ ًةیىرت ة ػلرتلی( 1) اؼتلای ظفرتفی ةه تعلیم:
ـػٳ ة تٝؼاػ  ( ا٤قایي 2). ش٧ٍ٩ ةرشومٍٯ  ًممایٲ مـةٍٓ، ة ًمى ًشماك لاظنت م



 
 

355 
 

 

 نلنه ىلس واليت رسپل ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـػان ة ـا ٤ هٌیژ  ًمکاتث ٤ٝاٯ ٌ تٝؼاػ واگ ٍٰیت متٝٱمین اناث فی ء ًم آٌؿی فمینـاىوم
ـای انکىا٣ پایؼاؿ ٌالیت یک امـ رضٌؿی الت.  ـای نمٲ ذؼیؼ ة  تٝٱیم ة

ومٍٯ ا٤قایي ػؿ کمیت  ًشکٍمت ةایؼ شٍّؿ نٙامی اه ؿا، ة (1) :امنیتىظ ةهت
ٍاٰی ىنیـٌ  ٌٰم ـػان ٌ فنان، ٜمؼتإ ػؿ لٕض  ٍٰین مصٱی اٜم اف م ػؿ آنرا  ًای کىای پ

 معا٥ٰین ممٱض ةیىرت ٤ٝاٯ انؼ، ش٥ٚ منایؼ. 

 (1شٍٍٯ أمینان اف پـٌلً ذامٞ ٌٱض ػؿ ٌالیت رسپٲ ) (1) حانتۀ ىلس: همهپؽوفۀ 
( شٍٍٯ أمینان اف ليمگیـی 3اٌالس وٍؿای ٌٱض ٌالیتی کً ةیٕـ٣ ٌ مٍجـ ةاوؼ)

ـػٳ  ػؿ پـٌلً ٌٱض  ةً ٌیژه ػؿ ٤ٝاٰیت  ؿىربان لنتی ةً ٌیژه ٜٱامی ػینی ٌ ؿىربان م
 .ىای وٍؿای ٌالیتی

ت مصا٤ٙت يی شکٍمت ذىمیکانیقٳ نٙاؿت ٌ شماةؼ (1) :مزافظت اؾ رلىق ةرش
ـاػ مٱکی اف ٔـی٪ تص٩ ظىٍنت ٜٱیۀ  هٌیژ  ٨ًّایای ش٧ٍ٩ ةرش، ة ًی٪ ٌ ؿلیؼگی ةا٤

ـنام(2)فنان.  ـػٳ ٌ م٩امات ٌالیتی ىی ػىای ةیىرت آگاى ًة ی ٌ شماك لافی ؿا میان م
 انؼافی مناینؼ.  ؿاهةىــ ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ 

ٍا٤٪ ػاوتنؼ ک(1) انکناف: ـػٳ ػؿ کٲ ت ـنام ًم منٍٙؿ  ًمتمتگی مٱی ةىای ى ًة
ٍاٰی هٌیژ  ًانکىا٣ پایؼاؿ ػؿ ٌالیت رسپٲ ة ٌٰم ـنامۀ ىا  ػؿ لٕض  ـػػ. ة ت٩ٍیت گ

ـنامى ـ٤یت ؿا ػاؿػ تا نتایز مؤجـ ؿا اف ٔـی٪ ة ـانی اه ػؿ ى ًمتمتگی مٱی این ٘ ای ٜم
ـنام(2)ذات ٌالیت رسپٲ کمث کنؼ.  ٨ًـی ـػٳ ةایؼ ػؿ تىعیَ، پالن ٌ مؼیـیت ة  ًم
 ةاونؼ.  ًم مؤجـ ػاوتيذات ل ًای ةافلافی ا٨تٍاػی ٨ـیى

ـٌت (1) ةؽای امتغال:ها  فؽىت ٍان، ػؿ ؿالتای  هٌیژ  ًو١ٱی ةىا  ایراػ ٤ ـای نمٲ ذ ة
ٍا ـایي ىتص٩٪ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ کمک ظ ـانی وان ؿا ػؿ امـ گ ـػٳ نگ ـػ. م ؼ ک

ٌٰتی ىٌ کمرت متعٍَ ػؿ پمت  ه٤ٝٱی شکٍمت متنی ةـ ش٥ٚ کاؿمنؼان لاٰعٍؿػ ای ػ
ـاف ػاوت ـٌتى ًاؿ منٍػنؼ کيٌ ا٘ ًاة ـایي مانٞ ٤ ٍان کىا  مچٍ گ ـای نمٲ ذ اؿت ياف م ًة

ـنام ًـ چىشکٍمت  (2)رت ةـظٍؿػاؿ انؼ، میتاوؼ. يای ةى ـاػ ًفٌػتـ ة ـای تٍٝیْ ا٤ ء ؿا ة
ٍان ک هلاٰعٍؿػ ی ذ ی ة ًةا نیٌـ ـای مٍجـ امٍؿ يػاؿای نیٌـ ـای اذ متنؼ، ؿٌی ػلت ىرت ة
ـػ.  گی
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ٌنؼان ٜاػی )يتن اف و 152نٙـیات  هنؼىةافتاب ػ ٌالیتی ة فن ٌ  83ـ

ـػ( 69 ـػ ًذامٝةاوؼ ٌ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦  می م  وامٲ ٔت٩ات ؽیٲ ًک همناینؼگی ک
ـاػ ةان٥ٍؽ، اّٜای ذامٝ می ـػػ: ٜٱامی ػینی، ةقؿگان مصٲ، ا٤ مؼنی، اّٜای وٍؿای  ًگ

ا، ػاني آمٍفان، کاؿمنؼان ى، مٝٱامن، ژٌؿناٰمت هٌٱض، اػ٠اٳ وؼگان، الاتیؼ ػانىگا
ـان ممٱکی فن ٌ ظانم  ٌٰتی، فنان متن٥ؾ، کاؿگ  هةاونؼ ًک ًای ظانىمٍلمات ٠یـ ػ

ٌنؼان ٜاػی ٌالیت ٤اؿیاب ػؿ مٍؿػ يمتنؼ. این لنؼ منایانگـ ةیني وىٌالیت ٤اؿیاب  ـ
ـکى ً، ؿیىًای ممٱصانىػؿگیـی  ٍامٲ ٌ مص ةاوؼ.  می آن های ٜمؼى ًای اٌٱی آن، ٜ

ٍاٳ ةا گقین ـای ٌٱض ت ـای تامین ٌٱض ىا ً نٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ا٨ؼامات ة ة
ٍالتيمچنان وامٲ پیىنى ًالت. این ن٩ى هوؼ ًؽیالً اؿائ ای ىاف ةصخ  ًاػات ةـظ

ـکق گـٌ   ةاوؼ. می ی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی تامین جتات ٌ ٌٱض متؼاٌٳ ػؿ ٌالیت ٤اؿیابىمتم

ٍا ـػٳ ا١٤انمتان  ًةعىی اف مـشٱ ًمحاة ًػؿ ٤اؿیاب ةىا  یىمىٍؿت ظ ػٌٳ گ٥تگٍی م
ـامٍن ٌٱض ـنام( وٍػ می هؼةٝؼ اف این ػؿ این لنؼ گ٥تگٍ نامی ًک) پی رس تارسی  ًیک ة

ـای ةىــ ای مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ىاػ ين 11تٍلٖ  ًایمت ک ا١٤انمتان ة
ٌنؼان ٜاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ مبنٍٙؿ ایراػ يتن و 45۱۱مىٍؿت ةا ةیي اف   ًن٩ى 34ـ
ـای ٌٱض  ـػیؼ ؿاهٌالیتی ة  الت.  هانؼافی گ

فیافی و تؽکیث ای والیت: فاصتاؼ حغؽافیایی، ه رشذ ویژگی .2
 حمعیتی

وامٯ ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاؿػ ٌ اف ٔـ٣ ٠ـب  هٌالیت ٤اؿیاب ػؿ ظتم لمت ٠ـةی شٍف 
ـکمنمتان، اف ٔـ٣ رش٧ ةا ٌالیات ذٍفذان ٌ رسپٲ، اف ٔـ٣ ذنٍب ةا  ٌ وامٯ ةا کىٍؿ ت

 ةاوؼ. می م رسشؼىٌالیت ٠ٍؿ ٌ اف ٔـ٣ ذنٍب ٠ـب ةا ٌالیت ةاػ٠ین 

ـکق این ٌالیت میمن  235کیٱٍمرتی وامٯ ٠ـب کاةٲ ٌ  435شؼٌػاً ػؿ  ًت کال ًم
ٍاٰی 15کیٱٍمرتی ذنٍب ٠ـب مقاؿرشی٦ م٨ٍٝیت ػاؿػ. این ٌالیت ػاؿای   ٌٰم

ـا٤یای این ٌالیت مت٥اٌت ةٍػ181ةاوؼ می ٍ  ًٌ وامٲ لٱمٱ ه. ذ١ ٌکي ػؿ ىای ى هک نؼ
ٍاؿ ػؿ ٨ممت وامٰی ٤اؿیابىای ى٨ممت ذنٍةی ٤اؿیاب اٰی ػوت  ـػػ. ػؿیا  می م گ

ٍان ػؿ چًای ٨یٍاؿ، میمنى اؿ ٤ٍٲ لاٯ ػؿ این ٌالیت ذـیان ػاؿنؼ. آب ي، املاؿ ٌ گـفی
ای ىٌ ػؿ ٤ٍٲ  هتامین وؼىا  ٌ آب ةـ٣ىا  ا، ةاؿانى ًٜمؼتاً اف چىمىا  این ػؿیا

                                                           
ٍاذً لتقپٍه،  181 ٌٰت آةاػ، ویـین تگاب، ظ ـم٩ٲ، ػ ، ٨ٍؿ٠ان، انؼظٍی، ٨ ـػاؿی میمنً، ظان چياؿ ةٟا وي

ٌٰی  ٍاٰی ٠ٍؿماچ ةعىی اف ٌالیت ةاػ٠ین ةٍػه  ٌٰم ٍان، کٍىمتان، پىتٍن کٍت، املاؿ ٌ ٨یٍاؿ.  ، گٍؿفی ـٟا ةیٱچ
ـمان ؿئین ذميٍؿی مٍؿط ػلمرب لاٯ   وٍػ.  ؿه می، تٍلٖ ٌالیت ٤اؿیاب اػا2۱۱8ةً الاك ٤
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ٍاٰی پىتٍن کٍت یک ةنؼ مٍنٍٜی يفممتان، ة ٌٰم ٌایٲ تاةمتان ذـیان میاةؼ. ػؿ  اؿ ٌ ا
 الت. هاشؼاث وؼ ًةاالی ػؿیای میمن ةناٳ ةنؼ رسشٍُ

٤یٍؼ  3.82. ن٥ٍك ٤اؿیاب 182ةاوؼ می تن 2۱۱۱۱۱۱اٰی  17۱۱۱۱۱ن٥ٍك این ٌالیت ةین 
ىتمین ٌالیت ىؼ ٌ این ٌالیت اف ٰصاٗ ذمٝیت ىػ می ذمٝیت متاٳ کىٍؿ ؿا تىکیٲ

ـن٥ٍك ا١٤انمتان ة  81.8. اکرثیت مٕٱ٪ ةاونؼگان ٌالیت ٤اؿیاب )183ؿٌػ می وامؿ ًپ
ـػمان ؿٌلتایی تىکیٲ . ٌالیت ٤اؿیاب ػاؿای ذمٝیت کحیـ اف 184ؼىػ می ٤یٍؼ( ؿا م

این ٌالیت  185ةاوؼ. ٍٜػت کننؼگان می اذـین ٌ ةیرا وؼگان ػاظٱی(يٍٜػت کننؼگان )م
٤یٍؼ متاٳ ذمٝیت ٌالیت ؿا  9.9وٍػ،  می هتن تعمین فػ 94.299 ًوامؿ وان ة ًک

 . 186ؼىػ می تىکیٲ

اکرثیت مٕٱ٪ ةاونؼگان این  ًوٍػ ک می ًذؼیؼ ٌ مٝترب، گ٥ت ًةا ٌذٍػ ٩٤ؼان اشٍایی
ا/ایام٧، پىتٍن ٌ ىای تاذک ىت٩ٝیث آن ا٨ٱیت  ًة ًؼ کىػ می ٌالیت ؿا اٌفةیک تىکیٲ
ـکمن، ٜـب ٌ  ـاؿ ػاؿنؼ هقاؿ ىکٍچی، ت ٌلیٞ ػؿ ٌالیت ؿایز  گٍنۀ ًة. فةان اٌفةیکی ٨187

ـاؿ ىت٩ٝیث آن فةان  ًة ًک هةٍػ ػؿ لاٯ ىا  . ذمٝیت کٍچی188ػاؿنؼای ػؿی ٌ پىتٍ ٨
 ٤یٍؼ کٲ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ 7.3 ًةٍػ ک هتن تعمین وؼ 689۱۱ ًة 2۱۱7189
ٍاػىػ می ٌٰی تٝؼاػ انؼک ظان ای ى هؼ. ػین اکرث ةاونؼگان این ٌالیت الالٳ لنی الت 
ـ195٨متنؼىنیق ػؿ این ٌالیت لاکن  ًویٝ ـایی  ً. ٤ ٍان ٜامٲ ٜمؼ ًة هیچگاىگ  هٜن

 الت.  هاظتال٤ات ٌ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت نتٍػ

                                                           
ـات اشتامٰی لاٯ رسٌی مٱی اؿفیاةی  182  ASGP/UNDP، گقاؿه کً ةً ىمکاؿی 2۱11آلیث پؾیـی ٌ ظٕ

ٌاٰیان ٌالیت ٤اؿیاب ةصخ می پـٌژہمتٍیٲ ٌ ؿٌی   کنؼ. ىای انکىا٤ی ٌ کاؿ 
ـات اشتامٰی، لاٯ رسٌی مٱی اؿفیاةی  183  8/2۱۱7آلیث پؾیـی ٌ ظٕ
ـات اشتامٰی، لاٯ آلیث پؾیـی ٌ ظرسٌی مٱی اؿفیاةی  184 ٕ8/2۱۱7 
تٍلٖ کمیىرنی ٜاٰی مٱٲ متصؼ ػؿ  2۱۱7 -2۱۱2 وامؿ ةیرا وؼگان ػاظٱی ٌ ٍٜػت کننؼگان کً ػؿ لاٯ 185

ـػیؼ.UNHCRامٍؿ مياذـین )  ( اؿایً گ
( ٌ تعمین ن٥ٍك ٌالیت UNHCRةـ الاك اؿ٨اٳ اؿایً وؼه کمیىرنی ٜاٰی مٱٲ متصؼ ػؿ امٍؿ مياذـین ) 186

ـات اشتامٰی، لاٯ ٤اؿیاب ةً الاك رس   8/2۱۱7ٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕ
ٍناما لاٯ  187  . منتٞ اٌٱی مٝٱٍٳ نیمت.2۱۱8ةـ الاك رشس ٌیژگی ىای ٌالیت ٤اؿیاب، شٍفه وامٯ، ی
 رشس ٌیژگی ىای ٌالیتی ٌفاؿت اشیا ٌ انکىا٣ ػىات کً ػؿ ٌیث لایٲ ؽیٲ ٨اةٲ ػلرتك الت:  188

http://www.mrrd.gov.af/NABDP/Provincial%20Profiles/Faryab%20PDP%20Provincial%20prof
ile.pdf  

ـات اشتامٰی، لاٯ رسٌی مٱی اؿفیاةی  189  .8/2۱۱7آلیث پؾیـی ٌ ظٕ
ٍناما، لاٯ  195 ٍاػه ویًٝ ممٱامن فنؼگی  25، ػؿ میمنً رص٤اً 2۱۱8ةـ الاك رشس ٌیژگی ىای ٌالیتی، ی ظان
 کننؼ. می

http://www.mrrd.gov.af/NABDP/Provincial%20Profiles/Faryab%20PDP%20Provincial%20profile.pdf
http://www.mrrd.gov.af/NABDP/Provincial%20Profiles/Faryab%20PDP%20Provincial%20profile.pdf
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پن اف  ًؼ کىػ می ٜایؼاتی ةاونؼگان این ٌالیت ؿا فؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی تىکیٲ همنتٞ ٜمؼ
ـاؿ ػاؿػ. لکتٍؿ ًای ظاؿد اف مـٜفىآن ٤ٝاٰیت   های ٜمؼى، تراؿت، ظؼمات ٌ ٌنٝت ٨

ٍٰیؼات ٌنٝتی  ٌ مناةٞ ٔتیٝی ا٨تٍاػی ػؿ این ٌالیت ٜتاؿت اف فؿاٜت، ماٰؼاؿی، ت
ـای مرص٣ ٌ  ًک هةاوؼ. مصٍٍالت ٜمؼ می ٍٰیؼىة ه ػؿ ةافاؿ ت ـػنؼ  می مچنان ٤ٌـ گ

ٍ ه، ظـةٍف ًٜتاؿت اف گنؼٳ، ذٍ، اٰیا٣، کنرؼ، پنت ٍٛا می  ه، تـةٍف، انگٍؿ ٌ لایـ ان
ٍ ًذات/م١قیات ماننؼ پمت ی، فؿػ آٍٰ ٌ يای چٍن ناک، گیالك، لیث، ةى ه، ةاػاٳ ٌ می

ٍٰیؼ  ةاوؼ. ػؿ می تٍت ـای مرص٣ گٍوت، ةاؿکىی، انت٩االت ٌ ت ٍاوی ة ٤اؿیاب م
ـٳ ماننؼ پٍلت ٨ـ ًمصٍٍالت فؿاٜتی ماننؼ )ممک  ه٨ٲ( مٍؿػ الت٥اػ ه، ٰتنیات، پٍلت/چ

ـاؿ ه ٨ ـنؼ. این ٌالیت ػاؿای تٝؼاػ انؼک ٌنایٞ ةقؿگ ةٍػ می ٌ ظـیؼ/٤ٌـ ٌٰی ةّٝی  هگی
ٍٰیؼی کٍچک ماننؼ ٨اٰین، گٱیم ٌ ٌنایٞ ػ ای ى ًلتی ػؿ آن ٌذٍػ ػاؿػ. پیىٌنایٞ ت

ای لاظتامن ىچٍن نراؿی، ٌیٱؼنگ کاؿی، شمٲ ٌ ن٩ٲ )ةاؿةـی ٌ تکمی ؿانی(، ٤ٝاٰیت 
وی اف کاؿ  ؿٌػ. ٌالیت ٤اؿیاب ػاؿای  می وامؿ ًػؿ این ٌالیت ة های ؿٌفمـ ىٌ پـچٍن ٤ٌـ

ـمـ ٌ مٝؼن ؽ٠اٯ ـاد نٍف کامالً التىتا  ًةاوؼ ک می مناةٞ ٔتیٝی چٍن منک، لنگ م ع
 الت. هنىؼ

 ا: انىاع و عىامل ظؼگیؽیهتزلیل ظؼگیؽی  .3
 انىاع ظؼگیؽی:

ـکق گـٌ ىاکرث اورتاک کننؼگان ػؿ  :ظالتانربی همىؼمگؽی تزت ؼ   ًی کىـ پنز ةصخ متم
ـػیؼ ؿاهػؿ ٌالیت ٤اؿیاب   ًربی ٔاٰتان ؿا ةىؿ  ًة ًای ممٱصانىةٍػ، معا٥ٰت  هانؼافی گ
ٍان چاٰي ٜمؼ ـػنؼ. اکرث مٍاشت هٜن ـ٤ی ک ٌنؼ ٌٱض ٌ جتات ٌالیت ٤اؿیاب مٝ ـاةـ ؿ  ًػؿ ة

ـا٤یایی ًٌالیت ٤اؿیاب ة ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًوٍنؼگان ة لیالی –ٜٱت م٨ٍٝیت ذ١
ٌاف   ًای ممٱصانىؼ ػؿگیـی ىوا ًمیىىٌ اف این ؿٌ  ًوامٯ ؿا ػاوت هشٍف  هشیحیت ػؿ

 ًالت. اکرث مٍاشت هیـ ةٍػی اظ ىًٔی ػٌ ػ هٌیژ  ًای معتٱ٦ ممٱض ةى همیان گـٌ 
ٍاٰی ٠ٍؿماچ ؿا ة ٌٰم ٍاٰی ٌ "منتٞ شمالت" ػؿ ٌالیت  ًوٍنؼگان  ٌٰم ٍان نا امن تـین  ٜن

ٍانمت می ٤اؿیاب مصمٍب ٍاٰی ٠ٍؿماچ ت ٌٰم ٌٰت ػؿ  انؼ تا ن٥ٍؽ ٌ  ًکننؼ. ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی  ٌٰم ٍاؿ چٍن ٨یٍاؿ ٌ املاؿ گمرته ػاػىای ىکنرتٌٯ ٨ممی وان ؿا ةـ  ٌ  همر

ٍاٰی ًتٝؼاػی اف ٨ـی ٌٰم ةـ این، ٜنارص  هؿا تصت کنرتٌٯ ظٍػ ػؿ آٌؿنؼ. ٜال ىا  ذات این 
ٍانمت ٌٰت ت ٍاٰی ًای وان ؿا ةى٤ٝاٰیت  ًانؼ تا ػامن ًِؼ ػ ٌٰم چٍن پىتٍنکٍت ىا  لایـ 

ٌٰت آةاػ نیق گمرته ػ  نؼ. ىٌ ػ

 مؼنی چنین گ٥ت: ًفن اف ذامٝ هیک مناینؼ
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ٍاٰی ىػؿ ٤ٝاٰیت  ًا٤قایي ٨اةٲ مالشٙ ٌٰم ٌٰت ػؿ  ای ٠ٍؿماچ، ٨یٍاؿ ىای ٜنارص ِؼ ػ
، ًالت. ػؿ نتیر ًای امنیتی مٱی ا١٤ان ػاوتىنیـٌ  ًٌ املاؿ تاجیـ من٥ی ةـ ؿٌشی

ٌنؼان ٜاػی اٜتامػ وان ةاالی نیٌـ يو  نؼ. ىػ می ای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا اف ػلتىـ

ٍان چنین گ٥ت: ٍاٰی گـفی ٌٰم  یکنت اف اّٜای وٍؿای فنان 

ٌ  ی:های گؽو هغیؽ كانىنی و ؼكاةت  ای مقلسه هگؽو   ًة ًای ممٱصانىةـ معا٥ٰت  هٜال
ـ٨ىربی ٔاٰتان، ٌالیت ٤اؿیاب اف ػیـ فمانی مصٲ ػؿگیـی ىؿ  ةاوؼ. ةٝؼ اف  می ئی ًای ٤

ؼ ىوامٯ وا هـ ٌالیت ػیگـ ػؿ شٍف ى ًل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان، ٌالیت ٤اؿیاب نمتت ة
ـ٨ ًای ممٱصانىػؿگیـی  ای ممٱض ى هةؼینمٍ، گـٌ  2۱۱9ئی ٍٔالنی تـ ةٍػ. اف لاٯ  ٤ً

ـ٨انٍنی لاة٪ ة ٌٰت ػٌ ةاؿ ای ى ًشیخ مٱیى ٠ًی ـ٤ؼاؿ ػ یق وؼنؼ تا ػؿ يمنمرم ٌ تر هٔ
کننؼ. این ٨ٍمانؼانان  هؿٌف ا٤ـفٌن متاؿف  ًای ممٱصانىٌالیت ٤اؿیاب ةـ ِؼ معا٥ٰت 

ٍاً یکتاؿ ػیگـ ن٩ي ةـذمت ـمانؼىی ؿا ػؿ این ٌالیت ظ ان اف ىنؼ ػاوت. ةّٝی اف این ٤
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ تىکیالت مصٱی مصا٤ٙت تالیمات م ـػیؼنؼ ٌ م ئـی٪ پ ةمیز گ

ٍاٰی ىا ً ای کمکی ػؿ ٨ـیىشیخ نیـٌ  ًوامؿی ػیگـی آنان ة ٌٰم ـاکق  ٍٰین  ًای کىٌ م پ
ـاف منٍػى ًػؿ آن پٍلت ای ىاین نیٌـ  ًؿٌػ ک می انؼ، ذاةرا وؼنؼ. ت٨ٍٞ های امنیتی ا٤

ٌٰت فمانی ة ـ٤ؼاؿ ػ ٍاننؼ  ًای امنیتی مٱی ا١٤ان ةىتاةنؼ کىکمک نیٌـ  ًٔ آنان نت
ـػ کننؼ. ٔی لاٯ ى ًشمالت وٍؿویان ةاالی پٍلت ، 2۱13ٌ  2۱۱9ای ىای وان ؿا ػ٤ٞ ٌ ٔ

ٍٰین مٱی ا١٤ان ذؾب وؼنؼ ٌ  ـاػ وان ػؿ ٣ٍ٥ٌ پ وامؿ فیاػی ٨ٍمانؼانان الت٪ ٌ ا٤
ـػ ًٜٱی هن٩ي کٱیؼی ؿا ػؿ متاؿف  یق مرؼػ يانؼ. ةا ٌذٍػ آن، تر همعا٥ٰین ممٱض ای٥ا ک

ـمانؼ ٍان مٱیى ًت٪ ةان الى٤ ات پنى ًٜن ف مناٜف ٌٰت ةاٜخ ةٌـ ـ٤ؼاؿ ػ انی مصٱی يای ٔ
ـاةـ متاؿف ىا  الت. این امـ ةـ پیریؼگی اٌِٛا ٌ چاٰي ه)وعٍی ٌ یا تنٙیمی( وؼ  هػؿ ة
 الت. هةا معا٥ٰین ممٱض ا٤قٌػ
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 یک مٝٱم مکتث گ٥ت:

ٍٛا ػؿگیـی ؿا ػؿ  ؼكاةت ةین كانىن مکنان مزلی:، ظممنی كىمی اورتاک کننؼگان لایـ ان
ٍاؿػ ؽیٲىا  ٌالیت ٤اؿیاب ونالائی منٍػنؼ. این ػؿگیـی ـػػ: ػؿگیـی  می وامٲ م ای ٨ٍمی ىگ

ـاػ مصٲ ة ٌٰت؛ ػؿگیـی ىمکاؿی ٌ شامیت وعٍیت ى ًا٤ ای کٱیؼی لیالی ٌ ٜنارص ِؼ ػ
ای ٜایؼاتی؛ ػؿگیـی میان ػالالن مصٱی ىمیان ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةـ رس کنرتٌٯ ٤ٝاٰیت 

ـای گمرته لاش  ن٥ٍؽ وان ػؿ مصالت. ٨ًؼؿت ة

 چنین گ٥ت: هیک التاػ ػانىگا

ذنگ ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا ونالایی  هٜامٲ ٜمؼ ًاورتاک کننؼگان ل :عىامل ظؼگیؽی
ٌٰت مصٱی ة1منٍػنؼ: ) ٍٰین ػ ومٍٯ م٩امات نیٌـ  ً( مؼیـیت ناػؿلت اف ذانث ممئ

ٍانائی ػؿ تامین شکٍمتؼاؿی ظٍب، ای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ ٌالیت ى ٤اؿیاب ٌ ٜؼٳ ت
ـ٤یت ًشاکمیت ٨انٍن ٌ امنیت ة ( ػالیٲ 2؛ )ػٰیٲ مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ٌ یا ٩٤ؼان ٘

ـا٤یایی ٌالیت ٤اؿیاب ک-میت م٨ٍٝیت لیالیىومٍٯ ا ًلیالی )ة شیحیت ػؿ  ًذ١
ای ىةناةـ ظٍٍمت  ًای لیالی کى هوامٯ ؿا ػاؿػ ٌ وامؿ فیاػ گـٌ  هٌؿٌػی شٍف 

ٍالت ٍاػث گؾوت ًةـظ ای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی )ماننؼ ى( ظال 3انؼ(؛ ) همیان آمؼ ًة ًاف ش
ٍاػی ٌ ٜؼٳ آگا ـػٳ ٜاػی اف ش٧ٍ٩ ٌ ممؤٰیت ى٩٤ـ، ةیکاؿی، ةیم ای وان ٌ ىی م

ٍکناؿ ػؿ ةّٝی اف ةعي ى ای این ٌالیت(. ىمچنان کىت ک
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اکرث اورتاک کننؼگان م٩امات مصٱی ؿا  :ضعیف ىلس و امتی ملی هو پؽوف هفقاظ گقرتظ
ومٍٯ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ٌالیت  ًة ًػؿ اػاؿات مـةٍٔ هظأـ ٤ماػ اػاؿی گمرتػ ًة

ـػنؼ. اورتاک کننؼگان ة  ه٤ماػ اػاؿی ٜامٲ ٜمؼ ًمتنؼ کىاین نٙـ  ٤ًاؿیاب انت٩اػ ک
ٌٰت مصٱی ـػٳ ٜاػی اف م٩امات ػ ایتی م ةاوؼ. اورتاک کننؼگان ظأـ نىان  می ناِؿ

ـای ػالالن ٨ؼؿت  ًلاظتنؼ ک ػؿ ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ا٤قایي ٨ؼؿت ٌ مٝا٤یت اف مرافات ة
 وٍػ.  می ةی ٜؼاٰتی ٌ ةیکاؿی نیق ٤ًماػ منرـ ة هةاوؼ. پؼیؼ می مصٲ

 یک ٜامل ػینی گ٥ت:

٤ماػ اػاؿی ػؿ اػاؿات ؽیـةٖ ممت٩یامً  ًچگٍن ًتٍِیض ػاػنؼ ک هچنؼین اورتاک کننؼ
ـػٳ ٜاػی تاجیـ ژہ ًگؾاؿػ ظٌٍٍاً فمانیک می ؿٌی فنؼگی م ػٰیٲ  ًای انکىا٤ی ةى پٌـ

 تٝٱی٪ ػؿ میأینؼ. ٤ًماػ اػاؿی ة

 یک ژٌؿناٰمت گ٥ت:
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ـنام ـای  ًمٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ػؿ ة ـانی ػیگـ ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان نگ
ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ  ی ٌالیت ٤اؿیاب ةٍػ. اکرث اورتاک کننؼگان ىای متم

ٌنؼ ٌٱض ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب تصت تاجیـ ٤ماػ اػاؿی ػؿ وٍؿای  ًظأـ نىان لاظتنؼ ک ؿ
ٌاذؼ رشایٖ ة ـاػ ٠یـ  ٍان اّٜای این وٍؿا  ًٌٱض ٌ التعؼاٳ ا٤ ـاؿ ػاؿػ. یکنت اف ٜن ٨

 مؼنی چنین گ٥ت: ًاّٜای ذامٝ

ٌٱض ٌ اػ٠اٳ  ًنامذنایت کاؿان اف ةـ  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان ة 
ـای مٝا٤یت اف مرافات الت٥اػ تا فمانی  هکننؼ. این پؼیؼ می لٍء همرؼػ ا١٤انمتان ة

ٍا ًاػام ات  ًؼ ػاوت کىظ ٌنؼ ةـؿلی ٌ میکانیقٳ شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف ی و٥ا٣  گٍنۀ ًةؿ
ٌنؼ  ًة ًکىا  هاؿات ةّٝی اف اورتاک کننؼگان، وامؿی اف گـٌ يتٕتی٪ وٍػ. ةـ الاك ا٘ ؿ

ٌٰت نیمتنؼ. یک ٍّٜ فن ذامٝ ًٌٱض پیٍلت ٌا٨ٝاً ٜنارص ِؼ ػ  مؼنی گ٥ت: ًانؼ 

ـکق گـٌ ىا  ػؿ ةصخ ًکننؼگان ک ًةّٝی اف مٍاٰص ـػنؼ، مٍذٍػیت ٤ماػ ىمتم ی رشکت ک
ـنام ـػنؼ. آنان تاکیؼ  ًؿا ػؿ ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب تائیؼ ک
ٍا ًمعا٦ٰ ممٱض کىا  هتا یک تٝؼاػ گـٌ  هٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ وؼ ًمنٍػنؼ ک ان ىظ
ٌنؼ ٌٱض ةٍػنؼ، ة ًپیٍلنت ة ـگىتىػ ًذنگ اػام ًؿ ـاػ ة ل ًة ًنؼ. یکنت اف ا٤ اػ٠اٳ  ًپٌـ

مرؼػ اف ٌالیت ٤اؿیاب چنین گ٥ت: 
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ـنامٌِٝ ًةا ٌذٍػیک ًلایـ اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک  ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًیت ماٰی ة
ل ؿٌػ ٌ  می پیي ًکنؼی ة ًٌٱض ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ة ًا١٤انمتان ةمیاؿ ظٍب الت، پٌـ

اػ يالت. یکنت اف کاؿمنؼان اناث ػؿ یکی اف ن ًء نؼاوتًیچ ػلتاٌؿػ ٨اةٲ مالشٙىتا کنٍن 
ٌٰتی گ٥ت: ى  ای ٠یـ ػ

ٌٰتی  ًمٍاٰص ًوامؿی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک کننؼگان اف ذانث م٩امات ػ
ٍنۀ ًةای امنیتی ىاػ يٌ ن ٍنؼ ک منی ػؿلت شامیت گ ٍنیت مٍاٰص ًاین منرـ ة ًو  ًٜؼٳ مٍئ

ـانی  می کننؼگان ـٌت ػٌ ةاؿ  ًکننؼگان ة ًتا مٍاٰص های امنیتی ةاٜخ وؼىوٍػ. نگ  هػنتاٯ ٤
ٌٰت ةاونؼ. یک ٍّٜ پیىین ٔاٰتان گ٥ت: هگـٌ  ًپیٍلنت ة  ٜنارص ِؼ ػ

اٜامٯ  ًاف اورتاک کننؼگان یاػ آٌؿ وؼنؼ کةمیاؿی  :ای ظؽفعاؼ ظولتهمعافیت نیؽو 
ـػٳ ٜاػی، مؼاظٱ ٍٰین مٱی ٌ تص٩ی٩ات ذنائی،  ًناػؿلت )آفاؿ ٌ اؽیت م ػؿ امٍؿ پ

ـ٨انٍنی، ت٨ٍی٦ ظٍػرس، ٰت ٌ کٍب، کاؿ اذتاؿی ٌ تصمیٲ لایـ امٍؿ ةـ  اظاؽی، ماٰیات ٠ی
ـػٳ مصٲ( مٱیى ات ممٱصانى ًم ٌٰت ةاٜخ ا٤قایي مناٜف ـ٤ؼاؿ ػ وٍػ. این امـ  می ًای ٔ
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ـػٳ ٜاػی اف ٔاٰتان ة هةاٜخ وؼ ای وان الت٩تاٯ مناینؼ. یک ٍّٜ وٍؿای ى ٨ًـی ًتا م
 ٌٱض ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

ٌٰت ػؿ ٌالیت ى هاٜامٯ فوت ٌ ناػؿلت، ةّٝی اف گـٌ  هةـ ٜالٌ  ـ٤ؼاؿ ػ ای ممٱض ٔ
ـنؼ. ػؿ نتیر می متنؼ ٌ اف ٔاٰتان ٌ شکٍمت پٍٯى٤اؿیاب ةا ٔاٰتان ػؿ اؿتتآ  ، ًگی

ٌٰت ة ٍاننؼ ةاالی پٍلت می لاػگی ًٜنارص ِؼ ػ ٍٰین مٱی شمٱى ًت مناینؼ  ًای امنیتی پ
گؾاؿػ.  می ای امنیتی مٱی ا١٤ان اف ظٍػ ةراىنیـٌ  ًاین امـ تاجیـ من٥ی ةاالی ؿٌشی ًک

 یکنت اف ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ فن گ٥ت:

د نیـٌ  ـ٤یت کا٤ی نیٌـ ىظٌـ ای ىای نٙامی ةین املٱٱی اف ٌالیت ٤اؿیاب ٌ ٜؼٳ ٘
ـانی  ًامنیتی مٱی ا١٤ان نیق اف ذمٱ ؿٌػ.  می وامؿ ًای امنیتی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ةىنگ

د پیي اف ٨ٌت نیـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کياکرث اورتاک کننؼگان ا٘ ای ةین املٱٱی نٙامی ىظٌـ
ی  ًتاجیـ من٥ی ؿٌی ؿٌشی ـػٳ ٜاػی ٌ نیٌـ د ٨تٲ اف ىم ای امنیتی مٱی ا١٤ان ػاؿػ. ظٌـ

ٌٰت مصمٍب ـای ٜنارص ِؼ ػ ـا این می ٨ٌت ػلتاٌؿػ ةقؿگی ة ٍٔؿ ٠یـ  ًامـ ة وٍػ فی
ـا ت٩ٍیت  کنؼ.  می ممت٩یم ٣ٍ٥ٌ وان

 یک ٍّٜ وٍؿای فنان ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  :عىامل فیافی ی، اورتاک کننؼگان ػالیٲ لیالی ؿا نیق ىای متم
ؿا  هذاؿی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب پیٍنؼ ػاػنؼ. آنان ػٌ مٍٍِٛ ٜمؼ ًای ممٱصانىػؿگیـی  ًة

ـػنؼ:   ةیان ک
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ای ىٌالیت ٤اؿیاب ػؿگیـی  ًء گؾوتىًػؿ ٍٔٯ ػٌ ػ ًمچنان یاػ آٌؿ وؼنؼ کىا يآن
ای ممٱض ى های معتٱ٦ ماننؼ گـٌ ى همیان گـٌ  ًالت ک همنٍػ ًفیاػی ؿا ترـة ًممٱصان
نیٌـ  ًای ائتال٣ وامٯ، ٔاٰتان ٜٱیىنیـٌ  ًاشقاب لیالی معتٱ٦ )ٔاٰتان ٜٱی ٤ًٌاػاؿ ة

ٍانث مناٜف های امنیتی مٱی ا١٤ان( ات٥ا٧ ا٤تاػى ٍاؿ ى ًالت. اکرث ذ انؼ تا  هتاله منٍػ هم
 شٍّؿ وان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا ش٥ٚ مناینؼ.

 ای ةقؿگان گ٥ت:ىؿئین یکی اف وٍؿا 

 اؿ ػاوت:يا٘ هیک التاػ ػانىگا

ـا ػؿ اػاؿات  ًٔاٰتان ة ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک ػالیٲ لیالی ن٥ٍؽ وان
ٌٰتی ة ٌٰتی ةـظٍؿػاؿ  ًٌ اف شامیت م٩امات ةٱنؼ ؿةت های امنیتی ػاػىاػ يومٍٯ ن ًػ ػ

متنؼ. یکنت اف مٝٱمین اناث گ٥ت:ى

وامؿ اف اورتاک کننؼگان ػالیٲ اذتامٜی ٌ  :ععم انکناف احتامعی اكتياظی، تتعیض
ـػنؼ.  ًای ممٱصانىا٨تٍاػی ؿا منصیخ ٜٱٲ اٌٱی ػؿگیـی  ٍان ک ٤ٝٱی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ٜن
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ٍاػی ٌ ياکرث آن ـػٳ مصٲ ٌ ىا ٩٤ـ، ةیکاؿی، ةیم مچنان تٝت٩یْ ٰمانی، ٨ٍمی ٌ لمتی میان م
ٌٰتی ؿا اف ٜٱٲ الالی ػؿگیـی  ـکق تـةی می ًای ممٱصانىم٩امات ػ  ًػاننؼ. یکنت اف التاػان م

 مٝٱم ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
 ٌ ـکق گـٌ ىای ةصخ  ًای پنرگانى هػؿ متاٳ گـ ةـ مىعَ ونالائی  هی، ٜالٌ ىای متم

ٍامٲ ػؿگیـی  اػات ٜمٱی ؿا يػؿ ٌالیت ٤اؿیاب، اورتاک کننؼگان پیىن ًای ممٱصانىٜ
ـای تامین ٌٱض اؿائىظال  ًگی ةت ؿلیؼ يذ ـػنؼ. اکرث اورتاک کننؼگان  ًای مٍذٍػ ة ک

ـای کا پیي رشٓ ؽیٲ تاکیؼ منٍػنؼ:  ًػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ةـ ل ًای ممٱصانىي ػؿگیـی ىة
ـ٤یت لکتٍؿ 2ومٍٯ وٍؿای ٌٱض؛ ) ًای شکٍمت مصٱی ةىاػ ي( ت٩ٍیت ن1) ( اؿت٩ای ٘

ٌٰت؛ ) ـ٤ؼاؿ ػ ـاػ ممٱض ٔ –( شامیت ٌ انکىا٣ اذتامٜی3امنیتی ٌ ظٱٞ لالس لاظنت ا٤
ـنام ٌنؼان ٜاػی ٌ يمکاؿی میان وىٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان اف ٔـی٪  ًا٨تٍاػی ة ـ

 مؼنی.  ًذامٝ

ـکق ىػؿ ذـیان متاٳ ةصخ  :مزلی رکىمت ایهاظ هتلىیت ن ی، اورتاک ىگـٌ ای متم
ؿا منصیخ ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی  هکننؼگان شکٍمتؼاؿی ِٝی٦ ناوی اف ٤ماػ اػاؿی گمرتػ

ـػنؼ. آنان تاکیؼ منٍػنؼ ک ًممٱصان ٍان ک ٌٰتی ة ًػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ٜن ومٍٯ  ًاکرث م٩امات ػ
ٍاٰی ٌٰم ٍٰین ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ  ٌ نیق  هةٍػ ه٤ماػ آٍٰػ ًکاماًل ةىا  ممئ

ـای ٌ٘ای٦ وان ؿا نؼاؿنؼ. اکرث این م٩امات پمت  ـای اذ ـ٤یت کا٤ی ة ای وان ؿا اف ى٘
ؿػ ًمراؿی ٤ماػ ة ٍانمتيانؼ ٌ اف این ذ هػلت ٌآ شکٍمتؼاؿی  ًک ًت شکٍمت مصٱی نت

ـػٳ تامین مناینؼ. این امـ  ـای م مچنان ةیانگـ این مٍٍِٛ ىظٍب ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ة
ٍ  ًالت ک ـا ةّٝی اف ذ ٌٰت پیٍلتى هگـٌ  ًانان ةچ ٍا منی ٌ ًای ٜنارص ِؼ ػ  ًنؼ کىظ
ٌاٰی ٌ و ًمٍاٰص ـا اف انتعاب  ـػاؿ ممت٩یامً تٍلٖ يکننؼ. اکرث اورتاک کننؼگان شامیت وان

ـاف منٍػنؼ. آنان  ـػٳ اة ٍالتنؼ تا شاکمیت ٨انٍن، ٜؼاٰت ىم مچنان اف شکٍمت مصٱی ظ
ـاؿ  ًٌا٨ٝی ٜٱی ه)ش٧ٍ٩ ةرش( ٌ متاؿف  ٌٍٰیت کاؿی وان ٨ ٍاػ معؼؿ ؿا ػؿ ا ٤ماػ اػاؿی ٌ م

ـنام می نؼ. ٩٤ٖ اف این ٔـی٪ىػ ٍان ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا  ًت
 ترسیٞ ةعىیؼ. 
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 چنین گ٥ت:  هیک التاػ ػانىگا

 :ىلس هاؾ فؽاگیؽ ةىظن ةؽنام : اظمینان راىل منىظن ىلس و آمتی ملی هاىالذ پؽوف
ـنام ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًاٌالشات ػؿ ة

ٍانؼ اٜتتاؿ اف ػلت ؿ٤ت می ا١٤انمتان ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض  هشکٍمت مصٱی ؿا ػٌ ةاؿ  ًت
ـػ ٌٰت ػؿ ٌالیت ى هٌ گـٌ  هاشیاء ک ٌنؼ  ٤ًاؿیاب ؿا تىٍی٪ منایؼ تا ةای ٜنارص ِؼ ػ ؿ

 ٌٱض ةپیٍنؼنؼ.

 مؼنی گ٥ت:  ًیک ٍّٜ ذامٝ

ـ٤نت ةؼیٲ ـنامىا  وامؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ نٙـ گ ـای ة ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًة
ـػنؼ تا فمینيا١٤انمتان ؿا پیىن ـای اشیای اٜتتاؿ شکٍمت مصٱی مماٜؼ لاظت ًاػ ک ٌ  ًؿا ة

ٌٰت ة ـػ ًاٜتامػ ٜنارص ِؼ ػ  ًا ؿا تىٍی٪ کنؼ تا ةيٌ آن هشکٍمت مصٱی ؿا ذٱت ک
ل ـاػ یا گـٌ  ًٌٱض ةپیٍنؼنؼ. آنان گ٥تنؼ ک ًپٌـ ٌٰت ػؿ ى هةّٝی اف ا٤ ای ٜنارص ِؼ ػ

ـا آن می ای امنیتی مٱی ا١٤انىنیٌـ  ًٌالیت ٤اؿیاب ٜٱی ا ةاالی شکٍمت مصٱی يذنگنؼ فی
الت. این ٜنارص ِؼ  هاین یک شکٍمت ػلت نىانؼ ًکننؼ ک می اٜتامػ نؼاؿنؼ ٌ ٤کـ

ٌٰت مٝت٩ؼ  اػ الت. شکٍمت مصٱی پیاٳ يؿژیم ٤ٝٱی ذ ًوان ٜٱی همتاؿف  ًمتنؼ کىػ
تٕتی٪ اٌالشات الفٳ ػؿ اػاؿات شکٍمت مصٱی ٌ وٍؿای ٌٱض ؿا ةایؼ اف ٔـی٪ ٜٱامی 

ٌٰت پیاٳ اٌال  ًمتن٥ؾ ٌ ٨اةٲ اٜتامػ ة ـلاننؼ. ٜنارص ِؼ ػ ء ٠یـ گٍنۀ ًةشات ؿا آنان ة
 آٌؿنؼ.  می ػلت ًممت٩یم اف ٔـی٪ مناةـ ممراػ ة
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 ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:ةىــ ؿئین کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ 

ٌ  هػالیٲ ٜمؼ ٩٤ًـ ٌ ةیکاؿی اف ذمٱ ًوامؿی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک
ٍانؼ ةا میکانیق  می اٌٱی ػؿگیـی ػؿ ٤اؿیاب الت ةناً شکٍمت مصٱی  ًلاظنت فؿاٜت ة هت

 ؿلیؼگی منایؼ. یکی اف ةقؿگان مصٲ گ٥ت: ًاین ممٱ

ـاػ ٜاػی ٌ ذامٝ ٍٰیت ا٤ ٌٱض ؿا  ًمؼنی ػؿ پـٌل ًةّٝی اف اورتاک کننؼگان ٜؼٳ وم
ٍانٞ ٜمؼ ـا  هیکی اف م وامؿنؼ. مٍٍِٛ یکی اف  می ابػؿ ٌالیت ٤اؿی ًٌٱض ٌ مٍاٰص ؿاه٤

ـنام ًای ةـذمتى٦ِٝ  ةاوؼ.  می ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ًة
چگٍنگی  ًٌ ٔی ةصخ ٍٔالنی ة همیت این مٍٍِٛ تاکیؼ منٍػىاورتاک کننؼگان ةـ ا

ـػٳ ٜاػی ٌ گـٌ  ٍٰیت م ـػاظتنؼ. یک کاؿمنؼ  ًای ذامٝى هوم ٌنؼ ٌٱض پ مؼنی ػؿ ؿ
ٌٰت گ٥ت: ًمٍلم  ٠یـ ػ

ـانی  ًیک ٍّٜ ذامٝ ـػ:ىمؼنی نگ ـوم  ای متٝؼػ ظٍػ ؿا چنین ة
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 ای مقلس ظؽفعاؼ ظولت:ه های امنیتی ملی افغان و صلع فالذ گؽو هتىامننع فاصنت نیؽو 
ـانی  ـکق گـٌ ىمتامی اورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان ةصخ  های ٜمؼىیکی اف نگ ی ىای متم

ـ٤یت ػؿ نیٌـ  ای ىای کمی ٌ کی٥ی ػؿ نیٌـ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ةٍػ. ظال ى٩٤ؼان ٘
د نیٌـ  ًم ٌذٍػ ػاؿػ کىنٍف ىمٱی امنیتی ا١٤ان  ای نٙامی ةین املٱٱی ىةایؼ ٨تٲ اف ظٌـ

ـػػ. اکرث اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک ـ٤ٍٛ گ ی  ًاف ٌالیت ٤اؿیاب م اٜقاٳ نیٌـ
ـػٳ ةاالی  میىا  ـ٤یت این نیٌـمچنان اؿت٩ای ٘ىیقات کا٤ی ٌ يامنیتی ٌ تر ٍانؼ اٜتامػ م ت

ـػٳ ٜاػی  ًای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا مرؼػاً اشیاء کنؼ. این امـ ةاٜخ ت٩ٍیت ؿٌشیىنیٌـ  م
ٍا  چنین گ٥ت: هؼ وؼ. یکنت اف التاػان ػانىگاىنیق ظ

ی  هٜالٌ  ٍامننؼ لاظنت نیٌـ ـنامىةـ ت ـ٤یت ى ًای امنیتی مٱی ا١٤ان اف ٔـی٪ ة ای اؿت٩ای ٘
ٌٰت کى هاک کننؼگان ؿٌی ظٱٞ لالس لاظنت گـٌ یق کامٲ، اورت يٌ تر ـ٤ؼاؿ ػ  ًای ممٱض ٔ

ایتی  می ةاونؼگان مصٲ ؿا آفاؿ ٌ اؽیت کننؼ، نیق تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ. اورتاک کننؼگان ناِؿ
ـمانؼ ـاٳ ى هان الت٪ گـٌ ىظٍیي ؿا اف تمٱیض مرؼػ ٤ ٌگ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف ٔـی٪ پـ

ـاف ػاوتنؼ. آنان ظأـ نىان لاظتنؼ ک ًػ٤ٛا ظٍػی ٌ یا ة ٍٰین مصٱی اة ٍان پ اکرث  ًٜن
ـمانؼ ـمی مت ًة ًان ػؿ گؾوتىاین ٤ وٍنؼ. اف  ًمتنؼ ٌ ةایؼ مصاکمىم ياؿتکاب اٜامٯ ذ

ـمانؼياین ذ ـػنؼ. يان ؿا پیىنىت، اورتاک کننؼگان ظٱٞ لالس لاظنت ٤ٍؿی چنین ٤ اػ ک
 گ٥ت: هیک التاػ ػانىگا
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شکٍمتؼاؿی  ًاکرثیت اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک :احتامعی–انکناف اكتياظی
ـانی  ای شکٍمت ؿا  يًای امنیتی ٌذىِٝی٦ ناوی اف ٤ماػ، ٜؼٳ شاکمیت ٨انٍن ٌ نگ

ـػٳ ٜاػی ٌالیت ٤اؿیاب ةاالی شکٍمت مصٱی اٜتامػ نؼاؿنؼ.  ًػاؿ لاظت ًظؼو الت ٌ م
ـػىآنان ظال  اػاتی ؿا متنی ةـ چگٍنگی اشیای يٌ پیىن های شکٍمتؼاؿی ؿا ونالائی ک

ـػٳ اف شکٍمت وان شامیت مناینؼ. یک ٍّٜ  ًمرؼػ اٜتتاؿ شکٍمت مصٱی اؿائ ـػنؼ تا م ک
ٌکالی مؼا٤ٞ گ٥ت:  انرمن 

ء ٌالیت ً وامؿ فیاػی اف م٩امات ةٱنؼ ؿتت ًمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کىاورتاک کننؼگان 
ةاونؼ.  منی انؼ ةاونؼگان اٌٱی این ٌالیت هم٩ـؿ وؼ ًلاٯ گؾوت هػؿ ٍٔٯ ػ ٤ًاؿیاب ک

ـاػ ا٤قایي منا٤ٞ لیالی ٌ تنٙیمی وان الت ٌٍٰیت چنین ا٤ ـػٳ ٌالیت  ًاینک ًن ا ـای م ة
ٌٰتی مانٞ ٤ًاؿیاب ظؼمت کننؼ. تتٝیْ ٰمانی ٌ لمتی اف ذانث م٩امات ةٱنؼ ؿتت ء ػ

ـٌژہتٕتی٪  ـٌژہالت. این  های انکىا٤ی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب وؼى پ ای انکىا٤ی وامٲ ى پ
ٍاٰی املاؿ ٌ ٨یـ ؿیقی ذاػ ٌٰم ٍاٰی  ًشٱ٩ٍی الت ک هاٜامؿ ةنؼ آب ػؿ  ٌٰم  ایىوامؿ فیاػ 

ژہکنؼ. ةالتکٱی٥ی متؼاٌٳ این  می ای وامٯ ٌ ٠ـب ٌٌٲى ه٤اؿیاب ؿا ةا شٍف  ٜامٲ ىا  پٌـ
ٍانان ة ن ٌ پیٍلنت ذ ٌٰت ًاٌٱی ةیکاؿی ؿٌف ا٤ٌق  ةاوؼ.  می ٣ٍ٥ٌ ٜنارص ِؼ ػ

 اؿ ػاوت:يیک مٝٱم مکتث چنین ا٘

ـػٳ ٌالیت ٤اؿیاب ة ًکننؼگان گ٥تنؼ کاورتاک  ٍانائی  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿػ  ًم شکٍمت مصٱی ت
ای لکتٍؿ ظٌٍٍی ىگؾاؿی  ً، رسمایًشامیت ٌ ش٥ا٘ت لکتٍؿ ظٌٍٍی ؿا نؼاؿػ. ػؿ نتیر

 هومٍٯ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ انؼک ةٍػ ًوامٯ ة هلایـ ٌالیات شٍف  ًػؿ ٌالیت ٤اؿیاب نمتت ة
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ـػٳ ٌالیت ٤اؿیاب اف ٍا می اػاؿات شکٍمت مصٱی الت. م نؼ تا این مٍٍِٛ ؿا ػؿ ٌؼؿ ىظ
ـاؿ ػ ٌٰیت مالرت پالن وان ٨  نؼ. یکنت اف کاؿمنؼان ٌصی چنین گ٥ت:ىا

 اظات مؽظمهپینن .5
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  اػات ؽیٲ يی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب، اورتاک کننؼگان پیىنىای متم

ٍامٲ اٌٱی ًت ؿلیؼگی ةيؿا ذ  منٍػنؼ: ًػؿگیـی ػؿ این ٌالیت اؿائ ٜ

ـػاؿ ٌالیت ةایؼ اف ٔـی٪ انتعاةات يٌاٰی ٌ و( 1) تلىیت اظاؼات رکىمت مزلی:
ـاتیک ػؿ رسارس ٌالیت تٝیین وٍنؼ؛  ٍک ـنام ًة ًلکتٍؿ ٜام اٌالس( 2)ػیم ای ى ًومٍٯ ة

ٌٰتی یک نیاف ـ٤یت ٌ افػیاػ مٝاوات کاؿمنؼان ػ التعؼاٳ  ًپـٌل( 3) ةاوؼ؛ می اؿت٩ای ٘
ٌٰتی ةایؼ و٥ا٣ ٌ ؿ٨اةتی ةٍػ ٌاذؼ رشایٖ اف  هکاؿمنؼان ػ ـای ػأٌٱتان  ٌٍٰیت ة ٌ ا

ـای متاؿف ( 4) وٍػ؛ هٌالیت ٤اؿیاب ػاػ ٤ماػ  ًٜٱی هشکٍمت مصٱی ةایؼ تؼاةیـ ٜمٱی ؿا ة
ـػ؛ ٍکناؿ ؿٌی ػلت گی  اػاؿی، تتٝیْ ٨ٍمی ٌ کىت ک

ػؿ مٍؿػ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ( 1) :س و آمتی ملیىل هاىالذ و تلىیت پؽوف
ـػ )چ ـانگیق ٌ ٤الؼ ذای ظٍػ ؿا ةى هـ يةافنگـی ٌٍؿت گی ـػ ًای ةصخ ة ـاػ تصٍیٲ ک ، ها٤

ـت نیک ٌ ةیٕـ٣ يتٝیین ةقؿگان ػاؿای و( 2) نؼ(؛ىةیٕـ٣، ٨اةٲ اٜتامػ ٌ تاجیـ گقاؿ ةؼ
ـٌت ل ًمنصیخ اّٜای وٍؿای ٌٱض ة ـػٳ ٜاػی ٤ ٌٱض ٌ  ًمگیـی ةیىرت ػؿ پـٌليم

ـػٳ نمتت ةىػ می ؿا ًمٍاٰص م٩امات شکٍمت مصٱی  ًؼ. این امـ ةاٜخ اشرتاٳ ةیىرت م
ٍا ـنام( 3؛ )ؼ وؼىنیق ظ ـػٳ ٜاػی ٌ ذامٝ ًة  ًاػ٠اٳ مرؼػ ٌ آوتی مٱی ةایؼ اف ٔـی٪ م

ـمین ذنگی ػؿ مصرض ( 4؛ )مؼنی ت٩ٍیت وٍػ ٜؼاٰت ةایؼ اف ٔـی٪ ت٩ٝیث ٜؼٰی مر
ـػػ؛ ًمصکم  تامین گ

 ای مقلس ظؽفعاؼ ظولت:ه های امنیتی ملی افغان و صلع فالذ کؽظن گؽو هتلىیت نیؽو 
ـلٍنٲ ذؼیؼ، ىای کمی ٌ کی٥ی ػؿ لکتٍؿ ىظال ( 1) ای امنیتی ةایؼ اف ٔـی٪ التعؼاٳ پ
ـناميم آٌؿی ترـاى٤ ـػػ؛ ى ًیقات ٌ تؼٌیـ ة ـ٤ٍٛ گ ـ٤یت م ای ى هگـٌ ( 2)ای اؿت٩ای ٘

ٌٰت ٌ گـٌ  ـ٤ؼاؿ ػ پالن ذامٞ ( 3) ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةایؼ ظٱٞ لالس وٍنؼ؛ى هممٱض ٔ
ـای تٕتی٪ ة ژہرت يامنیتی ة  اٌالشات ػؿ ٣ٍ٥ٌ( 4) ای ةقؿگ انکىا٤ی نیاف الت؛ى پٌـ

ؿا ت٩ؼیـ ٌ ىا  این اٌالشات ةایؼ ػلتاٌؿػ ةاوؼ. می ای امنیتی مٱی ا١٤ان رضٌؿیىنیٌـ 
ـ٤یٝات ٌ افػیاػ مٝاوات ةاوؼ. هتعٱ٥ات ؿا تٍةیغ منٍػ ـای ت  ٌ وامٲ ٔـس منالث ة

ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان اؾ ظؽیم  هانکناف اكتياظی و احتامعی و تلىیت ةؽنام
ژہتٕتی٪  ًرضٌؿت ة( 1) معنی: هممىلیت مؽظم عاظی و حامع ای مٝٱ٪ وؼیؼاً ى پٌـ
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ژہوٍػ.  می اشماك ٍاٰی املاؿ ٌ ذاػ پٌـ ٌٰم  ًشٱ٩ٍی ٧ٍ٤ اٰؾکـ اف ذمٱ هةنؼ آب 
ٌٍٰیت ـػٳ ( 2) ةاونؼ؛ میىا  ا ػؿ لکتٍؿ کاؿیاةی اٌٲ ٜؼٳ تتٝیْ ةایؼ تٕتی٪ وٍػ. م
ـٌت  هٌیژ  ٤ًاؿیاب ة ٍانان این ٌالیت نیافمنؼ ٌ ممتص٪ ٤ متنؼ ىای کاؿی مماٌی ىذ

ٌٰتی ةایؼ ٌشؼت ٌ ( 3) نتاوؼ؛ ٥ًتيػؿ آن تتٝیْ ٨ٍمی ٌ ٰمانی ن ًک م٩امات ػ
ومٍٯ  ًیالت ٌ ظؼمات اذتامٜی ةيتم ًمتمتگی مٱی ؿا اف ٔـی٪ ػلرتلی یکمان ةى

ـػٳ ت٩ٍیت مناینؼ؛ ًٌصت، تٝٱیم ٌ تـةی شکٍمت مصٱی ةایؼ ( 4) ٌ آب آوامیؼنی میان م
ـػاؿػ؛ؿ  ًٜٱی های مٍجـی ؿا ػؿ ؿالتای متاؿف ىگاٳ   هفؿاٜت ةایؼ میکانیق ( 5) لٍٳ ناپمنؼ ة

ـاػ ا٤قایي یاةؼ. این امـ ةاٜخ ت٩ٍیت ا٨تٍاػ ػؿ لٕض ٌالیت، من٩ٕ ٍایؼ ا٤ ، ٌ ًوٍػ تا ٜ
ـػػ. می کىٍؿ نیق  گ
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى  ًةاوؼ ک می اػاتیيٌ پىن هایی اف ممایٲ مٕـس وؼ ًظالٌ ٌالیتی ة

ـکق گـٌ  ٔی  ًةاوؼ ک می اییى های مرشس، ٌ رسٌی ػیؼگاى ًی، مٍاشتىػؿ ةصخ متم
ل ٌنؼ ان يتن و 17۱مؼنی ةا  ًربیت ذامٝىمىٍؿتی تصت ؿ  ًپٌـ ا١٤ان ٌالیت ةاػ٠ین ـ

ـ٤ت ـػان ةعي  ًـػٌ ٔت٩ىالت. اورتاک کننؼگان اف  ًٌٍؿت گ ای معتٱ٦ ىفنان ٌ م
ـػان ة ٍاة٪ لیالی مت٥اٌت اٜم اف فنان ٌ م ٌٰتی،  ًاذتامٜی ةا ل ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػ

مؼنی، ٜٱامی ػینی، ٌ اػ٠اٳ وؼگان  ًا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝىرسان ٨ٍمی، ػ
ٍان ةعىی اف مـشٱ ًػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ةىا  ةاوؼ. مىٍؿت می مرؼػ )ٔاٰتان ٨تٱی(  II ًٜن

ـػٳ ا١٤انمتان ـػٳ نا میؼ ًک) گ٥تگٍی م ػؿ مٍؿػ  وٍػ( می همنتٝؼ ػؿ این لنؼ گ٥تگٍی م
ـنام ـػیؼ ک ًة ـگقاؿ گ ممت٩ٲ  ومٍٯ کمیمیٍن ًمؼنی ة ًذامٝ ًوتک11 تٍلٖ ًٌٱض ة

ٍايذةىــ ش٧ٍ٩  ت يی ٜاػ ی ذىا  ا١٤ان تن 45۱۱ی ةا شؼٌػ ةیىرت اف ىت مىٍؿت ظ
ـای ٌٱضىا ً ن٩ى 34ًػلت ؿلی ة ـػیؼ. ؿاهػاوت  هؼيٜ ی مصٱی ة  انؼافی گ

ـ٤ت ؿاه ًػؿ این ن٩ى  ـای ٌٱض تاله ٌٍؿت گ ٍامٲ ذنگ  ًمصٱی ة تا تصٱیٲ ذامٝی اف ٜ
ـای ىشٲ  ؿاهٌ نیق  هوؼ ًاؿائ تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ای ٜمٱی ة

ـػػ.   ونالائی گ

 ای والیت: فاصتاؼ فیافی، حغؽافیایی وتؽکیث حمعیتی ه رشذ ویژگی .2
ٌ مماشت آن  ٠ًـب ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت هٌالیت ةاػ٠ین ػؿ لمت وامٯ شٍف 

مىرتک ـات، ٠ٍؿ ٌ ٤اؿیاب مـف ىٌالیات  ةاوؼ. این ٌالیت ةا می کیٱٍمرت مـةٞ 21858
ـکمنمتان ًػاوت ٍاٰی ػاؿػ  می ٌ ػاؿای مـف مىرتک ةا کىٍؿ ت ٌٰم ةاوؼ. این ٌالیت وي 
ـکق اػاؿی این  می نٍ ًٜتاؿت اف: ةاال مـ٠اب، ٨اػك، ذٍنؼ، آةکمـی، م٩ـ، ٌ ٨ٱٝ ًک ةاوؼ. م

ٍاٰی ٨ٱٝ ًةاوؼ ک می نٍ ًـ ٨ٱٝيٌالیت و ٌٰم ٍاٰی ٠ٍؿماچ ٨تالً  ًػؿ  ٌٰم نٍ م٨ٍٝیت ػاؿػ. 
 ٌ  ةاوؼ.  می ٌالیت ٤اؿیاب ًالیت ةاػ٠ین ةٍػ مگـ اکنٍن متٝٱ٪ ةمـةٍٓ 

ٍاٳ اٌٱی لاکن ػؿ این ٌالیت ىا  هقاؿ ىٌ ىا  ا، ةٱٍچىا، اٌفةیک ىا، تاذک ىپىتٍن  ا٨
متنؼ. وامؿ ػ٨ی٪ ذمٝیت این ٌالیت ماننؼ لایـ ٌالیات ا١٤انمتان ػؿ ػؿ ػلرتك ى

 ٤3یٍؼ اٌفةیک،  ٤5یٍؼ پىتٍن،  ٤28یٍؼ ذمٝیت ةاػ٠ین تاذیک،  62نیمت. تعمیناً، 
ـکمن،  ةاوؼ. اکرثیت ةاونؼگان ٌالیت ةاػ٠ین  می ٤یٍؼ ةٱٍچ 1ٌ  هقاؿ ى٤یٍؼ  ٤1یٍؼ ت

ؼ. ىػ می تىکیٲىا  ا٨ٱیت ػؿ این ٌالیت ؿا پىتٍن ةقؿگرتین ًػؿ شاٰیک هةٍػىا  تاذیک
ٍاٰی ىا  پىتٍن ٌٰم  ًنؼ ػؿ شاٰیکىػ می ای ةاال مـ٠اب ٌ م٩ـ اکرثیت ؿا تىکیٲىػؿ 

ٍاٰی ػیگـ ؿا تاذک تىکیٲ ػاػياکرثیت ذمٝیت ػؿ چ ٌٰم اکرثاً ػؿ ىا  الت. اٌفةیک هاؿ 
ٍاٰی م٩ـ فنؼگی ًـ ٨ٱٝيةا٠ک نقػیک و هػؿ  ٌٰم اف مناینؼگی ظٍةی ػؿ کننؼ ٌ  می نٍ ٌ 

ـکق ٌالیت ةـظٍؿػاؿ ـکمن می م ٍاٰی ةاال مـ٠اب ک هػؿ ػؿ ىا  ةاونؼ. ت ٌٰم ةا  ًمٍؿیچا٧ 
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ـکمنمتان  ٤یٍؼ متاٳ ذمٝیت این  1ىا  ةاونؼ. ةٱٍچ می م رسشؼ الت، لاکنىکىٍؿ ت
ٍاٰی م٩ـ ةٍػ ٌ ةاه ػاؿنؼ.  ًلافنؼ ٌ ػؿ ٨ـی می ٌالیت ؿا ٌٰم ـ٨اچ  ٨ 

ةاونؼ. اف ٰصاٗ  می الالمی ػٌ شقب واظَ ػؿ ٌالیت ةاػ٠ینذمٝیت الالمی ٌ شقب 
ـا٤یایی، شقب الالمی ػؿ لاشات وامٰی ک  ًػؿ شاٰیک هاکرثاً پىتٍن نىین الت، ٨ٍی ةٍػ ًذ١
نٍ شٍّؿ ٤ٝاٯ ػاؿنؼ.  ًػؿ آةکمـی ٌ ٨ٱٝ هٌیژ  ًذمٝیت الالمی ػؿ منأ٪ تاذیک نىین ة

ـظٍؿػاؿ الت.مصٱی ا هذمٝیت الالمی ػؿ اػاؿ  ًوٍػ ک می ًگ٥ت   ف ن٥ٍؽ ةیىرتی ة

 ا: انىاع و عىامل ظؼگیؽی هتزلیل ظؼگیؽی  .3
ای ممٱض ى های ةین ا٩ٍٰمی، گـٌ ىاورتاک کننؼگان ٔاٰتان، ذنگ  انىاع ظؼگیؽی:

ـ٨انٍنی، شٍّؿ ِٝی٦ نیٌـ   ًؿا ة ًممایىای ىکىٍؿ  ًای مٱی امنیتی ٌ مؼاظٱى٠ی
ٍامٲ کٱیؼی ةی جتاتی ٌ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ونالائی منٍػنؼ.  ٍان ٜ  ٜن

ٌٰتی ٌ ىمعا٥ٰین ممٱض تصت ؿ  ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک ٌایـ ػ م چنان ىربی ٔاٰتان ػ
ٌٰتی ٜام ژہای ٌصت، آب یا لایـ ىػؿ ةعي  ًک ًمٍلمات ٠یـ ػ مماٜؼتی ىا  پٌـ
ـاؿ ٤ًٝاٰیت ػاؿنؼ، ؿا مٍؿػ شمٱ ٍاٰی ىػ می ٨ ٌٰم ای ىنؼ. ٔاٰتان کنرتٌٯ منأ٪ ؿٌلتائی 

ٍالت ًـ نٍٜی کى ًٌ ػؿ این مصالت ة ٨ًاػك، ةاالمـ٠اب ٌ م٩ـ ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوت  ًظ
ـانی ٌنؼ انت٩اٯ ة می ةاونؼ، شکم ای امنیتی ا١٤ان، ٔاٰتان اکنٍن ىنیٌـ  ًکننؼ. پن اف ؿ

ٍانائی ا٤قایي ٤ىاؿ ػؿ ٨ـی ٍا هٌیژ  ًذات ةیىرت ة ًت ٌٰم ای ةاالمـ٠اب ٌ م٩ـ ؿا ىٰی ػؿ 
ٍامی ػظیٲ ةٍػى هػاؿنؼ. ةـظی اف گـٌ  ات ةین اال٨ ٌ اگـ اف ٔـ٣  های ٔاٰتان ػؿ مناٜف
ـنؼ، اف ٨ٍٳ ظٍػ شامیت ٨ًٍٳ ػیگـی مٍؿػ شمٱ ـاؿ گی  مناینؼ.  می ٨

ـػٳ ٜاػی ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین این اػٜای ٔاٰتان ؿا ـای  می ًک م گٍینؼ ذنگ وان رص٤اً ة
ـػٳ ذنگى ًٌ ة هػین ةٍػ کننؼ. یک تن اف  می کننؼ انت٩اػ منی یچ چیق ػیگـی ذق ظیـ م

ٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:  همصٍٱین ػانىگا ٌٰم  ػؿ 

ـػٳ مصٱی اف ٔاٰتان این ٌالیت ٜامٲ ػیگـ ةی جتاتی ػؿ هةـ ٜالٌ  ٠ؾا ٌ  ًیيةا ت شامیت م
ـػٳ ا٘ .ذای ةٍػ ٌ ةاه الت ٍاٰی ًک اؿ ػاوتنؼيةـظی اف م ٌٰم ـػٳ مصٲ ػؿ لٕض  ىا  م

ٌٰت ا١٤انمتان ةـش٪ ًذانث الت یا اینک ًٔاٰتان ش٪ ة ًػاننؼ ک منی  ًگ٥ت ًةاوؼ. ة می ػ
ـػٳ ؿا اف ش٪ آگا ٍٰیت ػاؿنؼ تا م ٍامٲ ةی جتاتی  هآنان، ٜٱامء ممئ لافنؼ. یکی ػیگـ اف ٜ
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ـػٳ مصٲ اف ٔاٰتان اف ٔـی٪ ت ٍاٰی شامیت م ٌٰم  ٲ ةٍػٌةاهء ٠ؾا ٌ مصًیيػؿ این 
 :ًاین ةاٌؿ ةٍػ ک ًی ةىةاوؼ. یک تن اف اورتاک کننؼگان ػؿ یک نىمت گـٌ  می

ٍاٰی ًمٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک هةـ ٜالٌ  ةـظی اف اورتاک کننؼگان ٌٰم اف ٨اچا٨چیان ىا  ٔاٰتان ػؿ 
ٍاػ معؼؿ نیق شامیت وٍنؼ.  می کننؼ ٌ ػؿ م٩اةٲ اف ٔـ٣ این ٨اچا٨چیان شامیت می م

ٍاٰی ى ٌٰم ـػٳ ٜاػی ةا ٔاٰتان ػؿ  ةاوؼ. اورتاک کننؼگان  می اذتاؿی ای مؾکٍؿىمکاؿی م
ٍا ًةاٌؿ ػاؿنؼ ک ـػٳ ةـ متنای ٨اچا٧ ٌ ىػؿ مرمٍٛ ٔاٰتان ظ ٌاةٖ ٜمی٪ ةا م ان ػاونت ؿ
ٍاػ معؼؿ  ٍا می ٔاٰتان ًکننؼ ک می اػٜاىا  متنؼ. آنىم ٍ ىظ ـػٳ ؿا ةا وی ای ى هنؼ ا٤کاؿ م
 نؼ. ىاػ، ت١ییـ ػيومٍٯ تٝتیـ ظٍػ وان اف ذ ًمعتٱ٦ ة

 ٌ اف ٔـ٣ اورتاک کننؼگان ونالایی وؼ، ناوی  ًالیت ةاػ٠ین کنٍٛ ػیگـی اف ػؿگیـی ػؿ 
میان  ًاکرثاً پن اف ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان ةىا  ةاوؼ. این نٍٛ ػؿگیـی می اف ممایٲ ٨ٍمی

ٌٰت اف پىتٍن هآمؼ ٍاٳ ٌ ٨تایٲ ىا  الت. ػؿ ذـیان شکٍمت ٔاٰتان، ػ ـاةـ لایـ ا٨ ػؿ ة
ـػ. ةـظی اف اورتاک کننؼگان ة می شامیت ٌٰت نیق ةیٕـ٣ نتٍػ ًمتنؼکىاین ةاٌؿ  ًک ٌ  هػ

ٍاٳ ٌ مٱیت  ٍاٳ ٌ مٱیتىاف ا٨ ـاةـ لایـ ا٨ کنؼ.  می شامیت ٌ پىتیتانیىا  ای مىعَ ػؿ ة
ٍاٰی ةاالمـ٠اب چنین ا٘ ٌٰم  اؿ ػاوت:يیک ةقؿگ ٨ٍمی مصٱی اف 

ٌٰت، اورتاک کننؼگان ػؿ ةاػ٠ین اػٜا ةقؿگان  ًکننؼ ک می ذؼا اف ا٨ؼامات اف لٍی ػ
ـػ ًای کٍچک ؿا ةى ه٨ٍمی گـٌ  ٍاٳ ظٍیي ایراػ ک ىا  هاین گـٌ  ًانؼ ک هظأـ ػ٤ٛا اف ا٨

ٍاٳ ةرنگنؼ. ةّٝی ا٨ٌات این گـٌ  ًوٍنؼ تا ٜٱی می تٍلٖ ةقؿگان مصٱی تمٱیض  هلایـ ا٨
امنیتی ا١٤انمتان  ای مٱیىنیـٌ  ًپیٍنؼنؼ تا ٜٱی می ای ممٱض ػ٤اٜی ٨ٍمی ةا ٔاٰتانى

 :ًٍػ کاین ةاٌؿ ة ًمؼنی ة ًکننؼ. یک ٍّٜ ذامٝ همتاؿف 
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ای ىشکٍمت  ًٌذٍػ آمؼ ک ًةّٝی اف این مىکالت فمانی ة ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ک
ـػنؼ ٌ این ٜمٲ وان  هػ٤ٛا اف ٨ٍٳ یا گـٌ  ًمصٱی ا٨ؼاٳ ة ٍاٰی ک ٌٰم ٨ٍمی مىعَ ػؿ 

ٌاػاوت تا ة ٍ  ًٜٱت ةی ٜؼاٰتی ة ًذانث م٩اةٲ  ٌٰت ىا  هک ٌنؼ ]ةا ٜنارص ِؼ ػ ةـ
 ةپیٍنؼنؼ[. 

ـاػی، ٌ ى ًی، مٍاشتىای گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان ةصخ  عىامل ظؼگیؽی: ای ان٥
ٍانؼنؼ:  ایىٔی ٤ٍؿٳ  ٍامٲ اٌٱی ػؿگیـی ظ ٍاؿػ ؽیٲ ؿا ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین اف ٜ رسٌی م

ای ىاف ٔـ٣ کىٍؿ ىا  الاك اػٜا ًة ًربی ٔاٰتان ]کىای معا٦ٰ ممٱض تصت ؿ ى هگـٌ 
ـان شامیت ًة ًممایى ـاػ  می ومٍٯ پاکمتان ٌ ای وٍنؼ[، ذنگ لاالؿان مصٱی ٌ ا٤

ـلی  ًلیالی ک ٌٰتی ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ ٌ یىک ای ىاػ ين، کننؼ می ربیىای ؿا ؿ  ها اػاؿ ای ػ
ٌٰتی ة  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کى همچنان گـٌ ى ای ٌالیتی ٌ پاؿملان، ٌىومٍٯ وٍؿای  ًػ

 انؼ." هٌذٍػ آمؼ ًالاك ممایٲ ٨ٍمی ة ًة

ػؿ 2۱۱1لاٯ ةٝؼ اف ل٩ٍٓ وان ػؿ لاٯ  ًٔاٰتان ل ظالتان:مىؼمگؽی ةه ؼهربی 
ـػٳ ػؿ ٌالیت ةا٠ین ل هممٱض وؼنؼ. ةنا ةـ ػیؼگا هةاػ٠ین ػٌ ةاؿ  نٍٛ ٔاٰتان ٌذٍػ  ًم

ای مٱی امنیتی ىنیٌـ  ًذنگنؼ ٌ ػؿ ذنگ ٜٱی می هظأـ ٩ٜیؼ ًة ًػاؿػ: اٌٯ، ٔاٰتانی ک
ـاؿ ػاؿنؼ ٌ اف ٔـ٣ وٍؿای کٍیت ای ةین املٱٱیىٌ نیـٌ  ا١٤ان ػؿ پاکمتان  ًک ٨ً191

ـان شامیت الالاً ةنا ةـ ممایٲ  ًػٌٳ ٔاٰتان انؼ ک هػٌٳ، گـٌ وٍنؼ؛  می م٨ٍٝیت ػاؿػ ٌ ای
ٌٰت ة ًة ًانؼ؛ لٍٳ، ٔاٰتانی ک ه٨ٍمی ایراػ وؼ  هٌذٍػ آمؼ ًػٰیٲ ةی ٜؼاٰتی ٌ ٦ِٝ ػ

 انؼ. 

 نٍٛ اٌٯ ٔاٰتان، ]یک تن اف اورتاک کننؼگان چنین گ٥ت:[  ًة ًػؿ ؿاةٕ

ـػٳ ًة ًکننؼ ک می اػٜا ًمچنان ٔاٰتان ؿا کىاورتاک کننؼگان  ذنگنؼ،  می ظأـ ظٍةی م
 ایىظأـ اؿفه  ًٔاٰتان ػؿ ش٩ی٩ت ة ًگٍینؼ ک می کننؼ ٌ می ميػؿ٠ٌگٍیی مت ًة

                                                           
ـاؿ 191 ػاؿػ. این وٍؿا  لافمان ذنگرٍیان کً متىکٲ اف ؿىربان ٔاٰتان ا١٤ان ةٍػه ػؿ کٍیتً ةٱٍچمتان پاکمتان ٨

ٍاؿی وؼنؼ لاظتً کً ؿىرب  2۱۱1ةٝؼ اف ل٩ٍٓ اماؿت الالمی ٔاٰتان ػؿ ذـیان  ان ةقؿگ ٔاٰتان ةً پاکمتان مت
 وؼ. 
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ةا شامیت  ًممایىای ىای اورتاک کننؼگان، کىٍؿ ى ًذنگنؼ. ةـ الاك گ٥ت منی الالمی
ٍانان ةیکاؿ ٜٱی ٌٰت ا١٤انمتان ٌ نیٌـ  ًماٰی ٌ تىٍی٪ ذ ای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ این ىػ

 کننؼ. می لقائی ؿا ةافی ًن٩ي ةىا  ػؿگیـی

ٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:  ٌٰم  یک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی اف 

اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ شٍّؿ مرؼػ ٔاٰتان ػؿ ةاػ٠ین نٙـیات مت٥اٌت ػاوتنؼ. 
ٍاػی ٌ ةیکاؿی ٜامٲ معا٥ٰت آن ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًا ةيةّٝی اف آن ةاوؼ. یکی  می ايةیم

ٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:  ٌٰم  اف ةقؿگان مصٲ اف 

ٍ  ًاکرث اورتاک کننؼگان ة لػٰیٲ ٌذ  تٍٝی٪ انؼاظنت ًای ٍٔالنی ةى ًػ ٤ماػ اػاؿی ٌ پٌـ
ٌٰت ةی ةاٌؿ  ٌٰتی ةاالی ػ ـػنؼ ک همچنان اواؿ ىىا  متنؼ. آنىب ظؼمات ػ ٜؼٳ  ًک

ـػٳ ة ٌا٨ٝی ػؿ لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ا١٤انمتان یکی اف ػالیٲ پیٍلنت م  ًٜؼاٰت 
ٍاٰی می ٣ٍ٥ٌ معا٥ٰین ٌٰم اؿذصیت لیمتم ٜؼٰی  ًةىا  ةاوؼ. ةیىرت اورتاک کننؼگان اف 

ـػٳ اواؿ  ـای شٲ مىکالت ٤ٍؿی م منٍػنؼ. یکنت اف ةاونؼگان  هٌ ٨ّائی ٠یـ ؿلمی ٔاٰتان ة
 اؿ منٍػ:ينٍ چنین ا٘ ًمصٱی ٨ٱٝ

ـػٳ هةنا ةـ ػیؼگا :ای مقلس غیؽ كانىنی مزلیه هگؽو  ػٌمین ٜمٲ ذنگ ػؿ ٌالیت ، م
ا ةـ الاك ممایٲ ٨ٍمی ياکرث آن ًةاوؼ ک می ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنیى هةاػ٠ین شٍّؿ گـٌ 

اف ىا  ـاً آنىوٍنؼ. ٘ا می ربیىؼین لاة٪ یا ذنگ لاالؿان ؿ ىٌ تٍلٖ مرا هٌذٍػ آمؼ ًة
ٌٰت  ـػٳ مصٲ هشامیت منٍػػ وٍنؼ. ةا  می ٌ مانٞ ن٥ٍؽ ٔاٰتان ٌ شمالت وان ةاالی م
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 ٌ ٍامٲ ػؿگیـی ٌ ظىٍنت ػؿ ٌالیت ةاػ٠ینىا  هٌذٍػ آن، این گـ  ػؿ ٜین فمان یکی اف ٜ
 ةاونؼ. می

ـػٳ مصٲ ٜرش ذمٞ آٌؿیى هةّٝی ا٨ٌات این گـٌ  کنؼ ٌ  می ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف م
ـای وان لالس ت لافػ تا می ؿا مرتٍؿىا  آن ا شامیت کننؼ. ينٍٛ ػیگـ اف آن ًیا ة همنٍػ ًیية

ـمانؼ ٌٰتی شٍّؿ ٨ٍی ػاؿنؼ ًاػی کيان ذىا٤قٌن ةـ آن، ٤ ىا  الاك اػٜا ًة ػؿ لاظتاؿ ػ
ـػاظتنؼ تا شٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ ظٍیي ؿا ػؿ منأ٪  ًة ـاػ ٨ٍمی ظٍیي پ تمٱیض مرؼػ ا٤

ای ذامٞ  ًػؿ یک مٍاشت نٍ ًةاونؼ. یکنت اف ةاونؼگان مصٱی ٨ٱٝ هؿٌلتائی ش٥ٚ منٍػ
 اؿ ػاوت: يچنین ا٘

ـاةـ لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ماننؼ ٔاٰتان ةى هگـٌ  چاٰىی ػؿ ة
ٌٰت تتؼیٲ ٠یـ  گٍنۀ ًةوٍنؼ. ػؿ اکرث منأ٪، ذنگماالؿان مصٱی ٨ّایای ؿا  می ؿلمی ػ
منایي ةگؾاؿنؼ. یک تن  ًؿا ة ًکننؼ تا شٍّؿ ٌ ن٥ٍؽ وان ػؿ من٩ٕ می ؿلمی شٲ ٌ ٤ٍٲ

ـػ: ًـ ٨ٱٝياف ةقؿگان ٨ٍمی اف و  نٍ مٍٍِٛ ؿا چنین تإییؼ ک

ٍاٰی ى هگـٌ  ٌٰم ـػٳ ٜاػی ػؿ  ـای م چاٰي  ًای ٌالیت ةاػ٠ین ةىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ة
ٍاٰی گٍنۀ ًة ًػاؿنؼ ک می اؿيوٍنؼگان ا٘ ًانؼ. مٍاشت هةقؿگ تتؼیٲ وؼ ٌٰم ء محاٯ، ػؿ 

ـػٳ مصٲ ةؼٌن اذاف  ـػ هذٍنؼ م لی ک  هذنگماالؿان مصٲ پرسان ٌ ػظرتان ظٍػ ؿا ٌٜـ
ـای اظؾ اذاف  منی ٍاننؼ ٌ ة ـػافنؼ. یکنت اف ةاونؼگان مصٲ اف ا ميآن هت ـػٳ ةایؼ پٍٯ ةپ

ٍاٰی ذٍنؼ ک ٌٰتی کاؿ ًػؿ یک مٍلم ًٌٰم  کنؼ، چنین گ٥ت:  می ةین املٱٱی ٠یـ ػ
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ـػٳ اف ش٧ٍ٩ ةرشی  هاؿات اورتاک کننؼگان، شٍّؿ ذنگماالؿان ةاٜخ وؼئت٪ ا٘ تا م
ـمانؼ هـ يالالی وان ة ای ممٱض ى هان گـٌ ىمنؼ نىٍنؼ. ةـظی اف این ذنگماالؿان ٌ ٤

ٌٰتی کاؿى٨انٍنی  ٠یـ ٌ  هکننؼ ٌ ػؿ ٜین فمان اػاؿ  می مقمان ػؿ چنؼین م٦٨ٍ ةٱنؼ ػ
ٍاٰیى هربی گـٌ ىؿ  ٌٰم  ًػاؿنؼ. این امـ فمین هؼيٜ ًؿا ةىا  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٤ٝاٯ ػؿ 

ـاػ کنرتٌٯ مصٲ ؿا ػؿ ػلت ػاوت می ؿا مماٜؼ ٌ ػؿ ٜین فمان  ًلافػ تا این ا٤
ٌٰت کم يذنگماالؿان ؿا منصیخ ةعي م ـ٤ی ًػ ـاػ الت، مٝ  مصا٤ٚ م٦٨ٍ ؿلمی این ا٤

 کنؼ.  می

 ةؽای ىلس: ؼاه هنلن .4
ٍامٲ کٱی ػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ونالائی منٍػنؼ. ة ًاورتاک کننؼگان ؿیى ٜ ًٌ 

ت يؿٌی اتعاؽ تٍامیم ٌ ا٨ؼامات مٱمٍك ذىا  منٍٙؿ ظتم ذنگ ػؿ این ٌالیت، آن
انؼاؿی  ؿاهػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان،  ًممایىای ىمؼاظالت کىٍؿ  ًةعىیؼن ة ًظامت

ـنام ـنام همٍجـ متاؿف  ًیک ة  ًةا وٍؿوگـی، تإمین انکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی، ةافنگـی ة
ـاػ و٥ا٣ ٌ متٝ ؼ،تٕتی٪ شاکمیت ٨انٍن ٌ مصٍ يٌٱض ٌ ایراػ لاظتاؿ ذؼیؼ تٍلٖ ا٤

 ًمٍؿ ا١٤انمتان ةػؿ ا ًممایىی ىا  مچنان ٨ٕٞ مؼاظالت کىٍؿى ه٤ماػ اػاؿی گمرتػ
 تإکیؼ ٌؿفیؼنؼ.  ذنگ ًظأـ پایان ةعىیؼن ة

اؿات اورتاک کننؼگان، یکی يالاك ا٘ ًة :هةامضالفت مقلزان مىثؽ هربی منىظن متاؼؾ هؼ 
ـای تامین ٌٱض ػؿ ةاػ٠ینيای مىاف گاٳ  ـنام م ة ـ٤نت یک ة ـای  ًؿٌی ػلت گ مٍجـ ة
ای مٱی ا منیتی ىنیـٌ  ًالت. اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ ک ًةا معا٥ٰت ممٱصان همتاؿف 

ىا  ای مٱی مصا٤ٙت مناینؼ. آنىٌ اف اؿفه  همنالث آمٍفه ػیؼ گٍنۀ ًةا١٤انمتان ةایؼ 
ـػنؼ ک ٌٰت ا١٤انمتان ةایؼ ٜمٱیات نٙامی ِؼ معا٥ٰت ممٱصان ًتإکیؼ ک  ًؿا ٜٱی ًػ

ٌٰت ٌ  ٌٰت شامیت ًآنانی ک ًمچنان ٜٱیىٜنارص ِؼ ػ  ؿاهکننؼ،  می اف ٜنارص ِؼ ػ
ـاةـ ٌٱض ؿا  ـػػ. مانٞ ػیگـ ػؿ ة انؼافی منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین تإمین گ

ةاوؼ. این اورتاک  می اورتاک کننؼگان ونالایی منٍػنؼ، لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ًک
ٌٰت ؿاىنیٌـ  ًکننؼگان اؽٜان ػاوتنؼ فمانیک ٍا ای مٱی امنیتی ٜنارص ِؼ ػ ؼ ىشتی ةا و

ـ٤تاؿ ـػىؿا ؿ ىا  آن ًکننؼ، مصکم می ٌ مؼاؿک ٨ٍی گ ـای وان مرافات ظ٥ی٦ ػؿ  ها ک یا ة
ـنؼ ک می نٙـ ـػػ. اورتاک  می ای مٱی امنیتیىنیٌـ  ًاین امـ ةاٜخ تّٝی٦ ؿٌشی ًگی گ

ػؿ لیمتم  هةناؿ ةـ مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی گمرتػىا  چنین پیأمؼ ًکننؼگان اٜت٩اػ ػاؿنؼ ک
  ةاوؼ. می ٌ ٨ّاییٜؼٰی 
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ػؿ ٧ٍ٤ ؽکـ وؼ، اکرث اورتاک کننؼگان  ًٍٔؿی ک اؼتلای انکناف احتامعی و اكتياظی: 
ـای پیٍلنت  ًةیکاؿی یکی اف ةقؿگرتین مىکالت الت ک ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًة ٍانان ؿا ة ذ

ـٌت  ًکننؼ ک می اػيا پیىنيکنؼ. آن می ةا معا٥ٰین تىٍی٪ ٌٰت ةایؼ ٤  ًای کاؿی ؿا ةىػ
ٍانان ایراػ منایؼ تا آن هٌیژ  ـای ذ ةاوؼ ٌ نیق أمینان شاٌٲ منایؼ  ًا ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتية
ـای تامین مٝیىیت ؿٌفمـ يآن ًک آٌؿنؼ. این اورتاک کننؼگان  می ظٍػ مٝاه ةؼلت ها ة
ؿا ػؿ ٌالیات تإلین منایؼ ىا ً ةین املٱٱی ةایؼ ٤اةـیک ًذامٝ ًکننؼ ک می اػيمچنان پىنى

ـػٳ  ٍاػتا م ٍاننؼ معاؿد فنؼگی ظان تٍػ يای وان ؿا تامین مناینؼ، ا٨تٍاػ ظٍػ ؿا ةى هةت
ٌاةمتگی ة ٌاؿػاتی اف کىٍؿ ىکاال  ًةعىنؼ، ٌ  نؼ. یکنت اف ىي ػىؿا کا ًممایىای ىای 

ـػ کىاورتاک کننؼگان ػؿ گ٥تگٍی گـٌ  ٌٰت ٌ ذامٝ ًی ت٩اِا ک  ةین املٱٱی ةایؼ:  ًػ

ٍات ىةـیا ) ٨یمت ةـ٧ ػؿ ةاػ٠ین ًگان یاػ آٌؿی منٍػنؼ ک هاورتاک کننؼ  هةـ ٜالٌ  ـ کیٱ
ٍاؿ ىةا ٌالیت  ًػؿ ک٩ایم ًالت ک( ا١٤انی 45 ـػٳ  ًـات کىمر % این ٨یمت ؿا ٳ 1۱م

ـان ـػافنؼ ظیٲ یگ ـک ًؿوؼ ا٨تٍاػی ؿا ک ًةاوؼ. این ممئٱ می یپ ٍامٲ مص  ًمناٜف ًیک یاف ٜ
ـاؿ ،ةاوؼ می ػؿ این ٌالیت   .ؼىػ می تصت ٤ىاؿ ٨

 هپیه ةؽظ هع ةهتىفغ امضاو پاک و متع هىلس ةؽای اظمینان اؾ اینک هاىالذ ةؽنام
ـنام :مىظ ـػنؼ.  ًاورتاک کننؼگان ةاٌؿی ظٍػ ػؿ مٍؿػ ة ـاف ک ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ رصاشتاً اة
ٌٰت ة 15۱۱ـ چنؼ شؼٌػ ى ًکننؼ ک می اػٜاىا  آن ٌنؼ ٌٱض پیٍلت ًٜنارص ِؼ ػ انؼ،  ًؿ
ـاػ ک ًمتنؼ کىا مٝت٩ؼ يةاوؼ. آن می م رشایٖ امنیتی نا متٝاػٯىنٍف ى ٌنؼ  ًة ًاکرث ا٤ ؿ

ٌٰت نتٍػ ًٌٱض پیٍلت ٌا٨ٝاً ٜنارص ِؼ ػ ةاونؼگان ٜاػی منأ٪ ؿٌلتائی  ًةٱک هانؼ 
ـػ  ًمتنؼ کى ـنام هم آٌؿػىتٍلٖ شکٍمت مصٱی گ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًوؼنؼ تا ة

 ٍ مچنان ىنؼ. اورتاک کننؼگان ىػ ها١٤انمتان ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ؿا محتت ٌ مٍجـ ذٱ
ـنام ًگ٥تنؼ ک ٍاننؼ.  منی ًذات ؿ٤ت ٨ًـی ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان اکرثاً ة ًاّٜای ة ت

ـاٳ اف و ٌگ ٍاننؼ ٌ ٩٤ٖ ػؿ ذٱمات  منی ًنٍ ةیـٌن ؿ٤ت ٨ًٱٝ ـيتٝؼاػ فیاػ اّٜای این پـ ت
ـکق گـٌ  ًکننؼ. یکنت اف ٤ٝاٰین ذامٝ می اورتاک اؿ يی چنین ا٘ىمؼنی ػؿ یک ةصخ متم
ـػ:   ک
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 ًة ًممایىای ىلاٯ ذنگ، کىٍؿ  35ػؿ مؼت  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًاورتاک کننؼگان ة
ـػٳ ا١٤انمتان نىان ػاػ ـاةـ م ـان ٌ پاکمتان ظٍٍمت ظٍػ ؿا ػؿ ة ایت يانؼ ٌ ن هومٍٯ ای

متنؼ ىا مٝت٩ؼ يتٍاػ ٌ لاظتاؿ نٙامی این ممٱکت ؿا ناةٍػ لافنؼ. آنانؼ تا ا٨ هتاله منٍػ
ٌٰت ؿا آمٍفه ًک ـان ٜنارص ِؼ ػ  ًکننؼ تا ٜٱی می ا ؿا تىٍی٪ينؼ ٌ آنىػ می پاکمتان ٌ ای

ای مٱی امنیتی ةرنگنؼ، مکاتث ؿا اف ةین ةربنؼ، مانٞ تصٍیٲ فنان ٌ ػظرتان وٍنؼ، ىنیٌـ 
ـػٳ ة ـػنؼ. آن ًٌ مانٞ ػلت یا٤نت م ٍٰیت  ًمتنؼ کىا ةاٌؿمنؼ يش٧ٍ٩ وان گ این ممئ

ػؿ امٍؿات ػاظٱی  ًممایىای ىکىٍؿ  ًةین املٱٱی الت تا أمینان شاٌٲ منایؼ ک ًذامٝ
ٌٰت ا١٤انمتان ؿا مکٱ٦ منی ًا١٤انمتان مؼاظٱ لافنؼ تا ػؿ  می کننؼ ٌ ػؿ ٜین فمان ػ

 ةا این چنین مؼاظالت ذؼی ٜمٲ منایؼ.  ًم٩اةٱ

مٱٲ  ًاورتاک کننؼگان ةاػ٠ین تإکیؼ ػاوتنؼ ک اضافی ظؼ مىؼظ نله ملل متزع: نظؽیات
ا اف مٱٲ متصؼ يیٍناما ػؿ تامین ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ن٩ي چىمگیـی ػاؿػ. آن هٌیژ  ًمتصؼ ة

ـنام ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ ظًٍٍ ة ٍالتنؼ تا ػ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ مماٜؼت منایؼ.  ًظ
مٱٲ متصؼ ػؿ ا١٤انمتان این  هیٍناما منصیخ مناینؼ ًمتنؼ کىمچنان ةاٌؿمنؼ ىا يآن

ٍانائی ؿا ػاؿػ ک ٌاؿػ منایؼ تا اف مؼاظالت ػؿ امٍؿ  ًممایىای ىةاالی کىٍؿ  ًت ٤ىاؿ 
ٍاٰی م٩ـ چنین گ٥ت: ىػاظٱی ا١٤انمتان ػلت ةکىنؼ. یک ػ ٌٰم  ٩ان اف 

ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ  هٌیژ  ًانی ةيذ ًاورتاک کننؼگان اف ذامٝ ٍالت تا ػ مٱٲ متصؼ ظ
ٌٰت ٌ انتعاةات مىٍؿ  ًؿالتای ؿیى ـػن نکات ٦ِٝ ػ  ؿاهٌ شامیت منایؼ ٌ  هػاػ هکن ک

ـای مىکالت ٌ چاٰي ىا  شٲ ٌٰت ةا آن ؿٌةٌـ الت، ونالائی کنؼ. یک  ًای کىؿا ة ػ
ٍاٰی آةکمـی چنین گ٥ت:  ٌٰم ٍٰین اف   ا٤رس پ
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 گان: هامرتاک کننع اظاتهپینن .5
ـاػ ( 1) ىلس و اظغام مخعظ: هرامیت اؾ اىالرات و فؽاگیؽ فاؾی پؽوف ٌٰت ةایؼ ا٤ ػ

ـنام ؼيمتٝ  ًآوتی مٱی ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةگامؿػ تا و٥ا٤یت این پـٌل ًٌ ةی ٔـ٣ ؿاػؿ ة
ٌٰت ةایؼ أمینان شاٌٲ منایؼ کى .ةاوؼ هتّمین وؼ ل ًة ًآنانیک ًمچنٱن ػ ٌٱض ٌ  ًپٌـ

ـػػ تا ٌ تؼاةیـی هاػ٠اٳ مرؼػ ٳ یپیٍنؼنؼ ٔاٰتان ش٩ی٩ی ةٍػ  هاف ةاف گىت ػٌةاؿ  اتعاؽ گ
 ؛ذنگ ذٱٍ گیـی وٍػ ًا ةيآن

ٌٰت ةایؼ ( 1) ای مزلی رکىمت ظاؼی و راکمیت كانىن:هاظ هاؼتلای امنیت و تلىیت ن ػ
ـای اٌالس اػاؿ ىگاٳ ، همنٍػ ًٌاِض ٌ ٌؼا٨تمنؼان هةـ ِؼ ٤ماػ متاؿف  ٍاؿ ة ٍٰین ، ًٜام های الت پ

ـػاوت ـ٤یت ممٱکی آن ًٌ لیمتم ٨ّایی ة ٌٰت ةایؼ پـٌل( 2؛ )ةاال ةربػا ؿا يٌ ٘ متنت  ت٩ـؿ ًػ
ٍٰی( 3؛ )ؼىػ ًیرب تتٝیْ ؿا ظامت ٌٰم ٌٰت ةایؼ ٌِٞ امنیتی  ـلٍنٲ  ةا افػیاػ ؿاىا  ػ پ
ٍای امنیت یا١٤ان ةایؼ ( 4؛ )تٍػ ةتعىؼيػؿ آنرا ٜمٱیات مناینؼ ة ًممٱکی امنیتی ک ٨

ٍاٰیىا  ٜمٱیات ٌٰم ـای پاکمافی اف ٌذٍػ ىا  ینٙامی ؿا ػؿ  ـا مناینؼة ٌٰت ( 5؛ )ٔاٰتان إذ ػ
ٍای نٙامی ا١٤ان کامالً ممٱکی لاظت ًةایؼ أمینان شاٌٲ کنؼ ک متاٳ ( 6؛ )وٍنؼ ٨ً

پ  ای وان ىةٍٕؿ پایؼاؿ ظٱٞ لالس وٍنؼ ٌ لالس  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ٌالیتىگٌـ
ـػػ ـای ا١٤انمتان ةىمکاؿی ى ًةین املٱٱی ةایؼ ة ًذامٝ؛ ِتٖ گ ػؿ  هٌیژ  ًای وان ة

ـ٤یت نیٌـ  ؛نؼىػ ًامنیتی ا١٤ان ٌ انکىا٣ ا٨تٍاػی اػام یىا  اؿت٩ای ٘

ٌٰت ةایؼ ة( 1) اؼتلای انکناف اكتياظی و احتامعی:  ًمنایؼ ة ًاوت١اٯ فایی تٍذ ًػ
ٌ  هتٍػ ةعىیؼيانکىا٣ ا٨تٍاػی ٌالیت ؿا ة تا ظًٍٍ ةا ایراػ ٤اةـیکات ػؿ ٌالیت

ـػٳ ؿا مرص٣ٌ لافػ ٌٰت ةایؼ کی٥یت( 2؛ )م ـ٤یت  ػ ٍؿ مٝاؿ٣ ؿا اف ٔـی٪ اؿت٩ای ٘ لکت
ٍاٰی( 3؛ )ةاال ةربػ التاػان ٌ تـیرنان ٌٰم ـای  ٌٰت ةایؼ ظؼمات ةیىرت ٌصی ؿا ة پیىکي ىا  ػ

ـػٳ ة همنٍػ ( 4؛ )مماٜؼ لافػ هآب آوامیؼنی ٌصی ؿا ػؿ ن٩آ ػٌؿ ا٤تاػ ًٌ ػلرتلی م
ٌٰت ةایؼوتک ٍاٌالت ؿا کىا  ؿاهای ى ًػ ـٌت  می ًٌ م ٍانؼ ٤ ـا ای ىت ظٍب ا٨تٍاػی ؿاة
ٌٰت ةایؼ ؿٌی گقین( 5؛ )تٍػ ةتعىؼيةاؿ آٌؿػ،ة ًی ةاػ٠ین ة ـِ ایى ًػ ةـ٧ اف  ًٜ

ـا ی کا ًممایىی ىا  کىٍؿ ٍانؼ  می ًک ٨یمت گقا٣ آن ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ًي ممئٱىة ت
ـکیق  ًفمین  ؛منایؼلاف ؿوؼ ا٨تٍاػی آن ةاوؼ ت

ةایؼ مانٞ مؼاظالت کىٍؿ  انیيذ ًذامٝ( 1) :همقایهای هکنىؼ  هحلى گیؽی اؾ معاصل
ٌٰت ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ چنین  هػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان وؼ ًممایىای ى ٌ ػ

 لافمان مٱٲ متصؼ وکایت منایؼ.  ًمؼاظالت ة

ٌٰت ؿا ػؿ ؿالتای تامین امنیت  تیىربان مؾىةقؿگان ٨ٍمی ٌ ؿ ( 1) :مقئىلیت مؽظم ةایؼ ػ
ـلتاػن ٤ـفنؼان ىان مؾرب ىمچنان ؿ ىٌ انکىا٣ مماٜؼت مناینؼ.  ـای ٤ ـػٳ ؿا ة تی ةایؼ م

ـنؼ تا( 2؛ )مکتث تىٍی٪ مناینؼ ًوان ة ٌٰیت ؿا ةؼلت گی ـػٳ مصٲ ةایؼ این ممٍ تا مانٞ  م
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ٌٰت ةاالی نیٌـ  ٍاٰی ىشمالت ٜنارص ِؼ ػ ٌٰم ای وان ىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان اف 
ٍانان ؿا اف پیٍلنت ةا ٔاٰتان یا لایـ گـٌ  هوؼ ٍگیـی مناینؼ. ىای ػى هٌ ذ ىت ا٤گن ذٱ

ـػٳ مصٲ ة ٍاٰی هٌیژ  ًم ٌٰم ـلتنؼ. ًةایؼ ا٥ٔاٯ وان ؿا ةىا  ةاونؼگان   مکاتث ة٥
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ؽاتهوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ػؿ  ًةاوؼ ک می اػاتیيٌ پىن های اف ممایٲ مٕـس وؼ ًظالٌ ٌالیتی ة
ـکق گـٌ ىةصخ  ـاػی، ٌ رسٌی ػیؼگاى ًی، مٍاشتىای متم ٔی  ًةاوؼ ک می اییى های ان٥

ٌنؼ ا١٤ان م٩یم ٌالیت يو 15۱نىمت مىٍؿتی ةا  ـ٤تىـ الت؛ این ةصخ  ًـات ٌٍؿت گ
ـکق ػؿ لاٯ ىای گـٌ ى ای معتٱ٦ ىػایـ وؼنؼ. اورتاک کننؼگان اف ةعي  2۱14ی متم

ٍاة٪ لیالی مت٥اٌت ة ٌٰتی، رسان ٨ٍمی،  ًاذتامٜی ةا ل ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػ
مؼنی، ٜٱامی ػینی، ٌ اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ )ٔاٰتان  ًا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝىػ

ؼ آن ؿا فنان تىکیٲ 45 ًةاوؼ ک می ٨تٱی( ٍان ةعىی  ًؼ. نىمت مىٍؿتی ةىػ می ػٌؿ ٜن
ـنام II ًاف مـشٱ ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ة ـػیؼ ک ًگ٥تگٍی م ـگقاؿ گ  اةتکاؿ آن ؿا ًٌٱض ة

ػاوت تا  هؼيٜ ًة ا١٤انمتانةىــ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًذامٝ ًوتک 11
ـای ٌٱض  ؿاه ًن٩ى 34منٍٙؿ ٔـس  ًا١٤ان ٜاػی ة 45۱۱ نٙـیات ةیي اف  ًیک ن٩ى –ة

ـای  ؿاه ـػػ. ، ـ ٌالیتىة مصٱی ٜتاؿت اف تصٱیٲ  ؿاهؼ٣ ایراػ این ن٩ىۀ ىذمٞ آٌؿی گ
ٍامٲ مصٱی ذنگ ٌ  ًـچى ت يای ٨اةٲ تٕتی٪ ذىشٲ  ؿاهمچنان ونالایی ىذامٞ تـ ٜ

 ـات میتاوؼ. ىتصکیم ٌ ش٥ٚ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت 

ٍامٲ مصٱی ػؿگیـی ذنگ ٌ  ًـ چىمصٱی تصٱیٲ  ؿاهؼ٣ اف ایراػ این ن٩ىۀ ى ذامٞ ٜ
منٍٙؿ تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ  ًای منالث ٌ ٨اةٲ تٕتی٪ ةىشٲ  ؿاهمچنان ونالایی ى

 ةاوؼ.  می ـاتىجتات ػؿ ٌالیت 

 فیافی، حغؽافیائی وتؽکیث حمعیتی  ای والیت: فاصتاؼه رشذ ویژگی .2
کیٱٍ مرت مـةٞ مماشت  53565 ًک هـات لٍمین ةقؿگرتین ٌالیت ا١٤انمتان ةٍػىٌالیت 
م ى، ٠ٍؿ ٌ ةاػ٠ین ـاهای ٤ىٌ ػؿ ٠ـب کىٍؿ م٨ٍٝیت ػاؿػ؛ این ٌالیت ةا ٌالیت  ًػاوت
ـکمنمتان ىـات ىةاوؼ. ٌالیت  می مـف ـان ٌ اف ٔـ٣ وامٯ ةا ت مچنان اف ٔـ٣ ٠ـب ةا ای

ٍاٰی 15ـات ػاؿای ىمـف مىرتک ػاؿػ. ٌالیت  ـکق ٌالیت  ًـات کىـ يةاوؼ ٌ و می ٌٰم م
 ػاؿػ.  ًناشی 12الت، 

ٍاػ 29۱783تٝؼاػ  ًػیگـ ة هٜتاؿ  ًیا ة ًتن ذمٝیت ػاوت 17447۱۱ـات ىٌالیت   هظان
ػٰیٲ  ًذمٝیت این ٌالیت ة ًوٍػ ک می ًکنؼ. ةا ٌذٍػ آن، اکرثاً گ٥ت می ػؿ آن فنؼگی

ـاةـ آماؿ ةاوؼ کىاذـت يم ـ يو الت. پن اف هؿلامً اٜالن وؼ ًای ػاظٱی ممکن ػٌ ة
ٍاٰی ى ٌٰم ـان ٌ های انریٲ، وینؼنؼ، گؾؿ ىـات،  ، کىک ؿةآ لنگی، پىتٍن فؿ٠ٍن، گٱ

ـاکم ذمٝیت ؿا ػاؿنؼ. ػؿ ٌالیت  ـػٳ کٍچی نیق فنؼگیى٠ٍؿیان ةیىرتین ت  ـات م
ؼ کٲ  4.1کنؼ. ػؿ ٤ٍٲ فممتان،  می ٤ٍٲ لاٯ ت١ییـ ًا نٙـ ةيتٝؼاػ آن ًمناینؼ ک می ػٌؿ

اؿٳ این يچ ًمناینؼ. شؼٌػ ل می مصٲ فنؼگی 166ػؿ  ـاتىای ٌالیت ىذمٝیت کٍچی 
 12این ٌالیت میأینؼ،  ًای نقػیک ةى هاف شٍف  ًؼ کىػ می نا٨ٱین تىکیٲ ًؿا نیمىا  کٍچی
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ؼ آن  13وٍنؼ ٌ  می این ٌالیت رسافیـ ًای ػٌؿتـ ةى هاف شٍف  ًةاونؼ ک می ا نا٨ٱینيػٌؿ
ؼ ػیگـ وان ػؿ این ٌالیت ممت٩ـ   متنؼ.ىػٌؿ

ـػٳ ةا ٤ـ ىةاونؼگان ٌالیت  ا ؿا اف لایـ يآن ًک هنگ ٌ ٌاشث تٝٱیم ةٍػىـات ػؿ کٲ م
ؼ ذمٝیت  72 ًوٍػ ک می ًلافػ. گ٥ت می منأ٪ ا١٤انمتان متامیق ىا  ـات ػؿ ؿٌلتاىػٌؿ

ؼ آن 28ٌ   هاذـین تاف يکننؼ. ةا ػؿ نٙـ ػاوت رسافیـ وؼن م می فنؼگیىا ـ يا ػؿ ويػٌؿ
ؼ ذمٝیت ٌ  98ؿ٨م ممکن مت٥اٌت ةاوؼ. ـات، این ىـ يٌاؿػ ػؿ و ؼ  97.7ػٌؿ ػٌؿ

ـػٳ این ٌالیت ة ًٌ ة٩ی های ػؿی ٌ پىتٍ تکٱم منٍػىفةان  ًؿٌلتا نىینان ة ای ىفةان  ًم
ـکمنی ٌ اٌفةیکی ٌصتت  کننؼ. می ت

ٌاف  هـات ىٌالیت  تـین مراؿی  هٜمؼ ٠ًـةی ا١٤انمتان ؿا ػاؿػ، اف ذمٱ هشیحیت ػؿ
ـانمپٍؿتی ٌ یکی اف ةق  ٍایؼ  می وامؿ ًای تراؿتی ا١٤انمتان ةىـ يؿگرتین وت ؿٌػ. ٜ
ـکات ؿٌفان اف  ًؿلؼ ک می ػاٰـ امـیکائی 3۱۱۱۱۱تا  25۱۱۱۱ ًاین ٌالیت ة ًماٰیات ٌ گم

ٌاؿػات کاال ؼ متامی کاال  4۱آیؼ. شؼٌػاً  می ػلت ًةىا  ٔـی٪ ٌاػؿات ٌ  ای ىػٌؿ
ٌاؿػ کىٍؿ ًٌاؿػاتی ػؿ این ٌالیت اف ٔـی٪ ةنؼؿ الالٳ ٨ٱٝ ـان  وٍػ. ممیـ  می مـف ای

ـان، پاکمتان ٌ آلیای میانىکىٍؿ  اف ٔـی٪  ؿاهوٍنؼ. یک  می ػؿ این ٌالیت ذؼا ًای ای
ـکمنمتان ػؿ وامٯ ٌ  ًچمن پاکمتان، ممیـ ػیگـ ة ًاؿ ػؿ ذنٍب ةىٌالیت کنؼ کىک ت
 ؿٌػ. می ًالالٳ ٨ٱٝ ًلٍٳ آن ة

ـػاوتى٥ائی ػؿ ةافاؿ منٍٙؿ ظٍػک ًمی ؿا ةيای مىـات گاٳ ىٌالیت   ًای ٌنٝت ة
ای ةین ىومٍٯ رشکت  ًگؾاؿان ةیىامؿ ة ًرسمای ًـات تٍذىای ٌنٝتی ىپاؿک  ًچنانچ
 6۱۱، ًالت. ػؿ گؾوت هانؼ، ذٱث منٍػ هػؿ آنرا فػىا ً ایراػ ٤اةـیک ًػلت ة ًاملٱٱی ک
ٌٰی ػؿ شاٯ شارض ٩٤ٖ  ٤ًاةـیک آن ػؿ این ٌالیت ٤ٝاٰیت  162ػؿ آنرا ٤ٝاٯ ةٍػنؼ 

ٍان ة ٌ نا مٝٱٍٳ ةٍػن شٍّؿ  ًٌظامت ٌِٝیت امنیتی ػؿ من٩ٕ ًػاؿنؼ. ػٰیٲ این ؿا میت
 192ای ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان نمتت ػاػ.ىنیـٌ 

                                                           

 http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March 
2016.  

http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php
http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php
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ء ػؿ این ًةاوؼ، اف ن٥ٍؽ ٨اةٲ مالشٙ می اػیيذ هیکی اف اشقاب ٜمؼ ًذمٝیت الالمی ک
این شقب ػؿ رسنگٍنی نٙاٳ  ًم ن٩ي الالی الت کىػٰیٲ آن  ًٌالیت ةـظٍؿػاؿ الت ک

  193کمٍنمتی ػؿ ا١٤انمتان ای٥اء منٍػ.

 ا: انىاع و عىامل ظؼگیؽیهتزلیل ظؼگیؽی  .3
ٍا انىاع ظؼگیؽی: ٌنؼ نٙـ ظ ـػٳ ىػؿ ذـیان ؿ ات ة ًـات یک لٱمٱىی، م م ى ًمناٜف

ـتتٖ ؿا ونالائی منٍػنؼ ک ات ىؿ  ًة ًای ممٱصانىوامٲ معا٥ٰت  ًم ربی ٔاٰتان، مناٜف
 وٍػ. می ای ٨ٍمی ٌ ؽات اٰتینیىلیالی، ٌ ذنگ 

ـات ماننؼ لایـ ن٩آ کىٍؿ ىـ چنؼ ٌالیت ى :ربی ظالتانهؼ  هة های مقلزانهمضالفت 
ـاؿ نؼاؿػ، اورتاک کننؼگان معا٥ٰت  ربی ٔاٰتان ىؿ  ًة ًای ممٱصانىػؿ مُٝـ ػؿگیـی ٨

ٌٰت ا١٤انمتان ؿا ة ًٜٱی ٍان یکی اف ٜمؼ ًػ تـین نٍٛ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت  هٜن
ٌٰت اف گـٌ  ًونالائی منٍػنؼ. اورتاک کننؼگان ػؿیا٤تنؼ ک ای معتٱ٦ ى هٜنارص ِؼ ػ

ٌٰتی ىنیـٌ  ًٜٱی هػؿ امـ متاؿف  هاین گـٌ  194انؼ. هربی ٔاٰتان ذمٞ وؼىتصت ؿ  ؼ٣ ىای ػ
ـاػ مٍاشت می ت وان اف ةیناما پن اف پایان ذنگ ٌشؼ ًمىرتک ػاوت  هوؼ ًؿٌػ. اکرث ا٤

 ًؿیى ًٌ اینک هٌاؿػ کىٍؿ وؼ ًممایىای ىمعا٥ٰین اف کىٍؿ  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًة
 ةاوؼ.  می ای ػیگـىا ػؿ ذايای آنى

 چنین گ٥ت: ًـات ػؿ فمینىٌالیت  هیک تن اف التاػان ػانىگا

                                                           
ـما ةٍػنؼ، 1992یمتی ػؿ لاٯ ةً ػنتاٯ وکمت ؿژیم کمٍن 193 ـای لً ٌ نیم لاٯ شکم٥ ، ٨ٍت ىای مراىؼین ة

ـٌٍؿت ٨ٍ مانؼانان ذياػی الت٪ ةً ت٩ٝیث ةیـٌن  1995ةٝؼا آنيا ػؿ لاٯ  تٍلٖ ٔاٰتان ةـ انؼاظتً وؼنؼ. ةً ى
ٍای ٔاٰتان تٍلٖ نیـٌ ىای تصت ؿىربی ایالت متصؼه آمـیکا ػؿ لاٯ  ٌالیت  ػٌةاؿه ٨ؼؿت ؿا ػؿ 2551ؿانؼن ٨

ـات ةؼلت آٌؿػنؼ.   ى
ـات ػؿ لاٯ  194 ـامٍن ٌٱض ػؿ ى ـػٳ ا١٤انمتان پی ، ةـظی انکىا٤اتی ػؿ 2514اف ىنگاٳ مىٍؿت ىای گ٥تگٍی م

ـات نیق اف آن اجـ پؾیـ وؼه  ٍنً ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ى ذنتي ٔاٰتان ا١٤انمتان ةً ٨ٌٍٛ پیٍلتً الت کً ةً ىمینگ
ـػیؼ.  2515ن ػؿ ذٍالی انؼ. ٤اه وؼن ٤ٌات مال ٜمـ ؿىرب ٔاٰتا منتز ةً ایراػ وکا٣ ػؿ ٣ٍ٥ٌ ٔاٰتان گ

ـگیقػه وؼن متٝا٨ث مال اظرت مصمؼ منٍٍؿ ةً شیخ ؿىرب ذؼیؼ ٔاٰتان ةا اظتال٣ نٙـ ةـظی اف ؿىربان گـٌپ  ة
ٍاٰی  ٌٰم ٍآٳ ةا لنگـ گیـی ٌی ػؿ  ٔاٰتان ةً ناٳ وٍؿای ٜاٰی اماؿت الالمی ا١٤انمتان تصت ٨یاػت مال ؿلٍٯ ت

ٍاذً وؼ. ػؿ ػلامرب وین گقاؿواتی اف ذنگ میان ذناس ىای ؿ٨یث ٔاٰتان ، مال منٍٍؿ ٌ مال ؿلٍٯ  2515ؼنؼ م
ـػیؼ. این انکىا٤ات ذؼیؼ ةـ پیچیؼه گی ىای ذنگ مٍذٍػ ةـ ٌظیم تـ وؼن  ـات ن٩ٲ گ ٍاٰی وینؼنؼ ى ٌٰم ػؿ 

ـػیؼ.  ـات اِا٤ً گ  اٌِٛا امنیتی ػؿ ٌالیت ى
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ـکق ةیان منٍػنؼ کىای گـٌ ىػؿ ةصخ  اورتاک کننؼگان پن اف رسنگٍنی ٔاٰتان  ًی متم
ـػٳ این ٌالیت ٍانمتنؼ آفاػان می م ٍاٰی ًت ٌٰم ٌٰی اکنٍنىا  ػؿ  ٍاننؼ  منی ل٥ـ مناینؼ  ت

ٍانائی کنرتٌٯ این ٌِٝیت ؿا  ٌٰت ت ٍاٰی ل٥ـ مناینؼ ٌ ػ ٌٰم ـکق  ةیىرت اف یک کیٱٍمرت اف م
ـػٳ اف ماٰیات ٠یـ  اب تٍلٖ ي٨انٍنی، تنؼاؿػ. م  ًوکایت ػاؿنؼ. ةا آنک xxxؼیؼات ٌ اٜؿ

الت. ةّٝی اف  ه، این ٌالیت ةمیاؿ پیچیؼًـات نمتتاً پیرش٤ت ظٍةی ػاوتىـ يو
ٍاٰی  ٌٰت ٌ ظٍٱت لنتی ةٍػن ىٌٰم ـنگ ػ ـان ةنا ةـ شٍّؿ کم ای این ٌالیت ماننؼ گٱ

٣ الت.  لاکنین آن مٌٝـ

ٍاٰی وینؼنؼ چنین ىیک تن اف ػ ٌٰم  گ٥ت:ا٨ین 

ـا٣ و 2۱شتی ػؿ  ًاین یک ش٩ی٩ت الت ک  ای اف ىـات، ةعي ىـ يکیٱٍ مرتی أ
ٍاٰی  ٍاؿ ةىای ىٌٰم ٍاٰی گؾؿ ىومٍٯ ٨ممت  ًمر ٌٰم کامالً یا شؼ ا٨ٲ اف ٔـ٣  های اف 

ٌٰت کنرت  هوث اف مصؼٌػ ٌٰت ظاؿد الت ٌ یا تصت کنرتٌٯ ٔاٰتان/ٜنارص ِؼ ػ ٌٯ ػ
ـاؿ ػاؿػ.  ـػٳ ٜاػی ى٨ ٌٰت ٌ معا٥ٰین ممٱض ةـ رس ىـچنؼ م ـات اف ػؿگیـی میان ػ

ـػٳ آگا ـػٳ ٜاػی ىا  ػؿ چنین ػؿگیـی ًػاننؼ ک می متنؼ ٌى هکنرتٌٯ کىٍؿ ٌ م این م
ٌاِض لاظتنؼ ک وٍنؼ این می متصمٲ ظماؿات ًالت ک ـػٳ ٜاػ ی انؼ  ًؿا  مٝمٍالً این م

  کىنؼ. می لعتی ًم

ـان فن ػؿ ٌالیت   چنین گ٥ت: ًـات ػؿ فمینىیک تن اف کاؿگ

ـػٳ  ٍاٰی ًآنانیک هٌیژ  ًـات ةىم ٌٰم کننؼ ماننؼ لایـ ن٩آ  می ـ فنؼگیيای ػٌؿتـ اف ويػؿ 
ٌا٨ٝیت ة هؿٌف  ًمىکىٍؿ ناگقیـ انؼ  ربی ٔاٰتان ىؿ  ًة ًای ممٱصانىناٳ معا٥ٰت  ًةا 
ـاػىؿٌةٌـ وٍنؼ.  ٍاننؼ ة می ـ چنؼ اکرث این ا٤ ٍاٰی ًت ٌٰم ـاکق  ٌٰتی ىا  م ٌ اػاؿات ػ

ـاذٝ ٳ ةىمناینؼ، اکرثاً مرتٍؿ انؼ میان ٔـ٣  ًم  ًای ذنگ فنؼگی مناینؼ ٌ ػؿ ٌٍؿت ٌٰق
 مکاؿی کننؼ.ىـ ػٌ ٔـ٣ ىمانؼن ةا  هظأـ فنؼ
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 گ٥ت:ـات چنین ى ا٨ینىیک تن اف ػ

ـػٳ  ـ٤ین ػؿگیـی  ًگیـ مانؼن ػؿ لاشات تتاػٰ ًا اف ناشیيتن ًـات نىم آتي میان ٔ
ـػنؼ ةٱک می متصمٲ ظماؿات ـاػ مٱکی ة ًؼیؼات ممت٩یم ٜٱیيةا ت ًگ ومٍٯ اظتٕا٣،  ًا٤
ٍاذيآفاؿ ٌ اؽیت، ت اب نیق م ٌٰت  ًؼیؼات ٌ اٜؿ ، ًاینؼ. متال٥انمکاؿی منىانؼ تا متاػا ةا ػ
ـػٳ ػؿ و ٍاٰی ىـ يم ٌٰم ٍاؿ ةا ٨تٲ ىای ىـات ٌ  ـاػ ممٱض ىای ىمر ؼ٤منؼ تٍلٖ ا٤

ٍاذ ٍاؿ م کن  ًق ةا ٌؼا ظ٥يای مرى ًمٝمٍالً اف ت٥نگچ ًمتنؼ کى ًمٍتـ لایکٲ ل
ـ٤ؼاؿ ىػؿ آن نیٌـ  ًک های نیق ات٥ا٧ ا٤تاػىةـ آن، ؿٌیؼاػ  هکننؼ. ٜالٌ  می هالت٥اػ ای ٔ

ٌٰت پن اف  ای ى هةیىرت ممتٝؼ ذنگ الت، اف ظانٍػ ًمعا٥ٰین ػؿ لاشاتی ک ًشمٱػ
ـ٤ت  انؼ. ًمعا٥ٰین انت٩اٳ گ

 گان هتٍلٖ اورتاک کننؼ ـاتىػؿ ٌالیت  ًک نٍٛ ػیگـ ػؿگیـی :ای فیافیهظؼگیؽی 
ـػیؼ  ـان میان ًمناٜف، تىعیَ گ  ًنٍة ًـ کؼاٳ ةى ًالت ک لیالی ٌ ٨ؼؿمتنؼان ةافیگ

ـػٳ ٌ مناةٞ ماٰی  ًظٍػ ة ـ٤نت کنرتٌٯ م وٍنؼ.  می م ػؿگیـىـات آن ةاىظأـ ػؿ اظتیاؿ گ
ـان ؿا کنرتٌٯىٌالیت  ـای  می ـات ٨ممت اٜٙم تراؿت ةا ای کنؼ ٌ منتٞ ظٍب ٜایؼاتی ة

ػ. ًمٝامالت مرشٌٛ ٌ نا مرشٌٛ ة  وامؿ میٌـ

ٌاةٖ ةا وعٍیت ىاػ ياف ٔـی٪ ن هٜمؼ ـ یک اف ٨ؼؿت منؼانى ٌٰتی ٌ ؿ ای مٕـس ىای ػ
مرتاف ةا یکی اف ىای ى ه، گـٌ ًگؾوت ىًٔی یک ػ ًوٍػ ک می ًکننؼ. گ٥ت می م ؿ٨اةتىةا 

ـاػ ةا ن٥ٍؽ ػؿ ٩ٜث یک لٱمٱ اب آمیق ػؿ ىا  ظىٍنت ٨ًؼؿمتنؼان یا لایـ ا٤ ٌ اٜامٯ اٜؿ
ـاػ  ًکننؼ ک می این ٌالیت ػلت ػاوتنؼ. ػؿ ٜین فمان، ػالالن ٨ؼؿت أمینان شاٌٲ ا٤

ـای ػ٤ٛا اف آن ٤ًٌاػاؿ ة ٌٰتی ة ـػٳ ٜاػی ػؿ ةین يظٍػ وان ػؿ اػاؿات ػ ا ٌذٍػ ػاؿػ. م
ـػٳ  هگیـ مانؼىا  این ػؿگیـی  ًة ًػؿگیـی لیالی ک ًاؿ ػاوتنؼ کيـات ا٘ىانؼ. م

ـػ ة می مناینؼگی اف یکی اف ٨ؼؿمتنؼان ٌٍؿت ـٌتيآن ًگی ؼ تا ن٥ٍؽ ٌ ٨ؼؿت ىػ می ا ٤
 مچنان ش٥ٚ مناینؼ. ىوان ؿا ػؿ این ٌالیت 

 چنین گ٥ت: ًػؿ فمین هیک تن اف مصٍٱین اناث ػانىگا
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ٍاٰی فنؼ  ٌٰم ٌٰت ػؿ   ذان چنین گ٥ت: هیک تن اف کاؿمنؼان ػ

ای شامیٍی ى ًتٍلٖ اورتاک کننؼگان تٍِیض وؼ ةا ٨ؼؿت لیالی ٌ وتک ًمنا٤ٞ ک
ؿنؼ. ػؿ ٜین فمان،  ًةىا  ٤ٝاٰیت ًػالالن ٨ؼؿت اف اینگٍن ًاؿتتآ ػاؿػ ک ػلت میٌأ

منٍٙؿ  ًن ٨ؼؿت ةنیق اف این ػالال  ًممایىای ىکىٍؿ  ًوٍنؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ ک ًمٍاشت
ـػٳ ٜاػی  می هم ٠یـ ٨انٍنی الت، الت٥اػىی ىگا ًپیىربػ منا٤ٞ ظٍػ ک ـات ٌ ىمناینؼ. م
ٌٰت  ٍاؿ ىکاؿمنؼان ػ مکاؿی ةا ٨انٍن ىػؿ  ًکننؼ ک می ميؿا مت ًممایىای ىکىٍؿ  هم

ف ظىٍنت ًک وکنان مصٱی ٨انٍن وکنان مصٱی ٌٰت ةاونؼ، ةاٜخ ةٌـ ىا  ممکن کاؿمنؼ ػ
 وٍنؼ.  می ٌالیتػؿ این 

 یک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی چنین گ٥ت:

ـات ن٥ٍؽ ظٍػ ؿا اف ٔـی٪ ىػؿ  ٨انٍن وکنان مصٱی ًک اورتاک کننؼگان ةاٌؿ منؼ ةٍػنؼ
مناینؼ. ةؼٌن ةی جتاتی ٌ ػؿ ٌٍؿت  می ایراػ یک نٍٛ ةی جتاتی ػؿ یک شؼ مٝین ش٥ٚ

ٌٰت ةـ لاشات، ن٥ٍؽ آن ػ. ًي یا٤تىا ػؿ این منأ٪ کايکنرتٌٯ ػ  یا اف ةین میٌـ

ـػٳ متنٍٛ ػؿ  ًٌالیاتی الت ک ًـات اف ذمٱىٌالیت  :ای كىمی و غات التینیهظؼگیؽی  م
ات ٨ٍمی ٌ ؽات اٰتینی می آن فنؼگی ات اف  ًةاوؼ ک می مناینؼ ٌ متاجـ اف مناٜف این مناٜف
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ٍاٰی ذنٍةی وینؼنؼ، ػؿگیـی  می ػیگـ مت٥اٌت ًتا لاش ًیک لاش ٌٰم میان ةاوؼ. ػؿ 
ٍاػىا  تاذیک ٌ پىتٍن، میان پىتٍن ٍاٳ ٌ ظان  ًؼ کىػ می ای کٍچک پىتٍن نىانى هٌ ا٨

ـػٳ ذانث کؼاٳ ٔـ٣ مناٜف ـنؼ. ٌالیت  ًػؿ ػؿگیـی ٌلیٞ، م ٍاٳ ىؿا ةگی ـات متىکٲ اف ا٨
ـکمن، اٌفةیک ٌ کٍچیهقاؿ ىتاذیک، پىتٍن،   هةاوؼ. رشیک لاظنت ٨ؼؿت میان گـٌ  می ، ت

ـ٨ای معتٱ٦ ٨ٍمی ةاٜى ف ت٥  الت. هػؿگیـی وؼ ًٌ یک لٱمٱ ًخ ةٌـ

ٍاٰی فنؼ ٌٰم ٌٰت ػؿ   ذان چنین گ٥ت: هیک تن اف کاؿمنؼان ػ

ات ک هٜالٌ  ؼ ىـات واىای معتٱ٦ مٱیتی ٌذٍػ ػاؿػ، ٌالیت ى همیان گـٌ  ًةـ مناٜف
ٍاٰی رش٨ی ىا  ػؿگیـی ٌٰم ٍاٳ ٌ ٨تایٲ ػؿ ػاظٲ مٱیت نیق الت. ػؿ ػٌؿ تـین  میان ا٨

ٍاٳ چىتی ٌ پ ٍان ةايچىت رشی٦، ا٨ ـ ػٌ ٨ٍٳ تاذیک ٌ ىـ چنؼ ىمتنؼ ىم ػؿگیـ ىٱ
ـ٤ؼاؿ شکٍمت   ًلاٯ ٨تٲ پن اف آن آ٠اف یا٤ت ک هاین نقٛا ػ ًمیىٍػ ک ًمتنؼ. گ٥تىٔ

ٌاد منٍػ. ةناةـ گ٥ت ـػی اف ٨ٍٳ ػیگـ افػ ـػی ؿا اف یک ٨ٍٳ ٔال٧ ٌ ةا م ای ى ًیک فن م
 انؼ.  ه٨تٲ ؿلیؼ ًةٝؼاً ؿط ػاػ، ة ًای کىمناةٞ مصٱی، ةیىرت اف ػٌ ٌؼ تن ػؿ ذنگ 

ـ ى هالتاػان ػانىگا یک تن اف ـان ـات ػؿ اؿتتآ ةا ػؿگی ٍاٰی گٱ ٌٰم ٍاٳ ػؿ  ی میان ا٨
 چنین گ٥ت:

ژہذات ةـ رس ت٩میم منا٤ٞ  ًشتی ػؿ ػاظٲ ٨ـیىا  این ػؿگیـی  ای انکىا٤ی ةـى پٌـ
ـػنؼ، ةاٜخ  می ت٩میم ًٌ نا مماٌیان ًٍٔؿ ٠یـ ٜاػالن ًة ًظیقػ. چنین منا٤ٞ ک می گ
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 ٌ ـػػ. ةناةـ ا٘ می یک ٨ٍٳ ػؿىا  هتىؼیؼ ػؿگیـی میان گـ اؿات اورتاک کننؼگان، این کاؿ يگ
ـ٤ت هناػیؼ ًوٍػ تا ذناشی ک می ةّٝاً ةاٜخ ٌٰت یکرا وٍنؼ.هوؼ ًگ  ، ةا ٜنارص ِؼ ػ

ٍاٰی کـط ػؿ فمین ٌٰم  چنین گ٥ت: ًیک تن اف التاػان مکتث ػؿ 

ٍاٰی  ًای ٨ٍمی مصؼٌػ ةىػؿگیـی  ًک ًمتال٥ان لاٯ  هوٍػ. ػؿ ػ منی ـاتىای ىٌٰم
ٍاٳ معتٱ٦ ػؿ وىٌ وٍؿه ىا  ، ةـظٍؿػًگؾوت  ٨ًٌٍٛ پیٍلت ک ًـات ةىـ يای میان ا٨
ـاػ ٌ اوعاً مٝین ة ًفمین ـأی ٤ ًاین ات٥ا٨ات ؿا ةّٝی ا٤ م ـاىمنٍٙؿ ةمیز ٜنارص ا٤
ـا٣ آيـ چنؼ ٌِٝیت ػؿ وىةٍػنؼ.  همنٍػ  نٙـ ًآؿاٳ ة ًٔی چنؼ لاٯ گؾوت» ـ ٌ أ
ـاػی ؿا ک می ـػٳ ا٤ ٍاػث کىت ًؿلیؼ، م ظأـ  ًنٍف ةىانؼ، تا  هٌ یا فظمی وؼ ًػؿ این ش

ٌاةمتگی ىػظیٲ ىا  مچٍ ٤ٝاٰیتىػؿ  ً، کمانیکًػاؿنؼ. متال٥ان ای وان ىمتنؼ، ةنا ةـ 
ـ٤تاؿةاب ةا  ـاؿ نگ  انؼ. ٨ًؼؿت اف لٍی لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی مٍؿػ مرافات ٨

ٍامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت  :عىامل ظؼگیؽی ـامٍن ٜ اورتاک کننؼگان ، ـاتىػؿ مٍؿػ ةصخ پی
مٝا٤یت ]اف نگ ى، ٤ـ ً، ٩٤ـ ٌ نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةیًممایىای ىن٥ٍؽ کىٍؿ  ًنعمت ة

ات ٨ٍمی ٌ ؽات اٰتینی، ٌ ٜال٨ ًمرافات[، ٌ ةٝؼاً ة ای ىمنؼی  ًػالالن ٨ؼؿت، مناٜف
ـکق گـٌ ىمنٍػنؼ. ػؿ ذـیان ةصخ  هاواؿ  لیالی ای م٥ٍٲ، ى ًی ٌ مٍاشتىای متم

ف ٌ تىؼیؼ ػؿگیـی ػؿ  ًةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان اف این ممایٲ ة ٍامٲ ةٌـ ٍان ٜ ٜن
ـػنؼ. ىٌالیت   ـات یاػ ک

ـکق گـٌ ىاورتاک کننؼگان ػؿ متامی ةصخ  :ای صاؼحیهظولت  همعاصل ی اف ن٥ٍؽ ىای متم
ٍان ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ٌ  ًای ظاؿذی ةى٨ؼؿت  ٌٰت، گـٌ ى همچنان گـٌ ىٜن  های ِؼ ػ

ـلتاػى ـاػ ٤ ـای ا ًظاؿذی ک هوؼ های ذنایتکاؿ ٌ ا٤ ؼا٣ معـب معتٱ٦ ػؿ ٌالیت ىة
ـػنؼ. ةمیاى ٌ  ًای من٩ٕىکىٍؿ  ًؿی اف اورتاک کننؼگان ةـات ٤ٝاٰیت ػاؿنؼ، ناٳ ة
ٌٰت ػؿ ٌالیت  ًمنٍػنؼ ک هٌ نیق وایٝاتی اواؿ  ًممایى ـات ػؿ ىگٍیا ٜنارص ِؼ ػ
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ـاگیـ آمٍفه ةيٌٍؿت نیاف ذ ٌنؼ. ةـظی اف  می ًممایىای ىکىٍؿ  ًت ػؿمان ٌصی ٌ ٤ ؿ
ٌٰت ٌ ٔاٰتان نیٌـ ًمنٍػنؼ ک اورتاک کننؼگان اػٜا ٌان ىا  ٜنارص ِؼ ػ ای امنیتی ىٌ کاؿ
ـاؿ ًا١٤ان ؿا مٍؿػ شمٱ ا ياف لٍی آن هایاالت متصؼ های ٌیژ ىنیٌـ  ًنؼ ػؿ شاٰیکىػ می ٨

ـاؿ ًمٍؿػ شمٱ ـنؼ ٌ چنین گ٥ت منی ٨ ای امـیکائی ٌ معا٥ٰین ىمیان نیٌـ  ًوٍػ ک می ًگی
ـ٤ت ـػٳ  ًممٱض لافه ٌٍؿت گ ٍامٲ ظاؿذی ؿا ىةاوؼ. ةناةـ این، ةمیاؿی اف م ػٰیٲ ـات ٜ

 ػاننؼ.  می اٌٱی ػؿگیـی

 اؿ ػاوت:يیک تن اف مٝٱمین فن چنین ا٘

ـػٳ ة ًػؿ شاٰیک ـػنؼ، آن هاواؿ  ًممایىای ىمؼاظالت من٥ی کىٍؿ  ًم نیق  ًاین نکت ًا ةيک
ـان ظاؿذی اف ذنگ  ًیاػ آٌؿ وؼنؼ ک ىا  اف ػؿگیـیکننؼ ٌ  می هالت٥اػ ًای گؾوتىةافیگ

ٍاٳ ة  مناینؼ. می کىی هـ يٌ ةی اٜتامػی میان ا٨

 ( گ٥ت:PJSTیک تن اف اّٜای )
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ـان ظاؿذی معا٥ٰین ممٱض ؿا ٜمالً متٍیٲ ًاین گامن ک مناینؼ، ظیٱی وایٞ الت.  می ةافیگ
ٍٰی ظٍػ ؿا  ًاؿ ػاوتنؼ کيوٍنؼگان ا٘ ًةـظی اف مٍاشت ًةا آنک ٌٰت مناةٞ پ ٜنارص ِؼ ػ

ؿنؼ، آن ًة ًذنایتکاؿانای ىةا اظاؽی "ٜرش" ٌ لایـ ٤ٝاٰیت  مچنان اف کىٍؿ ىا يػلت میٌأ
ٍان منتٞ اٌٱی الٱص ًة ًممایىای ى ـػنؼ.  ًٌ پٍٯ ة ًٜن  معا٥ٰین یاػ ک

ٌکانؼاؿان فن چنین ا٘  اؿ ػاوت:يیک تن اف ػ

ـظی اورتاک کننؼگان اً٘ػؿ نتیر ٍاية ًاؿ منٍػنؼ کي، ة  ًای ا١٤انمتان ةىؼ ةٍػ تا مـف ىرت ظ
ی ظاؿذیان ٍاٰی گؾؿ  ًةمت ٌؿ ٌٰم  اؿ ػاوت:يا٘ چنین هوٍػ. یک تن اف ةقؿگان مصٱی ػؿ 

 مٕاة٪ لعنان یک تن اف مٝٱمین فن: :فلؽ و نتىظ آمىؾل

ةا لایـ ن٩آ ا١٤انمتان نمتتاً ٌِٝیت  ًـات ػؿ م٩ایمىـ ٌ ٌالیت يو ًةا ٌذٍػیک
ٌن٪ ىظٍةی ا٨تٍاػی ػاؿػ، ػؿ این لاٯ  ٌاٯ ةٍػ ًـات ؿٌ ةىای اظیـ ا٨تٍاػ پـ ؿ  هف

ای ىي کاؿ ػؿ پاؿک ىػٰیٲ کا ًقاؿ و١ٲ ةىىا  هػ ًاؿ منٍػنؼ کيالت. لاکنین ٌالیت ا٘
ـػىای ظٌٍٍی وؼیؼاً کاىگؾاؿی  ًانؼ ٌ رسمای ًـات افػلت ؿ٤تىٌنٝتی   هي پیؼا ک

ـػیؼ، تٝؼاػ ٤اةـیکات ٌنٝتی ػؿ ٌالیت  ًالت. ٍٔؿیک ٌاظـ ىػؿ ٧ٍ٤ ؽکـ گ ـات ػؿ ا
ةیىرتین  ًي یا٤ت ػؿ شاٰی کىکا ٤ًاةـیک 162 ًاین گقاؿه( ة ًیيػؿ م٨ٍٞ ت) 2۱13لاٯ 

ؿلیؼ. این کاؿ ةاٜخ تّٝی٦ ا٨تٍاػ  می ٤ًاةـیک 6۱۱ ًـات ةىت ػؿ ٌالیت تٝؼاػ ٤اةـیکا
ـٌت ىمصٲ ٌ کا ـػیؼىي ٤ ـػٳ ٜاػی ا١٤ان گ ـای م  ًالت. چنانچ های و١ٱی مرشٌٛ ة

ـٌت  می انتٙاؿ ٍان  ًای تٝٱیمی ةىؿ٤ت، اورتاک کننؼگان اف ؿکٍػ ا٨تٍاػی ٌ نتٍػ ٤ ٜن
ٍامٲ اٌٱی ػؿگیـی ػؿ ٌالیت  ـػٳ اف پیٍلنت ةا معا٥ٰین ممٱض پٍٯ ـات یاػ ىٜ منٍػنؼ. م

 آٌؿنؼ.  می ػلت ًة ًٌ الٱص
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 اؿ ػاوت:يیک فن ٥ٌا کاؿ منقٯ چنین ا٘

ـٌت  ٌٰت ؿا ػؿ ایراػ ٤ ٍان ىاورتاک کننؼگان ػ ای کاؿی ٌ تامین وگ٤ٍائی ا٨تٍاػی نات
ـػٳ اکرثاً  ٍانؼنؼ. م ٍانان مرتٍؿ  ًمناینؼ ک می ٍٔؿ مکـؿ وکایت ًة ظ ـای کاؿ ىذ متنؼ تا ة

ٍانان ةًممایىای ىکىٍؿ  ًة ـان ل٥ـ مناینؼ. این ذ ٍٔؿ ٨انٍنی یا ٠یـ ٨انٍنی  ً، اکرثاً ای
ـان ًة ٌنؼ ٌ فمانی ک می ای ـػنؼ مٝتاػ ة می ةـ ًؿ  ًةاونؼ. تٝؼاػ ػیگـ ة می تـیاک ًگ

ـایم کٍچک ٌ آػٳ ؿةائی ة ـان مصٱی ٌ کٍػکان آن هٌیژ  ًاؿتکاب ذ  ا ؿٌیياظتٕا٣ تاذ
ـایم متال٥ان ًآٌؿنؼ ک می  ـات ةمیاؿ مٝمٍٯ الت. ىػؿ ٌالیت  ًاین نٍٛ ذ

ٍاتـ ػؿ این ٌالیت ؿط ًة ًانگیق ػیگـی ک٠م  ًٌا٨ٝ  ًؼ٤منؼانىای ىؼ ٨تٲ ىػ می ٍٔؿ مت
ـاػ ٜاػی ذامٝىنیـٌ  ٌٰتی، ٌ ا٤  ًای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ ا٨ٌات ؿظٍتی، کاؿمنؼان ػ
ـاػ، آنيةاوؼ. ةناةـ ا٘ می نؼ. ىػ می ا این کاؿ ؿا ػؿ ةؼٯ پٍٯ انراٳياؿات ةـظی ا٤

 اکرثاً ةا یک مٍتـ لایکٲ ٌ ػٌ رسنىین ٍٔؿی انراٳذنایتکاؿان ٌ وٍؿویان این کاؿ ؿا 
ـاؿىةؼٌن ٌؼا  ًاف ت٥نگچ هؿاکث ٨ـةانی ؿا ةا الت٥اػ ًنؼ کىػ می ؼ ٌ ىػ می ؼ٣ ٨
ـاؿ هؿاننؼ س ٌ ةيکنؼ. آن می رسیٝاً اف مصٲ ٤ ـای مرٌـ ٨تٲ ؿلانؼن  ًا اف این ؿٌه ة
انراٳ  ًم ةيمت ًٍان ک، ٌ شتی فنان ذًای ةـذمتىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان، مال ىنیـٌ 

 مناینؼ.  می همتنؼ، الت٥اػىاٜامٯ نا منالث 

 ـات چنین گ٥ت:ىػؿ ٌالیت  ًیک ظانم ظان

ٍاٰیىـ يـ چنؼ ؿکٍػ ا٨تٍاػی ةاالی وى ٌٰم ٍاؿ آن تاجیـ ػاوتىا يـات ٌ  الت، نتٍػ  ًم ذ
ـٌت  ٍاٰی ى٤ ٌٰم ای ا٨تٍاػی ػؿ آن ٌذٍػ ى٤ٝاٰیت  ًای کىای ا٨تٍاػی ٌ آمٍفوی ػؿ 

ـػٳ اف ظٍػ ة ـات من٥ی ةیىرت ؿٌی فنؼگی م ٍاٰی  هذا مانؼ ًنؼاؿػ تاجی ٌٰم ٍانان ػؿ  الت. ذ
ـان، ٌ کىک کى ٍاٰی ىٌ  ًنيای چٍن ٤اؿلی، گٱ ٌٰم ـکقی ىمچنان ن٩آ ػٌؿلت ػؿ  ای م



 
 

394 
 

 

 نلنه ىلس واليت هؽات ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـاکق آمٍفوی نؼاوت ًیچ نٍٛ ػلرتلی ةى ةاوؼ. ةناةـ  می یا این ػلرتلی ةمیاؿ انؼک ًم
ٍانائی يتن ًاین کاؿ ن ًاؿات اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاوتنؼ کيا٘ ـایىا ةـ ت ٍانان ة پیؼا  ای ذ

ـػن کاؿ اجـ  لافػ. می ممیـ ٜمٍمی فنؼگی وان ؿا نیق متاجـ ًگؾاؿػ ةٱک می ک

ـان چنین گ٥ت: ٍاٰی گٱ ٌٰم  یک تن اف ةقؿگان مصٲ ػؿ 

 ًمنٍػنؼ ک هاورتاک کننؼگان اواؿ  :ای ضعیف رکىمت و نتىظ راکمیت كانىنهاظ هن
ٍانائی کنرتٌٯ ةـظی گـٌ  ٌٰت ت ای مىعَ ٌ اٌِٛا وکنننؼ ؿا نؼاؿػ. اظتال٤ات ى هػ

ات مماٜؼ ف مناٜف ـای ةٌـ ٌٰت، ٤ّاء ؿا ة ٍاٳ ةا ن٥ٍؽ ِٝی٦ ػ  مٍذٍػ ٨ٍمی ٌ اذتامٜی ت
ٍالت متامی ٔـ٣  ًة ًلافػ ک می ٌ این امـ اٌِٛا ؿا اف  های ػظیٲ شٲ ٌ ٤ٍٲ نىؼىظ
 لافػ. می الت ٌظیم تـ ًآنچ

 چنین گ٥ت: هن اف مصٍٱین اناث ػانىگایک ت

ٌٰت ػؿ کا ٍانی ػ ـاث لاٯ ىي ػؿگیـی ىنات ٍگیـی اف ةقؿگ وؼن آن می ای مصٱی ٌ ذٱ
ةاوؼ. ةا  می ـاتىػؿ ٌالیت  هوؼ ًمصٱی وناظت ٨انٍن وکنان ای ذنگ ٌ ناوی اف ن٥ٍؽى

ـػٳ  ٍانائی اػاؿ  ًمنٍػنؼ ک هـات اواؿ ىٌذٍػ آن، م ٌٰت ت ای مصٱی ىٌ کنرتٌٯ ػؿگیـی  هػ
ٍانائی ة ًؿا نؼاؿػ ک لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی  ًیا ٜؼٳ اٜتامػ ة هػٰیٲ ٩٤ؼان اؿاػ ًاین ٜؼٳ ت
ٌٰتی ٌٰتی ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ ٨ّایای ذقائی ٌ  می ػ ٍانی لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػ ةاوؼ. نات

ـای ٔـ٣  ًنصٍی ک ًش٨ٍ٩ی ة نگ مٝا٤یت ]اف مرافات[ ىةاوؼ، ٤ـ  ًای ؽیؼظٲ ٜاػالنىة
ٌٰت ؿا ػؿ  همنایؼ. ٜالٌ  می ؿا ةیىرت اف پیي تىٍی٪ ةـ ٦ِٝ ٜمٍمی، اورتاک کننؼگان ػ

ٍانؼنؼ. ًٜٱی همتاؿف  ٍان ظ  ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی نیق نات

ـان مصٱی ةا  ٍاٰی کـط ػؿ ظًٍٍ اؿتتآ ةافیگ ٌٰم ٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ یک تن اف مٝٱمین  ػ
ٌٰت ٌ ةـظٍؿػاؿی اف ٤ـ   نگ مٝا٤یت ]اف مرافات[ چنین گ٥ت:ىػ
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ؿا  هلافػ ٌ یک گـٌ  می ای وعٍی ٌ ٨ٍمی ؿا نیق ةقؿگىنتٍػ شاکمیت ٨انٍن ػؿگیـی 
ـػیؼ،  ًکنؼ تا ةا معا٥ٰین ممٱض ةپیٍنؼنؼ. ماننؼ لایـ شاالت ک می تىٍی٪ ػؿ ٧ٍ٤ ؽکـ گ

ـػ، ًٍٔؿ نا٨َ ٌ یا ٠یـ ٜاػالن ًاگـ یک وکایت ة ـاؿ گی ٍانؼ گـٌ  می مٍؿػ شٲ ٌ ٤ٍٲ ٨  هت
ـػٳ ؿا منصـ٣ لافػ. اورتاک کننؼگان ةى شٲ ٌ ٤ٍٲ  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًای ةقؿگ اف م

اػ ٤م ًوٍػ ک می ًةاوؼ. اکرثاً گ٥ت می ٨ّایای ذقائی وؼیؼاً متاجـ اف ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی
ٌٰتی ة ٍاٰی ٌ  ًاػاؿی ػؿ لٍٕس معتٱ٦ لیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ػ ٍٰین، لاؿن ومٍٯ پ

ـػ ٨ًّات ؿظن  هةاؿ آٌؿػ ًلیمتم ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ة ًؿا نمتت ة هٌ ةی اٜتامػی گمرتػ هک
 ٍ اب ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ یک ٨ّی هالت. شتی اگـ ؿو ةاوؼ،  ًمىعَ ٌذٍػ نؼاوت ًٌ اٜؿ

ـػٳ ةاف  الاك لعنان  ًة ةاونؼ. می نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی کمرت ةاٌؿمنؼ ًم نمتت ةىم
ف ظىٍنت ٌ شن انت٩اٳ گیـی ػؿ  ًنٍة ًگان این ٌِٝیت ة هاورتاک کننؼ ظٍػ ةاٜخ ةٌـ

 وٍػ. می ٌالیت

نگ مٝا٤یت ]اف مرافات[ ػؿ ى٤ـ  ًچگٍن ًماػؿ پنز ٥ٔٲ الت، ػؿ مٍؿػ اینک ًظامنی ک
 اؿ نٙـ منٍػ:يوٍػ، چنین ا٘ می ٤یتا٤قایي مٝا ًنٙاٳ ٜؼٰی ٌ ٨ّائی منرـ ة

 ًکننؼ ة می گی هـات فنؼىػؿ  ًک ای ٨ٍمیى هاکرثیت گـٌ  :مناؾعات كىمی و غات التینی
ٍاٳ ٌ واظ  ًلاٯ گؾوت هٔی ػ ًـات متال٥انىـ يانؼ ٌ و های کٍچکرت ت٩میم وؼى ًا٨
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 ًة ًٌاةمت ًالت. ػالالن اٌٱی ٨ؼؿت ػؿ من٩ٕ هٌ لنی ةٍػ ًمیان ویٝىا  میؼان ظىٍنت
ٍاٳ پىتٍن ٌ تاذیک ٌ  ٍاٳ ػؿ ػاظٲ ظٍػ این مٱیتىا٨  ًمىاین  ًةاوؼ ک میىا  م چنان ا٨

[. ةا ٌذٍػ آن، لافػ ] می تـ هاظتال٤ات ٨ٍمی ػؿ این ٌالیت ؿا پیچیؼ
ـػػ ةیىرت اف ممایٲ کٍچک محٲ اظتال٤ات ةاالی  می لتث اظتال٤ات ًمّٝالت ٨ٍمی ک گ

ـاػ   وٍػ. می ناویفمین، ذایؼاػ یا مٍٍِٜات مـةٍٓ شیحیت ا٤

 ػؿ این مٍؿػ چنین میگٍیؼ: هیک تن اف التاػان ػانىگا

ات ةىا  ػؿگیـی ًشٲ ٌ ٤ٍٲ اینگٍن ًگان تٍِیض ػاػنؼ ک هاورتاک کننؼ   هٌیژ  ًمناٜف
ات ةیىرت ىةاوؼ، مىکٲ ٌ ٍٔالنی الت.  هؼ٨تٲ ؿلی ًکمی ة ًفمانیک ـ چنؼ چنین مناٜف
ـػػ، اما ةّٝی  منی ای ةقؿگ لیالیىػؿگیـی  ًٌ الالاً منرـ ة ًمصٱی ػاوت ًذنت گ

ـػ. یک منٍن می ا٨ٌات چنین چیق ٌٍؿت ٍاٳ پىتٍن ػؿ  ًگی چنین ٌِٝیت ػؿگیـی میان ا٨
ٍاٰی وینؼنؼ ٍاٳ ةقؿگ ٌ ىا  ةاوؼ. ػؿگیـی می ٌٰم ٍاػمیان ا٨ ىا  هکٍچک ٌ شتی میان ظان

ٍٰین مصٱی یا مٱی پیٍلت ًاف یک ٨ٍٳ ة هیک گـٌ  ًک هٌذٍػ آمؼ ًفمانی ة ٌ  ٣ٍ٥ًٌ پ
 هگمرتػىا  همیان گـٌ ىا  چنین ػؿگیـی ًوٍنؼ. ػامن می ػیگـ ةا معا٥ٰین ممٱض یکرا هگـٌ 
ٌا میؼاؿػ تا ٘ا می تـ ـاػ ؿا  ٌٰت یا گىوٍنؼ ٌ این امـ ا٤ ـای شامیت اف ػ ً ة ٌ ـا ای ى هـ

ـای مٍئٍنیت ظٍػ الٱص ٌا٨ٞ ة ـنؼ. ةا ٌذٍػ این  ًمعا٦ٰ ممٱض ٌ ػؿ   ًگ٥ت ً، ةًمىةگی
شٲ ػامئی ٌ ٌٱض  ؿاهپایان یاةؼ، یا٤نت یک ىا  اورتاک کننؼگان، شتی اگـ چنین ػؿگیـی

ات ٨ٍمی مىکٲ ًآمیق ة  ةاوؼ.  می مناٜف

 یک تن اف ػکانؼاؿان فن چنین گ٥ت:

ـات، ممٱٍ ىٌالیت  هٌیژ  ًمنأ٪ ٠ـةی ا١٤انمتان، ة :كانىن مکنان نفىغ فیافتمعاؼان و
 ًظٍػ ة ًنٍة ًة ًةاوؼ ک می ای لیالی میان لیالتمؼاؿان ٨تٱی ٌ ٤ٝٱیىاف ؿ٨اةت 

ـػػ. ة می اػ ةـيذ هػٌؿ  ًای وان ةى ًمتنؼ ٌ ؿیىى ًٌاةمت نا٨ّین ٨انٍن  ًگ٥ت ًگ
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ـاػ ممٱض ٠یـ  نا٨ّین ٨ؼؿت اورتاک کننؼگان، لیالتمؼاؿان ٌ ٌٰت ٌ ا٤ ةا ٜنارص ِؼ ػ
ـای وٝٱياؿتتآ ػاؿنؼ ٌ اف ن٥ٍؽ آن٨انٍنی  مناینؼ.  می هالت٥اػىا  ٌؿلاظنت ػؿگیـی ًا ة

ف یک ػؿگیـی کٍچک ػؿ یک لاش ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًاورتاک کننؼگان ػؿ کٲ ة  ًة ًةٌـ
ـٌت ؿلمی یا ٠یـ ؿلمی( ػؿ  گٍنۀ ًةؼ تا )ىػ می ٨انٍن وکنان مصٱی ٌ من٩ٍٕی ٤
ـای ظٍػ ذا ةاف کننؼ چٍن آن ٌٰت ة  ًٌاشث ٨ؼؿت ٌ اٜتتاؿ انؼ ک ًظٍػ ػؿ لاشا يػ

ٍاننؼ ػؿگیـی ؿا وٝٱ می  ؼانؼ.يٌؿ نگ ًت

 چنین گ٥ت: ًػؿ فمین هیک تن اف مصٍٱین اناث ػانىگا

ـان ک ًا١٤انی ة ًذامٝ ًچنانچ ـکت الت، این ةافیگ ـد ٌ مـد ػٌؿان ىاف  ًپیي ػؿ ش
ـػ های ػاظٱی الت٥اػىاػ ٌ ذنگ يذ ػلت  ًٌ کنرتٌٯ ةّٝی اف لاشات مىعَ ؿا ة هک

اف شٍّؿ ِٝی٦  هکننؼ تا اف ٔـی٪ شامیان وان ٌ ةا الت٥اػ می آٌؿػنؼ، اکنٍن لٝی
ٌٰت ن٥ٍؽ ظٍػ ػؿ این لاشات ؿا ش٥ٚ کننؼ. لیالتمؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿت تاله  ػ

ـ٤ؼاؿان وان پمت  ًمناینؼ ک می ٍاٰی ٌ ٌالیت ةای ةٱنؼ ؿا ىشامیان ٌ ٔ ٌٰم  ًػؿ لٕض 
ٌنؼ شاکمیت ٨انٍن ٌ مٝا٤یت ]اف مرافات[ تاجیـ گؾاؿ ًػلت آٌؿنؼ ک  این امـ ظٍػ ةـ ؿ

ـاذٝ ًةاوؼ ]ة می کننؼ تا ن٥ٍؽ وان ؿا اف ٔـ٧  می ا تالهيآن ًک ًامنگٍنىوٍػ[.  ًؽیٲ م
ٌٰت ؿا ة ٌٰت ش٥ٚ مناینؼ، ةی جتاتی ناوی اف ٌِٝیت مٍذٍػ ػ ظًٍٍ ػؿ  ًمعتٱ٦ ػؿ ػ

لافػ. ن٥ٍؽ ٌ  می ٌؿ تـ ًمچنان وٝٱىؿا ىا  منایؼ ٌ ػؿگیـی می لٕض مصٱی ةیىرت تّٝی٦
 های ٌٱض نیق وؼىای معتٱ٦ مانٞ تاله ى هاف گـٌ  ٨انٍن وکنان شامیت لیالتمؼاؿان ٌ

ٍانؼ. می  ت

 اؿ ػاوت:يچنین ا٘ ً( ػؿ فمینPJSTیک تن اف اّٜای )
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 ٌ ٍاٰی ة ًاؿ ػاوتنؼ فمانیکيةـ آن، اورتاک کننؼگان ا٘ هٜال ٌٰم ٍاالن اف یک  ٍاٰی  ًٌٰم ٌٰم
ـکناؿ هػیگـ تتؼیٲ وؼ ٍاالن ذؼیؼ مىکالت ؿا ظٱ٪يوٍنؼ، آن می یا ة ٌٰم ـای  کننؼ تا  می ا ة

ـػٳ نمتت ة م٩امات مصٱی ٌ  ًاػٜا منٍػنؼ ک مچنانىا يا ؿا اف ةین ةربنؼ. آنيآن ًاٜتامػ م
ـػن ٌِٝیت يمتنؼ ٌ آنىػؿ اؿتتآ  ًممایىای ىٌالیتی ةا کىٍؿ  ـاب ک ا ػؿ ةؼٯ ظ

اف لٍی اورتاک کننؼگان  ًةمیاؿی اف ممایٲ ػیگـ ک کننؼ. ماننؼ می امنیتی پٍٯ ػؿیا٤ت
ـ٤ت، مٍٍِٛ ـاؿ گ ـای مناٜف ٜامٲ مٍؿػ ةصخ ٨  ًةٍػن لیالتمؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿت ة

ٍاؿػ یاػ وؼ.   ماننؼ لایـ م

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـکق گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ٍاؿػ گمرتػىی ػؿ ٌالیت ىای متم ـػٳ ػؿ کٲ م  ًؿا ة هـات، م

ٍان ا٨ؼامات ٜمٱی تامین ٌٱض ک ـػنؼ کهٌیژ  ًٜن ؼ٣ آن ى ًء این ٌالیت الت، ونالائی ک
ٍامٲ اٌٱی ػؿگیـی ة ًؿلیؼگی ة ٌٰی ن ًٜ ٍاؿػ ؽیٲ ًمصؼٌػ ة ًومٍٯ  ةاوؼ: اٌالس  می م

ٌنؼ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ؛ ؿلیؼگی ة ء ًای شکٍمتؼاؿی ٌ ایراػ ذامٝى٦ِٝ  ًٌ گمرته ؿ
ـٌت  ًمتتنی ةـ شاکمیت ٨انٍن؛ تٍلٝ ٍگیـی اف ن٥ٍؽ ى٤ ای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی؛ ٌ ذٱ

ٌنی ػؿ این ٌالیت.  ٍگیـی اف ن٥ٍؽ کىٍؿ ىةیـ ای ظاؿذی ػؿ این ٌالیت یک ىـ چنؼ ذٱ
ٍاٰی نیمت، ةافٳ الت تا این مٍٍِٛ ؿا ة ٌٰم ظأـ ػاوت  ًمٍٍِٛ ػؿ لٕض ٌالیت یا 

ٌنی اف نعمتین پالغ  ـا مؼاظالت ةیـ ـاػ ػؿ ًای ةٍػ کىفی ـػٳ ػؿ گ٥تگ ا٤  ًاؿائ ـاتىٍی م
ـػنؼ. ةا تٍذ ـات ػاؿای ػٌ مـف ةین املٱٱی الت، این مٍٍِٛ اف ىٌالیت  ًاین ک ًة ًک

 ء ةـظٍؿػاؿ الت. همیت ٌیژ ىا

ٍاؿ ىاورتاک کننؼگان  :هاىالذ و گقرتل ؼونع ىلس و ميالز منٍػنؼ  هاواؿ  ًاین نکت ًة هم
ٌنؼ ٤ٝٱی ٌٱض ک ًک ل ًؿ  ًذـیان ػاؿػ ػؿ کاؿ اٌٱی اه ک ًٌٱض ٌ مٍاٰص ًفیـ ناٳ پٌـ
 ٌالیتی ا اّٜای وٍؿایيالت. آن هـات الت، ناکاٳ ةٍػىػؿ ٌالیت  ًامنا تامین مٍاٰصى

ـای منا٤ٞ ظٍػ یا منا٤ٞ ًم منٍػنؼ کيٌٱض ؿا مت  یا لیالتمؼاؿان کاؿ نا٨ّین ٨انٍن ة
 کننؼ. می

 ػؿ این اؿتتآ چنین گ٥ت: هیک تن اف مصٍٱین ػانىگا
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لاة٪  وٍؿویان ًنگـیمتنؼ ک می وک هػیؼ ًـچنؼ ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان این ؿا ةى
ٌنؼ ٌٱض پیٍلت ًتا شاٯ ة ًک ٌا٨ٝاً اف ذمٱ ًؿ ـاػ ممٱض ٜاػی  همعا٥ٰین ةٍػ ًانؼ  یا ا٤
ٌنؼ پیٍلت ًظأـ ةؼلت آٌؿػن منا٤ٞ ماػی ة ًة ًمتنؼ کى  ًانؼ، تٝؼاػ ػیگـ ة ًاین ؿ

ـٌت ى٤ٝاٰیت  ًاین ةاٌؿ انؼ ک ٌنؼ ٌٱض ٤ ـاػ ىای ٤ٝٱی ؿ ـای ا٤ ای و١ٱی ةؼیٲ ؿا ة
ـػـاىمعا٥ٰین ٤ هپیٍلت وؼ  الت. هم نک

ٍاٰی وینؼنؼ چنین گ٥ت:ىیک تن اف ػ ٌٰم  ا٨ین ػؿ 

ٌٰت ػؿ ٤ ٍانی ػ ـٌت ـاىاورتاک کننؼگان نات ای و١ٱی ةؼیٲ ؿا یک چاٰي ػؿ ىم آٌؿی ٤
ٍانؼنؼ. ةا آن  ٌنؼ ٌٱض ظ ـاةـ ؿ ةا امکانات ةقؿگرت  ًک هم ةٍػيم این یک مٍٍِٛ مىة

 ها اف ٜؼٳ ؿذٍٛ ػٌةاؿ يتن ًا٨تٍاػی رشایٖ ذنگ اؿتتآ ػاؿػ. امکانت ا٨تٍاػی ةیىرت ن
 هگـٌ  ًاػ ةٜؼٳ پیٍلنت لایـ ا٤ـ  ًؼ ةٱکىػ می ات ذنگ أمینانيذت ًذنگرٍیان ة

 کنؼ.  می معا٦ٰ ؿا نیق تّمین

ٌنؼ ٌٱض نیافمنؼ و٥ا٤یت ػؿ متاٳ لٍٕس ة ل ًؿ ـاػ منالث ٌ  ًومٍٯ پٌـ التعؼاٳ ا٤
ةاوؼ. اورتاک کننؼگان نیق گقیني اّٜای وٍؿای مٱی ٌ ٌالیتی ٌٱض ؿا مٍؿػ  می ةیٕـ٣

ـاؿ ػاػنؼ ٌ ا٘ ـلي ٨ ـاػ ػومنان ٨ؼیمی ٔاٰتان ةٍػ ًاؿ ػاوتنؼ کيپ یا  هةـظی اف این ا٤
ٌاةٖ ةا آن ًیچ گٍنى ـلاننؼ.  ًا نؼاؿنؼ تا اف ٔـی٪ آن پیاٳ ٌٱض ؿا ةيؿ  معا٥ٰین ة

ـ٤تيـات ةا آنىػؿ  ًاورتاک کننؼگان ایک اػ يٌٍؿت مىرتک پیىن ًة ا مىٍؿت ٌٍؿت گ
ـای اؿلاٯ پیاٳ ٌٱض ةىربان مؾىٌ ؿ ىا  اف مال ًمنٍػنؼ ک ٌٍؿت  همعا٥ٰین الت٥اػ ًتی ة

ـػ. ػؿ ٜین فمان، ةـظی اف اورتاک کننؼگان ا٘ مؼنی،  ًنیاف الت تا ذامٝ ًاؿ منٍػنؼ کيگی
ـاکق ػینی کاؿ کننؼ تا پیاٳ ٌٱض ٌ ى هفنان ٌ گـٌ  م چنان آمٍفه ٌ ىای فنان یکرا ةا م

 انکىا٣ ػؿاف مؼت ؿا تتٱی٢ مناینؼ. 

 یک تن اف فنان ٥ٌاکاؿ منقٯ چنین گ٥ت:
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ـػٳ  ٌنؼ  ًمتامی ا٨ىاؿ ذامٝ ًاین نٙـ انؼ ک ًـات ةىةناةـ این، م ةایؼ ػؿ شامیت اف ؿ
ٌٰت ا١٤انمتان الت تا  ًٌٱض ن٩ي ػاوت ٍٰیت ػ ی ؿاىةاونؼ. ٜٱی اٰـ٠م آن، این ممئ

ٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰصىا  ؿا ٔـس منایؼ تا متامی این ٌؼامنالث  ةافتاب یاةنؼ، ٌ  ًػؿ ؿ
ـػػ ک مؼنی ػؿ  ًومٍٯ فنان ٌ مناینؼگان ذامٝ ًة ًمتامی ا٨ىاؿ ذامٝ ًأمینان شاٌٲ گ

 آن اورتاک ػاؿنؼ. 

 یک تن اف ةقؿگان چنین گ٥ت:

مىرتک ػیگـ نقػ  ایى هیکی اف ػیؼگا: ظولت و راکمیت كانىن گقرتل رضىؼ مىثؽ
ٌٰت ٌ تامین شاکمیت ٨انٍن ػؿ رس تارس  اورتاک کننؼگان نیاف ةـ گمرته شٍّؿ مٍجـ ػ

ؿ وؼنؼ ک ٌالیت ـاػ ةا ى هگـٌ  ًةٍػ. اورتاک کننؼگان اکرثاً یاػ ٌآ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ا٤
یؾ ٨انٍن اف مقیت مٝا٤یت ]اف مرافات[ ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ؿلمی ٌ تن٥ىاػ ين٥ٍؽ ػؿ ن
ـاات ؿلمی وان ػؿ ى هگـٌ  ًمنٍػنؼ ک هاواؿ  ايمتنؼ. ب آنىةـظٍؿػاؿ  ای معتٱ٦ ػؿ اذ

ٍٰین ا يآن .کننؼ می کاؿ مٕاة٪ منا٤ٞ وعٍی یا ٨ٍمی ظٍػ ػاظٲ نٙاٳ یا ػؿ تىکیالت پ
ٌٰت ػؿ ةمیاؿی اف لاشات این ٌالیت یاػ ى ىا  منٍػنؼ. ةّٝیمچنان اف ٜؼٳ شٍّؿ مٍجـ ػ

ٍٰین مصٱی ا١٤ان واکی ةٍػ ا ػؿگیـی ؿا يتن ًا نيآن ًاؿ ػاوتنؼ کيٌ ا٘ هاف ا٨ؼامات پ
٤ماػ  ًلافنؼ. ةاٌؿ مىرتک ػیگـ این ةٍػ ک می ٌؿتـ ًآن ؿا وٝٱ ًلافنؼ ةٱک منی ظامٍه

ـای شٍٍٯ أمینان اف  ًٌذٍػ ػاؿػ، ٌ ؿیى ًاػاؿی ػؿ متاٳ لٍٕس ذامٝ کن لاظنت آن ة
ٌٰت الفٳ ىا  ظٍػ ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ ةّٝی ػؿگیـی ًنٍة ًاین ة ًةاوؼ ک می کنرتٌٯ مٍجـ ػ

ٍا ٌا٨ٞ ظ  ؼ وؼ. ىمماٜؼ 

 چنین گ٥ت: ًػؿ فمین هیکنت اف مصٍٱین فن ػانىگا
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ـػٳ اف ٤ماػ م ًػؿ ٌِٝیت ایک ٌٰت وکایت ٍذٍػم  ًکننؼ، ذای تٝرث نیمت ک می ػؿ ػ
ـػنؼ ک ًةـظی اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ؿژیم ٔاٰتان نٙـ محتت ػاوت ػؿ آن  ًٌ اػٜا ک

ـػیؼ. یک فنؼانی ػؿ  می ٍٔؿ مٍجـ تٕتی٪ ًفمان شؼ ا٨ٲ ٌٱض ٌذٍػ ػاوت ٌ ٨انٍن ة گ
ـکقی ٌالیت   اٌاًل اف ٌالیت ٤اؿیاب الت، چنین گ٥ت: ًـات کىفنؼان م

ـ٤تيی تنىمٍٍِٛ ٤ماػ ٌ شماةؼ . ا ػؿ مصاکم ٌ اػاؿات شکٍمت مصٱی مٍؿػ ةصخ نگ
ـػٳ  ٌنؼ ٌٱض نیق تّمین وٍػ.  ًمچنان یاػ آٌؿ وؼنؼ کىم ـ٤ی ةایؼ ػؿ ؿ ـ ىمٍٍِٛ ةیٕ

ٍا ـػٳ ظ ٍانؼ معا٥ٰین ممٱض ؿا ة ًٍٳ ةٍػنؼ کيان ٌٱض ةا م٥ىچنؼ م ل ًةت ٌٱض ةاف  ًپٌـ
ـػانؼ، آن نیاف ةـ ش٥ا٘ت ش٧ٍ٩ ٨ـةانیان نیق تاکیؼ منٍػنؼ. اورتاک کننؼگان یاػ آٌؿ  ًا ةيگ
ـگىت ًوؼنؼ ک ل ًة ًمعا٥ٰین ممٱض ة ـ٤تنؼ ٌ ن ًٌٱض ن ًپٌـ ـاؿ گ ـػ ٜؼٰی ٨  ًمٍؿػ پیگ
ـایم وؼ ًمصکٍٳ ة ـٌ ًانؼ ک هذ ـتکث وؼنؼ ٌ ػؿ این ٜ یک نٍٛ  ًػؿ فمانی معا٥ٰت م

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ٤ماػ  ًمٝا٤یت ٜمٍمی ٌذٍػ ػاؿػ. ةا ػؿ نٙـ ػاوت اینک
ٌٰت، ٌ مٝا٤یت ]اف  ٍامٲ مناٜف ًمرافات[ ؿا ةاػاؿی، ٜؼٳ کنرتٌٯ ػ ٍان ٜ یاػ منٍػنؼ،  ًٜن

کن لافی ٤ماػ، ٌ ت٩ٍیت تن٥یؾ ٨انٍن ؿا ػؿ امـ تامین  ًمچنان اٌالس نٙاٳ، ؿیىىا يآن
 م ػانمتنؼ.يٌٱض م

ٍا ًػؿ ذـیان پـٌل  اؿ منٍػ:يچنین ا٘ ًی، یک تن اف ةقؿگان ػؿ فمینىنٙـ ظ

ٌٰت ةایؼ ةـ چاٰي  ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًاورتاک کننؼگان ةیىرت ة ـػٳ ٜا ًای کىػ ػی م
ٍاذيـات ةا آنى ـنامى هٌ ػیؼگا همنٍػ ًالت تٍذ ًا م ـػٳ ؿا ػؿ ٔـس ة ای ى ًای م

ـػ. ة ا ظؼمات ظٍب ؿا يتن ًآنان، یک شکٍمت مٍجـ ن ه٩ٜؼ ًانکىا٤ی ٌ ٌٱض مؼ نٙـ گی
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ـػ ًاؿائ ٌنؼان نیق ؿلیؼگیيای وى نیافمنؼی ًة ًمنایؼ ةٱک می ٌ اف آن نٙاؿت هک کنؼ می ـ
ٍاٰی گؾؿ  ًچنانچ ٌٰم  گ٥ت: هیکنت اف ةقؿگان 

ـ٤تىػؿ متاٳ ذـیان ةصخ  :ای آمىؾمی و اكتياظیهگقرتل فؽىت  ـػٳ ًای ٌٍؿت گ ، م
ـٌت  ًاؿ منٍػنؼ کيا٘ ایتی ىنتٍػ ٤ ای ا٨تٍاػی ٌ مٝاؿ٣ ةا کی٥یت ٜامٲ اٌٱی ناِؿ

ـػٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ می معا٥ٰین ـٌت  ًتاکیؼ منٍػنؼ ک ًةاوؼ. م ای ةیىرت ػؿ ى٤
ـ٤ ـػ تا فنؼگی آؿاٳ ٌ اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی م ـاؿ گی ـػٳ ٨ ـػ ًاظتیاؿ م ٍاننؼ  هؿا لپـی ک ٌ ةت

 الی معا٥ٰین ٤ای٪ آینؼ. ةا

 چنین گ٥ت: ًـات ػؿ فمینى هیکنت اف التاػان ػانىگا

ٍالتنؼ تا  ٌٰت ظ ژہاورتاک کننؼگان اف ػ ژہای فیـةنائی ماننؼ ى پٌـ ا، پٲ ى های ذاػى پٌـ
انکىا٣ مٝیىت ٌ انکىا٣  ؼ٣ى ًای آةیاؿی ؿا ةى ا، ٌ لیمتمىا، ةنؼ ى ـاهىا، واى

ـٌت  ًة ًؼ. ةا تٍذىػ ًػؿ ٌالیت ا٤قایي تٍلٝ ا٨تٍاػی  ًای کاؿی ٌ اینکىنتٍػ ٤
مچنان ةا ىـات ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ىای ٌنٝتی ىای تراؿتی ٌ ٤اةـیکات ػؿ پاؿک ى٤ٝاٰیت 

گؾاؿی ظاؿذی، اورتا کننؼگان رضٌؿت ةـ انکىا٣ ٌنایٞ  ًي ػؿ رسمایىػؿ نٙـ ػاوت کا
ـٌت  همصٱی ؿا اشماك منٍػ ٌٰت ػؿ ایراػ ٤  ای و١ٱی تاکیؼ منٍػنؼ.ىٌ ةـ ن٩ي ػ

 ( چنین گ٥ت:PJSTیک کاؿمنؼ )

ـػیؼ، اورتاک کننؼگان أمینان اف مٍذٍػیت  ًامنٍٕؿیکى ای ةؼیٲ ى ؿاهػؿ ٧ٍ٤ ؽکـ گ
ـای پیٍلنت وٍؿویان ةا معا٥ٰین ٌ اینک ٌنؼ ٌٱض انگیق  ًة هوٍؿویان مؼ٠م وؼ ًة ماٰی  هؿ
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ـای ةافگىت ة ٌاةمت ًة ـٌت  ًانکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ ػلرتلی ة ًة ًذنگ نؼاؿنؼ، ؿا  ای ى٤
ٌٰت ػؿ  ًة ًٌاةمت هةاٌؿ اورتاک کننؼگان، جتات آینؼ ًػاننؼ. ة می و١ٱی گمرته شٍّؿ ػ

ٍاٰی  تٍػ کی٥یت ٌ ٨اةٲ ػلرتك ةٍػن يا، تص٩٪ انکىا٣ ػؿ منأ٪ ؿٌلتائی، ٌ ةىٌٰم
ـٌت   ای آمٍفوی اؿتتآ ػاؿػ.ى٤

ٍاٰی گؾؿ  ٌٰم  چنین گ٥ت: ًػؿ فمین هیک تن اف ةقؿگان ػؿ 

ٍانان ٰیمانن )٤اؿٟ ػانىگاى ًمنٍػنؼ ک هاورتاک کننؼگان اواؿ  ( هـ چنؼ تٝؼاػ فیاػ ذ
ٍاػ ٌ ةای ػىمتنؼ، پمت ىةیکاؿ  ـاػ ةیم ٌاةٖ او١اٯ ًٌٰتی اکرثاً تٍلٖ ا٤  الاك ؿ
ـٌت  هوٍنؼ. ٜالٌ  می ٌٰت ىا يای ا٨تٍاػی ٌ آمٍفوی، آنىةـ گمرته ٤ چنان اف ػ

ـاػ و٥ا٤یت ةیىرت ؿا تامین مناینؼ. ٍالتنؼ تا ػؿ التعؼاٳ ا٤  ظ

 ةین املٱٱی ًذامٝ ًاؿ منٍػنؼ کياورتاک کننؼگان ا٘ :ةؽكؽاؼ مخعظ ؼواةغ ةین امللل
ٍگیـی اف مؼاظالت ٌ ن٥ٍؽ کىٍؿ  می ٍانؼ ػؿ ذٱ ػاظٱی ا١٤انمتان  ػؿ امٍؿ ًممایىای ىت

مّٝالت ػاظٱی ٌ  ًا اف مٱٲ متصؼ این الت تا ػؿ پایان ػاػن ةيکمک مناینؼ. انتٙاؿ آن
ٌٰت ا١٤انمتان ًممایىای ىکىٍؿ  ًمؼاظٱ ٍالتنؼ تا ا٨ؼاماتی ؿا  کمک منایؼ ٌ اف ػ نیق ظ

ـٌت يایؼ. آنػؿ این لٕض اتعاؽ من ٍالتنؼ تا ٤ ٌٰت ظ ای ا٨تٍاػی ؿا ػؿ ا١٤انمتان ىا اف ػ
ٍانان ىا٤قایي ػ ـای کاؿ ةىؼ تا ذ ـان ل٥ـ کننؼ ک ًـاتی مرتٍؿ نىٍنؼ ة ا ػؿ ياکرث آن ًای
ـػنؼ ک ًشاٰی ة  ةاونؼ.  می تـیاک ًمٝتاػ ة ًٌٔن ةـ میگ

ٌٰت ةا آیما٣ ٌ کىٍؿ يمین شاٯ، آنىػؿ  ٍا٩٤ات امنیتی ػ ای ٠ـةی ؿا ىا امّاء ت
ٍالت  ٍانؼنؼ. یک تن اف اّٜای )ىمعا٥ٰت ظ  ( چنین گ٥ت: PJSTممایگان ا١٤انمتان ظ
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 ٌ ٌٰت ت٩اِا منٍػنؼ تا امنیت مـف هٜال ؿا ىا  ةـ ممایٲ الرتاتیژیک، اورتاک کننؼگان اف ػ
ـان مـف مىرتک ػاوت ًـات کىةاٌؿ آنان، ٌالیت  ًةیىرت تامین منایؼ. ة ٌ ةا لایـ  ًةا ای

ـػػ. می متاجـىا  ن٩آ کىٍؿ ػؿ اؿتتآ الت، مىعٍاً اف اجـ مؼاظالت آن ٔـ٣ مـف گ

ٍ یک  ٍاٰی ک ٌٰم  اػ منٍػ:يمان چنین پیىنىةـفگ وٍؿا اف 

اف نتٍػ ٌشؼت مٱی ػؿ  ًممایىای ىکىٍؿ  ًاؿ ػاوتنؼ کيمچنان ا٘ىاورتاک کننؼگان 
ٌٰت ت٩اِا منٍػنؼ تا ػؿ اینيکننؼ. آن می ها١٤انمتان لٍء الت٥اػ ؿالتا ا٨ؼامات ؿا  ا اف ػ

ـ٤ت ـػػ ک ًؿٌی ػلت گ اف اظتال٤ات ٨ٍمی ػؿ  ًممایىای ىکىٍؿ  ًتا أمینان شاٌٲ گ
ای امنیتی مٱی ىممٱکی تـ وؼن نیـٌ  ًـ چىا ةـ يکننؼ. ػؿ ِمن، آن منی هکىٍؿ الت٥اػ

ٍاٰی ٠ٍؿیان ػؿ فمین ٌٰم  چنین گ٥ت: ًا١٤ان تاکیؼ منٍػنؼ. یکنت اف ةاونؼگان 

ٍامٲ مصٱی معتٱ٦ىا  ػؿگیـی ًةا آنک اؿ يةاوؼ، اورتاک کننؼگان ا٘ می ػؿ کىٍؿ ػاؿای ٜ
ـٌت ًٌِٝیت مصٱی ة ًػاوتنؼ ک نی ٤ ـان ةیٌـ ن٥ٞ  ًؼ تا اف این ٌِٝیت ةىػ می ةافیگ

 مناینؼ. هظٍػ وان الت٥اػ
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 اظات مؽظمهپینن .5
ل ٍا ًػؿ ذـیان پٌـ ـػٳ پیىن، ـاتىی ػؿ ٌالیت ىنٙـ ظ یم يؼ٣ لى ًاػات ؽیٲ ؿا ةيم

ٌٰت، ٤ٝاالن ةین املٱٱی ٌ ذامٝ ـامٍن ؿلیؼگی ة همؼنی ػؿ گ٥تگٍی لافنؼ ًلاظنت ػ  ًپی
ٍامٲ اٌٱی ػؿگیـی  منٍػنؼ: ًـات اؿائىػؿ ٌالیت ىا  ٜ

ل( 1) :هىلس و ميالز هممىل معن پؽوف همهتلىیت اىالرات و   ًاٌالشات ػؿ پٌـ
ـ٤ت ـاػ ایک ًأمینان شاٌٲ وٍػ ک وٍػ تا ًٌالیتی ٌٱض ؿٌی ػلت گ ل ًا٤  ًػؿ تص٩٪ پٌـ

ـاؿ ػاؿنؼ اف مؼاظ ةقؿگان ٨ٍمی، ( 2؛ )یک ذانث ٜاؿی ةاونؼ ًمتایٲ ة لیالی ٌ یا ًٌٱض ٨
ٌنؼ ٌٱض ةمیز ىمال  ـای شامیت اف ؿ ا، ٜٱامی ػینی ٌ اّٜای وٍؿای انکىا٣ مصٲ ة

ل ٍا ًوٍنؼ تا ػؿ پٌـ ـػنؼيی لىٌٱض اف ٔـی٪ ػاػ ظ ـای  ًم آٌؿی فمینـاى٤( 3؛ )یم گ ة
ـػٳ تا ذنتي  ـای شامیت اف ٌٱض آ٠اف ىمگانی ؿا ػؿ ىم ٌٰت ة مناینؼ ٌ این مکاؿی ةا ػ

ـاؿ این ذنتي ؿا ش٥ٚ کننؼ؛ التم

ٍجـ ٜٱی همتاؿف ( 1) ای ظولتی و راکمیت كانىن:هاظ هتلىیت ن ای ى ه٤ماػ ٌ ن٥ٍؽ گـٌ  ًم
ـػ؛ ـلتی ٌ ذانتؼاؿی ة ( 2) ما٤یائی ٌ ػالالن ٨ؼؿت ٌٍؿت گی  الاك نژاػ ًذٱٍ گیـی اف٨ٍٳ پ

ـػاوت ًٌ منمٍب ةٍػن ة ٌٰت مٍؿػ  ًیک ٨ٍٳ ةایؼ اف میان ة وٍنؼ ٌ متعٱ٥ین ةایؼ اف لٍی ػ
ـنؼ؛ ـاؿ گی ٌٰت ػؿ  ًشٍٍٯ أمینان اف اینک( 3) مرافات ٨ لٍٕس اف  ًمىمتاٳ کاؿمنؼان ػ

ـظٍؿػاؿ ةٍػ ٌٰت ة ةی تٝٱیم ذای وان ؿا ًٌ اینک هتٝٱیامت ٌ وایمتگی ة ای ىا١٤ان  ًػؿ ػ
ـػػ؛ ( 4) ةمپاؿنؼ؛ ًتٝٱیم یا٤ت مٝا٤یت ]اف مرافات[ ػؿ شاکمیت ٨انٍن تٕتی٪ ٌ ت٩ٍیت گ

ـایم لنگین پایان ػاػ ـػىوٍػ؛ ٌ "٤ـ  هذ ظٱٞ لالس ٌ ( 5) وٍػ؛ هنگ مٝا٤یت" اف ةین ة
ـاػ ًالٱص ًاینک ـػػى هگـٌ  اف نقػ ا٤ ؿی گ  ًاف تٍفیٞ ٜاػالن( 6؛ )ای ٠یـ ممئٍٯ ذمٞ ٌآ

ـػػ؛ ٌاةٖ  ( 7) ٨ؼؿت ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی أمینان شاٌٲ گ شٍٍٯ أمینان اف تامین مرؼػ ؿ
ٌٰت ة ـػٳ ٌ ػ ـػٳ ة ًة ًؼ٣ شٍٍٯ أمینان اف اینکى ًمیان م ٍان اویاء ن ًم  ًة ًةٱک ًٜن

ٌنؼ نگـیمتيو ًمحاة وٍػ؛ ًـ

ـٌت ( 1) :اكتياظی و احتامعی اؼتلای انکناف ـػٳ مصٲ ػؿ نٙـ ى٤ ـای م ای و١ٱی ة
ـ٤ت ٌٰت ةایؼ ( 2) پیٍلنت یا شامیت اف معا٥ٰین ممٱض نىٍنؼ؛ ًا مرتٍؿ ةيتا آن هوؼ ًگ ػ
ژہؿٌی  ـکق کنؼ تا ةى پٌـ ٍاٰی  ًٌلیٱ ًای فیـةنائی مت ٌٰم م ٌٌٲ ىای ػٌؿ ػلت ةا ىآن 
ـػٳ مصٲ ٤ ًٌ فمین همنٍػ ـای تٝؼاػ فیاػ م اف مناةٞ ٔتیٝی ( 3) م لافػ؛ـاىکاؿ ؿا ة

ـ٤ت هـ يا١٤انمتان )ؽٜاٯ، گاف، مناةٞ مٝؼنی( ش٥ا٘ت ٌ ة ٌ  ًگیـی ػؿلت ٌٍؿت گ
ـػػ ک ـػ؛ می ٌٍؿت ها ػؿ ػاظٲ ا١٤انمتان الت٥اػياف آن ًأمینان شاٌٲ گ  ًذامٝ( 4) گی

ـ٤یت يذ ای لاظتاؿی، ت٩ٍیت آمٍفه، شامیت اف فؿاٜت ٌ ایراػ ىانی ةایؼ ؿٌی اؿت٩ای ٘
ـٌت  ـکق منایؼ؛ى٤ ای کاؿی مت
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ـػٳىلٕض آگا( 1) :ةنـؽاؼتلای رلىق   هػؿ منأ٪ ؿٌلتایی فنؼ ًومٍٯ آنا نیک ًة ی م
ـامٍن ممایٲ معتٱ٦ لیالی ٌ اذتامٜی می گی ومٍٯ ش٧ٍ٩ ةرشی وان اف  ًة کننؼ پی

.اىا، ٌؿکىاپ ىا، لیمیناؿ ى ًٔـی٪ ؿلان

ـای مٝامٱ( 1) :همقایهای هکنىؼ  هحلى گیؽی اؾ معاصل ةا  ًپاٰیمی ظٍب ٌ و٥ا٣ ة
ـػػ؛ ًممایىای ىومٍٯ کىٍؿ  ًانی ةيذ ًذامٝ ای ىکىٍؿ  ًاف مؼاظٱ( 2) ٔـس گ
ٍگیـی ة ًممایى  ٜمٲ آیؼ؛ ًػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان ذٱ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ؽاهفوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ، یىمتاشخ گـٌ  ميم نٙـیات نکات ٌ ًظالٌ هکننؼ ًاؿای ٌالیتی ة
ل ًمیتاوؼ ک اییىا، ٌ نٙـ لنری ى ًمٍاشت ن٥ـ اف  143ةا  همىٍؿ  ًػؿ ذـیان پٌـ

ٌنؼان ا١٤انيو ـ٤ت ـاه٤یٍؼ فنان( ػؿ ٌالیت ٤ 2۱ت٩ـیتا ) ـ الت. اورتاک  ًٌٍؿت گ
، ،متن٥ؾینًةىمٍٯ کاؿمنؼان ظؼمات ٜام ًمعتٱ٦ ذامٝ کننؼگان متىکٲ اف ا٨ىاؿ

ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝ ل ًة ًایک ٜٱامء، ٌ ذنگرٍیان، مؼنی ًفاٜؿ  ًمٍاٰص ًپٌـ
ـػ. می ؿا ػؿ ةـ انؼ ًپیٍلت  گی

ٍا ـامٍن ٌٱض ًةعىی اف مـشٱ ًمحاة ًةىا  یىمىٍؿت ظ ـػٳ ا١٤انمتان پی  ػٌٳ گ٥تگٍی م
ـػػ( تٍلٖ  ًک) اػ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ين 11ةٝؼ اف این ػؿ این لنؼ گ٥تگٍ یاػ میگ

ـای مىٍؿت ةا ةیىرت اف  ا١٤انمتانةىــ ش٧ٍ٩   ًک هتن ا١٤انان ٜاػی ةا این ػیؼگا 45۱۱ة
ـای ٌٱض ؿا انکىا٣ ػ ًن٩ى 34 ـ٤تىمصٱی ة  وؼ.  ًؼ ؿٌی ػلت گ

ـای ٌٱض ؿاه ًاین ن٥ى  ات  ًترقی هؼکنن ًاؿای ةـ آن الت تا ة ٍامٲ مناٜف ٌ تصٱیٲ ذامٞ ٜ
ـای کمک ػؿيشٱ ؿاهٌ تىعیَ  التصکاٳ ٌ تؼاٌٳ ٌٱض ٌ جتات ػؿ  ای مٱمٍك ٌ منالث ة
 ةاوؼ.  ـاهٌالیت ٤

 معلىمات والیتی .2
اؿمین ٌالیت ةقؿگ اف شیخ يٌ چ هکیٱٍ مرت مـةٞ ةٍػ 48۱۱۱ػاؿای ةیي اف  ـاهٌالیت ٤

ف ػؿ ذنٍب، ى ًاؿاِی ػؿ ا١٤انمتان میتاوؼک ٱمنؼ ىـات ػؿ وامٯ، ٠ٍؿ ػؿ رش٧، نیمٌـ
ـان ػؿ ٠ـب آن م٨ٍٝیت ػاؿػ. ةا این ٰصاٗ، ٌالیت ٤ منصیخ یک  ـاهػؿ ذنٍب رش٧، ٌ ای

 میىٍػ. ًمنأ٪ ذنٍب ٌ وامٯ ا١٤انمتان پنؼاوت هٱیق متٍٲ کننؼىػ

ـ يو، وامٲ ةاالةٱٍک، ظاک ل٥یؼ ػؿ وامٯ ًٌاشؼ اػاؿی میتاوؼ ک 11ػاؿای  ـاهٌالیت ٤
ٍا ػؿ ذنٍب ٨ٱٝ ـاه٤ ـکق ٌ ةک ٍان م ٍ  ٌ هکا ًةٝن ػؿ ٠ـب، اله ٌ ذٍین ػؿ  هویث ک

ـکق م٨ٍٝیت ػاؿنؼ.ن٥ٍك ت٩ـیتی ٌالیت ةین  تا  8۱۱۱۱۱ذنٍب ٠ـب ٌ پىت ؿٌػ ػؿ م
ٍاٰی ً% آن ػؿ ٨ـی9۱ ًمیتاوؼ ک 1۱۱۱۱۱۱ ٌٰم پىتٍ  ایيفنؼگی میکننؼ. ٰمانىا  ذات ٌ 
ـػ ػاؿنؼ ک ٌ ػؿی ٍاٰی هٌٍؿت ٜمؼ ًػؿی ة ًکاؿة ٌٰم ٌٰتی ٌ  ای ٠ـةی ٌ يػؿ اػاؿات ػ

ٍاٰی ٌٰم  .ؿٌػ می ةکاؿ ای رش٨یيپىتٍ ةیىرت ػؿ 

٨ٍٳ  ًاکرثیت آنان مـةٍٓ ة ًنؼ کى% ن٥ٍك ؿا تىکیٲ میؼ75ا يپىتٍن ًمیىٍػ ک ًگ٥ت
ٍاٳ ةاؿکقی، ٜٱیقی، ٌ متتا٨ی  میتاوؼ ٌ انؼ، ًواظ 15آن نیق ػاؿای  ًک ًنٍؿفایی ک لپن ا٨
ٍاٳ  .195ؼى% ٌ ایٱتا، م١ٍٯ، ةٱٍچ، ٌ لاػات میتاونؼ، تىکیٲ میؼ1۱ت٩ـیتا  ًک تاذیک ؿا ا٨

                                                           
 نؼاؿػ. ـاهت٩ـیتی ةٍػه ٌ الاك مٕاٰٝاتی ٜٱمی ػؿ ٤متاٳ اؿ٨اٳ اؿائً وؼه  195
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ـػمان کٍچی نیق ةٍػ ـاهٌالیت ٤  ٤ٍٍٯ تٝؼاػوان مت١یـ  ًةنا ة ًک هػاؿای یک تٝؼاػ م
ـا لاك مٝٱٍمات میتاوؼ. ٍاٳ ٌ ٨تایٲ ػؿ تاةمتان تٝؼاػ آنان تا  ة  11۱۱۱۱ؿیالت ا٨

ٍاٰ ًاکرث آنان ة ًؿلؼ ک می ٍ يیٌٰم ٌنؼ.  هٌ اناؿ ػؿ  های پىت ک  میـ

ـػٳ ٤ 1۱۱۱۱۱ةـ الاك مٝٱٍمات ت٩ـیتی ةیي اؿ  ـان م ـاهاف م اذـ ػؿ ي٤ٝال منصیخ کاؿگ
ـان ـٌت ًـات ذائیکىفنؼگی میکننؼ ٌ تٝؼاػی نیق ػؿ  ای ٌذٍػ  ای ا٨تٍاػی ةیىرتیي٤

 انؼ.  ًػاؿػ ؿ٤ت

 تزلیل مناؾعات: نىعیت و عىامل آن .3
ٍٛا  ی، اورتاک کننؼگانىگـٌ  ذـیان متاشخػؿ  :انىاع مناؾعات ٔی٦ ٌلیٝی اف ان
ات ؿا ک ٌنؼ ٌٱض ٌ انکىا٣ ػؿ ٌالیت ػاؿنؼ ؿا ةـ  ًمناٜف ػاؿای تتٝات معـب ةـ ؿ
ـػنؼ. مناٜف ربی ىؿ  ًای معا٦ٰ ممٱض ةىػؿ ذـیان الت ٤ی ماةین نیٌـ  ًک هٜمؼ ًوم

ٌٰت کىٌ نیـٌ  ٔاٰتان ـ٤ؼاؿ ػ ٌٰت ذؼیؼ ا١٤انمتان ا٠اف وؼ، ًای ٔ  ةٝؼ اف تىکیٲ ػ
ات ٌ مىکالت ؿا  ػٌ ٔـ٣، ًمناٜف ًػاوتنؼ ک هاورتاک کننؼگان ٩ٜیؼ ةاوؼ. می ػیگـ مناٜف

ات ٨ٍمی، گـٌ  ـایم لافمان یا٤تى همحٲ مناٜف ٍٰین مصٱی ًاییکيآن ٌ ًای ما٤یایی ٌ ذ ػؿ  پ
 .الت ها ػظیٲ میتاوؼ ؿا نیق ةٍذٍػ آٌؿػيآن

آن  ًگان ونالایی وؼ ٌ ػؿ ةاال ة هتٍلٖ اورتاک کننؼ ًک ًمرتین نٍٛ مناٜفيـ شاٯ، مية
ـ٤ت مناٜف هاواؿ  ای ىربی ٔاٰتان ٌ نیٌـ ىؿ  ًای وٍؿوی ةى٤ی ماةین نیـٌ  ًٌٍؿت گ

ٌٰتی میتاوؼ.  ممٱض ػ

ـاب وؼن ٌِٞ ػؿ یک ةعي آن ٌ تتٝات آن ػؿ ةعي  ـاه٤ رشایٖ امنیتی ػؿ ٌالیت ةا ظ
ٍامٲاین ةنا ةـ ت١ییـ ػ .ةاوؼ می ػؿ نٍلان ػیگـ ٌ  ًالٱص م ةٍػنـاى٤ ومٍٯ ًآن ة ؿ ٜ

ٌٰت ٌٰتی ػؿىةعًٍٍ نیـٌ  شٍّؿ ػ یکی اف اّٜای  .ةاوؼ می ًیک من٩ٕ ای ممٱض ػ
ٍا ـانی چنین گ٥ت: ىذنتي ظ  ـان ةا نگ
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٨ٌتی  .هؿا ةٍذٍػ آٌؿػ ًای وعٍی نٍٛ ػیگـی اف مناٜفي، ؿ٨اةتـاهػؿ ةّٝی اف منأ٪ ٤
ـاػ ةنا ة ٌٰتی ًای پیىینيمٍذٍػیت ؿ٨اةت ًا٤ ـان ػاؿای م٦٨ٍ ػ وٍنؼ،  می ظٍػ ةا ػیگ

ـػنؼ. کمانیک می ذٱث شامیت اف وٍؿویان ًآنان متامیٲ ةؿ٨تای  ٌٰتی ًگ ـاؿ  ػؿ م٦٨ٍ ػ ٨
ؼیؼ ٌ تعٍی٦ ؿ٨تای ي، آفاؿ ٌ اؽیت، ٌ تًای ظٍػرسانيت٨ٍی٥ ًة متاػؿت ًػاؿنؼ ممکن ک

ؼیؼٌ ياظتٕا٣، ت ًتصت شامیت وٍؿویان میتاونؼ متاػؿت ة ًظٍػ، مناینؼ ٌ کمانیک
ـاػ، کاؿگؾاؿی ماین ٍاؿػ شمالت پاتکی ٜٱی ٌ ػؿ تعٍی٦، ا٤  ًؿ٨تایىان مناینؼ ک ًةّٝی م

ٌ ػیگـ التاب ؿنز ٌ  ًلتث ةٍذٍػ آٌؿػ ن ٌِٝیت مىکٍک ٌ ٠یـ ٨اةٲ ػؿکی اف مناٜف
ـاػ مٱکی ـػػ.  می ػؿػ ا٤  گ

ٍاػ معؼؿ نیق ةٍذٍػ آٌؿػنؼى هٌالیت، گـٌ  ػؿ ةّٝی منأ٪ ات های ما٤یای م انؼ ٌ  مناٜف
 ي ٌ اف ػلت ػاػن کنرتٯىةا ػؿ نٙـ ػاوت کا اونؼ اماة منی ذؼیؼ هپؼیؼ ًةا ٌذٍػ آن ک

ٌٰت ػؿ ةّٝی ـػیؼياف این منأ٪ ةاٜخ ؿوؼ ٌ ٤ٝاٰیت این گٌـ پ ػ  الت.  های ما٤یایی گ

ـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ک ن٥ٞ  ًة هاف رشایٖ ٌ اٌِٛا ةٍذٍػ آمؼ های ما٤یایی ةا الت٥اػى هگـٌ  ًم
ای ٍٰژلتیکی ٌ ماٰی ٌ ػؿ يکمک ًای وٍؿوی ةا اؿایى هظٍػوان تٍلٖ شامیت اف گـٌ 

ٍان مصا٤ٙتی آنان ػؿ اؿلاٯ ٨ٕاؿ  هـ يٍُٜ ةا ة ٍاػ معؼؿ ػؿ مـف ىگیـی اف ت ا ٌ ىای م
ٍان وٍؿویان ًاین ممئٱ ًمقاٛؿ کىت تـیاک ٜمٲ مینامینؼک مصا٤ٙت ٌ  ةاٜخ ا٤قایي ت
این  ًاورتاک کننؼگان ةا ةیان اینک الت. ها٤قایي ةی جتاتی ٌ ٜؼٳ امنیت وؼ ًنیق منرـ ة

ـان ٜمؼ ًممئٱ ٌٰت ػؿ آن وٍؿویان ًک هةٍػ همنصیخ یک ةص ػؿ  ةعأـ ٜؼٳ شٍّؿ ػ
ٍاٰی  ٨ؼؿت ظٍیي ؿا ا٤قایي، ای ما٤یاییى های ماٰی گـٌ يگیـی اف کمک هـ يٌ ة ايٌٰم

ٍکناؿ هآن اواؿ  ًة ًنؼ. ٍٔؿیکىػ می ـ٤ت، کىت ک ٍان ٌ انـژی  ٌٍؿت گ ةاٜخ ا٤قایي ت
ـػیؼ ًوٍؿویان ػؿ من٩ٕ ٌٰت  ًالت ٍٔؿیک هگ ـنامىػ ـای امصاء آن ػؿ  ًیچ ة ؿٌونی ة

ـاؿ ػاؿػ محٲ ًػؿ منا٩ٔیک ػلت نؼاؿػ. ٍکناؿ ةٍٕؿ ٌلیٞ تصت کىت ٨ ٍاٰی ک ٍا ٌ  ایيٌٰم ةک
تصت  ًمناینؼ. اما ػؿ منا٩ٔیک می ؿا اف تعـیث مصا٤ٙت هةاال ةٱٍک، ٔاٰتان مقاؿٛ کىت وؼ

ٌٰت هاػاؿ  ین ظ می کامٲ ٌ یا ٨ممی ػ ٍکناؿ ةعي ةمیاؿ کمی ٍؿػ ٌ کٍچکةاوؼ، فاٜؿ  اف ک
ـػاوت تاله ـػن آن ػؿ ٤ٍٲ ة ٌٰت نیق ػؿ اف ةین ة منایؼ. کؼاٳ کىت  می ؿا میکاؿنؼ ٌ ػ
ـػن ٌٰت ةاٜخ اف ةین ة ـػ ػ  ػؿآمؼ آنان میىٍػ.  ذایگقین ٌ یا ةؼیٲ نیق ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ٜمٱک

ات ةمتگی ة ؿػن مناٜف ٍامٲ ٨ٍمی ػؿ ةٍذٍػ ٌآ ٍاٰی ًمیقان ػظیٲ ةٍػن ٜ ٌٰم ، ظٍػ 
ٌاةٖ ٨ٍمی ػؿ آن، ٌ لاظتاؿ وکٲ گیـی ٨ؼؿت مصٱی آن ًتاؿیعچ  ًآین ممئٱ ػاؿػ. ٌ ؿ

ٍامٲ متٝؼػ محٲ مناةٞ مٍذٍػ ػؿ ػلرتك، ٌ میقان ة  هـ يناوی اف میقان کمث شامیت، ٜ
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ٍامٲ متتٝؼػ ٌ آن  ٌاٳ ػاؿنؼىتا  ًک ًالاك منا٨ىات گؾوت ًم ةىگیـی آن تٍلٖ ٜ  نٍف ػ
ٍاٰی ةاالةٱٍک چنین گ٥ت:ةاوؼ. یکی  می ٌٰم   اف منت٥ؾین 

ات ٨ٍمی ًن ظأـ نىان لاظتنؼ کاورتاک کننؼگا ٍاٰی ةاال ةٱٍک مناٜف ٌٰم ةیىرت ةـ  ػؿ 
ـػٳ مصٱی مصٍؿ ٨ؼؿت ٔٱتی ـم ٍاٳ ؿ٨یث ػؿشاٯ چـظي ة ٍانؼ ةا  ٌ ا٨ الت. این ٨ؼؿت میت

ٌٰتی ٌ یا کمث شامیت وٍؿویان ةا الت٥اػ ن٥ٍؽ  ًای ما٤یایی کى هاف گـٌ  هػؿ اػاؿات ػ
 ػؿ لٍٕس مصٱی مٕـس میتاوؼ، ٜمٱی وٍػ. 

ٍامٱی ػیگـ نیق  ات ػؿ لٕض ٌالیت میتاوؼ.  هتىؼیؼ کننؼ ًمت کىةا این ٌذٍػ، ٜ مناٜف
ـکق ٌ پایین ةٍػن  وؼ ٜؼٳ جتات لیالی هتٍلٖ اورتاک کننؼگان اواؿ  ًک ايیکی اف آن ػؿ م

ٍاػ ػؿ منأ٪ مصٱی میتاوؼ. مٍذٍػیت این ظالء  ٍامٲ ػؿ ىلٕض ل ا، تٍلٖ تٝؼاػی اف ٜ
ات مٍؿػ لٍء الت٥اػ ـ٤ت همناٜف ـاؿ گ ای تعنیکی يآلان تـ اف این مناةٞ ٌ شامیت هالت٥اػ ٨ً

ـػٳ ـای آنان ل مصٱی م ٍان  ًٍٰت میتعىؼ. ٜامٲ ػیگـ مٍجـ ػؿ ایراػ مناٜفيؿا ة ؿا میت
ـٌت ـای وي٩٤ؼان ٤ ٌنؼان ٤يای لیالی ٌ ا٨تٍاػی ة ٤ماػ  ًػانمت اورتاک کننؼگان ة ـاهـ
ٍان هاػاؿی گمرتػ ات اواؿمنٍػنؼ ٌ آن ؿا میت ٍان یک ٜامٲ مٍجـ ػؿ تؼاٌٳ مناٜف  ةٝن

ـػ ٍٔؿیک ـػٳ ًونالایی ک ـای اذتناب اف آٍٰػ م ـ٤نت  ٤ًاٌٱ ٤ًماػ مرتٍؿ ة ًوؼن ة هؿا ة گ
ٌٰت منٍػ   الت. هاف ػ

ٍامٲ مناٜف،  ـاهـ ٤يیک ظانم نـك اف و ٌتاً تٍلٖ ًؿا ک ـاهػؿ ٌالیت ٤ ًٜ ی ىا  اػٜای ٜال
 گ٥ت :  هالت ةاف تاب ػاػ همتاجـ وؼ ًممایىی ىا  مؼاظالت کىٍؿ
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ـاػ مٍاشت، ػؿ متاشخ گـٌپی ػؿ ذـیان متاشحات ةا اورتاک کننؼگان :عىامل مناؾعات  ًا٤
ـم هوؼ ات  ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًة ای نٙـ لنری، اورتاک کننؼگانيٌ ٤ ٜامٲ اٌٱی مناٜف

ٌاةمتى هٔاٰتان ٌ گـٌ  ـان ٌ  ًممایىای ىٌ شامیت کىٍؿ  ًای وٍؿوی  ةىمٍٯ ای
ٍاػ ػمعؼؿ، تٝؼاػی اف ؿ ى هپاکمتان، گـٌ  ـاػ ػاؿای پمتىای ما٤یایی م ای يربان ٨ٍمی ٌ ا٤

ٌٰتی ٌ لیالیتمؼاؿان ةىمٍٯ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌ اّٜای ـای ةؼلت  ًپاؿملان ک ػ ة
ٌٰت ػؿ شاٯ تاله میتاونؼ. آٌؿػن م٩اٳ  ػؿػ

کنؼگان، ػٌ نٍٛ ٔاٰتان ٌذٍػ ػاؿنؼ. ةـ الاك نٙـ اورتاک  :ربی ظالتانهاغتنال تزت ؼ  
ـای شٍّؿ نیـٌ  ًک انؼ نٍٛ اٌٯ، ٔاٰتان ػاظٱی ٌٰت ٤ٝٱی ا١٤انمتان ة ای ظاؿذی ػؿ ىةا ػ

قٯ جتات ًمنتؼ کىٔاٰتان ظاؿذی ، کىٍؿ مىکٲ ػاؿنؼ ٌ نٍٛ ػٌٳ ـای تٰق ػؿ ٌالیت ػؿ  ة
ٌٰت ًانؼ ک میتاونؼ. ٔاٰتان ظاؿذی وامٲ ٔاٰتانی ًشاٯ مناٜف ـان ٌ ياف ٔـ٣ ػ ای ای

ـنؼ. ـاؿ میگی اف ػیگـ  ًٔاٰتان ظاؿذی وا مٲ ٔاٰتانی میىٍنؼ ک پاکمتان مٍؿػ شامیت ٨
ٍاؿ مىاؿ، ٌ ػیگـ ٌالیات ىٱمنؼ، ٨نؼىمنأ٪ ماننؼ  ـان ػؿ  هاذـ وؼيمر انؼ. منا٤ٞ ای

 لٍی ًة ـاهٌالیت ٤ ةیىرت مناةٞ آةی ػاؿػ. ای ذاؿیيػؿ ممائٲ آة ًؿیى ـاهٌالیت ٤
ـان م ػ ػؿ شاٰیکاؿاِی ای ـػٳ ٌالیت ٤ ًیٌـ آب ػؿ ؿنز ةرس  ًاف ٜؼٳ ػلرتلی ة ـاهم

ـػٳ ًک ـاهٌ جتات ػؿ ٤ ؾا، ٌٱض ٌ امنیتيمیربنؼ. ٤ٱ ٌٰت ٌ م کنرتٯ مناةٞ آةی  ٨ًاػؿ ة ػ
ـان ًظٍػ میتاونؼ، ة   مؼنی ٌ ش٧ٍ٩ ةرشی فنان گ٥ت: ٤ًٝاٯ ذامٝ ةاوؼ. یک منی ن٥ٞ ای

 ٌ مکاتثىا ً کمتٍػ امکانات آمٍفوی ماننؼ ٰیم ًاؽٜان ػاوتنؼ ک گان هاورتاک کننؼ
ـاػ نمتت ةىاةتؼایی ٌ  ٌٱض، انکىا٣ ٌ مٱی  ًمچنین ٩٤ـ ةاٜخ کمتٍػ مٝٱٍمات ا٤
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ـػیؼ ـایی گ ـػاوت ٠ٱٖ اف رشیٝت الالمی ػؿةاؿ  ًٌ ة هگ انرامؼ ٌ ةاٜخ  می اػيذ هة
ات ػؿ ٌالیت ٤   وٍػ. می ـاها٤قایي مناٜف

ٍاٰی ةاال ةٱٍک محاٯ فیـ ؿا اؿای ًـییک ؿیي ل٥یؼ اف ٨ ًػؿ این فمین ٌٰم ـانی   منٍػ: ًگ

ٌٰت  ٍامٲ مناٜفم یکی اف ىػ ـا آن می ًوناظت ًٜ ا ٤الؼ ٌ اؿػٌٌ ٌ کاؿمنؼان مٱکی يوٍػ فی
ػؿ ةّٝی اف  ًةٍػ ک هگقاؿه وؼىا  متنؼ. ػؿ ٍٔٯ ٌصتتىا نیق ٠یـ ممٱکی يآن

ٍاٰی  ـػٳ مصٲ ؿا متىٌٰم ٍٰین م ـػ ػلت ة ًم ةيا، پ  ًػلت ػاونت ةا ٔاٰتان میک
ٍاف،آفاؿػىػلتگیـی  ـایم وؼیؼی ٜٱیؼیؼ ٌ ةّٝی ا٨ٌات يی، تىای ةؼٌن ذ ـػٳ  ًذ م
ـتکث ٍاٰی ظاک ل٥یؼ چنین می م ٌٰم   اػٜا منٍػ: وؼنؼ. یک ؿیي ل٥یؼ اف 

ـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ک ـ٤ین ًم  ای معتٱ٦ لٍػى ؿاهاف ناامنی ػؿ ٌالیت اف  ًػؿ مناٜف ٔ
ی  می ٍاػ معؼؿ اف ٔاٰتان یا نیٌـ ـای محاٯ، ما٤یای م ـػنؼ. ة ٌٰتی ةنا ةـ رشایٖىة ـای  ای ػ ة

ٍاػ معؼؿ الت٥اػ  .میکننؼ هانت٩اٯ م

ـػنؼ کىگان  هاورتاک کننؼ  ای امنیتی اف نا امنی لٍػىرشکت  ًمچنین یاػ آٌؿی ک
ـا آن می ـػنؼ فی ـاؿػاػ ية ی ىای مصا٤ٙت اف ٨ٕاؿ ىا ٨ ای ایما٣ ؿا ةا ٨یمت ةاالتـ ىای نیٌـ

ٌٰتی ٤الؼ نیق اف نا امنی لٍػ ًمنٍػنؼ ک ًا اِا٤يان ػاػنؼ. می انت٩اٯ ـػنؼ  می ممؤٰین ػ ة
ـا  ٌٰت آنفی ـٔـ٣ ًا ؿا اف ٌ٘ی٥يػ ٔاٰتان مٱص٪  ًا ةيکنؼ چٍن ممکن الت آن منی وان ة

ـاین آن می نیق ٌؼ٧ ًػیگـ ممؤٰین ٜاٰی ؿتت ًمچنین رشایٕی ةىوٍنؼ.  ا اف یک يکنؼ. ةناة
مناینؼ  ایراػمی نا امنی ًػؿ لاش ًکننؼ یا اف ٔاٰتانی ک می ممٱض ظاً شامیت هگـٌ 

ٌٰت انتٙاؿ  می متنؼ لٍػى٤الؼ  ًا اف اینکيتـ آن هکننؼ. یا لاػ می شامیت ماٰی ـنؼ ٌ ػ ة



 
 

414 
 

 

 نلنه ىلس واليت فؽاه ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ٍ ىػ می يىا کايظٍػ ؿا اف آن ـای آن ممؤٰین ؿاشت تـ  هؼ ٌ ؿو یک  میىٍػ.گیـی ة
ٍٰین مٱی اػٜای ظٍػ ؿا ةا محاٯ فیـ تاکیؼ منٍػ:   ٌاشث منٍث لاة٪ پ

ـالاك ةصخ  ـ٤ین ػؿگیـ ػؿ مناٜفىة ـا منا٤ٞ  ًا، ٔ ـای ٌٱض نؼاوتنؼ فی اذنؼای ظاٌی ة
این  ًمچنان ةىگان  هاورتاک کننؼ وؼ. می ػؿ ظٕـ ـاها ةا آمؼن ٌٱض ػؿ ٤يوعٍی آن

ٌٍٰژی ممت٩ٲ ى هٔاٰتان مصٱی ٌ ػیگـ گـٌ  ًنٙـ ةٍػنؼ ک ٌٰت یک ایؼ ای معا٦ٰ ػ
ـػنؼ، یا وٍؿای  می ا میىؼ تتٝیتىػؿ ػیگـ ذا ًکایی ىا اف تٍمیم ينؼاوتنؼ ٌ آن ک

ٌ 196ًکٍیت ـان. ى، آی آك آی یا نیـ  ای ان٩الةی ٨ؼك ای

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ٍاىرتین گـٌ ية ـای شامیت اف ٌٱض انتعاب وؼ  هتٍلٖ رشکت کننؼ ًک یىی ػاػظ گان ة

ـای ٌٱض  ًایی کي، آنًا، ٌ ػیگـ اّٜای وٍؿای انکىا٤ی ةٍػ. گـچىا، ؿیي ل٥یؼىمال  ة
ـػنؼ تٍلٖ ٔاٰتان، گـٌ  می تاله ٍاػ معؼؿ مٍؿػ ى هک ٌٰت ٌ یا ما٤یای م ای معا٦ٰ ػ
ـاؿى ـا این گـٌ  می ؼ٣ ٨ ـ٤تنؼ. فی ـای آنىآلیث پؾیـ ىا  هگ ٌٰت ةایؼ ة ا امنیت يمتنؼ، ػ
ٍايم کنؼ ػؿ ٠یـ این ٌٍت آنـاى٤  ًذات ٌٱض ةیاٌؿنؼ. ذامٝ ًنؼ ةٍػ تا ػؿ ٨ـیىا ٨اػؿ نع
ـای اذنؼای ٌٱض ػؿ ا١٤انمتانانی ةایؼ يذ ای ظاؿذی ىةا مانٞ وؼن مؼاظالت کىٍؿ  ة

کننؼ.  می ةانؼیىنؼ. ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ شٲ مىکالت ٨ٍمی ٌ مىکالت وعٍی ظٍب ٜمٲ
ی  ً، ٨ٌتی مٍٍِٜات مـةٍٓ ةًگـچ ات لیالی ةین نیٌـ ٌٰت ٌ ظٍػ ىتناٜف ای ممٱض ػ
ٌٰت ـای آن می ػ  ا تٍمیم گیـی مىکٲ التيؿلیؼ ة

 ًمتنؼ کىگان مٝت٩ؼ  هوٍػ، رشکت کننؼ می هنگا ٌلیٝرت همٍٍِٛ اف یک ػیؼگا ٨ًٌتی ة
ٌٰت ٨ؼٳ  ـػ ماننؼ اؿذٛا ػاػن  ًممایى ایىکىٍؿ  ًمؼاظٱ ًای مصکمی ٜٱیىػ ةگی
ای مؤجـ ِؼ ٔاٰتان، آٌؿػن انکىا٣ ىای ةین املٱٱی، انراٳ ٜمٱیات ىاػ ين ًمٍٍِٛ ة

ـنام ـاػ متٝىؿ  ًٌٱض ة ًاذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی، ایراػ یک ة ؼ ٌ لامل ٌ تٕتی٪ ٨انٍن يربی ا٤
ـاػ ة ـای متاٳ ا٤ ٌٰت ٤ماػ گمرتػ ًا نیق ةیان ػاوتنؼ کيٌٍؿت یکمان. آن ًة ػؿ اػاؿات  هػ
ات ػؿ ٌالیات ظتم وٍػ. ىظٍػ ؿا پایان ػ  ؼ تا مناٜف

                                                           
ةاوؼ کً ةً ػنتاٯ  وٍػ ٜتاؿت اف یک وٍؿای ؿىربان ٔاٰتان می آنچً ةً إٌالس وٍؿای کٍیتً نامیؼه می 196

ـ٤تً انؼ.  2551ل٩ٍٓ شکٍمت ٔاٰتان ةا مؼاظٱً نٙامی امـیکا ػؿ لاٯ   ػؿ کٍیتً ػؿ ةٱٍچمتان پاکمتان پناه گ
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ا اةقاؿ ةا٨ی يتن ًگان مٝت٩ؼنؼ ک ه: رشکت کننؼهمقایهای هکنىؼ  هحلىگیؽی اؾ معاصل
ـػن ٜٱی ًػلت ة همانؼ  ًػؿ کىٍؿ ما مؼاظٱ ًایی الت کىکىٍؿ  ًکاؿ وؼن ٌ ٜمٲ ک
ٍالتاؿ ٜمٱیات  هرشکت کننؼ ًکننؼ. گـچ می ا ينىؼنؼ اما آن ًای انت٩اٳ ذٍیانىگان ظ

ٍالتاؿ تؼاةیـ وؼیؼتـی ٜٱی ـاػ مؼاظٱ ًظ ـای محاٯ، آن ًا٤ ا گ٥تنؼ يذٍی ظاؿذی وؼنؼ. ة
ـاػ ةی گناٌ  ًای ظٍػ ؿا ةىپاکمتان انتصاؿی  ًک ـای کىنت ا٤ ٌٰت می هالیت ة ـلتنؼ، ػ ٤ 

 ؼ. ىةا ٜمٲ مامجٲ پالغ ةؼ ا١٤انمتان ةایؼ

ـان م ٨ًٌتی ک ًمچنین گ٥تنؼ کىا يآن  امت ٌ پٍٯ يکىؼ ٌ م می اذـین ؿا ػؿ مـف ظٍػيای
ٌٰت ًة ٌٰت ةایؼ آن می معا٥ٰین ػ ـلتؼ، ػ ةکىانؼ. ػؿ  ًمیق مصاکم ًا ؿا ػلتگیـ ٌ ةي٤

 ا١٤انمتان وٱیک ًػؿ ػیگـ ٌالیت نیق ٨ٌتی پاکمتان ؿاکت ة ًگ٥تنؼ کا يٜین شاٯ، آن
ـػنؼ ک می گان ةصخ همحٲ کنؼ. رشکت کننؼ ًکنؼ، ا١٤انمتان نیق ةایؼ م٩اةٲ ة می  ًک

ٍانؼ اف مؼاظٱ می انیيذ ًذامٝ این  ًا١٤انمتان کمک کنؼ. گـچ ًای ظاؿذی ةىکىٍؿ  ًت
ـػن مؼاظالت ة هرشکت کننؼ ًٌاِض نتٍػ ک ٍالتاؿ ؿاذٞ ک مصاکم ةین املٱٱی یا  ًگان ظ

 ًگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک هوٍؿای امنیت مٱٲ متصؼ یا مرمٞ ٜمٍمی مٱٲ متصؼ، رشکت کننؼ
ـػن یک ػٌلی انرامؼ ٌ  می رت مٍٍِٜات ةین کىٍؿیيػؿک ة ًػؿ مٱٲ متصؼ ة ًةاف ک

ـای ذامٝيپیىن ٍگیـی اف مؼاظال  ًاػاتی ة ـای ذٱ  ـاهت. ممٌٍٯ اتا٧ تراؿت ٤ةین املٱٱی ة
 چنین گ٥ت: 

ٍان  ًٔاٰتان ة ًٍٔؿ ممت٩یم ة ًگان ة هرشکت کننؼ :مىثؽ ةا مضالفین مقلس همتاؼؾ  ٜن
ٍالتنؼ تا ٨ؼٳ  همنتٞ اٌٱی ناامنی ٌ ةی جتاتی اواؿ  ٌٰت ظ ـػنؼ ٌ اف ػ ـای ىک ای مصکمی ة

ـػٳ گ٥تنؼ ک ًپایان ػاػن ة ـػاؿػ. م ای ٌ ةٝؼ تـک  ًای ت٥ٍیىانراٳ ٜمٱیات  ًاین مىکٲ ة
ـػن من٩ٕ ـای متاؿف  ًک ٌٰت ة هیک ؿٌه ظٍب ة ٍُ، ػ  هایؼ پایگاةا نا امنی نیمت. ػٜؿ

ـاػ ةا ترـة ًای ٨ٍی ایراػ کنؼ کى ٍاننؼ ذنایتکاؿان ؿا  ًٌ ممٱکیی ةاونؼ ک ًػاؿای ا٤ ةت
 ًمچنین گ٥تنؼ کىا يٌٍؿت ممٱکی تٕتی٪ کننؼ. آن ًػلتگیـ کنؼ ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ة

ای ةافؿلی ىىت ا٤ګننی وامٲ تص٩ی٩ات کامٲ ذنایی ٌ لیمتم ىةا ػ هیک ٜمٱیات متاؿف 
ٍاننؼ آن منی ایىوٍنؼ ٨اِی  می ٔاٰتان ػلتگیـ ًةاوؼ ٌ شتی فمانی ک می ٌ ةافذٍی ا ؿا يت
ٍا ًمصکم ـا و ـای آنىکننؼ فی   ا ٌذٍػ نؼاؿػ.يؼ کا٤ی ة

ـػنؼ یکی اف  هرشکت کننؼ ًامن ٍٔؿی کى: هانکناف احتامعی و اكتياظعام گان ةیان ک
ات کمک ًة ًای اٌٱی کى٤اکتٍؿ  اػی ٌ نتٍػ ای ا٨تٍىکنؼ کمتٍػ م٨ٍٝیت  می مناٜف

ٌٰی ـػٳ ًاشتیاذات ا ات ٌ منا٨ىات پٍٯ ٌ لالس ة می م ـػٳ ًةاوؼ. معا٥ٰین ػؿ مناٜف  م
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مکتث، کٱینیک ٌ  ًگان گ٥تنؼ ک هنؼ. ػؿ منأ٪ ػٌؿ ػلت ٌالیات، رشکت کننؼىػ می
ـػٳ مصٲ ةىػیگـ کمک  ـای ى ًگقین ًای ةرشی ٌذٍػ نؼاؿػ. ػؿ این ٌٍؿت م ای ػیگـ ة

یکی ػیگـ اف مىکالت ػؿ ٌالیت  ًگان ة هآٌؿنؼ. رشکت کننؼ می فنؼگی ظٍػ ؿٌی ًاػام
ـػنؼ ک هاواؿ  ـاه٤ ٌٰت ة ًکمتٍػ تٍذ ًک ای ٨تٲ ىلاٯ  ًةنؼ ةـ٧ ةعاه آةاػ الت، ک ًػ

ـنام ـات محتتی ػؿ  ًگ٥تنؼ ک می ايةٍػ. آن هؿیقی وؼ ًة اگـ ةنؼ ةـ٧ تکمیٲ میىؼ ت١یی
ـػٳ ٜاػی ةٍذٍػ  رشی فنان چنین گ٥ت: امؼ. یک ٤ٝاٯ ش٧ٍ٩ ة می فنؼگی م

ةصخ، رشکت  هػؿ ٍٔٯ ػٌؿ  :مىظ می ربیهپاک ؼ  ع وهتىفغ افؽاظ متع هىلس ک هةؽنام
ـنام ًگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ ک هکننؼ ـاػىٌ ٌٱض تٍلٖ گـٌ  ًمٍاٰص ًة  هپیىربػ ی اف ا٤
اّٜای  ًگان گ٥تنؼ ک هػلت ػاؿنؼ. رشکت کننؼىا  ظٍػوان ػؿ ظىٍنت ًوٍػ ک می

ـای منا٤ٞ وعٍی ظٍػوان کاؿيٌ٘ای٥ىان متٝ ًٌٱض ة ًکنٍنی کمیت  ؼ نیمتنؼ ٌ ة
ـػاوت های مصکمی ػؿ این ةاؿ ىگاٳ  مین ػٰیٲى ًکننؼ ٌ ة می الت. یک ؿیي  هنىؼ ًة

 چنین گ٥ت:  ـاهل٥یؼ اف ٤

ـػنؼ ک می گان اشماك هرشکت کننؼ شؼا٨ٲ اٌالشاتی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض کنٍنی ةایؼ ةٍذٍػ  ًک
ٍاؿی ٜاٰی ٌٱض ةاوؼ. ًمچنین کاؿمنؼان کمیتىؼا٣ ٌ م٩اٌؼ ىةیایؼ وامٲ ا  ٌٱض ٌ و

 اظات مؽظمهپینن .5
ـػٳ ل٥اؿوات کٱی فیـین ؿا، ـاهػؿ ٌالیت ٤ىا  ػؿ متاٳ مىٍؿت ـای شکٍمتت م منٍٙؿ  ًة

ـػاظنت ة ٍامٲ الالی مناٜف ًپ  اػ منٍػنؼ: يپیىن ػؿ آن ٌالیت ًٜ

ؼا٣، م٩اٌؼ ىاٌالس ا( 1)ىلس و اظغام مخعظ مىؼای عالی ووالیتی ىلس:  هاىالذ پؽوف
ـاػ ػؿ وٍؿای ٜاٰی ٌوٍؿای ٌالیتی ٌٱض  ـنام، ٌ ت٩ـؿ ا٤ اف  اػ٠اٳ مرؼػ ًوٍؿای ٌٱض ٌ ة

ـ٤ی ل، ةی ٔ ـاگیـ ةٍػن پٌـ ٍامننؼی ٌ ٤ ـػ( 2) .ؼىٌٱض أمینان ػ ًت م آٌؿی ؿیي ىگ
ٍاىمال ل٥یؼان،  ـای ػاػظ  ؛اف ٌٱض یىا، ػانىمنؼان الالمی ٌ اّٜای وٍؿای انکىا٤ی ة
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ـلی  ًشٍٍٯ أمینان اف اینک( 1)تلىیت رکىمت ظاؼی مزلی و راکمیت كانىن:  ای ىک
ل ٌٰتی اف ٔـی٪ پٌـ ـػػ ًوایمت انتٍاب ًػ ـنام( 2؛ )لاالؿی تکمیٲ گ  ًایراػ یک ة

ـمتاؿف  ٍٔؿ مماٌی ةین ِٝی٦ ٌ  ًتٕتی٪ ٨انٍن ة( 2؛ )ةا ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌالیت همؤج
 ؛٨ٍی

 هیک پالن الالی متاؿف  ًیيت( 1) آمىةگؽان: همىثؽ علی همتاؼؾ ، تلىیت و گقرتل امنیت
ـان ًةـ ٜٱی ـ٤ت مٍجـ شکٍمت ػاؿی ػؿ هوامٲ ایراػ اػاؿ  ًک آوٍةگ ٌاپن گ  هوؼ ًمنأ٪ 

ٌ  تٍلٖ ت٩ٍیت ـاهرتلاظنت رشایٖ امنیتی ػؿ ٌالیت ٤ية( 2؛ )اف معا٥ٰین ممٱض ةاوؼ
ـاػ ٠یـ ممؤٯ ٌ ظٱٞ لالس ىا  ذمٞ آٌؿی لالس( 3؛ )ای نٙامیىشٍّؿ نیـٌ  اف نقػ ا٤

ـػن ممؤٰین ٜاٰی ؿتت( 4؛ )ايمنٍػن اف نقػ آن ٌاٰی ًم٩ـؿ ک  ًای امنیىا، ٨ٍمنؼان ى، وامٲ 
ٍٰین ٌ ٨ٍمنؼان  ـا آنـاهنٙامی ٌ امنیتی اف ٌالیت ٤ ًای ٜاٰی ؿتتىپ  ا اف ٌِٝیتي، فی

 ؛ی ةیىرتی ػاؿنؼىآگا

ـکقی ػؿ مٍؿػ  نگی ظٍب ٌىامىش٥ٚ ( 1)انکناف احتامعی اكتياظی:  ٌٰت م مؤجـ ةا ػ
ـنام ـٌت ( 2؛ )ای ميلى ًتٕتی٪ ة ـػٳ مصٲ تا آنىایراػ ٤ ـای م ا مرتٍؿ نتاوؼ يای و١ٱی ة

ٌٰتی ةپیٍنؼنؼىنیـٌ  ًة ٍاػ معؼؿ ک هایراػ یک پالن مؤجـ متاؿف ( 3؛ )ای ٠یـ ػ ٍانؼ  ًةا م ةت
ـٌت ة ًگقین ـای کىاٌؿفان ظىعاه ةاوؼيٌ ٤ ٍګیـی اف ة( 4؛ )رتی ة ؼؿ ؿ٤نت آب ى ًذٱ
ـان ًة ًک ـاهؿٌػ ٤ ـٌت  ًؿٌػ ٌ لاظنت ةنؼ آب ٌ ةـ٧ ةعي آةؼ ک می ای ای و١ٱی ى٤

ـػٳ ایراػ ـای م ـػن آگا( 5؛ )نؼک می ة ـػٳ نمتت ةىةاالة مٍٍِٜات معتٱ٦ ماننؼ  ًی م
 .ةىــش٧ٍ٩ 

یک لیالت مؤجـ ٌ ظٍب ػؿ شاٰی  ًیيت( 1): همقایهی ها معاصالت کنىؼحلىگیؽی اؾ 
ٍانؼ ةا ذامٝ ًک ٍگیـی اف ( 2؛ )کاؿ کنؼ ًممایىای ىةىمٍٯ کىٍؿ  ةین املٱٱی ًةت ذٱ

 .ػظاٰت ظاؿذی ػؿ ممایٲ ػاظٱی ا١٤انمتان
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 مؽوؾینوالیت 

  



 
 

425 
 

 

 نلنه ىلس واليت نيمؽوؾ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

 معؽفی .1
ـای ٌٱض ظاٌل ؿاهاین گقاؿه  ـػٳ ا١٤انمتانىای کٱیؼی گ٥تگٍ ى ًی یا٤ت ا ًمصٱی ة  ای م
ـٌف تؼٌیـ یا٤ت. ػؿ این ةصخ  ويـػؿ  الت کً  ـکق ٌالیت نیم ای مىٍؿتی اف ىفؿنز م

ـػان وامٲ ةٍػنؼ ٌ اورتاک کننؼگان آن اٜم اف ةاونؼگان مصٲ،  رسارس ٌالیت فنان ٌ م
ٍاٳ، اّٜای وٍؿای ٜٱام ٌ التاػان ةٍػنؼ. ًمناینؼگان ذامٝ  مؼنی، رسان ا٨

ـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ  ؿاهاین ن٩ىً  ٌالیتی ة
ـامٍن  ػایکنؼیٌنؼان  ـػٳ ا١٤انمتان پی ـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی م ةً شیخ ةـظی اف ة

ـػٳ نامیؼه می ـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ  ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی م وٍػ" یک ة
ىا ی ذامًٝ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان ػؿ  نياػ ٌ وتکً 11

ن٩ىً ٌٱض  34کىٍؿ ةا تيیً  ىای ٜاػی ػؿ رستارس تن ا١٤ان 45۱۱مىٍؿت ةا ةیي اف 
ـػیؼه الت. ـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گ  ة

 ، تؽکیث حمعیت و اوضاع فیافیهفاصتاؼ والیت: حغؽافی .2
ـکیث ذمٝیتی معتٱٖ اف لایـ ٌالیات شٍف  ف ةا ػاونت ت ذنٍب ا١٤انمتان  هٌالیت نیمٌـ

ٌٰی ةا ىىا  ٍیـاىٌ ةىا  مت٥اٌت الت. اف ٰصاٗ تاؿیعی اکرثیت ذمٝیت آن ةٱٍچ متنؼ 
ـػیؼ ًای ٨اةٲ مالشٙىاذـت يم مىآن  اکرثیت ىا  اذتامٛ پىتٍن ًالت ک هةاٜخ گ
 4۱متتا٨ی ىا  هقاؿ ىٌ ىا  ا، تاذکىػؿ ٌؼی این ٌالیت ؿا ةمافػ. ةٱٍچ  6۱ای  هٜمؼ

 نؼ. ىػ می ٤یٍؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ

ـ٨انٍنی آن( ةا کىٍؿ  گٍنۀ ًةةافؿگانی ) ًػؿ شاٰیک ـان ن٩ي ىای ٨انٍنی ٌ ٠ی ٍاؿ ای مر
ـػٳ این ٌالیت  های ٜمؼ ًکنؼ، ػٌمین پیى می ای ؿا ػؿ ا٨تٍاػ مصٲ ةافی هٜمؼ اکرثیت م

ٍاٰی هؼ. اکرثیت ٜمؼىػ می ؿا کىاٌؿفی تىکیٲ ٌٰم  ًکىا  مرتمٝات مصٱی لاکن ػؿ 
ـآٌؿػىمرص٣ٌ کىاٌؿفی  ـای آةیاؿی ٤ لیمتم  ًة هن ةٍٕؿ ٤قاینؼای فؿاٜتی واى همتنؼ ة
ٌاةمت ای ىةاونؼ. اف این ؿٌ ػؿ ٌٍؿت ظىکماٰی ٌ یا لایـ ٤کتٍؿ  می ًآب ػؿیایی 

ـاٌؿػ   متنؼ.ىای کىاؿٌفی این ٌالیت آلیث پؾیـ ى ها٨ٱیمی ٤

ای ةین ا٩ٍٰمی ٌذٍػ ػاؿػ، ىٌ تني ىا  ت٥اٌت ًةٝؼ اف ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان، ةاٌذٍػ آنک
ـػٳ  هٜمؼ ًةٱٍچ ػؿ ةّٝی لاشات، اما کؼاٳ مناٜفٌ ىا  ػؿ میان پىتٍن هةٍیژ  ػؿ میان م

ٍاٳ ةا ن٥ٍؽتـین اوعاً مصالت وان  همصٲ ؿط نؼاػ متنؼ ٌ اکرثاً اشقاب ىالت. رسان ا٨
 وٍنؼ.  می لیالی ػؿ تاله ةؼلت آٌؿػن شامیت آنان

ـان متاجـ الت، ػٰیٲ آن وایؼ الت٥اػ ـا هاین ٌالیت ٜمی٩اً اف کىٍؿ ای نی ٌ ٌلیٞ الٝاؿ ای
ـػٳ مصٲ اػٜا ػاؿنؼ کى ـان ن٥ٍؽ ةیي اف شؼ  ًمچنان لیالی ةاوؼ. اکرثیت م کىٍؿ ای

ف نگ ـػٳ مصٲيظٍیي ؿا ةـ ممؤٰین ٌالیت نیمٌـ ٌؼٌؿ ةـ٧ اف  ًگٍینؼ ک می میؼاؿنؼ. م
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ـان ةىلاشات  ٍاؿ ةا کىٍؿ ای ـ٤ان ًمر ف یک ا٨ؼاٳ ةیٕ وٍػ ٌ  منی ًپنؼاوت ًٌالیت نیمٌـ
ـای ٤ىاؿ لیالی الت٥اػ ًاف آن ةصیخ ٌلیٱ هآینؼای ىممکن الت ػؿ لاٯ   وٍػ.  های ة

ـانی ػؿ این ٌالیت ةٍیژ ىمچنان تاجیـ ٤ـ ى  هؼىمىا ًػؿ فنان نیق ةٍٕؿ ٨اةٲ مالشٙ هنگ ای
 ممان ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان، ؿا ٨اػؿىلایـ ٌالیات  ًة ًفنان، ػؿ م٩ایم ًوٍػ ک می
ن اف منقٯ کاؿ منٍػ می ـاف  هلافػ تا ةیٌـ  نؼۀ ؿا ػؿ فنؼگی اذتامٜی ای٥ا مناینؼ. ٌ ن٩ي ة

ذنٍب، این ٌالیت کمرت اف  هػیگـ ٌالیات شٍف  ًة ًاف ػیؼ اٌِٛا امنیتی، ػؿ م٩ایم
ٍاٰی  ًالت ةا ٌذٍػ آنک هٌِٝیت وٍؿه متاجـ وؼ ٌٰم ػؿ لٕض ةّٝی اف مرتمٝات ٌ 

ٌٰتی وایؼ ىای پىتٍن نىین چٍن ظارشٌػ انؼکی ى مؼؿػی ٌ شامیت اف ٜنارص ِؼ ػ
ٍاٰی  ًالشٙمب ٌٰم ی وٍؿویان ػؿ  ـلؼ. اما شٍّؿ ٌ نیٌـ ن٩آ  ًای ظارشٌػ ٌ ػالؿاٳ کىة

ٌٰتی ٌ ل٥ـ ة ـػػ ٌ شمٲ ٌ ن٩ٲ ٜنارص ِؼ ػ ةاوؼ، ةؼٰیٲ  می ـاهٱمنؼ ٌ ٤ىٌالیات  ًت
ـای ٜمٱیات  ـػیؼىتٍلٖ نیٌـ  ًای پیٍلتىاذ ٌٰت تّٝی٦ گ ـ٤ؼاؿ ػ الت. اف ػیؼ  های ٔ

ٍاٰی ظارشٌػ مصٲ لرتاتیژیک ةىامؿ ٌٰم آیؼ. ذمٝیت این  می امنیتی ٌ لیالی م٨ٍٝیت 
ػؿ این ٌالیت ةیىرت تمٱٖ ػاوتنؼ ٌ ىا  ةٍٕؿ لنتی ةٱٍچ ًمتنؼ کىةعي ةیىرت پىتٍنتاؿ 
ٍاٰی ک ٌٰم ـکق این  ف  ٠ًـ٠ـی ممآم الت ػؿ فمان ؿژیم ٔاٰتان ة ًة ًم ـکق ٌالیت نیمٌـ م

  ةٍػ. هتتؼیٲ وؼ

ٌامؼاؿ ؿ ىةا ٌذٍػ تاله  ـاػ ممٱکی ػؿ ؿیالتىای ػ ٌٰتی، ىا  ربی ٌالیت لٕض پایین ا٤ ػ
ٍاٰی ه٤ماػ گمرتػ ٌٰم ٌٰتی، نا امنی ػؿ ةّٝی اف  ای ػٌؿ ػلت ٌ ى، فیـةنای ِٝی٦ ػ

ـکقی اف ذمٱ ًتٍذ شکٍمتؼاؿی مصٱی  ًمتنؼ کىای ىچاٰي  ًٌ کمک کمرت شکٍمت م
 ػؿ نیمـٌف ةا آن ؿٌةٌـ الت. 

 های مناؾعه: مزؽک هتزلیل مناؾع .3
ف اف ةؼتـین وکٲ تىؼػ ناوی اف وٍؿوگـی ک ذنٍب  هلایـ ٌالیات شٍف  ًٌالیت نیمٌـ

اف  هةعي ٜمؼ ًالت. این ػؿ شاٰیمت ک همٍؤن ةا٨ی مانؼ ًا١٤انمتان ؿا متاجـ لاظت
ـان، ةٍٕؿ گمرتػىلاشات  هاین ٌالیت، ةٍیژ   ًک هٜاؿی اف تن٥یؾ ٨انٍن ةٍػ هم رسشؼ ةا ای

ـای ٨اچا٧ ٌلیٞ ةٍیژ  ٍاػ معؼؿ م هرشایٖ ؿا ة  الت.  ًیا لاظتي٨اچا٧ م

ٍاٰی  ٌٰم ـا های ٌیژ ىای ظارشٌػ ٌ ػالؿاٳ چاٰي ىػؿ  ای مٱی امنیتی ا١٤ان ىنیـٌ  ؿاه٤
 هشکٍمت مصٱی ػؿ این ػٌ مصٲ ظیٱی ِٝی٦ ةٍػ ًوٍػ ک می ًٌذٍػ ػاؿػ. چنین پنؼاوت
ـا نؼاؿػ تا شیٕ ٍان آن ـاکق ٜمؼ ًٌ ت ـاتـ اف م ؼ. ىآن گمرته ةؼ هن٥ٍؽ ٌالشیت ظٍػ ؿا ٤

ٌٰتی  هاین ٦ِٝ ةاٜخ وؼ ًػؿ نتیر ٍاٰی تصت کنرتٌٯ ٜنارص ِؼ ػ ٌٰم الت تا این ػٌ 
ـنؼ. ٤کـ ـاؿ گی گی  هاف ظال میان ظارشٌػ ٌ ممؤٰین ٌیژ  هٔاٰتان ةا الت٥اػ ًوٍػ ک می ٨

 ًاین الت ک ًیت ؿا متاجـ لاظتامن ًانؼ. ٜامٲ ػیگـی ک های وان ؿا اؿت٩اء ةعىیؼى
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ف، ةٍٕؿ ٌیژ ىةّٝی اف ٜٱام ٌ مال  ـکق ٌالیت فؿنز، اؿتتأات  های م٩یم ػؿ نیمٌـ ػؿ م
ـِی ٌ نقػیک ؿا ةا وٍؿویان ک ـاؿ منٍػى ًوتک ٤ً ـ٨ ـان ممت٩ـ الت، ة  انؼ.  های وان ػؿ ای

ٌٰتی ٌ ذامٝ د نیٌـ  ًـاك ػاؿنؼ کىمؼنی  ًممؤٰین ػ املٱٱی وایؼ ای نٙامی ةین ىةا ظٌـ
ای امنیتی ا١٤ان آمٍفه کا٤ی ىنیٌـ  ًگٍینؼ ک می ٌِٝیت امنیتی ٌظیمرت وٍػ. آنان

ٍاذيانؼ ٌ اف ٰصاٗ تر هنؼیؼ چاٰي  ًمتنؼ. تىٍیي ٌذٍػ ػاؿػ کى ًیقات نیق ةا کمتٍػ م
ـای نیٌـ  ٍاىةقؿگ ة مناینؼ ٌ ٌؿٌػ  ًؼ ةٍػ تا آنان ةا وٍؿوگـی م٩اةٱىای امنیتی ا١٤ان ظ

ٍاؿ ؿا کنرتٌٯ کننؼ.ىای ىاین ٜنارص اف کىٍؿ   مر

ف ةىؼت اف ظىکماٰی ا٨ٱیمی متاجـ وؼ ًاف آن ذاییک ـػمان مصٱی هنیمٌـ ، اف ػیـ فمانی م
ـکقی وؼ ٌٰت م ـلانی ٌ آةیاؿی این ٌالیت ىالت تا لیمتم  هٔاٰث کمک ػ ای مٍذٍػ آة

ٱمنؼ ىآب ؿا اف ٌالیت  ًـٰىکـی کيکاناٯ نتٍػ ةعىؼ. کاؿ ةافلافی ةنؼ کامٯ ظان ٌ يؿا ة
ـکقی ٌٜؼ می این ٌالیت ًة ٌٰی کاؿ این  هوؼ هػاػ هؿلانؼ اف ػیـ فمانی تٍلٖ شکٍمت م

ژہ  الت.  هنامتاٳ ةا٨ی مانؼىا  پٌـ

ـای مرتمٝات مصٱی متنی ةـ ةى هٌٜؼ  ًرت لاظنت ٌِٝیت امنیتی ٌ تٍلٝيای شکٍمت ة
ـنام الت. نا امنی  های ٌلیٞ ناتکمیٲ ةا٨ی مانؼ گٍنۀ ًةای انکىا٤ی مصٱی ى ًػاػن ة

ٍاٰی ًپیٍلت ٌٰم ٍاٰی  هةٍیژ ىا  ػؿ ةّٝی اف  ای ػالؿاٳ ٌ ظارشٌػ لاکنین مصٱی ؿا ىٌٰم
٩٤ؼان آب ؿلانی  هظؼمات ناچیق تٍلٖ ممؤٰین مصٱی ةٍیژ  ًالت. اؿای ًمایٍك لاظت
ٍاٰی  ٌٰم ـػٳ مصٲ این شن ؿا  ًاف ظىکماٰی، ة های متاجـ وؼىػؿ  الت  ها٩ٰاس منٍػم

ـػ ًک ـامٍوی لپ انؼ. رسافیـ وؼن  هوؼ هگٍیا آنان اف ٔـ٣ شکٍمت مصٱی ةؼلت ٤
ـان مٝاٌػت منٍػ ًا١٤ان ک ًپیٍلت ٱمنؼ ٌ ىٌ ةیراوؼگان ػاظٱی اف ٌالیات  هاف کىٍؿ ای

ٌاؿػ ـاه٤ ٌٰتی  ػؿ لاشات رسشؼی  ًمنایؼ. مرتمٝات ک می ٤ىاؿ ةیىرتی ؿا ةـ ظؼمات ػ
م آٌؿی ـاى٦ِٝ شکٍمت ٌ ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ٤ ًـاك ػاؿنؼ کىکننؼ  می فنؼگی
ٍاػ معؼؿ ٌ لایـ ٤ٝاٰیت يتم ٌٰتی، ٨اچا٧ م ـای ٜنارص ِؼ ػ ـ٨انٍنی وٍػ.ىیالت ة  ای ٠ی

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ناکامی شکٍمت ٌ  ًة ًاورتاک کننؼگان ةٍٕؿ پیٍلت ي:تلىیت انکناف اكتياظی احتامع

ٍانمت ًمنٍػنؼ ک هانی اواؿ يذ ًذامٝ ـػن کمک  هانؼ اف ٔـی٪ پیاػ ًنت ای انکىا٤ی جتات ىک
ایتی ة ـٌف ممت٩ـ لافنؼ. ناِؿ ـٌت  ًگؾوت ىًٔی ػ ًک هؿلیؼ هؼىمىا ًؿا ػؿ ٌالیت نیم ٤

ػاٰـ ىا  مٱیاؿػ ًةا ٌذٍػ آنک ًوؼ ک می هالت ٌ مایٍلی ػیؼ ًای ظٍةی اف ػلت ؿ٤تى
ـٌف تا ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان مبرص  ًامـیکایی تٍلٖ ذامٝ ـػٳ نیم ٌٰی م نٍف ى٣ ؿلیؼ 

ـنؼ.  می م اف ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ؿنزى  ة
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 :اؿات اورتاک کننؼگانيةـ الاك ا٘

ای ىآب ؿا یکی چاٰي  ًمچنان وامؿی فیاػ اورتاک کننؼگان ٩٤ؼان ٌ کمتٍػ پیٍلتى
ـػٳ اف شکٍمت  ًتىعیَ ػاػنؼ ک هٜمؼ نیاف الت این مّٝٲ ةٍٕؿ رسیٞ شٲ وٍػ ٌ م

ٍالت ًمنٍػنؼ ک می وؼیؼاً انت٩اػ ژہالت  ًنت ای فیـةنایی لیمتم آةیاؿی ؿا ٜمٱی ى پٌـ
 کنؼ.  می تٍػ ٌِٝیت کم آةی کمکياین کاؿ ظٍػ ػؿ ة ًمنایؼ ک

ٌٰی تاکنٍن ا٨ؼ می هةنؼ کامٯ ظان ؿا ػٌةاؿ  ًالت ک هػاػ ه"شکٍمت ٌٜؼ ـػلافػ   هاٳ نک
ـما الت. این ٜمٲ ظٍػ ةاٜخ ىنٍف ىالت ٌ ظىکماٰی ػؿ رسارس ٌالیت تا  م شکم٥

ـػٳ ؿا مرتٍؿ لاظت هالت، ٩٤ـ ؿا افػیاػ ةعىیؼ ه٩٤ؼان کاؿیاةی وؼ تا ةا ٔاٰتان  ًٌ م
ـا ةا آن شامیت کننؼ." )ةاونؼىٌ ٜایؼاتی ةؼلت ةیاٌؿنؼ تا ٤امیٲ  هیکرا وؼ  های وان

 مصٱی، چاؿةـذک(

ـػنؼ کمقیؼ  تٍلٖ  ًةـ این وامؿی فیاػی اورتاک کننؼگان اف ٤ىاؿ اِا٤ی یاػ آٌؿی ک
این  ًاف لاشات ناامن ة ًوامؿی فیاػی اف مٝاٌػت کننؼگان ٌ ةیرا وؼگان ػاظٱی ک

ٌاؿػ می ٌالیت رسافیـ  وٍػ.  می وٍنؼ، ةـ ظؼمات اذتامٜی ٌ مناةٞ مىرتک 

ا ةٍٕؿ کامٲ ػؿ ذمٝیت فؿنز يآن ًآینؼ ک می این ٌالیت ًقؿان تن اف لایـ ٌالیت ةى ً"ة
ذـیان  ًالت. شکٍمت ٨اػؿ نیمت ک هٌ این امـ لٕض ةیکاؿی ؿا ا٤قایي ػاػ هاػ٠اٳ نىؼ

 ؿا مؼیـیت کنؼ." )یکنت اف التاػان ٌالیت فؿنز(ىا  اذـتياین م

ةّٝی اف اورتاک  ًػؿ شاٰیک :تؽوید رکىمتعاؼی صىب و اكعام ةؽ ضع فقاظ اظاؼی
ٌنی ؿا ػؿ اٌِٛا ناامنی وامٲىای مىٍؿتی ٤کتٍؿ ىکننؼگان ةصخ  ػاننؼ  می ای ةیـ

ای ظاؿذی ٌ ٥٠ٱت تٍلٖ شکٍمت کاةٲ( ىای کىٍؿ  ه)ةىمٍٯ ن٥ٍؽ ةی جتات کننؼ
منا٤ٞ وعٍی تٍلٖ  ًوامؿی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان ٤ماػ اػاؿی ٌ ٜال٨منؼی ة

ٍامٲ ٜمؼ ًممؤٰین ٌالیتی ؿا اف ذمٱ ـا هٜ  ػاننؼ.  می تامٜیاذ ه٩٤ؼان ؿ٤ا ؿاه٤

ـا ةـ الاك منا٤ٞ وعٍی وان ٌ  ـاػ مـةٍٓ ةعٍػ وان ٌٰتی ا٤ ٍاؿ لاظنت ى"ممؤٰین ػ  ؿاهم
ـان ؿا ةکاؿ ـای ةص ـای ممؤٰیت  می ة ای اذتامٜی وان، ىگامؿنؼ. آنان ةعأـ ٜؼٳ اذ

 مناینؼ." )یکنت اف ةقؿگان فؿنز( می ؿا تـٌیز ًمناٜف
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ٍانی شکٍمت ٌ نا امنی ؿا  ای مىٍؿتی اؿتتآىیکنت اف وامٱین ةصخ  ای  گٍنۀ ًةمیان نات
 م پیٍنؼ ػاػ. يممت٩یم ة

ٍانیؼ ةا ػاونت یک شکٍمت ِٝی٦ امنیت ظٍب ػاوت می "آیا وام ةـ ىا  ةاویؼ؟ ت٩ـؿ ًت
ٍانایی ٌ ا ـ٤تىالاك ت ـػاظت ةیىرت پٍٯ ٌٍؿت ًةٱک ًٱیت ٌٍؿت نگ ـػ.  می ةـ الاك پ گی

ـػاظت وؼ ًفمانیک ٌٰین کاؿه این الت تا مٍاؿ٣ پ اه ؿا اف  هیک وعَ م٩ـؿ وؼ ا
 ٍ ـ٨انٍنی چٍن ؿو ٍاػ معؼؿ ػٌةاؿ  ًٌ مٝامٱ هٔـی٪ ٜایؼات ٠ی ةؼلت  هةا ٨اچا٨ربان م

 ةیاٌؿػ." )ژٌؿناٰمت، فؿنز(

مناینؼ نیق ٌذٍػ مىکالت ٤ماػ اػاؿی  می ًػؿ شکٍمت ٌالیتی ای٥ای ٌ٘ی٥ ً"شتی آنانیک
ف اف ٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی ک هؿا تاییؼ منٍػ ٌٰتی  ًانؼ. ما ػؿ ٌالیت نیمٌـ ػؿ اکرثیت اػاؿات ػ

این یک مىکٲ ةقؿگ الت ٌ اگـ شکٍمت  ًکنم ک می ةـیم. من ٤کـ می کنؼ ؿنز می ةیؼاػ
ـ٤ٍٛ منایؼ، لایـ مىکالت ػیگـ ة ـا م ٍا ًآن ٌٰت، فؿنز(ىآلانی شٲ ظ   ؼ وؼ." )کاؿمنؼ ػ

ـای تٝؼاػی ةیىرت اف اورتاک  ٍاػ معؼؿ ىا  کننؼگان ةصخة  ًمتىمىٍؿتی گ٥تنؼ، تراؿت م
ـکقی ٤ماػ اػاؿی ػؿ ػلتگا ای مٱی امنیتی ا١٤ان ؿا ىػؿ ػاظٲ نیٌـ  هشکٍمت، ةٍیژ  هم

 ؼ.ىػ می تىکیٲ

 ًالت ک هوؼ هؼىمىات: ؾ مخاؾامعافیت ا هرامیت اؾ راکمیت كانىن و ؼفیعگی ة
ٍاػ معؼؿ وامٲ انؼ ػؿ ٌالیت نیمـٌف شاکمیت  ًمٝا٤یت اف مرافات کمانیک ػؿ تراؿت م

ـاؿ ػاػ  الت.  ه٨انٍن ؿا وؼیؼاً تصت تاجیـ ظٍػ ٨

 گ٥تاؿی اف یک ةـفگ ٨ٍمی ػؿ فؿنز.

اٌٱی  ًٌ ٩٤ؼان شاکمیت ٨انٍن ؿیىا، مٝا٤یت اف مرافات ىةّٝی  ًةـ الاك گ٥ت
ـػٳ ٠ـیث تٕتی٪ ٨ًانٍن رص٤اً ةـ ٜٱی ًالت. وامؿی فیاػی وکایت ػاوتنؼ ک ًمناٜف  م
ـػػ ػؿ شاٰیک می متنؼ. وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ىلایـین اف این امـ ممتحنی  ًگ

ٌٰتی ةٍیژ  ًاػٜا منٍػنؼ ک ٍٰین مٱی ا١٤ىنیـٌ  هممؤٰین ػ ان تعٕی ای مٱی امنیتی ٌ پ
 :متنؼ تا تٕتی٪ کننؼگان آنىکننؼگان اٌٱی ٨انٍن 
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ٍاٯ الت٪ ظأـ ٌٰم ـایم  ًنىان لاظت ک یکنت اف ةقؿگان ٨ٍٳ ٌ  مٝا٤یت اف مرافات ذ
 مىکالت ذاؿی الت.  هػٰیٲ ٜمؼ ًگؾوت

ای مىٍؿتی انٝکاك ىاشمالات تٍلٖ وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةصخ  ًاینگٍن
ٍانی ىت٨ٍٝات وان ةا ش٩ای٪ مٕاة٩ت ٌ  ًؿلیؼنؼ ک می ةؼةین ةنٙـ ًوؼ، آنانیک هػاػ مع

ـػ هآنان تىعیَ ػاػ ًاین مىکالت، ک هآینؼ ًنؼاؿػ، ٌ ة ـامٍوی لپ ٌٰی ةؼلت ٤  هةٍػنؼ 
 الت، ةمیاؿ ظٍوتین نتٍػنؼ.  هوؼ

وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ٌٱض، ػؿ لٕض  ه:تلىیت ىلس و ؼونع ميالز
ـاػی  ًمنٍػنؼ. ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک می مٱی ٌ ٌالیتی، انت٩اػ ا٤

ن اف چاؿچٍب وٍؿای ٌٱض، ٌذٍػ ػاؿنؼ ک ـای کاؿ مٍجـ  ًفیاػی ػیگـی، ةیٌـ ـ٤یت اذ ٘
ـای ٌٱض ؿا ػاؿنؼ ةىمٍٯ اّٜای وٍؿای ٜٱام ٌ اّٜای وٍؿای ٌالیتی.  ة

یکنت اف این اّٜا چنین  ًشتی اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض اف این کاؿ انت٩اػ منٍػنؼ، ک
 اؿ ػاوت: يا٘
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ٍالتنؼ این أمینان ؿا ةؼ می ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ٌنؼ ٌٱض اف پایین تـین  ًنؼ کىظ ؿ
ةا وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ  ًوٍػ ٌ واکی ةٍػنؼ ک می یٝنی اف ةٕن مرتمٝات آ٠اف ًن٩ٕ

ـػ. منی ٌٍؿت های وان ةٍٕؿ ٌلیٞ مىٍؿ ىمٍؿػ ٤ٝاٰیت   گی

ـلان کٱینیک مصٱی ةیان ػاوت.  این مٍٍِٛ ؿا یکنت اف ن

ـاگیـ ٌ الالی  ًوامؿی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان ٜال٨ ٌنؼ ٌٱض ٤ ـای ؿ منؼی وان ؿا ة
ـکق آن ةاالی ةؼلت آٌؿػن نتایز ٜمٱی ةاوؼ تا اینک ًاؿ منٍػنؼ کيا٘ ـای يیک ن ًمت اػ ة

 ای تیٍؿیکی. ىةصخ 

ٌنؼ ٌٱض  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ً، وامؿی فیاػی اورتاک کننؼگان ةًةٍٕؿ ظالٌ م٩٤ٍیت ؿ
ـػ الت ٌ ىممؤٰیت  ـاػی انتٍاب وؼـ ٤ ػؿ  ًوٍػ ک ًگؾاوت هنتایؼ ػؿ گٌـ وامؿی ا٤

 مناینؼ.  ًمٍؿػ آن ٤یٍٱ

 ای مؽظمه هتىىی .5
ای ىتٍلٖ اورتاک کننؼگان ةصخ  ًالت ک ًاػاتی ةنا یا٤تيؽیٲ ةـ پیىن ایى ًتٌٍی

ـػیؼ ًمىٍؿتی اؿای ـانی  ًانؼ تا ة هوؼ ًالت ٌ چنان ٔـش هگ ػؿ  ًای ک های ٌیژ ىنگ
ـػیؼ  الت، ؿلیؼگی منایؼ.  هٌالیت نیمـفٌ تحتیت گ

ژہاوت١اٯ فایی اف ٔـی٪ ٔـس ( 1) :تلىیت انکناف اكتياظی احتامعی ای انکىا٤ی ى پٌـ
ـات ظىکماٰی مٍلمی  ًلاظنت تؼاةیـی ک هپیاػ( 2؛ )ةا ٩٤ـ هؼ٤منؼ ٌ متاؿف ى ٍانؼ تاجی ةت

ژہاکامٯ کاؿ  هؼ، ةٍیژ ىي ػىؿا کا ای ةنؼ کامٯ ظان ٌ ةافلافی کاناٯ آةیاؿی ى پٌـ
 ؛ـٰىکـیين

ٌنؼ ةکاؿ گامونت ٌ ( 1) :فقاظ اظاؼی هتؽوید رکىمتعاؼی صىب و اكعام ةؽ علی تامین ؿ
ٌٰتیىانتعاب ةـ الاك ا ـای کاؿمنؼان ػ ٌٰت اف ٔـی٪ ( 2؛ )ٱیت ة اؿت٩ای لٕض اٜتامػ ةـ ػ
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ٌٰتی ػؿ متاٳ لٍٕس اٜامٯ ٌؼا٨ت ـٔـ٣ لاظنت آنٝؼ( 3؛ )تٍلٖ ممؤٰین ػ ممؤٰین  هة
ٌٰتی ک  ؛متنؼى٤ماػ اػاؿی  ًمصکٍٳ ة ًػ

 ًةعىیؼن ة ًظامت( 1) :معافیت اؾ مخاؾات هرامیت اؾ راکمیت كانىن و ؼفیعگی ة
ٍاػ معؼؿ ػلت ػاؿنؼ ًآنانیک ه، ةٍیژ همٝا٤یت اف مرافات گمرتػ  همتاؿف ( 2؛ )ػؿ تراؿت م

ؼان و٥ا٤یت ػؿ لیمتم اف ٌالشیت ٌ ؿ٤ٞ ٩٤ ه٨ٍی ةـ ِؼ ٤ماػ اػاؿی، لؤ الت٥اػ
ای ذؼی ىتعٕی  ًة ًػؿ گؾوت ًةـؿلی ٌ مرافات منٍػن آنانیک( 3؛ )ٜؼاٰت ذنایی

 ةاونؼ.  می ميمتةىــ ش٧ٍ٩ 

ٌنؼ کاماًل  ًةعىیؼن ٌٱض ٌ مٍاٰص ٌلٝت( 1) :هتلىیت ؼونع ىلس و ميالز تا این ؿ
ٍاٳ ٌ گـٌ  ٍا منایؼىای معتٱ٦ مؾى ها٨ ةا مرتمٝات  هوامٲ لاظنت ٌ مىٍؿ ( 2؛ )تی ؿا اشت

 ت ت٩ٍیت ٌؿنؼ ٌٱض.يمصٱی ػؿ لٍٕس اٌٱی ذ
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ٤رشػ ؿاه ًاین ن٩ى ـ٤ی ًٌ ممایٱی ؿا ة ای کٱیؼیى ًای اف یا٤ت هة ـػ  می مٝ گی

ـکق گـٌ ىوکٲ مىٍؿت  ًةىا  ػؿ ذـیان مىٍؿت ًک ـاػی ٌ ى ًی، مٍاشتىای متم ای ان٥
ـػٳ ػؿ ٌالیت  ـػیؼ. این مىٍؿت ؿاهٱمنؼ ىرسٌی نٙـیات ةا مناینؼگان م  ًةىا  انؼافی گ

چی ةا ىوکٲ ةصخ  ـػ ٌ  هتن اف اورتاک کننؼ 5۱ای گٌـ انراٳ  فن هاورتاک کننؼ 25گان م
ـػیؼ. چی ػؿ ٌالیت ىةصخ  ةنا ةـ مىکالت امنیتی گ ـػیؼ. ىای گٌـ  ٱمنؼ مصؼٌػ تـ گ

ـػٳ کىگ٥تگٍ  II ًمنصیخ ةعىی اف مـشٱ این مىٍؿت  ًذامٝ ًوتک 11تٍلٖ  ًای م
ٍا ًا١٤انمتان ةةىــ ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًمؼنی ة  45۱۱ی اف ىمنٍٙؿ نٙـظ

ـای ٌٱض )یک ن٩ى ؿاه ًن٩ى 34تا  هانؼافی وؼ ؿاهتن ا١٤ان ٜاػی  ـای  ؿاه ًمصٱی ة ـ ىة
ـػػ.  ٌالیت( ٔـس گ

ـا اف ٌِٝیت ذنگ ًاین ن٩ى ـای ٌٱض ٨ٍؼ ػاؿػ تا تصٱیٲ ذامٞ ی ؼ ٌ ىػ ًاؿای مصٱی ة
ـای اٌؿػن جتات ٌ ٌٱض ػایمی ػؿ ى ؿاه ـا ة  ؼ. ىػ ًٱمنؼ اؿایىای شٲ ٜمٱی ای

 و فیافی ظؼ حمعیت منافی، معلىمات ظؼ مىؼظ فاصتاؼ حغؽافیایی .2
 لمنع هوالیت 

ٌا٨ٞ وؼىٌالیت  ف ٌ ٤ ةا ٌالیات الت. هٱمنؼ ػؿ ذنٍب ٠ـةی ا١٤انمتان  ػؿ  ـاهنیمٌـ
ػایکنؼی ٌ ٠ٍؿ ، اؿفگان ػؿ ذنٍب ٌ ةا ةا ایاٰت ةٱٍچمتان پاکمتان، اؿ ػؿ رش٧ى٨نؼ ،٠ـب

کیٱٍمرت مـةٞ ٌ  61829ؼ ىپٍوي میؼ ًای ؿا ک ًلاش .ةاوؼ می م مـفى ػؿ وامٯ
ٍاٳ معتٱ٥ی ًک هةٍػ ةقؿگرتین ٌالیت ا١٤انمتان ٌ ػاؿای  الت هؿا ػؿ ظٍػ ذای ػاػ ا٨

ٍٰیؼ  یکی اف ٱمنؼىٌالیت  .ا٨تٍاػی متتنی ةـ فؿاٜت الت ٌت ٌالیات اٌٱی کىت 
ٍٰیؼ ان نیق ؿٌ ة ًک هةٍػ ظىعاه ػؿ ا١٤انمتان ـان ٌ  .ةاوؼ می ا٤قایي ًت ٍاٰی ة١ ٌٰم ػٌ 

ٍاٰی نٍفاػ نا امن ةٍػ ًی ةيای منتى هذاػ وٍػ می هاػاؿ  وٍ تٍلٖ ٔاٰتان هػ ٌ  هٌٰم
ٌٰتیٌ ةـظی اف ظؼمات  کمک اؿلاٯ ٍاٰی معتٲ منٍػ ًؿا ة ػ ٌٰم  ًمىػؿ  .الت هاین 

ٍاٰی  لنگین ٌ کرکی شاکمیت  ًمٍلی ٨ٱٝ ٱمنؼ ماننؼىای نا امن وامٯ ٌالیت ىٌٰم
ٌٰت تن ٍاٰی ظالٌيػ ٌٰم ـکق  ، مٍٍِٜات امنیتی ٱمنؼ ػؿگیـىالت. ٌالیت  هوؼ ًا ػؿ م

 .الت ای انکىا٤ی نیقىشکٍمتؼاؿی ٌ چاٰي 

 ًک قاؿ کیٱٍمرتىةیي اف یک  ػؿافای ًةاوؼ ة می ٱمنؼىؿٌػ  ا١٤انمتان ًةقؿگرتین ؿٌػظان 
ٌ  هٱمنؼ ؿلیؼىٌالیت  ًگؾؿػ ة می ػایکنؼی ٌ اؿفگان، لپن ةامیان ٌالیات ٌؿػک اف

ف ظتم ًلپن ة ـای اةیاؿی مقاؿٛ کىاٌؿفی ػؿ ٌالیات  ًک .وٍػ می ٌالیت نیمٌـ اف اب ان ة
ٍاٰی ت٩میم وؼ 14 ًٱمنؼ ةىٌالیت  .وٍػ می همؾکٍؿ الت٥اػ ـکق ان و الت هٌٰم ـ يم

ٌن٪ ان الت هٰىکـ گا  .ٌ ةافاؿ پـ ؿ



 
 

431 
 

 

 نلنه ىلس واليت هلمنع ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ٜٱیقی، ةاؿکقی، ىا  مرتین ٨تایٲ انيم ًک متنؼىىا  ٱمنؼ پىتٍنى لاکنین ٌالیت اکرثیت 
ـکی، لٱیامن ظیٲ ٌتی ،ت ، کاکـ ،نیافی، تٍظی، نٍؿفی،الصا٧ فی، اٰکٍفی، پٍپٱقی، ظـ

ٌتانی، ، ٌا٤یان ٍگیانیٍتک ٌ ىػ ٨ٍٳ ةٱٍچ ػؿ  ی نیق افيتٝؼاػ ٨اةٲ تٍذ .ةاونؼ می ظ
ٍان اف می ای ا٨ٱیت ػیگـى هاف ػیگـ گـٌ  .میکننؼ ٱمنؼ فنؼگیىٌالیت  ذنٍب ، اى هقاؿ ى ت
ـػىا  ٌ لیکىا  تاذیک  .یاػ ک

ٍان من٩ٕ ًٱمنؼ نیق اف ان ةىٌالیت  اؿىامننؼ ٨نؼى وٍػ  می شاٌٱعیق ٌ پـ ػؿامؼ یاػ ًٜن
ٍاشی ذنٍةیةا ا٨تٍاػی  ٌاةمت ًک متتنی ةـ فؿاٜت معٌٍٍا ػؿ ن کىت ٌ  ًة ًا٨تٍاػی 

ٍٰیؼ ٍاؿی ٌ گنؼٳًای کتان )پنتى ًػان ت ػؿ وامٯ ٌالیت  .ةاوؼ می ( چاؿ م١ق، نعٍػ ،ذ
ـاکق مچنان این ٌالیت اف ةقؿگرتینى .ػاؿػ ـتيانگٍؿ ٌ اناؿ نیق و، ةاػاٳ مىٱمنؼ ى  م

ٍاػ معؼؿ ػؿ ا١٤انمتان  ٍٰیؼ م ـتت ةٝؼ اف کىت تـیاک گنؼٳ.التکىت ٌ ت ػٌٳ  ًػؿ م
ـاؿ ػاؿػ ٤ٝاٰیت  ًػؿ شاٰیک، ةاوؼ می ا٨ینىػ ةمیاؿی اف منتٞ ػؿ امؼ اما تـیاک ةقؿگرتین.٨
ٍانؼ ة ا٨تٍاػی ػؿ این  اؿفه" ها٤قایي " فنریـ  ًوؼت ة ًتٝؼاػ کمی اف کاؿا٤ـینان میت

 ای ا٨تٍاػیى ٤ٝاٰیت ػیگـ ًاف ذمٱ ػامؼاؿی ٌ ظؼمات شمٲ ٌ ن٩ٲ.منایؼ ٌالیت کمک
ـای  ًالت ک هػیؼ ًاف ظىکماٰی ٌؼم ًػؿ گؾوت این ٌالیت .ةاوؼ می نتایز فیانتاؿی ة
ٍٰیؼات فؿاٜتی )لیٱٍ( یعچاٯ ؼاؿیينتٍػ مصٲ نگ .الت ًا٨ین ػاوتىػ ـای ىا  ت ة
ٍ ينگ  .ةاوؼ می اف ػیگـ مىکالت ػؿ این ٌالیت هؼاوت می

ٍاػ ػؿ ٌالیت ةمیاؿ پایین ةٍػ ـػان هلٕض ل ٌ ػؿ فنان  8تا % 5ةین % ٌ ػؿ ٌؼ ان ةین م
ؼ اف ا٥ٔاٯ ةین لنین  6ا %يتن.ةاوؼ می %1  هػؿ مکاتث جتت ناٳ منٍػ لاٯ 13تا 6ػٌؿ
ـاکق معتٱ٦ ٌصی ػؿ ٌالیت  .انؼ یک  مناینؼ؛ می وکٲ اةتؼایی ٤ٝاٰیت ًة ًک ٱمنؼىم

ـکق ٌالیت ًو٥اظان ٍاٰی ػیگـ ػؿ ًو٥اظان ًٌ ل ػؿ م کٱینیک  56.مٍذٍػیت ػاؿنؼىا  ٌٰم
ـا٨تت  425ٌ  ـکق م  .ةاونؼ می کاؿ ًٱمنؼ مى١ٍٯ ةىنیق ػؿ  ای ٌصیىم

 هانىاع و عىامل مناؾع: هتزلیل مناؾع .3
ٍاؿ ٨نؼىةا ٌالیت  ًػؿ م٩ایم ػؿ اظتیاؿ  می ؿايلاشات م ٱمنؼىٌالیت  ٔاٰتان ػؿ اؿىمر

ٍاٰی ًاف ذمٱ ٌ تمٱٖ ػاؿنؼ ًػاوت ـان ٌٰم ـا  تصت کنرتٯ کامٲ ًمیتاوؼ ک ة١ ٔاٰتان ٨
ٍاٰی ٜمٱیات ًیچ گٍنى .ػاؿػ ٌٰم ـای ةاف پن گیـی  ٌ ٔاٰتان ػؿ  هانراٳ نىؼ نٙامی ة

ٍاٰی گىت ٌ گؾاؿ ٌٰم ـان لاکنین .کننؼ می امنیت ػؿ این  ٍاٰی ة١  ًػاؿنؼ تا ة هاذاف  ٌٰم
ٍاٰی  ٍاؿ ٌ ٌالیت ٨نؼىای ىٌٰم ةـ  ًمن٩ٕ ًة ًاؿ ل٥ـ کننؼ اما ممکن الت فمانی کىمر

ـنؼ ة ـاؿ ةگی ـلي ٨ ـػنؼ اف لٍی ٔاٰتان مٍؿػ پ  ل٥ـ ًفمانی ک اوعاً مین ظأـى ًمیگ
ـاوعاً  کنننؼ می ٌٰت  وٍنؼ می مٍصتتىةا ةی میٱی ةا لای أالٜاتی اف این  ًیچگٍنىػ

ٍاٰی نؼاؿػ تن  ًوٍػ ةـظی اف کاؿمنؼان ةی ٔـ٣ ٌصی ٌ آمٍفوی ػؿ لاش می ا تٍٍؿيٌٰم
ٌاظـ لاٯ .ةاونؼ ًشاکمیت ٔاٰتان شٍّؿ ػاوت ٍاٰی" ػ 2۱13ػؿ ا ترص٣  ًة وٍ" هٌٰم
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ٍاٰی نٍفاػ مصؼٌػ ة .ٔاٰتان ػؿ امؼ ٌٰم ٌٰت ةاالی  ىا ً تٝؼاػ کمی اف ٨ـی ًتمٱٖ ػ
ٍاٰی  می ٌٰم  2۱13اؿ لاٯيای وؼیؼی اف ةىػؿگیـی  ًای لنگین ٌ مٍلی ٨ٱٝىوٍػ.ػؿ 

ٌٰتی ؿط ػاػىةین ٔاٰتان ٌ نیـٌ  ٍاٰی ٌ ٍٔؿ کٲ اگـ یک ٔ ًة .الت های ػ ٌٰم ـکق  ـ٣ م
ـػ ٔـ٣ ػیگـى هذاػ ـا٣ ان ؿا ةگی ـا٣ تمٱٖ پیؼا میکنؼ ًةـ لاش ای أ ػؿ ةمیاؿی  أ

ٌگانگی ٌذٍػ ػاؿػى ًاف ٨ـی  .شٍّؿ ٔاٰتان ػؿ ؿٌف تمٱٖ شکٍمت ٌ ػؿ وث ای این ػ

ـٌد نیـٌ  ٌٰتىنیـٌ ، ای ةین املٱٱیىةا ظ ایی ىةا لالس  ای امنیتی ا١٤ان ةا ٜنارص معا٦ٰ ػ
ٍا اف نٍٛ اةتؼایی یکمان ٌ ای ةمیاؿی ىمٍذث تىؼیؼ ذنگ  ًامـی ک نؼ ةٍػىػؿ ذنگ ظ

ٍا  نیقمٍیؼ این امـ تٱ٥ات مٱکی ًای ةعي ش٧ٍ٩ ةرشػؿ فمینى ًشؼٌػی یا٤ت تا ؼ وؼىظ
ٍاشی ک.ةاوؼ می  ای امنیتی ا١٤ان ػؿىػؿ ترص٣ نیـٌ  ًػؿ ترص٣ ٔاٰتان ٌ ن ًن ً)ماننؼ ن
اف لاٯ  فننؼ(. تٱ٥اتی اف این ػلت می ػٌ ٔـ٣ ؿ٨مـ ىایؼٌ تٱ٥ات مٱکی ؿا یکی یا  می

ـاةـ وؼ هػ 2۱13تا  2۱12 ةاؿ  ٤ًاذٝ ةـ ؿٌی ٠یـ نٙامیانىا  ذنگ ًتاجیـ اینگٍن.الت هة
ٌ اف ٨ٱم  هتٱ٥ات ٠یـ نٙامیان اشتامال ةیىرت ةٍػ ًػٌؿ اف ػلرتك ةٍػن لاش ًة ًةا تٍذ.الت
ـاکق يای نیمت تن هؿ٨م ػ٨ی٪ تٱ٩ات ٠یـ نٙامیان کاؿ لاػ ًؿلیؼن ة .الت ها٤تاػ ا ػؿ م
ـػ، 396)وامٲ  ن٥ـ 631 ٥ًتى٥ت ىػؿ  2۱13ػؿ تاةمتان لاٯ  ٱمنؼىوامٯ ٌالیت  ٌصی  م
ـٌ ى٥ٔٲ( ػؿ اجـ ػؿگیـی  116 فن، 119 ٌٰت ٌ نی ای نٕامی ىای ةین ٜنارص معا٦ٰ ػ

ٌاِض  هفظمی وؼ ای های کناؿ ذاػىا١٤ان ٌ ةا ػؿ اجـ ماین   اياین اؿ٨اٳ تن ًمت کىانؼ. 
ٍاشی لنگین  ٍاشی کىٌ کرکی ؿاپٍوي میؼ ًمٍلی ٨ٱٝ، ةّٝی اف ن  ًؼ ٌ تٱ٥ات ػؿ ان ن

ـاکق ٌصی نؼاؿنؼ ػٌؿاف چىمىا  کٱنیک ًة ٠یـ نٙامان ػلرتلی  .مانؼ می ٌ م

ةیرا وؼگان ػاظٱی  ًک ؼىػ می نؼگان لافمان مٱٲ متصؼ نىانىکمیىرنی ٜاٰی پنا اؿ٨اٳ
ؼ 44ػؿ شؼٌػ % 2۱13ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان ػؿ لاٯ  ن٥ـ ا٤قایي  56.586یٝنی  ػٌؿ

ـلانؼ 183.88۱ ًة تٝؼاػ مرمٍٛ ةیرا وؼگان ػاظٱی ؿا ًالت. ک ًػاوت ةیرا  .ن٥ـ می
 2۱13وؼگان ػاظٱی ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان ةیىرت اف ن٩آ ػیگـ کىٍؿ تا پایان لاٯ 

ٍاٰی  ٱمنؼىؼگان ػؿ ٌالیت ةیىرت ةیچا و .ةاوؼ می ٌٰم کرکی ، ًمٍلی ٨ٱٝ، ای نٍفاػىاف 
 .ةاونؼ می ٌ لنگین

ٍٍٰژی ٌ وٍؿوگـی ٜٱت  ٱمنؼ التىوؼیؼ ػؿ ٌالیت  ایىظىٍنت  یکی اؿ ٜٱٲ ايتن ایؼئ
ٍاػ معؼؿ الت، یکی اف لاکنین ٌالیت  ػیگـ آن  گٍیؼ:  می ٱمنؼ چنینىما٤یای م
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ٍاشی ک  هؿٌی اٌؿػ شمالت چـیکی ًة پایؼاؿ ٌ مصکمی ػؿ ان نؼاؿنؼ کنرتٯ ٔاٰتان ًػؿ ن
ـاؿ ػاػىمٍؿػ  ؿا ًمـةٍٔ ًاةتؼا لاش ًٍٔؿی ک انؼ ؿا تـک  ًٌ لپن لاش هؼ٣ ٨

ؿا ةا ماین ٤ـه  ٩ًٜث نىینی میکننؼ لاش ًٌ فمانی ک ماننؼ ةافی مٍه ٌ پیىک.میکننؼ
ـاؿ ىاگـ نیـٌ  ًک همنٍػ ـکت کننؼ مٍؿػ اٌاةت ماین ٨ ٌٰتی ػؿ ت٩ٝیث انان ش ای ػ

ـنؼ ٍٰین مصٱی ةا ًػؿ مٍاشت میالػی 2۱13لاٯ  ػؿ لپتامرب.ةگی ٍان وؼ ىا ً ؿلان یک پ ٜن
ـػ 114 ًانان ػؿ یک ؿٌف نقػیک ة ًک ؿا  ًةؼین وکٲ ٔاٰتان من٩ٕ .انؼ هماین ؿا ظنحی ک

ـلاننؼ ک ًنصٍی لاکنین ؿا نیق ة ًکننؼ ٌ ة می لکٍنت٠یـ ٨اةٲ  ـا تصت  ًمرافات می چ
ـ٤ت ـاؿ گ ٌٰت ٨  .انؼ ًشاکمیت ػ

ٌ  :هگؽظاننعگان مناؾع ـا تىعیَ ، گان هاورتاک کننؼ، ایؼیاٍٰژی هةـٜال ٍامٲ ا٨تٍاػی ای ٜ
ٍامٲ مى ًػاػنؼ ک م يٱمنؼ اف ةاةت کىت ٌ تراؿت تـیاک ةا ان ؿٌةٌـ الت ٌ یک یاف ٜ

ـػٳ  می تؼاٌٳ ذنگ ظؼمات  ًاؿای، ةیکاؿی، ًکی٥یت تٝٱیم ٌ تـةی ًمچنان ؿاذٞ ةىةاوؼ. م
ـا یقؿاٜت الالی ماننؼ ةـ٧ ٌ آب  لاظتنؼ.  ًؿا ةـذمت نتٍػ شکٍمت ػاؿی ظٍب نکاتی، ة

 چنین تٍِیض ػاػ : ا١٤انمتانةىــ یکی اف کاؿمنؼان ػ٤رت کمیمیٍن ش٧ٍ٩  

ـػ یکی اف کاؿمنؼان ـگا ػؿ هتصٍیٱک ٍامٲ هٰىک ـػ :  ٜ ـوم  ذنگ ٌ ػؿگیـی ؿا چنین ة
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 هٱمنؼ ةـ پا وؼى٤ٝال ػؿ ٌالیت  ًآتىی ک اؿ ػاوت ؛يیک ٍّٜ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ا٘ 
ٍا الت ـا ک ًؼ ةٍػ کىةمیاؿ مىکٲ ظ ـػػ چ  ای همىکالت لیالی ٌ ٩ٜیؼ ًظامٍه گ
ایراػ  این اظتال٤ات لتث .ای ػاؿػ ًایی ٨تیٱىانت٩اٳ ذٍیی  ػؿ اظتال٨ات ٨ٍمی ٌ ًؿیى
 .الت های ظىٍنت ةاؿ وؼىای اف ػؿ گیـ  های پیچیؼ ًوتک

ٍٰین ٍاٰی شٍّؿ ػاوتىػؿ  ًمصٱی ک مٕاٰث کمی ػؿ ظًٍٍ پ ٌٰم ـػیؼ  ًىت  ٍان گ ٜن
ٍٰین مصٱی ة،   هوؼىا  ٌ ذنگ شین ػؿگیـی ػؿةىــ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًم ةيمت نؼؿت ًپ

ـاػ کمی ػؿ این ظًٍٍ مٍاشتةىــ ةعي ش٧ٍ٩  ًاین ػٰیٲ ک ًوایؼ ة، الت  ًةا ا٤
ـػ ٍان گ٥ت ةیىرت تعٕی  هک ـػنىالت میت ٍٰین مصٱی ػؿ مٍؿػ اظاؽی ک ٌ ٠اؿت  ای پ

ٍاٯ ـػٳ ام  ةاوؼ. می ٌ آفاؿ ٌ اؽیت م

ـػٳ ػؿ ظًٍٍ ـات م  ًاف انان ة ًٍٔؿی ک ةاوؼ می ٱٍياملٱٱی ػٌ پای نٙامی ةین ىنیـٌ  نٙ
ٍان ممتتین ذنگ ٌ ٌٱض یاػ ػؿ  ای ةین املٱٱیىنیـٌ  ًوٍػ انان اؽٜان ػاوتنؼ ک می ٜن

 .انؼ ًمی ػاوتين٩ي م ٌ ػؿ ةافلافی نیق ًم٩اةٲ ذنگ ةا وٍؿویان مٍجـیت ػاوت
 .نیتی ا١٤انای امىٍٔؿ ظاً ػؿ مٍؿػ آمٍفه نیـٌ  ًای فیـةنایی( ةى)ظٌٍٍا ػؿ لاظتاؿ 

ـػٳ ـػنؼ کيا٘ م ٍای ظاؿذی نیق ایىٜمٱیات  ًاؿ ک  همٍذث تٱ٥ات ٠یـ نٙامیان وؼ ٨
ـای  ای ةینىکمک  ًةـ این نٕـ تاکیؼ ػاوتنؼ ک ةمیاؿی اف رشکت کننؼگان .الت املٱٱی ة
ـ٤  .الت های امنیتی ا١٤ان کا٤ی نتٍػىنیٌـ  ای لاظنت ٌ امٍفه ًش

ـاتث ـلتی ًوؼنؼ ک رشکت کننؼگان یاػ اٌؿ چنؼین م ةمیاؿ ٜاػی  ٌ اظتالك ؿوٍت، ٨ٍٳ پ
ـػ هوؼ ٌاد پیؼا ک ـای ٌ ت٩ـیتا، الت هٌ ؿ ٌٰتی ٠یـ ٨اةٲ اذتناب ةٍػ ة این امـ ، هاػاؿات ػ
 ًک هٜاػتی وؼ ًالت ٌ تتؼیٲ ة هتحتیت وؼ ا١٤انمتان ًوکٱی ٜمی٪ ػؿ ذامٝ ًة
 .وٍػ می انراٳ ًـانىما
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 مزلی ةؽای ىلس هنلن .4
ـ٤ت چنین ػؿیا٤ت وؼ ک ًایی کىاف ظالٯ ةصخ   ـػٳ اف مىکالت مٍذٍػ ػؿ  ًٌٍؿت گ م

 هؼا٤ىان ػؿ آینؼىٜمٱی وؼن ا ًنیتی ؿٌون نمتت ةىا ؽيی ػاؿنؼ. آنىآگا ٱمنؼىٌالیت 
ٌنؼ می کرا ًة ًٌ میؼاننؼ ک .ػاؿنؼ ـات ةـ پای ؿ تراؿب وعٍی ٌ چىم  ًةمیاؿی اف نٙ
ـػیؼ نيػیؼ ان ٍان گ ـػٳ ظمت ٜٱمی تص٩ی٩ات ػ٨ی٪ ةـ الاك ًا ٜن ٍا ًم ان ىاف ذنگ ٌ ظ
ٍا می ا نتٍػ ذنگ ؿايتن ًا نيآن ،متنؼىٌٱض  ـامت ٌ ش٧ٍ٩ ، ٜؼاٰت ًنؼ ةٱکىظ ؿا ةىــ ک
ٍا می نیق  گٍیؼ :  می ٍّٜ وٍؿای مصٱی ٌٱض چنین .نؼىظ

ـػٳ فمانی اف ةین ةین ٤ًاٌٱ ًمؼنی چنین یاػاٌؿ وؼ ک ًٍّٜ ٤ٝاٯ ذامٝ   شکٍمت ٌ م
ػؿ  لاالؿی ًٌ تحتیت وایمتةىــ اشرتاٳ ٌ شامیت اف ش٧ٍ٩ ، ٨انٍن شاکمیت ًؿٌػ ک می

 .ٌذٍػ ةیایؼ ًشکٍمت ة

ٍالت  ی افى ًظ ـای ٌٱض پایؼاؿػؿ پیٌـ ـػٳ ة ٌاةمتيچ ای م  ایؼ:  می ػؿ ؽیٲ مى ًة ًاؿ اٌٲ 

ـاؿ ىا  ةاؿ رشکت کننؼگان تٍلٖ ًمٍٍِٜی ک :امنیت و ثتات، تلىیت رکىمتعاؼی تک
ـػیؼ ـای پایان ةعىیؼن ة ػاونت ًةىا  متایٲ وؼیؼ ا١٤ان گ  ًیک شکٍمت" ٌاٰض ٌ ٜاػٯ" ة

ـ٤ی میقننؼ ةیىرت م٩امات شکٍمت ا١٤انمتان الت " ًشاکمیت الٱص ٍا٨ٞ ش مٲ  ًک م ػٜؿ
ـای ا٨نٛا ينؼاؿنؼ وایؼ تن ًان تٍذ ًاٌال ة  فةان ًةّٝا لعنانی ة انیيذ ًذامٝا ة
 .کننؼ منی ان ٜمٲ ًـگق ةىآٌؿنؼ اما  می

ـػٳ ػؿ چنؼین مٍؿػ وکایت ػاوتنؼ اف ذمٱ ـػاؿی ة هـ ية، اػاؿی ه٤ماػ گمرتػ ًم ن٢٥  ًة
مؼنی  ًذامٝ ػؿ ةین کاؿمنؼان ای کا٤ی ممٱکیىاؿت يم نتٍػ، وعٍی تٍلٖ ٨ؼؿمتنؼان

ٌٰت.  ای ًفٌؿمنؼان من٩ٕ ًٌ مؼاظٱ اف ٨ؼؿت هلٍء الت٥اػ،  ٌ ذنگ لاالؿان ػؿ ػ
ـػٳ ػؿ شکٍمت ـػٳ ػؿ رسظٍؿػگی م  ٨ًتٲ اگـ م٩ایم لاٯ 2۱ ذؼیؼ ةّٝا ةا رسظٍؿػگی م

ـػٳ ةٍػ کى ًوٍػ ک می هػیؼ وٍػ ٌٰت ٔاٰتان ؿا ؿٌی کاؿ  ًمین ن٥ـت ٌ ػؿمانؼگی م ػ
٤ٝاٯ  اؿات یکيا٘ وٍػ ػؿ می وٍػ این ؿا می ػاؿػ ٌ ةؼ تـ نیق ًمچنان اػامىآٌؿػ، رشایٖ 

 گٍیؼ :  می چنین ًػیؼ ک مؼنی ًذامٝ

ٌا٦٨ ة ٌا٨ٞ  ـػٳ ػؿ  ـالی ىنتٍػ ٤ـ  ًم ٍک ٌ  متنؼىمؼنی  هٌؼا٨ت لیالی، ٌ ؿ٤ا، نگ ػم
ٍان ای ؿا همىکالت ٜؼیؼ مؼنی ٰیمت ٤ًٝاٯ ذامٝ .ةاونؼ می اف ان مٕٱٞ  چنین ٜن

ٌان يت٩ـیتا متامی اؿگان ًمیکنؼ: ػؿ رشایٖ کنٍنی ک ـا ٌٰتی ٌ اذتامٛ ةا مىکالت ٤ ای ػ
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ـٳ ًػلت ٌ پنر ـنٕین ًک الت های وؼ هگنؼیؼ لیث ماننؼ کنؼ می ن ٍانؼ ٨  ًػیگـ منیت
ٍا ًشکٍمتی ؿٌ ة لیمتم وٍػ. ةا این ٌذٍػ متامی  ؼ ةٍػ: ىل٩ٍٓ ظ

ـػٳ اف مٍجـ اػ٠اٳ مرؼػ ٌٍؿت  ًنیػؿ فم ٬ً ییاىت یٌ ٤ٝاٰ ًمٍاٰص، ان ٌٱضیت ذـیم
ـ٤ت ـاػ ًة ٜمؼتا .٨ناٜت نؼاؿنؼ ًگ ان ین ذـیػؿ ا ًمت ٬ى یظأـ وٮ ػؿ ٌؼا٨ت ا٤

ـػٳ ٜاػ ًٱیٌل ًٱمنؼ ةىت یان ٌٱض ػؿ ٌالیذـ.انؼ ًرش٬ت ػاوت ٌنؼان ناؿاِي،و یم ٌ  یـ
وٍػ  ی میرب ىؿ  یتٍلٖ ٬مان ًوٍػ ةٱ٭ منی تیؼاىربان فمان ذنگ ىاف ذنگ ٌ ؿ  ًظمت
ـنؼ می من٥ٝت ىرت اف ٌٱضیذنگ ة ًاف اػام ٬ً ـػٳ .ة ـػنؼ ٬يمچنان ا٘ىم ربان ىؿ  ًاؿ ٬

ـاػیذـ ٍامٲ یا.متنؼىٮ یژیؼ الرتاتی٬اؿ ٌ ةؼٌن ػ یـ ،مع٥ىـ مای٠ یان ٌٱض ا٤ ن ٜ
 الت. هٌ اػ٠اٳ مرؼػ وؼ ًمٍاٰص، ان ٌٱضیذـ یةاٜخ نا٬اؿآمؼ

ٌٰت چنی   ؼ: یگٍ می نیٮ ٬اؿمنؼ الت٪ ػ

 ی؛ متاٳ ٬متٍػات ػؿ وٍؿاًوٍػ ٬ می اػآٌؿین یٱمنؼ چنىػؿ  یتیٌال یٮ ٍّٜ وٍؿای
ٌٰت م یٜمٍم یاىت ی٤ٝاٰ هنؼىانٝ٭اك ػ ٌٱض یتیٌال  تاوؼ:یػ
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 گ٥ت: هٮ مصٍٲ ػانىگای

ٌنؼ ٌٱض نا ىا  اف ا١٤ان یاؿ یةم ًن نٙـ الت ٬یةـ ا هاالت متصؼیا ًؿتت یٮ م٩اٳ ٜاٰی اف ؿ
ـمانىآن گامن  ًؼ ٌ ةیام  الت :  ًگ٥تةىــ ةعي ش٧ٍ٩  ًة یاؿ نٙـ يػؿ ا٘ ًمتنؼ. اٌ مص

ـنؼگان ٤ا٨ؼ یم گیربان پـ ن٥ٍؽ ٌ تٍمىؿ  ی٬اؿآمؼ ًوٍنؼگان اؽٜان منٍػنؼ ٬ ًمٍاشت
ـا ٬ هت ةٍػیمٍجـ ٍانمت ًچ  ٥ا ٬ننؼ.یا ًنیؿا ػؿ فم یاتیانؼ ن٩ي محتت ٌ ش ًنت

ـػٳ ػؿ ٌال :تین ةؽظن معافیت كانىن و اؾ ةیراهم، تىظ رلىق ةرشهة ٱمنؼ ةا ىت یم
ـم یم ٜٱمیىاف م٥ا ًن٭یا ٍٍٰژ یٌ ت ـاتىان الت٥اػیػؿ مٍؿػ ة یةرش ش٧ٍ٩  ین  هان نٙ

ـػنؼ اما ػ ـ٬ق ةـ ش٧ٍ٩  ی٬ٱ یىؼگاین٭ ةـ ٌؼا٨ت  یػاوتنؼ. اذامٛ ؤلالةىــ ٌ متم
  ةٍػ. یالیل یاىي یث ٌ منایان ٤ـیىرت ،ٜؼاٰت، پایة

ٍاٰ یاذتامٜ یٍّٜ وٍؿا ـا یناػٜٱ یٌٰم ـال ًتٍلٝ یة ٬ٍ ـامت  یٌ ؿوؼ ػم ،ٌٱض ٌ ٬
 ؼ:یگٍ می نیچن یانمان

ـ٤تنؼ ػؿ٫  ًٍناما مٍؿػ مٍاشتیػ٤رت ةىــ تٍلٖ ةعي ش٧ٍ٩  ٬ً یاف ٬مان یةّٝ ـاؿ گ ٨
اجـ ةٍػن اؿگان  یت ٨انٍن ٌ ةینتٍػ ٜؼاٰت ،شا٬م ًٌ ة ًت مٍذٍػ ػاوتیاف ٌِٝ ی٩یػ٨
ٌٰت یاى ؿا  ًذامٝ یاىٜٱام اؿمان  یٮ ٍّٜ وٍؿای.ػاوتنؼ هن ٜؼاٰت اواؿ یػؿ تإم یػ
ـػ: می ن ةـیچن  وم
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ـات ا١٤ان ـػٳ ػ.ةاوؼ می ًنؼؿت چاپٱٍلان ًش٭ٍمت ة ًؿاذٞ ةىا  نٙ  یق یـ امیتص٩ هؼگایم
 ضین تٍِیچن یتیٌال یٮ ٍّٜ وٍؿایػؿ ا١٤انمتان ػاوتنؼ.  ینٙاٳ ٨ّائ ًنمتت ة

 ؼ:ىػ می

ٌٰت م٩اػ ٬ًاؿمنؼان ةا ؿتت یشت  ی٨انٍن یاىمٝاه  ًاف پٍٯ ؿوٍت ؿا ة یـ یمتٍلٖ ػؿ ػ
 یا٨تٍاػ ٬ً یتیماننؼ ا١٤انمتان ٌ ػؿ ٌال یا ًا٤تین ًنؼ ػؿ ٬ىٍؿ تٍلٝىػ می وان انت٩اٯ

ٍانؼ ٌؼمیػاؿػ, م ی٬ىاٌؿف  ًیةـ پا ٌاؿػ منا ًة ًت  .ؼیا٨تٍاػ ٬ىٍؿ 

ـنامیتٕت یممٱ٭ ی٨ّائ یٮ نٙاٳ ٜؼٰیػؿ نتٍػ   یژ یٌ الرتات یا هؼی،٩ٜ یالیل یاى ً٪ ة
ٍاذىت یػؿ ٌال ینٙام یاى ٍا ًٱمنؼ ةا مى٭ٲ م  ؼ وؼ:ىظ

ـػٳ اواؿ  ـائم ػؿ ا١٤انمتان منرـ ةینگ مٝا٤ى٤ـ  ًػاوتنؼ ٬ هم  یمن٥ ًریػٌ نت ًت ذ
ـػٳ ٌ ش٭ٍمت یالت ؛ و٭ا٣ ة هوؼ انت٩اٳ  یگـ یػ.ةاوؼ ی میز من٥ین نتایاف ا ی٭ین م
ـا ٬ً یمت فمانى یوعٍ یاى یـ یگ ٍاننؼ ة ـػٳ نت  ًیش٭ٍمت ت٭ ً٪ ٜؼاٰت ةیتٕت یم

ـا   ٬ننؼ. می ي ا٨ؼاٳیاش٩ا٧ ش٪ ظٍ ی٬ننؼ ظٍػوان ة

ـػٳ ة یىان ذٱمات مىٍؿت ػیػؿ ذـ :یو اكتياظ یگقرتل انوناف احتامع ٍٔؿ  ً،م
ـػنؼ ٬ین نٙـ تإ٬ی٬ٲ ةـ ا ـا یٌ اذتامٜ یان٭ىا٣ ا٨تٍاػ ًؼ ٬ ٌجتات ػؿ یتحت یة ت ٌٱض 

ٌتـةیت تٝٱیالت : ت٩ٍ هةٍػ یاتیٱمنؼ شىت یٌال ي یلٕض ٌصت ،ا٤قا یاؿت٩ا، ًیم 
ـٌت  ٍافن اف ا ًة یٌ ػلرتل یو١ٱ یاى٤  یٮ ٍّٜ وٍؿای .ةاوؼ می ًن ذمٱیان٭ىا٣ مت
 یاىامؼ یـا محتت اما پىٱمنؼ ٘اىت یٌال ًة یان٭ىا٤ یاى٬مٮ  ٬ً ؼىؼیىؼاؿ مىٜٱام 
 یش٭ٍمت یػاؿا ٬ً محٲ ا١٤انمتان ییػؿ ذا اف پٍٯ ینگ٥تىمتا٢ٰ ، الت ًػاوت یمن٥
  الت. ًمحتت ػؿ ةـ نؼاوت ًرینت ًوؼ ٬ ًعتیةاوؼ ؿ می ٦یِٝ
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ٍانان ٌال یوٍؿا هنؼیٮ منای   ؼ:یگٍ می نیٱمنؼ چنىت یذ

 ین املٱٱیم. مؤلمات ةیةـ می ٱمنؼ ؿنزىت یػؿ ٌال یاةیٌ نٙاؿت ٌ اؿف یرب ىما اف نتٍػ ؿ 
ـػیٱیمىا  ٌؼ ـػٳ ىانؼ اما  هٍن ػاٰـ مرص٣ ٬  هؼىوان مىا یػؿ فنؼگ یـ ییچ ت١یىنٍف م
ـػ   انؼ. هن٭

ٍاٰیاف لا٬ن ی٭ی ٌٰم ٌ یٜؼٳ شام ً٭نؼ ٬یاػٜا م یناػ ٜٱ ین  ٌٰت ٌ ٩٤ـ ةاٜخ ؿ  یت ػ
ٍکناؿ وؼ ًن ةیاٌؿػن فاٜؿ ـا ٬.الت ه٬ىت ک  یىرت ین نٍٛ مصٍٍٯ لٍػ ةی٬ىت ا ًچ
 ن نٍٛ ٬ىت م٩اٌمتینٍف ػؿ م٩اةٲ مصٍ اىػاؿػ ٌ تا  یـ مصٍٍالت فؿاٜتیلا ًنمتت ة

ٍ  می  ػ.و

ـػٳ  ٍافن نیق ةیان ػاوتنؼ ًایی ػؿ فمینىانت٩اػ  م  ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ ةـظی ٜؼٳ انکىا٣ مت
ـػیؼ هوؼىا ـ يو ًمتاما ة ًتٍذ ـامٍه گ  مچنانىآنان  .الت هالت ٌ منأ٪ ؿٌلتایی ٤

ٌٰت ذنراٯ  ًالت ک امن مىکالتیى ای انکىا٤یىمىکالت ٤ٝاٰیت  ًگ٥تنؼ ک ـای ػ ة
ـػ ظٱ٪  .الت هک
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ژہشاٰت تال٦ ةاؿ  ًؿاذٞ ة یک ٍّٜ وٍؿای اذتامٜی م٥ٍال   مناةٞ ای انکىا٤ی ٌى پٌـ
ٌٰتی چنین رشس  ؼ : ىػ می ػ

ٌٰت  ٌٰتی ای٥ای ٌ٘ی٥ىػؿ یکی اف پمت  ًک یک کاؿمنؼ لاة٪ ػ ـػ می ًای ػ الت  هک
 چنین میگٍیؼ: 

ٌاةٖ ٌ ٔاٰتانىا  ةین ا١٤ان :ةاؾیگؽان و تضؽیث کننعگان ىلس  ،ٌذٍػ نؼاؿػ ای ًشمن ؿ
ـػ ک هیک اورتاک کننؼ ٍان ک ـػٳ ة ًٜن ـػنؼ ًم ـا ک ٔاٰتان أمینان نک ةا  ًانان ٘املان ًچ

ـػٳ ؿ٤تاؿ ـػنؼ می م ٍاٜؼ مىعَ یٍنی٥ٍؿٳ معًٍٍ ةؼٌن کمانی .ک ٌا٨ٝا أمینان  ًک ٌ ٨
ٍاػ يان ًػاوتنؼ ک هاین مٍٍِٛ اواؿ  ًةـظی نیق ة ،مىکٲ ةٍػ ايان ًة ا ٨اچا٨ربان اٌٱی م

ـایىان  ًمى ا ةاٌؿوان پٍٯ ةٍػيتن ًک معؼؿ ةٍػنؼ امننؼ کاال ی مرص٤ی ةٍػ شتی ىچیق ة
ـاػ تصت کنرتٯ وان ٍاٰی تصت ًیک ٤ٝاٯ ذامٝ.رسةافان ٌ ا٤ ٌٰم تمٱٖ  مؼنی ػؿ مٍؿػ 

ـان ٔاٰتان  گٍیؼ: می چنین ة١
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ـات ؿٌی مصٍؿیت ـػیؼ ٨انٍن شاکمیت ٌٱض ٌ ةیىرت نٙ  ًاین ةٍػ کات٥ا٧ نٙـ ةـ ، مٕـس گ
ـ٤ی ٌ اؿگان ٍ ) ان ماننؼ ًای مـةٍٓ ةيش٧ٍ٩ ٜ ـگ ٌا ؿاىو  ممایٲ ٌ( ای ةقؿگان ٨ٍمیى ًذ

ـػٳ ػؿ ػؿ ذامٝ ٍجـ تـ ًػٜاٌی م  ٤ًیٍٱ ای ٜؼٰی ٌ ٨ّاییىاؿگا ًنمتت ة م
ـاتی ؿا ونیؼ کةىــ ةعي ش٧ٍ٩  مچنانى.کننؼ می ـگى ًنٙ  ًةّٝا ػؿ گؾوتىا ً مین ذ

ـاػ ؿا تىٍی٪ ـای ًة ا٤ ـػنؼ می ت٦٨ٍ ذنگ تاله ٌٱض ٌ ة ـػٳ ةـ این نٙـ ى ًة .ک ـ شاٯ م
ٍانین ک فمان ًةٍػنؼ ک ـای این نٍٛ ٨  الت هلپـی وؼ ای ٠یـ انمانیىن ٌ مرافات ية

ـاؿ ًةیىرت مٍؿػ تتٝیْ ٌ ٌؼم ًک ظٌٍٍا ػؿ مٍؿػ فنان ٌ ا٥ٔاٯ ـنؼ می ٨ ای ىػلتاٌؿػ  .گی
ٍاؿی ٌالیتی ٌٱض ػؿ مٍؿػمٍاٰص ـػٳ ٨اةٲ ًمنایىی و ـای م ـػٳ ة ةاوؼ منی اٜتتاؿ ػیگـ ة  ًم

ـػن انان ػنتاٯ ذایگقین ـػنؼ می ک  گٍیؼ :  می چنین ًػظرتان ًمکتث متٍلٕ همؼیـ  یک گ

ـػٳ ة ةا  .ةاوؼ می ٌٱض ناممکن مکاؿی پاکمتانىةؼٌن  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةمیاؿی اف م
ـات من٩ی نمتت ة ،ای ٨ٍمیىٌذٍػ پیٍنؼ  ـػٳ نٙ مچنان ىپاکمتان ػاوتنؼ  ًةمیاؿی اف م

ـػٳ ة ـػ ًم  .انؼ هن٩ي تعـیتی پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان نیق پی ة

 اظات مؽظم هپینن .5
ـای آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت يگان پیىن هاورتاک کننؼ، ىا ػؿ ذـیان ةصخ اػات فیـ ؿا ة

 ٱمنؼ ٌ ا١٤انمتان ةیان ػاوتنؼ: ى

ـای ٤ٍؿی (6) :امنیت و ثتات ،تلىیت رکىمتعاؼی ػؿلتی ٌ  های ٨تٍٯ وؼىمٝیاؿ  اذ
ـ٤ ،یىشماةؼ، ٌؼا٨ت ـایی ًش ـاتث اػاؿات و٥ا٤یت ٌ ؿالتکاؿی، ای گ ٌٰتی ٌ  ػؿ متاٳ م ػ

ـػٳ ًاشیای اٜتامػ اف ػلت ؿ٤ت ـػن متامیىؿ ( 2؛ )شکٍمتىان هػؿ ةاؿ  م ٌ ىا  لیالت ربی ک
ـنام  ًمىا٤قایي گ٥تگٍ میان ( 3؛ )ٍٳ کٱی امنیت )امنیت انمانی(يػؿ ؿالتای م٥ىا ً ة
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ٌٰتی ةىاػ يٌ نىا  اػين ٌنؼان يٌ و( مؼنی ٌ مٕتٍٜات آفاػ ًومٍٯ) ذامٝ ًای ٠یـ ػ ـ 
ـٌ ًا٤قایي اٜتامػ ػٌذانت منٍٙؿ ایراػ اٜتامػ ٌ ًة ٜاػی  ؛ای معتٱ٦ى ًػؿ ٜ

 ًةعىیؼن ة ًظامت (1)ةؽ ضع معافیت:  هراکمیت كانىن و متاؼؾ ، تلىیت رلىق ةرش
اف  هٌ لٍء الت٥اػةىــ ای وؼیؼ ش٧ٍ٩ ىظًٍٍ ن٩ْ  ًة ،مٝا٤یت هنگ گمرتػى٤ـ 

ٌا٨ٞ م لاف ـاىةا ٤ةىــ ی ؿلانی ةیىرت ش٧ٍ٩ ى(آگا2( 2؛ )٨ؼؿت ی ػؿک ٜمی٪ م٥اػ ٌ 
ـایی آن  هٌ الت٥اػ انت٩اػی، ممٱکی، ةا کی٥یت، ای ممت٩ٲى ًایراػ ٌ ت٩ٍیت ؿلان( 3؛ )گ
ـای ٌٰت یىی ػىآگا اف آن ة ـاػ ِؼ ػ ٌٰت ٌ ا٤ ـای یا٤نت ( 4؛ )ػ متصؼین لنتی ذمترٍ ة

ظٍب ةٍػن ٌ ٜؼٳ ، ٜؼاٰت، إواٜۀ پیاٳ ش٧ٍ٩ ةرش منٍٙؿ ًتی ةىای مؾى هـ يٌ چ
ـِؼ ٤ماػ همتاؿف ( 5؛ )تتٝیْ ٌ ٜؼٳ و٥ا٤یت ػؿ لکتٍؿ ، ن٩ْ ش٧ٍ٩، ٨ٍی ٌ ٜاذٲ ة
 ؛ومٍٯ مصاةن ٌ مصالت لٱث آفاػی( ًة) ظًٍٍ ػؿ ٜؼاٰت ذقایی( ًة) ٜؼٰی

ٍاػ ( 1) اكتياظی: –تلىیت انکناف احتامعی  ٨ٱٞ ٌ ٨مٞ ا٨تٍاػ نا پایؼاؿ متتنی ةـ م
ـٌت ـاىةـ ِؼ ٩٤ـ ةا ٤ همتاؿف ( 2؛ )معؼؿ ونالایی ٌ ( 3؛ )ای منالث کاؿیىم لافی ٤

ـ٤نت رضٌؿ یات انکىا٤ی منأ٪ ؿٌلتایی شٍٍٯ أمینان اف و٥ا٤یت ٌ ( 4؛ )ؿٌی ػلت گ
ٌات ػؿ اؿایىشماةؼ  ؛ىا کمک ًی ٌ مما

ای مٍذٍػ ٌٱض ٌ ىاٌالس ٜاذٲ ٤ٝاٰیت ( 1)ىلس و آمتی ملی:  هتلىیت فؽاگیؽی پؽوف
 ًت٩ٍیت ذامٝ( 2؛ )منٍٙؿ اٌالشات مٍجـ ٌ ةؼلت آٌؿػن نتایز مٕٱٍب ًآوتی مٱی ة

ـػٳ ؿا پیٍنؼ ػ ٌٰت ٌ م ـان  ه(متاؿف 3؛ )ؼىمؼنی تا ظالی ةی اٜتامػی مٍذٍػ ةین ػ ةا ٠اؿتگ
ـ نٍٛ ىؿػ  ًمحاة ًربی ٳ یکننؼ ةىٌٱض ؿا ؿ  ًومٍٯ ةـؿلی کمانی ک ًٌٱض ٌ آوتی مٱی ة
ـاةـ شنایت   ؛کاؿان ذنگی ٌ ذنایات ِؼ ةرشی٥ٍٜ ػؿ ة
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ى این ػؿ نىمت  ًٌ مٍٍِٜاتی الت کىا ً ةیانگـ ظالٌۀ اف یا٤ت ٌالیتی ة
ـاػ، ٌ نٙـ لنری ک ًمٍاشت، یىای گـٌ ى نؼان يةا و همىٍؿ  ًػؿ ذـیان پـٌل ًةا ا٤ ٌـ

ـ٤تىا١٤ان ػؿ ٌالیت کنؼ ـ٤ت. اورتاک کننؼگان  ًاؿ ؿٌی ػلت گ ـاؿ گ وؼ، مٍؿػ ةصخ ٨
مىٍؿتی  ًٝٱیمی ٌ لیالی ةٍػنؼ. این پـٌلمعتٱ٦ اذتامٜی، ت ًنٙـ لنری ػاؿای پیىین

ٍان ةعي اف مـشٱ ًة ـنامىػٌٳ گ٥تگٍ  ًٜن ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ة ٌٱض ةٍػ ٌ ػؿ  ًای م
ٌایٲ لاٯ  2۱13ػٌٳ لاٯ  ًنیم ـ٤ت 2۱14ٌ ا ٥ت نىمت ىوؼ.  ًمیالػی ؿٌی ػلت گ
ـػ ٌ  85ی ةا شٍّؿ ىگـٌ  ـلىنام ًانؼاظت ؿاه ًفن ة 48م ـػ ٌ  19 ًای رسٌی ةى ًوؼ. پ م
ـاػ تٝٱیم یا٤ت ًفن تٍفیٞ وؼ ٌ اکرث مٍاشت 33 ةٍػنؼ ٌ ػؿ  ًٌ ػاؿای ٌ٘ی٥ ًوٍنؼگان ا٤

ٌٰت ٌ نیم ػیگـ  می ـی فنؼگیيمنأ٪ و ـػنؼ. شؼٌػاً نیم اف اورتاک کننؼگان کاؿمنؼان ػ ک
 ةٍػنؼ. ىا  کاؿمنؼان مٍلمات ذامٝۀ مؼنی ٌ لایـ لکتٍؿىا  آن

ـػی ٌ آفاػ انؼیىی ؿا ٨ٍیاً شامیتالت٩الٯ  ًػؿ ذامٝۀ ک ًٍٔؿی ک کنؼ مٝمٍٯ  منی ٤
ـلىنام یا ٜتاؿات ت٩ـیتاً ىا  ةٍػ اکرثاً ػاؿای پالغ هتٍفیٞ وؼىا  ا١٤ان ًة ًای کى ًالت، پ

ـاػ ػؿ گـٌ  ًاین منایانگـ آنمت ک ًممان ةٍػنؼ کى ـػىا  هةّٝی ا٤ ای ىتا پالغ  هکاؿ ک
ایت ةعي اؿائ ـاػ شین پالغ ة ًؼ کىػ می وٍنؼ یا نىان ًِؿ ـلىنام ًا٤ اف نٙـیات ىا ً پ

ی منٍػىای "ؿ ىنامئی ىٌ ؿ  انؼ. تٝؼاػ ٨اةٲ مالشٙۀ اورتاک کننؼگان فن  هربان ظٍػ" پیٌـ
ٌٰی  هٌیژ  ً)ة ـاػ( ٠یـ ٜاػی   ةٍػ.  ًؼ٤منؼانىػؿ رسٌی ا٤

ـػنؼ ک ًای اؿائىوٍنؼگان پالغ  ًاکرث مٍاشت ةاوؼ ٌ این  می متاجـ اف ن٥ٞ وعٍی وان ًک
ـا این پالغ منی ٌ ٨اةٲ انت٩اػ هٔتیٝی ةرشی ةٍػ هامـ یک پؼیؼ ػؿ مٕاة٩ت ةا ىا  ةاوؼ فی

ـاؿ ػاوت ـاػ )ماننؼ ا٤قایي مٝیاؿ لٕض فنؼگی( ٨ ٍالت اکرث ا٤ ةاوؼ. این  منی ٌ انصٍاؿی ًظ
ـاػ  ًمٍٍِٛ فمانی ةیىرت شماك وؼ ک ٍا گٍنۀ ًةةّٝی ا٤ ٌ ةؼٌن  ًانىظاً، ظٍػظ

ـ٤نت منا٤ٞ مص ـػنؼ تا ٌِٝیت وعٍی وان ةػؿنٙـ گ  ًرت وٍػ. ةيٱی ٌ اذتامٜی ت٩اِا ک
ـػنؼ ک ـ٤ی ک ـاػ متن٥ؾ مٝ ـػان ظٍػ ؿا ا٤ گٍیا ػؿ وٍؿای ٜٱامء،  ًٍٔؿ محاٯ، تٝؼاػ اف م

ـػٳ مصٲ ٌ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض اف ذایگا ـظٍؿػاؿ يم هوٍؿای م ٌٰی اف این مٍٍِٛ ىم ة متنؼ 
ـػنؼ ک ٍانا ًچىم پٍوی ک ـٌ ًن ةایؼ مماٌیانفنان، ػانىمنؼان یا ذ یم يلىا ً ػؿ این ٜ

 أمینان شاٌٲ وٍػ. ىا  اػيومٍٯ ةٍػن، و٥ا٤یت، ٜؼاٰت ٌ مؤجـیت ن ًمىةاونؼ تا اف 

ـای ٌٱض اؿائ ؿاه ًؼ٣ این ن٩ىى ٍامٲ ذنگ ػؿ  ًترقی ًمصٱی ة ٌ تصٱیٲ ذامٞ اف ٜ
ای منالث ٌ ٜمٱی ىشٲ  ؿاهتا  هم چنان، ػؿ این ٔـس تاله وؼىةاوؼ.  می ًمن٩ٕ

ٌا٨ٞ وٍنؼ.ىونالائی وٍػ تا ػؿ ایراػ ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼ  اؿ مماٜؼ 
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 معلىمات ظؼ مىؼظ والیت: حغؽافیا، ظمىگؽافی و فاصتاؼ فیافی .2
ٱمنؼ، وامٯ ةا اؿفگان ٌ ذنٍب ةا ىاؿ ػؿ لمت رش٧ ةا ٌالیت فاةٲ، ٠ـب ةا ىٌالیت کنؼ

ٍاٰی ؿٌلتائی  17اؿ ػاؿای ىت کنؼةاوؼ. ٌالی می م رسشؼىایاٰت ةٱٍچمتان پاکمتان  ٌٰم
اؿ ػٌمین ةقؿگرتین ىـ کنؼيةاوؼ. و می ـیيو ًناشی 15 –ةؼینمٍ  2۱14ٌ اف ذنٍؿی  –
ـکق من٩ٕ هـ ا١٤انمتان ةٍػيو ـنک، اؿ٠متان  –ػؿیا  ًةاوؼ. ل می ًٌ م اف  –اؿ٠نؼاب، ت

ای ىةاونؼ. ػؿیا  می ٱمنؼىای ػؿیای ى ًػؿیا واظ ًـ لى ًکنؼ ک می اؿ ٜتٍؿىٌالیت کنؼ
کننؼ. ػوت ؿیگمتان ػؿ لمت  می اؿ ؿا آةیاؿیىای فؿاٜتی کنؼىمؾکٍؿ ةیىرتین فمین 

ٍ  ًاؿ م٨ٍٝیت ػاؿػ ػؿ شاٰی کىذنٍب ٌالیت کنؼ متانی ىوامٯ این ٌالیت ؿا اؿاِی ک
ـػ ًػؿ اکرث ن٩آ کىٍؿ ٌذٍػ ػاؿػ، اشأ ًک  الت.  هک

ٌٰی این ؿ٨م ةنا ةـ ٜؼٳ جتت  می هتعمین فػ 1۱57۱۱۱ ًاؿ ةىن٥ٍك ٌالیت کنؼ وٍػ 
ٍاؿ ـػٳ  6۱ای ػاظٱی ػؿ رسارس ٌالیت ممکن ػٌ چنؼ وٍػ. ىاذـت يٌ مىا  ظان ٤یٍؼ م
 ًای مـةٍٓ ةىاؿ ؿا پىتٍن ىکننؼ. اکرثیت مٕٱ٪ کنؼ می ـی فنؼگیياؿ ػؿ منأ٪ وىکنؼ

اچکقی(، ؼ: پٍپٱقی، اٰکٍ فی، ةاؿکقی )مصمؼ فی ٌ ىػ می یکی اف پنز ٨ٍٳ ؽیٲ تىکیٲ
ٍاٳ ٠ٱرائی ة کی، لٱیامنعیٲ ٌ  هٍتک، کاکـ، تـ ىومٍٯ تٍظی،  ًٜٱیقی ٌ نٍؿفی. ا٨

ـنگ ػاؿنؼ. ٨ٍٳ ىمنؼ نیق ػؿ ٌالیت کنؼيم نؼٌ نیق ا٨ٱیت ى( ٌ ً)ویٝ هقاؿ ىاؿ شٍّؿ کم
قاؿان ٤امیٲ کٍچی ٔی ىنؼ. ىػ می اؿ تىکیٲىـ کنؼيای ةمیاؿ کٍچک ؿا ػؿ وى
ـکتىلٍی کنؼ ًةٱنؼ ة ای ٤ٍٱی وان اف اؿاِیىاذـت يم  کننؼ.  می اؿ ش

ـا٤یائی آنىمیت الرتاتیژیک کنؼىا ًة ًػؿ ؿاةٕ هیکی اف ػالیٲ ٜمؼ  اؿ م٨ٍٝیت ذ١
ـانقیتی ة ًةاوؼ ک می ـان ٌ و ًممیـ تراؿتی ٌ ت ـات ٌ کاةٲ ٌ ةـ ىای ىـ يپاکمتان، ای

 ـاهىگؾؿػ. وا می اؿىـ کنؼي( اف و1 ـاهىةاوؼ. رسک شٱ٩ٍی کىٍؿ )وا می ٜکن آن
ٍٰؼک ٌٌٲىـ کنؼيو 4 هوامؿ  نگ٥ت ى ًلافػ. رسمای می اؿ ؿا ةا رسشؼ پاکمتان ػؿ لپین ة

ٍان ة می ةّٝی اف فمینؼاؿان ٌ تراؿان ؿا ٍاػ معؼؿ ٌ لایـ ٤ٝاٰیت  ًت ای ٨اچا٧ ىتراؿت م
ٌ این ٌالیت )ةا  هٍؿ ةٍػياؿ ةمیاؿ مىىةـی نمتت ػاػ. مصٍٍالت فؿاٜتی ٌالیت کنؼ

ٍاؿه، ىٌالیت  ٍان ٌالیات "شاٌٱعیق" ا١٤انمتان ة ًٱمنؼ( مٝمٍالً ةىمر  وامؿ ًٜن
ٌنؼ. ةا ٌذٍػ آن، لاٯ  می ـات  ًای ممٱصانىای متامػی ذنگ ىؿ ٌ ةی جتاتی لیالی تاجی

ٌ ةی جتاتی لیالی ىا  الت. این ذنگ ًذا گؾاوت ًفیان ةاؿ ؿٌی ا٨تٍاػ این ٌالیت ة
فمانی ةمیاؿ  ًاؿاِی ک ًآب ؿا ة ًالت ک ًای آةیاؿی ؿا متاجـ لاظتىمىعٍاً لیمتم 
ـػ.  می مـاىشاٌٱعیق ةٍػنؼ، ٤  ک

نٍف اف ن٥ٍؽ چىمگیـ اذتامٜی ٌ لیالی ػؿ متاٳ منأ٪ ىةقؿگان مصٲ ٌ ٜٱامی ػین تا 
ٍاٰیىذنٍةی کىٍؿ ةـظٍؿػاؿ  ٌٰم ػؿ  ًک های ٨ٍمی ةٍػىػاؿای وٍؿا ىا  متنؼ. متاٳ 

ٍاٰی ًم٩ایم ٌٰم ات ػاؿنؼ. ن٥ٍؽ  هن٩ي تٝیین کننؼىا  ةا م٩امات  ؿا ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ مناٜف
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ؿ تٍلٖ ٜنارص ِؼ شکٍمت یا لایـ ٜنارص ک هةقؿگان ٨ٍٳ ةاٜخ وؼ  ًتا ػؿ مُٝـ تٌـ
ٌاةٖ ٨ٍمی ػؿ این ٌالیت ةی ن می ؼیؼيا تيمنا٤ٞ وان اف اجـ آن ـنؼ. ؿ ـاؿ گی ایت يوٍػ، ٨

ات ةقؿگ ٨ٍمی ػؿ ٌالیت کنؼىةاوؼ.  می هٌ وکننؼ هپیچیؼ  هؼىمىااؿ ىـ چنؼ مناٜف
ؿٌی منا٤ٞ لیالی ٌ  هٌیژ  ًای ةین ا٩ٍٰمی میان ةقؿگان ٨ٍٳ ةىالت، ظٍٍمت  هنىؼ

ٌاةٖ ٨ٍمی  ـٌت  ًم ػلرتلی ةىنٍف ىتراؿتی ٌذٍػ ػاؿػ. ؿ ای لیالی ٌ ا٨تٍاػی ؿا ى٤
ٍاػىای متن٥ؾ کنؼىالت. وعٍیت  ًمتاجـ لاظت کـفی ٌ ذرناٯ  هاؿی وامٲ اّٜای ظان

 ةاوؼ.  می تآن ٌالی ًؿاف٧، ٨ٍمانؼان امنی

ی ىی ػىایراػ وؼ ٌ پن اف آن ذٱمات آگا 2۱1۱اؿ ػؿ لاٯ ىکمیتۀ ٌالیتی ٌٱض کنؼ
ٍاٰی ٌٰم ـ٤تىا  منٙم ٌ ةافػیؼ اف  یٲ يالت. ةقؿگان ٨ٍٳ ٌ ٜٱامء تم ًؿا ؿٌی ػلت گ

ٌاةٖ میان کمیتيکننؼگان م ـای تامین ؿ ٌالیتی ٌٱض ٌ ٜنارص ِؼ شکٍمت ػؿ ٌالیت  ًم ة
 24وٍنؼ. اٰی  می مـف چٍن چمن ٌ کٍیتۀ پاکمتان مصمٍبم ىای ىـ ياؿ ٌ وىکنؼ

لۀ ٌٱض  ًاؿ ةىػؿ ٌالیت کنؼ ً، تٝؼاػ مرمٍٜی ٜنارص ِؼ شکٍمت ک2۱13لپتامرب  پٌـ
ـاٳ ىؿلیؼ.  می تن 152 ً( پیٍلتنؼ رص٣ ةAPRPٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ) ٌگ ؼ٣ پـ

لۀ ٌ ًة ًتىٍی٩ی ٨ٍمانؼانان اینمت تا ٨ٍمانؼانان نا ؿاِی ک ٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ پٌـ
انؼ، تىٍی٪ کنؼ تا لایـ ٨ٍمانؼانان ٜنارص ِؼ شکٍمت ؿا ٨انٞ لافنؼ  ًا١٤انمتان پیٍلت

ـناميماننؼ آن ًک اف ٔـی٪ اةتکاؿ شامیت اف ٌٱض ؿٌی ػلت  ًی ٜامىآگا ًا ٜمٲ مناینؼ. ة
ـ٤ت ل ًة ًؼ کىوٍػ تا ٜنارص ِؼ شکٍمت ؿا ٨ناٜت ػ می ًگ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًپٌـ

لا١٤انمت ای ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ )ٌ شیات لیالی( ػؿ ى ًان ةپیٍنؼنؼ. شٍّؿ فنان ػؿ پٌـ
ٍٰیک ةٍػىٌالیت کنؼ اؿ ٤ٝاٰیت ىالت. اشقاب لیالی ػؿ کنؼ هاؿ اکرثاً منایىی ٌ لمت

ٌٰی ن٩ي ةـذمت ای ىاوکاٯ ٜنٝنٍی لاظتاؿ  ًػؿ این ٌالیت ک هػؿ فنؼگی ؿٌفمـ  ًػاؿنؼ 
 م ػؿ آن ممٱٖ الت، نؼاؿنؼ. ىنٍف ىاذتامٜی ٌ لیالی چٍن ٨ٍٳ 

 همناؾعتزلیل ظؼگیؽی: انىاع و عىامل  .3
ـػٳ ػؿ ٌالیت کنؼ :همناؾعانىاع  این  ًنٍٛ ػؿگیـی ؿا ونالائی منٍػنؼ ک ًاؿ ٜمٍماً لىم
ات ممٱصان ًمصؼٌػ ةىا  ػؿگیـی ای نٙامی مصٱی ةاالی ىوٍػ: اٌالً، ذنگ  منی ًمناٜف

ـای کمث ٨ؼؿت ک ای امنیتی ا١٤ان )ػؿ شامیت ةا ىـاً یک ٔـ٣ آن نیٌـ ى٘ا ًمنأ٪ ٌ ة
ی  ٌا٨ٞ این ذنگ های آیما٣( ٌ ٔـ٣ ػیگـ آن ٔاٰتان ةٍػىنیٌـ ناوی اف ىا  ٌٰی ػؿ 

 ًةاونؼ ک می ًگـ ػظیٲ ػؿ ٨ّی ًای مٝامٱىی اف ٔـ٣ ىای ةی جتات گـٌ ىت گیـی يذ
ـػ ٍٍٰژی  می ؿاه ًة هاف اجـ مٝامالت پىت پ ىا  ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ًمیىىا٤تؼ. ایؼی

ةاوؼ. جانیاً،  می مصـک ذنگ هامن انؼاف ى ٨ًؼؿت ٌ یا منا٤ٞ ماٰی ة ًشًـ ة ًةٱک هنتٍػ
ٌاؿػ این کىٍؿ وؼ ًٜنارص ِؼ شکٍمت ک  متٍیٲىا  یا شؼ ا٨ٲ تٍلٖ آن هاف پاکمتان 

ٍان ٌ آمٍفه ػیؼۀ ک می ای ى هٌ ٩ٜؼ هومتىمٍی م١قی وؼ ًوٍنؼ: ذنگرٍیان ذ
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ـاػ اٜامٯ ىوٍنؼ ٌ  می های ٧ٍ٤ اٰؾکـ کىانیؼىذنگ  ًتی ػاؿنؼ ةىمؾ م چنان این ا٤
ـتکث ؿیمتی ؿا م ـ نٍٛ من٥ٝت ماػی، ىچنین اٜامٯ ٜاؿی اف  ًوٍنؼ ک می رص٤اً تٌـ

ؿػ  ی یا ن٥ٍؽ لیالیىػلتٌأ ـاػ ٨ؼؿمتنؼ ٌ  می ای اِؿ ات لیالی میان ا٤ ةاونؼ. جاٰحاً، مناٜف
ـاػ ٔاٰث گمرته ٨ؼؿت ٌ رسمای ًمى ًمتنؼ کىػؿ تاله کمث ٨ؼؿت  ًآنانی ک  ًاین ا٤
ٌنؼان ةيمتنؼ. وىوان  ـػٳ کىا ـ يا، وى ٨ًـی ًةٍػنؼ ک هظٍةی آگا ًـ ٌٰت ػؿ  ًٌ م ػ

ٍٰیت اؿائ ـاةـ وان ممئ ـاػ شیحیت ػان ًة ـاةـ چنین ا٤ ـنز ى ًظؼمات ؿا ػاؿػ، ػؿ ة ای وٕ
 کننؼ: می ةافیىا  ةا آن ًؿا ػاؿنؼ ک

ـافىیک ظانم کنؼ  کنؼ: می اؿی ٠ّث، ةیقاؿی ٌ رسػؿگمی ظٍػ ؿا چنین اة

 2۱۱3اٰی  2۱۱1ػؿ ا١٤انمتان اف لاٯ ىا  میقان ظٍوتینی ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ىا  ةّٝی
الت. پن اف  ًای ػاوتىلاٯ پیرش٤ت  ًمیالػی ةمیاؿ ةٱنؼ ةٍػ ٌ کىٍؿ ػؿ ذـیان این ل

 ًمنرـ ة ًای نٙامی ؿا وؼت ةعىیؼنؼ کىای آیما٣ ٌ ٔاٰتان ٜمٱیات ىآن نیـٌ 
ـػٳ شمالت ٔاٰتان ؿا ة ٍان  ًا٤قایي نا امنی ٌ ةیىرت وؼن تٱ٥ات وؼ. ػؿ کٲ، م ٜن

ـاةـ ٌٱضيةقؿگرتین ت ونالنؼ. تاکتیک ٔاٰتان ػؿ  می اؿىٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼ ؼیؼ ػؿ ة
وامٲ: تعـیث اف ٔـی٪ شمالت  ًةاوؼ ک می ـد ٌ مـدىٱمنؼ تعـیث ٌ ایراػ ىٌالیت 

ـ٤نت کنرتٌٯ یک ًچـیکی، ة ـای مؼت کٍتا ًمن٩ٕ ػلت گ ـٌ  ً، ةافی مٍه ٌ گـةهة ةا نی
ٍاػ من٥رـ ى ـػن م ـػػ. ػؿ م٩اةٲ آن، ٔاٰتان ػؿ  می هوؼ ًتٝتی های امنیتی، ٌ ذا ةرا ک گ

ؿٌػ، پاٰیمی لیالی ٌ شتی مؤجـ ػاؿنؼ  می وامؿ ًا ةيآن هفاػگا ًاؿ کىةـظی اف ن٩آ کنؼ
ٌاةٖ ةا ا٨ٱیت ػلت آٌؿػن مرؼػػ ٨ؼؿت اف ٔـی٪ ایراػ  ًامنا: ةى ًک ای متن٥ؾ ٌ ىؿ

ٌٰتی ٌ لاظتاؿ ىاػ ين٥ٍؽ ػؿ ن  ةاوؼ.  می ای ٨ٍی مصٱیىای ػ

ػاني کا٤ی ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت ػؿ شاٯ ت١ییـ امنیتی ػؿ متاٳ  ًک ًاػ ةرشػٌلتانيیک م٩اٳ ن
ٍاٰی  ٌایٲ لاٯ ىای ٌالیت کنؼىٌٰم مؼنی  ًای ذامٝىاػ ين ًمیالػی ة 2۱14اؿ ػاؿػ، ػؿ ا
ؿٌی ذمٝیت ؿٌلتائی ا٤قایي یا٤ت: ىا  ای آیما٣ ٤ىاؿىي نیـٌ ىةا کا ًگ٥ت ک

ی  ـ٤یت مصاؿةٍی نیٌـ ٍٍٰژی پیرش٤تى٘ آیما٣  ًای امنیتی ا١٤ان ةؼٌن شامیت تکن
ٍانائی  این مٍٍِٛ ةاٜخ ٍٔالنی تـ  ًک های نٙامی معا٥ٰین ةٍػىت٩ـیتاً مماٌی ةا ت
ـػیؼ.  گمرته میؼان ذنگ ًٌ منرـ ة هوؼىا  وؼن ٌ ةؼٌی لاظنت ذنگ ـ٤ین گ میان ٔ

ـاػی ک ًشاکم کنرتٌٯ منأ٪ کٍچک ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوت هگـٌ   ػؿ آن ممیـ مما٤ـت ًٌ ا٤
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ـػنؼ مرتٍؿ ةٍػنؼ تا اف چنؼین ٨ٱمـٌ ٌ متن٥ؾین مصٱی ٜتٍؿ مناینؼ ٌ این ػؿ شاٰی  می ک
 کنؼ.  می ٠یـ ٨اةٲ پیي ةینی ت١ییـ گٍنۀ ًةٌِٝیت مٝمٍالً ٌ  ًالت ک

ـلىنام ٍا٤٪ منٍػنؼ ک ًت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان ة ،ًػؿ این پ  ًتٝـی٦ ذامٞ "ٌٱض" ت
ـنؼ ـگی  ةاوؼ.  می ظؼمات ًمصٍ ذنگ، ٜؼاٰت، ٜؼٳ تتٝیْ، ٌ ػلرتلی مماٌی ة هػؿ ة

اؿ ػاوتنؼ يمؼنی رصاشتاً ا٘ ًای ذامٝىاػين وٍنؼگان تٍلٖ ًاکرث مٍاشت :عىامل ظؼگیؽی
ذنگ" ػؿ ا١٤انمتان ةٍػنؼ. ػؿ  ًاػام ممایۀ ا١٤انمتان ٜامٲ اٌٱیىای ى"کىٍؿ  ًک

ٍاٯ ذامٞ ک ًپالغ ة ـاػ "مؼاظالت من٥ی ]تٍلٖ[  ًاین ل ػٰیٲ "نا امنی" چیمت، اکرث ا٤
میت اف ش٧ٍ٩ ]ناوی اف[ ةی ٜؼاٰتی ٌ ًممایىای ىکىٍؿ  ٌٰی "مصٌـ ـػنؼ  ٍان ک " ؿا ٜن

ٌٰتی ةا ت٥اٌت انؼک ػؿ ؿتتىاػ ي٤ماػ اػاؿی ػؿ ػاظٲ ن ـ٤ ًای ػ ـاؿ گ نگامی ىت. ػٌٳ ٨
ـلي ؿا ٌلیٞ تـ لاظت ک همؼنی شٍف  ًذامٝ ًک ایتی" ػؿ ذامٝ ًچ ًپ  ًچیق ةاٜخ "ناِؿ

ٌٰت رشٳ آٌؿ تـ ةٍػ: "م٩امات آٍٰػ می ـای ػ ٤ماػ ٌ ةی ک٥ایت  ًة هوٍػ، نتایز آن ة
ٌٰت" ة ای معا٦ٰ" ٌ "ذنگ لاالؿان ٌ ى هممان ةا "ٔاٰتان ٌ گـٌ ىگٍنۀ نامٕٱٍب  ًػ

کتگٍؿی ٧ٍ٤ اٰؾکـ کامالً ٜین تٝؼاػ ؿای ؿا ػؿیا٤ت  ًـ لىؼ. ٨ٍمانؼانان" مصمٍب وؼن
ـػنؼ.   ک

ـػٳ ة ًة ٍا ًٔاٰتان ة ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًٌٍؿت ٜمٍٳ م ٍان منتٞ نا امنـی ةـا٨ی ظ نـؼ ىٜن
ٌٰـت ؿا متنـی ةــ اینکـ ًمانؼ، ک ٍاتـ ػ ا ػؿ آلـتانۀ وکمـت يـآن ًایـن مٍِـٍٛ اػٜـای متـ

معا٥ٰین ة٩ای ظـٍػ ؿا  ًکننؼ، ٌ اینک می لپـی ای ػٌؿان وان ؿاىآظـین ؿٌف  ًمعا٥ٰین ک
ٍان  ًٔاٰتان اف پاکمتان ة ٩٤ٖ اف ٔـی٪ اٜقاٳ  کنؼ.  می ػاننؼ، ؿػ می یقٳ ذنگ م٩ؼٌؿىٜن

ٍٔؿ ٨اةٲ مالشٙۀ  ًاؿ ٔی چنؼ لاٯ اظیـ ةىـ کنؼيٌِٝیت امنیتی ػؿ و ًوٍػ ک می اػٜا
ٌٰی اگـ منتٞ این اػٜا ًتٍػ یا٤تية م٩امات امنیتی ٌ  ًمٝمٍالً ةپیگیـی وٍنؼ، ىا  الت 

ٌٰتی ة اؿ ٌ ػومن رسلعت ىکنؼ ًشامی ذرناٯ ؿاف٧، ٨ٍمانؼان امنی ًآنانی ک هٌیژ  ًػ
ای ػیپاؿمتنت امنیت ٌ مٍئٍنیت مٱٲ متصؼ ىؿلؼ. تعمین  می متنؼ،ىٔاٰتان 

(UNDSSنىان ) ( ًٌا٨ٝ 844) 2۱11اؿ اف لاٯ ىـ کنؼي٨ٌایٞ امنیتی ػؿ و ًؼ کىػ می
ٌٰی این ؿ٨م ةٝؼًآ ػؿ لاٯ ى٤یٍؼ کا 5۱( ًٌا٨ٝ 42۱) 2۱12اٰی   421) 2۱13ي یا٤ت 
ٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ػ ًةا ٌذٍػی ک .مین لٕض ةا٨یامنؼ.ى( ت٩ـیتاً ػؿ ًٌا٨ٝ ٍاٰی  هپ ٌٰم

یا ىا  اف نٙـ اورتاک چىمگیـ ػؿ ذنگ ًچىا  انؼ، آن هاؿ اٜقاٳ وؼىؿٌلتائی ٌالیت کنؼ
ـای  ظأـ ن٩ْ ش٧ٍ٩ ةرشی ًة وٍنؼ. یکی اف ػالیٲ  می کمرت ظرب لافىا  ٜمٱیاتشین اذ

ـاػ ک ًممکن این ةاوؼ ک مؼنی  ًای ذامٝىاػ يتٍلٖ ن ٩٤ًٖ تٝؼاػ مصؼٌػ اف ا٤
ٍاٰی  ًمٍاشت ٌٰم ٍٰین مصٱی ػؿ آنرا شٍّؿ  ًمتنؼ کىای ىوؼنؼ، اف ةاونؼگان ػایمی  پ

ٍٰین مصٱی ا١٤ان ممکن وامٲ اٜام ن ةـ آن، اکرث ؿ٤تاؿ لٍء پ ٯ چٍن ٠اؿت ػاؿنؼ. ا٤ٌق
ـػػ ک ـػن، اظاؽی ٌ آفاؿ ٌ اؽیت گ  –ای ا١٤انی ىٔت٪ مٝیاؿ  –٨ـةانیان چنین اٜامٯ ؿا  ًک
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ٍائی )ٌالیت کنؼ منی وایمتۀ گقاؿه ػاػن ٍاٰی پنر ٌٰم اؿ( ىػاننؼ. ػٌ تن اف ةقؿگان ػؿ 
ـػنؼ ک ٍٰین مٱی ا١٤ان ة ًاػٜا ک  ٍٔؿ منٙم ٌ متؼاٌٳ اف ةاونؼگان آن مصٲ اظاؽی ًپ

ـػن می ـاػ ؿا ةؼٌن ت٥کیک ت٨ٍی٦ک ٍٰین مصٱی ؿا متىا يمنٍػنؼ. آن می ؼ ٌ ا٤ م يم چنان پ
ـػى٨تٲ  ًة ٌا٨ٝ های ٠یـ ٨انٍنی ک ـاػ اػٜا  ًٌ یک  مىعَ ؿا رشس ػاػنؼ. یک تٝؼاػ ا٤

ـػنؼ ک ٍٰین مصٱی ا١٤ان اکرثاً آمٍفه نؼیؼ ًک  نٙـ ًةاونؼ؛ ة می یقات الفٳيٌ ةؼٌن تر هپ
ـػٳ ػؿ میان نیٌـ  ًؿلؼ ک می ٍٰین ىم ٍٰین مٱی، پ ای امنیتی ا١٤ان )اؿػٌی مٱی، پ

ٍٰین مصٱی ؿا ة ٍان ٠ا٤ٲ تـین ٌ ةی ترـة ًمصٱی( پ ـ ىونالنؼ  میىا  تـین نیٌـ ًٜن
ـنامىا  چنؼ آن ـای متاٳ يذ ًای آمٍفوی ةیىرت )ةا شامیت ٌ نٙاؿت ذامٝى ًة انی( ؿا ة
ـػنؼ. تٝؼاػ ٨ا ًای امنیتی تٌٍیىنیٌـ  ٍٰین مصٱی ػؿ  ًاؿ ػاوتنؼ کيةٲ مالشٙۀ ا٘ک پ

ـػىا  تامین امنیت مصالت ٌ ؿٌلتا  الت.  هن٩ي محتت ؿا ای٥ا ک

ـػٳ ػؿ ؿاةٕ م ةٍػ: تٝؼاػ چىمگیـ يای نٙامی ةین املٱٱی گنگ ٌ متىنیٌـ  ًة ًنٙـیات م
 م ةاٜخ ٌٱضىم ٜامٲ ذنگ ٌ ىؿا ىا  این نیٌـ هوٍنؼ ًای مٍاشتىاف ا٨ٱیت 

ـػٳ ن٩ي نیٌـ  می ةا معا٥ٰین، متٍیٲ  های نٙامی ةین املٱٱی ؿا ػؿ امـ متاؿف ىػانمتنؼ. م
ژہ ای ىا( ٌ مىعٍاً آمٍفه نیٌـ ىفیـ ةنا  هٌیژ  ًای انکىا٤ی لاظتامنی ٌ نٙامی )ةى پٌـ

ـػنؼ. اف لٍی ػیگـ، آن ٌا٦٨  ًةىا  امنیتی ا١٤ان لتٍػنؼ ٌ اف آن الت٩تاٯ ک این مٍٍِٛ 
ةاؿ آٌؿػ. ةمیاؿی اف  ًای مٱکی ؿا نیق ةىتٱ٥ات ٌ فیان ىا  ین نیٌـا همتاؿف  ًمتنؼ کى

ٍانایی ىنٍف ىای ةین املٱٱی، ىؿ٠م تاله  ًة ًمعأتین تإکیؼ منٍػنؼ ک ای ممٱکی ىم ت
ای نٙامی ىنیـٌ  ًةؼین ةاٌؿ انؼ کىا  نیمت. ةّٝی های امنیتی ا١٤ان کا٤ی ٌ ةمنؼىنیـٌ 

ا کاؿان ًا ةيا١٤ان ًةین املٱٱی ةعأـ کمک ة  ًانؼ، ةٱک ها١٤انمتان نیامؼ ًة ًمإمٍؿیت ِؿ
ـای ػ٤ٛا اف امنیت مٱی ٌ ػیگـ منا٤ٞ وان ػؿ اینرا شٍّؿ ػاؿنؼ.  ٌا٨ٞ ة  ػؿ 

ـػٳ ةاؿ ـاؿىا  ٌ ةاؿىا  م ٍ  ًمناینؼ ک می تک یک امـ مٝمٍٯ  ًٌ اظتالك ة هظٍیي ظٍؿی، ؿو
ٌٰت متؼٯ وؼىاػ يٌ اذتناب ناپؾیـ ػؿ متاٳ ن  ًؿ٤تاؿ چنان ػؿ ذامٝ الت. این های ػ

ٌانیؼ ًا١٤انی ؿیى ـانی ػیگـ ًمای .انؼ هـ وؼىا ػؿ این کاؿ ظیٱی مايٌ ا١٤ان هػ  ًوتی، نگ
ٌا٨ٝی ا١٤انيذ ـاػی ک ًلافمان مٱٲ این الت ک ًا ػؿ ظاؿد اف مصٍٔيان  لٝی  ًا٤

کننؼ،  های امانت ػاؿی، ممٱکی ةٍػن ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ػؿ ٜمٲ پیاػىمنٍػنؼ تا مٝیاؿ 
ـ٤تيمٍؿػ ةؼؿ٤تاؿی، ت ـاؿ گ ـاػ رسکي ٌ کٱىٌ یا  ًؼیؼ ٌ اؽیت ٨ و٪  ًم ةا م٩اٌمت ا٤

 ؿٌةٌـ وؼنؼ. 

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـػٳ اف ٌِٝیت ناةمامان ٤ٝٱی ػؿ ٨نؼى های گـٌ ىاف متاٳ ةصخ   ًاؿ ةىای مٍؿػ نٙـ م

ـػ هظٍةی آگا ـػنؼ، اما  می ٌ ةا رصاشت ٌصتت هةٍػنؼ. ػؿ مٍؿػ ةّٝی اف وکایات ةی پ ک
ـظی ػیگـ ٌاِض یا ػیؼگا وکایت ػؿ مٍؿػ ة ـاػ ػؿک  ـاٳ ةٍػ. این ا٤  هممایٲ گٍیا منٞ یا ش
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ٌٰی ةیىرت گ٥ت می ًؿا ک ًرت یا آن چية همىعٍی ػؿ مٍؿػ آینؼ ٍالتنؼ، ػاوتنؼ.  ای ى ًظ
ـظالت هوان ػیؼگا ای ذؼی ةمیاؿ ىای وان ةٍػ. تصٱیٲ ى ًاف چىم ػیؼ ٌ ترـة ًوعٍی ة

ـ٤تکمی ت ٍامٲ ؿیىىیچ کمی ىٌ  ًا شاٯ ٌٍؿت گ ـػ  منی ایی ذنگ ٌصتت ًم ػؿ مٍؿػ ٜ ک
ـٌؿ ةیي يظٍؿػ. ػؿ ٍُٜ، ةمیاؿی اف ا١٤ان منی چىم ًیچ اجـی ةىم ىٌ اف انت٩اػ اف ظٍػ  ا ٠

ـاؿى ًا ؿا ػؿ مـف ةیگانيةّٝی ٨ٌت آن ًاف شؼ اف ظٍػ نىان میؼاػنؼ ک ػاػ ٌ  می ـالی ٨
 ًممایىای ىالت: کىٍؿ ىای ا١٤انمتان ت٩ٍیـ ظاؿذی ىمتاٳ ةؼةعتی  ًتإکیؼ ػاوتنؼ ک

ٍان ٜامٱین اٌٱی ذنگ ٌ نا ؤمنی ٨ٱمؼاػ ًا١٤انمتان ة  وؼنؼ.  می ٜن

ـػيمؼنی ةا آن ًای ذامٝىاػ ين ًاکرث کمانی ک ٌ  ها ٌصتت منٍػ، اوعاً نمتتاً تصٍیٲ ک
مؼنی ةا ؿٌلتائیان  ًمٝای ذاىاػ ين ًای اظتٍاٌی کى ًـی ةٍػنؼ. ػؿ مصؼٌػ مٍاشتيو

ـػنؼ کى ها ػیؼگايا١٤ان ػاوت، آن ـی ت٥اٌت ٨اةٲ يذمٝیت و هةا ػیؼگا ًایی ؿا مٕـس ک
 تٝرث ٌ شیـت ًمای ًاین امـ ػؿ کىٍؿی ػؿ شاٯ تٍلٝ ًاٰتت ًی ػاوت ک ًمالشٙ
ـػنؼ ک می محاٯ، ؿٌلتائیان اشماك گٍنۀ ًةةاوؼ.  منی ةٍٍؿت ٠یـ  ًؿوؼ ٌ تٍلٝ ًک

ـاػ ةا ٌذٍػ لتایي اف ممٱکی ىـ يو ٩٤ًٖ ة ًٜاػالن ـکق الت ٌ این ا٤ ای ةقؿگ متم
ٍٰین مصٱی وکایت ػاوتنؼ ٌ ىةٍػن نیـٌ  ای اؿتي مٱی اف نتٍػ انّتآ ػؿ میان اّٜای پ
ـا این لاظتاؿ) ػاػنؼ می ای مصٱی ٌ لنتی ؿا تـذیضىاػ يةیىرت ن  ها اذاف يآن ًاکرثؤ ةىا  فی

ـ٤ی کننؼ(، ٌ چنؼان ٜال٨ ًؼ تا ظٍػ ؿا ةىػ می ٍان ػالالن ٨ؼؿت مٝ ای ىاػ ين ًی ة ًٜن
ٌٰتی )منرمٱ ـکق ٌ مؼؿن ػ ای ٜمٱی ىاػ يػاػنؼ. پیىن منی اف انتعاةات( اف ظٍػ نىان ًمتم
ـای ٌٱض پایؼاؿ ػؿ چ ـػٳ ة ـتتٖ ةياؿچٍب چيم ـاؿى ًاؿ مٍٍِٛ م ـػ:  می م ٨  گی

یک مٍٍِٛ تإکیؼ مکـؿ ػاوتنؼ: ةـ  ًمىت٩ـیتإ تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات:
ٍالت ةمیاؿ ذؼی ا١٤ان ٌٰت متىکٲ اف انمان يظ ای "ٜاػٯ ٌ ةا ک٥ایت" ىا ػاونت یک ػ

ؼ". اما ىػ ًت٥نگ ظامت شاکمیت ًمـشٍٳ ٨میم اظگـ ؿٌون٥کـ ا١٤ان "ة ًگ٥ت ًة ًالت ک
ٌٰت نیق ة ًٔنق ؿٌفگاؿ ػؿ این الت ک ٍٰین ػ ـاؿ ػیؼ ًممئ ةعأـ ػلت  ًانؼ ک هوؼ هتک

ـػىاین  ًیا٤نت ة اف ػؿک ؿٌون  ًةؼٌن وک این ؿ٤تاؿوان ةـظالت ًانؼ ک هؼ٣ ٥ٰا٘ی ک
ٌنی انتٙاؿ ػاؿػ اف آن ًک ًا اف آنچيآن  ةاوؼ.  می ا ةىنٍػ،يػنیای ةیـ

ـػٳ ةٍٍؿت ٜمٍٳ ةاٌؿ ػاؿوتنؼ ک ـاؿی کنرتٌٯ ٌ  ًم ـ٨ کٱیؼ ٌٱض پایؼاؿ ػؿ گٌـ ة
ـان ٍٔالنی ػؿ  می اؿىای مصٱی ػؿ ٨نؼىاػ يمرشٌٜیت ن ةاوؼ. رشکت کننؼگان اف ةص

ٌٰتی وکایت ػاوتنؼ کى همرشٌٜیت ػلتگا اف ٤ماػ، ؿ٤تاؿ ظٍػیاٌؿی  ًةـظالت ًای ػ
اف ٌالشیت ٌ٘ی٥ٍی ٌ  هاؿت ػؿ میان کاؿمنؼان مٱکی، لٍء الت٥اػي٨ؼؿمتنؼان، نتٍػ م

 ًاگـچ ةاوؼ. می ػؿ امٍؿ شکٍمت اف لٍی ػالالن ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان مصٱی ًمؼاظٱ
ٌٰت ةّٝاً اف نٙـ وؼت ةا  ـػٳ اف ػ  ًامن نا امیؼی ٌ انقذاؿ مٱی م٩ایمىرسظٍؿػگی م

 نٙـ ًم ةى٨ؼؿت ؿلیؼن ٔاٰتان وؼ، ةا آن  ٨ًتٲ ةاٜخ ة ىًشؼٌػ ػٌ ػ ًوٍػ ک می
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ـانگـ فنگ ظٕـی ؿا ة ًؿلؼ ک منی ةاوؼ. "کاؿ  هٌؼا ػؿ آٌؿػ ًاین ٌِٝیت ال٦ ةاؿ ٌ ٌی
اؿػ.ٔت٪ مٝمٍٯ" ذـیان ػ

ـای أال٧ این وعَ ةيیچ تٍذیىػاؿیؼ،  ًتٍذ ًک ًامنگٍنى شیخ "ةا ن٥ٍؽ" ٌذٍػ  ًی ة
ـػىنؼاؿػ ٌ کمی  ـا اٌ چنین پیي  ًةاوؼ اف اینک ًالت تا تصٱیٱی ػاوت هم تاله نک چ

منایؼ. اػٜای این وعَ ةا آماؿ ٌ اؿ٨اٳ ةعي مٍئٍنیت ٌ امنیت مٱٲ متصؼ  می ةینی
(UNDSSک )ً هرت وؼية 2۱12تا  2۱11اؿ اف لاٯ ىامنیت ػؿ ٌالیت ٨نؼؼ ىػ می نىان 

ٌظامت گؾاوت. میان مصیٖ  ًؿٌ ة 2۱13ػؿ لاٯ ىا  ٌ اما امنیت ةٝؼ ًم١ایـت نؼاوت
ـانی کىاؿ ٌ ؿٌلتا ىـ ٨نؼيت٩ـیتإ منالث ػؿ و ای ىتؼؿیز میان نیـٌ  ًة ًای نا ؤمن ٌ ةص

ٌٰت ٌ ٔاٰتان ػلت ة ـ٤تم ت٥کیک ظاٌی ٌٍؿ ىوٍنؼ،  می ػلت ًػ  الت.  ًت نگ

ٍاٰی ؿٌلتائی مىعَ وؼ ک ًػؿ ذـیان مٍاشت ٌٰم اػ ين ًیچ یک ةى ًةا لاکنین چنؼ 
ٌٰت ةاٌؿ نؼاؿنؼ. آنىای مؼؿن، مٱی ٌ ٠یـ مؾى منالترتین، ٨ٍی  ًا ةاٌؿ ػاؿنؼ کيتی ػ

ـاتی محتتی ایراػ کننؼ، ٤ٝاٰین لنتی ٌ  می ًتـین ٌ ػؿلت تـین ٤ٝاٰینی ک ٍاننؼ ت١یی ت
ـاتیک ػاؿنؼ. ذاٰث این ک ًتی ٌ نىـت ٨ٍی مؾياٜتتاؿ ٌ و ًمصٱی انؼ ک ٍک ةّٝی اف  ًػم

کاؿ ٌ  ًای مصا٤ٙىمین نیـٌ ىةٍٍؿت لنتی اف لٍی  ًک هشتی اف لٍی فنان ةٍػىا  پالغ
ـاؿ ـنؼ. اٰتت می لنتی مٍؿػ تتٝیْ ٨ ـػٳ متایٲ ة ًظٕـی نیق ٌذٍػ ػاؿػ ک ًگی ةافگىت  ًم

یچ ى ًػؿ ش٩ی٩ت ة ًفنؼگی ای ک –ػاؿنؼ  ًی گؾوتن، ؿٌلتایی ٌ وایؼ ظیاٰيفنؼگی ک ًة
ـػٳ ةا نگا ًالت، ٨ممیک هٌٍؿت فنؼگی ٜقمتنؼی نتٍػ ـا ػاؿنؼ،  ًگؾوت ًی ةىم اػٜای آن
ـػٳ اف گؾوت ًتٍٍیـی ک ًٌ شتی ةؼ تـ اف آن اینک ٜمؼاً  ًػاؿنؼ، تٍٍیـی الت ک ًم

 ًای ذامٝىاػ ين ًةاوؼ. ٨ٌتی ک می "هنؼلی وؼيالت، ٌ یک "لنت م هتصـی٦ وؼ
ـلیؼ ک ـػٳ پ فمانی ةٍػ، اکرث پالغ  ًاؿ ؤمنیت ػاوت، چى٨نؼ ًآظـین ةاؿی ک ًمؼنی اف م

ؼ( تٍٍیـی اف یک گؾوت 44)ىا  هنؼىػ ٍ  ًػٌؿ ـلیم منٍػنؼ ٌ ػٌؿ  هةا وک  ىًی ػىوا هت
ـگقیؼنؼ.  197۱ ؼ ػیگـ اػٜا منٍػنؼ ک 24ؿا ة  هاؿ امنیت نتٍػىی ػؿ ٨نؼىیچگاى ًػٌؿ

ؼ ػ 13الت؛ ٌ  ؼ  14 ه٩ٜیؼ ًاؿ ؤمن الت ٌ ةى٤ٝٱن ٨نؼ ًیگـ اػٜا ػاوتنؼ کػٌؿ ػٌؿ
 الت.  هٔاٰتان ةمیاؿ ؤمن ٌ آؿاٳ ةٍػ هػیگـ ػٌؿ 

ـػٳ چ ًػؿ نٙـ لنری ای ػؿ مٍؿػ اینک ـای "تإمین ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان مؤجـ" ًم  کمی ؿا ة
ٌٰت ا١٤انمتان ةا ت٥اٌت انؼک اف ؿ٨یتاني ػؿ ذایگا می ـ٤ت.  هػاننؼ، ػ ـاؿ گ نعمت ٨

ـ٤تنؼ ک ـػٳ نیق پؾی ـای ة ًةمیاؿی اف م ٨ؼؿت ؿلانؼن  ًػؿ اٌٲ انتعاةات یک اةقاؿ مؤجـ ة
ٌٰت پالعگٍ  ًم ةىای ٤نی ٌ م٩ـؿات انتعاةاتی ىٔـف ٜمٲ  ًةاوؼ ٌ اینک می یک ػ

ـػٳ، ن هانؼاف  مٕمنئ  ًا اف این تـك ػاوتنؼ ةٱکيتن ًکا٤ی ظٍب التنؼ. اما، ةمیاؿی اف م
 –مىکٍک ػاؿنؼ  ًکاؿنام ٨ًؼؿت ؿلیؼگان ک ًة هٌیا تاف  –لیالیت مؼاؿان ٤ٝٱی  ًک ةٍػنؼ

ـا ة ٍا ًةـ انتعاةات ن٥ٍؽ ٌ آن  ٨ًتّ ًنؼ فػ ٌ یکتاؿ ػیگـ ٨ؼؿت ؿا ةىن٥ٞ ظٍػ ؿ٨م ظ
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ـ٤ت ٍا ًٌ مانٞ ؿٌی کاؿ آمؼن لیالتمؼاؿان ٌاػ٧ ٌ ةا ترـة ًگ نؼ وؼ. ىػؿ این ذـیان ظ
ـػی اف و ل ًیا تصٱیٲ ٌاػ٨اناؿ ةـؿلی ىـ ٨نؼيم انتعاةات ٌ پیامؼ آن ؿا ةا  ًی ظٍػ اف پٌـ
ـػ:  ًرشس لٱمٱ ـاتث ؽیٲ چنین ةیان ک  م

ـػیؼ  ٍالتاؿ تٝیینات مرؼػ ػؿ ىا  ػؿ مٍؿػ انتعاةات، ةّٝی های گمرتػىةا ٌذٍػ وک ٌ ت ظ
ٍاٯ ٌ و ًگٍینؼ ک می شکٍمت وؼنؼ ٌ ٌٰم ٌاٰی،  ـاػی نٙیـ   ـػاؿ ةایؼ انتعاب وٍنؼ. يا٤

ـػٳ ػاوتنؼ. اف متاٳ کمانی  ًمنت٩ؼان هظاً ػؿ مٍؿػ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػیؼگاةٍٍؿت  م
ـلیؼ ًک ؼ وان اف ٤ٝاٰیت  75وؼ،  هپ ىا  نٙـ ظیٱی ًای این وٍؿا ناؿاِی ةٍػنؼ. ةىػٌؿ

وٍػ تا منا٤ٞ وعٍی  می ه( ٌ یا ٍٔؿی اف آن لٍء الت٥اػهت ایراػ وؼياػ )ةؼین ذياین ن
ـای پیرش٤ت ٌٱضیچ کاؿی ىا تإمین وٍػ ٌ ياّٜای آن کنؼ. اّٜای وٍؿای ٌالیتی  منی ة
ـػٳ ةی اجـ، ٤الؼ ٌ ؿیا کاؿ  ًٌٱض ة ـػٳىنٙـ م گٍینؼ ٤ٝاٰیت وٍؿای ٌالیتی  می متنؼ. م

ـا ة می ٌٱض ظٍػ ةاٜخ نا ؤمنی ـػػ، فی  هؼ تا اف مع٥یگاىػ می هذنگرٍیان ٔاٰث اذاف  ًگ
ن آمؼى ٍاٰی ًٌ ة های ظٍػ ةیٌـ ٌٰم ةا  ًػؿ مٍاشتىا  کننؼ. ظیٱی ا" ن٥ٍؽىٌ ؿٌلتا ىا  " 
ـاؿی يای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ذىمؼنی ةٍٍؿت رصیض تاله  ًای ذامٝىاػ ين ـ٨ ت ة

ـنام ـا ًایی ؿا کى ًآوتی مٱی ؿا ةعًٍٍ ة ـػٳ اذ وٍنؼ، مٍؿػ متمعـ ٌ  می ػؿ ةین م
ـاؿيالت  ػاػنؼ:  می قاء ٨

ـ٤تنؼ ک می وٍنؼگان ًاما مٍاشت ـنؼگان ةا ک٥ایت، ىاف ؿ  هآنٝؼ ًپؾی ربان ٌ تٍمیم گی
ٍاننؼ ن٩ي محتت ٌ  می نیمت، هظٍن کمی آٍٰػ ًػلت وان ة ًٌاػ٧ ٌ ةا ن٥ٍؽ ک ت

لشیاتی ؿا ػ  ٌٱض ای٥ا کننؼ.  ًؿ پٌـ
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 هنا امیؼ کننؼ همؼنی ػیؼگا ًای ذامٝىاػ ين ًامـیکایی ػؿ ٌصتت ة ًیک م٩اٳ ةٱنؼ پای
 ٌ گ٥ت: هٌٱض تائیؼ منٍػ ًؿا ػؿ مٍؿػ پـٌلىا  ٌ ةؼگامن ظیٱی اف ا١٤ان

ـػ ن٩ْ ش٧ٍ٩  ًم ةيمت ًمرافات منٍػن وٍؿویانی ک ًة هةا اواؿ  هیک ا١٤ان تصٍیٲ ک
ـایم انؼ، اف ٌذٍػ ةـظٍؿػ یا مٝیاؿ ةىــ  ٌگانىیا ػیگـ ذ  گ٥ت:  می لعن ًای ػ

ؼ این ذمٱ 4۱ا ػؿ مٍؿػ اّٜای پاؿملان نیق محتت نتٍػ. ٩٤ٖ يا١٤ان هػیؼگا ؿا تٍؼی٪  ًػٌؿ
ـػنؼ ک پاؿملان اف لاشۀ ما ةعأـ ٌٱض ٌ امنیت ٌ تـٌیز ش٧ٍ٩  ه" اّٜای انتعاب وؼ ًک
ٌاةمت ًة ًنؼگانی کىکننؼ." ػؿ میان پالغ ػ می ػؿ ٌالیت ما کاؿةىــ  ٌٰت  نتٍػنؼ،  ًػ

ایتی اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌ پاؿملان ت٩ـیتإ  ؼ ةٍػ.  1۱۱میقان ناِؿ  ػٌؿ

ا ػؿ ينٙـ ا١٤انةا معافیت اؾ مخاؾات: هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ایت ش٧ٍ٩  ًک ًاین ممئٱ ًاؿتتآ ة ٍانؼ ػؿ تصکیم ٌٱض ن٩ىی ػاوت می ةىــٜؿ ةاوؼ،  ًت

ؼ ةٍػ(. اما این پالغ ةؼین مٝنی نیمت ک 91ةاالتـ اف ) ٍٳ ش٧ٍ٩ يا م٥يا١٤ان ًمى ًػٌؿ
نٙـ وان یک امـ محتت  ًةةىــ ش٧ٍ٩  ًؼ کىػ می نىان ًػاننؼ، ةٱک می ؿا ػ٨ی٪ةىــ 

ٌا٨ٝیت ک ًة ًالت. ةا تٍذ ةىــ ای تنؼؿٌ ةا ةؼگٍیی اف ش٧ٍ٩ ىتی ىةّٝی اف مؾ ًاین 
ـٳ کننؼ ًا ػین الالٳ ػؿ م١ایـت الت، این نتیرة ًکننؼ ک می اػٜا  ةاوؼ. )اما می هػٰگ
ـػ ک منی ٍان این اشتامٯ ؿا ؿػ ک محتت وایؼ اف ؿٌی  های ٧ٍ٤ اٰٝاػىةعىی اف این پالغ  ًت

ـا این رسٌی اف ذانث ن هوؼ هاػب ػاػ ـا وؼ ًای ذامٝىاػ يةاوؼ، فی  ةٍػ(. همؼنی اذ

ـای یک ٌالیتی ک ؿیقٳ ٌ ٜمٱیات  ًة الت، وایؼ  های نٙامی ةعىی اف فنؼگی ؿٌفمـ ىتٌـ
ـلؼ ک ًٜریث ة ةمیاؿ ذامٞ  هوٍنؼگان ػؿ مٍؿػ "امنیت" یک ػیؼگا ًاکرث مٍاشت ًنٙـ ة
ـٌت  ًا مصٍ ذنگ، ةٱکيتن ًػاوتنؼ: ن  ًای ظٍب و١ٱی ٌ تٍلٝىآمٍفه ٜمٍمی، ٤
ایؼاؿ ٌ انکىا٣ پةىــ ٜنارص کٱیؼی امنیت ةرشی، ش٧ٍ٩  ًا اف ذمٱياین ًا٨تٍاػی ک

 ةاوؼ.  می ةرشی
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ٍانؼ وؼت رسظٍؿػگی ٌ تال٦ ةاؿ ا١٤ان منی یىیچ ػیؼگاى ؽیٲ ةیان  هظٍةی ػیؼگا ا ؿايت
٠یـ  هػیؼگا ًیچ ٌذى ًیک ؿیي ل٥یؼ ؿٌلتائی الت، ة ًمتٝٱ٪ ة ًک هکنؼ؛ این ػیؼگا
ٍٰی نیمت:   مٝم

ـػٳ ؿا يٍٜتانیت ٜمی٪ ا١٤ان هنؼىاین ن٩ٲ ٨ٍٯ نىان ػ ـاػ ٌاشث ٨ؼؿت م ـا ا٤ الت، فی
ٜتاؿۀ ػیگـ اف ش٧ٍ٩  ًیا ة ػاننؼ می ٌ ٨انٍنی ظٍػ ًش٪ مرشٌٛ، ٌاػ٨ان ًک ًاف آنچ

ـػيانمانی آن  انؼ.  ها مصـٌٳ ک

ةالتکٱی٥ی ٌ ػؿ  ًمیىىا١٤انمتان ظٍػ ؿا  ها ؿٌلتائیان ةی ٌؼا ٌ اف نٙـ ا٤تاػيتن ًن
ـػ ًکننؼ، ةٱک می مُٝـ ظٕـ مـگ شن  ًاؿ نیق ةىـ ٨نؼيلاکن و هشتی یک تصٍیٲ ک
 کنؼ:  می میىگی اؽٜانىشن ٌشىت ٌ تـك 

 ؼ: ىػ می تٍِیض ًیک ؿٌلتایی ػیگـ این گٍن

ـػ، اما ػؿ  می مىکٲ ًا ػؿ مٍؿػ فمامؼاؿان ؿا ةيا١٤ان هػیؼگا ًةا اینک ٍان محتت تٝـی٦ ک ت
ـػٳ ةؼتـین وکٲ ةؼةینی ظٍػ ؿا ة ٍاؿػ م نؼ ىػ می لکتٍؿ ٨ّایی ا١٤انمتان نىان ًاکرث م

اػ ؿا يیت این نىشتی ما ًٜؼاٰتی مٍذٍػ ػؿ لکتٍؿ ٨ّایی الت کٌ ػٰیٲ آن ٤ماػ ٌ ةی 
ـػ ٍاٯ ة ٍ  ًمین ػٰیٲ ػؿ م٩ایمى ًالت ٌ ة هفیـ ل ـائی ٌ ػیگـ تٍؼی  هةا ٨ ای ىاذ
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ٌٰتی ٌِٝیت ػؿ ٨ٍۀ ٨ّائی ـػی این ٌِٝیت ؿا رشس  می هنؼىةمیاؿ تکان ػ ًػ ةاوؼ. م
 کنؼ:  می ًؽیٲ ةٍٕؿ ػ٨ی٪ ظالٌ

ٍاؿ تـین ذنتۀ لیمتم ٜؼاٰت ذنایی ؿا ةـذمت  ًلافػ ٌ آن اینک می ًاین ن٩ٲ ٨ٍٯ نا گ
ٍ  ًاوعاٌی ک ـػاظت ؿو ٍاننؼ ةا پ ا ىظٍػ ؿا اف شتن ؿ  هپٍٯ کا٤ی ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ میت

ـٳ آن ًکننؼ رص٤نٙـ اف اینک  ا چ٩ؼؿ لنگین الت. يذ

ٍاٰی  ٌٰم  کنؼ: می اؿ چنین ٨ّاٌتىای ٠ـب ٨نؼىیکی اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ یکی اف 

ـػٳ گ٥تنؼ ک ـاةـ اؿتکاب  ًم ـ نٍٛ ىٌِٝیت شاکم مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ا١٤انمتان ػؿ ة
ـٳ  ػٌ پیامؼ ةقؿگ من٥ی ػؿ پی ػاوت: اٌٯ ةاٜخ  -ػؿ شاٯ  ًٌ چ ًػؿ گؾوت ًچ-ذ

ٌٰت وؼ ـػٳ ٌ ػ ٍاؿػ ة هوگا٣ ٜمی٪ میان م ای ىانت٩اٳ ذٍیی  ًالت ٌ ػؿ ةّٝی م
ـای تامین ٜؼاٰت می شن ًک هوعٍی اف لٍی ٨ـةانیانی منرـ وؼ ـػنؼ ة ٍان ة منی ک  ًت

ـػ.ىاػ ين ٌٰتی اتکاء ک  ای ػ

ـػٳ کٍچک  ًای ممٱصانىػؿگیـی  ًای "٨ٍمی" نىگٍینؼ مٝمٍٯ تـین وکٲ ػؿگیـی  می م
ةافػاوت  ًةاوؼ ةٱک می ؼ،ىػ می ای ا١٤انمتان نیق ؿطىػؿ ػیگـ ةعي  ًیا مصٱی ک
ـاػ تٍلٖ ػومنان وان ًظٍػرسان ـ٨انٍنی ا٤ ٍا می ًةاوؼ ک می ٌ ٠ی شماب  ًنؼ ت٥ٍیىظ

ٍاػگیىػومنی  ًای ٨تٱی یا اػامى ٍٰین اف  ای ظٍنین ظان ؿا ؿ٤ٞ مناینؼ: یک رسةاف پ
ٍٰؼک چنین اػٜا ػاوت: ٍاٰی لپین ة  ٌٰم

ٍٰین ٌ و ًای ذامٝىاػ ين ٌنؼان نىانيمؼنی ػؿ ٌصتت ةا ا٤رسان پ ایی اف ةی ى ًـ
ٍٰین وکایت ػاوت ک ًؿا متٍذ ًاٜتامػی ػٌذانت ـػٳ ٜاػی اف تاله  ًوؼ. پ ای ىم

ـایم، شامیت ـای تص٩ی٪ ذ ٍٰین ة ـاؿ ػيای امنیتی ؿا مٍؿػ التىکننؼ، نیـٌ  منی پ ٌ  هاػقاء ٨
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ٍٰین ػؿ ذـیان ٌ٘ی٥ ًةا کىت ٌنؼان ةينؼ. وىػ منی مؼؿػی نىانىیچ ى ًوؼگان پ  ًـ
ـاگیـ  ماً ن –ػاونت یک تـك ػایم ٌ ٤ ـانی  –ای امنیتی ىاف نیـٌ  ًٌٰق ای ةمیاؿ ٜینی ىٌ نگ

ٍٰین  ً)ک ـػنؼ ٌ آن این ک ه( اواؿ هم تائیؼ منٍػىشتی پ یک تٝؼاػ ٜنارص تنؼ ؿٌ ِؼ  ًک
ٌٰتی ةا ن٥ٍؽ ة ٍاننؼ اف  می ای امنیتیىػؿٌن نیـٌ  ًػ ای امنیتی ىةا نیـٌ  ًـ کمی کىت

ـنؼ. ى  مکاؿی کنؼ، انت٩اٳ ةیگی

لاكتياظی و احتامعی: هتزلم تىفع ـػٳ ةٍٍؿت ٜمٍٳ ةاٌؿ ىػ همىٍؿ  ًػؿ متاٳ پٌـ ی، م
ٌا٨ٝی ػؿ تٍلٝ ًػاوتنؼ ک ـای تصکیم ٌٱض پایؼاؿ ػؿ  ًپیرش٤ت  اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ة
ـا٨تت يةاوؼ: ت٩ٍیت آمٍفه، ة می م ٌ شیاتیيماؿ ىٌالیت ٨نؼ ای ٌصی، ایراػ ىتٍػ م
ـٌت   ًای ةـذمتى ًانکىا٣. یکی اف نىان ًة ًای و١ٱی ٌ تّمین ػلرتلی مماٌیانى٤
ـػٳ این ةٍػ کى ًػؿ گ٥ت ـلاظت  ًگؾوت ىًػ ًای م ا، ىةاٜخ پیرش٤ت چىم گیـی ػؿ فی
ـا٨تت   هٌ ػظرتان ػؿ ا١٤انمتان وؼ ػؿ ةعي آمٍفه فنان ًمىمرت اف يای ٌصی ٌ مىم

مچنین پیرش٤ت ش٧ٍ٩ ىٌ ىا ً ای متٝؼػ ٌ آفاػی ؿلانى ًالت. تٝؼاػ ػیگـی ٌذٍػ ؿلان
ـا آمٍفه  ًاؿ ةا تٍِیض اینکى٨نؼ هفنان ؿا لتایي منٍػنؼ. یکی اف الاتیؼ فن ػؿ ػانىگا چ

 م الت گ٥ت: يم

ٍالتاؿ اٜامؿ ذاػىا  ظیٱی  ةٍػنؼ ٌ این ظٍػ نىانىا  رت، مکاتث ٌ کٱینیکيای ةى هظ
ژہای ةیىرت ػؿ ىگؾاؿی  ًرسمای ًم ةىنٍف ى ًؼ کىػ می ژہای ذؼیؼ ٌ تؼاٌٳ ى پٌـ  پٌـ
ـػٳًاینک ًمىمرت اف يالت، نیاف الت. م ه٨تأل آ٠اف وؼ ًایی کى ـ٤تنؼ ک می ، م  ًپؾی

 ها ؿلیؼيمتاٳ ٌالیات ا١٤انمتان ٌ نیق ٌالیت ظٍػ آن ًای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ةىپیرش٤ت 
ـتیث این تنا٨ْ ؿا ؿػ ای انکىا٤ی ىـػٳ کىٍؿ اف کمک م ًمى ًکننؼ ک می الت ٌ ةؼین ت

ـاػی ک ًانؼ ة هممت٥یؼ وؼ وٍیؼ.  می م ٌصتتىا يات٥ا٨اً وام ةا آن ًالتحنای اوعاً ان٥
ـػٳ ة ًآظـ این ک ًنکت ـػ ىا فنؼگی يتن ًپیرش٤ت ن ًانؼ ک هػؿلتی ػؿک منٍػ ًم ـ ٤

 متاٳ کىٍؿ ؿا ةا جتات تـ، مٍئٍن ٌ آؿاٳ تـ ًةعىؼ، ةٱک می تٍػيؿا ة هممت٥یؼ وٍنؼ
 لافػ. ةا این شاٯ یک ظانم ةا تٝرث چنین گ٥ت: می

ای انکىا٤ی ىگٍیا ٤ٝاٰیت  ًمچنان انت٩اػاتی ؿا التامٛ منٍػ کىمؼنی  ًای ذامٝىاػ ين
ـکق ةٍػىا ـ يةیي اف شؼ ػؿ و ـ٤ت همتم ٌ  ًانؼ، اینک هنىؼ ًٌ منأ٪ ؿٌلتایی ػؿ نٙـ گ

ژہ ـػٳ انت٩اػ منٍػنؼ ک می مؼت ٌ نا پایؼاؿ هایت کٍتايةی نىا  پٌـ ای ى٤ٝاٰیت  ًةاونؼ. م
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ـنام ٍاذىای ٩٤ـ فػایی ةا ى ًانکىا٤ی ٌ ة ػؿ کٲ ػامنگیـ  ًالت ک ًامن مىکالتی م
ٍاٰی  ٌٰم ٌٰت الت: وامؿی اف ةقؿگان ٨ٍٳ اف   ًاؿ ػاوتنؼ کياؿ ا٘ىای ٌالیت کنؼىػ

ـٌت  ًچگٍن یز ٤ ـای تٌـ ٌٰت ة ـ٤ت ىػ ای کاؿی متنالث ا٨ؼامات انؼکی ؿٌی ػلت گ
 ةاؿ ػؿ ٨تاٯ ػاوت:  ًنتایز ٤اذٝ ًک

ژہ ًمتنؼ کىاین ةاٌؿ  ًةىا  ةـظی ای انکىا٤ی ٌ ٩٤ـفػایی ةایؼ ػؿ مٕاة٩ت ةا ى پٌـ
ـػاظت مٝاوات منالث ة ٌٰت، ة ًپ  ًای امنیتی ةاوؼ چنانچىظًٍٍ نیـٌ  ًکاؿمنؼان ػ

ٌٰت مماٜؼ ًٜؼٳ این امـ فمین ـای کاؿمنؼان ػ لافػ ٌ ةؼتـ اف آن  می ٤ماػ ةیىرت ؿا ة
 مناینؼ. می ٜایؼ ناچیق وان ؿا اف ٔـی٪ ٤ماػ ذربان ًاینک

ٍا فعاالن و مضؽةین ىلس: هصعاب ة ٌنؼ نٙـظ لۀ ؿ ـػٳ ةیىرت تاکیؼ ىػؿ ذـیان پٌـ ی، م
ـػٳ ظامٍه  هاورتاک گمرتػ ًػاوتنؼ ک ـات  -م ٍک ٍانان ٌ تکن  ًک ًتٝٱیم یا٤تای ىفنان، ذ

ل –٨ؼؿت لیالی نؼاؿنؼ   ميایت ميانکىا٣، ٌٱض، ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ن ًػؿ امـ م٩٤ٍیت پٌـ
ـػٳ ة می  ًة ًمؼنی، فنان، ٌ ا٨ىاؿ ذامٝ ًاورتاک ٌلیٞ ذامٝ ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةاوؼ. م

ـ٤ت ًٍٔؿ لنتی ػؿ شاوی ـاؿ گ ـای  ٨ً  ًومٍٯ ةٍػن ٌ ماٰکیت مصٱی اینگٍن ًمىانؼ ة
ل  اؿ ػاوتنؼ:يمؼنی فن چنین ا٘ ًی اف ٤ٝاالن ذامٝىةاوؼ. گـٌ  می ميةمیاؿ مىا ً پٌـ

ٌٰتی ٌ ذامٝىاػ يت٥اٌت مٝنٍیات ػؿ ن ًة ًیک ظانم ػیگـ ػؿ ؿاةٕ مؼنی نٙـ  ًای ػ
 منٍػ: ًذامٞ ٌ ٜمٍمی ؿا اؿائ
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ٌٰتی نیق ٌذٍػ ػاؿػ ٌ کاؿمنؼان مٍلمات  ٤ماػ ٌ شًـ ػؿ لکتٍؿ ٠یـ ًوکی نیمت ک ػ
ـای اینک ٌٰتی ة ٍا ٠ًیـ ػ ـای ظٍػ ىظ ـاؿ ىان مٝاه کا٤ی ة متنؼ، نتایؼ مٍؿػ مالمتی ٨

ـنؼ. ةا این شاٯ، یک تن اف نا٘ـین اینگٍن  هةا پایان یا٤نت مناةٞ ةاػ آٌؿػ ًتؾکـ ػاػ ک ًگی
ٍاؿ تصت چرت مٍلماىای آیما٣، اکرث تراؿت  ٌٰتی اف ای شـیَ ٌ م٥ت ظ ت ٠یـ ػ

ای ممٱکی، پاةنؼ ى هتاشاٯ شٍّؿ ػاؿنؼ ٜمٍماً گـٌ  ًمؼنی ک ًػٌؿ وؼنؼ ٌ ذامٝ ًٌصن
 متنؼ.ىاٌٍٯ ٌ ذؼی  ًة

ـٌت آن ػاػيتن ًمؼنی ن ًذامٝ ًة ٌٰت ٌ  ًنىؼ تا ن٩ي ظٍػ ة ها ٤ ٍان "پٲ میان ػ ٜن
ٌنؼان" ؿا ای٥ا کنؼ ةٱکيو ٌٰت آن ًکننؼ ک می اػٜا ًـ ل ًلافمان یا٤ت گٍنۀ ًةا ؿا يػ  ًاف پٌـ
ـٌ ًذامٝ ًای تٍمیم گیـی شتی ػؿ لاشاتی تعنیکی ٌ ٤نی کى اف ىا ً مؼنی ػؿ آن ٜ

ٍاننؼ ة می ٌ هتراؿب ظٍب ةـظٍؿػاؿ ةٍػ ـنؼ )محاًل ػؿ ٤ٝاٰیت يگٍنۀ مؤجـ ل ًت ای ىم گی
ـػٳ" ٌ لافمان  هاذتامٜی ٌ ةرشی( کناف فػ مؼنی ؿا  ًای ةین املٱٱی ذامٝىوؼنؼ. "م

ٌٰت ةا آن می شامیت ـػ يالت. ةا آن هایت( ذؼی ةٍػيا )ةی نيمناینؼ اما معا٥ٰت ػ م، ؿٌیک
ـان همؼنی ظیٱی م٥یؼ ةٍػ ٤ًٝاالن ذامٝ ـ٤ؼاؿ  ًنؼاوت ًٌ م٦٨ٍ پـظاوگ انؼ، ٌ وؼیؼًآ ٔ

ٌٰت ٌ ذامٝ  ةاونؼ: می مؼنی ًایراػ ٤ّای اٜتامػ میان ػ

ٌاةٖ کامالً تیـ  ٌاةٖ این ػٌ ماننؼ لیا هةا ٌذٍػ آن، ؿ اةٲ ل٥یؼی ی ػؿ م٩ىٌ تاؿ نیمت؛ ؿ
ـػ ک ًنیمت. یک ٤ٝاٯ ذامٝ  :ًمؼنی تٍؼی٪ ک

ـلیؼ ک ًای ذامٝىاػ ين ًفمانی ک ـای اورتاک فنان ػؿ فنؼگی ٜام ًمؼنی پ  ًآیا "رشایٖ ة
٤یٍؼ  ٤55یٍؼ محتت ٌ  45مماٜؼ ةٍػ"، ٤یٍؼی پالغ محتت ٌ من٥ی ت٩ـیتاً مماٌی )

ٍامننؼ لافی فنان ػؿ  هـ چنؼ تن٥ـ گمرتػىمن٥ی( ةٍػ.  ـاةـ ت ـاةـ فنان مانٞ ذؼی ػؿ ة ػؿ ة
 ًؼاوتينگ ًا ؿا ػؿ ظانيا٨ٝاً آنٌ  ًک ًةاوؼ، اکرث فنان ؿا ةاٌؿ ةـ این الت آنچ می ا١٤انمتان
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مىکٲ ةنیاػی ٌ الالی نا امنی الت. نا امنی مانٞ اورتاک ظیٱی اف فنان ػؿ شیات مؼنی 
ـ٤نت ٌ٘ی٥ ًؿ٤نت ة –  الت.  هوؼ – ًمکاتث یا گ

ـای  ًمؼنی مٍاشت ًای ذامٝىاػ يةا ن ًک ًفنان تٝٱیم یا٤ت منٍػنؼ، ٜال٨منؼی وان ؿا ة
ٍاننؼ ن٩ي محتت ؿا ػؿ  می ًا ةاٌؿ ػاوتنؼ کيىان ػاػنؼ؛ آنا١٤انی ن ًاورتاک ػؿ ذامٝ ت

ـػ ًذامٝ ایتی ظٍػ ؿا ةا ذنگ نىان ػاػنؼ. یکی اف آن های٥اء ک  ا چنین گ٥ت:يٌ نا ِؿ

 هِمن اظتال٣ نٙـ ٌ ةصخ ذؼی ػؿ این اؿتتآ، ناؿاشتی گمرتػ یک تن اف مٝٱمین فن
ـػ: ـاف ک  فنان ؿا چنین اة

ٌٰت گم ًمچنان اؽٜان ػاوتنؼ کىا يآن الت: اکرث فنان  هکننؼ ـاهتٝؼاػ فنان ػؿ لاظتاؿ ػ
ٌٰتی ػاؿنؼ )ةیىرت و١ٲ مٝٱمی ػاؿنؼ(، اما تٝؼاػ آن ًک ربی لیالی ىا ػؿ ؿ يٌ٘ای٦ ػ

 ةمیاؿ انؼک الت.

ٍامننؼ لاظنت فنان شتی ػؿ و همتاؿف  ـکق ٌ نمتتاً پیرش٤تيةا تٝتیْ ذنمیتی ٌ ت  ًـ م
ـػان، ىکنؼ اؿ مٍٍِٛ ظیٱی ةصخ ةـ انگیق ةٍػ. ػؿ ذـیان گ٥تگٍی مىرتک ةا فنان ٌ م

ـػ  ـػی اػٜا ک ـٌت  ًکم ـػان ٤ى٤ ـای م م وٍػ ـاىای تٝٱیمی ٌ ا٨تٍاػی ةایؼ نعمت ة
ٍاػيچٍن آن ٍاػ ٌ ةیکاؿ ة ًمتنؼ ٌ اشتامٯ ػاؿػ کى ها نان آٌؿ ظان ـػان ةی ل ٔاٰتان  ًم

ٍاذ ایتی ٌ ناؿاشتی  ًة ًوؼ ک ًةپیٍنؼنؼ. این مٍٍِٛ ةا معا٥ٰت یک فن م نٙـ اٌ نا ِؿ
ٍاػىا  کىمکي ًفنان منرـ ة  لافػ. می آن متاٳ کىٍؿ ؿا ةی جتات ًػػ ٌ اػامگـ  می هػؿ ظان

ـػٳ مایٲ ة ػؿ ٌٍؿت ٜؼٳ م٩٤ٍیت  ًگ٥تگٍ ةا ٔاٰتان نیمتنؼ اما این ؿا میؼاننؼ ک ًم
ٍ  ًگقین ٍا ًا ةایؼ اػامىنٙامی، این گ٥تگ ٍا٤٪ ةاونؼ یا ظیـ. یک تن اف  هپیؼا کنؼ ظ ـػٳ م م

 فنان گ٥ت:
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 ًای کىذناس  ًالت. اف ذمٱ ًاف ةین ؿ٤تىا  ةا این شاٯ، مصتٍةیت ٔاٰتان نقػ اکرث ا١٤ان
ـنؼ می گامن ـگی ایراػ ٌٱض اف ٔـی٪  هؿٌػ "ػؿ تامین ٌٱض مؤجـ ةاونؼ" )این إٌالس ػؿ ة

ٌٰت  ًوٍػ( ٔاٰتان نمتت ة می ای من٥یىنت ٤ٝاٰیت ای محتت ٌ مت٦٨ٍ لاظى٤ٝاٰیت  ػ
 ای نٙامی ةین املٱٱی ؿای کمرت ةؼلت آٌؿػنؼ.ىٌ نیـٌ  ًممایىای ىا١٤ان، کىٍؿ 

اػ ياف لٍی ن ًٌٰی ةؼٌن اینکةىــ ش٧ٍ٩  ًانی ةيذامٝۀ ذ ًی اف تٍذىاین ظانم ةا آگا
امن پیي ىةاوؼ، ةا اػةیات ظٍػ  همٍٍِٛ اواؿۀ وؼ ًة ًمؼنی ػؿ ؿاةٕ ًای ذامٝى

ـای ىا  رشٓ ـػ کىة ٍالت ذامٝىا  اف مؼت ًـ نٍٛ گ٥تگٍ ؿا مٕـس ک  انی ةٍػ:يذ ٨ًتٲ ظ

ـػٳ ذ ٌامؼاؿ نیـٌ ٨ًاةٲ مالشٙان )شتی وایؼ تٝؼاػ يم ای نٙامی ةین املٱٱی ى( ةا شٍّؿ ػ
ٌٰت ى ًؿلانؼ ک می ای یک مٝٱم فن چنینى ًػؿ ا١٤انمتان معا٦ٰ نتٍػنؼ اما گ٥ت م ػ

ـػٳ ؿا ىظـد ػ ًای ةیىرت ةىانی ةایؼ تاله يذ ًم ذامٝىا١٤انمتان ٌ   گٍنۀ ًةنؼ تا م
 لافنؼ: هکامٲ ٌ و٥ا٣ آگا

رتی اف اٌِٛا يػؿک ة ًاؿ کىمؼنی ػؿ ٌالیت کنؼ ًذامٝ ًیک تن اف مناینؼگان تٝٱیم یا٤ت
ٌٰی شتی این ػؿک ةاٜخ کا ایتی ٌی نىؼ: يي اةىػاوت   اٳ ٌ ناِؿ

ای نژاػی مىرتک ػاؿػ ىةا پاکمتان مـف ٍٔالنی ٌ پیٍنؼ  ًػؿ یک ٌالیت ک ًک ًامنگٍنى
ـػٳ ة همت٨ٍٞ الت، ٜؼ ٍانیم  منی مکاؿی پاکمتانىةؼٌن  ًةٍػنؼ ک هاین ٩ٜیؼ ًفیاػی م ت

ـػٳ ػؿ ؿاةٕىٌٱض ػلت پیؼا کنیم. ةا ٌذٍػی پیٍنؼ  ًة پاکمتان ٌ  ًة ًای نژاػی، اکرث م
ـػ، نٙـ کامالً  ًن٩ي معـب ک  ًمن٥ی ػاوتنؼ. یکی اف ةقؿگان ٨ٍٳ ة ػؿ ا١٤انمتان ةافی ک

ـػ ک 2۱13وؼن مؼاؿك تٍلٖ پاکمتان ػؿ لاٯ  ًگٍنۀ محاٯ اف ةمت ةاٜخ رسافیـ  ًناٳ ة
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ـػان تصت آمٍفه مؾىوؼن  تی ٌ ؿاػیکاٯ ػؿ رسشؼات ا١٤انمتان وؼ. ىقاؿان تن اف واگ
ـاػ میان ٔاٰتان ظٍب ٌ ةؼ ت٥اٌت ٨ایٲ  ٍ  ًمتنؼ چنانچىتٝؼاػ اف ا٤ ب" ٔاٰتان "ظ

ٍ  ً)ا١٤ان( ؿا ة ـاػ م٩ٍٝٯ ةا٩ٰ ٍان ا٤ ـػ هٜن ـ٤ی ک ـاػ  همٝ ٌ ٔاٰتان "ةؼ" )پاکمتانی( ؿا ا٤
ٍانؼنؼ ک ـاؿ  ًمتٍٝث ظاؿذی ةا اٜامٯ معـب ظ "ػؿ چنگاٯ لافمان التعتاؿاتی پاکمتان ٨

انی نٙـیات ٠یـ يذ ًٌ ذامٝ هػاؿنؼ." یک تٝؼاػ ػیگـ ػؿ اؿتتآ ةا ن٥ٍؽ ایاالت متصؼ
ؿنؼ تا اف مؼاظالت ظٍػ ػؿ امٍؿ يػاوتنؼ )"آن ًٌا٨ٝتینان ا ةایؼ ةـ پاکمتان ٤ىاؿ ةیٌأ

ـان نیق نٙـیات مىاة ـاػ ػؿ ظًٍٍ ای ـ ىػاوتنؼ  ًا١٤انمتان ػلت ةکىنؼ."( اکرث ا٤
ـان شؼ ا٨ٲ مؼاظٱ ـات ٌ ىای ىةا ٌالیت  ًاؿ )ػؿ م٩ایمىؿا ػؿ ٌالیت کنؼ ًچنؼ ای

ف( ػاوت الت. ةّٝی وان گ٥تنؼ ک ـان ٌ ن ًن" ًنیمٌـ ٍا ًای ان یک ىپاکمتان ظ
ـػٳ کىا١٤انمتان ةا جتات نیمتنؼ."  ـػنؼ  می انت٩اػىا  اف مؼاظالت ظاؿذی ًـ چنؼ اکرث م ک

ـػنؼ، I.S.Iن٥ـت ٌ انقذاؿ وان ؿا اف پاکمتان ٌ لافمان التعتاؿاتی این کىٍؿ ) ( آوکاؿ ک
ـ٤ی ا١٤انمتان  ؿ تاؿیعی، ٜنٝنٍی ٌ ةی ٔ ـاف  ًؿا اینگٍنةـظی ػیگـ ا٤تعاؿ ٌ ٠ٌـ اة

ـٌت ةؼىا  ا١٤ان ًشاٰی ظٍػ ةگؾاؿنؼ ٌ ة ًةایؼ ا١٤انمتان ؿا ةىا  ػاوتنؼ: ظاؿذی نؼ ى٤
 تا ظٍػ مىکالت وان ؿا شٲ ٌ ٤ٍٲ کننؼ. 

 اظات مؽظمهپینن .5
ٍا ًاػات ؽیٲ ةيپیىن ٌنؼ نٙـ ظ  ًاػات ةيالت. متاٳ این پیىن هوؼ ًی اؿائىالاك ؿ

ـ٤ت ، ٜاؿی اف رشس ٌ شکایت وکایات هوؼ ًٌٍؿت کٱی اف نٙـیات متٝؼػ )ٌ گٍناگٍن( گ
ـػی ػؿ مصٲ ةٍػ ای ش٨ٍ٩ی ةین ىانی ٌ مکٱ٥یت يای ظٍب ذى، ٌ اف ٔـی٪ ٤ٝاٰیت ه٤

ٌا٨ٞ نيانؼ؛ متاٳ این پیىن ًتٍػ یا٤تياملٱٱی ة ـای  ًاؿ ةٱکىا ػؿ ٌالیت کنؼيتن ًاػات ػؿ  ة
 ةاوؼ.  می ان ٨اةٲ تٕتی٪ةمیاؿی اف منأ٪ ا١٤انمت

ـ٤یای ٨اةٲ ٨تٍٯ ى( مٝیاؿ 1) :تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات ی، ى، شماةؼةیٕ
ٌٰتی ىلکتٍؿ  ًمىممٱکی ةٍػن، و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لٍٕس  ٜاذٲ  ًـ چىای ػ

ـػ تا ظالی ةی اٜ ـاؿ گی ـػٳ ٌ شکٍمت ؿ٤ٞ وٍػمٍؿػ تٕتی٪ ٨ اؿت٩ای ( 2؛ )تامػی میان م
ـ٤یت ممٱکی ٌاشؼىا  اػيومٍٯ ١ٍٰ ٌ انصالٯ ن ًای امنیتی ا١٤ان )ةىنیـٌ  ٘ ٌ ىا  ٌ 
ـاػ ک  ًا ذنگرٍیان مؤجـ تـ ٜٱیيیاةؼ تا اف آن ٨ًاةٲ اٌالس نیمتنؼ( اػام ًمرافات ا٤
ـاةـ ش٧ٍ٩  ًوٍؿویان لاظت ٍانین ةرشػٌلتانةىــ ٌ اشرتاٳ وان ػؿ ة ـػػ ًٌ ٨ ؛ ةیىرت گ

ـنامىا  ػؿ متاٳ پاٰیمی ٍٳ ذامٞ امنیت )مٍئٍنیت ةرشی(يم٥( 3) ـاؿ  ًمٍؿػ تٍذىا ً ٌ ة ٨
ـػ ٌٰتی، نیـٌ ىاػ يمیان متاٳ نىا  گ٥تگٍ( 4؛ )گی ـاتیک نا٘ـ ةـ اٜامٯ ىای ػ ٍک ای ػیم

ٌنؼان ٜاػی کىٍؿ يای آفاػ( ٌ وى ًمؼنی ٌ ؿلان ًای ذامٝىشکٍمت )ماننؼ لافمان  ـ
ـػیؼهگمرته یاةؼ تا ٤ّای اٜتامػ ایرا وؼ ـٌى، ٌ ه، ػؿک مت٩اةٲ ةیىرت گ  ًمکاؿی ػؿ ٜ

ـػ ًای مـةٍٔى  ؛ٌٍؿت گی



 
 

462 
 

 

 نلنه ىلس واليت هنعهاؼ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

نتایؼ رسکٍب ةىــ ( ش٧ٍ٩ 1) :ةا معافیت هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ـػٳ ا١٤انمتان ة ـا م ن٩ْ ٤اشي  هٌیژ  ًة همٝا٤یت گمرتػ( 2؛ )آن نیاف ػاؿنؼ ًوٍػ فی

ی ةیىرت ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩ ىآگا( 3؛ )اف ٨ؼؿت ةایؼ مت٦٨ٍ وٍػ هٌ لٍء الت٥اػةىــ ش٧ٍ٩ 
ـاتـ اف آنچةىــ  ـػٳ ةا آن آونا  ٤ً منٍٙؿ  ًةةىــ ای ش٧ٍ٩ ىمتنؼ ٌ تاکیؼ ؿٌی وٝاؿ ىم
ـػةىــ ٍٳ، مصتٍیات، مقایا ٌ تص٩٪ ش٧ٍ٩ يػؿک ٜمی٪ تـ اف م٥ ًاؿائ ( 4؛ )ٌٍؿت گی

ٌ ٜؼٳ و٥ا٤یت  هٜاذٲ ٌ ذؼی ةا ٤ماػ، لٍء الت٥اػ هاٌالشات ػؿ شاکمیت ٨انٍن: متاؿف 
 ًومٍٯ مصاةن ٌ ت٨ٍی٦ ظان ًٜؼاٰت ذقایی( کىٍؿ )ة هٌیژ  ًنٙاٳ ٜؼٰی ٌ ٨ّایی )ة ػؿ
ـػى  ؛ا( ٌٍؿت گی

ـػ 1) :تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی ةین املٱٱی متتنی  هوؼ ًای وناظتى( اف ؿٌیک
؛ ٜمٲ آیؼ ًة هـ نٍٛ پالن انکىا٤ی الت٥اػىػؿ ٔـس، تٕتی٪ ٌ اؿفیاةی ةىــ ةـ ش٧ٍ٩ 

ـای ػظرتان ةایؼ اػام هٌیژ  ًة ًگؾاؿی ؿٌی تٝٱیم ٌ تـةی ً( رسمای2) ٌٰی  ًة ٌ ا٤قایي یاةؼ 
ـنام ـای ةقؿگماالن نیق ًاین امـ وامٲ ة ٍاػ آمٍفی ة  هٌیژ  ًةا ٩٤ـ ة ه( متاؿف 3؛ )وٍػ می ل

ـٌت  ـػای ىاف ٔـی٪ ایراػ ٤ ای ىنیافمنؼی  (4؛ )منالث ٌ مماٌی کاؿیاةی ٌٍؿت گی
ـػىا  آن ًونالایی ٌ ةانکىا٤ی منأ٪ ؿٌلتائی  ( ةا ٤ماػ ةً ٌیژه 5)؛ؿلیؼگی ٌٍؿت گی

ـػ لامل ةً ٌذٍػ آیؼ ، و٥ا٤یت ٌ شماةؼىی  ـنامً ىای ٩٤ـ فػایی ٌ انکىا٤ی ؿٌیک ػؿ ة
 ت٩ٍیت وٍػ. 

ای ىـ( اٌالشات ػؿ ٤ٝاٰیـت 1) :ممىل ةىظن پؽوفۀ ىلس و اظغام مخعظ همهرامیت اؾ 
ـػ تا  ای ىـا ؿا ا٤ـقایي ةعىـؼ؛ ٤ٝاٰیـت يـمؤجـیـت آنذاؿی ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌٍؿت گی
تاٯ ػاؿنـؼ، اٌـالس ٌ یـا نتایز نا٨َ ػؿ ٨ ًای کىػاؿای نتایز من٥ی ةایؼ مت٦٨ٍ ٌ لاظتاؿ 

ـػػ  ًای کـىـ های گــٌ ى همنٍٙؿ ػظیٲ لاظنت ٌ کمث ػیؼگا ًةىا  ( میکانیقٳ2؛ )منصٲ گ
ـػػ؛ ایـن  ًانـؼ ةـ هوـؼ هؿانـؼ ًٍٔؿ لنتی ػؿ شاوی ًة ٍانـان ت٩ٍیـت گـ وـمٍٯ فنـان ٌ ذ

تمـاٌی ذنمـیتی ( 3؛ )وـٍنؼ هگنرانیـؼىا  ٌٱض پایؼاؿ ػؿ پالن ًمنٍٙؿ نیٲ ة ًةىا  هػیؼگا
لـً ٌـٱض  ا٤ـقایي  ـٌـً ىـای اذتامٜـی ةـً ٌیـژه پٌـ ـػػ ٌ مىاؿکت فنان ػؿ ٜ مؼ نٙـ گ

ـػ تا ظالی اٜت ًذامٝ(   4یاةؼ،) ـاؿ گی ٌٰت مؼنی مٍؿػ شامیت ٨ ـ٤ـٍٛ امػ میان ػ ـػٳ م ٌ م
ل ه( متاؿف 5؛ )وٍػ ـِؼ ن٥ٍؽ من٥ی معـةین پٌـ ـػ کـ ًة  ًٌٱض ٌ اػ٠ـاٳ مرـؼػ ٌـٍؿت گیـ

ـنؼ ـگی ـاػی ک هاین امـ ػؿ ة ٍاة٪ ا٤ لـ ًةـؿلی ل کننـؼ ٌ ؿػ ٥ٜـٍ  مـی ربیىـٌـٱض ؿا ؿ  ًپٌـ
ـایم ةـ ِؼ ةرشیت ـایم ذنگی ٌ ذ ـتکتین ذ ـای م  ةاوؼ. می ٜمٍمی ة
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 ؾاةلوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ى این ـکق ىةصخ  ًاف یک لٱمٱ ًائی الت کى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة ای متم
ای مىٍؿتی ةا ىالت. نىمت  هػؿ ٌالیت فاةٲ ةؼلت آمؼ 2۱13 می هی ػؿ ماىگـٌ 

ٌنؼان ٜاػی، ؿ يمىاؿکت و مؼنی  ًربان ٨ٍمی، ةقؿگان ػینی، الاتیؼ ٌ مناینؼگان ذامٝىـ
ٍان ةعىی اف مـشٱ ًرسارس فاةٲ ة ـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض ىػٌٳ گ٥تگٍ  ًٜن ای م
ـگقاؿ وؼ  ةٍػ.  هة

ـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتی ؿاهاین ن٩ىً  مت کً تٍلٖ ويـ ٌالیتی ة
ـامٍن  ػایکنؼیٌنؼان  ـػٳ ا١٤انمتان پی ـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی م ةً شیخ ةـظی اف ة

ـػٳ نامیؼه می ـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ  ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی م وٍػ" یک ة
ىای ذامًٝ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان ػؿ  نياػ ٌ وتکً 11

ن٩ىً ٌٱض  34ىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  تن ا١٤ان 45۱۱مىٍؿت ةا ةیي اف 
ـػیؼه الت. ـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گ  ة

 ای والیت: فاصتاؼ حغؽافیایی، فیافی وتؽکیث حمعیتیه رشذ ویژگی .2
ـاکنؼ هٌالیات ةمیاؿ ػٌؿ ا٤تاػ ًفاةٲ اف ذمٱ ةاوؼ. اکرثیت  می ها١٤انمتان ةا ذمٝیت پ

 ا کىاٌؿفان مقػ گیـيةمیاؿی اف آن ًفؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی انؼ ک ًلاکنین فاةٲ مى١ٍٯ پیى
 هػؿ ممیـ ذاػ ًةاونؼ ٌ ٌنایٞ لتک ػؿ این ٌالیت ٜمالً ٌذٍػ نؼاؿػ. فاةٲ ةا آنک می

ـاؿ ػاؿػ، ةٍٍؿت ٜمؼىشٱ٩ٍی اٌٱی میان ٨نؼ ٌ اف ظؼمات  ًانکىا٣ نیا٤ت هاؿ ٌ کاةٲ ٨
ٳ ًٜام  ةاوؼ.  می نیق مصٌـ

 ًواظ ًة ًمتنؼ کىٍتک ىت پىتٍن ٌ اف نٙـ ٨ٍمی تٍظی ٌ لاکنین این ٌالی هٜمؼ
ـلنؼ. فاةٲ ػؿ ممیـ م ـاؿ ػاؿػ ٌ ىا  م کٍچیيای لنتی مىاذـت يةقؿگ ٨ٍٳ ٠ٱری می ٨

 وٍنؼ.  می قاؿ کٍچی ػؿ این ٌالیت لاکنى 5۱شؼٌػ ىا  ةناةـین فممتان

ٌ ؿٌی شیات  هفاةٲ ؿا تىکیٲ ػاػ ًای ٨ٍمی ٌ ٜٱامی ػینی اؿکان الالی ذامٝىوٍؿا 
ـػٳ ػؿ این ٌالیت ن٥ٍؽ ٌ تإجیـ ٜمؼىلیالی، مؾ ٍ  هتی ٌ اذتامٜی م ا ٌ ؿاىػاؿنؼ. این و

ٜاملان ػین ةٍٍؿت لنتی ن٩ي میانری ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ اظتال٤ات مصٱی ٌ اظتال٤ات میان 
ٍٰین ای٥ا منٍػ  انؼ.  هاذتامٜات مصٱی ٌ ممئ

ـظؼ ٌ  می امن مصٍؿىٌ ةـ  هامٍؿ لیالی ػؿ فاةٲ ٜمؼتإ ةـ مصٍؿ ٨ٍمیت تىکیٲ وؼ چ
ـػػ.  می ٌاةمتگی ٨ٍمی ٌ فمینؼاؿی میرس ٨ًؼؿت لیالی ةٍٍؿت لنتی نٙـ ة ًػلرتلی ة گ

ةاوؼ،  می ٌِٝیت ػؿ ػیگـ ن٩آ ذنٍب، ٤ٝاٰیت اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت مصؼٌػ ًوتی
ـػٳ نمتت ة ب اشقاب لیالی ػیؼ من٥ی ػاؿنؼ ٌ اشقا ًمعٌٍٍإ ػؿ منأ٪ ؿٌلتایی. اکرث م
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ای ىنؼ ٌ متامی ةؼةعتی ٌ ؿنز ىػ می ذنگ اؿتتآ ىًای ناوی اف چنؼ ػىآو٥تگی  ًؿا ة
  نؼ.ىػ می ای لیالی نمتتى هاشقاب ٌ گـٌ  ًناوی اف ذنگ ؿا ة

 تزلیل حنگ: عىامل حنگ .3
ٌٰت اورتاک کننؼه گان تٍِیض ػاػنؼ کً  م ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ىنٍف ىٜنارص ِؼ ػ

ـای وٍؿویان ممت٩ـ ػؿ پاکمتان الت ک ًةـذمت ـانقیتی ة ـا فاةٲ ممیـ ت اف  ًػاؿنؼ، فی
 هیاةنؼ. الاك ٜمؼ می ؿاهٌالیات ػیگـ  ًآینؼ ٌ اف آنرا ة می ا١٤انمتان ًٔـی٪ فاةٲ ة

ٌٰت ػؿ فاةٲ ؿا پایتنؼی آن هپایگا ٌاٰی ٌ تٝتیـ يشامیتی ٜنارص ِؼ ػ ا ةـ اٌٍٯ پىتٍن 
یياف لٍی پىتٍن هگمرتػ ةٍٕؿ ًشن٥ی اف الالٳ ک ٩٤ً ٌاةٖ ٨ٍمی ٌ  می ا پیٌـ وٍػ ٌ نیق ؿ

ٌنؼی تىکیٲ تٝؼاػ کمی اف ٔاٰتان ةا  ًؼ. ةٍٍؿت ٜمٍٳ، ةاٌؿ ةـ این الت کىػ می ظٍیىا
ٍٍٰژیکی ػؿ فاةٲ ٌذٍػ ػاؿػ. تٍٍؿ هانگیق  ػؿ کناؿ ٔاٰتان ىا  ظاؿذی ًوٍػ ک می ایؼی

ـػٳ مصٲ ةٍٍؿت ٜمٍٳ آنکننؼ ٌ  می شیخ مـةی ػؿ این ٌالیت کاؿ ًػاظٱی ة ا ؿا ػؿ يم
ـ٤تى  انؼ.  ًمین ن٩ي پؾی

ـػٳ نمتت ة ٍاٰی  ًةیىرت ةی ٜال٨گی م ٌٰم ٌٰت ػؿ ٌالیت فاةٲ ٌ ةعًٍٍ ػؿ  ای آن ىػ
ٌا٨ٝیت الت ک ًةـظالت  ِٝی٦ هظؼمات ػؿ فاةٲ ٧ٍ٤ اٰٝاػ ًشکٍمتؼاؿی ٌ اؿائ ًاف این 

ٍامٲ م ًةاوؼ. این ٌِٝیت ةیىرت ػؿ نتیر می ـکیتی اف ٜ اننؼ مناةٞ مصؼٌػ ماٰی، لٕض ت
ـ٤یتىا  اؿتيِٝی٦ م ٍاٰیىا  ٌ ٘ ٌٰم ٍٰین  الت.  هٌ نا ؤمنی ةٍذٍػ آمؼىا  ػؿ میان ممئ
ٍاٰی  ، شٍّؿ ًمتنؼ ٌ ػؿ نتیرىم مـف ةا پاکمتان معٌٍٍاً ةیىرت آلیث پؾیـ ىای ىٌٰم

ٌٰت ٩٤ٖ ة ٍاٰی ًػ ٌٰم ـاکق  الت. مىکالت ػؿ التعؼاٳ کاؿمنؼان  همصؼٌػ وؼىا  م
ٍامٲ مصؼٌػ کننؼ ًت اٜقاٳ ةيکی ذممٱ ـاةـ اؿائ همنأ٪ ػٌؿ ػلت یکی اف ٜ  ًػؿ ة

ٌٰت ةٍػ مین ػالیٲ، ةمیاؿی اف اذتامٜات ؿٌلتایی ى ًالت. ة هظؼمات مٍجـ اف لٍی ػ
ٌٰت ةی ٜال٨ ـاةـ ػ متنؼ ٌ ػٰیٲ این ةی ٜال٨گی ؿا ٜؼٳ ػؿیا٤ت من٥ٝت مٱمٍلی ى ًػؿ ة

ٌٰت ةیان  کننؼ.  می اف لٍی ػ

ٍامٲ  ـػ های ٜمؼىمصـک  ًا٨تٍاػی اف ذمٱٜ ـٌت  می هذنگ وم ای ىوٍنؼ ٌ ػؿ نتٍػ ٤
 ؿاهانؼ تا مٝاوی ػؿیا٤ت کننؼ ٌ اف این  هلٍی ٔاٰتان ؿٌی آٌؿػ ًو١ٱی ةؼیٲ، ةمیاؿی ة

 نیاف ا٨تٍاػی ظٍػ ؿا تإمین مناینؼ. 

ٍاٰی ويـ ٥ٌا این ػیؼگاه ؿا این گٍنً ظالًٌ منٍػ؛  ٌٰم  یک ةقؿگ ٨ٍمی اف 
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ٌٰت، اذتامٜات مصٱی معٌٍٍإ ةعأـ ػلرتلی ة ًػؿ نتیر ٜؼاٰت  ًٜؼٳ شٍّؿ مٍجـ ػ
ٍافی ٔاٰتان ؿٌی آٌؿػىلاظتاؿ  ًٌ شٲ ٌ ٤ٍٲ اظتال٤ات وان ة ، اکرث ًانؼ. ػؿ نتیر های م

ـک ـایم لنگین اف ٔـی٪ م ٍ ىا ً اظتال٤ات ػؿ فاةٲ شتی ممائٲ ذ ای مصٱی( شٲ ٌ ؿاى)و
ٍ ىا  وٍػ. ػؿ ظیٱی ذا می ٤ٍٲ ؿت مٝمٍٯ ن٩ي میانری ؿا ػؿ شٲ اظتال٤ات ٔاٰتان ةٍ
ٍاالن ة ًػؿ ظًٍٍ اینک هامات گمرتػيٜٱت ات ًکننؼ. ة می ای٥ا وؼت  ٨ًّات ٌ لاؿن

 ةاوؼ.  می لاظتاؿ ؿلمی ٜؼاٰت ةمیاؿ ِٝی٦ ًمتنؼ، اٜتامػ ةى٤الؼ 

ٌٰت،  ًٜٱت ةمت ًنیق ة ًلکتٍؿ تٝٱیم ٌ تـةی ةٍػن ةیىرت مکاتث اف لٍی ٜنارص ِؼ ػ
ـٔالی ٍکی، ٨ ـای مکاتث، میق ٌ چ ذات ٌ نتٍػ مٝٱمین ممٱکی ٌ ةا  ًکمتٍػ لاظتامن ة

ةمیاؿ پایین  ًةاوؼ. لٕض مىاؿکت ػؿ تٝٱیم ٌ تـةی می ای ذؼی ؿٌةٌـىةا چاٰي  ًترـة
ٍاػ رسارسی ػؿ این ٌالیت ٩٤ٖ  ؼ 1۱الت ٌ میقان ل ـای لٕض  ًةاوؼ ک می ػٌؿ ٍاػ ة ل

ؼ الت. 2م ىفنان   ػٌؿ

ٍاٰی اف ػیگـ ةقؿگ چنؼ ٍان ةً ؿا تـةیً ٌ تٝٱیم نتٍػ نیق ٥ٌا ويـ ٌ نٍةياؿ ىای ٌٰم  ٜن
ٌٍٰیت یک   ةاوؼ؛ می ؿلیؼگی نیافمنؼ کً منٍػنؼ مىعَ ٜمؼه ا

ٌٰت کً آنچً اف ما" ـکقی ػ ٍاٰی ػؿ. نیمتیم ؿاِی ػاػه، م  ٌ تٝٱیم امکانات ما ىای ٌٰم
ـػان. نؼاؿػ ٌذٍػ منالث تـةیً  ٜاٰی تصٍیالت اػامً رشایٖ ٌاذؼ شتی ٌالیات ػیگـ واگ
ـای ما اینرا، اما. وٍنؼ می ظاؿد ػؿ ـای متٍلًٕ ٌ اةتؼائی تٝٱیامت اؿائً ة  مان کٍػکان ة
 ."ىمتیم ؿٌةٌـ مىکالت ةا

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ـػیؼ ػؿ ىا  ٌ مىٍؿتىا  ػؿ ذـیان ةصخ :فؽاگیؽ ىلس و آمتی هرامیت اؾ پؽوف مٝٱٍٳ گ
 ٍ ل هظًٍٍ نص ایتی گمرتػ ًمؼیـیت پٌـ ای ٌذٍػ ػاؿػ. چنین  هٌٱض ٌ آوتی نا ِؿ

ـاػی ک ًاشماك ٌذٍػ ػاوت ک ـػنؼ، ةٍٍؿت ػؿلت ة می ربیىٌٱض ؿا ؿ  ًپـٌل ًا٤  ًک
اتعاؽ  ًنیاف ة ًةاونؼ ٌ اینک منی ةىمٍٯ ٔاٰتان ةٍٍؿت مٍجـ ػؿ متاك ًمتاٳ ا٨ىاؿ ذامٝ

ٍان ٨انٞ لاظت ک ًتؼاةیـ ةیىرت ػؿ فمین ػلت اف  ًاٜتامػ لافی ٌذٍػ ػاؿػ تا ٔاٰتان ؿا ةت
ـػاؿنؼ.   ذنگ ة

ٍاٰی اؿ٠نؼاب ػیؼگا ٌٰم  :ظٍػ ؿا چنین ةیان منٍػ هیک مال اف 

ـػ ٰیم هاین ػیؼگا  ةٍػ، نیق ةیان وؼ.  هرشکت منٍػىا  ػؿ ةصخ ًک ًاف لٍی یک واگ
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ـػنؼ ک می ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ این ةصخ اشماك ل ًک وامٲ  ٌٱض ًػؿ پٌـ
 ًٌٱض تٍلٖ کمانی ک ًپـٌل ًانؼ. ةّٝی وان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ ک هنىؼ ًلاظت
ـای ٌٱض کاؿ ًٌاػ٨ان ل ًوٍػ، ةٱک منی ربیىکننؼ، ؿ  می ة ـنؼ  می ؿا پیي ًکمانی این پٌـ ة

منا٤ٞ وعٍی ظٍػ ؿا ػاؿنؼ ٌ لٝی ػاؿنؼ تا منا٤ٞ وعٍی ةیىرتی ةؼلت ةیاٌؿنؼ. ةا  ًک
ـػمی ػؿ فاةٲ، ظیٱیىمیت ن٥ٍؽ ؿ ىا ًة ًتٍذ ىا  ربان ٨ٍمی ٌ ػینی ةـ شیات اذتامٜی ٌ م

ـکقی ػؿ پـٌل ًةـ این ةاٌؿ انؼ ک  وٍػ.  هربان ػاػىاین ؿ  ًٌٱض ٌ آوتی ةایؼ ة ًن٩ي م

ٍا لىتٝؼاػ ػیگـ ظ ٍانان ػؿ پٌـ ـتـ فنان ٌ ذ ٌٱض وؼنؼ ٌ یکی اف  ًان مىاؿکت مٍج
ٍا همٍٍِٜات مٕـس وؼ ای ممئٍٯ ػؿ ىاکرث وعٍیت  ًاین ةٍػ کىا  یىػؿ این نٙـ ظ

ل ٍالتىی ای وعٍىٌٱض ػؿگیـ فػ ٌ ةنؼ  ًپٌـ ـػٳ ى هٌ ػیؼگاىا  متنؼ ٌ اف ظ ای م
ٍّ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض( چنین )ةىمٍٯ یک ٜ هکننؼ. چنؼین اورتاک کننؼ منی مناینؼگی
 :گ٥تنؼ

ـکق ٌالیت، شٍّؿ ٌ  و ثتات: تلىیت رکىمتعاؼی،  ن اف م ٌٰت ػؿ ةیٌـ کنرتٌٯ ػ
ٍاٰی ٩٤ًٖ ة ٌٰم ـاکق اػاؿی  ةاوؼ. مىکالت ػؿ التعؼاٳ کاؿمنؼان ممٱکی  می مصؼٌػىا  م

ـای اٜقاٳ ة ٍامٲ مصؼٌػ کننؼ ًة ـاةـ اؿائ همنأ٪ ػٌؿ ػلت یکی اف ٜ ظؼمات مٍجـ  ًػؿ ة
ٌٰت ةٍػ  الت. هاف لٍی ػ

ـاػ اورتاک کننؼ  ًشتی ػؿ چنؼ ن٩ٕ ًؿا ةیان منٍػنؼ ک هػؿ متاشخ این ػیؼگا هٌٰی، اکرث ا٤
ٌٰت شٍّؿ ػاؿػ، ًمصؼٌػی ک ٍاٰی ةمیاؿ ِٝی٦ ٌ ٤الؼ هاػاؿ  ػ ٌٰم ٌٰت ػؿ لٕض   ػ

ٌٰت معا٥ٰت نؼاوتنؼ، ػؿ ة ًایی کيةاوؼ. شتی آن می ٌٰت ةی  ًرتین شاٰت نمتت ةيةا ػ ػ
ـای شٲ مىکالت وان ة ًچنین ةٍػ کىا  ت٥اٌت ةٍػنؼ. نٙـ ظیٱی  ًاذتامٜات مصٱی ة

ـا اف ٦ِٝ ٌ کٍتاکن می ٔاٰتان ؿذٍٛ ٍاػ ٌ من٥ٝت ٔٱث ىنؼ فی ی کاؿمنؼان ٤الؼ، ةی ل
ٌٰت ظمت  انؼ.  هوؼ ًػ
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ٍاٰی ىگـٌ  ًگ٥ت ًةنا ة ٌٰم  :ذٍی ٌ کاکـ هـ ٥ٌا، وايای وىی اف ةقؿگان 

ـٌت و اكتياظی:  تلىیت انکناف  ـػٳ فاةٲ یکی اف ىنتٍػ ٤ ـای م ای ا٨تٍاػی ة
ٍامٲ ٜمؼ ٍانان ة هٜ  وٍػ.  می لٍی ٔاٰتان تٍٍؿ ًػؿ کىانؼن ذ

ٌٰی تٝؼاػ ةاوؼ،  می ٜٱت ٌِٝیت امنیتی، ةمیاؿی اف مکاتث ٤ٝأل ممؼٌػ ًة ًاگـچ
ـػٳ اف وٍؿای ٌٱض ٍا می کحیـی اف م ٍاينؼ تا اف ٔـی٪ گ٥تگٍ ةا ٔاٰتان اف آنىظ نؼ تا ىا ةع

 نؼ مکاتث ةاف وٍنؼ. ىػ هاذاف 

وامؿ فیاػی اف  :معافیت اؾ مخاؾات هؼفیعگی ة و راکمیت كانىن وةنـؽ تؽوید رلىق 
ةّٝی وان وکایت اورتاک کننؼگان اف لیمتم ٨ّایی ظٍػ مصٍؿ ٌ ٤الؼ وکایت ػاوتنؼ. 

ٌٰتی تصت ن٥ٍؽ ٌ تإجیـ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت، ٜمالً ةعأـ ا٨ؼاٳ  ًػاوتنؼ ک ٍٰین ػ ممئ
ػیگـ گ٥تنؼ  همناینؼ. ٜؼ می ی"ىچنؼ ن٥ـ مصؼٌػ، کٲ اّٜای یک ٨ٍٳ ؿا "مرافات گـٌ 

ـاػ ةیگنا ٍٰین ةٍٕؿ متؼاٌٳ ا٤ انؼافنؼ. یک ةقؿگ ٨ٍٳ اف اؿ٠نؼاب  می فنؼان ًؿا ة هممئ
 :٥تچنین گ

ٍا هٜؼ ٌا٨ٝیت وؼنؼ ک ًة ًان تٍذىػیگـ ظ ٍٰین ةافػاوتگا ًاین  ةا فنؼانیان ةؼ ىا  هممئ
ـتتٖىکٍتا ًکننؼ ٌ این ا٨ؼاٳ ؿا ة می ؿ٤تاؿی ٌٰت م  ػانمتنؼ؛ می ی ٌ ٦ِٝ رسارسی ػ

 اظات مؽظمهپینن .5
ٍاػؿ پایان این  ٌٍٰیت ًاػات ؽیٲ ةيپیىنىا  یىنٙـظ ٍان ا اف لٍی اورتاک کننؼگان ىا  ٜن

ـػیؼ.   مىعَ گ

ـاػ  ًةایؼ أمینان شاٌٲ وٍػ ک( 1) :ىلس و آمتی هرامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن پؽوف ا٤
ـاػ ػاؿای ا هانتٍاب وؼ  ٌ ةی ٔـ٣ هٱیت ٌ مٍجـیت ةٍػىػؿ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ا٤

ـای تـ٠یث ٔاٰتان ة ایىتإمین میکانیقٳ ( 2؛ )ةاونؼ می ل ًپیٍلنت ة ًمٝترب ة ؛ ٌٱض ًپٌـ
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ل( 3) ٍانان ٌ فنان ػؿ پٌـ ةایؼ أمینان شاٌٲ ( 4؛ )ٌٱض ٌ آوتی ًوامٲ منٍػن ةیىرت ذ
ل ًةا ةقؿگان ٌ ٜٱام ة ًوٍػ ک ٍان ةعىی اف پٌـ  وکٲ ػؿلت مىٍؿت ٌٍؿت ًٌٱض ة ًٜن
ـػ می  ًنعتگان لیالی ن ًٌ٘ی٥ ايتص٩٪ ٌٱض تن ًتـ٠یث وٍػ ک هةایؼ این ػیؼگا( 5؛ )گی
ٍٰیت  ًةٱک  ؛ةاوؼ می ايا١٤ان ًمىممئ

ـ٤تىرسیٝرت مٝیاؿ  ًـچىتن٥یؾ ( 1) :تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات  هوؼ ًای پؾی
ٌ لٍٕس ىا  ی، ممٱکی ةٍػن، و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لکتٍؿىامانتؼاؿی، شماةؼ
ٌٰت ةعأـ اٜاػ ـػٳ نمتت ة ًاٜتامػ اف ةین ؿ٤ت هػ ٌٰت ًم ةایؼ أمینان شاٌٲ ( 2؛ )ػ

ٌٰت ةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌٍؿت ًوٍػ ک ـاػ ػؿ اػاؿت ػ ـػ ٌ اف  می انتٍاب ا٤ گی
 ٍ ـػافنؼ، ٌٍؿت می ةیىرتین ؿٌوٍت ؿا ًکمانی ک ًٌ ٤ماػ ة هٔـی٪ ؿو ـػ منی پ  ؛گی

ـٌت ( 1) :تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی مانٞ پیٍلنت  ًای و١ٱی کىایراػ ٤
ٍانان ة  گؾاؿی ػؿ لکتٍؿ مٝاؿ٣  ًا٤قایي رسمای( 2؛ )٣ٍ٥ٌ ٔاٰتان وٍػ ًذ

پایان ةعىیؼن ( 1) :ةا معافیت اؾ مخاؾات هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ایت ٨انٍن رشیٝت (2؛ )مٝا٤یت ٌ ن٥ٍؽ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ًة یز ٜؿ یک  تإمین( 3؛ )تٌـ

 لیمتم ٨اةٲ اٜتامػ ٌ ةی ٔـ٣ ٜؼٰی ٌ ٨ّایی.
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 اؼؾگانوالیت 
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًن٩ى این ای ىةصخ  ًػؿ نتیر ًک هؼىػ می ای ؿا نىانى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة

ـکق گـٌ  ای ىالت. نىمت  هٌالیت اؿفگان ةؼلت آمؼػؿ  2۱13 می هی ػؿ ماىمتم
ٌنؼان ٜاػی، ؿ يمىٍؿتی ةا مىاؿکت و ربان ٨ٍمی، ةقؿگان ػینی، الاتیؼ ٌ مناینؼگان ىـ

ٍان ةعىی اف مـشٱ ًمؼنی رسارس اؿفگان ة ًذامٝ ـػٳ ا١٤انمتان ىػٌٳ گ٥تگٍ  ًٜن ای م
ـػیؼ ـگقاؿ گ  الت.  هػؿ مٍؿػ ٌٱض ة

ـای ٌالیتی ؿاه ن٩ىً این  ويـ تٍلٖ کً مٍٍِٜاتیمت ٌ کٱیؼی ىای یا٤تً ظالًٌ ٌٱض ة
ـنامً اف ةـظی شیخ ةً ػایکنؼی ٌنؼان ـػٳ گ٥تگٍی ػٌٳ مـشٱً ة ـامٍن ا١٤انمتان م  پی
ـػٳ گ٥تگٍی"  ةٝؼ من کً ٌٱض ـنامً یک" وٍػ می نامیؼه م  تٍلٖ کً مٱی رسی تا رس ة
 ػؿ ا١٤انمتان ةىــ ش٧ٍ٩ ممت٩ٲ کمیمیٍن ٌ مؼنی ذامًٝ ی ىا وتکً ٌ نياػ 11

 ٌٱض ن٩ىً 34 تيیً ةا کىٍؿ رستارس ػؿ ٜاػی ی ىا ا١٤ان تن 45۱۱ اف ةیي ةا مىٍؿت
ـای ـػیؼه تيیً ا١٤انمتان ٌالیت ىـ ة  .الت گ

 ای والیت: فاصتاؼ حغؽافیایی، فیافی و تؽکیث حمعیته رشذ ویژگی .2
ٍانیيرب لاة٪ ٔاٰتان مىىمال ٜمـ ؿ  هفاػگا ًاؿفگان ة ـا ایاٳ ذ ظٍػ ؿا ػؿ  ٍؿ الت، فی

ٍاٰی ػ ٍؿ پیىین شامؼ يؿئین ذم ًٌالیتی ک ً، ةًمینگٍنىٌ  ةٍػ هـاٌػ لپـی منٍػىٌٰم
ـػن ٔاٰتان ػؿ لاٯ  ـای اف ةین ة ةٍػ. ةا  هؿا اف آنرا آ٠اف منٍػ 2۱۱1کـفی متاؿفات ظٍػ ة

اؿ پیٍنؼ ػاؿػ، اما اف ٌالیات ىنگی ةا ٌالیت ٨نؼىٌالیت اؿفگان اف نٙـ ٨ٍمی ٌ ٤ـ  ًاینک
ـػ الت٩الٯ ٌ ظٍػ شاکمیتی ػاؿػ.  ًةاوؼ ٌ یک ظٌٍٍیت منصرص ة می ٍاؿ مت٥اٌتمرى ٤ 

ـػ ه٩ٜث مانؼ ًاؿفگان اف ذمٱ  ًٌ ة هتـین( ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػ هتـین )انکىا٣ نک
ٍانمت ًٜٱت اػام ٌٰت نت ٌٰی ًذنگ، ػ اذتامٜی، شکٍمتؼاؿی ظٍب ٌ شاکمیت  ًظؼمات ا

ٌٰت ٩٤ٖ ة ٍاٰی ٨ًانٍن ؿا ػؿ این ٌالیت تصکیم کنؼ. ةناةـین شٍّؿ ػ ٌٰم ـاکق اػاؿی  ىا  م
ـکق ٌالیت، و ـای  می ـ تـینکٍت مصؼٌػيٌ م ٌٰت ة ٍانایی ٜنارص ِؼ ػ ةاوؼ. شٍّؿ ٌ ت

ـا٤یایی این ٌالیت، تني  ٤ًٝاٰیت ػؿ این ٌالیت ةیىرت ة ٍ ىم٨ٍٝیت ذ١  ًمی ٌ ةای ٨
ٌٰتی نمتت ػاػىةـ رس تٍاشث مناةٞ ٔتیٝی ٌ م٦٨ٍ ىا  ػؿگیـی ؿ٠م  ًوٍػ. ة می های ػ
ٍانایی اػاؿ ىپیرش٤ت  ـای اؿائ های اظیـ ػؿ ت ـػٳ، میقان ةٱنؼ ٩٤ـ،  ًظؼمات ة ًٌالیتی ة م

اػاؿات مٱکی ٌ ظؼمات  ًةیکاؿی، ػلرتلی مصؼٌػ ة هلٕض پایین آمٍفه، میقان گمرتػ
ٍامٲ اٌٱی ذنگ ة ًذمٱٜؼٰی ٌ ٨ّایی اف  ـکق ؿٌی میکانیقٳ  می وامؿ ًٜ ای ىآینؼ. مت

ٍاٰی ٌٰم ـاگیـ اٰی لٕض  ـای تإمین جتات ػؿ ػؿافمؼت رضٌؿیىا  انکىا٣ ٤  ةاوؼ.  می ة

٠یـ ؿلمی ٌ فؿاٜتی الت. نتٍػ لیمتم منالث شمٲ ٌ  ها٨تٍاػ اؿفگان ةٍٍؿت گمرتػ
ٍٰیؼات فؿاٜتی این ٌالیت  هن٩ٲ، امکانات ؽظیـ  ـای ت لافی مصٍٍالت ٌ نتٍػ ةافاؿ ة
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الت ٌ اکرثاً مصٍٍالت پایین تـ اف لٕض  ًکی٥یت مصٍٍالت این ٌالیت ؿا متاجـ لاظت
ٍان ؿ٨اةت ؿا نؼاؿػ. تنقٯ ٜمٍمی ٨یمت گنؼٳ ةاٜخ وؼ می مٝیاؿی  هةاونؼ. ةافاؿ مصٱی ت

 ًةاونؼ ٌ شتی ةّٝی وان ة ًٳ نؼاوتگؾاؿی ؿٌی کىت گنؼ ًرسمای ًتا کىاٌؿفان میٱی ة
ٍکناؿ ؿٌی آٌؿػ ـای متٍیٲ ىٜٱت کا ًانؼ. ة هکىت ک ي شٍّؿ نٙامی ٌ نتٍػ مناةٞ ماٰی ة

ژہ  ػؿ شاٯ ا٤قایي الت.  های انکىا٤ی ػؿ این ٌالیت، ةیکاؿی ةٍٍؿت گمرتػى پٌـ

ؼ( 92اکرث لاکنین اؿفگان اف ٨ٍٳ پىتٍن )ت٩ـیتإ  این  ةاونؼگان ًةاونؼ ٌ ة٩ی می ػٌؿ
ٍاٰی  ًؼ کىػ می تىکیٲىا  هقاؿ ىٌالیت ؿا  ٌٰم  ای ظاً اؿفگان ٌ تـینکٍت فنؼگیىػؿ 

 متنؼ. ىاؿٳ ػیگـ آن ٠ٱری يای اؿفگان ػؿانی ٌ یک چىاؿٳ پىتٍن يچ ًکننؼ. ت٩ـیتإ ل می

لیالت ػؿ اؿفگان ٜمؼتإ ةـ الاك ٨ٍمیت الت. اما اف فمان ل٩ٍٓ ؿژیم ٔاٰتان ةؼینمٍ، 
ـمانؼ ٍان یک ٤اکتٍؿ اِا٤ی ٘ ًای نٙامی ةى ًمٱیى ی ٌ کنرتٌٯى٤  ًٍؿ منٍػ کيٜن

ـکات لیالی ٌ ػلرتلی ة ٌٰتی ؿا ػؿ این ٌالیت وکٲىم٦٨ٍ  ًتص نؼ. ىػ می ای ػ
 ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًاشقاب لیالی ةمیاؿ ةی اٜتامػ انؼ ٌ ة ًاذتامٜات ةٍمی نمتت ة

 ٍمی یا مٱی. ةاونؼ تا منا٤ٞ ٨ می ربان لیالی ٩٤ٖ ػنتاٯ منا٤ٞ وعٍی ظٍػىؿ 

وـؼت ِـٝی٦ ٌ کـم ؿنـگ الـت شتـی ػؿ  ًمىاؿکت فنان اؿفگانی ػؿ فنؼگی ٜمـٍمی ةـ
ن اف منـقٯ  ًفنـانی کـ .ٱمنؼىاؿ ٌ ىةا ٌالیات ٨نؼ ًم٩ایم ٍاٰی تـینکـٍت ػؿ ةیـٌـ ٌٰمـ ػؿ 
انـؼ  هاین ذا آمـؼ ًای ا١٤انمتان ةىاف ػیگـ ةعي  ًاذـینی انؼ کيوٍنؼ، اکرثؤ م می هػیؼ

ٍاٰی  ًوٍػ ک می ًٌ گ٥ت ٌٰم ـای ؿ٤ت ٌ آمؼ ػؿ  ـاتـث  ًای ایـن ٌالیـت ةـىـآفاػی فنان ة م
ـلـتاؿ ىةاوؼ.  می مصؼٌػ تـ اف تـینکٍت ـچنـؼ تٝـؼاػ مٝـؼٌػی اف فنـان مٝٱـم، ػاکـرت ٌ پ

ن اف منقٯ کاؿ ٌٰی تٝؼاػ ةمیاؿ انؼکی اف فنان ػؿ ةیٌـ ٜمٍمـإ ایـن  ًکننؼ ک می ٌذٍػ ػاؿػ، 
 .ةاونؼ می تٝؼاػ مٝؼٌػ اف ػیگـ ٌالیات

 تزلیل حنگ: عىامل حنگ .3
ٌٰت ٌ نیـٌ  ًنىان ػاػ ک هةٍٍؿت گمرتػىا  مىٍؿت ٍانی ػ ـػٳ اف نات ای نٙامی ىاکرث م

ٌٰت ػؿ ىةین املٱٱی ػؿ تإمین یک مصیٖ ؤمن ٌ مٍئٍن ناؿاِی  ٍانی ػ ـػٳ اف نات متنؼ. م
ٌٰی همتاؿف   اذتامٜی انت٩اػ ًةا ٤ماػ اػاؿی، شکٍمتؼاؿی ِٝی٦ ٌ ٜؼٳ تإمین ظؼمات ا
ٍانمت می ٌٰت نت  ًٜٱت ؿا تّمین منایؼ ٌ ة ًشاکمیت ٨انٍن ؿا تإمین، ػلرتلی ة ًکننؼ. ػ

ـػٳ ػؿ اؿتتآ ة ٍانمتيؼ ٌ نىٜؼاٰت اذتامٜی پالغ ػ ًانتٙاؿات م ـٌت  ًایتاً نت ای ى٤
ـا ةا ةاٌؿ ىىا  و١ٱی ایراػ منایؼ. این ناؿلایی ـایی میان ىٜؼٳ  تی،ىای لنتی ٌ مؾىم مگ

ٍاٳ، تٱ٥ات مٱکی ٌ ٩٤ـ  ـاؿ  ًیکرا ٌلیٱ ًمىا٨ ٌٰتی ٨ ممتؼٰی ؿا ػؿ اظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػ
ـػٳ مصٲ ؿا ةؼلت ةیاٌؿنؼ. هػاػ  تا شامیت ةّٝی اف ا٨ىاؿ م



 
 

474 
 

 

 نلنه ىلس واليت اؼؾگان ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـاةی( اف ةٍمی ىتٝؼاػی اف ؿ  ـاػؿ، مال ٜتاك ٌ نٍؿاٰؼین ت ربان اؿوؼ ٔاٰتان )مال ٜمـ، مال ة
 ًم ػؿ میان ةّٝی اف اذتامٜات ن٥ٍؽ ٨ٍی ػاوتىٍف نىمتنؼ ٌ وایؼ ىای اؿفگان ى

ٍافی ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت ٤ٝاٯ ىم لاظتاؿ ىنٍف ىىا  ةاونؼ. ٔت٪ گقاؿه متنؼ. ىای م
ٌٰت شامیت ـػٳ اف ٜنارص ِؼ ػ ـلؼ ٜنارص ِؼ  ًکننؼ، اما ة منی ػؿ مرمٍٛ، م نٙـ می

ٌٰت اف شٍّؿ مصؼٌػ نیـٌ  د نیـٌ ىػ املٱٱی ةعًٍٍ ػؿ ای ةین ىای امنیتی ا١٤ان ٌ ظٌـ
 ٍ ٌٰت الت٥اػ همتانی ٌ ػٌؿ ا٤تاػىمنأ٪ ک ٌٰت ةا التناػ ة می هػ  ًکننؼ. ٜنارص ِؼ ػ
ٌٰت ةىٌ ناکامی ىا  کمتٍػی  فننؼ.  می ًاٜتتاؿ آن ٰٕم ًای ػ

ٌٰت )وامٲ ىای مکـؿ میان نیـٌ ىؼ ػؿگیـی ىاؿفگان ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ وا ـ٤ؼاؿ ػ ای ٔ
ٍٰین ٤ٌاػاؿ ة ٍاالن ٌ مٱیى ًپ ای ظٌٍٍی( ٌ ٔاٰتان )ةا ن٥ٍؽ ٨ٍی ػؿ رسارس ى ًٌٰم

مؼت چنؼین لاٯ اف  ًالت. ةٍٕؿ مىعَ، اذتامٜات متإجـ اف این ذنگ ة هٌالیت( ةٍػ
ـمانؼ ٌٰت ةناٳ ٜتؼاٰصکیم وراٜی وکایت ػاوتنؼ. هقاؿ ىمصٱی  هیک ٤ ـ٤ؼاؿ ػ ٔ 

ـا٣، ٌِٝیت امنیتی ػؿ ىا  ؿ٠م ةّٝی پیرش٤ت ًة ٍاٰی تـینکٍت ٌ لاشات أ ٌٰم ػؿ 
ی اف نٙـ ىم وکننؼ ٌ ٠یـ ٨اةٲ پیي ةینی الت. اؿاِی نا ىنٍف ىاؿفگان  ٍاؿ ٌ منٌق م

ـا٤یایی، ٜؼٳ شٍّؿ  ًمىای امنیتی ا١٤ان ٌ ٩٤ؼان شامیت ٍٰژلتیکی ى٤یقیکی نیـٌ  ذ١
ٍٰیت  ًانؼ. ة ًةـ ٌِٝیت امنیتی ػؿ این ٌالیت تإجیـ گؾاوتىا  این ای ىػنتاٯ انت٩اٯ ممئ

ٌٰت شاال تٍذىنیـٌ  ًای آیما٣ ةىامنیتی اف نیـٌ  وان ؿا  ًای امنیتی ا١٤ان، ٜنارص ِؼ ػ
ـکق لاظتىنیـٌ  ًای ةین املٱٱی ةىاف نیـٌ   ًانؼ ٌ شمالت وان پیٍلت ًای امنیتی ا١٤ان متم

ـػیؼ ٌاٯ مٝمٍٯ ػؿ من٩ٕ ًالت. وتی هةاٜخ تٱ٥ات مٱکی گ نٍف ىٌٰت ، ٜنارص ِؼ ػًةا ؿ
ٍاػ من٥رـ  ای امنیتی ىای نیـٌ ى ًای لتک ةـ پٍلتىةا لالس  ًٌ شمٱ هوؼ ًتٝتی هاف م
ٌٰت ؿا مٍؿػ شمٱ می ها١٤ان الت٥اػ ـاؿىای ى٨تٲ  ًکننؼ ٌ کاؿکنان ٌ شامیان ػ  ؼ٤منؼ ٨

ربان ٨ٍمی ٌ ىای اظیـ، اّٜای وٍؿای ٌالیتی، وٍؿای ٨ٍمی، ٜٱام، ؿ ى هنؼ. ػؿ ماىػ می
ٌٰت وؼ ایىػیگـ وعٍیت  ؿ اف لٍی ٜنارص ِؼ ػ   انؼ. هةان٥ٍؽ ٨ـةانی تٌـ

 ةؽای ىلس ؼاه هنلن .4
ٌٰت، ٜؼٳ ىاورتاک کننؼگان میان ٤ماػ ٌ ٦ِٝ ػؿ لاظتاؿ ىا  ػؿ ذـیان مىٍؿت ای ػ

ـػنؼ.  ًانکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ٌ تؼاٌٳ نا ؤمنی ػؿ اؿفگان ؿاةٕ ـلیم ک ؿٌونی ت
ـای ؿلیؼگی ةةین املٱٱی  ًای ذامٝىةّٝی وان اف تاله  ای امنیتی ٌ انکىا٤ی ىظالء  ًة

ٌنی"  ً" مؼاظٱ ًؿا ک ًگان آنچ همنٍػنؼ ٌ ةمیاؿی اف اورتاک کننؼ می اؿفگان انت٩اػ ةیـ
ٍالت می تٱ٩ی ـاؿ ػاػنؼ. اما ػؿ کناؿ ػؿظ ـػنؼ، مٍؿػ انت٩اػ ٨ ـای ؿلیؼگی ةىا  ک ٤ماػ ٌ  ًة

ٌٰت، ظیٱی ٍاىا  ةاؿىا  ةی ٜؼاٰتی ػؿ ػ ـٌت ىظ وؼنؼ تا  ًو١ٱی ٌ تٝٱیم ٌ تـةیای ىان ٤
ٍان یک اةقاؿ لاکنین ٌالیت ؿا ٨اػؿ ة ًة ـاػ  ًتٍػ ٌِٝیت وان منایؼ ٌ ةية ًٜن ٍانان ٌ ا٤ ذ

ٳ امیؼ ػ  لمت وٍؿوگـی ؿٌی ةیاٌؿنؼ.  ًؼ تا متاػا ةىمصٌـ
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ـػٳ اف ٌذٍػ ظٍیي  ًنىان ػاػ کىا  مىٍؿت تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات: اکرث م
ٌٰت ناؿاِی ىٌ ٜؼٳ ک٥ایت ػؿ ػؿٌن لاظتاؿ  ظٍؿی ٨ٍمی، ٤ماػ متنؼ. یکنت اف ىای ػ

ایتی  ـػ:  ًظالٌ ًؿا اینگٍن ًمىاورتاک کننؼگان ناِؿ  ک

ـ٤ت هػؿ اػاؿ  ًاورتاک کننؼگان ٨ٍیاً وکایت ػاوتنؼ ک ٍافن ٨ٍمی ػؿ نٙـ گ ٌٰت ت وٍػ ٌ  منی ًػ
 اف ٨ٍٳ ػؿانی( ناؿاِی ةٍػنؼ.  ًٌ ن٥ٍؽ ةیي اف شؼ ٨ٍٳ پٍپٱقی )یک واظ ًاف لٱٕ

ـػنؼ گ٥تنؼ ک ٌ نٙم ػؿ میان  ًتٝٱیم ٌ تـةی ًاورتاک کننؼگان ػؿ این مىٍؿت رشکت ک
ٍٰین مٱی ة ٍاىم ةایؼ کاؿ ىنٍف ى، اما هرت وؼيپ ان ىای فیاػی انراٳ وٍػ. ةناةـین ظ

ٍٰىآمٍفه  ـای اؿػٌی مٱی ٌ پ  ین مصٱی ا١٤ان وؼنؼ. ای ةیىرت ة

ـای متاؿف  ـای مىاؿکت ػؿ  هاورتاک کننؼگان ة ـایی، آؿفٌی وان ة ةا ظٍیي ظٍؿی ٌ ٨ٍٳ گ
ـا اف ٔـی٪ انتعاةات ٍاننؼ ةؼٌن تـك ٌ ٤ىاؿ اف لٍی  می انتعاةات ؿا مٕـس لاظتنؼ، فی ت

ٍاىای وان ؿا مٕـس کننؼ. اورتاک کننؼگان ى هذنگماالؿان مصٱی ػیؼگا ان ىمچنین ظ
ـػٳ اؿفگان ػؿ پاؿملان وؼنؼ.  ا٤قایي تٝؼاػ مناینؼگان م

اف لٍی اورتاک کننؼگان  ًک هیکی اف وکایات ٜمؼتلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی: 
ـکقی ٌ ٌالیتی ة ًمٕـس وؼ، ٜؼٳ تٍذ ٌٰت م ٌٰیىنیاف  ًػ ـػٳ  ًای ا ةرشی، ٌ انکىا٤ی م
ٍ ىوکایت ػاوتنؼ ٌالیات ىا  اؿفگان ةٍػ. ظیٱی ٍاؿ ةعٍ ةا  ًً ػایکنؼی ػؿ م٩ایممر

 ای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ؿا ػؿیا٤تىم ةقؿگی اف شامیت ياؿفگان ةٍٍؿت نامتنالث ل
 مناینؼ. می

ـانی ىنتٍػ امکانات آمٍفوی  ؿ٤ت. ؿئین ٌالیتی  می ةىامؿ های ٜمؼىم یکی ػیگـ اف نگ
ٍان ًلیمتم آمٍفه ػؿ اؿفگان ة ًوٍؿا ٜاٰی ٌٱض گ٥ت اف آنرائیک  وؼت ِٝی٦ ٌ نات

ٍٰیت ػؿ  منی ای اؿفگانى ًةاوؼ، ٤اؿ٠ین ٰیم می ـای وم ٍاننؼ ػؿ امتصانات کانکٍؿ ة ت
 ةا ػانىرٍیان کاةٲ ؿ٨اةت کننؼ. ىا  هػانىگا
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 یک ٜامل ػینی چنین گ٥ت؛

ٌٰت ٌ ذامٝ ًةا ٌذٍػ اینک ًوکایت ػاوتنؼ کىا  ظیٱی ای ىةین املٱٱی لاظتامن  ًػ
ـای مکاتث ٌ کٱینیک  انؼ، اما مٝٱمین ٌ ػاکرتان آمٍفه  های ٌصی اٜامؿ منٍػىذؼیؼی ة

ٍٰیک" ٌ مناػین ػاوت ًةیىرت ذنت ًظؼمات ٜام ًایت اؿائين ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ػؿ  الت. ً"لمت

ـٌت ىا  نٙـ ظیٱی ًة ٌٰتی ػؿ ىمیان نتٍػ ٤ ٍانایی ٜنارص ِؼ ػ ای آمٍفوی ٌ کاؿی ٌ ت
٩٤ـ ٌ نا ؤمنی  ًگ٥تنؼ کىا  ةمیاؿ ٨ٍی ٌذٍػ ػاؿػ. ظیٱی ًالتعؼاٳ ذنگرٍیان ذؼیؼ ؿاةٕ

ـػٳ ٤اٌٱایت میان يٌ ػؿ ن هةاٜخ ةی کاؿ وؼ ٌٰت ٌ م الت ٌ ٜنارص ِؼ  هایراػ منٍػ ًػ
ٌٰتی  ٍانمتىػ ایتی اذتامٜی الت٥اػ ًم ت  کننؼ.  هانؼ اف این ناِؿ

ـػ، ػلرتلی ة می ٌصتتىا  ػؿ ذـیان این ةصخ ًک هیک التاػ ػانىگا ًگ٥ت ًة آمٍفه  ًک
ـای ػلتیاةی ةىپیي رشٓ  ًاف ذمٱ  ةاوؼ.  می لایـ ش٧ٍ٩ ًای الالی ة

ٍامٲ ٜمؼ ٜی انکىا٣ ا٨تٍاػی ٌ اذتام هةافػاؿنؼ هاما ػؿ لٕض مىعَ تـ، نتٍػ ةـ٧ اف ٜ
ـػیؼ. این ٌالیت  ٌ ؿیالت  هرستارسی ةـ٧ کىٍؿ ٌٌٲ نىؼ ًوتک ًنٍف ةىاؿفگان مٕـس گ

ٍاٰی يةـ٧ تن ٌٰم ٍانؼ. اکرث کمانی  می مـاىـاٌػ ةـ٧ مصؼٌػ ٤ىای تـین کٍت ٌ ػىا ػؿ  ت
ا ٌفیـ انـژی يآن ًگ٥ت ًة ًرشکت منٍػنؼ اف ٌفیـ انـژی انت٩اػ ػاوتنؼ کىا  ػؿ این ةصخ ًک

ٍا می تامین ةـ٧ منالث، ٜمؼؤةا ظٍػػاؿی اف  ؼ تا ذٱٍ انکىا٣ ا٨تٍاػی ػؿ ذنٍب ىظ
ـػ.  ا١٤انمتان ؿا ةگی

ایتی ظٍػ ػؿ مٍؿػ آنچ ا مرص٣ نامنالث ينٙـ آن ًة ًک ًةاونؼگان مصٱی ػؿ اؿفگان نا ِؿ
وکایت ىا  ةاوؼ، ؿا ةیان منٍػنؼ. ظیٱی می ٌ ٠ٱٖ مناةٞ تٍلٖ متٍیٲ کننؼگان ةین املٱٱی

ـاؿػاػی  ًای انکىا٤ی ةین املٱٱی یا ةىکمک  ةیىرت ًػاوتنؼ ک ای ةین املٱٱی ىالتعؼاٳ ٨
ٍٰین ٤الؼ شی٦ ٌ میٲ وؼىٌ یا  همرص٣ وؼ ىا  م ةیىرت این پٍٯىٌ یا  هم تٍلٖ ممئ

ـػمان ظاؿذی اف ا١٤انمتان ؿ٤ت ًة ٍاٰی چیناؿتٍ  ًذیث م ٌٰم الت. یک وعَ ةقؿگماٯ اف 
 چنین گ٥ت: 
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ـػٳ نیق وکایت ػاوتنؼ ک ژہاکرث  ًم اف لٍی متٍیٲ کننؼگان ةین املٱٱی  های متٍیٲ وؼى پٌـ
ژہةیىرت این  ًالت ٌ اینک هٌالیتی تٕتی٪ وؼ هؿ ةا اػا هةؼٌن مىٍؿ  ةی کی٥یت ىا  پٌـ

 انؼ.  ها وؼىم کاؿ آن نامتاٳ ؿ ىٌ یا  هةٍػ

 هةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان نیق پیٍنؼ ػاػ ًیک ةؼگامنی ػؿ مٍؿػ مؼاظٱ ًة هاین ػیؼگا
ةین املٱٱی  ًی یک ةقؿگ ٨ٍمی اف تـین کٍت، ذامٝ ًگ٥ت ًوؼ ٌ ة می

ةاٌؿ  ًاین تیٍؿی تٍٔئ ًشتی ةىا  ةّٝی
ؼ٣ الالی این کاؿ ىٌ  کنؼ می ( شامیتCIAٔاٰتان ؿا التعتاؿات امـیکا ) ًػاوتنؼ ک

ٍان ةعىی اف یک ةافی ٨ؼؿت  ًٍٔالنی لاظنت ذنگ ػاظٱی ػؿ ا١٤انمتان ة ٜن
ٍٰیتیک ٍالتنؼ تا ةا الت٥اػ هةاوؼ. ٜؼ می من٩ٍٕی ذیٍپ اف ن٥ٍؽ اه  هػیگـ اف یٍناما ظ

ٌاػؿ منایؼ تا ػیگـ ػؿ امٍؿ ا١٤ان ـان ؿا  تـینکٍت  هنکننؼ. یک ةاونؼ ًا مؼاظٱيپاکمتان ٌ ای
ـػ:  ًمىرتک اورتاک کننؼگان ؿا این گٍن هػیؼگا  ةیان ک

اورتاک کننؼگان : معافیت اؾ مخاؾات هؼفیعگی ة و راکمیت كانىن وةنـؽ تؽوید رلىق 
ٌٰت ةناٳ ٜتؼاٰصکیم وراٜی  هقاؿ ىای یک ذنگماالؿ مصٱی ىاف ٤ٝاٰیت  ـ٤ؼاؿ ػ ٔ

ٍٰین مصٱی ٤ٌاػاؿ ة هوکایت ػاوتنؼ. وراٜی ٌ یک گـٌ  چنؼین مٍؿػ کىتاؿ  ًاٌ ة ًاف پ
ـای ػلتگیـی  هم وؼيمت ًلاٯ گؾوت ًظٍػرس یا ٠یـ ٨ّایی ػؿ ل ٌ چنؼین مٍؿػ شکم ة

ـاػ مصٱی ةاؿ همانؼ ًاٌ ةی نتیر شامیان پـ ٨ؼؿت  ًاٳ ؿا مٕـس منٍػنؼ کياین اتىا  الت. ا٤
ٌٰت ٌ ػؿ ػؿٌن نیـٌ  ـا اٌ یک  می ای نٙامی امـیکایی اف وراٜی شامیتىػؿ ػ کننؼ، فی

ـاةـ ٔاٰتان الت. انت٩اػ  ػؿ مٍؿػ لیمتم ٜؼٰی ٌ  های گمرتػىذنگرٍی )ةیـشم( ػؿ ة
این  وؼ، نیق ٌذٍػ ػاوت. یکی اف اورتاک کننؼگان می ِٝی٦ ٌ ٤الؼ تٍٍؿ ٨ًّایی ک

 وکایت ػاوت؛  ًگٍن

متنؼ ک ـاػ جٌـ ٍ  می ًاورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ا٤ ٍاننؼ ؿو وٍنؼ ٌ ػؿ  می آفاػ ًمیىىنؼ ىةؼ هت
ـاػ ةیگنا ـایمی "اٜرتا٣" کننؼ ک ًوٍنؼ ة می مرتٍؿ ًتصت وکنر هٍُٜ، ظیٱی اف ا٤  ًذ
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ـتکث نىؼ  ه٨ّایا آن ؿا اف انگیق  ًاین گٍن ًة هانؼ. یکی اف اورتاک کننؼگان ةا اواؿ  هاٌأل م
ٍانؼ.  های ٜمؼى ٌٰتی ظ  ػؿ ت٩ٍیت اشمالات ِؼ ػ

 اظات مؽظمهپینن .5
ٌٍٰیت ًاػات ؽیٲ ةيپیىن ٍان ا مىعَ ىا  اف لٍی اورتاک کننؼگان ػؿ پایان ةصخىا  ٜن

ـػیؼ.   گ

ـای ( 1)تلىیت رکىمتعاؼی، امنیت و ثتات:  ـ٤تىرسیٞ تـ مٝیاؿ  ًـچىاذ  هوؼ ًای پؾی
ـ٤ىامانتؼاؿی، شماةؼ ایی ةٍػن، و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لٍٕس ٌ ػؿ متاٳ لکتٍؿ  ًی، ش

ـای اٜاػى ٌٰت ة ـػٳ نمتت ة ًاٜتامػ اف ػلت ؿ٤ت های ػ ٌٰت ًم  ًتّمین این ک( 2؛ )ػ
ٌٰت ةـ الاك وایمتگی ٌٍؿت ـػ، ن می انتٍاب ػؿ اػاؿات ػ ٌاةٖ ٨ ًٌالٕ ًة ًگی ؛ ٍمیؿ

ـای متاؿف ىای ممٱکی ػؿ میان نیـٌ ىاؿت يؿوؼ مؼاٌٳ م( 3) رت ةا ية های امنیتی ا١٤ان ة
ٍانین ةرشػٌلتانةىــ ش٧ٍ٩  ًا ةيوٍؿوگـی ٌ ت٩ٍیت پایتنؼی آن ا٤قایي تٝؼاػ ( 4؛ )ًٌ ٨

ـػٳ اؿفگان ػؿ پاؿملان.   مناینؼگان م

ةیىرت  ًةا ٩٤ـ ٌ نا ؤمنی اف ٔـی٪ تٍذ همتاؿف ( 1) :تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی
ػؿ لکتٍؿ مٝاؿ٣ ةعًٍٍ ػؿ ةعي ىا  گؾاؿی ًا٤قایي رسمای( 2؛ )ایراػ و١ٲ ًة

ـ٤یت لافی مٝٱمینالتع ـا٨تت  ًا٤قایي رسمای( 3؛ )ؼاٳ، آمٍفه ٌ ٘ گؾاؿی ػؿ لیمتم م
ـ٤یت لافی کاؿکنان ٌصیى ٌٌٲ ( 4؛ )ای ٌصی ةعًٍٍ ػؿ ةعي التعؼاٳ، آمٍفه ٌ ٘

ژہتٍػ مؼیـیت ٌ نٙاؿت ةـ ية( 5؛ )رستارسی ةـ٧ کىٍؿ ًوتک ًن اؿفگان ةمنٍػ ای ى پٌـ
ٍگیـی اف ِایٞ وؼن پٍٯ ٌ تٕتی٪ ِٝی٦  ـای ذٱ ژہانکىا٤ی ة  ؛ىا پٌـ

پایان ةعىیؼن ( 1) :ةا معافیت اؾ مخاؾات هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و متاؼؾ 
ـاةـ تعٕی  ًةعىیؼن ةپایان ( 2؛ )٥ٍؽ ٌ مٝا٤یت ذنگماالؿان ٨ؼؿمتنؼن ًة مٝا٤یت ػؿ ة
تإمین یک لیمتم ٨اةٲ ( 3؛ )ذؼی اف ٨ؼؿت هٌ لٍء الت٥اػةىــ ای ذؼی ش٧ٍ٩ ى

ٍگیـی اف تٍلٲ ةى ًاٜتامػ ٌ ةی ٔـ٣ ٜؼٰی ٌ ٨ّایی ة ظىٍنت ػؿ شٲ ٌ ٤ٍٲ  ًؼ٣ ذٱ
 اظتال٤ات.
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
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 معؽفی .1
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ػؿ ذـیان  ًک ای کٱیؼی ٌممایٱی التى ًای یا٤ت ه٤رشػ ٌالیتی ة
ـکق گـٌ ىةصخ  ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات کى ًی، مٍاشتىای متم ٌنؼ مىٍؿتی  ًای ان٥ ٔی ؿ

ٌنؼ ا١٤ان يو 15۱ةا  ػاؿػ. اورتاک کننؼگان  می ًةٍػ ؿا اؿای هلاکن ٌالیت ٠ٍؿ انراٳ وؼـ
ـػنؼ ک می اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ لیالی مناینؼگی ٌٰتی،  ًک وامٲ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػ

ـگىت ًا٨ین، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝىرسان ٨ٍمی، ػ  ًمؼنی، ٜٱامی ػین، ٌ معا٥ٰین ة
 وؼنؼ.  می اورتاک کننؼگان فن ٤یٍؼ 35ةا ت٩ـیتاً  ـاهمى)ٔاٰتان الت٪( 

ـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ  ؿاهاین ن٩ىً  ٌالیتی ة
ـامٍن  ػایکنؼیٌنؼان  ـػٳ ا١٤انمتان پی ـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی م ةً شیخ ةـظی اف ة

ـػٳ نامیؼه می ـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ  ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی م وٍػ" یک ة
ىا ی ذامًٝ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ةىــ ا١٤انمتان ػؿ  نياػ ٌ وتکً 11

ن٩ىً ٌٱض  34 کىٍؿ ةا تيیً ىا ی ٜاػی ػؿ رستارس تن ا١٤ان 45۱۱مىٍؿت ةا ةیي اف 
ـػیؼه الت. ـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گ  ة

ٍامٲ ذنگ اؿائ ؿاه ًین ن٩ىا ـای ٌٱض ةـ آن الت تا تصٱیٲ ذامٝی اف ٜ ؼ ٌ ىػ ًمصٱی ة
ٌامؼاؿ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ يای شٲ منالتی ؿا ذى ؿاهنیق  ت تصکیم ٌ ت٩ٍیت ػ

  ونالائی منایؼ.

 ، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی همعؽفی والیت: حغؽافی .2
ـکقی   38579مماشت آن  ًک ٠ًـةی ا١٤انمتان م٨ٍٝیت ػاوت -ٌالیت ٠ٍؿ ػؿ ٨ممت م

، ٤اؿیاب، ـاهٌالیت ػیگـ، ةاػ٠ین، ةامیان، ػایکنؼی، ٤ 9ةاوؼ ٌ ةا  می کیٱٍمرت مـةٞ
ی منأ٪ ذنٍةی، وامٰی، ٠ـة ًـات، رسپٲ، ٌ ٌالیت اؿفگان مـف مىرتک ػاؿػ کىٱمنؼ، ى

ـکقی ا١٤انمتان ؿا ةا  ـت٥ٞ م ٌاشؼ  هػ ًة هلافػ. ٌالیت متؾکـ  می م ٌٌٲىٌ منأ٪ م
ـکق این ٌالیت ًالت ک هاػاؿی، ت٩میم وؼ ـان م ٌالیت ٠ٍؿ یک ٌالیت  197ةاوؼ. می چ١چ

 ٍ ىا  رسک ًلاٰ ًمىىا  ةا ةـ٣ ةاؿی ًةاوؼ؛ این ٌالیت ک می هٌ ٩ٜث مانؼ همتانی ةٍػىک
ـػىوٍػ، اف فممتان  می ایي ممؼٌػىٌ کٍتٲ  ٌ این ٌالیت ؿا ةیىرت  های وؼیؼ ؿنز ة
ی  لافػ.  می منٌق

ـکقی اشٍائی هٔت٪ آماؿ اػاؿ  ةاوؼ، ةا آن  می ( ن٥ـ ذمٝیت6463۱۱، ٌالیت ٠ٍؿ ػاؿای )ًم
 ( ن٥ـ ةٱنؼ78۱۱۱۱) ًن٥ٍك این ٌالیت ؿا ة ًم ٌذٍػ ػاؿػ کىای ػیگـی ىتعمین  ًک

ٍ  می ٌٰم ـان پـ ن٥ٍك تـین  ـػ. چ١چ ( 1318۱۱) ًن٥ٍك آن ة ًةاوؼ ک می اٰی این ٌالیتة
( ن٥ـ، پماةنؼ 1۱89۱۱ن٥ٍك آن ) ًت٩ٝیث آن ٰٝٲ ٌ رسذنگٲ ک ًة ًؿلؼ ک می ن٥ـ

                                                           
ـکق این ٌالیت ػؿ لاٯ  197 ـان انت٩اٯ یا٤ت.  1965م  اف تیٍؿه ةً چ١چ
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ٍٰک )582۱۱ـک )ي(، و889۱۱) ه( ن٥ـ، تیٍؿ 922۱۱) ٌٰین5۱۱۱۱( ن٥ـ، ت ( 351۱۱) ً( ن٥ـ، ػ
ٌٰتیاؿ )337۱۱ن٥ـ، لا٠ـ )  ؿلؼ.  می ( ن٥ـ266۱۱) ًة ه( ن٥ـ ٌ چاؿلؼ318۱۱( ن٥ـ، ػ

ػٌمین مٱیت ىا  هقاؿ ىؼ ٌ ىؿا ٜمؼتاً مٱیت تاذیک تىکیٲ میؼ هن٥ٍك ٌالیت متؾکـ 
ـنؼ،  می ٤یٍؼ ن٥ٍك این ٌالیت ؿا ػؿ ةـ 17لافنؼ یٝنی ةیىرت اف  می ةقؿگ این ٌالیت ؿا گی

ـ٨ىػ می تىکیٲىا  ٤یٍؼ ن٥ٍك این ٌالیت ؿا پىتٍن 3-2 ًػؿ شاٰیک  هٜمؼ ًنؼ. ػٌ ٤
نؼ ٌ ػؿ رستارس ٌالیت ىػ می اکرثیت ؿا تىکیٲىا  ی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ؛ لنیتىمؾ

 ٤یٍؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ 17ت٩ـیتاً ىا ً ویٝ ٠ًٍؿ م٨ٍٝیت ػاؿنؼ، ػؿ شاٰیک
ٍاٰی ٰٝٲ ٌ رسذنگٲ ٌ ةـظی ٨ـیىػ می ٌٰم ٍاٰی  ًنؼ ٌ ةیىرت ػؿ  ٌٰم ذات کٍچک ػؿ 
ٌٰتیاؿ لکٍنت ػاؿنؼى کننؼ. ػؿ  می . اکرثیت ذمٝیت ٠ٍؿ ػؿی ٌصتتای پماةنؼ ٌ ػ

 ًـات ٌ ةاػ٠ین ةىٱمنؼ، ى، ـاهای پىتٍن، اف ٌالیات ٤ىای تاةمتان، کٍچی ى هذـیان ما
ٌاٰی ٌالیت ٠ٍؿ م می اذـتيٌالیت ٠ٍؿ م ؿا ػؿ لاٯ ىا  اذـت مٍلمی کٍچیيمناینؼ. ػ٤رت 

  ةٍػ. هن٥ـ تعمین فػ 2۱۱۱۱ ًة 2۱12

ـاؿ  198ذمٝیت الالمی هٌالیت ٠ٍؿ تصت اػاؿ اٰی رسنگٍنی ٔاٰتان،  ٌ شقب الالمی ٨
ةاٜخ معتٲ وؼن ؿ٤ت  ًای وؼیؼ کىای پىتٍن ٌ فممتان  هػاوت. ٩٤ؼان ذمٝیت ٜمؼ

ٍگیـی ة هوٍػ، اف ن٥ٍؽ ٜمؼ می ٌ آمؼ ػؿ این ٌالیت  هٜمٲ آٌؿػ ًٔاٰتان ػؿ این ٌالیت ذٱ
ٍاٰی اف ىای ػؿ  هٔاٰتان تا انؼاف  ًالت، اگـچ ٌٰم ٍاٰی این ٌالیت  همرمٍٛ ػىت  ٌٰم

ات ٨ٍمی ٌ  شٍّؿ ػاؿنؼ. اما، ٜٱٲ ػیگـةی جتاتی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ، محٲ مناٜف
 منایؼ.  می ػؿ نا امن لاظنت این ٌالیت کمک ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کى هشٍّؿ گـٌ 

 همناؾعانىاع و عىامل  :همناؾع هتزلیل و تخؿی .3
اتی ؿا ا، ىػؿ ذـیان مىٍؿت  :همناؾعانىاع  ـػٳ ٌالیت ٠ٍؿ ٔی٦ ٌلیٝی اف مناٜف م

ـػنؼ ک ٌنی ػاؿنؼ کىةا  ًونالایی ک ربی ٔاٰتان، ىوامٲ وٍؿوگـی تصت ؿ  ًم پیٍنؼ ػؿ
ات ٨تیٱٍی، ٌ منا٨ىات ةین گـٌ  ات لیالی، منا٨ىات ؽات اٰتینی مٱیتی، مناٜف  همناٜف

 وٍػ.  می ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنیى

 ًکىا  هقاؿ ىنؼ ٌ ىتىکیٲ میؼىا  آن ؿا تاذیک اکرثیت ذمٝیت ًٌالیت ٠ٍؿ اف ٰصاٗ اینک
ٍاٰی ٰٝٲ ٌ رس ذنگٲ ٌ ٨ممت  ٌٰم ٍاشی رش٨ی این ٌالیت یٝنی ػؿ  ٍٰی ىػؿ ن ٌٰم ای اف 

ٌٰتیاؿ فنؼگی ـػی ةـظٍؿػاؿ ًکننؼ اف ٌیژگی منصرص ة می ػ ٤یٍؼ  3-2ا يةاوؼ. تن می ٤
مؼؿػی ىلنتی ةیىرت ةا ٔاٰتان  گٍنۀ ًة ًنؼ کىػ می تىکیٲىا  ذمٝیت ٠ٍؿ ؿا پىتٍن

ا٠ٱتاً ةاٜخ  ًةاوؼ ک می ٨تیٱٍی ًػؿ ٌالیت ٠ٍؿ مناٜف ًتـین نٍٛ مناٜف هػاؿنؼ. ٜمؼ
ات ٍٔالنی ػؿ ةین ٨تایٲ ات ٨تیٱٍی مرا می مناٜف ـػػ. اف مناٜف ـػاؿی  هـ يؼین الت٪ ةىگ ة

                                                           
 ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی ٜمؼتاً ؿ٨یث ٔاٰتان ةٍػه انؼ.  198
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ـػ ؿا تىکیٲ ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى همنٍٙؿ ش٥ٚ منا٤ٞ ظٍػ ٌ ٨تایٲ وان گـٌ  ًانؼ ک هک
ات ٨تیٱٍی لیالت مؼاؿان نیق ة انؼ؛ اف مٍٍِٛ همنٍػ  هـ ي٨ؼؿت ة ًظأـ ؿلیؼن ة ًمناٜف

ـػاؿی ات ٨تیٱٍی ذ می ة ـػٳ مصٲ ػؿ ىت کمث يکننؼ؛ ٌ ٔاٰتان نیق اف مناٜف مکاؿی م
ـ٤ت ًلنتی ن٥ٍؽ ٨ٍمی نؼاوت گٍنۀ ًةىا  آن ًای کىذا  انؼ.  ًانؼ، کاؿ گ

ات ػؿٌن ٨ٍمیٌالیت ٠ٍؿ  :مناؾعات كىمی ـ٤تاؿ مناٜف ٍاٳ ةّٝی ا٨ٌات  می گ ةاوؼ. ا٨
ٍاٳ کٍچک ٌ لایـ ى هتصت ن٩اب گـٌ  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی، ةاالی فمین، تمٱٖ ةاالی ا٨
ٍاٳ ٤ـٜی،  ٌاؿػ ذنگىمچنان ممایٲ نامٍلی ةا ىا٨ ات  می م  وٍنؼ. ةـظی اف این مناٜف

ـػػ ٌ وامٲ مٍایث ٌ  یم ٨تٲ ةـىا  نمٲ ًنؼ ةىػ می رشکت کننؼگان تٍِیض ًٍٔؿی ک گ
ـػػ ک می آالمی ٍاٳ معتٱ٦ىذٍی  ًناوی اف لٱٕ ًگ ـتـی ذٍئی ا٨ ٍان رشیکی، ٌ ة  ا، پٱ
ٌٰی ذمٝیت ٜمؼتاً ىذنگ  ًةاوؼ. ةا آنک می ای مٱیتی ػؿ این ٌالیت نیق ٌذٍػ ػاؿػ، 

 ًالت تا ممائٲ مٱیتی. ػؿ اؿتتآ ة هلتث مٍٍِٜات ٨ٍمی من٩مم وؼ ًتاذیک ةیىرت ة
ٍاٰی ـػ: هػیؼگا ً، یک ظانم ظانهـک ٌ تایٍؿ يای وى ٌٰم ـاؿ ؽیٲ مٕـس ک  ظٍػ ؿا ٨

ٍاٳ ػیگـ اف  ٍاٳ تٍلٖ ا٨ ـػیؼىا  نمٲرسکٍب ا٨ ٌامؼاؿی گ ات ػ ف مناٜف  هةؼینمٍ، ةاٜخ ةٌـ
ات ٨ٍمی ک می متؼاٌٳ ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن ذنگ گٍنۀ ًة ًک ـػػ. گقاؿوات مناٜف منرـ  ًگ
ـاػ ًکىت ًة ػؿ ٌالیت  ًای ةٝؼی، ةؼةعتانىوٍػ، ٌ انت٩اٳ ذٍیی  می ٌ فظمی وؼن ا٤

 ای یک ػاني آمٍف: ًالت. ةناةـ گ٥ت هتتؼیٲ وؼ هیک امـ مٝمٍٯ ٌ ؿٌفمـ  ٠ًٍؿ ة

ٌاةمت ٍاٳ  ٌٰت ًة ًػؿ ٜین فمان، ةـظی اف ا٨ ـای اٜامٯ  می ػ ةاونؼ ٌ اف ن٥ٍؽ نمتی ظٍػ ة
ٍاٳ ػیگـ ػؿ این ٌالیت الت٥اػ ًلٱٕ  ای یک ةقؿگ ٨ٍمی:  ًکننؼ. ةناةـ گ٥ت می هةاالی ا٨
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ٌا٨ٝ ٌٰتیاؿ ک ًاورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ یک  ٍاٰی ػ ٌٰم ات٥ا٧  2۱11ػؿ لاٯ  ًنامٍلی ػؿ 
ـػنؼ ک ها٤تیؼ وؼن وي ن٥ـ ػؿ ذـیان ذنگ ٌ کىتاؿ  ًکىت ًمنرـ ة ًةٍػ ٌصتت ک
ـػیؼى ٌا٨ٝ هةا٨ی مانؼ هشٲ ناوؼ همتؾکـ  ًتا اٰصاٯ، مناٜف –ةٍػ  هؼ٤منؼ گ  ًالت. 

ـػ ٌ چـظ ًـاً فمانی آ٠اف وؼ کى٘ا همتؾکـ   ٨ًٍمی، فنی اف ٨ٍٳ معا٦ٰ ظٍػ ؿا اظتٕا٣ ک
ـػه ػؿ آٌؿػ. ٔت٪ گ٥ت ًؿا ةىا  ای اف انت٩اٳ ذٍئی  ای یک تاذـ اف ٌالیت ٠ٍؿ:ى ًگ

ٍاٰی ٌٰم ات ٨ٍمی ػؿرستارس  ـای لایـ يٌ چ ًوٍػ ٌ فمین می هػیؼىا  مناٜف اؿچٍب ؿا ة
اتی ک ٍٛا مناٜف   لافػ. می مـاىاکنٍن ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ، ٤ ًان

ـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ ک :ربی ظالتانهمىؼمگؽی تزت ؼ  ٌٰت ٌ گـٌ  ًم  هذنگ ةین ػ
ٍامٲ ٜمؼای ٨ٍی ىةاٌؿ  ًای ٔاٰتان کى ٍٍٰژیکی ػاؿنؼ یکی اف ٜ ای ذنگ ػؿ  هایؼی

 اناث گ٥ت: ًةاوؼ. یک ػاني آمٍفی اف ٔت٩ می ٌالیت ٠ٍؿ

ـای وٍؿوگـی تصت ؿ  ًةا آنک  ًربی ٔاٰتان پنؼاوتىػؿ اةتؼاء ٌالیت ٠ٍؿ مکان مؤجـی ة
ای ٨ٍمی ٌ ىانؼ، اف تني  ًای ػاوتىػؿ این ٌالیت پیرشٌی  هوؼ، اما این گـٌ  منی

ـمانؼ ـػى٤ ٍانمت هان اةن ا٨ٍٰت من٥ٝت ة ـای ظٍػ ذای پای ةاف مناینؼ.  ًانؼ ک ًٌ ت ة
ٌٰت تا آن ى هتٝؼاػ گـٌ  ًػؿ شاٰیک ًاورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک ای معا٦ٰ ػ

ٌٰت اف معا٥ٰت  ًشؼی نیمت ک ٌامؼاؿ وٍنؼ، اما معا٥ٰت ػ ای ٨ٍمی ىةاٜخ ةی جتاتی ػ
ـای ٜمٱیات ظٍیي لٍػ ًػؿ ذامٝ ـػٳ ٌالیت ٠ٍؿ مکـؿاً اػٜا می ة ـنؼ. م  ًکننؼ ک می ة

ای ظاؿذی ىمناینؼ اف ٔـ٣ کىٍؿ  می تصت ناٳ ٔاٰتان ٜمٱیات ًکىا  هةّٝی اف این گـٌ 
  وٍنؼ ٌ او١اٯ ا١٤انمتان ؿا ػؿ ػلتٍؿاٰٝمٲ کاؿ ظٍػ ػاؿنؼ. می شامیت

ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى هیک تٝـی٦ مىعَ اف گـٌ  ًاؿائ :ؽ كانىنیای مقلس غیه هگؽو 
ـا آن ٍاؿ الت فی وٍنؼ  می ـىای ػ٤ٛا ٨ٍمی ٘اى هوکٲ گـٌ  ًی ةىا گايػؿ ٌالیت ٠ٍؿ ػو

کننؼ. ةـظی اف  می ای ُٜـ ٌذٍػىای ظٍػ معتاؿ ظاؿد اف لاظتاؿ ى هوکٲ گـٌ  ًٌ ةّٝاً ة
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 ٌ ـ٤ؼاؿی مناینؼ، ةـظی  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةیىرت متایٲ ػاؿنؼ کى هاین گـ ٌٰت ٔ اف ػ
ـاؿ ػاؿنؼ، مگـ تٍامیم وان ةیىرت ةـ الاك منا٤ٞ  ٌٰت ٨ ػیگـ وان ػؿ معا٥ٰت ةا ػ

ٍٍٰژی می وعٍی وکٲ ـػ تا ممائٲ ایؼی  :٩199انی اف ٌالیت ٠ٍؿىػ ًٔت٪ گ٥ت ک.گی

ٌاؿػيآن ًـ ٌٍؿت ظماؿاتی ؿا کى ًة  ،ػؿ رشس این مٍٍِٛ،  م انؼيظیٱی م لافنؼ می ا 
  یک مٝٱم چنین گ٥ت:

 ػؿ ٧ٍ٤ تؾکـ یا٤ت، ٔاٰتان اف شامیت نمتتاً کمی ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ ةـظٍؿػاؿ ًٍٔؿیک
ـ٤ت هـ يةاونؼ. اما، ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت اف ن٥ا٧ ٨ٍمی ة می ـای ظٍػ ػؿ ذا  ًگ ای ىانؼ ٌ ة
ـػ ٨ًتالً ن٥ٍؽ نؼاوت ًک ٌٰت تٍِیض هانؼ ذای پائی ةاف ک  ؼ:ىػ می انؼ. یک ممئٍٯ الت٪ ػ

ـای  می ًانؼ ٌ یک ػیگـ ؿا ت١ؾی هم تنیؼىٜمی٩اً ػؿ ىا  این نٍٛ ذنگ مناینؼ. شتی ة
ـػمان مصٲ ک ات مصْ ٨ٍمی،  ًم ـ٤ت مىکٲ ةٍػ ةین مناٜف ةا ایىان مىٍؿت ٌٍؿت گ

                                                           
ٌٰت ؿا تىکیٲ می 199 ٍنی ممٱض یک کتگٍؿی ظاً ٔاٰتان ٌ لایـ ٜنارص ِؼ ػ ػىؼ.} ٜنارص  گـٌه ىای ٠یـ ٨ان

ٌٰت ليم میمعا٦ٰ ممٱض{ اف آنراییکً ٜنارص معا٦ٰ ممٱض ممت ـنؼ ٌ یا ةـ ِؼ  ٩یام ػؿ ذنگ ةـ ٜٱیً ػ گی
ٍای ةین املٱٱی ٌ اىؼا٣ مىعَ ا٨تٍاػی ٌ ٤کـی ؿا ػنتاٯ می  کننؼ.  ٨
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اتی ک ات مصْ لیالی، ٌ مناٜف ـمانؼىا  ٜامٲ آن ذنگ ًمناٜف ای ممٱض ى هان گـٌ ىةین ٤
  ةاوؼ، ت٥کیک ٨ایٲ وٍنؼ. می ٠یـ ٨انٍنی

ـػنؼ ک عىامل حنگ:  ًاورتاک کننؼگان چنؼین ٜامٲ ذنگ ؿا ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ ونالایی ک
ات ٨ٍمی، ٩٤ؼان اػاؿ  ٌٰت، نتٍػ شاکمیت ٨انٍن، ٩٤ـ، ٩٤ؼان  هوامٲ مناٜف ـمؤجـ ػ مؤج

ٌتـةی ٍٍٰژیک اف ذانث ٔاٰتان ٌ ٜنارص مصا٤ٙ، اظتال٤ات اًتٝٱیم  ، ن٥ٍؽ ًکاؿ ذامٝ ًیؼی
ٌنؼ ذاؿی ٌٱض، ٌ ن٥ٍؽ ٌ مؼاظٱ ػٌٯ  ًلالیت مؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿت، ٜؼٳ مؤجـیت ؿ

 وٍػ.  می ظاؿذی

ٍٰین ا٘ ةمیاؿی اف :مناؾعات كىمی تـین ٜامٲ ذنگ ػؿ ٌالیت  هٜمؼ ًاؿ ػاوتنؼ کيممئ
ات ٨ٍمی اتی ػاؿنؼ کةاوؼ. ةمیاؿی  می ٠ٍؿ، مناٜف ٍاٳ ٌالیت ٠ٍؿ مناٜف آن  ًلاة٩ ًا٨

ـ٤تىا  نمٲ ٍاٳ معتٱ٥ی ٌذٍػ ػاؿػ ک ًؿا ػؿ ةـ گ ٍاٳ یا واظ ًالت؛ ا٨ ای ى ًةاالی لایـ ا٨
ٍاٳ کٍچک تـ اٜامٯ ٨ؼؿت ات مـةٍٓ ة می ا٨ فنان یا ممائٲ  ًمناینؼ. ةـظی اف مناٜف

ات ةـظالت می نامٍلی  ًةاوؼ. ةناةـ گ٥ت می اف اٜامٯ یا منایي ٨ؼؿت ًةاوؼ. الالاً، مناٜف
ٍاٰی پماةنؼ: ًٌالٕ هیک ؿاننؼ ٌٰم  ةاؿةـی اف 

ٍاٳ معتٱ٦ مٝمٍالً ة ٌٰت یا ةا ذنتي  همنٍػ ًتکیىا  یکی اف ذناس ًاین ا٨ انؼ، یا ةا ػ
کؼاٳ ٔـ٣  ًؿ٨تای وان ة ًک ًاین ػاوت ًانؼ ٌ این پیٍلتگی وان ةمتگی ة ًٔاٰتان پیٍلت

 رت مصا٤ٙتية هپیٍلنت ةا کؼاٳ ٔـ٣ منا٤ٞ وان ؿا ػؿ آینؼ ًالت ٌیا اینک ًپیٍلت
ٍاٰی و ًیک مصٍٲ ک ًکنؼ. ةناةـ گ٥ت می ٌٰم  ةاوؼ: می ـکياٌالً اف 

٨یمت آلیث  ًةی اٜتامػی ػؿ میان ةاونؼگان مصٲ ٌ اوتیا٧ ةؼلت آٌؿػن ٨ؼؿت ة
ٍاٳ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ ٜمی٩اً ؿیى ًؿلانؼن ة ٌانیؼ ًلایـ ا٨  الت.  هػ

ٌٰت ٌ ٜؼٳ ةکاؿ گیـی  ه٩٤ؼان اػاؿ  ًوٍنؼگان ة ًمٍاشت :مؤثؽ ظولت هفلعان اظاؼ  مؤجـ ػ
ٌٰتی منصیخ ٜامٲ ػیگـ ذنگ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ اواؿ  ـػنؼ. ة ه٨ؼؿت ػ ةاٌؿ یک ةقؿگ  ًک

ف  ٌٰت، تٍؤٳ ةا اظتال٤ات ٨ؼیمی ٨ٍمی، ةاٜخ ةٌـ ٌٰتیاؿ، ٜؼٳ شٍّؿ ػ ٍاٰی ػ ٌٰم ٨ٍمی اف 
ف ذنگ ؿا اینگٍن می ذنگ  تٍِیض ػاػ:  ًوٍػ. ٌی ٜٱت ةٌـ
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ٍاؿ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ مانٞ ٜمؼىاؿاِی نا ٌٰت ة های ػؿ تامین اػاؿ  هم ؿٌػ. ةا  می وامؿ ًػ
ةاوؼ، اما رسک شٱ٩ٍی  می کاةٲ اف ٔـی٪ این ٌالیت ًـات ةىتـین ممیـ اف  هکٍتا ًآنک

ٍاؿ ًمین لتث ل٥ـ ةى ًفنؼ ٌ ة می ٜمالً این ٌالیت ؿا ػٌؿ  ًلاظت این ٌالیت ؿا ػو
ـػ ٌ ن می اف مناةٞ ٔتیٝی ٠نی اه لٍػی ًن ًالت. این ٌالیت ک ـ٤نت اه ػؿ  ًة ـاؿ گ اف ٨

ـاکق ٜمؼ این ٌالیت ٔی لاٯ  ًن٥ٍؽ کم وٍؿویان ة ًة ًی تراؿتی، ٌ ةا تٍذىممیـ ةین م
الت. ػاني آمٍفی اف ٌالیت  هاین ٌالیت ٦٨ٌ وؼ ً، مناةٞ ةمیاؿ کمی ةًای گؾوتى

 اؿ ػاوت:ي٠ٍؿ ا٘

ـکق ىةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان مٍٍِٛ مٝا٤یت اف مرافات ؿا ػؿ ذـیان گ٥تگٍ  ای متم
ٌٰت ػؿ اٜامٯ ىگـٌ  ـػنؼ. ٜؼٳ م٩٤ٍیت ػ ـاػی مٕـس ک ی ٌ ػؿ ذـیان مٍاشتات ان٥

ظالء تٍلٖ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت،  این ًک ه٨ؼؿت ٌ ٌالشیت اه ظالء ای ؿا ةٍذٍػ آٌؿػ
ـمانؼىؿ   الت.  هتٍلٖ ٔاٰتان پـ وؼ هان ٠یـ ٨انٍنی ٌ ةاآلظـ ىربان ٨ٍمی، ٤

ٍاٳ ةى هػؿ ٜین فمان، گـٌ  :نفىغ فیافتمعاؼان و ظالالن كعؼت  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ا٨
 مناینؼگیمی ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ػاؿنؼ یا ػؿ پاؿملان اف این ٌالیت يل ًػالالن ٨ؼؿت ک

ٌاةمتگی  می ؿا ىا  هاّٜای پاؿملان ممت٩یامً ةّٝی گـٌ  ًوٍػ ک می ًای ػاؿنؼ. گ٥تىمناینؼ، 
ای ظٍػ ػاؿنؼ. یکنت اف ةقؿگان  هظأـ ش٥ٚ ٤ٌاػاؿی ٌ ن٥ٍؽ وان ػؿ مصٲ، تصت اػاؿ  ًة

 مصٲ گ٥ت:

ـا ًفمانیک ـػىا  ؿلؼ، اف آن می انتعاةات ٤ ـای اؿةاةان  می هت٨ٍٞ ة وٍػ تا اف یک ٔـی٩ی ة
ای ىػلت کاؿی آؿاء ػؿ انتعاةات لاٯ  ًلیالی ظٍیي ؿؤی ذمٞ آٌؿی مناینؼ. ممئٱ
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2۱۱9 ،2۱1۱  ٌ2۱14  ٍ ـمانؼای ممٱض ٠یـ ٨انٍنیى هػ. گـٌ مٕـس ة م يان مصٱی متىٌ ٤
ـػٳ تٍلٖ ةن ًة ـاکق جتت ؿؤی ػ ًةىا  انت٩اٯ م ؿا مرتٍؿ ىا  آن ًانؼ ک هنؼگان ةٍػىم

ـػ ا يی وان ؿا اف آنىای ؿای ػىجتت ناٳ کننؼ ٌ لپن کاؿت  هنؼىتا منصیخ ؿؤی ػ هک
ـ٤تنؼ.  تاذـی اف ٌالیت ٠ٍؿ گ٥ت: گ

ـای ٜین اّٜای پاؿملان کاؿ ًمىای ممٱض معتٱ٦ ى هگـٌ   هةا گـٌ ىا  آن ًکننؼ، ةٱک منی ة
 ًکننؼ. این ممئٱ می ای ٨ؼؿت ػؿ ٌالیت ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ، کاؿى هشٍف  ًای معتٱ٥ی کى
ـٌتی ؿا ٤ ًة ات ٨ؼیمی ک می مـاىلیالت مؼاؿان ٤ ٍاٳ ٌذٍػ  ًلافػ تا اف مناٜف ةین ا٨

ـای ظٍػ ةؼلت  آٌؿنؼ. ػاؿػ لٍػ ذٍینؼ تا ؿؤی مٝتربی ة

 ػاؿی اف ٌالیت ٠ٍؿ گ٥ت: ًفن ظان

ةا تـذیض ػاػن منا٤ٞ وعٍی ٌ لیالی ظٍیي ةـ منا٤ٞ من٩ٍٕی ٌ ٌشؼت مٱی، این 
لافنؼ. ایراػ یک ٤ّای ٌٱض آمیق ٌ تاةٞ  می مـاىػالالن ٨ؼؿت ٜامٲ ػیگـی ذنگ ؿا ٤

ٍانایی وان ػؿ ذمٞ آٌؿی ؿؤی ٌ ش٥ٚ  منی اين٥ٞ آن ٨ًانٍن ة ـا ػؿ آن ٌٍؿت، ت ةاوؼ، فی
ٍا همعأـ  ًلیالت ممٱکت، ة ًی ػؿ ٌصنىذایگا ٍامی کىظ  ٨ًتالً ة ًؼ ا٤تاػ. ةناةـین، ا٨

لیالی ٌ ٨ٍمی نیق ػؿ  ًانيٌ ة هم ػؿگیـ ةٍنؼ، اینک پایگاىلتث اظتال٤ات ٨ٍمی ةا 
ـاؿ ػاػياظتیاؿ آن  نؼ. ىػ ًیکؼیگـ اػام ًالت تا ذنگ ٜٱی هوؼ ها ٨

 ًاورتاک کننؼگان، ممئٱیکی ػیگـ اف مٍٍِٜات مىرتک ػؿ ةین  :ظول صاؼحی همعاصل
ٍا می ظاؿذی ًمؼاظٱ ای من٩ٍٕی ؿا ػؿ ىی اف کىٍؿ ىةاوؼ. ةمیاؿی اوعاً، ػلت ةؼ ظ

ات  ًمىای آیما٣ ؿا ػٰیٲ این ىمچنان شٍّؿ نیـٌ ىةیننؼ ٌ  میىا  پىت ؿٌیؼاػ مناٜف
ىا  آن ًکننؼ ک می ، اورتاک کننؼگان اػٜاًممایىای ىنؼ. ػؿ مٍؿػ کىٍؿ ىػ می تىعیَ
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 ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی تا شؼٌػی ػلت ػاؿنؼ. ةناةـ گ٥تى همتٍیٲ منٍػن گـٌ ػؿ ٨ممت 
ٌٰتی اف ٌالیت ٠ٍؿ:  ی یک م٩اٳ الت٪ ػ

ٍامٲ ذنگىنیٌـ  ًاورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ ک ، ػؿ ًةاوؼ، ةا آنک می ای آیما٣ یکی اف ٜ
ی نٙامی ةین املٱٱی ػؿ این ٌالیت شٍّؿ نؼاؿػ.ى، 2۱14ظتم    255یچ نیٌـ

ـػٳ ة :ععم راکمیت كانىن ٩٤ؼان یک لیمتم مؤجـ ٌ ةی ٔـ٣ ٜؼٰی ٌ  ًةمیاؿی اف م
ٍامٲ ذنگ اواؿ  ـان ىا  ػاوتنؼ. آن ه٨ّائی منصیخ یکی اف ٜ مٝا٤یت اف مرافات ةافیگ

ٍاٳ ةا ٜؼٳ مٍذٍػیت یک  ـاهمىػانمتنؼ.  می مصٱی ؿا منصیخ ٜامٲ تؼاٌٳ ػؿگیـی ةین ا٨
ـػٳ اشماك ٌٰت ػؿرستارس این ٌالیت، ةمیاؿی اف م  ًکننؼ ک می لیمتم مؤجـ کنرتٌٯ ػ

ٌٰت ػؿ ؿاةٕ ـػٳ  ًػ ات م ـػٳ ى ًکنؼ. ة منی ای ةیٕـ٣ ٜمٲ گٍنۀ ًةةا مناٜف مین ػٰیٲ، م
ات وان ة ًة ًانؼ ک هتـذیض ػاػ ـگ ًظأـ شٲ مناٜف ای ممٱض ى هگـٌ  ای مصٱی یاى ًذ
 ٍ ـاذ٠ٝیـ ٨ان  ًؿلؼ ک می نٙـ ًای کىٍؿ، ةىػؿ ةـظی اف ٨ممت  ًمناینؼ. اگـچ ًنی م

ـاذٝيای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ذى هگـٌ  ـػٳ ؿا اف م ای ىاػ ين ًة ًت ش٥ٚ تمٱٖ ظٍػ، م
 ٩ان اف ٌالیت ٠ٍؿ:ىاؿات یک ػيانؼ. ةناةـ ا٘ هؿلمی ٜؼٰی ٌ ٨ّائی مامنٝت منٍػ

                                                           
ٍای ٠یـ 2515اف اٌٯ ذنٍؿی  255 ٍای ىمکاؿی امنیتی ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان ةً ٨ ، ناتٍ اف شاٰت مامٍؿیت ٨

ٍای مٱی ا١٤انمتان ت١ییـ ٌ٘ی٥ً ػاػ. ذنگنؼه ىمکاؿی پایؼاؿ ةً منٍٙؿ امٍفه، ىمکاؿی ٌ م ىٍؿت ػىی ةً ٨
ـاکق لاشٍی ػؿ فٌن ـکق ظٍػ ؿا ػؿ کاةٲ ػاوتً ٌ چياؿ م ٍای ىمکاؿی پایؼاؿ ناتٍ م ـات، مقاؿ  ٨ ىا ػؿ ٌالیات ى

ٍای ةین املٱٱی ةٍٕؿ چىم گیـ کاىي یا٤ت ٌ ةٝؼ اف ػلامرب  ٍای  2515رشی٦، کنؼىاؿ ٌ ١ٰامن ػاؿػ. تٝؼاػ ٨ ٨
ـاذًٝ وٍػ :  کىٍؿ کمک کننؼه می 42ٜمکـ اف  12955ؼاؿ وامٲ ىمکاؿی پای  ةاوؼ. ةً ٰینک ؽیٲ م

:http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March 
2016.  

http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php


 
 

489 
 

 

 نلنه ىلس واليت غىؼ ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ـای ؿلیؼن ة ًٍٔؿیک  ًػؿ ٧ٍ٤ تؾکـ یا٤ت، ٜامٲ الالی ذنگ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ تاله ة
ـ٤تىةاوؼ. این تٍٍؿ ػؿ ؽ می ٨ؼؿت ـػٳ وکٲ گ ٍ  ًک ًن م ـػ شکٍمت مصٱی  هنص ٜمٱک
فننؼ.  می ذنگ ػامن ًة ًای مؤجـ شاکمیت ٨انٍن چگٍنىاػ يٌ ٩٤ؼان ن هةٍػ ًچگٍن

 وٍػ: می هػامن فػ ًذنگ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ چگٍن ًؼ کىػ می مٝٱمی اف ٌالیت ٠ٍؿ تٍِیض

ٌٰتی یا مصاکمىاػ ين ٍاننؼ اظتال٤ات ةین گـٌ  منی ای مٱکی ػ ؿا شٲ ٌ ٤ٍٲ مناینؼ؛ ٌ ىا  هت
 ًةّٝی اف اظتال٤ات مىعَ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ اف ٔـی٪ تٍلٲ ة ًاین ةؼین مٝنی الت ک

ـػػ. می ظىٍنت شٲ ٤ٌٍٲ  گ

ـػٳ  ًة ًای ا٨تٍاػی مصؼٌػی کى ًگقین ًاورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک :لؽف م
ـػٳ ٜاػی ؿا مرتٍؿ ة می مصٱی ٌالیت ٠ٍؿ میرس الت ٍانؼ م وٍؿویان لافػ،  ًپیٍلنت ة ًت

ٍاننؼ ة ٍاػ ًی کننؼ کى٨ؼؿی کام ًتا ةت ای ىنتٍػ ةؼیٲ  مناینؼ. ًای ظٍػ ؿا ت١ؾیى هظان
ـاةـ پیٍلنت  ٍاػ معؼؿ، تٝؼاػ کا٤ی ٌ جاةت  ًةا وٍؿویان یا اوت١اٯ ةم٩ٍٝٯ ػؿ ة کىت م

ی انمانی ؿا ة ٌٰتی ٌ گـٌ  ًنیٌـ ٌ  ًم لاظتـاىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٤ى هٜنارص ِؼ ػ
ـػٳ ؿا ٜٱی ـاؿ ًم ٌٰت ٨ ٍاٰی پماةنؼ گ٥ت: ًٌالٕ هؼ. یک ؿاننؼىػ می ػ ٌٰم  ةاؿةـی اف 
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وٍػ. این ٌالیت ةا نتٍػ  می ًٌالیت ٠ٍؿ منصیخ یک ٌالیت ٩٤یـ ػؿ ا١٤انمتان وناظت
ٍاذ های ال٥اٰت وؼىفیـةنا ٌ رسک  ةاوؼ تا این ٌالیت ؿا ةا لایـ ٌالیات یا پایتعت  می ًم

ـاین، ٨یمتٌٌٲ  ٌاؿػاتی ػؿ ٠ٍؿ ةٱنؼ تـ اف لاشات ىا  منایؼ. ةناة ـای اذناك  ٍاؿىة  مر
ٍان ػلرتلی ة می ـػٳ ت ای ٌلیٝرتی ػؿ کىٍؿ ؿا نؼاؿنؼ. ىةافاؿ  ًةاوؼ، ٌ ػؿ ٜین فمان م

ـای گـٌ ىماننؼ لایـ ةعي  ای ممٱض متٝؼػی آلان ى های کىٍؿ، ػؿ چنین رشایٕی، ة
ـػٳ  ًآلت ک ـای ظٍػ اف میان م  نیٌـ التعؼاٳ کننؼ. ة

ـػٳ یک ٌالیت مصا٤ٙيٌالیت ٠ٍؿ اف ذ ًةا آنک :ایعیىلىژی  کاؿ )لنتی( ًت ٔـف ٤کـ م
ـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ ک می ٌٰتی ٌ گـٌ  ًػؿ شاٰیک ًةاوؼ. م ـظی اف ٜنارص ِؼ ػ ای ى هة

ٍنی رص٤اً ةعأـ ش٥ٚ اػاؿ  ـظی ػیگـ اف این گـٌ  می ٌ کنرتٌٯ هممٱض ٠یـ ٨ان اف ىا  هذنگنؼ، ة
ـاؿ ػاؿنؼ. ةناةـ گ٥ت ٌٰت ٨ ٍٍٰژیکی ػؿ تّاػ ةا ػ ٍاٰی  ًٰصاٗ ایؼی ٌٰم ی یک ػاني آمٍف اف 

 ـک:يو

ـاػیک ٍٍٰژیک ًا٤ ای  ًذنگنؼ ةا لاظتاؿ نٙاٳ ٤ٝٱی معا٥ٰت ؿیى می ةعأـ ممائٲ ایؼی
ٌٰت ػیگـی تالین  ًناةٍػ کننؼ ٌ ة ًػاؿنؼ ٌ تاله ػاؿنؼ این نٙاٳ ؿا اف ؿیى ذای آن ػ

 ی ػاني آمٍفی اف ٌالیت ٠ٍؿ: ًکننؼ." ةناةـ گ٥ت

ٍٍٰژیک ٜامٲ ػیگـ ذنگ  وایؼ نٙـ  ًةاوؼ، ةا آنک می ػؿ ٌالیت ٠ٍؿچنین اظتال٤ات ایؼی
 ٌالیات ػیگـ، ػؿ این ٌالیت کمرت ةاوؼ.  ًة
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 ةؽای ىلس  ؼاه هنلن .4
ـػٳ ت٩ـیتاً ىای گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ   هذمٝی، ٔی٦ گمرتػ گٍنۀ ًةی ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ م

ـنام می این اةتکاؿات ؿا ًای اف اةتکاؿات ؿا ونالایی منٍػن ک ٍان ة ای ایراػ ٌٱض ى ًت
ٍامٲ ؿیى ًؼ٣ آن ؿلیؼگی ةى ًاف مصٲ ٌ ٜمٱی ػانمت ک ًمصیٖ، ةـظالت ًمعتَ ة ًٜ 
ٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰص ًةاوؼ. این اةتکاؿات وامٲ اٌالس ٌ تٍلٝ می ای ذنگ  ً، ؿلیؼگی ةًؿ

ـػن  ًظالء شکٍمتؼاؿی ٌ تامین شاکمیت ٨انٍن ػؿ ذامٝ ٌ ن٥ی شاکمیت فٌؿ، ةٱنؼ ة
ـٌت   ای ظاؿذی ػؿ این ٌالیتىاؿ منٍػن ن٥ٍؽ ٨ؼؿت يای ا٨تٍاػی ٌ انکىا٤ی، ٌ مى٤

ٌٰی مصؼٌػ ة می اؿ منٍػن ن٥ٍؽ کىٍؿ يم ًةاوؼ. ةا آنک منی وؼ ًگ٥ت ًک ًآنچ ًمی وٍػ 
ماً ممئٱى ٌٰی ایراػ تٍذ منی ای مصٱی ٌ ٌالیتی ًای ظاؿذی ػؿ این ٌالیت، ٌٰق  ؿا ًةاوؼ 
ـا این ممئٱ می ـػیؼ.ػؿ رستارس ٌالیت ٠ٍؿ اف  ًای ةٍػ ک ًکنؼ فی ـػٳ مٕـس گ   ٔـ٣ م

ـػنؼ ک هش٩ی٩تی اواؿ  ًة ًاورتاک کننؼگان پیٍلت :هؼونع ىلس و ميالز هاىالذ و تىفع  ًک
ـنام ٌنؼ ذاؿی ٌٱض تصت ة  ًای اٌٱی ظٍیي ک ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ػؿ انراٳ ٌ٘ی٥ ًؿ

الت. اّٜای وٍؿای مصٱی ٌٱض  هةاوؼ ناکاٳ مانؼ می مصٱی ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ ًامنا مٍاٰصى
ی یک  همنا٤ٞ ٌٱض. ؿاننؼ ًة ًکننؼ، ن می منا٤ٞ وعٍی ظٍیي ٜمٲ ًة ًانؼ ک ميمت

ٍاٰی پماةنؼ گ٥ت: ًٌالٕ ٌٰم  ةاؿةـی اف 

ٛ

ٌنؼ ٌٱض نیمتنؼ، ةـظی اف  ًاّٜای وٍؿای ٌٱض رص٤اً ٜال٨منؼ ة ًاماتی کيذؼا اف ات ؿ
ـلنؼ ک می اورتاک کننؼگان ٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰص ًپ ٌا٨ٝاً ٨اةٱیت  ًآیا اّٜای ؿ ا١٤انمتان 

ـػٳ ًم ػالیٱی کيػؿک ٌ ٤ ـا م ٍان انراٳ ػاػ تا وٍؿوی می کاؿی ًذنگنؼ ٌ چ می چ ٌ ىا  ت
ٌٰتی ؿا ة ٌٰت ک ًٜنارص ِؼ ػ ٌٰت کىانؼ ؿا ػاؿنؼ. یک تن اف ٜنارص ِؼ ػ  ًة ًذانث ػ

ٌنؼ ٌٱض پیٍلت  الت گ٥ت: ًؿ
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ـنام ًمناینؼ اینمت ک می مٕـس ًاورتاک کننؼگان پیٍلت ًػیگـی ک ًممئٱ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ  ًة
ٌا٨ٝی ؿا ة ًمرؼػ چ ـػ ًتٝؼاػ اف وٍؿویان  ٌنؼ ٌٱض ذؾب ک ػؿ  ًالت. این ممئٱ هؿ

ٌنؼ مٍاٰص ًة ًک ائیىآن  ًچنؼین مٍؿػ مٕـس وؼ ک ٌا٨ٞ، مـةٍٓ ٜنارص  ًپیٍلت ًؿ انؼ ػؿ 
ٌٰت نتٍػ ـػ  ًای انؼ کى هگـٌ  ًانؼ ةٱک هِؼ ػ ـٌل ًوٍنؼ ٌ ة می م ذمٞىگ  ٌٱض ًپ

ـنام می ؿنؼ. ًپیٍنؼنؼ تا اف مقایای ماٰی ٌ ٌ٘ی٥ٍی ة  ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ لٍػی ةؼلت ٌآ

ٍاٰی و ٌٰم  ـک ٌالیت ٠ٍؿ گ٥ت:يػاني آمٍفی اف 

251

ـناما، ةـظی اف اورتاک کننؼگان ىةا ٌذٍػ این، ٜٱی اٰـ٠م انت٩اػ  ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ؿا  ًة
ٍامننؼ ؿاهم لاظنت ـاىػؿ ٤ ـای ذنگ ت ٌا٨ٝی ة ػیؼنؼ. یک تن اف ةقؿگان ٨ٍمی ػؿ  می شٲ 

 ٌالیت ٠ٍؿ

"

ٌنؼ ٌٱض، اف  التعؼاٳ اوعاً منالث  ًو٥ا٤یت ةیىرتی ػاؿػ، اف ذمٱ ًت نیاف ةيـ ذىؿ
ـنام ل ًػؿ ة ـ٤ی اّٜای پٌـ ـاػ انؼ ک ًٌٱض ٌ اجتات ةیٕ ةا  ًٌٱض. ػؿ شاٯ شارض ةـظی ا٤

ٌٰی ٍٔؿی ک می کاؿ ًاشقاب لیالی اؿتتآ ػاؿنؼ ٌ منصیخ م٩امات ةٱنؼ ؿتت ةایؼ،  ًکننؼ 
 انؼ. هةیٕـ٣ ٌ مؤجـ نتٍػ

                                                           
ٍنتة 251 ىا پایان ػىنؼ ٌ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا  ً الاك ةـ نامً اػ٠اٳ مرؼػ، ذنگرٍیان لاة٪ کً ةً ظى

ـػٳ وان  ٌٰت ٨ٕٞ مناینؼ ةً م ـنؼ ٌ ػؿ شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ٌ ؿاةًٕ ظٍػ ؿا ةا ٜنارص معا٦ٰ ػ ةپؾی
ـػنؼ ٌ اف کمک اػ٠اٳ می ـه میىا یالفٳ ماننؼ تٝٱیم ٌ نـةیً، اوت١اٯ ٌ م گ ـنؼ.  صا٤ٙت ٌ امنیت ةي  گی

See, National Security Council, D&R Commission, Afghanistan Peace and Reintegration 
Program (APRP), July 2010, available at: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf  

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Programme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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 ػاني آمٍفی گ٥ت:

ـػٳ ةؼین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ٌنؼ ٌٱض ٌ پیرش٤ت ٌ تٍلٝ ًم ی ػؿ لٕض ىی ػىٌ آگا ًةین ؿ
ٌٰت، تٍلٝ ًاف ظالء کىا  مصالت پیٍنؼ ٌذٍػ ػاؿػ. آن ـان  ًةین ػ ـػٳ ٌذٍػ ػاؿػ نگ ٌ م

: می تاذـی اف ٌالیت ٠ٍؿ ًةٍػنؼ. ٍٔؿی ک  گ٥ت 

ـنامىاف مال امامان ٌ ؿ  هالت٥اػ اورتاک  ًمىی اف ٔـ٣ ىی ػىای آگاى ًربان ػینی ػؿ ة
ٳ وامٲ لاظنت  می اػيکننؼگان پیىن ـػیؼ. اما ػؿ ٜین فمان، ةـظی اف اورتاک کننؼگان ٌٰق گ

تی ؿا ػؿ امـ تتٱی٢ پیاٳ ٌٱض ىای مؾىاػ يةا ن ـاهمىای فنان ى همؼنی، فنان ٌ گـٌ  ًذامٝ
 ػیؼنؼ. ػاني آمٍفی اف ٌالیت ٠ٍؿ گ٥ت: می ٱٍذ ًی ةؿاى ًٌ تٍلٝ ًیکرا ةا تٝٱیم ٌ تربی

 اف ٔـ٣ مٝٱمی اف ٌالیت ٠ٍؿ نیق مٕـس وؼ: هاین ػیؼگا
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ـای  ـػٳ ٌالیت ٠ٍؿ ة ـاین، م ٌنؼ ٌٱض ٨ایٲ  ًا٨ىاؿ ذامٝ ًمىةناة ن٩ىی ػؿ شامیت اف ؿ
ـػ تا این  ً، این ٌ٘ی٥ـ شاٯيانؼ. ة ٍٰی ؿا ؿٌی ػلت گی ٌٰت الت تا ؿٌه م٩ٝ ای ػ
ٌنؼ ٌٱض ٌ آوتی وامٲ لاظتىا  ٌؼا اف متاٳ ا٨ىاؿ  ًٌ أمنیان شاٌٲ منایؼ ک ًؿا ػؿ ؿ
ٌنؼ مناینؼگی ًومٍٯ فنان ٌ مناینؼگان ذامٝ ًة ًذامٝ  وٍػ.  می مؼنی ػؿ این ؿ

ػؿ ةین اورتاک  ًمىرتک ػیگـی کمٍٍِٛ  :کنرتول مؤثؽ ظولت و راکمیت كانىن هتىفع
ٌٰت ٌ تإمین شاکمیت ٨انٍن ةٍػ.  کننؼگان ٌذٍػ ػاوت ٰقٌٳ گمرته کنرتٌٯ مؤجـ ػ

ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ى هگـٌ  ًاورتاک کننؼگان، ٠اٰتاً ػؿ مٍؿػ مٝا٤یت اف مرافاتی ک
ـػٳ ةا ن٥ٍؽ ػؿ ن نیق ػؿ ای ٜؼٰی ٌ ٨ّائی ٠یـ ؿلمی اف آن ةـظٍؿػاؿػ ةٍػنؼ ٌ ػؿ ىاػ يم

ٳ تٕتی٪ ٨انٍن ٌصتت ـػنؼ. ةـظی می مٍؿػ ٌٰق ای معتٱ٥ی ى هگـٌ  ًتاکیؼ ػاوتنؼ کىا  ک
ٍٰین شٍّؿ ػاؿنؼ منا٤ٞ وعٍی ظٍػ ٌ یا ٨ٍٳ ظٍػ ؿا  ًک ٌٰت ٌ یا ػؿ ٣ٍ٥ٌ پ ػؿ ػ

ـای ٌ٘ی٥  ًمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کىىا  ؿلمی ظٍػ مؼ نٙـ ػاؿنؼ. آن ًشین اذ
ٌٰت ٜمالً ػؿ ةمیاؿی لاشات ا ٍاٰی  ًین ٌالیت شٍّؿ نؼاؿػ ٌ اینکػ ٌٰم ـاکق  ظاؿد اف م

ٍاٳ ٌ گـٌ ى ٌٰت ؿا اٜامملی کننؼ.  گٍنۀ ًةای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ى ها، ا٨  مؤجـ، ٌ٘ای٦ ػ

ـػٳ ٤کـ ـػنؼ ک می ةٍٍؿت الالی، م ـانی ذؼی ًک ٌٰت نگ  ٜؼٳ تامین امنیت اف لٍی ػ
ـػ. ػ ًةایؼ ة ًةاوؼ ک می :ًاػ منٍػ کيیت ٠ٍؿ پیىن٩انی اف ٌالىآن ؿلیؼگی ٌٍؿت گی

ٍاٰی  ًذؼا اف ممئٱ ٌٰم ٌٰت ػؿ لٕض  ـػٳ ىرص٤اً شٍّؿ ػ مچنان، ظأـ نىان ىا، م
ٌٰت نیاف ة ًلاظتنؼ ک ٍٰین مٱی  ًػ ٍاٰی ٌ ٌالیتی ػاؿػ. پ ٌٰم اٌالشات ػؿ لٕض 

ػؿ ؿالتای منا٤ٞ  ًم انؼ کيمنٙم مت گٍنۀ ًةانؼ،  هاف مصالت التعؼاٳ وؼ ًا١٤انمتان ک
ـػ ٌامـ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٜمٲ ک ٍاٳ ظٍیي یا تصت ا  انؼ.  ها٨

ٌٰین هیک ةاونؼ ٍاٰی ػ ٌٰم ـػ:يپیىن ًمصٱی اف   اػ ک
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ـػٳ ةاؿ ةاؿ ظأـ نىان لاظتنؼ ک ٌٰتةىــ مصا٤ٙت اف ش٧ٍ٩  ًم ٍٰیت ػ ةاوؼ.  می ممئ
ٌٰت، ة ـػٳ ؿا آلیث پؾیـ لاظت هٌیژ  ًاما، ٩٤ؼان شٍّؿ مؤجـ ػ  ًػؿ لاشات ػٌؿػلت م

 اف ٌالیت ٠ٍؿ: ًای یک ظانم ظان ًـ گ٥تالت. ةناة

ٌٰتی ةىاػ يگمرته اٌالشات ػؿ ن ًممئٱ ًػؿ اؿتتآ ة ٍاٰی  ًای ػ ٌٰم ـػٳ ىلٕض  ا، م
ـػ ًمٝا٤یت اف مرافات ٌ ٤ماػ اػاؿی ة ًنىان لاظتنؼ کظأـ  ٌاٳ ذنگ کمک ک  هػ

ٌٰین های یک ةاونؼ ًالت. ةناةـ گ٥ت ٍاٰی ػ ٌٰم  :ًمصٲ اف 

ـػٳ  منی ا معتَ مصاکم ٌ شکٍمت مصٱیيی تنىمٍٍِٛ ٤ماػ اػاؿی ٌ شماةؼ وؼ. م
ٌنؼ ٌٱض تامین وٍػ. ػؿ شاٰیک ًمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کى ـ٤ی ةایؼ ػؿ ؿ ـػٳ  ًةیٕ م

ٍٰی ةٍػنؼ ک ٌنؼ ٌٱض م٩ٝ ـ٤ؼاؿ ؿ ٍانؼ وٍؿویان ؿا ػٌةاؿ  ًٔ ةکىانؼ، اما  ًمنت ذامٝ ًة هةت
ٳ مصا٤ٙت اف ش٧ٍ٩ ٨ـةانیان آگا ـػنؼ.  می ٌ ةـ آن تاکیؼ ًی ػاوتىػؿ ٜین شاٯ ةـ ٌٰق  ک

ٍاٰی و ًٍٔؿی ک ٌٰم  اؿ ػاوت:يـک ا٘يػاني آمٍفی اف 

ل  ًی ػاوتنؼ. ٍٔؿی کىٌٱض آگا ًػؿ ٜین فمان، اورتاک کننؼگان اف ن٩ي وان ػؿ پٌـ
ٌٰتیاؿ ظأـ نىان لاظت:  ٍاٰی ػ ٌٰم ٌکانؼاؿی اف   ػ

این ةاٌؿ  ًا، اورتاک کننؼگان ةىػؿ متاٳ ةصخ  :ای تعلیمی و اكتياظیهگقرتل فؽىت 
ـٌت  ًةٍػنؼ ک م٩ٍٝٯ ٜنرص کٱیؼی ػؿ تؼاٌٳ  ًای ا٨تٍاػی ٌ تٝٱیم ٌ تـةیىنتٍػ ٤

ـػٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ ذامٝ هوٍؿوگـی ةٍػ ـٌت ًالت. م ـػن ٤ ٳ ةٱنؼ ة ـای ىا  ةـ ٌٰق ة
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ـ٤ ـای ػاونت یک فنؼگی ةا جتات ٌ اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی م ـػٳ ة تاکیؼ ػاوتنؼ تا ةؼین  ًم
ـتیث ةـ مىکٲ وٍؿوگـی ٠ٱت  کننؼ. ًت

ٌالٕ هؿاننؼ ًٔت٪ گ٥ت ٍاٰی پماةنؼ: ًای یک  ٌٰم  ةاؿةـی اف 

ـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ ک ٍ  ًتا ػؿ ذنگ ة ًؿا مرتٍؿ لاظتىا  ٦ِٝ ا٨تٍاػی آن ًم  هوی
ـػنؼ. ػؿ يظٍػ ل ـػٳ مرتٍؿیم گ ٍاؿ ا٨تٍاػی م وٍنؼ تا تٍامیم ظٍػ ؿا ةـ  می رشایٖ ػو
ٌکانؼاؿی  ًمؼت ن هؼا٣ کٍتاىالاك ا ةـ الاك منا٤ٞ ػؿافمؼت مٱی، اتعاؽ مناینؼ. ػ

 تٍِیض ػاػ: 

ـػٳ آینؼى ًة  ـتیث، م ـکت ة می ظٍػ ؿا ػؿ یکی اف این ػٌ شاٰت همین ت لمت  ًةیننؼ: ش
ٍاٰی ًٌ تٍلٝ ًتٝٱیم ٌ تـةی ٌٰم ٔـ٣ ةی جتاتی  ًٌ لاشات ؿٌلتایی؛ یا ؿ٤نت ةىا  ػؿ 

ـػٳ آلایي آینؼ ًاین ةاٌؿ انؼ ک ًا ةيةیىرت. آن ٌٰت ٌ م ای ىظٍػ ؿا ٨ـةانی من٥ٝت  هػ
گمرته  ًلٍی جتات منٍٓ ة ًة هآینؼ ؿاهنٙـ اورتاک کننؼگان  ًکننؼ. ة می ٤ٝٱی ظٍیي

ٍاٰی  ٌٰم ٌٰت ػؿ  ـ٨ی ىکنرتٌٯ ػ ـػٳ ػؿ ؿٌلتاا، تتؼیٲ منٍػن پیرش٤ت ٌ ت ـای م  ًةىا  ة
ـػن کی٥یت ٌ م ـٌت يیک ش٩ی٩ت، ٌ ةٱنؼ ة ةاوؼ.  می ای تٝٱیمی ٌ آمٍفویىیا ةٍػن ٤

ٍاٰی و ًةناةـ گ٥ت ٌٰم  ـک:يای ػاني آمٍفی اف 
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ـٌت ىنیاف گمرته  ًذای تٝرث نیمت ک اف  ای آمٍفوی ٌ کاؿیاةی یکیىم فمان ٤
ـػٳ پنؼاوتيرضٌؿیات م ـػٳ ةایؼ  ًاین الت کم يم ًوٍػ. ممئٱ می ًم ٌ یکمان م م

 مناینؼ. یک مٝٱم اف ٌالیت ٠ٍؿ تٍِیض ػاػ:  هؼىمن٥ٝت ٌٱض ؿا ػؿ مصالت وان مىا

ـػٳ ا٘ىٌالیت ٠ٍؿ مـف  ًةا آنک :تنظیم مخعظ ؼواةغ ةین املللی اؿ يای ةین املٱٱی نؼاؿػ، م
ـػٳ  ًةاالی این ٌالیت تإجیـ من٥ی گؾاوت ًممایىای ىن٥ٍؽ کىٍؿ  ًػاوتنؼ ک الت. م

ـنامىٌالیت ٠ٍؿ اف مماٜؼت  ًکننؼ ک می مچنان، اشماكى ای ى ًای ةین املٱٱی ٌ ة
ٌالٕ هؿاننؼ ًانؼ. ٍٔؿیک های نربػ هـ يتٍلٍٝی ة ٍاٰی پماةنؼ گ٥ت: ًیک  ٌٰم  ةاؿةـی اف 

ـػٳ ٜاػی ٌالیت ٠ٍؿ اشماك ةین املٱٱی ٌ  ًذنگ میان ذامٝ ًتٍشيػؿ ة ًکننؼ ک می م
ـ٤ت ـاؿ گ ٌنؼ انت٩اٯ ػؿ ذـیان الت، ًانؼ. ةا آنک ًٔاٰتان ػؿ تنگنا ٨ رضٌؿتی  ًةىا  آن ؿ

ـػنؼ ک هاواؿ  ٌاةٖ ةا کىٍؿ  ًک ٍانؼ  های ػیگـ ةایؼ ػٌةاؿ ىؿ ـػػ تا ا١٤انمتان ةت تنٙیم گ
ای  ًپای ظٍػ ةی ایمتؼ. ةناةـ گ٥ت ًظاؿذی ػؿ امٍؿات ػاظٱی ظٍیي ة ٤ًاؿٟ اف مؼاظٱ

ٍاٰی وػا ٌٰم  ـک:يني آمٍفی اف 

 اظات مؽظمهپینن .5
ـػٳ پیىنىػؿ ذـیان مىٍؿت  ٌٰت،  ًاػات ٜمٍمی ؽیٲ ؿا ةيا، م منٍٙؿ ػظیٲ لاظنت ػ

ـان ةین املٱٱی ٌ ذامٝ ٍامٲ  ًت ؿلیؼگی ةيذ همؼنی ػؿ یک گ٥تگٍی لافنؼ ًةافیگ ٜ
 ای ذنگ ػؿ ٌالیت ٠ٍؿ، مٕـس منٍػنؼ: ًؿیى
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آٌؿػن اٌالشات کامٲ ( 1) :هممىل ةىظن ؼونع ىلس و ميالز همهات و رامیت اؾ اىالر
ـنام ـنام ًٌ ةنیاػی ػؿ ة ـای ة ػؿ آن ٌؼا  ًٌٱض ک ًٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ایراػ مٍػٰی ة

ـنامىای مؾىاػ يمؼنی، فنان، ٌ ن ًای ذامٝى ـتیث ة ٌٱض  ًتی انٝکاك یاةؼ تا ةؼین ت
ـاگیـ ٌ  ـػیؼ ًمى٤ ـػػ؛  هومٍٯ گ ٌامؼاؿ گ ٌنؼ ٌٱض ةایؼ ٠یـ ( 2)ٌ ةاٜخ تامین ٌٱض ػ ؿ

 ًلیالی وٍػ ٌ متاٳ مؼاظالت لیالی ػالالن ٨ؼؿت، ذنگ لاالؿان ٌ لایـ معـةین ٌٱض ک
ـای منا٤ىػؿ ػٯ  ـػٳ ذای ٌذٍػ نؼاؿػ، ٨ٕٞ وٍػ؛ای وان ة ـنام( 3) ٞ م ٌٱض ٌ اػ٠اٳ  ًة

ـنام هػاػ ًمرؼػ ةمٖ ٌ تٍلٝ ات مصٱی یا ٨ٍمی ک ًوٍػ تا این ة ٍانؼ مناٜف ةاٜخ ةی  ًةت
ـػػ ؿا شٲ ٤ٌٍٲ منایؼ، ٌ امکانات ٌ ٌالشیت  می جتاتی ـنام ًای الفٳ ةىگ ت٥ٍیؾ  ًاین ة

ٍانؼ چنین ا٨ؼاماتی ؿا ٜ وکایات مرشٌٛ مترضؿین مؼ نٙـ ( 4؛ )ػاؿ وٍػ هؼيوٍػ تا ةت
ـ٤ت ـػیؼ ًآنانی ک ًوٍػ ٌ اینک ًگ ـٳ گ ـتکث ذ ـنؼ. انؼ مٍؿػ ت٩ٝیث  هم ـاؿ ةگی  ٜؼٰی ٨

ٌٰت ة( 1) :ای مزلی رکىمت و گقرتل کنرتول ظولتیهاظ هتلىیت ن  ًگمرته ٨ؼؿت ػ
ٌٰت ػؿ آن ذا ًلاشاتیک ای ةیىرت ىةاوؼ، اف ٔـی٪ اٜقاٳ نیٌـ  می مصؼٌػىا  کنرتٌٯ ػ

ـػػ ک( 2) امنیتی مٱی ا١٤انمتان؛ ٍٰین اف ظاؿد این ٌالیت التعؼاٳ ًأمینان شاٌٲ گ  پ
ٍٰین اف متاٳ تٍٝتات مصٱی ٤اؿٟ ًأمینان شاٌٲ وٍػ کوٍػ تا  می  هگـٌ ( 3)ةاوؼ؛  می پ
ٌٰت نتایؼ ةیىرت اف این اف آنى  ؿاهػؿ ىا  ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةایؼ ظٱٞ لالس وٍنؼ ٌ ػ

ٍافی ٨ؼؿت شامیت منایؼ؛ ىانؼافی لاظتاؿ  کاؿمنؼان ممٱکی، ةیٕـ٣ ٌ ٌاػ٧ ( 4)ای م
ٌٰتی ة ٍ  ًکاؿ گاموت ًػؿ ػ٤اتـ ػ ٌالٕو ةافی، ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ اف ػ٤اتـ  ًنؼ ٌ 

ٌٰتی ؿیى  کن وٍػ.  ًػ

أمینان ( 1): معافیت اؾ مخاؾات هعلی هتؽوید رلىق ةرش، راکمیت كانىن و ملاةل
ـػػ ک ٍ  ًةةىــ تـٌیز ش٧ٍ٩  ًشاٌٲ گ ـػ هوی ای ا١٤انی ىاؿفه  ًوٍػ ک می های پیي ة

ایت وؼ ةاونؼ؛  می مؼنی ػؿ آن وامٲ ًٌ ذامٝ ربان ػینی، فنان،ىٌ ؿ  هٌ الالمی ػؿ آن ٜؿ
ٍانین  ًأمینان شاٌٲ وٍػ ک( 2) ـػٳ ػؿ رستارس ٌالیت  ًمىیکمان ةاالی  گٍنۀ ًة٨ ی م

ـػػ ٌ کمانی ک می تٕتی٪ ـاؿ ًة هآٍٰػ ًگ ـنؼ؛  می ٤ماػ انؼ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ ( 3)گی
ٌٰتی ة ًت٩ٍیت شکٍمتؼاؿی مصٱی ٌ شٍٍٯ أمینان اف اینک ٍ  ًتٝیینات م٩امات ػ ای  هوی

ـػ. می و٥ا٣ ٌ ةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌٍؿت  گی

ـنام( 1) :اكتياظی و احتامعی هتلىیت تىفع ای  ًای ٨ٍی تٍلٝى ًمایت اف تٕتی٪ ة
ؼ٣ ت٩ٍیت ا٨تٍاػ مصٱی ٌ اؿتتآ ػاػن آن ةا ا٨تٍاػ مٱی، ٌ نیق ى ًـی ٌ ؿٌلتایی ةيو

ـٌت  ـکق ؿٌی ایراػ ٤ ـػمان مصٱی ة( 2) ای و١ٱی؛ىمت  ًتإمین ػلرتلی یکمان م
ـػٳ ػؿ نٙاؿت ةـ ىمماٜؼت  ٍامننؼ لاظنت م ژہای تٍلٍٝی ٌ ت ای تٍلٍٝی ػؿ ى پٌـ

ـنام( 3) لاشات وان؛ ـٌت ىای تٝٱیمی ٌ تـةیتی ػؿ ؿٌلتاى ًگمرته ة ای ىا، ٌ نیق ٤
ٍانان؛ىتصٍیالت ٜاٰی ٌ آمٍفه  ـای ذ ـکق کمک ( 4) ای تعٍٍی ة ٌٰت ىترؼیؼ مت ای ػ
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ـنام ًت شٍٍٯ أمینان اف این امـ کيةین املٱٱی ذ ًٌ ذامٝ لاشات  ًای تٍلٍٝی ةى ًة
 ؿلؼ. می ؿٌلتایی
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 انیةاموالیت 
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 معؽفی .1
ٌنؼ مىٍؿتی ةٍػىػٌٳ گ٥تگٍ  ًمـشٱ ـػٳ ا١٤انمتان یک ؿ  م٩ٍؼ آن ذمٞ ًک های ٌٱض م

ٌنؼ مٍاٰص ٌ  ًآٌؿی ٌ جتت نٙـیات ا١٤انان ٜاػی )ةىمٍٯ فنان( ػؿ مٍؿػ ٌٱض، ؿ
ـنام می ٌِٝیت امنیتی  هؼ٣ مىٍؿ ىای مؼنی ةا ىاػ ين ًوتک 11اةتکاؿ  ًة ًةاوؼ. این ة

ٌنؼ ا١٤ان اف رسارس کىٍؿ ذيو 45۱۱ةا  ـای ٌٱض  ؿاه ًن٩ى 34ٔـس  تيـ یک  -مصٱی ة
ـای    الت. هانراٳ وؼ 2۱13ػؿ پایان لاٯ  -ـ ٌالیت ىٔـس ة

ـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ةامیان ٌ ةافتاب ػ ؿاه ًاین ٔـس وامٲ ن٩ى  ًیا٤ت ه٤رشػ هنؼىمصٱی ة
ٌنؼ ةامیانی اف ٔـی٪ ةصخ يتن اف و 245تٍلٖ  های کٱیؼی ٌ لایـ ممایٲ مٕـس وؼى ـ
ـکق گـ ى ـلىنامى ًی، مٍاشتىٌ ای متم ـاػی ٌ پ ةاوؼ.  می های رسٌی مٕـس وؼى ًای ان٥

ا٨ین، کاؿمنؼان لکتٍؿ ىومٍٯ ػ ًمصٱی ة ًاورتاک کننؼگان وامٲ ٔی٦ ٌلیٞ ذامٝ
ٌٰتی، ةقؿگان مصٲ، مٝٱمین، مناینؼگان ذامٝ ـاػ مٝٱٍٯ ٌ اػ٠اٳ  ًػ مؼنی، ٜٱامی ػینی، ا٤

 ةاونؼ. می وؼگان )ٔاٰتان الت٪(

ـای ٌٱض اؿای ؿاه ًؼ٣ این ن٩ىى ٍامٲ مصٱی ػؿگیـی ٌ  ًمصٱی ة  ؿاهیک تصٱیٲ ذامٞ اف ٜ
ـای تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةامیانىشٲ  ـا ة  ةاوؼ.  می ای منالث ٌ ٨اةٲ اذ

 ای والیت: حغؽافیا، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافیه رشذ ویژگی .2
 ًویٝ هقاؿ ىاکرث لاکنین آن ؿا  ًاینک ًة ًةا تٍذ ًء الت کًٌالیت ةامیان ةعي اف من٩ٕ

ایی اف ىةعي  ًوٍػ ٌ این من٩ٕ می هذات" نامیؼ هقاؿ ىناٳ " ًؼ، ةىػ می ث تىکیٲىمؾ
ٌان، میؼان ٌؿػگ ٌ ٌالیت ٠قنی ؿا ػؿةـ ـػ.  می ٌالیت ٠ٍؿ تا رسپٲ، لمنگان، پـ  گی

ٌان  هٌالیت ةامیان ت٥٨ٍگا ـای کاؿ اةـیىم  هػؿ ممیـ ذاػ ًای ةافؿگانی ةٍػ کىکٱیؼی ة
ـٌؿ ـػنؼ ٌ ة می ٜتٍؿ ٌ م ةاوؼ.  می ای معتٱ٦ىث ٌ نژاػ ىمین ػٰیٲ مصٍٍٯ مؾاى ًک
ؼ، اما ػؿ کناؿ آن مٝاػن ٔتیٝی ىػ می ا٨تٍاػی این ٌالیت ؿا فؿاٜت تىکیٲ ه٤ٝاٰیت ٜمؼ

ـٌىگؾاؿی  ًفیاػی ػاؿػ ٌ ةاٜخ ذؾب رسمای ـاد مٝاػن وؼ ًای ظاؿذی ػؿ ٜ  هالتع
ٌٍٰیت ةنؼی وؼای انکىا٤ی ىالت. پالن  ـتیث ٌ ا نٍف ةّٝی ىالت، اما  هٌالیت ةامیان ت

ـٌ هٌیژ  ًاف ممایٲ ػؿ ة  الت. هةا٨ی مانؼ هلکتٍؿ ٌصت ٌ آمٍفه ػلت نعٍؿػ ًػؿ ٜ

ـاػ فیـ  65 ًک هوؼ هقاؿ تن تعمین فػى 65۱تا  5۱۱ذمٝیت ٌالیت ةامیان ةین  ؼ آن ؿا ا٤ ػٌؿ
ـکىػ می لاٯ تىکیٲ 2۱ ؼ 7۱یث ٨ٍمی )ؼ. ذمٝیت ةامیان اف نٙـ ت ؼ 2۱، )هقاؿ ى( ػٌؿ ( ػٌؿ

ؼ ةا٨ی مانؼ5تاذیک، ) ؼ پىتٍن ٌ ػٌؿ  ةاوؼ.  می ای معتٱ٦ ٨ٍمیىآن ا٨ٱیت  ه( ػٌؿ

ـ٤تىا  هقاؿ ى ـاؿ گ ٨ؼؿت ؿلیؼن  ًانؼ ٌ ةا ة ًػؿ این ٌالیت ػؿ ٍٔٯ تاؿیغ مٍؿػ تتٝیْ ٨
ةىکٲ ىا  هقاؿ ىا٤قایي یا٤ت ٌ  ًةی لاة٩ گٍنۀ ًةؿ٤تاؿ تتٝیْ آمیق  1999ٔاٰتان ػؿ لاٯ 
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ةـ متنای انگیقۀ ٨ٍمی اف لٍی ىا  هقاؿ ىذمٝی  ًآفاؿ ٌ اؽیت وؼنؼ. کىتاؿ ػلت هٌیژ 
ٍاٰی  2۱۱1ٌ  1998ای ىٔاٰتان ػؿ میان لاٯ  ٌٰم ای ةامیان ةىمٍٯ ىػؿ وامؿی فیاػی اف 

ـػیؼ ٌٰنگ جتت گ ٍاٰی یکا ٍا ًیچگٍنىالت. تا اکنٍن  هٌٰم ـای ٨ـةانیان، نىػاػ ظ  ًی ة
ـ٤ت ةىکٲ ؿلمی ٌ  ًػلرتلی ٌالیت ةامیان ةىا  الت. ػؿ آن لاٯ ًیا ٠یـؿلمی ٌٍؿت نگ

این  هاؿ ةعًٍٍ ةٝؼ اف مصارص ىظـیؼ چٍن کاةٲ، ٠قنی، مقاؿ ٌ ٨نؼ های ٜمؼىةافاؿ 
ـػیؼ 1998تٍلٖ ٔاٰتان ػؿ لاٯ  هشٍف  ٍاؿ گ آن اکرثیت لاکنین ةامیان  ًةٍػ. ػؿ نتیر هػو

ٌٰی ًاف ػلرتلی ة ٍاػىوؼنؼ ٌ  هـ يةی ة ًظؼمات ٌصی، آمٍفه ٌ ظؼمات ا  هقاؿان ظان
ـٌت  ـای ذمترٍی ٤ ـان ٌ پاکمتان م ًای ا٨تٍاػی ٌ کاؿ ةىة  اذـ وؼنؼ. يای

 ٍ ـتـین، ک ٍٰیؼ کننؼۀ ىػؿ شاٯ شارض ٌالیت ةامیان یکی اف ٩٤ی متانی تـین ٌ کمرتین ت
ةیىرت اؿاِی ةامیان ٠یـ ٨اةٲ آیؼ. ةعي  می مصٍٍالت فؿاٜتی ػؿ لٕض ا١٤انمتان ةىامؿ

ٍاذ هکىت ٌ ٠یـ ٨اةٲ ػلرتلی ةٍػ ةاوؼ. ماٰکیت اؿاِی  می ًٌ ةا کمتٍػ وؼیؼ آب نیق م
ػؿ این ٌالیت ةمیاؿ کٍچک ٌ ٜؼٳ مٍؤنیت ٠ؾایی ةیي اف شؼ ٌ ػؿ ِمن ظاک کم 

ٌنایٞ کٍچک این  هآیؼ. این شٍف  می ةىامؿ همىعٍات اؿاِی این شٍف  هکی٥یت اف ٜمؼ
ـ٤ت هرت الت ناػیؼية ًشؼی ناچیق الت ک ًٌالیت ة ـػاوت این ک ًگ اکرث  ًوٍػ. ةا ػؿ نٙ

ـاػ فیـ  نقػیک  هؼ، اشتامٯ ػاؿػ ػؿ آینؼىػ می لاٯ تىکیٲ 2۱ذمٝیت این ٌالیت ؿا ا٤
ٍ ىةافاؿ  اوت١اٯ ٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت مؤلمات ٌ  های مصٱی کاؿ ةعًٍٍ ػؿ نتٍػ مناةٞ ةا٩ٰ

ٌٰتی ةین املٱٱیىلافمان   ةا ٤ىاؿ ؿٌةٌـ وٍػ. ای ٠یـ ػ

ٌا٨ٝی ؽظایـ ٔتیٝی  می ةامیان رسواؿ اف مناةٞ ٔتیٝی ًةاٌذٍػ این ک ٌٰی میقان  ةاوؼ، 
ـاد اف آن ةىکٲ لافمان یا٤ت ٌ هػؿلت رسٌی نىؼ گٍنۀ ًة  ػؿ لٕض مٱی ٌٍؿت ًالتع

ٍاٰی انؼک یا  می ٌٰم ٍٰین ٌالیتی ٌ  ـػ ٌ ممئ یچ ػظاٰتی ػؿ آن نؼاؿنؼ. ةقؿگرتین امیتاف ىگی
ـاد ؿا یک رشکت رسمای ـػ )تعمینًن يػؿ ک ًک هگقاؿی ظاؿذی ةؼلت آٌؿػ ًالتع  45م

ن( ىمیٱیاؿػ تن آ  1.8ن شاذی گک ىمرتیک تن ؽ٠اٯ لنگ( ٌ ػؿ ذنٍب ویرب )مٝؼن آ 
ٍاٰی  می مٍذٍػ ٌٰم ـاد مناةٞ ٔتیٝی ىةاوؼ. ػؿ  ٌٰنگ ٌ ٌؿك پتانمیٲ ةاالی التع ای یکا

 الت.  همانؼ ةا٨ی هاما تا کنٍن نعٍؿػ هتحتیت وؼ

الت ٌ ٩٤ٖ  هٌِٝیت امنیتی ػؿ ٌالیت ةامیان نمتتاً ةا جتات ةٍػ :چنم انعاؾ فیافی
ـاػ مٱکی ػؿ انرا ة٨ٍٍٛ پیٍلت ٌٰی ًچنؼ ؿٌیؼاػ مٝؼٌػ تٱ٥ات ا٤ ٌِٝیت امنیتی  الت 

ٌاظـ ؿٌة ـایؼ ًػؿ این ا نمتتاً ػیؼ ةاف ػاؿنؼ ىا  هقاؿ ىذمٝیت  ًالت. ػؿ شاٰیک هٌظامت گ
ـ٨ی پمنؼ  ـای تٕتی٪ مٝیاؿ ىنٍف ىمتنؼ ٌ ٌِٝیت امنیتی ىٌ ت ای اةتؼایی ش٧ٍ٩ ىم ة

ٍاذىػؿ آنرا منالث الت، اما ةا آن ةىــ   ًم ٌالیت ةامیان ةا تٝؼاػی اف مىکالت م
  الت. ًش٧ٍ٩ ةرشی الالی وان ؿا متاجـ لاظت ًػلرتلی ةاونؼگان این ٌالیت ة ًالت ک
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 ٌ ٍانایی  ًآٌؿنؼ ک می الیتی شامیت انؼکی ةؼلتممؤٰین  ٍاٰیىةـ ؿٌی ت ٌٰم ٌ ىا  ای 
 ًگقاؿػ. این ٌِٝیت ة می تاجیـ من٥یةىــ ای ش٧ٍ٩ ىلایـ ممؤٰین ػؿ کاؿ تٕتی٪ مٝیاؿ 

وٍػ تا ذمٝیت  می لتث ًک ه٨ّایی وؼ های ظٍػ ةاٜخ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ػلتگا ًنٍة
ات مصٱی اتکا مناینؼ کای شٲ ىمیکانیقٳ  ًة همصٲ ةٍٕؿ گمرتػ اکرثاً این  ًمناٜف

ٌا٨ٞىا  میکانیقٳ ـای فنان م٥یؼ  ٌکالی مؼا٤ٞ  منی ة ٌتاً ٌذٍػ وامؿی مٝؼٌػی اف  وٍػ. ٜال
ٌ  ًای مٝیاؿی ٌ و٥ا٣ ؿا ةیىرت اف پیي متاجـ لاظتى ًمصاکم ًممت٩ـ ػؿ این ٌالیت، اؿای

کنؼ. ٩٤ـ، ؿلٍٳ ٌ  می ای ٜؼٰی ٌ ٨ّایی مماٜؼتىاػ يػؿ نةىــ ای ش٧ٍ٩ ىتعٕی  ًة
ـانی مصمٍبىٜنٝنات لنتی ٌ مٝا٤یت اف مرافات ٌ شماةؼ ٍاؿػ ػیگـ نگ  وٍنؼ.  می ی م

ٌ اف  هةیىرت ٤ٝاٯ ةٍػىا  هلایـ شٍف  ًة ًمؼنی ٌالیت ةامیان ػؿ م٩ایم ًای ذامٝىاػ ين
مؼنی ػؿ  ًاػ ذامٝين 6۱ةاونؼ. ةیىرت اف  می ای ةـظٍؿػاؿ ًآفاػی ةیان ٨اةٲ مالشٙ

  ةاوؼ. می جتت ًؿیالت ٜؼٰی

ٍاٰی يای ةىای کٍچیان ػؿ ٤ٍٲ ىاذـت يم ٌٰم ای وامٯ ىاؿ ٌ تاةمتان ةا آلیث پؾیـی 
ـانی  هم ػاػيرش٨ی ػلت ة ةعىؼ. منأ٪ آلیث  می ؿا تىؼیؼ های امنیتی مٍذٍػىٌ نگ

ٍاٰی ک ًل ًپؾیـ ٌالیت ةامیان ة ـکق وؼيٌٰم ـػ، لی١ان ٌ ویرب متم الت. ٜنارص ِؼ  هم
ٍاٰی تاٰ ٌٰم ٌٰت ممت٩ـ ػؿ  ـ٤ک ٌالیت  ًػ ـاػ مصٱی م٩یم ىٌ ة ٍاؿ ة١الن اف شامیت ا٤ مر

ـػ ةـظٍؿػاؿ ةٍػيػؿ ویرب ٌ ک ٍٰین مٱی ا١٤ان ؿا ى ًٌ ةٍٕؿ ممتمـ پٍلت هم ای امنیتی پ
ـاؿ ػاػ ًمٍؿػ شمٱ ٍاػ ان٥راؿی تٝتی 2۱13اؿ ٌ تاةمتان لاٯ يٌ ػؿ ٍٔٯ ة ه٨ ؿا  هوؼ ًم

 انؼ.  هی منٍػذالاف 

 و تزلیل حنگ: انىاع و عىامل حنگ هتخؿی .3
ـای ٌٱض مرمٍٜاً ةا ىا  ػٌٳ گ٥تگٍی ا١٤ان ًػؿ ذـیان مـشٱ ٌٍؿت  هتن مىٍؿ  245ة

ـ٤ت ٌالیت ةامیان اف آن متاجـ الت، ةىمٍٯ  ًؿا کىا  ای ػؿگیـیى ًالت. آنان گٍن ًگ
ـاؿ ات مصٱی ةـ ٌٱض ٌ جتات، ؿا مٍؿػ ةصخ ٨ ـات لؤ مناٜف ٌ ةافگٍ منٍػنؼ.  هػاػ تاجی

ـات نا امنی ػؿ ٌالیات  ًاورتاک کننؼگان تٍِیض ػاػن ک ٌالیت ةامیان الالاً اف ن٥ٍؽ تاجی
ٍاؿ ظٍیي ؿنزى ـػ ک می مر ٍٰین ػؿ ممیـ ى ًوامٲ شمالت ةـ پٍلت ًة کاةٲ  ؿاهای پ

ٌٰتی ٌٍؿت هةامیان ةٍػ ـػ ک می ٌ تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػ ـا٣ آن ن٥ٍؽ ًگی  اف مصالت أ
ـکقی نمتت ة هگمرتػ ًٜؼٳ تٍذ ًمنانؼ ک ًکننؼ ٌ نا گ٥ت می این ٌالیت نیق  ًشکٍمت م

اػاؿی ػؿ لٕض مصٱی ٌ شکٍمت  همچنان ٤ماػ گمرتػىةاوؼ. آنان  می وامٲ این امـ
ـکقی ؿا منصیخ ٜامٲ تٍلٝ  ًنگ مٝا٤یت اف مرافات تىعیَ ػاػنؼ کى٤ـ  ًةعىیؼن ة ًم

 ٍ کننؼ. مقیؼ ةـ این، اورتاک  می نی شامیتاشقاب لیالی اف ٜامٱین اٜامٯ ٠یـ ٨ان
ـتـی یک ٨ٍٳ ػؿ شکٍمت  ًکننؼگان ة ٌنی ػؿگیـی ػؿ ا١٤انمتان چٍن ة ػالیٲ ػاظٱی ٌ ةیـ
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ـکقی، ػؿ شاوی ـکقی ٌ مؼاظالت ٔـ٣  ًم ـاؿػاػن ٌالیت ةامیان تٍلٖ شکٍمت م ای ى٨
ـػنؼ.  هم رسشؼ( نیق اواؿ ىٌ ٌالیات ىا  لٍٳ )کىٍؿ  ک

 انىاع حنگ
اکرثیت اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منیصخ ٜامٲ اٌٱی ٌ  ظولت )ظالتان(: عنارص ضع
ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةامیان تىعیَ ػاػنؼ. ةـ الاك  ًؼیؼ ةيػؿگیـی ٌ ت همصـک ٜمؼ

ـنؼ ٌ ة می اؿات اورتاک کننؼگان ٔاٰتان اف ٌِٝیت ناامن ن٥ٞيا٘  مین ٜٱت تالهى ًة
ٍاننؼ ةنا امنی ؿا ةتاؿ ةیاٌؿنؼ ت ًمناینؼ ک می ٍانمتىا ًا ةت ـلنؼ. آنان ت  ًؼا٣ ةقؿگرت وان ة

ٍاٰی اف ذمٱ ًانؼ شٍّؿ وان ؿا شؼ ا٨ٲ ػؿ ل ٍاٰی این ٌالیت، ش٥ٚ مناینؼ  ًٌٰم ٌٰم وي 
ٍاٰی  ٌٰم ٍاػ تٝتیيای لی١ان، ویرب ٌ کى) ٌا٨ٝات ان٥راؿ م ـػ(.  ، شمالت همن٥رـ  هوؼ ًم
ٍٰین ٌ تٱ٥ات مٱکی اف این ى ًةـ پٍلت ًممٱصان ٍاٰیای پ الت  هوؼ هگقاؿه ػاػىا  ٌٰم

 ةاوؼ.  می ای وان ػؿ مصٲىٔاٰتان ٌ ٤ٝاٰیت  ًةیانگـ شٍّؿ ةـذمت ًک

ٌ مخىاؼ ةغالن: هنفىغ ظالتان اؾ والیت  ٍاٰی  هٜال ٌٰم ای لی١ان، ىةـ شٍّؿ ٔاٰتان ػؿ 
ٌٰمٍالی تاٰيک ٌٰتی اف  ـػ ٌ ویرب، ٜنارص ِؼ ػ ـػ ًم ـ٤ک ٌالیت ة١الن نیق ن٥ٍؽ ک ٌ  هٌ ة

ٌٰتی لافمانؼىؿا ةـ ِؼ نیٌـ  ًممٱصان شمالت مناینؼ  می یىای امنیتی ا١٤ان ٌ اػاؿات ػ
د شٍّؿ ٌ تمٱٖ وان ؿا ةـ من٩ٕ ًاین م٩ٍؼ ک ًة نؼ. ةـ الاك ىنىان ةؼ ٨ًتٲ اف ظٌـ

ٍاٰی تاٰ هیک ػ٤رت شٍف ىا  گقاؿه ٌٰم ـ٤ک ٌذٍػ ػاؿػ ک ًٌی ٔاٰتان ػؿ  مین ىآنان اف  ًٌ ة
ـاػ ةٱنؼ ؿتتىةیىرت وان ؿا ػؿ ٌالیات  ًـ چىمصٲ شٍّؿ  ٍاؿ ةا ا٤ ای ٔاٰتان  ًمر

ٍاٰی  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًلافنؼ. اورتاک کننؼگان ة می نگىامى ٌٰم ای ىٔاٰتان م٩یم ػؿ 
ٌٰت م٩یم ػؿ تاٰيلی١ان، ویرب ٌ ک ـػ ٌالیت ةامیان ةٍٕؿ ممت٩یم تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػ  ًم

ـ٤ک کنرتٌٯ ٌ ؿ   وٍنؼ. می ربیىٌ ة

ات میان کٍچی  ا:هکىچی  ـاگاىای ٌ اىمناٜف ؿٌیاؿٌیی  ًکرثاً ةىا  هاٰی مصٲ ةـ رس چ
 ًای ممٱصانىاؿٌ تاةمتان ػؿگیـی يای ةىـ لاٯ ػؿ ٤ٍٲ ىوٍػ.  می ظىٍنت آمیق متؼٯ

ـاگا ًةـ رس ممٱىا  اٰی مصٲ ٌ کٍچیىمیان ا ٍاٰی ىا  هچ ٌٰم مٍػ اٌٯ ٌ ػٌٳ يای ةىػؿ 
ٍاؿ ٌالیت ةاى ًٌالیت میؼان ٌؿػگ ک ، لاکنین ًوٍػ. ػؿ نتیر می میان الت گقاؿهمر

ـاگا ًٌالیت ةامیان ک ٍای چ ـػ ٌ ن ةٍػٌةاه ػاؿنؼ ةّٝی ا٨ٌات تٍلٖ کٍچی ىا  هػؿ گ
ـاؿ ًای ممٱض مٍؿػ شمٱى ـنؼ. ػؿ ذـیان ةصخ  می ٨ ـکق گـٌ ىگی ی، اورتاک ىای متم

ات میان ةاونؼگان مصٲ ٌ کٍچی شاکامن ؿا ناوی اف اذنؼای لیالی ىا  کننؼگان مناٜف
ـػنؼ ک ٌاؿػ  هقاؿ ىمتنؼ تا ةـ مصالت ىػؿ تاله  ًپىتٍن ٨ٱمؼاػ ک نىین ٤ىاؿ ةیىرت 

ـػمان مصٲ ٌ کٍچیان یکی اف ٤کتٍؿ ى ًمناینؼ. ة ات میان م ای ػؿگیـی ػؿ ىـ شاٯ، مناٜف
 وٍػ.  می ًٌالیت ةامیان پنؼاوت
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ای پاکمتان ٌ ىکىٍؿ  ًک 252اورتاک کننؼگان یاػآٌؿ وؼنؼافغانقتان:  همقایهای هکنىؼ 
ـان ػؿ ا١٤انمتان منا٤ٞ ػاؿنؼ ک ٱمنؼ ٌ مٍٍِٛ ظٖ ىای ػؿیایی يای آة ًوامٲ ممٱ ًای
ؿٌی  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًةاوؼ. اورتاک کننؼگان ة می ػیٍؿنؼ میان ا١٤انمتان ٌ پاکمتان

ـػاؿ  ًاف مؼاظٱ هیچگاىىا  مین ػالیٲ این کىٍؿى ػؿ امٍؿ ػاظٱی ا١٤انمتان ػلت ة
ٍا ٍانؼ وؼ ىنع ـا یک ا١٤انمتان ةا جتات ةن٥ٞ آنان نع مچنان ىؼ ةٍػ. آنان ىفی
ٌ ػؿگیـی ٌ  های ظاؿذی لتث ةی ٜؼاٰتی وؼىتصمیٲ اذنؼای کىٍؿ  ًاؿػاوتنؼ کيا٘

ـػ ـان ٌ پاکمتان ػؿ ذـیان ىنٙـ اورتاک کننؼگان کىٍؿ  ًالت. ة هناامنی ؿا ایراػ ک ای ای
ـ٤ؼاؿی آنان  می ؿا شامیت ای لیالی ؿ٨یثىای ػاظٱی اشقاب ٌ تنٙیم ىذنگ  ـػنؼ، ةٕ ک

ـ٨ هیم وؼيل ًای ممٱصانىػؿ ػؿگیـی  ای ى ًانؼ ٌ شتی اف ٔـی٪ ٜٱامی ػینی ػؿ میان ٤
ـػ ًویٝ ـ٨ ًانؼ. ممٱ هٌ لنی ایراػ ن٥ـت ٌ ةؼةینی ک ای ػؿ ٌالیت ةامیان  ًتتٝیْ ٤

 م ةا٨ی الت.يةصیخ یک مٍٍِٛ م

ـاث ؿ٨اةت  ای فیافی:هؼكاةت  ـػػ،  می ای ػاظٱی ةـيذنگ ًآن ة ًؿیى ًای لیالی کىمی گ
ٌاةمت ًؼین ٤ٌاػاؿ ةىمرا ًشیینک ـان ٌ پاکمتان ةا ًة ًاشقاب لیالی  م ػؿگیـ ذنگ ىای

ـػ فیاػی  ًای ممٱصانىمحاٯ ػؿگیـی  گٍنۀ ًةالت.  هةٍػنؼ تاجیـ من٥ی ةـ مصالت ایراػ ک
ـکت الالمی )ةىػؿ میان تنٙیم  ٦ مصمنی(، لافمان ىؿ  ًای ش ربی ىؿ  ًنرص)ةربی ٌآ

ـ٤انی(، وٍؿای ات٥ا٧ الالمی )ة پالؼاؿان  هىتی(، ٌ لپايربی لیؼ ٜٱی ةىؿ  ٨ًـةانٝٱی ٜ
الت. چنؼین  ًنىین ة٨ٍٍٛ پیٍلت ًربی مصمؼ اکربی( ػؿ مصالت ویٝىؿ  ًالالمی )ة

ربی شکمتیاؿ(، ذمٝیت ىؿ  ًای شقب الالمی )ةىمیان تنٙیم  ًمىاة ًػؿگیـی ممٱصان
ربی ؿلٍٯ لیا٣( ػؿ مصالت لنی نىین ىؿ  ًانی(، ٌ اتصاػ الالمی )ةربی ؿةىؿ  ًالالمی )ة
ٍاٰی  ـػ نیق ؿط ػاػيای لی١ان ٌ کىٌٰم ةاٜخ تٱ٥ات مٱکی ٌ  ًکىا  الت. این ػؿگیـی هم

ـ٤ین ػؿگیـی وؼ، ن ـاػ ذنگرٍی ٔ ـػیؼ ًشمالت انت٩اٳ ذٍیان ًایتاً ةيا٤ الت. ةا  همنتز گ
ٌٰت مصٱی ؿٌی این لاشات کنرتٌٯ ػاؿػ، اما تا   ای ؿطىی ذنگ ىگا هم گاىنٍف ىٌذٍػ ػ

 پیٍنؼ ػاؿػ.  ًگؾوت ًای ممٱصانىةا ػؿگیـی  ًؼ کىػ می

ًً منرـ ة ؾمین: همناؾعات مؽةىط ة ات فمین مٝمٍالً وٍػ معٌٍٍاً  می ظىٍنت ًمناٜف
ـػنؼ م ػٌ ٨ٍٳ ػؿ مصٲ. اورتاک ىمیان ػٌ ٤امیٲ ٌ یا  ـوم ات ؿا ة کننؼگان وامؿی اف مناٜف

ـاػ وؼ هفمین ؿط ػاػ ًػؿ پیٍنؼ ةا ممٱ ًک الت ٌ نیق ظأـ نىان  هٌ ةاٜخ مـگ ا٤
ٍاٰی  هقاؿ ىای ى هآب ػؿ میان گـٌ  ًةـ رس ممٱ ًمناٜف ًلاظتنؼ ک ٌٰم ٌ تاذک م٩یم ػؿ 
ي ةینی پا ةـذا ةا٨ی الت. اورتاک کننؼگان پی هنٍف منیصخ یک مّٝٲ ٜمؼىلی١ان تا 
ـکقی این مّٝٲ ؿا شٲ نکنؼ وایؼ این مناٜف ًمنٍػنؼ ک اف کنرتٌٯ ظاؿد  ًاگـ شکٍمت م

ٌنؼ ٨ّایی ؿا  هػلتگا ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًوٍػ. اورتاک کننؼگان ة ٨ّایی ٤الؼ الت ٌ ؿ

                                                           
ـکق ةامیان 18 252  ذٍالی، م
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ٍ ى ًة اف شاکمیت  هیچگاىلافنؼ ٌ  می ةیىرت ٍٔالنی ًـ چى هؼ٣ ةؼلت آٌؿػن ؿو
ٌنؼ ٨ّایی ٌ ش٨ٍ٩ی ةاٜخ تني ًکننؼ. أاٰ منی ٨انٍن ٌ شکٍمتؼاؿی ظٍب شامیت ٌ ىا  ؿ

ـػٳ مصٲ ةیترش وٍػ.  ٤ًاٌٱ ًوٍػ ک می ٌ لتث هوؼىا  ػؿگیـی  میان شکٍمت ٌ م

ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ٌالیت ةامیان ٌذٍػ ى هم گـٌ ىنٍف ى ای مقلس غیؽكانىنی:ه هگؽو 
ٍاٰی  می ًامنیت پنؼاوت ًؼیؼی ةيت ًػاؿػ ک ٌٰم وٍنؼ. ةٍٕؿ ظاً، اورتاک کننؼگان اف 

ٌٰنگ ا٘ ٍنی تصت ؿ  هیک گـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کيیکا ٍننىممٱض ٠یـ ٨ان ةاوؼ  می ربی شاذی ی
 هممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف اجـ ٜؼٳ م٩٤ٍیت ٌ کاؿایی ػلتگا هالاك اػٜای آنان این گـٌ  ًة ًک

ـای ؿلیؼگی و٥ا٣ ٌ ػؿلت ة الت.  هش٨ٍ٩ی ُٜـ انؼاٳ منٍػ ًٜفیک منا ٨ًّایی ة
شکٍمت  ًای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةـ ٜٱیى هةّٝی اف گـٌ  ًاؿ ػاوتنؼ کياورتاک کننؼگان ا٘

ـاؿ ػاؿنؼ ػؿ شاٰیک ـاػ لیالی ٌ اّٜای ىا  هوامؿی ػیگـی اف این گـٌ  ًمصٱی ٨ تٍلٖ ا٤
 وٍنؼ. می هپاؿملان ةعأـ م٩اٌؼ وعٍی ظٍػ وان ػؿ ذـیان انتعاةات، الت٥اػ

 عىامل ظؼگیؽی
ـکقی ةؼلت ى ًٔت٪ گ٥تتتعیض:  ای اورتاک کننؼگان، ٌالیت ةامیان اف ذانث شکٍمت م

ـػ ـامٍوی لپ  :ًاؿ منٍػ کيا٘ 253الت. یکنت اف ٜٱامی ػینی هوؼ ه٤

ٍاٰی  ٌٰم ٌٰنگ ةاورتاک کننؼگان اف  شکٍمت ػؿ کاؿ اظتٍاً  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًیکا
ـػ. می اف تتٝیْ کاؿ ًةٍػذ ـکق ٌالیت ةامیان یکنت اف اورتاک 254گی ػؿ یک ةصخ ػؿ م

 :کننؼگان گ٥ت

255

                                                           
ٍاٰی لی١ان،  253 ٌٰم ـکق   2۱13ذٍن  16گـٌه مت
ـػان، مٝٱامن امرتاک کننعگان:  06/06/2013مىكعیت: ولقىالی یکاولنگ والیت ةامیان مىؼش:  254 فنان ٌ م

مکاتث، ةقؿگان مصالت، ٜٱامی ػینی، ػاني آمٍفان، ػىا٨ین، مکاتث تٍلًٝ مصالت )وٍؿا ىای انکىا٣ مصالت، 
 ٍ  ا ٌ نياػ ىا.ؿاىفنان، و

ـکق ةامیان. تاؿیغ:  255 ٍاٰی: م  .2۱13اپـیٲ،  17ٌٰم
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ـکق گـٌ ىػؿ اکرث ةصخ ارؿاب فیافی ظؼ امىؼ رکىمت:  همعاصل ی اورتاک ىای متم
ای نالامل ػؿ ىاشقاب لیالی ػؿ امٍؿ شکٍمت ٌ ؿ٨اةت  ًکننؼگان ةاالی مٍٍِٛ مؼاظٱ

ٍاٰی ـػنؼ. ةّٝی اف ممؤٰین ةىا  ٌٰم ـکق ةامیان ٌصتت ک اشقاب لیالی ٌ کىٍؿ  ًٌ م
ف ذانتؼاؿی ٌ ٤ماػ اػاؿی ًای ظاؿذی پیٍنؼ ػاؿنؼ کى وٍػ. ػؿ ش٩ی٩ت  می ةاٜخ ةٌـ

ـ٨ ٤ًٝاٰیت اشقاب لیالی ةعأـ تاله ة ـػٳ ت٥  هایراػ منٍػ ًکمث شامیت، ػؿ میان م
ـا چنین م٥کٍؿ  ًتٍِیض ػاػ ک هالت. یکنت اف التاػان ػانىگا اشقاب  ًٌذٍػ ػاؿػ ک هچ

  256ای ٌیى ًالاك گ٥تکننؼ. ةـ  می لیالی ػؿ تاؿیغ ذاؿی کىٍؿ ن٩ي من٥ی ؿا ةافی

ـکق ةامیان اورتاک کننؼگان ة ٍا٤٪ منٍػنؼ  ًاین ممٱ ًػؿ م ت

  

 اٰی مصٲ گ٥ت:ىیکنت اف ا

258

اکرثیت ىا  ػؿ ذـیان ةصخنگ معافیت اؾ مخاؾات و فلعان تعتیم كانىن: هوحىظ فؽ 
ـانی وان ؿا ػؿ مٍؿػ  نگ مٝا٤یت اف مرافات، ى٩٤ؼان تٕتی٪ ٨انٍن، ٤ـ اورتاک کننؼگان نگ

ٍاٰی ک ٌٰم ـاف منٍػنؼ. یکنت اف ةقؿگان مصٲ اف  ـػ يةی ٜؼاٰتی ٌ ٩٤ؼان ٜؼاٰت اذتامٜی اة م
 چنین گ٥ت:

                                                           
256

ةصخ ىای 
ـکق ٌالیت ةامیان. تاؿیغ:  ٍاٰی: م ٌٰم ـکق گـٌىی:   .2۱13یٲ اپـ 17متم

ـکق ٌالیت ةامیان. تاؿیغ:  257 ٍاٰی: م ٌٰم ـکق گـٌىی:   .2۱13اپـیٲ  17ةصخ ىای متم
ٍاٰی ٌؿث، ٌالیت ةامیان،  258 ٌٰم ـکق گـٌىی،   2۱13لاٯ  ماه می 22ةصخ ىای متم
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259

ٌ ػؿ ٤ماػ  های ٜؼٰی ٌ ٨ّایی کامالً ٤الؼ ةٍػىاػ ياؿات اورتاک کننؼگان نيةـ الاك ا٘
ـکق ىةصخ  هـ اورتاک کننؼى٤ماػ اػاؿی تٍلٖ  ًمتنؼ. ممٱىاػاؿی ػظیٲ  ای متم

ٍ  ًی مٕـس ٌ ةـذمتىگـٌ  ـػیؼ ةىمٍٯ وی  هػؿ آن ٨ّایای ٜؼٰی یا شٲ نىؼ ًای کى هگ
ـای مؼت ٍٔالنی ةتٍٝی٪ انؼاظت هةا٨ی مانؼ ٍاٰی ٌ مصاکم ة  هوؼ ًٌ یا اف ٔـ٣ لاؿن
ـػٳ نمتت ة ًالت ک وٍػ.  می شکٍمت ٤ٝٱی ًةاٜخ ایراػ ةی اٜتامػی ٌ ٩٤ؼان ةاٌؿ م

ف مناف  همچنان ٨ّایای شٲ ناوؼى  الت.  هٜات وعٍی، ٨ٍمی ٌ ٨تیٱٍی وؼةاٜخ ةٌـ

ـٌىٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی ػؿ فقاظ اظاؼی:  ـػٳ یک ٤ّای ةی  هـ اػاؿ ىٌ ػؿ  ًـ ٜ ػؿ ةین م
ـػ ٌٰتی این امکان ٌ  ًوایؼ ة ًالت ک هاٜتامػی ٌ ةی ةاٌؿی ؿا ایراػ ک ٜنارص ِؼ ػ

ـٌت ؿا ػاػ ٍاٰی ک ًةاوؼ ک ه٤ ٌٰم ـػ، يػؿ ةّٝی اف لاشات ٌالیت ةامیان چٍن  لی١ان م
ٌٰتی ػؿ این مصالت شٍّؿ ٤ٝاٯ ػاؿنؼ، ةیىرت اف پیي ٤ٝاٯ  ًٌ ویرب، ک ٜنارص ِؼ ػ

ٌٰتی منرـ ةىاػ يوٍنؼ. ةی ٜؼاٰتی ٌ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ن مصـٌمیت اف ش٧ٍ٩ مؼنی  ًای ػ
ـػنؼ.  هوؼ ـکقی ةعأـ ٜؼٳ تٕتی٪ ٨انٍن انت٩اػ ک الت. اورتاک کننؼگان اف شکٍمت م
ٌذٍػ ػاؿػ، اشقاب لیالی ٜامٱین اٜامٯ ٠یـ  ًکٲ ةـذمتنگ مٝا٤یت اف مرافات ةىى٤ـ 

ٜؼاٰت  ًآنان ؿا ة ًک کننؼ، شکٍمت ِٝی٥رت ٌ ٤الؼتـ اف آن الت می ٨انٍنی ؿا شامیت
ٍانی شکٍمت ػؿ کاؿ متاؿف  ٌ  هةا ٤ماػ اػاؿی تاکیؼ منٍػ هةکىانؼ. اورتاک کننؼگان ؿٌی نات

ـػن ٌاٳ ذنک ةـ وم  ؼ. نتٍػ شاکمیت ٨انٍن ؿا اف ٜٱٲ تؼ

 ای ػؿگیـی مصمٍبىتـین مصـک  هةیکاؿی ٌ ٜؼٳ انکىا٣ ٌالیت نیق اف ٜمؼفلؽ: 
ـػٳ  می ـانی م ٍافن ةاٜخ نگ ـاتیک مٍٍِٛ انکىا٣ نامت ٍک وٍػ. اف ؿٌف ایراػ شکٍمت ػیم

ٌٰتی ةٍػ ـالی ٌ وامٲ وؼن ذامٝ ًالت. ةا ایراػ مـشٱ هٌ ممؤٰین ػ ٍک ةین املٱٱی  ًػیم
ٌٰی ية هآینؼ ًالت ةاٰی مصىػؿ مٍٍِٛ ا١٤انمتان ا ٍافن ظٍوتین ةٍػنؼ  رت ٌ انکىا٣ مت

ژہیچ ىتتٝیْ ػؿ م٩اةٲ ٌالیت ةامیان  ًػؿ نتیر انکىا٤ی ػؿ ٌالیت ةامیان آ٠اف نىؼ.  پٌـ

                                                           
ـػ، اٌٯ لپتمرب  259 ٍاٰی کيم ٌٰم ـکق گـٌىی،   2۱13ةصخ ىای متم
ـتیث وؼه. مصمؼ ٌاػ٧ ٜٱی یاؿفاػه، ؿ  215 ـکق ٌالیت ةامیانمٍاشتً ىای ت  ئین کمیتً ٌالیتی ٌٱض، م
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ـاؿ  ًکىا  لایـ مناةٞ تني ٌ ػؿگیـیفلعان مقلکی ةىظن ظؼ رکىمت:  مٍؿػ ةصخ ٨
ـ٤ت، ٌ یا اف ٔـی٪ ةصخ  ـکق گـٌ ىگ ٍاٰنامًىتگانىی ىای متم ای ى ً، ٌ یا اف ٔـی٪ ل

ـتیث وؼى ًرسٌی ٌ مٍاشت ـػیؼنؼ وامٲ ٩٤ؼان ممٱکی ةٍػن ػؿ  های ت تىعیَ گ
ـنام ـػٳ مصٲ  ًاٌالس اػاؿات ٜام ًشکٍمت، ٜؼٳ تٕتی٪ ة ٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت اٜتامػ م

 وٍػ.  می ةاالی شکٍمت

  ةؽای ىلس های مؽظم و نلنه هتىىی .4
م٩ٍؼ وامٲ لاظنت  ًای ٜمٍمی ؽیٲ ؿا ةى ًاورتاک کننؼگان تٌٍیىا  هػؿ متاٳ ؿٌنؼ مىٍؿ 

ـای یک ػیاٍٰگ لافنؼ ًشکٍمت، ٤ٝاٰین ةین املٱٱی ٌ ذامٝ  ًةعأـ ؿلیؼگی ة همؼنی ة
 اػ منٍػنؼ:يػؿ ٌالیت ةامیان، پیىن ًٜٱٲ الالی مناٜف

ـٌ  ًاین نٙـ ةٍػنؼ ک ًةیىرت اورتاک کننؼگان ة ای امنیتی افغان:هتلىیت نیؽو  ای مٱی ىنی
امت مٍؿػ يٌ مىا  شامیت وٍنؼ، آمٍفه ةتیننؼ ٌ ةا لالس امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةیىرت اف پیي

ٍاننؼ اف ظاک ٌ کىٍؿ ػ٤ٛا مناینؼ. ٌالیت ةامیان، ةٍٕؿ ٌیژ ينیاف مر ـػنؼ تا ةت ، نیافمنؼ هق گ
ٍاننؼ امنیت ؿا  هیک پایگا ٍٰین مٱی ا١٤ان الت تا ةت اؿػٌی مٱی ا١٤ان ٌ وامؿی ةیىرت اف پ

 ػؿ ٌالیت تامین مناینؼ. 

نیاف الت تا  ًاػ منٍػنؼ کياورتاک کننؼگان پیىن  ای صاؼحی معلىل:هقی اتضاغ پالی
ای ػیپٱٍماتیک  گٍنۀ ًةای ظاؿذی م٩ٍٝٯ ٌ من٩ٕی وٍنؼ تا ةا ممایٲ ظاؿذی ىپاٰیمی 

ـ٤ت ػؿ ظًٍٍ ظٖ ىا  پاکمتان تني هةٍیژ  ًممایىای ىٌ ةا کىٍؿ  ًةـظٍؿػ ٌٍؿت گ
ـػػ.  ًي یا٤تىػیٍؿنؼ کا  ٌ این مّٝٲ ةا پاکمتان شٲ گ

ای ٌٱض ةا ٔاٰتان ةایؼ تٍلٖ ىگ٥تگٍ  :هرامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن ؼونع ىلس و ميالز
ـاػ مؾ ٍانان، ٤ٝاٰین ذامٝى هتی، گـٌ ىػانىمنؼان، ا٤ مؼنی، ٤ٝاٰین ش٧ٍ٩ ةرش،  ًای ذ

ـػ. ٔاٰتان ةایؼ مت٩اٜؼ لاظت ٤ًٝاٰین ش٧ٍ٩ فن ٌ ذامٝ  ًوٍنؼ تا ة ًةین املٱٱی ٌٍؿت گی
ٌنؼ ٌٱض ةپیٍنؼنؼ ػؿ ٠یـ آن ةا الت٥اػ ٍا رسکٍب وٍنؼ. ػؿ ٌالیت ةامیان گ٥تگٍی  هؿ اف ٨

ٍاٰی تاٰىٌٱض ةایؼ ةا ا ٌٰم ـ٤ک ٌالیت ة١الن آ٠اف وٍػ تا اف ن٥ٍؽ ٜنارص ِؼ  ًاٰی  ٌ ة
ٍگیـی ةٝمٲ آیؼ.  ٍاٰی ذٱ ٌٰم ٌٰت اف این   ػ

ـکق گـٌ ىـ نىمت ةصخ ىػؿ  :ؾنان ظؼ ؼونع ىلس یم هف ی، اورتاک ىای متم
ٌنؼ ٌٱض ٌ لٍٕس ٜاٰی تٍمیم يکننؼگان ةـ تـٌیز ش٧ٍ٩ فنان ٌ ل یم لاظنت آنان ػؿ ؿ

ٌنؼ ٌٱض ةىگیـی ارصاؿ ػاوتنؼ. "ػؿ  ش٧ٍ٩ فنان، ةایؼ اشرتاٳ  هش٧ٍ٩ ةرش، ةٍیژ  ًـ ؿ
ٌٰت ةایؼ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا ٨تٍٯ ٌ ة ًگؾاوت آن اشرتاٳ  ًوٍػ ٌ ٜنارص ِؼ ػ

ـػان ش٧ٍ٩ مماٌی ٨ایٲ الت.  ٨ایٲ وٍنؼ." ـای فنان ٌ م ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ة
 ًةایؼ اشرتاٳ گؾاوتىا  ش٧ٍ٩ ا٨ٱیت ًنتایؼ ٨ـةانی وٍػ، ةةىــ "ش٧ٍ٩ فنان ٌ ش٧ٍ٩ 
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ـاػؿان ناؿاِی( ةایؼ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ٌ لایـ اٌٍٯ ش٧ٍ٩  وٍػ." ؿا ةىــ ٔاٰتان )ة
 ٨تٍٯ مناینؼ.

نگ معافیت هةا فقاظ اظاؼی و فؽ  هعف متاؼؾ ه هو راکمیت كانىن ةةنـؽ تؽوید رلىق 
ٌ پایان ػاػن ةىــ تن٥یؾ ش٧ٍ٩  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًاکرثیت اورتاک کننؼگان ة اؾ مخاؾات:

مچنان ػؿ میان متامی ىٌ  هنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ امـ آٌؿػن ٌٱض کمک منٍػى٤ـ  ًة
ـای  می ای الالمی ؿا تامینىاؿفه  ًمماٌی ٌ اشرتاٳ ةای ٨ٍمی ٜؼاٰت ى هگـٌ  منایؼ. ة

 انؼافی وٍػ.  ؿاهی ػؿ این ظًٍٍ ىای اؿت٩ای لٕض آگاىشامیت اف ش٧ٍ٩ فنان کمپاین 

ٍافن، ةؼٌن تتٝیْ. ذامٝتلىیت انکناف اكتياظی و احتامعی:  ةین املٱٱی  ًانکىا٣ مت
ـای ٌالیت ةامیان ٌ  ًنتایؼ ممٱ ـامٍوی ةمپاؿػ. ةایؼ ة انکىا٣ ٌالیت ةامیان ؿا ةؼلت ٤

ـػػ. ة ًلایـ ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػذ ـاةـ تعٍیَ گ ٌِٝیت امنیتی  ًانکىا٤ی یکمان ٌ ة
منایؼ ةایؼ ؿلیؼگی وٍػ. مٍٍِٛ اؿت٩ای  می ٌالیت ةامیان ةا کاةٲ ؿا ٌٌٲ ًای کى ؿاه

ٍانین ا١٤انمتان ةایؼ ػؿ لٕض مصالت ٌٍؿت  ًی ػؿ مٍؿػ ٌٱض ٌ مٍاٰصىلٕض آگا ٨ ٌ
ـػ.   گی

اورتاک کننؼگان، اٜٕای  تعتیم ععالت انتلالی و اععای ىالریت ةینرت ةؽای والیت:
ـای ٌالیت ـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کىٍؿ  ؿاهرتین يمنصیخ ة ٌالشیت ةیىرت ؿا ة شٲ ة

ـػيپیىن ـای متاٳ ا٨ىاؿ ذامٝ ًٌ ػؿ مٍؿػ یک لرتاتیژی مٱی ک هاػ ک  ًٜؼاٰت اذتامٜی ؿا ة
ٌشؼت مٱی،  ًمنٍػنؼ. اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ ک ًةاوؼ تٌٍی ًػؿ نٙـ ػاوت

ٌامؼاؿ ىا  اٜٕای ٌالشیت ـای ٌٱض ػ ٌاٰی ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی اةقاؿی م٥یؼی ة ـای  یتیىرت ة
ٍا  211نؼ ةٍػ.ىػؿ ا١٤انمتان ظ

  

                                                           
ٌٰنگ  211 ٍاٰی یکا ٌٰم ـکق گـٌىی ػؿ  ٍاٰی ویرب،  ۱6/۱6/2۱13ةصخ ىای متم ٌٰم ـکق گـٌىی،  ٌ ةصخ ىای متم
 .2۱13اپـیٲ  25
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  معؽفی .6
ـای ٌٱض ًاین ن٩ى ٌ ىا  هةـةنیاػ ػیؼ گا ًةاوؼ ک می کٱیؼی ایى ًاف یا٤ت ه٤رشػ ٌالیتی ة
ـانی  ـاػی ٌ رسٌ ی ى ًمٍاشتی، ىػؿ متاشخ گـٌ  ًگان ایک های اورتاک کننؼىنگ ای ان٥
 ًةىا  . این مىٍؿت..الت هگـیؼ ًیيةٍػنؼ ت هػؿ ٌالیت پنرىیـ اورتاک ٌؿفیؼىا  هػیؼگا

ٍان ةعىی اف مـشٱ ـنام 2 ًٜن ـػٳ ا١٤انمتان کىگ٥تگٍ  ًة  من ةٝؼ ػؿ این لنؼ ًای م
ای رس  ًالت. ةـ نام هػؿ مٍؿػ ٌٱض ػؿ ٌالیت پنرىیـ انراٳ وؼ وٍػ می هگ٥تگٍ نامیؼ
ـای ةىــ اػ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩ ين 11تٍلٖ  ًتارسی ایک ا١٤انمتان ة
 ًن٩ى 34 ًیيمنٍٙؿ ت ًیٝاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ ٰىا  تن ا١٤ان 45۱۱ةا ةیىرت اف  مىٍؿت

ـای ٌٱض  ـای  ًیک ن٩ى –مصٱی ة ـػیؼ.  ؿاه ـ ٌالیتىة  انؼافی گ

ـاػی ٌ  ًمٍاشت 5، یىػؿ ٌالیت پنرىیـ ػٌ ةصخ گـٌ  ةا مىاؿکت  رسٌی نٙـیات 1۱ان٥
ـػٳ مصٱی  8۱ ـػیؼ. اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ٦ اذتامٜی ٌ  ؿاهتن م انؼافی گ

ـػٳ، مٝٱمین اٜم اف ؽکٍؿ ٌ اناث، مناینؼگان لافمان  ًلیالی ک ای ىوامٲ ةقؿگان م
ٍانان،  اػی ةٍػنؼيمؼنی، ٜٱامی ػین ٌ ٨ٍمانؼانان الت٪ ذ ًمناینؼگان ذامٝ ذ

ـای ٌٱض اؿاػ ؿاه ًین ن٩ىا ممکن ةاوؼ، اؿفیاةی ذامٝی اف  ًػاؿػ، تا شؼی ک همصٱی ة
ـای آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات ىػ ًای ٜمٱی ٌ منالث ؿا اؿائىشٲ  ؿاهاٌِٛا ٌ ونالایی  ؼ تا ة

 ػایمی ػؿ ٌالیت پنرىیـ کمک کنؼ.

 معؽفی والیت: وضعیت حغؽافیائی، تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی .2
 ًکیٱٍمرت مـةٞ ػؿ نقػیک لٱمٱ 6645کیٱٍمرتی وامٯ کاةٲ ةا مماشت  12۱پنرىیـ ػؿ  هػؿ 
 ٍ ٌکي م٨ٍٝیت ػاؿػ. این ٌالیت ةا ػاونت چىای ى هک ٍاٰی کينؼ ٌٰم اٌٯ اٰی  ًاف شٍ ًاؿ 
ٌان ةٍػ تا ةاآلظـ يچ ًشٍ ٌٰت ٤یٍٱ 2۱۱4ػؿ لاٯ  هاؿٳ ٨تاًل ةعىی اف ٌالیت پـ ـػ ک ًػ  ًک

ٍاٰی ةٍػ 7ونالؼ. ٤ٝالً این ٌالیت ػاؿای  می ًل ًت ػؿذؿا منصیخ ٌالی هاین ػؿ   ًک هٌٰم
ـکق آن ةافاؿک، شٍ ٍاٰی  ًم ٌٰم ٍاٰی ک ًای ػؿذىاٌٯ ) ٌٰم ـکق اػاؿی این   ظینز ًاٌٯ ةا م

ٍاٰی ػؿذ ًةاوؼ(، ؿظ می ٌٰم ـکق اػاؿی آن، وٍت(، آناة ً) ٍاٰی ػؿذ ًػٌٳ ةا م ٌٰم ػٌٳ ةا  ً)
ـکق اػاؿی آن، آناة ٍا ه(، ػؿ ًم ٌٰم ٍاٰی  ًٰی ػؿذ) ٌٰم ـامان(، پـیان ) ـکق اػاؿی آن، ک ػٌٳ ةا م

ٍاٰی ػؿذ ًػؿذ ٌٰم ـکق اػاؿی آن، نٍػانک(، ٌ وتٲ ) ـکق اػاؿی آن، ػاالن  ًػٌٳ ةا م لٍٳ ةا م
ٌایٲ  می لنگ( ٍاٰی ػؿ 2۱12ةاوؼ. ػؿ ا ٌٰم ٍاٰی ذؼیؼ، آةىاؿ اف  ٌٰم ذؼا وؼ تا  ه، یک 

ٌٰتی )ٜمؼتاً ٌصت ٌ تٝٱیم ٌ تـةی ـای ذمٝیت ًظؼمات ػ ٍاٰی ػؿ ى( ؿا ة ٌٰم ةا  های ػٌؿ 
ـػیؼىتا  ًآن ک  ؼ. ىػ ً، تٍلٝهنٍف ةٍٍؿت کامٲ ٤ٝاٯ نگ

ّت م٩اٌمت يٌالیت پنرىیـ اف ٰصاٗ تاؿیعی ةا شقب لیالی ذمٝیت الالمی ٌ ن
تانک  5۱۱ ًک –اتصاػ وٍؿٌی  ًػؿ فمان مؼاظٱ ًممٍٝػ، چ هوٍؿای نٙاؿ، اشمؼ وا
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ٍاٰی ؿظ ٌٰم ـػ هاػ مصارص يان ذؿا ػؿ فم ًوٍؿٌی  ػؿ فمان ٔاٰتان ػؿ لاٯ  ًةٍػ ٌ چ هک
ای وؼیؼ ٌ ىذنگ  ً، این ٌالیت ترـةًمین گٍنى ًپیٍنؼ ػاؿػ. ة 2۱۱1 -1996ای ى

ـػٳ این ٌالیت مرتٍؿ وؼنؼ تا این ػؿ  ًةاوؼ ک می ؿا ػاؿاىا  مصؼٌػیت ؿا چنؼین ةاؿ  هم
ـػنؼ.  ًتعٱی ـػٳ آن ػؿ ظاؿد یا ػؿ ٌالیات ػیگـ الکان پؾیـ گ  ٌ ةـظی اف م

ـکیث ٨ٍمی ٌ اف ٰصاٗ تاؿیعی ةا ٔاٰتان معا٥ٰت  هةٍػ تاذیک تتاؿ پنرىیـ اف ٰصاٗ ت
ـکات ٜنارص ِؼ ى ًػاؿػ، ةا آن ک یچ وٍؿوگـی مصٱی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ نؼاؿػ، تص

ٌٰتی اف ٌالیات  ٍاؿ نٍؿلتان ٌ لایـ ٌالیاىػ ـانی مر ت ماننؼ ة١الن ٌ کاپیما منصیخ نگ
ٌٰتی ةا٨ی مانؼ ـای م٩امات ػ ـتتٖ ةا وٍؿوگـی ػؿ ىالت. ٤ٝاٰیت  هاٌٱی ة ای م

اذـین اف اجـ يةاوؼ ٌ این م می اذـ پؾیـيیک ٌالیت م ًم ةاالی پنرىیـ کىنٍؿلتان 
ـػىا  ظىٍنت ـاؿ ک  ًالت. ٜؼٳ ٜال٨ ًکننؼ، تإجیـ ػاوت می اذـتياین ٌالیت م ًٌ ة ه٤

ل اػی، منصٲ وؼن آنان تٍلٖي٨ٍمانؼانان ذ مٱکی لافی، ظٱٞ لالس ٌ اػ٠اٳ مرؼػ  ًپٌـ
(DDRـای این ٜؼ ٍ  ه( ٌ نؼاػن و١ٲ ة ـاػ ؿا م٩امات منصیخ منتٞ ةا٩ٰ  ةی جتاتی ها٤

 212ػاننؼ.  می

 و تزلیل حنگ: انىاع و عىامل حنگ هتخؿی .9
ـػنؼ ک انىاع حنگ:  ػؿ شاٯ شارض  ًةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت پنرىیـ ةا ا٤تعاؿ اػٜا ک
 5اػٜا ػاؿنؼ کامالً ةا ىا  آن ًیچ ذنگی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ نؼاؿػ. اٌِٛا ٍٔؿی کى

ـکقی ٤ـ٧ ػاؿػ. آن ـای این ک هپنز ػٰیٲ ٜمؼىا  ٌالیات منأ٪ م ـا ٌالیت پنرىیـ  ًؿا ة چ
ـکقی ـا٤یایی این ال امن تـین ٌالیت ػؿ منأ٪ م ـػنؼ: ػٰیٲ اٌٯ، م٨ٍٝیت ذ١ ت، ؽکـ ک

ٍ  می ٌالیت ـت٥ٞ اشأى هةاوؼ؛ پنرىیـ تٍلٖ ک ـػیؼ ًای م ـاین اف ٔـ٣ ٌالیات  هگ ةناة
ٌان ک ًػیگـ ة ٌاف  ًذق ٌالیت پـ ةاوؼ.  می وٍػ ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك می هپنرىیـ نامیؼ هػؿ

ـػٳ این ٌالیت ؿا ًةاوؼ ک می اػ پنرىیـيػٰیٲ ػٌٳ، تاؿیغ ذ الت.  ًم متصؼ لاظتىةا  م
ـای مؼت  ًاؿ ػاوتنؼ کيا٘ىا  آن ـکق ذ 14ا، ىپنرىیـ، ة ای وٍؿٌی ىنیٌـ  ًاػ ٜٱیيلاٯ م

ـکقی ػؿ کاةٲ ةٍػ ک ٌٰت م  ـاهمىٔاٰتان  ًلاٯ م٩اٌمت ٜٱی 5ةا  ًک این مؼت ًٌ ػ
ـػیؼ ـػٳ این ٌالیت ةا هگ ـػیؼ م ـػنؼ. ىٌ ةاٜخ گ  م ٨ٍیاً متصؼ گ

ـػىػؿ گ٥تگٍ  ًاناث ک ًمٝٱمی اف ٔت٩ ـػمی اورتاک ک  ةٍػ گ٥ت: های م

                                                           
ـ٤ی ٌالیت پنرىیـ، اپـیٲ  212 ٍناما، مٝ  2513ی



 
 

516 
 

 

 نلنه ىلس واليت پنخنري ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

٨ٍٳ  ًوٍػ؛ متاٳ ةاونؼگان ٌالیت پنرىیـ متٝٱ٪ ة می مٱیت ًلٍمین ػٰیٲ مـةٍٓ ة
 اؿ ػاوت: يةاوؼ. یک ةقؿگ ٨ٍمی ا٘ می تاذک

ـػٳ ةىا  ػؿ رستارس مىٍؿت ـانی  ًم ـانی ىنگ ـػنؼ. هاواؿ  های آینؼىای ٤ٝٱی ٌ نگ  ک

ـانی  ـػٳ:ایىنگ  ٤ٝٱی م

ـانی ک ًی، اورتاک کننؼگان ؿٌی لىای گـٌ ىػؿ ذـیان ةصخ  ٍانؼ ػؿ این ٌالیت  می ًنگ ت
ـػنؼ: هلتث ذنگ وٍػ، اواؿ   ک

 ٤ماػ ٌ ٦ِٝ شکٍمت مصٱی؛ 

 ـکقی ک ًٜؼٳ تٍذ ـػیؼ ًمنتز ة ًشکٍمت م ف پاٰیمی تتٝیْ آمیق گ  ؛ ٌهةٌـ

  ژہ٩٤ؼان ـػیؼ ًمنتز ة ًای تٍلٍٝی کى پٌـ  .  هةٱنؼ ؿ٤نت نـط ةیکاؿی گ

ٌٰتی فقاظ و رکىمتعاؼی ضعیف:  ـػ ِٝی٦ م٩امات ػ ـػٳ مصٲ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ٌ ٜمٱک م
ـػنؼ. آن ـػنؼ کيةـ م٩امات اتىا  وکایت ک ٌاؿػ ک ـػٳ مصٲ ىمٝیاؿ  ًة ًاٳ  ای فنؼگی م

ٌٰت، ٍٔؿی ک منی ًتٍذ ـػنؼياتىا  آن ًکننؼ. ػ ٌاؿػ ک ٍانمت کاؿ  می اٳ   ًای فیاػ ؿا ةىت
ـػٳ ٘ـ٣ این يظأـ ة   ػاػ. می انراٳىا  لاٯ ًمىتٍػ رشایٖ فنؼگی م

 مؼنی تؾکـ ػاػ: ًیک ٤ٝاٯ ذاممٝ
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ـػٳ ات ـػنؼ کيم ٌاؿػ ک ٤ماػ ػؿ این ٌالیت اف ٔـ٣ ةـظی اف م٩امات  ًة هم٩امات آٍٰػ ًاٳ 
ـکق ٌالیت کاةٲ شامیت منؼ ػؿ لٕض م پىتیتانی، ةاٜخ ا٤قایي  ًوٍنؼ. این گٍن می نیٌـ

ـػػ.  می ٤ماػ  گ

ـػ:  یک ةقؿگ مصٱی اػٜا ک

 :ًاؿ ػاوت کيمؼنی ا٘ ًیک ٤ٝاٯ ذامٝ

ـکقی ة ًاکرثیت اورتاک کننؼگان اػٜا ػاؿنؼ ک ظولت مؽکؿی: هععم تىح ٌٰت م ٌالیت  ًػ
 کا٤ی نؼاؿػ. ًپنرىیـ تٍذ

 اؿ ػاوت:ياػی ا٘يیک ٨ٍمانؼان الت٪ ذ

ٌٰت اواؿ  ـػ ک هیکی ػیگـ اف کاؿمنؼان ػ  :ًک

ـػٳ ٨ٍیاً ةاٌؿمنؼنؼ ک ٌِٝیت آؿاٳ  ًکننؼ ک می اػٜاىا  متنؼ. آنى"٨ـةانیان ٌٱض" ىا  آن ًم
ژہةین املٱٱی  ًتا ذامٝ هپنرىیـ، لتث وؼ ـای این  ای تٍلٍٝی ٌ اوت١اٯ کا٤ی ؿاى پٌـ ة

 م نمافػ. ـاىٌالیت ٤

 :ًاؿ ػاوت کيیک ةقؿگ ٨ٍمی ا٘
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ـانی وان ؿا ػؿ مٍؿػ ةیکاؿی ػؿ  تىفعىی و امتغال: ایه پؽوژہفلعان  اورتاک کننؼگان نگ
ـػنؼ.  هٌیژ  ًپنرىیـ ة  4۱۱۱لاٯ ذنگ ػؿ ٌالیت پنرىیـ  2۱ػؿ اؿتتآ ةا فنان مٕـس ک

 ٍ ٍانان نیاف ة هالت؛ ةـ ٜالٌ  ًذا گؾاوت ًػؿ ذمترٍی اوت١اٯ انؼ، ة ًک هةی کاؿ ػاؿنؼ.  ًذ
ـػنؼ کىا  آن ٍان ًاػٜا ک ـٌت اکرثیت ذ ـای ػؿیا٤ت ٤  ًای و١ٱی ةىان، این ٌالیت ؿا ة

ـػ مناةٝی ماننؼ مٝاػن، اشراؿ ٨یمتی ٌ آب ػؿ این ٌالیت  ًانؼ؛ ةا آنک ه٨ٍؼ کاةٲ تـک ک
ـػٳ ػؿ مٍؿػ ٩٤ؼان  ژہٌذٍػ ػاؿػ، م ای تٍلٍٝی ٌ تٕتی٪ آن ػؿ این ٌالیت وکایت ى پٌـ

 ػاؿنؼ. 

 :ًاناث گ٥ت ک ًمؼنی اف ٔت٩ ًیک ٍّٜ ذامٝ

 :ًاؿ ػاوت کيٍّٜی اف ٜٱام ا٘

 :ًاؿ ػاوت کياػی ا٘يیک ٨ٍمانؼان الت٪ ذ

ـنام ًای ظٍػ ؿا ةىلالس  ًؼین کى، تٝؼاػ فیاػ مراهةـٜالٌ  ػی ػی آؿ تصٍیٲ ػاػنؼ  ًة
ٌٰت وکایتىٌ ػؿ مٍؿػ ٜؼٳ  هةیکاؿ ةٍػ  مناینؼ.  می مکاؿی ػ

 ٌؿفػ: می اػی ؿٌی ممایٲ آتی چنین تإکیؼيیک ٨ٍمانؼان الت٪ ذ
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 :ًاػی گ٥ت کيیک ٨ٍمانؼان ػیگـ الت٪ ذ ًػؿ این فمین

ـانی  ًذؼا اف ممایٱی ک :های مؽظم اؾ آینعهنگؽانی  ـػٳ پنرىیـ نگ ػؿ ٧ٍ٤ تؾکـ یا٤ت، م
ـانی  ًـی کای ػیگى ـػنؼ: می "های آینؼىالم آن ؿا "نگ ٍان گؾاوت، مٕـس ک  ت

ـامٍوی ٌ تـک ؿ 1) ٌٰت ٌ ذامٝىربان مراى( ٤  ةین املٱٱی؛  ًؼین اف ٔـ٣ ػ
 ؼین.ىةین اٰصقةی مرا ً( مناٜف2)

ـامٍوی ؿ  ـػیؼ ًؼین منتز ةىربان مراى٤ ایتی ٌ مإیٍلیت گ  الت:  هناِؿ

ـػٳ گ٥تنؼ کىةین اٰصقةی مرا ًمناٜف ای ى ًای ػؿ شاٯ ا٤قایي ةین ػلتىتني  ًؼین: م
 ؼین پنرىیـ ػؿ آن ػظیٲىربان مراىؿ  ًػاؿػ کؼین ػؿ کاةٲ ٌذٍػ ىمعتٱ٦ نعتگان مرا

ـػٳ ؿٌی این ن٥ا٧ ا٘ می ـانی منٍػنؼ ٌ يةاونؼ. م ػٍٜی نعتگان  ًـاك ػاؿنؼ کىاؿ نگ
ـ٨ ًؼین ػؿ کاةٲ ممکن منتز ةىمرا ـػػ. ًایراػ ت٥  ٌ تني ػؿ ٌالیت پنرىیـ گ

ـانی ٜمؼ ًل ـکقی ٌ )2( شکٍمت مصٱی )1ٌذٍػ ػاؿػ: ) هنگ ربان ى( ؿ 3( شکٍمت م
 لیالی پنرىیـ:

ـاات ِٝی٦ م٩امات شکٍمتی وکایت  . رکىمت مزلی:1 ـػٳ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ٌ اذ م
 ػاوتنؼ.
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 :ًیک ةقؿگ ٨ٍمی گ٥ت ک

ـکقی ؿا ة . رکىمت مؽکؿی:2 ٌٰت م ـػنؼ. می مي"تتٝیْ" مت ًاکرثیت اورتاک کننؼگان ػ    ک
 اؿ ػاوتنؼ:ياػی ا٘ي٨ٍمانؼانان الت٪ ذ

ـػٳ گ٥تنؼ ک فیافی پنخنیؽربان ه. ؼ 3 ای ى ًای ػؿ شاٯ ا٤قایىی ةین ػلتىتني  ًم
 ؼین پنرىیـ ػؿ آن ػظیٲىربان مراىؿ  ًؼین ػؿ کاةٲ ٌذٍػ ػاؿػ کىمعتٱ٦ نعتگان مرا

ـػٳ ؿٌی این ن٥ا٧ ا٘ می ـانی منٍػنؼ ٌ يةاوؼ. م این ػٍٜی نعتگان  ًـاك ػاؿنؼ کىاؿ نگ
ـ٨ ًؼین ػؿ کاةٲ ممکن منتز ةىمرا ـػػ. ًایراػ ت٥  ٌ تني ػؿ ٌالیت پنرىیـ نیق گ

 اػی گ٥ت:يیک ٨ٍمانؼان الت٪ ذ

 ةؽای ىلس:  ؼاه هنلن .4
ـػٳ پنرىیـ ل٥اؿوات ىا ً ی، مٍاشتىای گـٌ ىػؿ رستارس ةصخ  ٌنؼ رسٌی نٙـیات، م ٌ ؿ

 ٌ ـای تإمین جتات، ٌٱض ػ ـػنؼ. آنية هامؼاؿ ٌ آینؼآتی ؿا ة ـمٕـس ک ـػٳ پنرىی ـای م ىا  رت ة
ـػنؼ:يةاالی ػٌ مٍٍِٛ م ـکق ک  م مت
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 ( اٌالس شکٍمت مصٱی؛ 1ٌ)
ـنام ً( ؿلیؼگی ة2) این ٌالیت  ًة هٌیژ  ًای تٍلٍٝی ٌ ا٨تٍاػی ػؿ این ٌالیت ٌ تٍذى ًة
ـػ ًتا ة ًک ـامٍوی لپ  الت.  هوؼ هشاٯ ةؼلت ٤

ـػٳ . اىالذ رکىمت مزلی:1 الاك  ًم٩ـؿی اکرثیت م٩امات ٌالیتی ة ًةاٌؿمنؼنؼ ک م
ٍاؿ ً، ةٱکًوایمتگی ن ٌاةٖ وعٍی الت  :ًةاوؼ. یک ةقؿگ مصٱی گ٥ت ک می ةـ الاك ؿ

ـنامىىا  آن ـ٤یت م٩امات تإکیؼ ى ًمچنان ؿٌی رضٌؿت اٌالشات اػاؿی ٌ ة ای اؿت٩ای ٘
 ٌؿفیؼنؼ. 

ٍانی اف ذامٝ  :ًمؼنی گ٥ت ک ًذ

مناةٞ رسواؿی  ای تىفعىی و اكتياظی ظؼ این والیت:ه ه.مالرظات ظؼ مىؼظ ةؽنام2
ٍا ـػٳ ظ گؾاؿی  ًان رسمایىماننؼ مٝاػن، اشراؿ ٨یمتی ٌ آب ػؿ پنرىیـ مٍذٍػ الت ٌ م

 ةاونؼ.  میىا ً ػؿ این فمین

 اظات مؽظم:هپینن .5
ـػػ تا اف ظٍیي ( 1) اٌالشات اػاؿی ػؿ شکٍمت مصٱی ةـ الاك وایمتگی اٜامٯ گ

ٍگیـی وؼ ـلتی ذٱ ای ى٤ٝاٰیت ( 3) ٤ماػ؛ ًٜٱی همتاؿف ( 2) ةاوؼ؛ هظٍؿی ٌ ٨ٍٳ پ
ـ٤یت؛ ژہگؾاؿی منالث ؿٌی  ًرسمای( 4) آمٍفوی اؿت٩ای ٘ ایراػ ( 5) ای تٍلٍٝی؛ى پٌـ

ـٌت  ـای آلیث ػیؼـاىای التعؼاٳ ٌ ٤ى٤ ٍ  هم آٌؿی شامیت ة ـػٳ، ةی فنان،  هتـین ٨رش م
ـػٳ الت٪ ذ ٍانان ٌ م  اػی ٌالیت پنرىیـ. يمٝیٍةین، ذ
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 والیتی ةؽای ىلس هنلن
 یونعیظاوالیت 
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 معؽفی .1
ٌامنیت ـامٍن ٌٱض  ـػٳ پی ـاػ ٜاػی اٜم ، ػٌؿ ػٌٳ گ٥تگٍ ةا م ـات ا٤ مبنٍٙؿ ذمٞ آٌؿی نٙ

ـػ ـای ٌٱض ًالت. این ن٩ى هانؼافی وؼ ؿاه اف فن ٌم ای کٱیؼی، ى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة
ٌنؼان ٜاػی يتن اف و 2۱۱ػؿذـیان گ٥تگٍ ةا تٝؼاػ شؼٌػ  ًؿاذٞ مبٍٍِٜاتی الت ک ـ

 ً، مٍاشتًذٱم 6ی ىای گـٌ ىةصخ ) الت. ها١٤انمتان ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ةؼلت آمؼ
گان این گ٥تگٍ  هننؼتن(. رشکت ک 21تن ٌ ذمٞ آٌؿی نٙـیات اف ٔـی٪ رسٌی ةا 1۱ةا 

ٍاٰی  ًوامٲ ا٨ىاؿ گٍناگٍن ذامٝ ٌٰم معتٱ٦ نٙیـ کاؿمنؼان لکتٍؿ مٱکی،  ایىاف 
ـاػ ػاؿای  ًای ذامٝى هةقؿگان ٨ٍمی، مٝٱمین مکاتث، مناینؼ مؼنی، ٜٱامء ػینی، ا٤

ٍٰیت ٌ ٍٜػت کننؼگان ة ـان ومٍٯ ًمٝٱ ـامٍؿ ٌ کیتی، منأ٪ کر  وٍنؼ.  می می

ـای ٌٱض ؿاه ًاین ن٩ى ـ يتٍلٖ و ًای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کى ًیا٤ت ًظالٌ ٌالیتی ة
ـنام شیخ ةـظی اف ًة ػایکنؼیٌنؼان  ـامٍن  ًمـشٱ ًة ـػٳ ا١٤انمتان پی ػٌٳ گ٥تگٍی م
ـػٳ نامیؼ ًٌٱض ک ـنام وٍػ" می همن ةٝؼ " گ٥تگٍی م تٍلٖ  ًرس تا رسی مٱی ک ًیک ة

ػؿ  ا١٤انمتانةىــ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩  ًی ذامٝىاً اػ ٌ وتکين 11
 ٌٱض ًن٩ى 34 ًیيی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تىا  تن ا١٤ان 45۱۱مىٍؿت ةا ةیي اف 

ـای  ـػیؼ ًیيت ـ ٌالیت ا١٤انمتانىة  .الت هگ

ـظٍؿػ ًؼ٣ ترقیى ًة ًاین ن٩ى ٍامٲ مصٱی ة ات) اىٌ تصٱیٲ ذامٞ ٜ  ؿاهٌ ونالایی ( مناٜف
  الت. هوؼ ًیيممؼ ٌٱض پایؼاؿ ٌ جتات ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ةاوؼ، ت ًشٲ منالث ٌ ٜمٱی ک

 ظوؼمنای والیت  .2
ـکقی )لنرتٯ   ـت٥ٞ م  ًذات الت ک هقاؿ ى ًایٱنؼ( مـةٍٓ ةىٌالیت ػایکنؼی ذقء فٌن م

ػؿ آن لکٍنت ػاؿنؼ. ٨تال ٌالیت ػایکنؼی ةعىی اف ٌالیت  ًای ویٝى هقاؿ ىٜمؼتا 
ـػٳ  ًاؿفگان ةٍػ، نٙـ ة ٍالت م ـمان ؿئین  ًة 2۱۱4ذٍالی  2۱تاؿیغ  ًة هقاؿ ىظ اجـ ٤

ٍالت  ًػؿذ ًٍؿ کـفی ةيذم ـػٳ ناوی اف میقان ذمٝیت ةاال ىٌالیت اؿت٩اء یا٤ت. ظ ای م
ـکق ٌالیت اؿفگان ًای نژاػی ةىا ةعأـ ناامنی ٌظىٍنت يٌٜؼٳ ػلرتلی آن  تـینکٍت، م

ٜتاؿت انؼ اف: ٌالیت  ًای مىرتک ػاؿػ کىةٍػ. ٌالیت ػایکنؼی ةا پنز ٌالیت کىٍؿ مـف 
ٍاٰی میتاوؼ ىٱمنؼ، ٠ٍؿ ٌةامیان. ٌالیت ػایکنؼی ػاؿای ىای ٠قنی، اؿفگان، ى ٌٰم ىت 
ی، لنگ تعت ٌةنؼؿ،ظؼیـ، کرـ يٜتاؿت انؼ اف: نیٱی، و ًک ـامٍؿ، اورٰت ان ٌ ـلتان، می

% ظاک 3کیٱٍمرت مـةٞ ٌػؿ شؼٌػ  175۱1کیتی. ٌالیت ػایکنؼی ت٩ـیتا ػاؿای مماشت 
 ؼ.ىػ می ا١٤انمتان ؿا تىکیٲ

٣ التىػایکنؼی ةا ػاونت آب ٌ  ٍاؿ ظٍػ مٌٝـ ػؿ فممتان ةمیاؿی ن٩آ ٠یـ  .ٍای ناگ
ٍاذ ًةاوؼ ک می ٨اةٲ ػلرتك ٍاػ ظٍؿاکی م ـػٳ این ٌالیت ؿا ةا ٜؼٳ أمینان اف م  ًم
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ٍاُؿ اؿاِی ٌ رشایٖ لعت ذٍی می  ًاین ٌالیت اف ذنت لافػ. ةنا ةـ ػٌؿ ػلت ةٍػن، ٜ
ـات ـ٤یت ٌ  هةاوؼ. اػاؿ  می ػؿ متاٳ ذـیان لاٯ آلیث پؾیـ ةرشی ظٕ ٌالیتی ةا ٩٤ؼان ٘

 مناةٞ ػچاؿ الت.

 لایـ ٌالیات کىٍؿ کمرت ًمنأ٪ نا امن ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ اما میقان آن نمتت ة
ـامٍؿ ٌ ةعي ذنٍةی ٌالیت ػایکنؼی نا امن  ظًٍٍ ًؼ.ةةاو می ٍاٰی می ٌٰم ةعي رش٨ی 

 ًٔاٰتان ایک هٌیژ  ًٱمنؼ ةىتٍلٖ ٜنارصی اف لمت ٌالیت اؿفگان ٌ  هانؼ. لاشات متؾکـ 
ـنام ٍآٳ ـاهىلیالی انؼ ٌ مصالت ةافؿلی ٠یـ ٨انٍنی ؿا ػؿ ممیـ وا ًػاؿای ة ةا انمؼاػ  ت

ٍگیـی افػلت ؿلی ة ـاهىای م٨ٍتی این واى ـای ذٱ ٍاػ ٠ؾایی کنؼ ًة اؿ ٌ فٌن ىةافاؿ م
ـاؿ ػاوت ًکننؼ تصت شمٱ می ذنٍب ایراػ ٌٰت ةـ ةعي  الت. ٨ً ِمن ٩٤ؼان کنرتٌٯ ػ

ـان ٌ گیقاب ؿا ىا  ای ذنٍةی این ٌالیت، ٤ىاؿى ن ةـ مناةٞ اػاؿی ٌالیتی کر ی ؿٌف ا٤ٌق
 الت.  هنیق ةاؿ آٌؿػ

ان ذمٝیت ٌالیت ػایکنؼی ٌذٍػ نؼاؿػ اما آماؿ ت٩ـیتی نٍف کؼاٳ آماؿ مىعَ اف میق ى
تا  65۱۱۱۱ةین  هوؼ ًاف لٍی ةقؿگان ٨ٍمی، وٍؿای ٌالیتی ٌم٩امات ٌالیت اؿائ ًک

% 5،هقاؿ ى% 9۱میتاوؼ. ةٱصاٗ نژاػی لاکنین ٌالیت ػایکنؼی ٜتاؿت انؼ اف:  7۱۱۱۱۱
ی ػؿ ذنٍب ٌالیت ای من٩ٍٕی ٨ٌٍمىی ةـظٍؿػ ىـ افگاى% پىتٍن. 2% لیؼ ٌ 3ةٱٍچ، 

ـان( ة ـػمی ک ًػایکنؼی )کر ـایي ة ًشامیت م ٱمنؼ ٌ ىٔاٰتان ػاؿنؼ اف م٨ٍٝیت  ًگ
ٍای ػایکنؼی  می اؿفگان ة٨ٍٍٛ ٌٰم ـامٍؿ ةقؿکرتین  ٍاٰی می ٌٰم پیٍنؼػ. ةٱصاٗ ذمٝیت، 

 ات فنؼگی میکننؼ. ى% ذمٝیت ػایکنؼی ػؿ ػ99.3( ٌ 16.4میتاوؼ )

 تزلیل مناؾعات وعىامل آن هتخؿی .3
ـػٳىةصخ گـٌ  ػؿ ذـیان وي  21تن ٌ رسٌی نٙـیات ةا 1۱ةا  ًمٍاشت، ی ممت٩یم ةام

ـػٳ ٌ ن٩آ معتٱ٦ ٌالیت ػایکنؼی ؿا ػؿ ةـ  2۱۱ذمٝا شؼٌػ  ًتن ک ن٥ـ افمتاٳ ا٨ىاؿ م
ٌاِض وؼ، ک ـنؼ  ای ىای ٌالیت ىٌالیت ػایکنؼی متإجـ اف ایراػ نا امنی اف مـف  ًمیگی

ٌناػیؼى ٍاؿ  ـ٤نت شکٍمت م همر ـػٳ ىا، ىا ٌةـظٍؿػيـکقی میتاوؼ. ٜٱیـ٠م نقاٜگ مچنان م
ٍافن، شٍّؿ گـٌ ياف ٌؿٌػ کٍچی ـ٨انٍنیىا، ٤ماػ اػاؿی، ٜؼٳ انکىا٣ مت ، ای ممٱض ٠ی

ـتی ةىای لیالی، مىکالت ىؿ٨اةت   میتاوؼ. ؿاهػٰیٲ ناامنی ػؿ ممیـ  ًکاةٲ ة ًای مما٤

 ا(ها )نؿاعهانىاع ةؽصىؼظ
ٌالیت ای امنیتی افغان: هةین عنارص مضالف ظولت ونیؽو  های مقلزانهةؽصىؼظ 

ٜمؼتا لاشات  ًٱمنؼ ٌ اؿفگان ػاؿػ، کىای ٠قنی، ىػایکنؼی مـف مىرتک ٍٔالنی ةاٌالیت 
ـاؿػاؿنؼ کىمـفی کامال ٨ٌمامً تصت کنرتٌٯ نیـٌ  ٌٰت )ٔاٰتان( ٨  ًػلت ة ًای معا٦ٰ ػ

لافنؼ. ٜمؼتاً  می ةاالی ػایکنؼی میقنؼ ٌ ٌِٝیت امنیتی ؿا ناامن ًشمالت ممٱصان
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 ٌ ٌٰت شٍّؿ گمرتػىنیـ ٍاٰی های معا٦ٰ ػ ٌٰم ٌ گیقاب ٌالیت  ًای چاؿچیني٤ٌٝاٯ ػؿ 
ـان ٌالیت  ٍاٰی ةا٠ ٌٰم ـلتان ٌالیت ٠قنی ػاؿنؼ کىاؿفگان،  ٍاٰی اذ ٌٰم اف این  ًٱمنؼ ٌ

ٍاٰی ًن٩آ ة ـامٍؿ ٌاليٌٰم ـان، ظؼیٌـ می  ًشمالت ممٱصان ًیت ػایکنؼی ػلت ةای کر
ٍاٰی ًٜٱی ٍاػ ان٥راؿی تٝتیيٌٰم ٍ ؿاىػؿ ممیـ  هوؼ ًا ٌ ذالافی م ٌالتی میقننؼ ٌ اای م

ٌاکني اف لٍی م٩امات ٌالیت يةٝؼ اف ٤ٝاٰیت ای ٠قنی، ىای تعـیتی ةؼٌن کٍچکرتین 
ـػنؼ. متاٳ  هپناگا ًٱمنؼ ةىاؿفگان ٌ  ٍاٌالتی کى ؿاهامن ظٍػ ةـ میگ  ًػایکنؼی ؿا ة ًای م
ممؼٌػ  ًٱمنؼ ٌٌٲ میکننؼ تصت کنرتٌٯ ٔاٰتان الت. ػؿ فمان ٔاٰتان ةىاؿفگان ٌ 
ٍاٌالتی ةى ؿاهمنٍػن  ىا  ٌؿفنؼ ٌ اف مٍتـ می گان ػایکنؼی متاػؿت هؿٌی ةاونؼ ًای م

ٍان ٜامٲ ٤ىاؿ ماٰیات اظؾ ـػٳ ٜاػی ةٝن  ؼا٣ ظٍػ ػلت یاةنؼ. ىا ًمناینؼ تا ة می م

ـان ى ؿاهػؿ گ٥تگٍ اف ممؼٌػ منٍػن  کان هرشکت کننؼ ٌکر ٍاٰی کیتی  ٌٰم ٍاٌالتی  ای م
ٌاؿفگان منتىای ٨نؼىةمٍی ٌالیت  ًظربػاػنؼ ک ا اف لٍی ٔاٰتان ىةاؿ  ًی میىٍنؼ کياؿ 

ـػٳ ممؼٌػ وؼ ًة ٍالت  2۱13ػؿ لاٯ  .الت هؿٌی م ـان ظ ٍاٰی کر ٌٰم ـػٳ  ٔاٰتان اف م
 نؼ. ىػ ًای ا١٤ان ظامتىنیـٌ تقاف ػؿ آٌؿػ ٌ ةصٍّؿ ىا ًةیـ٧ ٔاٰتان ؿا ة

 یک ٜامل ػینی یاػآٌؿػ وؼ:

ٌکانؼاؿ:  ػ

ات ػؿؿاةٕ :ها گان مزل و کىچی ظؼكتال علفچؽ همناؾعات ةین ةامنع ا ىةا ٜٱ٥چـ  ًمناٜف
ـاگا  اف ٨ٌٍٛ ًلاٰ ًمىگان مصٲ ٌ کٍچی تاؿیغ ٍٔالنی ػاؿػ.  ها( ةین ةاونؼى ه)چ
ٍاٰی يا ػؿ ٤ٍٲ ةيةین لاکنین ةٍمی ٌ کٍچی ًای ممٱصانىةـظٍؿػ  ٌٰم اؿ ٌ تاةمتان ػؿ 

                                                           
ٌکیتی  ةصخ گـٌىی 213 ـان  ٍایيای کر ٌٰم  1۱13 می 7ةا مناینؼه 
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ـامٍؿ ػؿ مٍؿػ ٜٱ٥چـ  ات ناوی اف ٜٱ٥چـ  می ا گقاؿهىمی ا یکی اف اٌٱی تـین ىؿلؼ. مناٜف
ات ػؿ ػایکنؼی ة ٍاؿػ مناٜف ـامٍؿ ػاؿای مـف مىرتک ةین  می شماب ًم ٍاٰی می ٌٰم آیؼ. 

ـلتان ٠قنی الت ک ٍاٰی اذ وٍػ. ػؿ  می ای ممٱض ػؿ گیـيی ةاکٍچیىـ اف گاى ًٌٰم
ـکقی انت٩اػ ٌمتذـیا م ةؼلت ػاونت شکٍمت ين گ٥تگٍ رشکت کننؼ گان اف شکٍمت م

ـکقی ػؿ ا٤قایي ایراػ ػومنی ةین لاکنین ةٍمی ٌ کٍچی ٌ يم ـػنؼ   همچنان رشکننؼىا ک
ـػ ک وان اف کٍچی ًمنٍٙؿ تٍلٝ ًٔاٰتان ة ًگان اػٜا ک کننؼ تا منأ٪  می ا شامیتي٨ٱمٌـ

ٍاؿ مـفی ؿا نا امن لافػ.  ن

 ؼگان:رشکت کنن

گان اف ن٥ٍؽ اشقاب لیالی ةاالی  هػؿ ذـیان گ٥تگٍ، رشکت کننؼ فیافی:ای هؼكاةت 
ـػٳ ةمٍی ةـظٍؿػ  ـػٳ ٌ ل٧ٍ ػاػن م ـػنؼ.اوعاً پٍؿن٥ٍؽ ىم ای ظىٍنت آمیق ؿا تأئیؼ ک

ـػٳ الت٥اػ ـاییؼ ظىٍنت ًةّٝی ا٨ٌات ة ًلیالی میکننؼ ک هلیالی اف م ةاٜخ  هگ
ـػٳ میىٍػ. رشکت کننؼگان:  فظمی وؼن ٨ٌتٲ م

215

ٌ ای مقلس غیؽكانىنی: هپ هگؽو  ـ٨انٍنی، شٍّؿ گمرتػى هگـ ٌگؾاؿ  های ممٱض ٠ی ٌ گىت 
ٍٰین ٨اػؿ ة ًآفاػان انیمت ٌةنصٍی ػؿ تٝامٲ ةا يکنرتٌٯ آن ًػؿ ٌالیت ػایکنؼی ػاؿنؼ. پ

ـاؿ ػاؿنؼ ک ٍٰین ٨ ٌگؾاؿ وان مصؼٌیت ایراػ نکنؼ. ٜمؼتا گـٌ  ًپ ـگىت  ای ممٱض ى هة
ـ٨انٍنی ذنگ لاالؿان لاة٪   نربػ ًای ػاظٱی ةىمؼیگـ ػؿ ذـیان ذنگ ىةا  ًمتنؼ کى٠ی

ٌ  می ـػیؼ ًم ػؿ ٌؼػ انت٩اٳ گیـی اف ؿ٨یث )ػومن( کىنٍف ىتاظتنؼ  ـتکیث ٨تٲ گ ةٍػ  هم
ن٥ٞ وان کمپاین منایؼ  ًمیکننؼ تا ة ًیيا پٍٯ تيآن ًمیتاونؼ. ةّٝی ا٨ٌات اّٜاء پاؿملان ة

                                                           
ـلتان  ةصخ گـٌىی 214 ٍاٰی وي ٌٰم ـػٳ ػؿ   2۱13ذٍالی  4ةام
ـلتان  ةصخ گـٌىی 215 ٍاٰی وي ٌٰم ـػٳ ػؿ   2۱13ذٍالی  4ةام
ـلتان  ةصخ گـٌىی 216 ٍاٰی وي ٌٰم ـػٳ ػؿ   2۱13ذٍالی  4ةام



 
 

528 
 

 

 نلنه ىلس واليت ظايونعي ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ٌا ػاؿ ة ًـػٳ ؿا ةا ميٌ آن کننؼ ٌ این ؿٌوی  می ن٥ٞ کانؼیؼ مىعَ ًاظؾ ؿای ة ًفٌؿ 
ـ٨انٍنی تٍذى هػاؿػ. گـٌ  ًتا کنٍن اػام 2۱۱4اف لاٯ  ًالت ک ٨انٍن ٌ  ًة ًای ممٱض ٠ی
 ا ػؿ ٌؼػ منا٤ٞ وعٍی وان الت. شاذی یک تن متن٥ؾ ٨ٍمی: يکننؼ تن منی ةىــش٧ٍ٩ 

 نٍف یک چاٰيى٨ٍمیت  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًرشکت کننؼگان ةتی: هتعيتات كىمی و مػ
ٍاؿ ىلافػ.  می ٌالیت ػایکنؼی ؿا متإجـ ًةقؿک الت ک ٔاٰتان اف منأ٪ پىتٍن نىین  هم

ٱمنؼ ٌ ىای يمیکننؼ اما م٩امات ٌالیت ًٱمنؼ ٌ اؿفگان( ةاالی ػایکنؼی شمٱىای ى)ٌالیت 
ـٔاٰتان نىانىاؿفگان  ـاة ٌاکنىی اف ظٍػ ػؿة ای مصٱی ىنؼ. ةی میٱی شکٍمت ىػ منی یچ 

 گـ ایراػ ناامنی ٌةی جتاتی ػؿ ػایکنؼی الت. رشکت کننؼ گان: ٱمنؼ ٌ اؿفگان نىانى

218

 اهعىامل ةؽصىؼظ
ٌٰت مىکٲ رضىؼ ظالتان و عنارص مضالف ظولت:   شٍّؿ ٔاٰتان ٌ ٜنارص معا٦ٰ ػ

ٌت ـای امنیت ةيآ٤ـین  ا ةا شکٍمت ا١٤انمتان ػظیٲ ػؿ يآیؼ. ٜمال آن می شماب ًؼیؼ ة

                                                           
ٍاٰی ظؼیـ  217 ٌٰم ـػٳ   2513 می 8ةصخ گـٌىی ةا م
ٌکیتی  ةصخ گـٌىی 218 ـان  ٍایيای کر ٌٰم  1۱13 می 7ةا مناینؼه 



 
 

529 
 

 

 نلنه ىلس واليت ظايونعي ؽامىن ىلسیمؽظم افغانقتان پ یگفتگى 

ٌجتات ٌةا نیـٌ يیک ت ًمتنؼ. ٔاٰتان مبحاةىذنگ  ای امنیتی ىؼیؼ ةقؿک ػؿ م٩اةٲ ٌٱض 
ـنٙامیان ؿا  ًمتنؼ کىا١٤ان ػؿ گیـ ذنگ   لافػ.  می ؼ٣ ٌمتإجـى٠ی

ٌٰتیىاػ ي٤ماػ اػاؿی ػؿ نفقاظ اظاؼی:   های ٜؼٰی ٨ٌّای کمرتػىاػ يظٌٍٍا ػؿ ن، ای ػ
ـمین، مصٍ  ًمصاکم ً، ةتٕتی٪ ٨انٍن ًاػ ٜؼٰی ٨ٌّای مکٱ٦ ةيالت. ن کىانؼن مر

ـػٳ الت. اما ن ٌآؿامي م ای ممئٍٯ اف ىاػ ي٤ماػ اػاؿی، تأمین ٜؼاٰت اذتامٜی، امنیت 
ای ٜؼٰی ٨ٌّای ٜاذق اف تٕیت٪ ٨انٍن، ةؼٰیٱی ػظیٲ ىاػ يػاؿنؼ ٌ ن ًتٕتی٪ ٨انٍن ٤اٌٱ
ـػٳ ٌ شکٍمت  ًشتی ةاٜخ ایراػ ٤اٌٱ ًػؿ ٤ماػ اػاؿی کىا  اػيةٍػن ظٍػ این ن ةین م

الت ٌ ػٰیٱی  همیقان ٤ماػ گمرتػ ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًالت. اکرثرشکت کننؼگان ة هوؼ
ـػ  ٍٛا ىاٌٱی ناامنی ناوی اف ؿٌیک ـکقی الت ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن ان ای ػؿٌن شکٍمت م

 ظىٍنت میىٍػ. رشکت کننؼ گان:

219

225

221

ـتـین ٌالیت فلؽ، ةیقىاظی و ةیکاؼی:  ای کىٍؿٌ میقان ةی ىٌالیت ػایکنؼی یکی اف ٩٤ی
ـػٳ   ًاف ٩٤ـ ؿنز میربنؼ. اکرث ٨ّایای ذنای ناوی اف ٩٤ـ الت. تٍؿٳ نمتت ةکاؿی ةاال ٌم

ـاةی يٌالیت ًة٩ی ٍاٌالتی، ؿیقه ةـ٣ ٍٔالنی مؼت شتی ػؿ ٤ٍٲ ؿاىا ةؼٰیٲ ظ ای م
یکی  ًاین ةاٌؿةٍػنؼ ک ًمیىٍػ. رشکت کننؼگان ةىا  ؿاهانمؼاػ ٍٔالنی  ًفممتان منرـ ة

ٍاػی ٌةی  ـٌت، اشقاب  هکاؿی الت. ةاالت٥اػاف ػالئٲ اٌٱی ناامنی ٩٤ـ، ةیم اف این ٤
ـ٨انٍنی ذى هلیالی گـٌ  ٌايای ممٱض ٠ی ؼا٣ وعٍی وان اف ىت ةؼلت آٌؿػن منا٤ٞ 

ـاػ ٩٤یـ لٍء الت٥اػ ٌکیٲ مؼا٤ٞ: ها٤ " میکننؼ. 
ـمّمن ؿا مای 222". اٌٱی ناامنی ػؿ  ًػؿ اکرث ذٱمات گ٥تگٍ رشکت کننؼگان ٩٤

                                                           
ـلتان  ةصخ گـٌىی 219 ٍاٰی وي ٌٰم ـػٳ ػؿ   2۱13ذٍالی  4ةام
ـػٳ ػؿ نیٱی، ػایکنؼی،  225  2513ماؿچ  9ةصخ گـٌىی ةا م
ـػٳ ػؿ نیٱی، ػایکنؼی،  221  2513ماؿچ  9ةصخ گـٌىی ةا م
ـػٳ ػؿ نیٱی، ػایکنؼی،  222  2513ماؿچ  9ةصخ گـٌىی ةا م
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ٌاف شکٍمت ةؼٰیٱی ٜؼٳ لاظتاؿ پالن مىعَ ػؿ ذ ـػنؼ  ت يٌالیت ػایکنؼی ٨ٱمؼاػ ک
ـػنؼ. ىکا  ي ٩٤ـ انت٩اػ ک

ذى٤ـ  ًمٝا٤یت تتؼیٲ ة نگ معافیت وععم تعتیم كانىن:هفؽ   ًٌکمرت ة هوؼ ًنگ مٌـ
ـػٳ ناامیؼ الت، ٤کـ میکننؼ ک هنگ ٜکن اٰٝمٲ نىان ػاػىاین ٤ـ  مٝا٤یت  ًمیىٍػ. م
ذنگ لاالؿان  ًاف لٍی شکٍمت شامیت میىٍػ. ٨انٍن ٌ ٜؼاٰت ة ًکنگ الت ىیک ٤ـ 

ـنؼ. این تن ـػٳ ٩٤یـ الت کيٌ ذنایت کاؿان فٌؿمنؼ ؿةٖ منیگی ٜؼاٰت  ًمصکٍٳ ٌ ة ًا م
ٌن ًشکٍمت مصٱی، ن ًمیىٍػ. رشکت کننؼگان یاػ آٌؿوؼنؼ ک هکىانؼ ـکق ٌالیت   ًػؿ م

ٍاٰی ٌٰم ٌتاله میکنؼ کنگ مٝا٤یت ى٤ـ  ًٜٱی همتاؿف  ًامٍمم ةيػؿ  مکاؿی ى ًمیتاوؼ 
ػؿ م٩اٳ  ًاین ٌلیٱ ًنگی ظٍػ ؿا ةا ذنگ لاالؿان ٌ لیالت مؼاؿان ش٥ٚ کنؼ تا ةىامىٌ 

 ًمصاکم ًذنایت کاؿ ٌذنایت کاؿ٨ؼؿمتنؼ ة-نٍف کؼاٳ ذنگ لاالؿىظٍػ ةا٨ی مبانؼ. 
ـتکیث ٨تٲ وؼ ًالت ػؿ شاٰیک هنىؼ هکىانؼ این ةاٌؿ  ًالت. رشکت کننؼگان ة هم
 ًلافػ ٨ٌـةانیان ؿاتىٍی٪ میکننؼ ک می نگ مٝا٤یت امنیت ؿا متإجـىتؼاٌٳ ٤ـ  ًؼ کةٍػن

ٍان آظـین  ـ٨انٍنی متىکٲ اف ى هانت٩اٳ ذٍی ةقننؼ. گـٌ  ًشٲ ػلت ة ؿاهةٝن ای ممٱض ٠ی
ؼػ انت٩اٳ ذٍی اف ؿ٨یث ة ًذنگ لاالؿان ٌ تت ٌتٝؼاػ اف ٨ـةانیان نیق ػٌؿ  ًکاؿان الت 

ـ٨انٍنی ى همکاؿی این گـٌ ى  متنؼ. ىای ممٱض ٠ی

ـان ٌپاکمتان ػؿ ذـیان معاصالت ةیؽونی:  اکرث اشقاب ؽی ن٥ٍؽ ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ػؿ ای
ـ٤ت ًاو١اٯ وٍؿٌی ة ـان ٌپاکمتان يالت. لاٰ ًا١٤انمتان وکٲ گ ا این اشقاب اف لٍی ای

ـان ٌپاکمتان( تاله میکننؼ کيٌآن هشامیت وؼ  ًةاف ٔـی٪ ناامن لاظنت کىٍؿ  ًا )ای
نی متاٳ ٌالیت ًمنا٤ٞ وان ػلت یاةنؼ. ػؿ نتیر ٍاىا  مؼاظالت ةیٌـ ؼ وؼ. رشکت ىمتإجـ ظ

 ًای ظاؿذی الت کىکىٍؿ  هکننؼگان یاػ آٌؿوؼنؼ: ٔاٰتان ٜامٲ ظىٍنت ٌ ػلت نىانؼ
ـان اف ٔـی٪ ٜٱامء ػینی ٌ  ًگان ا٤قٌػنؼ ک هم میقنؼ. رشکت کننؼىٌِٝیت امنیتی ؿا ةـ  ای

ٌاةمت ـان ػؿ ٌالیت ػایکنؼی مؼاظٱ ًة ًاشقاةی   کنؼ.  می ًای

ـ٤ؼاؿان ظٍػ کارؿاب فیافی:  ٌاف ٔ ـػٳ ن٥ٍؽ ػاؿنؼ  ػؿ ػؿٌن  ًاشقاب لیالی ةاالی م
اف ػایکنؼی  ًکننؼ. اّٜاء پاؿملان ک می متنؼ شامیتىشکٍمت مصٱی ٌ وٍؿای ٌالیتی 

ی التعؼاٳ کاؿ انؼ شت ًیا٤ت ؿاهپاؿملان  ًمناینؼ اؿ ٔـی٪ اشقاب لیالی ة می مناینؼگی
ـػتا اف شٍّؿ آن ًمنؼان ظؼمات مٱکی ة ا ػؿ ػؿٌن يشامیت اشقاب لیالی ٌٍؿت میگی

 مناینؼ. هن٥ٞ وان الت٥اػ ًشکٍمت مصٱی ة

ٌٰتی مؼاظٱ ؿػ وؼنؼ: متاٳ اّٜاء پاؿملان ػؿ امٍؿػ میکننؼ. م٩امات  ًرشکت کننؼگان یاػ ٌآ
ٍاٰ ًةٱنؼ پای ٌٰم ٌئمای ؿیالتًا ٨ٍمنؼان امنیي) مکاؿی ةا اّٜاء ىتؼاٌٳ  ًا( مرتٍؿ ةي، ؿ
ٍا ًا ٌ٘ی٥يمتنؼ ػؿ ٠یـ این ٌٍؿت آنىپاؿملان  نؼ ػاػ. تؼاٌٳ چنین ىی وان ؿا اف ػلت ظ

ٍاٯ ـػػ.  می مؼاظالت من٥ی و٥ایت، شاکمیت ٨انٍن ؿا فیـ لئ ـػ ٌ ةاٜخ ایراػ ناامنی میگ  ة
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ٌالیت ػایکنؼی ٜمؼا تٍلٖ شکٍمت  ًاین ةاٌؿ ةٍػنؼ ک ًرشکت کننؼگان ةتتعیض: 
ـ٤ت ـاؿ گ ـکقی مٍؿػ تتٝیْ ٨ ـای ةـظی  ًفمین الت. ةی میٱی شکٍمت ًم ـٌت ة لاف ٤

ـاػ الت ک ـکقی ا٨ؼاٳ ة ًا٤ ل می م فػن امنیتية ًاف ػؿٌن شکٍمت م  ًکننؼ تا پٌـ
ٌ اظتال٣  ًانکىا٣ ٌالیت ػایکنؼی ؿا متإجـ لافػ. تتٝیْ ػؿ ن٥ن ظٍػ ٜامٲ ایراػ ٤اٌٱ

ـػٳ میىٍػ کة ةـظی ػؿ  ًػنتاٯ ػاؿػ ٌلتث میىٍػ ک ًناؿیاِتی ؿا ة ًین شکٍمت ٌم
ـاةـ شکٍمت ٨یاٳ کنؼ. رشکت کننؼگان ة ـػاوت ةٍػنؼ ک ًة  ًتتٝیْ ٨ؼٳ ة ًاین ة

 ذٱٍةمٍی ناامنی ٌ ةی ٜؼاٰتی اذتامٜی الت. 

  ىلس هففاؼمات مؽظم و نلن .4
ل ـػٳ ل٥اؿوات ٜمٍمی ؽیٲ ؿا مبنٍٙؿ ػظیٲ لاظنت شکٍمت،  ًاف ٔـی٪ پٌـ گ٥تگٍ، م

ا ػؿ يای الالی نقاٜى ًای مؼنی ػؿ مٕـس لاظنت ؿیىىاػ يای ةین املٱٱی ٌ نىاػ ين
 ٌالیت ػایکنؼی ػؿ ٨تاٯ ٌٱض اؿاء ػاػنؼ:

ـػنؼ کياکرث رشکت کننؼگان پىن ای امنیتی:هاظ هن تتلىی ای امنیتی ا١٤ان ىنیـٌ  ًاػ ک
ـنا امنیيشامیت ٌةا لایٲ مٍؿػ نیاف ترةایؼ  ٤ائ٪ آیؼ. ػؿظًٍٍ ػایکنؼی ىا  یق وٍنؼ تا ة

ٍاؿمـفیى ًتٝؼاػ پٍلت ٌاؿػٌی مٱی ػؿ ن ٍٰین  اذم ٜنارص يا٤قایي یاةؼ تا اف تىا  ای پ
ٍگیـی ةٝمٲ آیؼ. ٌٰت ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ذٱ   معا٦ٰ ػ

ٍااحتامعی و اكتياظی:  ععالت هتىفع هتلىی اػ يفن ٌ ةؼٌن تتٝیْ. نایراػ انکىا٣ مت
ٌٰتی ٌ شکٍمت ى انکىا٤ی  ًای ا١٤انمتان ةایؼ ةٍػذىای مصٱی ػؿ متاٳ ٌالیت ىای ػ

ـای انکىا٣ ٌةاف لافی ٌالیت ًمماٌیان  ًای وان ػؿ یا٤ت مناینؼ ٌ تتٝیْ ؿا ةعأـ ت٩ٍیية
ی کىٍؿ مصٍ منایؼ.  ٌشؼت مٱی ٌمتامیت اِؿ

ـ٤ت ةاٌؿ منؼ  همىٍؿ  ًکمانی کةااکرث ؼعایت رلىق ةرشو راکمیت كانىن:  ٌٍؿت گ
ایت ش٧ٍ٩  ًةٍػنؼ ک آٌؿػ.  می اؿم١ان ًمٝا٤یت ٌٱض ؿا ة ًٌ پایان ػاػن ةةىــ ٜؿ

ٍاٳ تأمین میکنؼ. ةى اٌٍٯ الالمی اشرتاٳ وٍػ. ٌٱض نتایؼ  ًمچنان ٜؼاٰت ؿا ةین متاٳ ا٨
ـای ذنایات ـػ. ًی ةىی ػىای آگاىمٝا٤یت ةاوؼ. کمپاین  پٍویىی ة  ن٥ٞ فنان ٌٍؿت گی

شٲ ػامئی  ؿاهتٕتی٪ ٨انٍن الالی  ا و مؽظم ةىمی:همناؾعات ةین کىچی هپایان ظاظن ة
ـػٳ ةٍمی ػؿ ا١٤انمتان میتاوؼ. شکٍمت مرتٍؿ ةينقاٜ ًٌپایان ػاػن ة  ًا ةین کٍچی ٌ م

ـای کٍچی ًیيت ٍگـی يفمین ة ـػٳ ةٍمی ذٱ ا الت تا اف ةـظٍؿػ ظىٍنت ةاؿ ةین کٍچی ٌم
 ٲ آیؼ. ةٝم

ت تؼاٌٳ شاکمیت مرشٌٛ ٌشاکمیت ٨انٍن، يذ نگ معافیت:هو فؽ  فقاظ هپایان ظاظن ة
ـػٳ ا١٤انمتان ىپایان ػاػن ٤ماػ اػاؿی ٤ٌـ  ًشکٍمت مرتٍؿ ة نگ مٝا٤یت الت تا متاٳ م

ٍاذ  نىٍػ. ًػؿ فیـ چرت ٨انٍن مماٌی فنؼگی کننؼ ٌةا ةی ٜؼاٰتی اذتامٜی م
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 اؿت٩اء ٌمصا٤ٙت وٍػ. شکٍمت ةایؼ ش٧ٍ٩ فنان ةایؼ اؾ رلىق ؾنان: مزافظتاؼتلاء و 
ـا ی فنان ٤ً فمین ٌا٨تٍاػی ػؿ ـاىی ة م منایؼ تافنان ػؿ متاٳ امٍؿات اذتامٜی، لیالی 

ـنؼ. ػؿ يکىٍؿ ل ـػ ٌ ػؿ تٍمیم  همىٍؿ  ٌٱض ةافنان ًپـٌل ًـ مـشٱىم ةیگی ٌٍؿت گی
ةایؼ  ًتاکنٍن ػؿ ٨تاٯ ش٧ٍ٩ فنان تص٩٪ یا٤ت ًای کىیم وٍنؼ. ػلت آٌؿػ يا ليگـی

 مصا٤ٙت وٍػ.



 




