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پینگفتاؼ
گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض یک اةتکاؿ ةی نٙیـ تصت ؿىربی ا١٤انىا الت،
اةتکاؿی کً ػؿ آن ا١٤ان ىای ٜاػی اٜم اف مـػان ،فنان ٌ ذٍانان ٤ـٌت این ؿا ػاوتنؼ تا
ػیؼگاه ىای وان ؿا پیـامٍن ٌٱض پایؼاؿ ،مٍاٰصً ،امنیت ،انکىا ٣اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی،
ش ٧ٍ٩ةرش ٌ شاکمیت ٨انٍن ػؿ ا١٤انمتان اف ٔـی ٪متاشحات ٤ـاگیـ ةیان مناینؼ .ةا تکیً
ةـ اٜامؿ ٌٱض ٌ ذٱٍگیـی اف معاٌامت ،ةـنامً گ٥تگٍی مـػٳ ،ا١٤انىا ؿا ػؿ مصـا ٧این
٤ـآینؼ ٨ـاؿ ػاػه ةؼینٍلیٱً مـػان ،فنان ٌ ذٍانان ؿا تٍانایی میةعىؼ تا آنيا ظٍػوان ةً
ػاػظٍاىان ٌٱض متؼٯ گـػنؼ .یافػه نياػ  /وتکً ىای 1ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةرش ا١٤انمتان ةا تميیٲ ٌ ىمکاؿی اذـایی اف ذانث ىیئت مٝاٌنت مٱٲ متصؼ
ػؿ ا١٤انمتان (یٍناما) مٱتقٳ ةً اذـای متاٳ متاشحات مـػٳ ػؿ ذـیان مـشٱً اٌٯ ٌ ػٌٳ
گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ةٍػنؼ .ةـنامً گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض اف آ٠اف آن ػؿ اٌاظـ  2۱11تا امـٌف ،شؼٌػ ةیي اف  6۱۱۱ا١٤ان اٜم اف مـػان ،فنان ٌ
ذٍانان ؿا مٍ٩٤انً ةا ىم ذم ٞمنٍػه ،ػیؼگاه ىای آنيا ؿا ةـای پاٰیمی لافان مٱی ٌ ةین
املٱٱی التعـاد ،تٍ٩یت ٌ رشیک گـػانیؼه الت.2
مـشٱً اٌٯ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ،وامٲ  78متاشخ گـٌىی ةٍػ کً ػؿ
ٌ 31الیت 3اف متاٳ ٌ 34الیت ا١٤انمتان تؼٌیـ یا٤تً ةٍػ ٌ ةیىرت اف  15۱۱تن مـػ ،فن ٌ
ذٍان ا١٤ان اف گـٌه ىای معتٱٍ٨ ٦می ٌ ةمرتىای اذتامٜی -ا٨تٍاػی ػؿ آن ةا ىم

 .1یک کمیتً گـػاننؼه تصت ؿىربی ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان متىکٲ اف  ،ٍّٜ 12امٍؿ ىـ ػٌ مـشٱً 2 ٌ 1
گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ؿا ؿىنامیی ٌ رسپـلتی منٍػ .اّٜای این کمیتً ٜتاؿت ةٍػنؼ اف:
کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةرش ا١٤انمتان ( ،)AIHRCمرتم ٞذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان( ،)ACSFوتکً ذامًٝ
مؼنی ٌ ش ٧ٍ٩ةرش ا١٤انمتان ( ،)ACSHRNاتصاػیً مٱی کاؿکنان ا١٤انمتان( ،)AMKAلافمان ش ٧ٍ٩ةرش ٌ
مصیٖ فیمت ا١٤انمتان ( ،)AOHREPوتکً فنان ا١٤التان ( ،)AWNمـکق انکىا ٣مياؿت ىای فنان
ا١٤ان( ،)CSDCمٍلمً اذتامٜی ٤ـىنگی ذٍانان ا١٤انمتان ( ،)AYSCOمـکق تٍل ًٝذام ًٝمؼنی (،)CSDC
مٍلمً انکىا٤ی لنایی ( ،)SDOگـٌه ىآمىنگی ٜؼاٰت انت٩اٰی( ٌ )TJCGکمیتً مىاؿکت لیالی فنان
(.)WPPC
 .2ػؿ ذـیان مـشٱً اٌٯ ،گ٥تگٍی مـػٳ ةیىرت اف  15۱۱تن اف ا١٤ان ىای ٜاػی ؿا ػؿ متاشخ گـٌىی کً ػؿ 31
ٌالیت ةً ؿاه انؼاظتً وؼه ةٍػ ػٌؿ ىم ذم ٞمنٍػ .مـشٱً ػٌٳ مىاؿکت  4648تن فن ،مـػ ٌ ذٍان ؿا ػؿ گ٥تگٍ
٤ـاىم منٍػ.
 .3مـشٱً اٌٯ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ػؿ ٌالیات ةامیان ،ة١الن ،ةؼظىان ،ةاػ٠ین ،ػایکنؼی،
٤اؿیاب٤ ،ـاه ٠ ،قنیٍ٠ ،ؿ ،ىـات ،ذٍفذان ،کاةٲ ،کاپیما ،کنؼف ،کنؼىاؿ ،ظٍلت ،کرن١ٰ ،امنٍٰ ،گـ ،مقاؿ رشی،٦
ننگـىاؿ ،نیمـٌف ،نٍؿلتان (اورتاک کننؼگان ةً ويـ ذالٯ آةاػ ل٥ـ منٍػنؼ) ،پنرىیـ ،پکتیکا ،پکتیا ،رسپٲ،
لمنگان ،تعاؿ ،اؿفگان ٌ فاةٲ ػایـ گـػیؼه ةٍػ.

ؤ

رشکت ذمتنؼ .4یا٤تً ىای مـشٱً اٌٯ ِمن یک گقاؿه ذام ٞػؿ ػلمرب  2۱11تصت
ٜنٍان "گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ،گؾاونت متانی ةـای پـٌلً ٤ـاگیـ ٌٱض" ةً
نرش ؿلیؼ .5ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی مـشٱً اٌٯ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان نىان میػىؼ
کً مـػٳ ٜاػی ػؿ رسارس ا١٤انمتان چً چیقىایی ؿا ةً شیخ مٍان ٞنایٲ آمؼن ةً ٌٱض
پایؼاؿ مالش ًٙمیمناینؼ؛ مٍاؿػی اف ٨تیٲ :ةً ٌظامت گؾاونت اٌِا ٛامنیتی ،ةی ٜؼاٰتی،
نياػىای ِٝی ٦شاکمیت ٨انٍن٤ ،ماػ گمرتػه٩٤ ،ؼان ؿوؼ ا٨تٍاػی ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی
ٌ شامیت مصؼٌػ اف ش ٧ٍ٩ةرش ةً ومٍٯ ش ٧ٍ٩فنان ٌ ػظرتان.
گقاؿه ىمچنان اذام ٛکٱی ػؿ مٍؿػ اینکً نتایؼ ةـ مٝا٤یت ا٤ـاػی کً ن ْ٩گمرتػه
ش ٧ٍ٩ةرش ؿا ػؿ گؾوتً ای ظىٍنت ةاؿ ػؿ رس تارس ا١٤انمتان مـتکث وؼه انؼ ،ارصاؿ
ٌٍؿت گیـػ ،ظأـ نىان لاظتً ٌ ةا پیىنياػات ىؼ٤منؼ ٌؼای ا١٤ان ىای ٜاػی ؿا ةً
شکٍمت ،ذام ًٝةین املٱٱی ،گـٌه ىای ممٱض معاٰ ٌ ٦ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان
میؿلانؼ .گقاؿه ىمچنان ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان ؿا ٨اػؿ لاظت تا پیاٳ ىای متنٍٛ
مـػان ،فنان ٌ ذٍانان ا١٤ان ؿا ةً کن٥ـانن ةین املٱٱی ةن ػٌٳ ػؿ  5ػلامرب  2۱11ةـلانؼ
ٌ ةؼینٍلیٱً تّمین منٍػه ةاوؼ کً ٌؼای ا١٤ان ىای ٜاػی ،ػیؼگاه ىا ،وکایات ٌ
ظٍالت ىای مرشٌ ٛوان ػؿ ىمً تاله ىای پیي ؿٌ کً تٍلٖ پاٰیمی لافان ةـای نایٲ
آمؼن ةً ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ا١٤انمتان ٌٍؿت میگیـػ ،ونیؼه ٌ مالش ًٙظٍاىؼ وؼ.
ةً اػامً مٍ٩٤یت مـشٱً نعمت ،مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍػؿ اپـیٲ  2۱13آ٠اف گـػیؼ .ماننؼ
مـشٱً اٌٯ ،مـشٱً ػٌٳ نیق ةً ىؼ ٣تـٌیز یک پـٌلً ٤ـاگیـ ،و٥ا ٌ ٣پالعگٍ ةـای
ٌٱض اف ٔـی ٪ةؼلت آٌؿػن نٙـیات مـػٳ پیـامٍن ممیـ آینؼه کىٍؿ ا١٤انمتان اذـا
گـػیؼ .ػؿ مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ،ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان
تٍانمت  4648تن فن ،مـػ ٌ ذٍان ؿا (ةا مىاؿکت یک جٱخ فنان ػؿ متاشخ گـٌىی ىمً
ومٍٯ) ػؿ تاله ةً منٍٙؿ ةؼلت آٌؿػن ػیؼگاه ىای مـػٳ ٜاػی ػؿ تىعیَ ٌ ػؿیا٤ت
مصـکً ىای مصٱی ٌ نیق ؿاه شٲ ىای ٜمٱی ةـای ذنگ ىای ٍٔالنی چنؼین ػىً ای کً
آنيا متصمٲ وؼه انؼٌ ،اؿػ متاشخ لافنؼ .اورتاک کننؼگان مـشٱً ػٌٳٔ ،یٌ ٦لیٝی اف
 -4تاکیؼ ٌٍؿت گـ٤ت تا أمینان شاٌٲ وٍػ کً ا٨ٱیتىا ٌ گـٌه ىای منقٌی وؼه ،فنان ٌ ذٍانان ٌ مـػٳ
منأ ٪ػٌؿػلت ٌ ػىاتی ػؿ ىـ ػٌ مـشٱً  2 ٌ 1گ٥تگٍ ٝ٤االنً مىاؿکت ٌؿفنؼ .تاله ىای ىآمىنگ ٌٍؿت
گـ٤ت تا ی٩ین شاٌٲ گـػػ کً اورتاک کننؼگان منای کامٲ لاظتاؿ ٍ٨می ٌالیات مـةًٍٔ وان ؿا متحیٲ کـػه
ةاونؼ .مىاٌؿت گمرتػه ٌ ٤ـاگیـی کً ػؿ ىـ ػٌ مـشٱً  2 ٌ 1گ٥ت ٌونٍػ مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض انراٳ
پؾیـ٤ت ،تٍلٖ ىمً اورتاک کننؼگان مٍؿػ الت٩تاٯ ٌا ٞ٨گـػیؼ.
 5گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض :گؾاونت متانی ةـای پـٌلً ٤ـاگیـ ٌٱض ،ػلامرب  ،2۱11ةً آػؿك ؽیٲ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ:
http://www.aihrc.org.af/media/files/People%27s%20Dialogue%20FINAL%20report.pdf.

ب

ىمً ا٨ىاؿ ذام ًٝا١٤انی ؿا مناینؼگی منٍػه ٌ وامٲ ظانم ىای ظانً ،ػکانؼاؿان ،مٝٱمین،
ػى٩انان ،ػاني آمٍفان ،ةقؿگان ٌ ؿىربان مؾىتی ذام ًٝا١٤انی ،ذٍانان ،معاٰ٥ین ممٱض
لاةٔ( ٪اٰتان لاة ٌ )٪ممت٥یؼ وٍنؼگان پـٌژہ ىای انکىا٤ی میگـػیؼ .6ػؿ شؼٌػ 2۱۱
متاشخ گـٌىی کً تٍلٖ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان گـػاننؼگی گـػیؼ ،ػؿ 34
ٌالیت کىٍؿ تؼٌیـ یا٤ت .ةـ ٜالٌه ةـای تٝؼاػ فیاػی اف اورتاک کننؼگان ٤ـٌت ػاػه وؼ
تا ػیؼگاه ىای وان پیـامٍن ٌٱض ٌ آوتی ؿا اف ٔـی ٪مٍاشتًىا ٌ رسٌی نٙـیات ةیان
مناینؼ.
مٍٍِٜات کٱیؼی ٌ ؿاه شٲ ىای پیىنياػی تٍلٖ ةیىرت اف  4648تن کً ػؿ مـشٱً ػٌٳ
گ٥تگٍرشکت ػاوتنؼ ةـ ٜالٌه یک گقاؿه ٜمٍمی وامٲ یک ن٩ىً ػه ماػه یی ةـای ٌٱض
ٌ ٩٤ 33ـه ل٥اؿوات منتز ةً ایراػ  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض گـػیؼ .این ن٩ىً ىای
مصٱی ن٩ي تىعیَ ػىنؼه ػؿ ظًٍٍ ٍٜامٲ ٌ ؿاه شٲىا ةـای ٠اٰث آمؼن ةـ منافٜات
ؿا ػؿ ىـ ػٌ لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیت ٌ نیق ةً لٕض مٱی ةافی میکننؼ.
ةا گـػآٌؿی نٙـیات ويـٌنؼان ٜاػی ا١٤ان پیـامٍن ممایٱی کً اکرثا ً ةـ فنؼگی آنيا تاجیـ
گؾاؿ الت ٌ ةا منٝکن کـػن این ػیؼگاه ىا ،گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان میظٍاىؼ کً
پـٌلً ٤ـاگیـ ٌ ش ٧ٍ٩ةرش مصٍؿ ٌٱض ؿا تـٌیز منایؼ .این ن٩ىً ىای ٌٱض ٌالیتی متتنی
ةـ تصٱیٲ کی٥ی ػاػهىا ةٍػه کً تٍلٖ ا١٤انىا ػؿ رستارس کىٍؿ ةیان گـػیؼه الت ٌ
ةـنامً ؿٌون اٜامؿ ٌٱض ؿا ةً اؿتتآ ٌالیات مـةًٍٔ ةـای پاٰیمی لافان مٱی ٌ ةین
املٱٱی ةً ىمً لٍٕس اؿایً منٍػه ٌ نیق ممکن ةـای ایراػ متنایی ةـای تٍا٩٤ات ٌٱض
مصٱی الت٥اػه وٍػ.
این ن٩ىً ىای ٌالیتی ةـای ٌٱض کً متتنی ةـ متاشحات انراٳ یا٤تً ةـای ٌٱض چنؼ لاٯ
٨تٲ ةنا وؼه الت ،ةً شیخ یک ٌا ًٝ٨نگاؿی تاؿیعی مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ ؿاةًٕ ةً
آؿفٌىا ٌ ،ل٥اؿوات آنيا ةـای ٌٱض ٌ مٍاٰصً اذتامٜی کً پالغ ػىی ٌ اؽٜان ؿا پیـامٍن
آنچً کً ٌاٝ٨ا ات٥ا ٧ا٤تاػه الت ت٩اِا میکنؼ ،شاال نرش ٌ ٌلیٝا پعي میگـػػ.

 6ةـای مىاؿکت ةيرت فنان گاميایی ةـػاوتً وؼه ةٍػ ،چنانچً کً تـکیث ا١٤ان ىایی کً ػؿ مـشٱً ػٌٳ رشکت
ػاوتنؼ ،تٝاػٯ نمتتاً ةيرت ذنمیتی ؿا میـلانؼ .ةا ػؿ نٙـ ػاوت اینکً فنان ٌ ػظرتان ػؿ ذٍام ٞؿٌلتایی مٝمٍالً
اف اورتاک ٌ انتعاب ػؿ یک ةـنامً ذام ًٝمؼنی ،ةً ػٰیٲ مٍذٍػیت ّ٤ای مصا ًٙ٤کاؿانً ،من ٞمیگـػنؼ،
گ٥تگٍی مـػٳ ةا تؼٌیـ مراٰن ٌیژه گ٥تگٍ ةـای فنان مبنٍٙؿ تـٌیز ىمً ومٍٯ لاظنت مراٰن ةً این چاٰي
ؿلیؼگی منٍػ.

د
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نلنه والیتی ةؽای ىلس
والیت کاةل

1

نلنه والیتی ىلس والیت هاةل

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس ىلس

 .6معؽفی
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ةعىی اف ةـنامً گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض
الت کً من ةٝؼ "گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" ٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌممایٱی ؿا پیى٭ي
میکنؼ کً ػؿذـیان  1۱ةصخ گـٌپی 2۱ ،مٍاشتً ان٥ـاػی ٌ 3۱رسٌی نٙـیات کً ةا تٝؼاػ
تعمینأ  353مـػ ٌفن ا١٤ان ٌذٍانان ٌالیت کاةٲ ٌٍؿت گـ٤تً الت .اورتاک کننؼه گان
وامٲ  239مـػ ٌ 114فن ةٍػنؼ ٌ مناینؼهگی افٔیٌ ٦لی ٞذام ًٝمیکـػنؼ ةً ومٍٯ
کاؿمنؼان ةعي ػٌٰتی ،مرشان ٌمتن٥ؾین ٍ٨ٳ ،ػى٩انان ،مٝٱمین ،مصٍٱین ،التاػان
پٍىنتٍن ،ژٌؿناٰیمتان ،مناینؼهگان ةیراه وؼهگان ػاظٱی ،مناینؼه گان ا٤ـاػ ػاؿای
مٝٱٍٰیت ،مناینؼه گان ذٍام ٞمؼنی ،انرمنىا ،اتصاػیً ىا ،مٍلمات مٱی ٌةین املٱٱی ٌ
ٜٱام ػینی ٌاّٜای وٍؿا ىای مصٱی ٌانکىا٤ی ؿا ػؿةـمی گـ٤ت .اورتاک کننؼه گان اف
ٌٰمٍاٰی ىا ٌىم افنٍاشی ويـ کاةٲ اورتاک ٌؿفیؼه ةٍػنؼ.
این مىٍؿتىا ةً محاةً ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ةً
اةتکاؿ  11نياػ ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ذيت مىٍؿه ةا
شؼٌػ  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ةا ػؿنٙـػاوت ایراػ  34ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةـای
ىـیک اف ٌالیات انراٳ یا٤ت .ػٌ نياػذام ًٝمؼنی ةً ناٳ ىای "نياػ تص٩ی٩اتی ش٧ٍ٩
فنان ٌأ٥اٯ" ٌ "آؿمان ويـ" ٌىم چنان ػ٤رتلاشٍی کاةٲ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩
ةرشا١٤انمتان ػؿتٕتی ٪مـشٱً ػٌٳ پـٌلً مىاٌؿت کمک کـػنؼ.
ىؼ ٣این ن٩ىً ؿاه ٌٱض این الت کً تصٱیٲ ٌاؿفیاةی افنیـٌىای مصـکً ٌٍٜامٲ منافًٜ
ٌىم چنان ؿاه شٲ ىای ٜمٱی ٌمنالث ؿا اؿایً میکنؼ کً ةً انکىاٌ ٣تٍ٩یت ٌٱض
ٌجتات ػؿٌالیت کاةٲ مماٜؼت کنؼ.

 .2معلىمات ظؼ ةاؼه والیت :حغؽافیه ،نفىـ ،امنیت ووضعیت فیافی
ويـ کاةٲ ةً محاةً مـکق ٌالیت کاةٲ ٌ پایتعت کىٍؿ ػؿ اؿت٥ا 18۱۱ ٛمرت اؿت٥ا ٛاف لٕض
ةصـ ٌا ٞ٨گـػیؼه کً این ويـؿا یکی افةٱنؼ تـین ويـ ىای پایتعت ذيان لاظتً الت.
این ٌالیت ػؿپایان ػؿه پنرىیـ ٨ـاؿگـ٤تً کً ةا تپًىا ٌٌاػی ىای ظىک مصآ ةً لٱمٱً
کٍهىا امتؼاػ یا٤تً التٌٰ .مٍاٰی ٤ـفه ٌ گٲ ػؿه ػؿفیـاین کٍهىا ٨ـاؿگـ٤تً ٌةً آب
ػؿذـیان لاٯ کً افةاؿان ٌآب وؼن ةـ ٣تيیً میوٍػ ػلرتلی ػاؿػ .ػنؼ وامٰی گـچً
ظىک ٌگـػآٍٰػ الت ٌةؼین تـتیث تيیً آب ػؿلایـلاشات این ٌالیت ةٍٕؿپـاگنؼه
افٔـی ٪چاه ىای مٍلمی ٌ پـٌژہ ىای آةیاؿی تيیً میوٍػ .ػؿمنأ ٪فیاػ شاٌٱعیق
کاةٲ میٍه ذات ٌگنؼٳ کىت ٌفؿ ٛمیوٍػ ٌػؿويـکاةٲ ةً ٤ـٌه ؿلانیؼه میوٍػ .
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مىكعیت حغؽافیایی :کاةٲ ةا وي ٌالیت ا١٤انمتان ىم مـفالت ةا پـٌان ػؿوامٯ ٠ـب،
کاپیما ػؿوامٯ رش١ٰ ،٧امن ػؿرشٌ ٧ننگـىاؿ ػؿذنٍب رشٍٰ ،٧گـػؿ ذنٍب ٌٌالیت
میؼان ٌؿػگ ػؿذنٍب ٠ـب مـفمىرتک ػاؿػ.
پایتضت (مؽکؿ) وولقىالی ها :ويـکاةٲ ٌٌٰ 14مٍاٰی أـا ٣کاةٲ.
نفىـ تضمینی :تعمینأ  395۱3۱۱تن نٍ٥ك ٌالیت کاةٲ ةً ومٍٯ  3289۱۱۱نٍ٥ك
ويـکاةٲ ،گـچً ةً الاك ةّٝی تعمینىا شؼٌػ  5۱۱۱۱۱۱نٍ٥ك کاةٲ تعمین وؼه
الت.
گؽوپ های كىمی وتلقیامت (ىف ةنعی) فیافی :ويـکاةٲ مـکق لیالی ٌ ا٨تٍاػی
ا١٤انمتان الت .ػؿی ٌ پىتٍ ػٌ فةانی الت کً تٝؼاػ فیاػ مـػٳ ةً آن تکٱم میکننؼ.
ػؿشاٰیکً اٍ٨اٳ پىتٍن ،تاذیک ٌىقاؿه اکرثیت ؿا تىکیٲ میػىنؼ لایـاٍ٨اٳ ا١٤انمتان
نیقػؿکاةٲ شٍّؿػاؿنؼ ةً ظًٍٍ ػؿويـکاةٲ .کاةٲ ىم چنان تٝؼاػی افکٍچیىا ی مياذـ
ٌ ةیرا وؼه گان ػاظٱی ؿا نیقػؿظٍػ ذاه ػاػه الت.
نفىـ وآماؼگیؽی نفىـٌ :الیت کاةٲ ةـٜالٌه ويـکاةٲ ةً ٌٰ 14مٍاٰی ت٩میم وؼه الت.
واؿٌاٰی کاةٲ ةً  22نٍاشی ويـی ت٩مم وؼه الت ٌ  17شٍفه پٍٰین ػؿمنأ ٪ويـی
کاةٲ شٍّؿ ػاؿػ .ػؿٌالیت کاةٲ تعمینأ  395۱3۱۱ةاونؼه ةً ومٍٯ  2289۱۱۱ن٥ـ ػؿ
ويـکاةٲ لکٍنت ػاؿنؼ .تـکیث ٍ٨می ػؿويـ کاةٲ گٍناگٍن الت تٝؼاػ فیاػ ىقاؿهىا
ػؿ٠ـب کاةٲ فنؼه گی میکننؼ ػؿشاٰیکً ػؿرشٌ ٧ذنٍب رش ٧کاةٲ اکرثیت پىتٍنىا
فنؼه گی میکننؼ.
امنیت :ةٍٍؿت نمتی کاةٲ ةً محاةً یک ٌالیت ةاجتات اؿفیاةی میوٍػ ةً التحنا ًء
منأ٩یکً افوٍؿوگـی مصٱی ٌیا ٌالیات ىمرٍاؿکً نا امن الت متاجـمی گـػػ .افاینکً
ويـ کاةٲ ةً شیخ مـکق ذاؽةً ةٱنؼپـٌافی ىای لیالی ٌنٙامی الت ػؿٍٔٯ چنؼین
لاٯ گؾوتً مٍؿػ شمالت پیچیؼه انتصاؿی ٨ـاؿگـ٤تً ٌمٍؿػتٍذً فیاػ مٕتٍٜات ٨ـاؿگـ٤تً
ٌاین ةـػاوت ؿا تٍ٩یً کـػه کً پایتعت کىٍؿىم منیتٍانؼ افشمالت وٍؿویان مٍئٍن
ةاوؼٔ .7اٰتان ػؿ اٜالمیً وان متٝا٨تاً شمالت ةياؿی وان ةـای مٍمم ةٍػن وان ةً ىؼ٣
گیـی ػٌةاؿه مـاکق ػیپٱٍماتیک ظاؿذی ،کاؿمنؼان مٱکی ػٌٰت ،ةىمٍٯ ّ٨ات ٌ
لاؿانٍاالن ٌ نياػ ىای ّ٨ایی ؿا اٜالن کـػنؼ .8متٝا٨تاً کاةٲ ا٤قایي شمالت ةـ مـاکق
 .7ىٍتٲ انرت کانتیننتاٯ ػؿ ماه ذٍن ،ةـیتي کنمٲ ػؿ ماه اگمت ،چياؿ ؿاىی ٜتؼ اٰص ٌ ٪ل٥اؿت آمـیکا ػؿ
لپتامرب ،ػه مصـٳ ػؿ ػلامرب ٌ آپـیٲ ٨ ، 2511ـیً لتق ػؿ ماه می ،ةنؼ ٨ـ ً٠ػؿ ٌ ٰمٍاٰی پ١امن ػؿ ذٍن 2512
 .8شمالت ةياؿی لاٯ ٔ 2513اٰتان تصت ناٳ ظاٰؼ ةن ٌٰیؼ کً ػؿاٌاظـاپـیٲ  2513رشٌ ٛوؼه ٌةـای اٌٰین ةاؿ
اؿاػه ٔاٰتان ؿا ؿٌون لاظت کً نياػىای ػیپٱٍماتیک ظاؿذی ؿا مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿػاػنؼ.
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اماکن مٱکی ةً ومٍٯ شمالت ةـ ٜٱیً ذام ًٝةین املٱٱی ٌ نياػ ىای ٜمؼه ػٌٰتی ؿا کً
نىاػىنؼه تٍمیم ٔاٰتان ةـ تؼاٌٳ شمالت ٜٱیً مٱکیىا ةٍػ ؿا مىاىؼه منٍػ :شمٱً ةـ
ٜٱیً مرتم ٞلافمان ةین املٱٱی مياذـت ػؿ  25می ٌ2513شمٱً ةـ ٜٱیً لرته مصکمً ػؿ
 11ذٍن  ،2513شمٱً ةـ ؿلتٍؿانت ٰتنانی ػؿ  17ذنٍؿی  2514کً ةا ٜخ کىتً وؼن 21
تن مٱکی ةً ومٍٯ  13ظاؿذی گـػیؼ ،شمٱً ةـ مـکق ٤ـىنگی ٤ـانمً ػؿ  11ػلامرب 2514
کً ةاٜخ کىتً ٌ فظمی وؼن ٤ 12ـػ مٱکی گـػیؼ ( 2کىتً ٌ  15فظمی) ،شمٱً ةـ ػ٤رت
ػاػ لتانی کٲ (ٍٰی لاؿانٍاٰی) ،انراٳ ػٌ شمٱً ةاالی ٌلایٲ ن٩ٱیً ٍٰی لاؿانٍاٰی ةً
تاؿیغ ىای  15 ٌ 4می 2515کً ةاٜخ کىتً وؼن ٤ 7ـػ مٱکی ٌ فظمی وؼن  34تن
ػیگـ گـػیؼ ،شمٱً ةً ٌفاؿت ٜؼٰیً ةً تاؿیغ  19می  2515کً ةاٜخ کىتً وؼن ٤ 5ـػ
مٱکی ٌ فظمی وؼن  47تن ػیگـ وؼ .آظـین شمٱً ٔاٰتان ٌالًٕ ن٩ٱیً مٍةی گـٌپ
(کمپنی اةتؼایی تٱٍیقیٍن ٔٱٍ )ٛةً تاؿیغ  25ذنٍؿی  2516ػؿ ويـ کاةٲ ةٍػ کً ىىت
تن مٱکی ةً ومٍٯ ى٥ت کاؿمنؼ ٔٱٍ ٛؿا ةً ٨تٲ ؿلانیؼ ٌ ٌ  35تن ػیگـ ؿا فظمی
لاظت .شمٱً مؾکٍؿ ةً ت٩ٝیث تيؼیؼات ٔاٰتان متنی ةـ ىؼ٨ ٣ـاؿ ػاػن تٱٍیقیٍن
ٔٱٍ ٌ ٛیک ةنا ةـ گقاؿه ػىی آنيا ػؿ ػٌؿان ترص ٣کنؼف تٍلٖ ٔاٰتان ػؿ  28لپتامرب-
 13اکتٍةـ ٌٍ 2515ؿت گـ٤ت.
ػؿشاٰیکً ٌٰمٍاٰی ىای وامٯ کاةٲ ةً آؿامی نمتی ظٍػ اػامً میؼىنؼ ٌٰمٍاٰی ىای
ذنٍب کاةٲ ةً الاك گقاؿوات نٍ٥ؽ ؿٌفا٤قٌن گـٌپ ىای ممٱض معاٰ ٦ؿا ػؿػؿٌافه
ويـکٱتٲ واىؼ الت ةا گقاؿوات تيؼیؼ ةً اىاٰی کً افشکٍمت ةً ظًٍٍ نیـٌىای
ممٱض مٱی پىتیتانی نً کننؼٌٰ .مٍاٰی ةمیاؿنا آؿاٳ کاةٲ کً افٝ٤اٰیت ىای وٍؿویان فیاػ
متاجـ گـػیؼه ٌٰمٍاٰی رسٌةی الت کً ػؿػؿه ناامن اٌفةین ٌا ٞ٨وؼه الت ػؿذاییکً
نٍ٥ؽ وٍؿویان افوامٯ ،رشٌ ٧ذنٍب (افٌالیت ٰ١امن ٌکاپیما ةً ظًٍٍ) ػؿنتیرً
ةـظٍؿػىا ٌکىیؼه گیىا ةین ذمیٝت الالمی ٌشقب الالمی مماٜؼ گـػیؼهٌٰ .مٍاٰی
ىای مٍليی ،چياؿآلیاب ،ظاک ذتاؿٌةگـامی کً ػؿذنٍب رش ٧پایتعت ٌا ٞ٨گـػیؼه ىم
تصـکات گـٌپ ىای ممٱض معاٰ ٦ؿا مىاىؼه منٍػه ػؿشاٰیکً پ١امن کً ةا ٌالیت میؼان
ٌؿػگ ىم رسشؼ الت تاؿیغ نٍ٥ؽ ٜنارص ذنایتکاؿ ٌگـٌپ ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا ػاؿػ
ٌپناىگاه امن ةـای آنىا مصمٍب میوٍػٌٰ .مٍاٰی ىای وکـػؿه ،ػه لتق ٌ٨ـه ةا ٟکً
ػؿوامٯ پایتعت مٍ٨یٝیت ػاؿنؼىم اف شٍّؿ گـٌپ ىای ممٱض ٌ ذنایتکاؿ متاجـ الت.
ذـٳ ٌذنایت ػؿ ويـ کاةٲ ةا افػیاػ نٍ٥ك ػؿیک ػىً گؾوتً فیاػ وؼه الت مگـ تا یک
شؼی ةً لتث ا٤قایي شٍّؿ اؿگان ىای تن٥یؾ ٨انٍن ِٝی ٦گـػیؼه الت .ةا ٌذٍػ اینکً
ذـٳ ٌذنایت ىنٍفىم ةً ٌٍؿت مکمٲ گقاؿه ػاػه منیوٍػ ٌػؿمرمٍ ٛمىکٲ الت کً
اؿفیاةی کنیم ةا ٌذٍػ تٝؼاػی اف اظتٕا٣ىا ٌکاله ةـػاؿیىا ةّٝاً ةمیاؿ مٝٱٍٳ ٌ ةّٝی
ٝ٤اٰیت ىای ىممان ذنایی ٌذـمی جتت وؼه الت.

4

نلنه والیتی ىلس والیت هاةل

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس ىلس

وضعیت فیافی:
پك منظؽ (پینینه) تاؼیضی :ػؿممیـتاؿیغ ا١٤انمتان ،کاةٲ ةً شیخ مـکقٝ٤اٰیتىا ٌةٱنؼ
پـٌافی ىای لیالی کىٍؿمٕـس ةٍػه .تا لاٯ ٝ٤ 197۱اٰیت ىای لیالی شقةی کم ةٍػ.
گـچً شقب ػمٍکـاتیک ظٱ ٪ا١٤انمتان تٍلٖ گـٌپ افٜنارصػمٍکـات ىای ان٩الةی
ػؿاٌاظـ 196۱تالین گـػیؼه ةٍػ .مؼاظٱً اتصاػ وٍؿٌی ػؿلاٯ  1979ةاٜخ ةً میان
آمؼن تٝؼاػی افاشقاب لیالی ٌایتال ٣ىای معاٰ ٦وؼ .شقب الالمی ،ذمیٝت الالمی،
اتصاػ الالمی ٌشؼت الالمی ػؿفمـه اشقاب کٱیؼی ةٍػنؼ کً ةافیگـان ٝ٤اٯ ػؿػٌؿان
ذياػ تصت وٝاؿ ىای لیالی ظٍیي ةٍػنؼ .ةً ت٩ٝیث ظـٌد وٍؿٌی افا١٤انمتان
ٌل ٍٓ٩ؿژیم ػاکرتنریث هللا ػؿلاٯ  1992آنىا شکٍمت ظٍػؿا تصت ؿىربی ٌت١ت هللا
مرؼػی تىکیٲ ػاػنؼ .گـچً کىٍؿفٌػ ػؿیک ذنگ ػاظٱی ٌاؿػ گـػیؼ .فمانیکً ٔاٰتان
ػؿلاٯ  1996ةً ٨ؼؿت آمؼ ةّٝی افذياػیىا ةً ٔاٰتان پیٍلتنؼ ػؿشاٰیکً ػیگـان
م٩اٌمت ؿا تىکیٲ ػاػنؼ .ةً ت٩ٝیث ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ػؿلاٯ  2۱۱1ةمیاؿی افؿىربان
ذياػی لاة ً٩ةً شکٍمت ی٭را وؼنؼ.
ػؿػٌؿان ةٝؼاف  2۱۱1ةیىرت اف  1۱۱شقب لیالی ػؿٌفاؿت ٜؼٰیً جتت ٌؿاذمرت وؼه ةٍػ
کً ةا تٝؼاػ ةیىرتاشقاب کً ةً وعٍیتىا ٌمنا ٞ٤ظٍػ متـکق ػاؿنؼ متین ت٩میم ةنؼی
ٌصنً لیالی ػؿ ٬ىٍؿ میةاوؼٍ٨ .انین ةٝؼی جتت ٌؿاذمرتاشقاب ؿا نمتت ٌِٞ
م٩ـؿات لعتگیـانً تـ مصؼٌػ کـػٰ .يؾا ٝ٤آل ػؿ شؼٌػ  45شقب لیالی کً ػؿٌفاؿت
ٜؼٰیً ؿلآم جتت ٌؿاذمرت الت ػؿکىٍؿ مٍذٍػ الت .ىنٍؿىم چياؿتا پنز شقب ذياػی
کً ػؿػىً گؾوتً ایتال ٣ىای نا پایؼاؿ ؿا تىکیٲ ػاػنؼ ػؿٌصنً لیالی کىٍؿ ت٧ٍ٥
ػاؿنؼ.

 .9تخؿیه وتزلیل مناؾعه :انىاع وعىامل مناؾعه
اّٜای مرتمٝات مـػمی کاةٲ ٔی ٦گمرتػه ای اف ػؿگیـیىا ٌمنافٜاتی ةً ىم پیٍلتً ٌ
لناؿیٍ ىای منافٜات ٌػٍٜی ىای مصٱی کً ةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ منأ ٪وان اجـػاوتً ةً
ومٍٯ وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان ،ؿ٨اةت لیالی ػؿ میان اشقاب لیالی معتٱ،٦
ػؿگیـی ىای ةین اٍٰ٩می ،تتٝیْ ةـ پایً فةان ٌٍ٨ٳ ،ما٤یای مٍاػ معؼؿ ٌ مىکالت
مـةٍٓ ةً ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ،مٝا٤یت اف مرافات ٌ ،ػظاٰت مؾىتی ظاؿذیىا ػؿ امٍؿ
لیالی کىٍؿؿا ونالایی کـػنؼ .
رشکت کننؼگان ةً ٍٔؿ کٱی وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان ؿا ةً ٜنٍان ظٕـ ةقؿگی ةـای
ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کاةٲ تىعیَ ػاػنؼ ٌ نٍ٥ؽ ممتمـآن ىاؿا ةً ةمیاؿی افةعي
ىای این ٌالیت ػؿ لاٯ ىای اظیـ ؿٌون لاظنتنؼ .ةً ٍٔؿ ظاً ،گـٌه ىای وٍؿوی
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شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ ظٍػ ػؿ منأ ٪ذنٍةی این ٌالیت ؿا ا٤قایي ػاػه الت .ةیىرت اف ىـ فمان
ػیگـی ،اّٜای ذام ًٝنگـانی ىای ذؼی وان ؿا ػؿؿاةًٕ ةً ٌِیٝیت امنیتی ؿٌ ةً
ٌظامت ٌ تىؼیؼ ٝ٤اٰیت گـٌه ىای وٍؿوی ػؿٌٰمٍاٰی ىای رسٌةی ،ظاک ذتاؿ ٌ
مٍليی اةـاف منٍػنؼ .چنانچً یک ػانىرٍی ػانىگاه ظأـنىان کـػ:

تيؼیؼىای مىاةً ةً امنیت ٌ جتات ػؿ ٌالیت کاةٲ ٜتاؿتنؼ اف ٌذٍػ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی ،ا٤ـاػ ممٱض ٌ ذـٳ ٌ ذنایت لافمان یا٤تً الت .یکی اف رشکت کننؼگان فن اف
ٌٰمٍاٰی میـ ةچً کٍت ا٘ياؿ ػاوت:
DIAG

یکی اف ةقؿگان ٍ٨می ا٘ياؿ ػاوت کً:

یکی ػیگـ اف نگـانی ىای ذؼی کً ػؿ ةصخ ىای گـٌىی مٕـس گـػیؼ تاجیـ ؿ٨اةت ىای
لیالی ٌ ٌذٍػ اشقاب لیالی ةـ الاك ٍ٨میت ،فةان ٌ مؾىث ةاالی جتات ٌامنیت
ػؿٌالیت الت ،.چنانچً یکی اف رشکت کننؼگان تٍِیض ػاػ:

یکی ػیگـافرشکت کننؼگان اف ويـ کاةٲ تٍا ٪٤کـػ ٌگ٥ت کً:

رشکت کننؼهگان ةیىرتتٍِیض ػاػنؼ کً ٤کتٍؿٌٜامٲ ػیگـ ػؿگیـی ذناشی ا٤قایي وکا٣
میان گـٌه ىای معتٱٍ٨ ٦می ٌ فةانی (ٰمانی) الت کً ػؿ ٌالیت کاةٲ فنؼه گی
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میکننؼ ،کً گاىی اٌ٨ات تٍلٖ لیالتمؼاؿان ٌ اشقاب لیالی ػلتکاؿی میگـػػ .یک
کاؿمنؼ فن مٍلمً ٠یـػٌٰتی ٌ ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فنان اف کاةٲ نٙـات رشکت کننؼگان ؿا
ػؿمٍؿػچنین ٌاِض ٌ ظالًٌ منٍػ:

یکی ػیگـ اف رشکت کننؼگان فن اف ويـ کاةٲ چنین اواؿه کـػ:

رشکت کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً اظتال٤ات ػؿ میان ظانٍاػهىا ٌ ذٍامٍ٠ ٌ ٞث فمین
ىای متٝٱ ٪ةً ػٌٰت تٍلٖ ا٤ـاػ ٨ؼؿمتنؼ ٍٜامٲ ٌ٤کتٍؿ ػیگـی الت کً ةً ا٤قایي نا
امنی ٌ ةی جتاتی ػؿ منٕ ً٩کمک میکننؼ .اظتال٤ات ٌػٍٜی ةاالی فمین میان کٍچیىا ٌ
مـػٳ مصٲ ٌةین ػٌگـٌه مـػٳ ةاالی فمین ىای ػٌٰتی پتانمیٲ(نیـٌ ةا اٍٰ٩ه) ؿا ػاؿنؼ کً
ةاٜخ ظىٍنت ممٱصانً کً ػؿ اکرث مٍاؿػ منرـ ةً کىنت ٌ فظمی کـػن ويـٌنؼان
میگـػػ .یکی اف رشکت کننؼگان این نگـانیىا ؿا چنین ظالًٌ کـػ:

یکی ػیگـ اف رشکت کننؼگان مـػ افٌٰمٍاٰی ػه لتقا٘ياؿػاوت کً:
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رشکت کننؼگان اواؿه کـػنؼ کً تيؼیؼ ػیگـی ةـای امنیت ٌ جتات ػؿکاةٲ مٍذٍػیت
ما٤یای مٍاػ معؼؿ ٌ تٝؼاػ فیاػی اف مٝتاػان ةً مٍاػ معؼؿ ػؿاین ٌالیت الت .اکرث
رشکت کننؼگان اػٜا کـػنؼ کً تٝؼاػ مٝتاػان ةً مٍاػ معؼؿ ػؿ شاٯ ا٤قایي الت ٌ این
کً ػٌٰت ةً انؼافه کا٤ی ا٨ؼامات ٜمٱی ؿا انراٳ نؼاػه الت کً مٍاػ معؼؿ ؿا ؿیىً کن
کنؼ ٌیا تٝؼاػ مٝتاػان ةً مٍاػ معؼؿؿا کاىي ػىؼ کً ةً نٍةً ظٍػ ةاٜخ ایراػ یک
مىکٲ ةقؿگرتی ةـای ذام ًٝا١٤انمتان میگـػػ.
عىامل مناؾعه :ػؿ ٍٔٯ ٤ـآینؼ مىاٌؿه ،رشکت کننؼگان ٜٱٲ ؿیىً ای ػؿگیـیىا ؿا
ةـذمتً ٌ تىعیَ منٍػه ةً ػٌ ػلتً ٜمؼه ت٩میم کـػنؼ.
ٜ .1ٱٲ لاظتاؿی مناف ٌ ًٜذنگ کً ٤ماػ گمرتػه اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت تٍلٖ
م٩امات مصٱیٜ ،ؼٳ اذـا ٌتٕتی ٪یکمان ٌ ةـاةـ ٨انٍنٜ ،ؼٳ ٜؼاٰت اذتامٜی ،مٍٍنیت
ٌمٝا٤یت اف مرافات ٌ ٜؼٳ تٍل ًٝاذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی٩٤ ،ـ پایؼاؿ ٌ ةیکاؿی ٌ ا٤ـآ
گـایی مؾىتی ؿا وامٲ میوٍػ .اورتاک کننؼه گان اف ٌالیت کاةٲ ةـ این ةاٌؿنؼ کً ٍٜامٲ
 ٧ٍ٤اف ػالیٲ اٌٱی اػامً این مناف ًٜىمتنؼ کً ػؿ کناؿآن ناؿِایتی ٌنا امیؼی مـػٳ
ىمـاه ةا شاکمیت ِٝی٨ ٦انٍن ٌ ن ْ٩ػٌامؼاؿ ش ٧ٍ٩ةرشنیقافٍٜامٲ ػٌاٳ منافًٜ
ومـػه میوٍنؼ.
 .2شاػجات ٌپـٌلً ىای کٍتاه مؼت کً ةً ٤ـاینؼىا ،ؿٌیؼاػىا ٌ ةـنامًىا أال ٧میوٍػ
ماننؼ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ( ٌ )APRPانتعاةات ؿیالت ذميٍؿی ٌ
وٍؿاىای ٌالیتی ،کً ةـای یک ػٌؿه کٍتاه فمانی ؿط میػىؼ اما تاجیـ ٍٔالنی مؼت ؿا
ػؿنیـٌىای مصـکً ػؿگیـی ٌمناف ًٜةً ذاه میگقاؿػ.
علل فاصتاؼی مناؾعه :ةا تٍذً ةً ٜٱٲ لاظتاؿی مناف ،ًٜرشکت کننؼگان نگـانیىا ی ظٍػ
ؿا نمتت ةً کٍتاه آمؼن ػٌٰت ػؿؿاةًٕ ةً مٕمئین لاظنت امنیت ،مصاٙ٤ت اف مـػٳ ٌ یا
ایراػ شاکمیت ٨انٍن ػؿ ٌالیت کاةٲ اةـافػاوتنؼ ،کً آنيا اػٜا کـػنؼ کً ٍٜامٲ اٌٱی
ناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ کاةٲ ةٍػه الت .اورتاک کننؼه گان ٜمٱکـػ ِٝی ٦ػٌٰت ؿا ةً
محاةً وکا ٣ذؼی مرشٌٜیت ػؿ نياػىای آن نمتت ػاػنؼ کً ٜمؼتأ اف ٤ماػ گمرتػه ٌ
لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت ناوی میوٍػ .مـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػه اف
٨ؼؿت گمرتػه  ،یک مىکٲ ٤ـاگیـ ػؿ ػٌٰت ٌ نیق ػؿ ذام ًٝا١٤انمتان ةً ٜنٍان یک کٲ
الت .یک متن٥ؾ مصٲ افويـ کاةٲ ا٘ياؿ ػاوت:
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یکی ػیگـافرشکت کننؼه گان افويـکاةٲ ظأـنىان کـػ کً:

رشکت کننؼگان تاکیؼ کـػنؼ کً پاؿتی ةافی ،ؿوٍه ٌ اظتالك یک ؿٌه مٝمٍٯ ػؿ نياػىای
ػٌٰتی الت.نياػىای ػٌٰتی ،مٍ٘ ٦ةً متاؿفه ةا ٤ماػ ،یا ٨اػؿ ٌ یا مایٲ ةً ةـػاونت گاٳ
ىای ٜمٱی ةـای متاؿفه ةا ٤ماػ نیمتنؼ .یک  ٍّٜوٍؿای ٌٰمٍاٰی اف ٌٰمٍاٰی پ١امن
ا٘ياؿ ػاوت کً:

یکی ػیگـ اف ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی اف ويـ کاةٲ آوکاؿ لاظت کً:
"
"
رشکت کننؼگان ىمچنین اواؿه کـػنؼ کً مٍٍنیت اف مرافات ةـای ذـٳ اف ىـ نٍ ٛکً
ةاوؼ چی اؿتکاب ذـٳ ػؿ گؾوتً ٌ یا ذـایم ٝ٤ٱی یک وکاٜٙ ٣یم ةین مـػٳ ٌ ػٌٰت
ایراػ میکنؼٜ .ؼٳ مرافات ػؿ پـٌنؼه ىای ذنایی نیق ةاٜخ إٜامٯ انت٩اٳ وعٍی
میوٍػ .اورتاک کننؼه گان تؾ کـػاػنؼ کً م٩امات مرـی ٨انٍن اف ذمٱً پٱینٍ٨ ،ه
ّ٨ائیً ٌ لاؿنٍاٰی ةیىرت اف ػیگـان ممئٍٯ مٍٍنیت اف مرافات ىمتنؼ فیـا کً آنىا
اذافه ػاػنؼ کً ٜامالن ذنایات ةؼٌن کی٥ـ ٌمرافات ةا٨ی مباننؼ .یکی اف رشکت کننؼگان
اف ويـ کاةٲ ةیان ػاوت کً:

ٜالٌه ةـ این ،رشکت کننؼگان تٍِیض ػاػنؼ کً ٜؼٳ تٍل ًٝاذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی یکی
ػیگـ اف مناة ٞمناف ٌ ًٜذنگ ؿٌان ػؿ ٌالیت کاةٲ الت .رشکت کننؼگان ةً ٌٍؿت
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ٜمٍمی ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً لٕض پایین لٍاػ ٌ ٩٤ؼان ٤ـٌت ىای اوت١اٯ ةا ىم یکرا وؼه
ةاالی امنیت ٌجتات ػؿٌالیت کاةٲ ةٍٍؿت من٥ی اجـمنٍػه .آنيا تاکیؼ کـػنؼ کً اٜتامػ وان
نمتت ةً ػٌٰت کاىي یا٤تً ٌ ؿٌشیً پایین منرـ ةً ػؿگیـی ىای ػؿٌن ٌ ةـٌن ذامًٝ
وؼه الت .رشکت کننؼگان نگـانی ظٍػ ؿا نمتت ةً این ٌاٝ٨یت کً مـػٳ ةی لٍاػ ،ةی
تٝٱیم ٌ ةیکاؿ میتٍانؼ ةً ؿاشتی ٌةً آلانی تٍلٖ گـٌه ىای وٍؿوی ٌ تٍلٖ 'ما٤یای
مٍاػ معؼؿمٍؿػ لٍءالت٥اػه ٨ـاؿگیـنؼ .یکی اف رشکت کننؼگان اف ويـ کاةٲ تٍِیض ػاػ:

رشکت کننؼه ای اف منٕ ً٩مٍليی کاةٲ تاکیؼ کـػ کً ذٍام ٞةً شاویً ؿانؼه وؼه ةا
تٝؼاػ فیاػی اف ا٤ـاػ ةیکاؿ ةیىرت ػؿ مٝـُ اةتال ةً نٍ٥ؽ وٍؿویان ٨ـاؿػاؿنؼ.

یک مناینؼه اف ةیرا وؼه گان ػاظٱی ػؿ ويـ کاةٲ گ٥ت کً:

تيفیه مناؾعات :ػؿفمـه ٍٜامٲ ٍ٤ؿی ػؿگیـی ٌمناف ًٜػؿ ٌالیت کاةٲ ،رشکت کننؼگان
تؾکـػاػنؼ کً پـٌگـاٳ ٌٱض ٌآوتی مٱی ػؿآٌؿػن ٌٱض ٌامنیت ناکاٳ وؼ ٌػؿ ٍُٜةً
شیخ ٌلیٱً کاؿ کـػ کً مناف ًٜؿا تىؼیؼ ةعىیؼ ٌٌِٝیت امنیتی ؿا ٌظیم تـ لاظت.
آنيا مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً پـٌگـاٳ ٌٱض ٌآوتی مٱی تٍلٖ ا٤ـاػی ؿىربی میوٍػ کً ٜالً٨
فیاػی ةً اػامً ذنگ ٌمناف ًٜةً منٍٙؿ ظؼمت ةً ةـنامً ىای وعٍی ظٍػ ػاؿنؼ .یکی
اف رشکت کننؼگان اف ويـ کاةٲ نگـانی ىای اکرثیت ؿا چنین اةـاف کـػ.

.
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رشکت کننؼه ػیگـ اف ويـکاةٲ چنین ا٘ياؿػاوت:
"

رشکت کننؼگان ىمچنین نگـانی وان ؿانمتت ةً این ٌاٝ٨یت اةـاف ػاوتنؼ کً ةـ ظال٣
ؿلاٰت ٌىؼ ٣آن پـٌگـاٳ ٌٱض ٌآوتی مٱی ةً یک پـٌژہ تصت ؿىربی ػٌٰت تتؼیٲ
گـػیؼه .یکی اف رشکت کننؼگان فن اف ٌٰمٍاٰی میـةچً کٍت ٌالیت کاةٲ ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ نيایت ،رشکت کننؼگان نگـانی ىای ظٍػ ؿا ػؿ مٍؿػ امنیت ٌ و٥ا٤یت انتعاةات آینؼه
ؿیالت ذميٍؿی ٌ وٍؿاىای ٌالیتی ةیان ػاوتنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
رشکت کننؼگان ةً ٍٔؿ کٱی ٔـس ىای ٌٱض مصٱی ،اف ذمٱً تٍ٩یت ٌ اٌالس نياػىا
ٌاػاؿات شکٍمت ىای مصٱی ،اذـای پـٌژہ ىای تٍل ًٝا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ،ةً ٌیژه
پـٌژہ ىای فیـةنایی ،تٍ٩یت نیـٌىای امنیت مٱی ا١٤انمتان ،تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ٌ
اذـای ةـنامً ذامٌ ٞٱض ةا مىاؿکت مٝنی ػاؿ مـػٳ ٜاػی ،اف ذمٱً مـػان ٌ فنان،
ذٍانان ؿا مىعَ منٍػنؼ .رشکت کننؼگان ت٩اِا کـػنؼ کً م٩امات ةایؼ اةتکاؿات
ٌا٨ؼامات  ٧ٍ٤ؿا ةا متـکق ٌیژه ةـ پـػاظنت ةً ؿیىً ىای مناف ٌ ًٜذنگ ٌ ةا ىؼ٣
ةـ٨ـاؿی ٌٱض ٌ امنیت پایؼاؿػؿاین ٌالیت اذـا کننؼ.
اةتکاؿات ٌپیىنياػات ٌٱض کً تٍلٖ اورتاک کننؼه گان ػؿٌالیت کاةٲ اؿایً گـػیؼ
مرمٍٜأ تصت لً ٜنٍان ةا ىم مـتتٖ ؽیٲ میآینؼ:
تلىیت رکىمت ،امنیت و ثتات
تلىیت رکىمتعاؼی :مـػان ،فنان ٌ ذٍانان اورتاک کننؼه ػؿ گ٥تگٍىای کاةٲ اػٜا کـػنؼ
کً ٤ماػ ٌ ؿوٍه ظٍاؿی ػؿ ػٌٰت ةً ویٍه ىای ؿایز تتؼیٲ وؼه انؼ ٌ ذٍامٌ ٞمـػٳ
شتی ةیىرت اف ػٌٰت ظٍػ ٤اٌٱً گـ٤تً انؼ ،کً ػؿ نتیرً منرـ ةً تّٝی ٦مرشٌٜیت ٌ
اجـ ةعىی ٌمٍجـیت ػٌٰت گـػیؼه .ةناةـاین ،رشکت کننؼه گان گ٥تنؼ ،ػٌٰت ةایؼ
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ا٨ؼامات مٍجـٌ متتکـانً ؿا ةً ظأـ ؿیىً کن کـػن ٤ماػ ؿٌی ػلت گیـػ ،کً نیافةً
اؿاػه لیالی ٍ٨ی ػٌٰت ظٍاىؼ ػاوت.
چنین ا٨ؼامات ممتٱقٳ یک ةـؿلی ػ٨ی ٪اف مکانیمم ىای ٝ٤ٱی متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ةً
منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً کالتی ىای آنيا ٌ ةً کاؿگیـی ٌایراػ میکانیقٳ ىای ذؼیؼ کً منرـ ةً
مرافات ا٤ـاػ ٤الؼ ٌ  /یا شؾ ٣آ نيا اف لمت ٌکاؿوان وٍػ...
اػاؿه ٜاٰی نٙاؿت ٌ ٍ٨ه ّ٨ائیً نیق اف ٝ٤اٰیت ىای ٘ـ٤یت لافی ةيـه منؼ وٍنؼ تا ةً
٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت پایان ػاػه وٍػ .ػٌؿه ىای آمٍفوی ةـای م٩امات ػٌٰتی ةً
ظأـ ميم ٌرضٌؿی پنؼاوتً میوٍػ تا اؿایً ظؼمات ةً مـاذٝین ٌ مـػٳ ةيتٍػ یاةؼ
ٌمتاٳ مياؿت ىای ممٱکی ػیگـکً ةـای انراٳ ممٍٰیتىا ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی الفٳ الت
اؿت٩ا یاةؼ.
ةـای تٍلٌ ًٝاؿت٩ا شکٍمتؼاؿی ظٍب ،رشکت کننؼگان پیىنياػ کـػنؼ کً اٌٲ "مرافات
ٌمکا٤ات" ةایؼ ةـای مرافات کمانی کً ػؿ انراٳ ٌ٘ای ٦ظٍػ کٍتاه میآینؼ ٌنا کاٳ
میوٍنؼ ٌ یا کمانی کً اف ٨ؼؿت ظٍػ لٍء الت٥اػه میکننؼ ٌ ،ةً پاػاه کمانی کً
ممئٍٰیت ىای ظٍػ ؿا مٕاة ٪ةً ٨انٍن ٌم٩ـؿات انراٳ میؼىؼ اٜامٯ وٍػٜ .الٌه ةـ این
اورتاک کننؼه گان م٩ـؿی ٌالتعؼاٳ ةً الاك وایمتگی ٰ،یا٨ت ٌ٨اةٱیت ؿا ةـای متاٳ
کاؿمنؼان ػٌٰت ٌ م٩امات ػٌٰتی پیىنياػ منٍػنؼ .آنيا ٌاِض لاظتنؼ کً ٤ـآینؼ ٌپـٌلً
التعؼاٳ ةایؼ ٜاػالنً ٌ و٥ا ٣ةاوؼ تا ٌاذؼ رشایٖ تـین ٌ وایمتً تـین آنيا ةً ٌ٘ای٦
ٌممٍٰیتىا ػٌٰتی ػلت یاةنؼ .ػانىرٍیی پٍىنتٍن اف ويـ کاةٲ وکایت کـػه الت کً:

امنیت وثتات :اورتاک کننؼهگان ةً ٝ٤اٰیتىای ٘ـ٤یت لافی ةـای نیـٌىای امنیتی مٱی
ةً ومٍٯ اؿػٌی مٱی ،پٍٰین مٱی ٌؿیالت امنیت مٱی تاکیؼ کـػنؼ تا امنیت ٌجتات ؿا
أمینانی ٌذنگ ٜٱیً ذـٳ ٌذـایم ٌوٍؿوگـی ؿا ػؿٌالیت کاةٲ ةربنؼ .آنيا ؿٌی ا٤قایي
ٝ٤اٰیت ىای ٘ـ٤یت لافی کً ةـای ایراػ یک ةنیاػ ممتصکم کً ةـپایً آن ٌٱض ٌجتات
پیرش٤ت ٌؿوؼ کنؼ تاکیؼ کـػنؼ.
اورتاک کننؼه گان ىم چنان تاکیؼ کـػنؼ کً نگـانی ٜمؼه آنيا مٍذٍػیت گـٌپ ىای
ممٱض ٠یـ٨انٍنی ٌا٤ـاػ ذنایتکاؿ الت ٌ یگانً ؿاه کً ةً این مىکٲ ذؼی ٤ای ٪آییم ظٱٞ
لالس مکمٲ گـٌپ ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ٌ ػیگـمٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت الت .ةً
ىمین ظأـ اورتاک کننؼه گان ٍ٨یأ ظٍالتاؿ اػامً پـٌگـاٳ ػایاگ ػؿٌالیت کاةٲ وؼنؼ.
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اؼتلا وانکناف رلىق ةرش ،راکمیت كانىن ومتاؼؾه ةا معافیت اؾمخاؾات :اورتاک کننؼه
گان اف متاٳ ٌالیت کاةٲ ىم چنان نگـانی ىای ش ٧ٍ٩ةرشی ظٍػ ؿا ةً ومٍٯ ا٤قایي ػؿ
تٝؼاػ تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی ،ظىٍنت ىای ذاؿی ٜٱیً فنان ٌؿلٍٳ ٌٜنٝنات ناپمنؼ ةً
ظًٍٍ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی اةـاف ػاوتنؼٜ.الٌه ةـاین آنىا اػٜا کـػنؼ کً ةً ػاونت ش٪
ممکن منالث ةً ظًٍٍ ػؿ ؿاةًٕ ةً ةیراه وؼه گان ػاظٱی ؿلیؼه گی وٍػ.
اورتاک کننؼه گان ةاٌؿ ػاوتنؼ کً إؿت٩ا ٌشامیت ش ٧ٍ٩ةرشمی تٍانؼ افٔـی ٪ؿاه انؼافی
یک لٱمٱً پـٌگـاٳ ىای آگاىی ػىی ةا اّٜای معتٱ ٦ذام ًٝی٩ینی وٍػ .ةـٜالٌه آنىا
ةیان ػاوتنؼ کً شٲ ٌ ٍ٤ٲ ممئٱً ٌ مىکالت ممکن ةیراه وؼهگان ػاظٱی ،تٍ٩یت
شاکمیت ٨انٍن ٌافةین ةـػن ٤ـىنگ مٝا٤یت افمرافات ةایؼ ػؿپیىا پیي آذنؼای ػٌٰت
٨ـاؿ ػاوتً ةاوؼ تا تامین ٌٱض ٌجتات ممتصکم ٌ پایؼاؿ ػؿ ٌالیت کاةٲ ی٩ینی ٌ
أمینانی وٍػ .ػیؼگاه ىای متاٳ اورتاک کننؼه گان میتٍانؼ ػؿنٙـیات ٌا٤کاؿ یکی
افاورتاک کننؼه گان چنین ظالًٌ وٍػ:

انکناف اكتياظی واحتامعی :اورتاک کننؼه گان ػؿمرمٍ ٛؿِایت وان ؿا افپیرش٤ت ٨اةٲ
مالش ًٙیی کً ػؿٜـًٌ انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌاذتامٜی ػؿٌالیت کاةٲ ٌٍؿت گـ٤تً
اةـافػاوتنؼ کً وامٲ تٍل ًٝرسی ٞتکناٍٰذی مٝٱٍماتی ،ایراػ ػانىگاه ىای ػٌٰتی ٌ
ظٌٍٍی ،ایراػ و٥ا ظانًىا ٌکٱنیک ىای ػٌٰتی ٌ ظٌٍٍی ،تٍل ًٝػؿ ةعي ظٌٍٍی،
اف ذمٱً تىکیٲ رشکت ىای ظٌٍٍی کً ةً ٤ـٌت ىای و١ٱی ذؼیؼ منرـ وؼ ٌ ،اذـای
ةـنامً ىمتمتگی مٱی ؿا وامٲ میوٍػ .رشکت کننؼگان اواؿه کـػنؼ ةا این شاٯ کً ٩٤ـ
وؼیؼ ىنٍف ٌذٍػ ػاؿػ ٌ ،نـط ةاالی ةیکاؿی ،رشایٖ لٕض پایین فنؼگی ٌ کمتٍػ ةـ ٧ػؿ
ةعي ىایی افٌالیت ٜٱت اٌٱی نگـانی وؼه انؼ .یکی اف رشکت کننؼگان اف ويـ کاةٲ
ظالًٌ نٙـات مـػٳ ؿا چنین ةیان کـػ:
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رشکت کننؼگان اواؿه کـػنؼ کً شامیت اف ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ،ةً ٌیژه ةـای ذٍانان،
ةً ذٱٍگیـی اف ذٍانان اف پیٍلنت ةً وٍؿویان ميم ةٍػه ٌ ػؿ نتیرً ةً تٍ٩یت ٌٱض ٌ
جتات ػؿ رسارسٌالیت کمک ظٍاىؼ کـػ .آنيا ةیىرتظأـنىان کـػنؼ کً رسمایً گؾاؿی
پایؼاؿ ػؿ فیـلاظتىا ٌ پـٌژہ ىای ميم ا٨تٍاػی ٌ ،ىمچنین مؼؿنیقه لاظنت لیمتم
ىای کىاٌؿفی ٌ آةیاؿی ا٨تٍاػ ويـی ٌ ؿٌلتایی ؿا ةيتٍػ ظٍاىؼ ةعىیؼ ٌ تاجیـ محتت
ػؿ فنؼگی مـػٳ ظٍاىؼ ػاوت .رشکت کننؼگان ةاالی ؿٌیکـػ متٝاػٯ ٌمتٍافن ػؿؿاةًٕ ةً
اذـای چنین پـٌژہ ىایی ػؿ متاٳ ن٩آ ويـ کاةٲ ارصاؿ ػاوتنؼ.
صعاب ةه ةاؾیگؽان و مض ّؽةین ىلس :رشکت کننؼگان ػؿ ٌالیت کاةٲ ةً وؼت تاکیؼ ةـ
نیاف ةً مىاؿکت ٌلی ٞتـی اف مـػٳ ٜاػی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ،اف ذمٱً مـػان ،فنان ،ذٍانان،
ٜٱامی ػینی ةا نٍ٥ؽٜ ،ٱام ،ؿىربان ةا نٍ٥ؽ ذام ٌ ًٝگـٌه ىای ا٨ٱیت کـػنؼ .آنيا ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً ا٤قایي مىاؿکت فنان ،کً ةً نٙـ آنان ةً ٍٔؿ لنتی ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ،
ةـای ىـپـٌلً ٌ ٤ـاینؼ ٌٱض ٌ آوتی ػؿ ا١٤انمتان رضٌؿی الت .آنيا ةً ٌیژه مىاؿکت
فنان ؿا ػؿ کمیتً ىای ٌٱض ٌالیتی ( )PPCػؿ ٌالیت کاةٲ ت٩اِا منٍػنؼ .رشکت کننؼگان
ىمچنین اٜالٳ کـػنؼ کً مؾاکـات ٌٱض نتایؼ ش ٧ٍ٩الالی مـػٳ ؿا تّٝیٌ ٦فیـلٍاٯ
ةربػ.
رشکت کننؼه گان ىم چنان مکانیمم ىای لنتی ٌٜنٝنٍی مصٱی شٲ ٌٍ٤ٲ منافٜات ؿا
ةـای ؿلیؼگی ةً اظتال٤ات ٌػٍٜی اف ٔـی ٪ذـگًىا ٌ وٍؿا ىا ،ةً ظًٍٍ ػؿ لٕض
ٌٰمٍاٰی مٍؿػ لتایي ٨ـاؿػاػنؼ .آنيا تؾکـػاػنؼ کً ن٩ي وٍؿا ىای مصٱی ٌ ةقؿگان ةا
نٍ٥ؽ تٍلٖ اکرثیت ٨ـیث ةً ات٥ا ٧ةـای شٲ ٌ ٍ٤ٲ منا٨ىات ٌ اظتال٤ات مصٱی م٥یؼ
تٱ٩ی میوٍػ .رشکت کننؼهگان ةـای تٍ٩یت ٌ تٍامننؼ لافی وٍؿا ىای مصٱی پیىنياػ
کـػنؼ اما ىىؼاؿػاػنؼ کً ةً ةّٝی اف انٍا ٛمیکانیقٳىای نٙاؿتی رضٌؿت الت کً
٤یٍٱً ىاّ٨ ،اٌتىا ٌ ػاٌؿی ىای منٍ٥انً ٌ ٜاػالنً ؿا ی٩ینی ٌ أمینانی لافػ .رشکت
کننؼگان فن گـچً نگـانی ظٍػ ؿا ػؿؿاةًٕ ةً پیىنياػ تٍ٩یت وٍؿا ىای مصٱی اةـاف
ػاوتنؼ ةً ػٰیٲ کً آنيا اشماك کـػنؼ کً ّ٨اٌت ِٝی ٦لنتی ػؿؿاةًٕ ةً ّ٨ایای
ظىٍنت ٜٱیً فنان مٍذٍػ ةٍػه .ةا تٍذً ةً اینکً اکرث تٍمیامت وٍؿاىا ػؿ این فمینً ةً
ن ٞ٥ش ٧ٍ٩فنان نتٍػه الت.
ةـای اینکً ةً معـةین ٌٱض ةً ػؿلتی ؿلیؼه گی وٍػ ،رشکت کننؼگان افانتعاب و٥ا٣
اّٜای کمیتً ٌٱض متتنی ةـ مٝیاؿىای ٜینی ماننؼ ٨اةٱیت ،ةی ٔـ٤ی٨ ،ؼؿت ةـای مؾاکـه
ةا معاٰ٥ان ممٱضٌ ،ؼا٨ت ،میين پـلتی ٌ پؾیـه تٍلٖ ىـ ػٌ ٔـ ٣اف ذنگ ٌمنافًٜ
ةً وؼت شامیت کـػنؼ .رشکت کننؼگان تاکیؼ کـػنؼ کً انتعاب ةایؼ ػمٍکـاتیک ةاوؼ (ةً
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ٜنٍان محاٯ ،تٍلٖ متاٳ مـػٳ ٌ ٤ـاگیـ اف متاٳ مـػٳ ا١٤انمتان) .یکی اف رشکت کننؼگان
تٍِیض ػاػ:
"
.

 .5ففاؼمات وتىىیه های مؽظم (امرتاک کننعه گان)
رشکت کننؼه گان ا٤قایي تٝامٲ ٌػظاٰت ػٌٰت ،اشقاب لیالی ،ةافیگـان ةین املٱٱی،
لافمان مٱٲ متصؼ ،ذام ًٝمؼنی ٌوٍؿا ىای مصٱی ؿا ػؿیک ػیاٍٰگ لافنؼه ػؿمٍؿػ
چگٍنگی آٌؿػن ٌٱض ظٍالتاؿ وؼنؼ.
تلىیت واىالذ نهاظ های رکىمت مزلی وةهتىظ رکىمتعاؼی صىب )1( :شٍٍٯ أمینان
اف التعؼاٳ ةً الاك وایمتگی ٌاٌٍٰیت ػاػن ةً ا١٤انىای ٌاذؼ رشایٌٖ ،اػ ،٧شـً٤
یی ٌتٍامننؼ ةؼٌن ىیچ گٍنً تتٝیْ؛ ( )2انراٳ یک لٱمٱً افةـنامً ىای آمٍفوی مٍجـةا
ىؼ ٣ةيتٍػ مياؿت ٌشـ ،ً٤پالعگٍیی ٌ اؿایً ظؼمات ةيرتم٩امات ػٌٰتی؛ ( )3ةافنگـی ٌ
اٌالشات ػؿاؿگان ىای مٍذٍػ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تىکیٲ یک مکانیقٳ مٍجـ متاؿفه ةا
٤ماػ اػاؿی ةا ػاػن یک ٌالشیت ٌیژو ةـای نٙاؿت ةـ اؿائً ظؼمات ةً ىؼ ٣ذٱٍگیـی
اف لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت؛ ( )4تؼٌیـ ذٱمات منٙم لاشٍی ةا ذام ًٝمؼنی ،اتصاػیًىا ٌ
لافمان ىای معتٱ ٌ ٦ويـٌنؼان ٜاػی کاةٲ ةً منٍٙؿ ػظیٲ لاظنت آنيا ػؿ یک گ٥تامن
مٍجـ ٌ لافنؼه ةا کاؿمنؼان ػٌٰت پیـامٍن نگـانی ىای آنيا ذيت کم کـػن ٤اٌٱً ٌ ظالء
مٍذٍػ ةین مـػٳ ٌ ػٌٰت؛ ( )5شٍٍٯ أمینان اف اینکً ةـنامً ىای ٘ـ٤یت لافی ٌ
اٌالشات ،ةً ٌٍؿت منالث انراٳ وؼه ٌ ػؿ ذيت إؿت٩اء ٘ـ٤یت نیـٌىای امنیتی ٌ ةا
٤ماػ اػاؿی ٌ ذـٳ ٌذنایت متاؿفه کننؼ کً ةً نٍةً ظٍػ کمک میکنؼ کً امنیت ٌ جتات
ؿا إٔمینانی لافػ.
اؼتلاء رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات )1( :تٍ٩یت ٍ٨ای
امنیتی ا١٤ان ةً ىؼ ٣ذٱٍگیـی اف نٍ٥ؽ گـٌىای ممٱض ػؿ کاةٲ؛ ( )2تٍ٩یت گ٥تگٍىای
لافنؼه ةا ٔاٰتان اف ٔـیٜ ٪ٱامی مىيٍؿ ٌ نیک ناٳ ٌ ةقؿگان ٍ٨می ػؿ مٍؿػ تإجیـات
من٥ی شمٱً ةاالی ذان ٌ ماٯ ٠یـ نٙامیان؛ ( )3تٕتی ٪ةـنامً ىای آگاىی ػىی ٌپاٰیمی
ىای ػٌٰتی ةً منٍٙؿ تـٌیز ةـاةـی ٌ ا٤قایي ٘ـ٤یتىا ةـای اف ةین ةـػن تتٝیْ
ذنمیتی ٌ یا تتٝیْ ةـ الاك نژاػ یا فةان؛ ( )4تصٍیٲ ٜامٱین ظىٍنت ٜٱیً فنان ةً
لیمتم ٜؼاٰت ٌ مصاکمً آنان ةً الاك ٨انٍن مصٍ ظىٍنت ٜٱیً فنان؛ ( )5ا٤قایي
پـٌگـاٳ ىای آگاىی ٜامً ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ لٕض ذام ًٝةً ىؼ ٣مصٍ ٤ـىنگ
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ظىٍنت مٍذٍػه؛ ( )6اؿت٩اء ٌ تٍ٩یت مؼاؿا کـػن ٌتصمٲ پؾیـی ٌ ىمقیمتی؛ ()7
تٕتیٝ٤ ٪اٰیت ىای ٘ـ٤یت لافی ةـای اؿگانيای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ةً ىمـاه تٍ٩یت تٕتی٪
٨انٍن ةـای متاٳ ويـٌنؼان ةؼٌن ػؿ نٙـػاوت ٍ٨ٳ ،فةان ٌ منًٕ٩؛ ( )8متاؿفه ةا مٝا٤یت
اف مرافات.
تلىیت تىفعه اكتياظی و احتامعی )1( :اؿت٩اء رسمایً گؾاؿی پایؼاؿ ػؿ فیـلاظتىا ٌ
پـٌژہ ىای ميم ا٨تٍاػی اف ذمٱً لاظتامنٌ ،نٝت ،ظؼمات ٜمٍمی ٌ کىاٌؿفی؛ ()2
اذـای پـٌژہ ىای فیـ ةنایی ػؿ متاٳ ن٩آ ٌالیت کاةٲ ةا لیمتم نٙاؿت مٍجـ ،ةا کی٥یت ٌ
ةً مٍ ٞ٨اف تٕتی ٪پـٌژہ ىا.
رامیت و پنتیتانی مؤثؽ اؾ پؽوفه ىلس و اظغام مخعظ )1( :اّٜای کمیتً ٌٱض ٌالیتی
ةایؼ ةی ٔـ٤انً ٌ تٍلٖ مـػٳ ٜاػی انتعاب وؼه ةاونؼ ٌ ةـای ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿگیـ ٨اةٲ
٨تٍٯ ةاوؼ؛ ( )2تٕتی ٪پـٌژہ ىای تٍل ًٝای ةـای ٌٱض ةایؼ وامٲ متاٳ اٍ٨اٳ ،گـٌىای
اذتامٜی ٌ مؾىتی ٌ مناینؼه گان متاٳ ةعي ىای ٌالیت کاةٲ ؿا وامٲ وٍػ؛ ( )3وٍؿای
ٌٱض ٌالیتی ةایؼ أمینان شاٌٲ کنؼ کً مـػٳ ٜاػی نیق ػؿ پـٌلً اورتاک ػاؿنؼ ٌ
نٙـیات گـٌىایی ؿا کً ةً ٍٔؿ لنتی ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ ماننؼ فنان ،ذٍانان ٌ
ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ؿا نیق ػاوتً ةاوؼ؛ ( )4وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةایؼ ا٤ـاػ تٍامننؼٌ ،اػ،٧
تصٍیٲ کـػه ،چيـه ىای ةی ٔـ ٌ ٣ةانٍ٥ؽٜ ،ٱام ،ةقؿگان ٍ٨می ٌ ٝ٤االت ذام ًٝمؼنی ؿا
نیق وامٲ پـٌگـاٳ مناینؼ؛ ( )5شٍٍٯ أمینان اف اینکً ٜامالن ٜمؼه ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرش(ػؿ
گؾوتً) ةً ٜؼاٰت لپـػه میوٍنؼ؛ ( )6آٌؿػن ت١ییـات محتت ٌ اٌالشات ػؿپـٌگـاٳ ٌٱض
ٌآوتی مٱی ٌ پـٌلً ذاؿی ٌٱض ٌ وامٲ لاظنت گـٌىای لیالی معاٰ ٌ ٦ممٱض ػؿ یک
ةـنامً مٱی ٌ٤ـاگیـذامٌ ٞٱض؛ ( )7ؿاه انؼافی ٌ تٍ٩یت ٤ـىنگ گ٥تگٍ ٌ مؾاکـه؛ ()8
ا٨ؼامات ٌ گاميای ٜمٱی تىٍی٩ی تٍلٖ ىـ ػٌ ٔـ ٣مناف ٌ ًٜذنگ ةـای شٍٍٯ
أمینان اف ٌٱض ةً ٍٔؿمحاٯ اٜالٳ آتي ةن؛ ( )9ایراػ یک کمیمیٍن ةیٕـ ٣ةً ىؼ٣
پیىربػ پـٌلً ٌٱض کً ػیؼگاهىا ٌنٕـیات ىـػٌذانث مناف ًٜظٍالتً وٍػ ٌةً
ظأـاؿفیاةی ػؿلت ةا مـػٳ ػؿ مىٍؿت گؾاوتً وٍػ.
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 .6معؽفی
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ػؿ ٌا٤ ٞ٨رشػه ای اف ػیؼگاه ىا ،نٙـیات ٌ نگـانی ىایی
میةاوؼ کً لاکنین ٌالیت کاپیما ػؿ اؿتتآ ةً مٍٍِ ٛامنیتٜ ،ؼاٰت ،شاکمیت ٨انٍن،
ش ٧ٍ٩ةرش ،تٍلٍٜ ٌ ًٝامٲ ػؿگیـی ىای مصٱی ٌ ىمچنین پیىنياػات ةـای تإمین ٌٱض
ػؿ این ٌالیت میةاوؼ .این نٙـیات ،ػیؼگاه ىا ،نگـانیىا ٌ پیىنياػات ػؿ ذـیان چياؿ
ذٱمً گـٌىی ػؿ ماه ىای میتا ذٍالی ٔ ،2513ی چياؿ مٍاشتً ی ان٥ـاػی ٌ ػه رسٌی
نٙـیات جتت گـػیؼه الت .ػؿ ذٱمات گـٌىی  135تن ةً ومٍٯ  36فن اف متاٳ
ٌٰمٍاٰیىا ةىمٍٯ لً ٌٰمٍاٰی نا ؤمن تگاب ،اٰمای ٌ نرـاب ٌ ػیگـ ا٨ىاؿ معتٱ٦
ذام ًٝوامٲ؛ مٝٱمین ،ةقؿگان ٍ٨میٝ٤ ،اٰین ش ٧ٍ٩فنان ،ػاني آمٍفان ػانىگاه ىا،
اّٜای وٍؿای الالمی ،اّٜای وٍؿا ىای ٌالیتی ٌ وٍؿا ىای ٌٱض ٌٰمٍاٰی ،اّٜای
اشقاب لیالی ،ش ٧ٍ٩ػانان ،ظربنگاؿان ،م٩امات مصٱی ،ظانم ىای ظانً ،نـك ٨اةٱًىا ٌ
ػکانؼاؿان اورتاک منٍػه ةٍػنؼ .ذٱمات گـٌىی ،ىمچنین رسٌی ػیؼگاهىا اف ٔـ ٣یک
نياػ ٌالیتی کً اف  11نياػ ذام ًٝمؼنی ػؿ ٌالیت کاپیما مناینؼه گی می منٍػ ( وتکً
فنان ا١٤ان ةـای ا١٤ان) ( )WAWکً یک لافمان ٠یـ ػٌٰتی ةٍػه ،ةً پیي ةـػه وؼ.
ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض ٌالیت کاپیما لٝی ػاؿػ ػؿ شؼ ممکن ٜمؼه تـین نگـانی ىای
مٕـس وؼه اف لٍی اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىیٍٜ ،امٲ ٌ انگیقه
ػؿگیـی ىای مصٱی ٌ پیىنياػات تصکیم تالهىا ػؿ ایراػ ٌٱض ؿا اف ٔـی ٪اذـای پالن
ٜمٲ ٌاٝ٨ی ٌٱض کً ٝ٤اٰین مصٱی ةا ىؼ ٣ایراػ ٌٱض پایؼاؿ ػؿ این ٌالیت ةـ رس آن
تٍا ٪٤ػاؿنؼ ،تصٱیٲ ٌ اؿفیاةی منایؼ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیه ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی

3

ٌالیت کاپیما ٌ مـکق آن مصمٍػ ؿا٨ی ػؿ وامٯ رش ٧کىٍؿ ٨ـاؿ گـ٤تً کً ػؿ رش ٧ةا
ٰ١امن ،ػؿ وامٯ ةا پنرىیـ ،ػؿ ذنٍب ةا کاةٲ ٌ ػؿ ٠ـب ةا ٌالیت پـٌان ىم مـف
میةاوؼ .کاپیما ةا مماشت  1842کیٱٍمرت مـة ٞػؿ میان ٌ 34الیت کٍچکرتین ٌالیت
ا١٤انمتان میةاوؼ ٌ اف ى٥ت ٌٰمٍاٰی :مصمٍػ ؿا٨ی ،کٍىمتان یک ،کٍىمتان ػٌ،
کٍىتنؼ ،نرـاب ،تگاب ٌ اٰمای تـکیث وؼه الت .مـف ىای وامٯ ٌ رش ٧این ٌالیت ؿا
کٍه ىای ظىک ٌ اما منأ ٪مـکقی٠ ،ـةی ٌ ذنٍةی آن ػاؿای وتکً ىای پیچیؼه ای
آةیاؿی متٍٲ ةً ػؿیای پنرىیـ میةاوؼ .این ٌالیت فیمتگاه  4198۱۱تن میوٍػ (ةـ
الاك تعمین ؿیالت اشٍائیً مـکق ػؿ لاٯ ىای .)2۱13 ٌ 2۱12

 9یٍناما مٝـ٤ی ٌالیت (لنؼ ػاظٱی) ،ذٍن 2513
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لاکنین این ٌالیت اف لً گـٌه ٍ٨می ٜمؼه :تاذیکىا ( 42ػؿٌؼ) ،پىتٍنىا ( 37ػؿٌؼ)
ٌ پىً ییىا ( 2۱ػؿٌؼ) تىکیٲ وؼه الت .تاذیکىا ػؿ لً گـٌه لیالی ٜمؼه :شقب
ذمٝیت الالمی (شؼٌػؤ  4۱ػؿٌؼ) شقب الالمی ا١٤انمتان ( 45ػؿٌؼ) ٌ ػؿٌؼ ةا٨ی
مانؼه ػؿ شقب ػمٍکـاتیک ا١٤انمتان یا چپی ىای لاة ٪ت٩میم وؼه انؼ.
پىتٍنىا اف ٰصاٗ لیالی ةً ػٌ گـٌه :شقب الالمی گٱتؼین ٌ شقب شـکت الالمی
ٌاةمتً انؼ ٌ اما پىً ییىا اف ػٌ گـٌه لیالی؛ ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی گٱتؼین
شکمیتاؿ شامیت میکننؼ .پىتٍنىا ٌ پىً ییىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای تگاب ٌ نرـاب ٌ ػؿ
ةـظی ن٩آ اٰمای فنؼگی ػاؿنؼ کً این ٌٰمٍاٰی واىؼ شٍّؿ ٌ ٝ٤اٰیت ٔاٰتان میةاوؼ.
شقب الالمی گٱتؼین ىم ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿػ ٌٰی ةً نٙـ میؿلؼ ٝ٤الً ٝ٤اٰیت آن
کمـنگ وؼه الت .ةـظی اف ٍ٨مانؼانان ةعأـ ة٩ای ظٍػ (الرتاتژی ة٩اء ٜٱیً لٱًٕ
ٔاٰتان) ةً پٍٰین مصٱی پیٍلتً انؼ تا ةتٍاننؼ ةـ ِؼ ٔاٰتان ایمتاػگی منٍػه ٌ اف ٔـ٤ی
ىم ةتٍاننؼ اف ػٌٰت منا ٞ٤ماٰی ةؼلت ةیاٌؿنؼ .تاذیکىا ٜمؼتاً ػؿ لً ٌٰمٍاٰی وامٰی
مصمٍػ ؿا٨ی ،کٍىمتانات یک ٌ کٍىمتانات ػٌ فنؼگی میکننؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی ذنٍةی
نرـاب نیق تاذیکىا ةا (٤ 73یٍؼ) اکرثیت ىمتنؼ ،ػؿ شاٰیکً اکرث لاکنین ٌٰمٍاٰی
تگاب ؿا پىتٍنىا تىکیٲ میػىؼ ٌ پىً ییىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای اٰمای ٌ کٍىتنؼ فنؼگی
میکننؼ .پىً یی ىای ٌٰمٍاٰی کٍىتنؼ ةیىرت ةً ىمقیمتی ةا تاذیکىا ػؿ این ٌالیت
متایٲ ػاؿنؼ ٌ ةً فةان ػؿی ٌصتت میکننؼ؛ ػؿ شاٰیکً پىً یی ىای ٌٰمٍاٰی اٰمای ةً
ذٍام ٞپىتٍن نقػیک ةٍػه ٌ پىتٍ ٌصتت میکننؼ .شقب ذمٝیت الالمی ٌ شقب
الالمی گٱتؼین ػٌ شقب ٜمؼه ػؿ این ٌالیت میةاونؼ ٌ اما لً ٌٰمٍاٰی ذنٍةی ،تگاب،
نرـاب ٌ اٰمای ةا لٱًٕ ٌ وٍؿوگـی ٔاٰتان ؿٌةـٌ ىمتنؼ.

 .9تزلیل ظؼگیؽی ها :انىاع و عىامل مناؾعه
ةً نٙـ میؿلؼ این ٌالیت ػؿ لً نٍ ٛػؿگیـی ٠ـ ٧میةاوؼ :اٰ )٦مناف ًٜؿٌی مٱکیت،
ماننؼ فمین؛ ب) انت٩اٳ اف ذـایم گؾوتً/لٍء الت٥اػه؛ د) ػؿگیـی ممٱصانً مـتتٖ ةا
وٍؿوگـی.
مىؼمگؽی مؽتتغ ةا ظؼگیؽی مقلزانه :لً ٌٰمٍاٰی ذنٍةی :تگاب ،اٰمای ٌ نرـاب تصت
نٍ٥ؽ ٔاٰتان ةٍػه التٌٰ .مٍاٰی تگاب کً اکرثیت ذمٝیت آن پىتٍنىا میةاونؼ ،ػؿ
شاٰیکً نرـاب ٍ٨ٳ پىً یی ىم ػاؿػ ٌٰی آنىا پىتٍ ٌصتت میکننؼ ٌ ؿٌاةٖ نقػیکی ؿا
ةا پىتٍنىا ةـ٨ـاؿ لاظتً انؼٌٰ .مٍاٰی نرـاب اف اکرثیت ذمٝیت تاذک ةـظٍؿػاؿ الت
ٌٰی ػؿ ةـظی اف نٍاشی آن محٲ ػؿه ا١٤انیً پىتٍنىا فنؼگی میکننؼ کً ػؿ امتؼاػ این
ػؿه ٔاٰتان ٝ٤اٰیت ػاؿنؼ .ةا کمانی کً ػؿ ذـیان این ةـنامًىا مىٍؿت ٌٍؿت گـ٤ت
ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٤ 95یٍؼ ٌٰمٍاٰی اٰمای٤ 7۱ ،یٍؼ ٌٰمٍاٰی تگاب ٌ ٤ 2۱یٍؼ ٌٰمٍاٰی
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نرـاب تصت اػاؿه کامٲ ٔاٰتان ٨ـاؿ ػاؿػ .ةـای ٔاٰتان آلان الت تا ػؿ ػاظٲ ىـ لً این
ٌٰمٍاٰیىا نٍ٥ؽ مناینؼ ةً ظأـی کً این ٌٰمٍاٰیىا ةا ٌٰمٍاٰی رسٌةی ٌالیت کاةٲ ىم
مـف میةاونؼ کً ٌٰمٍاٰی رسٌةی ةا لاشً ةاػپغ ٌالیت ٰ١امنٌٰ ،مٍاٰی افؿه ٌالیت ٍٰگـ
ٌ کٍه ٌا٤ی ٌالیت پـٌان ىم مـف میةاوؼ .این لاشاتی انؼ کً ةً گٍنۀ لنتی تصت
لٱًٕ ٔاٰتان ٨ـاؿ ػاؿػٌ .الیت ٰ١امن ةً نٍةً ظٍػ ةا ٌالیت کرن ٌ کرن ةا ٌٰمٍاٰی ظیرب
پىتٍنعٍاه پاکمتان ىم مـف میةاوؼ؛ ٌٰمٍاٰی افؿه ٌالیت ٍٰگـ  16کیٱٍمرت مـف ةا ٜین
ٌالیت پاکمتان (ظیرب پىتٍنعٍاه) ػاؿػ .این ػٌ ممیـ ،ةً نٍةً ظٍػ ،نٍ٥ؽ ذنگرٍیان
ظاؿذی ؿا ةؼاظٲ این لً ٌٰمٍاٰی ذنٍةی کاپیما ٤ـاىم میلافػ.
اٌِا ٛلیالی این لً ٌٰمٍاٰی ،ةً گٍنۀ ٌیژه ،ػؿ اٌالٖ لاٯ  2۱۱6رشٌ ٛةً ٌظامت
کـػ؛ اٌٰین شمٱً ٜٱیً ٕ٨اؿ نٙامیان ةین املٱٱی ػؿ لاشً ذاٍٰ ظیٲٌٰ ،مٍاٰی تگاب ةً
جتت ؿلیؼ .یک ٜمٱیات نٙامی ػؿ ماه اکتٍةـ  2۱۱6ؿاه انؼافی وؼ تا ذٱٍ نٍ٥ؽ رسیٞ
وتکً ىای وٍؿوی ةً ػاظٲ ٌٰمٍاٰی تگاب ٌ ىمچنان افػیاػ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی ٌ گمرته نٍ٥ؽ ٍ٨مانؼانان ممٱض ؿا ةگیـػ .این ٜمٱیات ،ةيـ شاٯ ،نتٍانمت کً
ؿٌنؼ امنیتی ؿا ٌاژگٍن لافػ ٌ ػؿ اٌایٲ ماه ماؿچ  2۱۱7نٙامیان ةین املٱٱی ٌ وٍؿویان
ٜٱیً یکؼیگـ ػؿ ٌٰمٍاٰی نرـاب رشٌ ٛةً ؿاکت پـاگنی منٍػنؼ؛ کً نىان ػاػ ٔاٰتان ةً
شؼی نیـٌمنؼ وؼه انؼ کً تٍانمتنؼ ٜٱیً نیـٌ ىای نٙامی ةایمتنؼ.
ػؿ ٍٔٯ لاٯ  2۱13پنز ٜمٱیات نٙامی ةً ناٳ ىای رسةاف  Iاٰی  ‘Vکً ٜمؼتاً ػؿ نٍاشی
ذنٍةی نرـاب (ؿٌلتا ذات ا١٤انیً ،پچً ٠ان ٌ گیان) ٌ ػؿ ٌٰمٍاٰی تگاب ،ةً ومٍٯ
لاشات پـ نٍ٥ك ؿاه انؼافی وؼ .این ٜمٱیات ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن ةی ذایی ىای فیاػ
مـػٳ گـػیؼٜ .مٱیات نٙامی ،ىمچنان ةاٜخ وؼ تا فنؼان ٔاٰتان ػؿ لاشً ةؼؿاب
ٌٰمٍاٰی تگاب اف ةین ةـٌػ ٌ وامؿی اف اّٜای ٔاٰتان یا کىتً وؼنؼ ٌ یا ىم ةً الاؿت
ػؿ آمؼنؼٜ .الٌتاً ةً ا٤ـاػ مٱکی نیق تٱ٥اتی ذانی ٌ ماٰی ؿٌمنا گـػیؼ .نیـٌ ىای امنیتی
نتٍانمتنؼ لاشاتی ؿا کً اف ٌذٍػ ٔاٰتان پاک لافی وؼه ةٍػ ،ش ٚ٥مناینؼ .نتایز ٜمٱیات،
ةً ىـ شاٯ چنؼان امیؼٌاؿ کننؼه نتٍػٜ .مٱیات متؾکـه ةیىرت اف پیي ذمٝیت پىتٍن ؿا
ةً ِؼیت ٌا ػاوت؛ کً ّ٤ای ةیىرت ٜمٱیاتی ؿا ةـای ٔاٰتان ةً اؿم١ان ػاوت.
ٔاٰتان شامیت ٌلی ٞتـی ؿا ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی ةؼلت آٌؿػنؼ .یکی اف این ػالیٲ
شکٍمت مٍافی ٔاٰتان میةاوؼٰ .یکن ،ػؿ ٜین فمان وامؿی اف م٩امات ػٌٰتی ةً ومٍٯ
م٩امات ّ٨ایی نتٍانمتنؼ کً ةً این ٌٰمٍاٰیىا ةـٌنؼ ةناةـ این مـػٳ ةـای ٜؼاٰت
ظٍاىی ةً ٔاٰتان مـاذ ًٝکـػنؼ .یک تص٩ی ٪کننؼه ٔاٰث نعمت ّ٨ایا ؿا تص٩ی ٪کـػه
ٌ ةٝؼاً ػٌلیً ؿا ةً گـٌىی اف ّ٨ات ٔاٰتان ةـای ٤یٍٱً می٤ـلتؼ ٌ ّ٨ات ٤یٍٱً ؿا ةٝؼ
اف منافذم ًٝػؿ مماذؼ مصٱی اٜالن میکننؼٔ .اٰتان ةـای تإمین ٜؼاٰت پٍٯ منیظٍاىنؼ
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ٌ ةً نٙـ میؿلؼ کً این ٤یٍٱً رسی ٞتـ ٌٍؿت گـ٤تً ٌ تّمین اذـایی وؼن آن ىم
ٌذٍػ ػاؿػ .اف لٍی ػیگـ لاؿنٍاالن ٌ ّ٨ات ػٌٰتی ػؿ ٌٰمٍاٰیىا شٍّؿ ةً ىم
منیؿلاننؼ ٌ گ٥تً میوٍػ کً ؿوٍت میگیـنؼ .ةـای ػلت یاةی ةً ٜؼاٰت ،ػؿ لیمتم
ّ٨ایی ػٌٰت ،ماهىا ٌ٨ت ةکاؿ الت؛ ٌ این مإمٍٯ مـػٳ مصٲ ؿا ٌاػاوتً تا ذيت ٜؼاٰت
ظٍاىی ،نمتت ةً ػٌٰت ،ةً ٔاٰتان مـاذ ًٝمناینؼ کً ةً نصٍی شٍّؿ ٔاٰتان ؿا منصیخ
ةعىی اف ةاونؼگان این مصالت مرشٌٜیت ةعىیؼه الت.
ػٰیٲ ػیگـی ةـای ؿوؼ وٍؿوگـی ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی گـ٤تاؿی ىا ،تٍ٨ی ٦ىای ظٍػ
رسانً ٌ تالوی ظانً ةً ظانً (شتی کىتاؿ) تٍلٖ نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةؼٌن اظؾ
کؼاٳ مٝٱٍمات ٨تٱی یا مؼاؿک ٌ الناػ میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً نیـٌ
ىای امنیتی ةیىرت ةـ الاك أالٜات ٠ٱٕی کً تٍلٖ شـی٥ان وان ٜٱیً یکؼیگـ وان
ػاػه میوٍػ ٜمٲ میکننؼ .چنین گـ٤تاؿی ىای ظٍػ رسانً ی ا٤ـاػ ةیگناه ٌ تالویىا ٌ
کىتاؿ ا ٤ـاػ مٱکی ةاونؼگان مصٱی ؿا ٜٱیً ػٌٰت ٌ نیـٌ ىای امنیتی ظىمگین لاظتً
الت .ػؿ نتیرً مـػٳ مصٲ اف ٔاٰتان شامیت منٍػنؼ .یک  ٍّٜوٍؿای ٌٱض ٌالیتی کاپیما
ا٘ياؿ ػاوت کً:

ػٰیٲ لٍٳ گمرته وٍؿوگـی ػؿ این ٌالیت ظٍیي ظٍؿی ٌ ٍ٨ٳ پـلتی ػؿ اػاؿات
ٌٰمٍاٰیىا ٌ ٌالیتی میةاوؼ کً مـػمان مصٱی ؿا کً ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ ةً ِؼیت
ةا ػٌٰت ٌا ػاوتً الت .ػؿ ٌٍؿتیکً ٌاٰی متٝٱ ٪ةً ٍ٨ٳ ،مٱیت یا شقب لیالی ظاً
ةاوؼ ػؿ ٨ؼٳ نعمت ةـاػؿان ٌ ظٍاىـان ظٍػ ؿا ةً ٌ٘ی ً٥میگامؿػ ةٝؼا ً کمانی ؿا کً ةً
مٱیت ظٍػه تٝٱ ٪ػاوتً ٌ اّٜای شقب ظٍػه ةاوؼ .اٰی انتعاةات  ،2۱۱9اورتاک
کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ىای ذنٍةی گ٥تنؼ کً آنىا ةً وٍؿای ىای ٌالیتی ٌ پاؿملان امیؼ
ةمتً ةٍػنؼ .ػؿ  2۱۱4فمانیکً ٌٱض ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ذنٍةی شکم٥ـما ةٍػ  6تن اف ذمٱً
 9تن اّٜای پاؿملان اف ىمین لً ٌٰمٍاٰی انتعاب وؼه ةٍػنؼ ٌ .ػؿ ٌٰمی ذـگً ػٌ
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مناینؼه اف مرمٍ ٛچياؿ مناینؼه ةً ٌالیت کاپیما متٝٱ ٪ةً ٌٰمٍاٰی ىای اٰمای ٌ نرـاب
ةٍػٰ .یکن ػؿ انتعاةات ٌٰمی ذـگً ػؿ  2۱1۱ىیچ کن اف این لً ٌٰمٍاٰی انتعاب
نگـػیؼ .ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ  2۱۱9تنيا یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی اف ٌٰمٍاٰی
تگاب انتعاب گـػیؼ .ػؿ انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی ٌ وٍؿای ىای ٌالیتی ٌ ٌٰمی ذـگً
لاٯ ىای  2۱1۱ ٌ 2۱۱9ىیچ مـکق ؿؤی ػىی ػؿ ٌٰمٍاٰی اٰمای ةاف نىؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی
ىای تگاب ٌ نرـاب ،ىمچنان  ٖ٩٤وامؿ کمی اف مـاکق ؿؤی ػىی ةاف وؼه ةٍػ ٌ ةىرتین
ؿؤی ىای این مـاکق ةً شیخ ؿؤی ىای ت٩ٱتی اٜالن وؼ .ػؿ نتیرً ٌٰمٍاٰیىا ٤ا٨ؼ مناینؼه
لیالی ػؿ لٕض ٌالیتی ٌ مٱی میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ،شکٍمت ٌالیتی ٌ ػالالن ٨ؼؿت
ؿا ةـای انراٳ نؼاػن ا٨ؼامات کا٤ی ةـای تإمین امنیت ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی مالمت کـػنؼ.
نا امنی ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی ةً ایىان (ٌٰمٍاٰی ىای کً اکرثیت ذمٝیت آن ؿا تاذکىا
تىکیٲ میػىؼ) کمک کـػه تا ةـنؼه متاٳ کـلیىا وٍنؼٍّٜ .ی اف لافمان ذٍانان اف
ٌٰمٍاٰی تگاب ٌالیت کاپیما ةتاؿیغ  26ذٍن  2۱13ا٘ياؿ ػاوت کً:

ػٰیٲ چياؿٳ ةـای وٍؿوگـی ،ظٍػ پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٜنٍان گـػیؼ .پٍٰین مصٱی ا١٤ان
اف ذنگرٍیان لاة ٌ ٪وتً نٙامیان ةاىم شـی ٌ ٦ةـظی اف وعٍیت ىای ةا نٍ٥ؽ مصٱی
تىکیٲ یا٤تً الت .پٍٰین مصٱی ا١٤ان وامؿی اف مـػٳ ؿا ػؿ ذـیان ذنگ ىای ػاظٱی
ػؿ کىٍؿ ةً ٨تٲ ؿلانؼه الت؛ ٌ ىنٍف ىم آنىا ةً کىتاؿ مـػٳ اػامً میػىنؼ؛ آن ىا،
شاال پٍٰین مصٱی وؼه ٌ مٝاه ٌ الٱصً ػؿیا٤ت میکننؼ .ػؿ ش٩ی٩ت این نیـٌ ةایؼ
ةـای ذنایات گؾوتً ظٍػ ػؿ ٩ٜث میٱً ىای فنؼان میةٍػنؼ .ظانٍاػه ىای ٨ـةانیان
کاؿی ةً ذق انتٙاؿ کىیؼن ةـای ٰص ًٙی انت٩اٳ انراٳ ػاػه منیتٍاننؼ؛ مـػمان مصٲ ةً
پٍٰین مصٱی اٜتامػ نؼاؿنؼ .پٍٰین مصٱی ا١٤ان ةً تمٱیم وؼن ةً ٔاٰتان اػامً ػاػه انؼ.
ػؿ ٌٰمٍاٰی تگاب ،تنيا ػؿ ذنٍؿی  2۱13ى٥ت تن پٍٰین مصٱی ا١٤ان ةا ٨ 11تًّ لالس
مؼؿن ظٍیي ةً ٔاٰتان پیٍلتنؼ .شاال این گـٌه ةاالی مٍاِ ٞپٍٰین مصٱی ا١٤ان شمٱً
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میکننؼ .ظىٍنتىا ػؿ لاشً ػؿ شاٯ ا٤قایي الت .کاؿمنؼ یک لافمان ٠یـ ػٌٰتی ػؿ
مصمٍػ ؿا٨ی ةتاؿیغ  ۱5ذٍن  2۱13ا٘ياؿ ػاوت:

٩٤ـ ،ىمچنان ن٩ي ةقؿگی ؿا ػؿ افػیاػ وٍؿوگـی ػؿ این ٌالیت ةافی میکنؼ .ظالی ةقؿگ
ةین ٠نی ٌ ٩٤یـ نً تنيا ةاٜخ ةـٌف یک ذام ًٝنا ةـاةـ وؼه ،ةٱکً ٜؼاٰت ةـای ٩٤ـا ةً
یک ظٍاب ٌ ظیاٯ متؼٯ گـػیؼه ٌ ٍٔؿی پنؼاوتً میوٍػ کً ٜؼاٰت تنيا ةـای ا٠نیا
میةاوؼ٩٤ .ـٜ ٌ ،ؼٳ مٍا٘تت اف ٔـ ٣ػٌٰت ذٍانان ؿا اف ػٌٰت مإیٍك لاظتً الت.
ةتاؿیغ  5ذٍن  2۱13یک مىاٌؿ ش ٧ٍ٩فن اف ٌٰمٍاٰی کٍىمتان ٌ Iالیت کاپیما ا٘ياؿ
ػاوت کً:

ؿٌی ىم ؿ٤تًٜ ،ؼٳ اٜتامػ ةً لیمتم ذاؿی شکٍمتؼاؿی٩٤ ،ؼان ٤ـٌت ىای التعؼاٳ،
ةمیز ِٝی ٦یا ٜؼٳ آن ،گـٌه ىای مىعٍی کً ػؿ ا٨تٍاػ ذنگ ٌ تتٝیْ وؼیؼ مناٞ٤
ني٥تً ػاؿنؼ ،ةً ظىٍنت ىای ذاؿی ةً ومٍٯ گمرته وٍؿوگـی کمک میکننؼ .شامیت
کىٍؿ ىای ىممایً ٌ اکامالت گـٌه ىای وٍؿوگـ ،یکی ػیگـ اف نگـانی ىای ةقؿگی الت
کً اف ٔـ ٣وامؿی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان گـػیؼ.
مناؾعات ظىالنی ةؽ رس ملکیت :اورتاک کننؼگان یکی اف ٍٜامٲ اٌٱی نا آؿامیىا ػؿ این
ٌالیت ؿا ٌذٍػ منافٜات ٍٔالنی ةـ رس مٱکیت ةین ػٌ ظانٍاػه ،ػٌ ٨تیٱً یا ةین ػٌ ٍ٨ٳ
ٜنٍان کـػنؼ کً ةّٝی اٌ٨ات ةً ػؿگیـی ىای ممٱصانً میانرامؼ ٌ ةٍٕؿ نمتی ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای آؿاٳ وامٰی این ٌالیت ؿط میػىؼ.
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ػؿ ةین این ىا ،لً ػؿگیـی ٜمؼه ةـ رس فمین میةاوؼ ٌ ػؿ ِمن ػٌٰت ػؿ ؿلیؼگی ةً
این ٍٜامٲ اف مؼتىا ناتٍان ةٍػه الت .یکی اف ػؿگیـیىا ةـ رس فمین ةـ رس مٍٝ٨یت
یک منـه فمین ػؿ مـف ػٌ ؿٌلتا ػؿ ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات میان پىً یی ىای ؿٌلتای
لنگان ٌ تاذیک ىای ؿٌلتای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان میةاوؼ .فمین متؾکـه ةً "٤اةـیکً
ػٌٰتی گٱتياؿ" تٝٱ ٪ػاوتً .این ٤اةـیکً ػؿ لاٯ  1989ةمتً وؼ ٌ اف آن فمان تا کنٍن این
منـه فمین ظاٰی میةاوؼ .ػؿ لاٯ  2۱1۱تراؿ تاذیک ؿٌلتای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان
کٍویؼنؼ تا آن ؿا ةً یک ويـک تتؼیٲ منٍػه ٌ ةً لاکنین ؿٌلتا ىای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان
ة٥ـٌونؼ؛ اما پىً یی ىای ؿٌلتای لنگان ةا مامنٝت این کاؿ اػٜا منٍػنؼ فمین مٱک
آنيالت .پىً ییىا ػٌ ةاؿ ةا ا٨ؼاٳ ظىٍنت آمیق لٝی منٍػنؼ تا نىان ػىنؼ کً ماٰک
این منـه فمین ىمتنؼ ٌ ػؿ ِمن ةـظی اف م١افه ىای تاذیک ىای ٜقت ظیٲ ٌ ویعان
ػؿ ممیـ مـکق ٌٰمٍاٰی ؿا ةً آتي کىیؼنؼ .شتی ويـػاؿ کٍىمتان ؿا ةً مؼت نٍ ٦ؿٌف
اظتٕا ٌ ٣ةٝؼ اف مؼاظٱً ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػٌٰت ؿىا منٍػنؼ .تاذیکىا اػٜا ػاؿنؼ؛ ػٌٰت
ػؿ گؾوتً این فمین ؿا اف آنيا ةؼٌن پـػاظت ىیچ متٱ١ی ةً فٌؿ گـ٤تً ٌ ػؿ آن ٤اةـیکً
اٜامؿ منٍػه الت .ةٝؼ اف این ات٥ا٨ات تراؿ تاذیک ةـای مؼتی پالن اٜامؿ ويـک ؿا کناؿ
گؾاوتنؼ .ةایؼ گ٥ت ػٍٜا ٌ ػ ٞ٤ػٍٜا ةـ رس این مٱکیت ىنٍف اػامً ػاؿػ ٌ ىـ فمانی
میتٍانؼ ػٌةاؿه ةً ظىٍنت منرـ وٍػ .مٍٍِ٨ ٛاةٲ تٍذً ػیگـ فمین کً میتٍانؼ نقاٛ
ةـ انگیق ةاوؼ ،ةین ػٌ ؿٌلتا کً ٌیاػ (مصمٍػ ؿا٨ی ٌالیت کاپیما) ناٳ ػاؿػ ٌ ٨ـچً
(ٌٰمٍاٰی ةگـاٳ ٌالیت پـٌان) میةاوؼ ،کً این نقا ٛؿٌی کناؿه ىای ػؿیای پنرىیـ
میةاوؼ ةً ظأـی کً این ػؿیا ممیـ شـکتي ؿا ػؿ (ؿٌلتا ىای ٌیاػ یا ٨ـچ) ٍُٜ
میکنؼ .ىـ ػٌ ؿٌلتا ػاؿای ذمٝیت معتٱٖ ٍ٨می (تاذیک ٌ پىتٍن) الت .ػؿ نٍمرب
 2۱13مـػٳ ٨ـچً ةـای یک ؿٌف تٙاىـات ةً ؿاه انؼاظتً ٌ مؼٜی مٱکیت ةعىی اف کناؿه
ػؿیا ىمتنؼ کً ٨تٲ اف ت١ییـ ممیـ این ػؿیا ٌذٍػ ػاوتٍٔ .ؿیکً رشایٖ ةً ٌظامت
گـاییؼ؛ پٍٰین پـٌان ناگقیـ وؼ رسک کاپیما ةگـاٳ ؿا ةـای یک ؿٌف ممؼٌػ منایؼ تا اف
ػؿگیـیىا ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آمؼه ةاوؼ .ةٝؼ ىا ،مؼاظٱً اّٜای پاؿملان مناف ًٜؿا شٲ
لاظت ٌ مناف ًٜای کً ةاالی فمین ٌذٍػ ػاوت ؿا ةً ؿیالت ٜؼٰیً ی ىـ ػٌ ٌالیت
مصٍٯ کـػنؼّ٨ .یً ىنٍف ىم ةؼٌن ٤یٍٱً ةا٨ی مانؼه الت.
لٍمین مناف ًٜةاٍٰ٩ه ةـ رس فمین کً میتٍانؼ میان ؿیالت مياذـین ٌ پىتٍن ىای
مصٱی ةاٜخ ػؿگیـی وٍػ یک منـه فمینی الت کً ػؿ ؿٌلتای لٍظی ٌٰمٍاٰی مصمٍػ
ؿا٨ی مٍٝ٨یت ػاؿػ .این فمین ؿا ةیرا وؼگان ػاظٱی کً اف ٌٰمٍاٰی ىای نا امن ذنٍةی
این ٌالیت آمؼه ةٍػنؼ تا اٌایٲ لاٯ  2۱13ػؿ ترص ٣ظٍػ ػاوتنؼ .اما شاال ةیرا وؼگان
ػاظٱی این فمین ؿا تـک منٍػه ٌٰی ؿیالت مياذـین اػٜا میمنایؼ  ً٬پالن ػاؿػ تا ويـکی
ؿا ةـیا ٍٜػت کننؼگان ٌ مياذـین اٜامؿ منایؼ مگـ پىتٍنىا ىنٍف ىم اػٜای ماٰکیت این
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فمین ؿا ػاؿنؼ .مناف ًٜمتؾکـه ٝ٤الً ػؿ ؿیالت ٜؼٰیً تصت ةـؿلی ٨ـاؿ ػاؿػ .مصتمٲ ةً
نٙـ منیؿلؼ تا یک ٤یٍٱً ٨انٍنی ةتٍانؼ این مناف ًٜؿا شٲ ٌ ٍ٤ٲ ةمافػ٨ .اةٲ ؽکـ الت
کً این مناف ًٜامکان ػاؿػ ؿاه ٔاٰتان ؿا ػؿ لاشات نمتتاً امن این ٌالیت ،ماننؼ مصمٍػ
ؿا٨ی ةاف منایؼ.
منافٜات کٍچک ػیگـ فمین ىم ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ .ةعىی اف مىکالت ةً ٜٱت
٩٤ؼان انؼافه گیـی ػ٨ی ٪فمین ٌ ٨تاًٰ ىایی میةاوؼ کً ةً ماٰکان اٌٱی ٌاػؿ گـػیؼه
الت .ػالالن ٨ؼؿمتنؼ مایٲ انؼ تا فمین ىای ظاٰی یا فمین ىای ػٌٰتی ؿا ةگیـنؼ ٌ آنىا ؿا
ةً ويـک (ذایؼاػ اٌٱی) تتؼیٲ مناینؼ .ؿیالت ٜؼٰیً یا مصاکم نتٍانمت این مىکالت ؿا
شٲ منایؼ؛ ةـای این کً ماٰکین این فمینىا لنؼ ماٰکیت٨ ،تاًٰ ٌاگؾاؿی یا انت٩اٯ نؼاؿنؼ.
ةتاؿیغ  5ذٍن  2۱13یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فنان اف ٌٰمٍاٰی کٍىتنؼ ٌالیت کاپیما ا٘ياؿ
ػاوت:

گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی (كىمانعانان فاةم حهاظی) و فؽهنگ انتلام گیؽی :ت٩ـیتاً
ىمً ٍ٨مانؼانان ذياػی الت ٪وامؿی اف الٱصً ٌ ا٤ـاػ ػؿ ػلرتك ػاؿنؼ .ػؿ گؾوتً
ةـنامً ظٱ ٞلالس ػؿ ا١٤انمتان نتٍانمت ةً گٍنۀ کامٲ ٍ٨مانؼانان ذياػی ٌ ا٤ـاػ آنىا ؿا
ظٱ ٞلالس منایؼ .ةا آن کً آنىا اف ٔـ ٣ةـنامً ػایاگ (ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی) اٰی لاٯ  2۱11ىؼ٨ ٣ـاؿ ػاػه وؼنؼ ،این ةـنامً نتٍانمت آنىا ؿا ظٱ ٞلالس
منایؼ .نً ( PTSةـنامً تصکیم ٌٱض) نً ىم ( APRPةـنامً ٌٱض ٌ آوتی ا١٤انمتان)
تٍانمت ػؿ ٨ممت ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ممؼ ٌا ٞ٨وٍػ؛ ةً ومٍٯ
گـٌه ىای کً اف ٔـٍ٨ ٣مانؼانان الت ٪ذياػی لافمانؼىی میوٍنؼ .ةناةـ این
ٍ٨مانؼانان ذياػی ىنٍف ىم وامؿی اف الٱصً ٌ ا٤ـاػ ػؿ ػلرتك ػاؿنؼ.
این ٍ٨مانؼانان ذياػی ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای نمتتاً امن وامٰی فنؼگی میکننؼ مگـ ةً نٙـ
میؿلؼ کً آنىا منتٙـ ٤ـٌت ىمتنؼ تا الٱصً ٌ ا٤ـاػ ظٍیي ؿا ٜٱیً ػٌٰت یا ٜٱیً
ٍ٨مانؼان یا ٍ٨مانؼانان ذياػی شـی ٦ظٍػ ةکاؿ ةربنؼ؛ ةً گٍنۀ محاٯ ػؿ ٌٰمٍاٰی کٍىتنؼ،
ػٌ ٍ٨مانؼان مصٱی ذياػی گاه گاه ةً نربػ ممٱصانً ٜٱیً یکؼیگـ میپـػافنؼ .این ػؿگیـی
ىای مٕٝ٩ی منرـ ةً کىتً وؼن ا٤ـاػی اف ىـ ػٌ ذناس ،ا٤ـاػ مٱکی ػؿ لاشً ٌ ،ةاٜخ
ظماؿاتی ةً ػاؿایی ىای مـػٳ مٱکی گـػیؼ .ةً مىاىؼه ؿلیؼه کً ػؿ ذـیان ػؿگیـیىا
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کٱینیکىا ٌ مکاتث ىم اف ظٍ ٣فظمی وؼن ٌ ةً ٨تٲ ؿلیؼن ةیامؿان ٌ یا ػاني آمٍفان،
ممؼٌػ گـػیؼه انؼ .ةا ٌذٍػ وامؿی اف وکایات ةً م٩امات ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیتی ذيت ظٱٞ
لالس ٍ٨مانؼانان ذياػی ٌ ةً مصاکمً کىانیؼن وان ،ػٌٰت ػؿ این فمینً ظامٍه مانؼه
التٔ .ت ٪گقاؿه ،اّٜای ٌٰمی ذـگً کاپیما اف یک تن اف این ٍ٨مانؼانان ذياػی
شامیت میکننؼ؛ ػؿ شاٰیکً م٩امات کٱیؼی ٌالیتی اف ٍ٨مانؼان ػیگـی شامیت میمناینؼ.
شامیت ىای اف این ػلت ةً این ٍ٨مانؼانان ذياػی کمک کـػه تا اف مرافات مٝا٤یت
ػاوتً ةاونؼ.
این گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ وتً نٙامیان ذياػی ػؿ کىت ظىعاه ٌ ٨اچا٧
مٍاػ معؼؿ ػظیٲ میةاونؼ .ةً گٍنۀ محاٯ ،ػؿ ٌٰمٍاٰی کٍىتنؼ ،ػؿ آگمت  2۱13یک
تیمی اف پٍٰین مٱی ا١٤انمتان ػؿ مصٲ شٍّؿ یا٤تً ةٍػنؼ تا کىت ىای ظىعاه ؿا
ناةٍػ ةمافنؼ کً اف ٔـ ٣گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کً تٍلٖ یک ٍ٨مانؼان ذياػی
اػاؿه میوؼنؼ مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ گـ٤تنؼ کً تیم متؾکـه ناگقیـ وؼ ٩ٜث نىینی منایؼ.
اورتاک کننؼگان ن٩ي کىنت انت٩اٳ ذٍیانً ؿا منصیخ یکی اف نگـانی ىای شٱ ً٩رشاؿت
15
ذاؿی ٨تٲىا ٌ ظىٍنتىا ةـذمتً لاظتنؼ.
این گٍنً ٨تٲ ىا ،اف فمان ذياػ ةؼینمٍ ،ةً یک نگـانی ةقؿگی تتؼیٲ وؼه الت .ػؿ فمان
ذياػ وامؿی اف مـػٳ مصٲ تٍلٖ ٍ٨مانؼانان ذياػی کً شـی ٦یکؼیگـ ظٍػ ةٍػنؼ کىتً
وؼنؼ ٌ ىیچ یک آن ةـؿلی ٌ مصاکمً نىؼ .ػٌٰت نتٍانمت تا اف ٨تٲ ىای انت٩اٳ ذٍیانً
ذٱٍگیـی منایؼ یا کمی ؿا کً ػؿ چنین ٨تٲ ىای ػلت ػاوتً مصاکمً منایؼ .چىم پٍوی
ٌ ٜؼٳ ٜمٱکـػ ػٌٰت ػؿ ةـاةـ ٨تٲ ىای انت٩اٳ ذٍیانً ،ةً نصٍی ةً این نٍ٨ ٛتٲىا
مرشٌٜیت ةعىیؼه الت .ةً تاؿیغ  5ذٍن  2۱13مٝٱمی اف ٔت ً٩اناث اف کٍىمتان II
ا٘ياؿ ػاوت:

 15مٝنی ٨تٲ انت٩اٳ ذٍیانً این الت اگـ کمی  ٍّٜظانٍاػه یا یکی اف ظٍیىاٌنؼان ػیگـی ؿا ةً ٨تٲ ةـلانؼ،
وعَ م٩اةٲ ش ٪ػاؿػ تا ٨اتٲ یا ظٍیىاٌنؼ ٨اتٲ ؿا ةً ظأـ پىتٍنٍاٰی ةً ٨تٲ ةـلانؼ (ؿلم ٌ ؿٌاد لنتی
پىتٍن ىا) .پىتٍنٍاٰی شتی کىنت ؿئین ظانٍاػه ی ٨اتٲ یا ىـ  ٍّٜػیگـ ظانٍاػه ٌی ؿا مراف میػانؼ .شاال،
این (٨تٲ انت٩اٳ ذٍیانً)  ٖ٩٤ةً ٨اتٲ ػؿذً یک مصؼٌػ وؼه الت.
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ذـگًىا یا وٍؿای ىای مصٱی میکٍونؼ تا این ممئٱً (٨تٲ انت٩اٳ ذٍیانً) ؿا شٲ مناینؼ.
ؿاه شٱی کً ٜال٨منؼان فیاػی ػاؿػ ٌ این وٍؿاىا یا ذـگًىا این الت کً ػظرت یا ػظرتان
ظانٍاػه مـتکث ؿا منصیخ (ةؼ) ةً ظانٍاػه ٨ـةانی منصیخ ذربان ظماؿه (ذانی) ةؼىنؼ.
ٍٔؿی کً این ػظرت اف ظانٍاػه مـتکث ةـ ظال ٣ظٍالت ظٍػه ناگقیـ میوٍػ ةا کمی
اف ظانٍاػه ٨ـةانی (ةیىرت اٌ٨ات ةا وعَ ممن ظانٍاػه) ػاػه میوٍػ ةیىرتین ؿنز
ظىٍنت ؿا ػؿ ٍٔٯ شیات اه ػؿ ػاظٲ این لایکٲ رشاؿت ٌ ظىٍنت ةاؿ ،مت٩تٲ
میوٍػ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان ةصخ ىای گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ٌالیت کاپیما ٔی ٦گمرتػه ای اف اةتکاؿات
مىعَ مصٱی ؿا ونالایی منٍػنؼ کً ةا ٜمٱی منٍػن این اةتکاؿات میتٍان ةً ٍٜامٲ
ؿیىً ای ذنگ ؿلیؼگی کـػ ،تا ةً یک ٌٱض ػٌامؼاؿ ػؿ این ٌالیت نایٲ آمؼ .این
اةتکاؿات پیىنياػ وؼه مصٱی ػؿ ةـگیـنؼه ی وامؿی اف اةتکاؿاتی ةً لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ
ٌالیت میةاوؼ ،تا ػؿ اػاؿه لیالی (مؼنیّ٨ ،ایی ،نٙامی ٌ پٍٰین) ٌ لکتٍؿ ا٨تٍاػی
(تٍل ٌ ًٝایراػ کاؿ) تٕتی ٪گـػػ .ةـ ٜالٌه ،آن ىا ،ذيت ؿلیؼن ةً ٌٱض ،وامؿی اف
ؿاهىا ؿا ةـای مؾاکـه ةا وٍؿویان تٌٍیً کـػنؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی مزلی ،امنیت و ثتات:
اظاؼه فؽاگیؽ و منتضث و ريىل اظمینان اؾ مناینعه گی فیافی :اػاؿه ٌالیتی ٌ اػاؿه
ٌٰمٍاٰی اف ىیچ ؿىگؾؿ ٤ـاگیـ نیمت .ةناةـاین ،اٌٰین کاؿی کً ةایؼ انراٳ ػاػ این الت
تا یک اػاؿه ٤ـاگیـ ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیتی تىکیٲ گـػػ .ىـ نياػ یا ؿیالت ةایؼ أمینان
شاٌٲ کنؼ کً اف متاٳ مٱیت ىای ةقؿگ ػؿ این ٌالیت اٜم اف تاذک ،پىتٍن ،پىً یی ٌ
ٜـب ةً تنالث ذمٝیت وان ،مناینؼگی میمنایؼ ٌ .اف ىـ ٌٰمٍاٰی (اف ٰصاٗ ذ١ـا٤یایی)
ةایؼ ػؿ متاٳ نياػىا مناینؼگی ٌٍؿت گیـػ .ظٍیي ظٍؿی ٌ ٍ٨ٳ پـلتی ػؿ التعؼاٳ،
مؼاظٱً ػالالن ٨ؼؿت ػؿ ممایٲ مصٱی ةً ومٍٯ تٝیین م٩امات کٱیؼی ٌ تن٥یؾ ٨انٍنٌ ،
مؼاظالتی کً الاك مٱیتی ،منٍٕ٩ی ٌ لیالی ػاؿػ ةایؼ شتامً ظامتً یاةؼٍّٜ .ی اف وٍؿای
ٌٰمٍاٰی تگاب ا٘ياؿ ػاوت کً:
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شکٍمت ةایؼ مماٜی فیاػی ؿا ةً ظـد ةؼىؼ تا مـاکق ؿؤی ػىی ؿا ةاف منٍػه ٌ ّ٤ای
کامٲ ػمٍکـاتیک ؿا ةـای وٍؿای ٌالیتی ،انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی ٌ ٌٰمی ذـگً ؿا ػؿ
این لً ٌٰمٍاٰی نا امن ظٱ ٪منایؼ؛ ةً گٍنۀ محاٯ ػؿ لاٯ  2۱۱4فمانیکً امنیت ظٍب ةٍػ
وي ن٥ـ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌ ػٌ ن٥ـ اف ٌٰمی ذـگً اف ىمین لً ٌٰمٍاٰی ةٍػنؼ .ػؿ
لاٯ  2۱۱9ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی  ٖ٥٤یک  ٍّٜاف ٌٰمٍاٰی تگاب ػؿ انتعاةات
ةـنؼه وؼ ٌ .ػؿ لاٯ  2۱1۱انتعاةات ٌٰمی ذـگً ىیچ ٍّٜی اف این لً ٌٰمٍاٰی انتعاب
نگـػیؼ؛ ةً ظأـی کً ىیچ مـکق ؿؤی ػىی ػؿ ٌٰمٍاٰی اٰمای ػؿ انتعاةات لاٯ ٌ 2۱۱9
 2۱1۱ةاف نتٍػ ٌ  ٖ٩٤چنؼ مـکق ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای تگاب ٌ نرـاب ةاف ةٍػ کً ةاٜخ وؼ
وامؿی اف مـػٳ اف ش ٪ؿؤی ظٍػ ،تصت ةيانً ی نا امنی ،مصـٌٳ گـػنؼ.
افتضعام ةؽ متنای مایقته فاالؼیٜ :مٱکـػ ٝ٤ٱی التعؼاٳ ،ػؿ مٍا ٦٨کٱیؼی ؿلمی
ٍٔؿی ٔـس گـػیؼه کً ػؿ ةین ػالالن ٌالیتی ٌ مٱی تٍفی ٞگـػػ؛ کمی یا ىیچ نیافی ةـای
تصٍیالت ٌ ترـةً ممٱکی مـةٍٓ ةً ٌ٘ی ً٥متؾکـه ػؿ نٙـ گـ٤تً منیوٍػ .ػؿ نتیرً،
اػاؿه ٌٰمٍاٰی یا ٌالیتی ةً ومٍٯ نياػ ىای تن٥یؾ ٨انٍن ٌ ّ٨ایی تٍلٖ ذياػی ىای
الت ٪یا مؾىتیىا پـ گـػیؼ .ؿٌنؼ ذاؿی (ةـؿلی اؿفیاةی وعٍی) ةً نٙـ منیؿلؼ کً ةً
گٍنۀ مٍجـ تٕتی ٪گـػػ .این ةـؿلی پمت ىای ةٱنؼ ؿا ىؼ٨ ٣ـاؿ منیػىؼ؛ تٍامیم آن
٤ا٨ؼ تٕتیٜ ٪مٱی میةاوؼ؛ ٌ ةمیاؿ ةٕی ٌ ِٝیٜ ٦مٲ میکنؼ ٌ .این لیمتم ةایؼ ةا
یک لیمتم ذؼیؼ کً التعؼاٳ ؿا ةـ الاك وایمتگی تإمین منایؼ تٍٝیْ گـػػ؛ ةً ومٍٯ
مٍ ٦٨ىای ؿىربی اػاؿات ةً لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیت ،ػؿ شاٰیکً اف ذيت ػیگـ،
مناینؼگی ذ١ـا٤یایی ٌ مٱیتی ؿا تإمین منایؼ .ژٌؿناٰمتی اف ؿاػیٍ ا ٣اٳ اف ٌٰمٍاٰی
کٍىمتان  IIا٘ياؿ ػاوت کً:

ةهتىظاؼائه صعمات رکىمت :ذيت ةؼلت آٌؿػن ظؼمات ةً مٍٍٔ ،ٞ٨ؿیکً ٨انٍن
رصاشت ػاؿػ ،وعَ نیاف ػاؿػ کً یا ةایؼ اف ٔـ ٣یک م٩اٳ ػٌٰتی یا اوعاً ٨ؼؿمتنؼ
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مصٱی وناظتً وٍػ ٌ یا ؿوٍت ةپـػافػ؛ ػؿ ٠یـ آن ؿٌفىا ؿا ػؿ ةـ میگیـػ تا ظؼمات
الالی اف ٨تیٲ گـ٤نت تؾکـه ،پالپٍؿت ،ذٍاف ؿاننؼگی ٌ مرٍف آمٍفه ؿا اف م٩امات ػٌٰتی
ةؼلت آٌؿػ .پـػاظت ؿوٍت یا شامیت اف ٔـ ٣یک ػالٯ ٨ؼؿت وناظتً وؼه ،رشٓ
کٱیؼی ةؼلت آٌؿػن اؿائً ظؼمات اف یک م٩اٳ ػٌٰتی یا نياػ میةاوؼ .ػؿ این مٍؿػ
ٍ٨انین ٌ ؿىنمٍػىا ٌذٍػ ػاؿػ؛ مگـ تٕتی ٪منیوٍػ .نٙاؿت کننؼگانی کً تٍلٖ
ٌفاؿتعانًىا ةـای ةـؿلی تٕتی ٪ؿىنمٍػىا اٜقاٳ میوٍنؼ تا ةـؿلی مناینؼ کً آیا مـػٳ،
ظؼمات ؿا ةً مٍ ٞ٨ػؿیا٤ت میکننؼ یا ظیـ گ٥تً میوٍػ کً اف م٩امات ٌالیتی ،شینیکً
آنىا ؿا مٍؿػ نٙاؿت ٨ـاؿ میػىنؼ ،نیق ؿوٍت اظؾ میکننؼ .این نىانؼىنؼه آن الت کً
متاٳ لیمتم ػؿ ةنؼ یک ذاٯ ٤الؼ گیـ مانؼه الت .اگـ ػٌٰت ،لکتٍؿ ظٌٍٍی ،ذامًٝ
مؼنی ٌ ؿلانًىا ةا ىم کاؿ کننؼ میتٍاننؼ ػؿ امـ متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ ممؼ ٌا ٞ٨وٍنؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی ولقىالی :کاؿمنؼان ّ٨ایی (لاؿنٍاٰیىا ٌ ّ٨ات) ةً ٌٰمٍاٰی ىای نا
امن منیؿٌنؼٌٰ .مٍاالن تصٍیٲ نؼاوتً ٌ ةً ٨ؼؿ کا٤ی مياؿت نؼاؿنؼ تا اف نقػیک ةا مـػٳ
مصٲ ٌ ذام ًٝمتنٍ ٛکاؿ مناینؼ .آنىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای نا امن ا٨امت منیکننؼ کً ػؿ
نتیرً مـػٳ ةـای تإمین ٜؼاٰت مرتٍؿ میوٍنؼ ةً ٔاٰتان مـاذ ًٝکننؼ .ةً این مّٝٲ
ةایؼ ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ.
کمپاین متاؼؾه علیه فقاظ :یکتاؿ ػیگـ گ٥تً میوٍػ کً جتت ناٳ ،تص٩ی ٌ ٪ت٩ٝیث ٜؼٰی،
وکایاتّ٨/ایا ػؿ ؿاةًٕ ةا ٤ماػٌ٘ ،ی ً٥پٍٰین مٱی ٌ لاؿنٍاٰی التٰ ،کن اینىا ةً
٩٤ؼان مياؿت ىای ٌیژه گـ٤تاؿ انؼ ٌ گ٥تً میوٍػ کً ظٍػ این ػ٤اتـ ػؿ ٤ماػ ػظیٲ
میةاونؼ .ةناةـ این ،این ٌالیت ةً یک لاظتاؿ ٌیژه نیاف ػاؿػ تا ّ٨ایا ٌ ػٜاٌی ٤ماػ ؿا
تص٩ی ٌ ٪ت٩ٝیث ٜؼٰی منایؼ .کمیمیٍن ٜاٰی متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ ٌ ؿیالت متاؿفه ٜٱیً
٤ماػ ٍٰی لاؿنٍاٰی ةً لٕض ٌالیتی شٍّؿ نؼاوتً  ٖ٩٤ةً لٕض مٱی شٍّؿ ػاؿػ؛ این
نياػ ةایؼ ػ٤اتـه ؿا ػؿ ٌالیات ةافگىایی منایؼ.
تلىیت نیؽو های امنیتی و تأمین رقاةعهی آن ها :اورتاک کننؼگان ظٍالتاؿ شٍّؿ ٍ٨ی
اؿػٌی مٱی ٌ پٍٰین مٱی ػؿ لاشاتی گـػیؼنؼ کً ػؿ آن ذاىا ٍ٨مانؼانان ذياػی الت٪
تمٱٖ ػاؿنؼ؛ ةؼینگٍنً ظٱ ٞلالس ٍ٨مانؼانان ذياػی ٌ وتً نٙامیان وان ٤ـاىم میگـػػ.
ىمچنان نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةایؼ ػؿ لً ٌٰمٍاٰی نا امن شٍّؿ ٍ٨ی ػاوتً
ةاونؼ .ػٌٰت ةایؼ ةـای کنرتٌٯ ٌ گمرته ظؼماتي ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی ةـنامً ؿٌونی ؿا
ؿٌی ػلت گیـػ .ةً گٍنۀ محاٯ ،ػؿ ٌٰمٍاٰی اٰمای ،ت٩ـیتاً ةیىرت اف  2۱تن پٍٰین مٱی ػؿ
مـکق این ٌٰمٍاٰی ٌذٍػ نؼاؿػ .این ٌٰمٍاٰی ،ىمچنان ةً اؿػٌی مٱی ٌ پٍٰین مصٱی نیاف
ػاؿػ٩٤ .ؼان نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةاٜخ گـػیؼه تا ٝ٤اٰیت ىای ٔاٰتان
ا٤قایي یا٤تً ٌ مـػٳ مصٲ اف متاٳ ظؼمات ػٌٰتی مصـٌٳ گـػنؼ .وامؿی اف پٍٰین مصٱی
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کً ةً ٘ن ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ متيم میةاونؼ گـ٤تاؿ نىؼه ٌ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ
نگـ٤تً انؼٍ٨ .مانؼانی پٍٰین ٌ لاؿنٍاٰی نٙامی ةایؼ ػؿ فمینً تإمین پالعگٍیی پٍٰین
مصٱی ا١٤ان کاؿ مناینؼ.
صلع فالذ گؽوه های مقلس غیؽ مقىول ،ةه ممىل كىمانعانان حهاظی و رقاةعهی :این
ٌالیت ةً یک پـٌژہ ذؼیؼی کً ةتٍانؼ ةً ٌٍؿت ٌاٝ٨ی ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی ةً ومٍٯ ٍ٨مانؼانان الت ٪ذياػی ؿا تإمین منایؼ ،نیاف ػاؿػ .ةـنامً گؾوتً ی
ػایاگ نتٍانمت ٍ٨مانؼانان ذياػی ؿا ظٱ ٞلالس منایؼ ةً ظأـی کً این ةـنامً  ٖ٩٤ةً
تراؿت پـ منٝ٥ت لالس تتؼیٲ وؼه ةٍػٍٔ .ؿ محاٯ ،یک ٍ٨مانؼان گـٌه ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
اگـ ٨ 1۱تًّ لالس ؿا تصٍیٲ ةـنامً ػایاگ میػاػ ،ػؿ  ٍُٜآن میتٍانمت پـٌژہ ىای ؿا
مٝاػٯ ىقاؿان ػاٰـ ةؼلت ةیاٌؿػ؛ ػؿ شاٰیکً ٨ 1۱تًّ لالس ؿا کً اٌ تصٍیٲ ػاػه ةٍػ
 ٖ٩٤چنؼ ىقاؿ ا١٤انی ٨یمت میػاوت .ػؿ نتیرً لالس ٌاٝ٨ی نقػ این ٍ٨مانؼانان
ذياػی ةا٨ی مانؼه ػؿ شاٰیکً لالس ىای کينً ٌ ٠یـ ٝ٤اٯ ةً ةـنامً ػایاگ تصٍیٲ ػاػه
وؼ ٌ .شاال ،آنىا لالس ٝ٤اٯ ظٍػ ؿا ٜٱیً شـی ٦ىای ظٍػ ةکاؿ میةـنؼ ٌ ةاٜخ
ظىٍنت ٌ نا امنی ػؿ این ٌالیت گـػیؼه الت.
میانخیگؽی مزلی ةؽای ىلس و پؽوفه آمتی ملی :میانریگـی یا گ٥تگٍ ةا گـٌه ىای
ممٱض معاٰ ٦ةيرت ظٍاىؼ ةٍػ تا تٍلٖ مـػٳ مصٲ ةً پیي ةـػه وٍػ تا تٍلٖ کمانی کً
اف مصٲ نیمتنؼ .این ؿٌنؼ ةایؼ ؿٌنؼی ةاوؼ کً تٍلٖ ا١٤انىا ةً ویٍه ی ا١٤انی ؿىربی
وٍػ .ن٩ي ةقؿگان مؾىتی ٨اةٲ اشرتاٳ ةـای آٌؿػن ٌٱض ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ،ةمیاؿ ميم
اؿفیاةی میگـػػ .ةيـ شاٯ ،ػٌٰت ػؿ ٨ممت انتعاب ؿىربان مؾىتی ظٍػ منصیخ ل٥یـان
ٌٱض تٍذً منیکنؼ .ةتاؿیغ  26ذٍن یک  ٍّٜوٍؿای ٌٰمٍاٰی تگاب ا٘ياؿ ػاوت:

اّٜای ٝ٤ٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةً لاشات نا امن ل٥ـ کـػه منیتٍاننؼ ةً ظأـی کً
آنىا اف ٔـ ٣ىمً ذٍانث مناف ًٜممٱصانً اشرتاٳ منیوٍنؼ؛ ةا آن کً ؿئین وٍؿای ٌٱض
ٌالیتی وعَ ٨اةٲ اشرتامی ىم الت .مٝٱٍٳ میوٍػ کً ةً گٍنۀ ٌاٝ٨ی ظٍاىان کؼاٳ
مؾاکـه ػؿ مٍؿػ ٌٱض منیةاوؼ .ػؿ ش٩ی٩ت ممئٍٰیت ػٌٰت الت تا اف ٰصاٗ ماٰی ٌ
ٍٰژلتیکی (اکامٯ مناة ٞماٰی ،پٍلرت ىای ٌٱض ،معاؿد مال٨ات ىا ٌ ،ىـ گٍنً معاؿد
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ماٰی ٜمٱیاتی ػیگـ) ؿٌنؼ ٌٱض ؿا شامیت منایؼ .ةتاؿیغ  5ذٍن  2۱13ػؿ ٌٰمٍاٰی
کٍىمتان ٌ Iالیت کاپیما یک مصٍٲ اف ٔت ً٩اناث گ٥ت کً:

تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت :ش ٪تصٍیٲ ،ش ٪کاؿ ،ش٪
کا٤ی مٍا٘تت ٌصی ،ظىٍنت ٜٱیً فن ،مصاٙ٤ت اف ا٤ـاػ مٱکی ػؿ ذنگ ٌ ػلرتلی ةً
ٜؼاٰت نگـانی ىای ةقؿگ ش ٧ٍ٩ةرشی ػؿ این ٌالیت میةاوؼ٩٤ .ـ ٌ ٤ماػ ممایٲ
ػیگـی انؼ کً ةاالی ذمٝیت مـػٳ تإجیـ ٌاؿػ کـػه التٌِٝ .یت ش٨ٍ٩ی اف این ػلت
ػؿ لاشات نا امن ،ةً ٜٱت وٍؿوگـی ٔاٰتان ٌ ٜؼٳ شٍّؿ ػٌٰت ،ةؼتـ وؼه الت.
اگـ ػٌٰت ةتٍانؼ کنرتٌٯ ظٍػ ؿا ػؿ لاشات نا امن گمرته ػىؼ ةً ومٍٯ اؿائً ظؼمات
ٌصی ٌ آمٍفوی ٌ ،اگـ پـٌژہ ىای تٍلٍٝی ةقؿگ مٍذٍػ ةاوؼ ةً ومٍٯ تٍل ًٝفیـةنا ٌ
ایراػ و١ٲ ،میتٍانؼ کً ػؿ امـ ؿلیؼگی ةً ٌِٝیت ش ٧ٍ٩ةىــ ممؼ ٌا ٞ٨گـػػ .ىیچ
مکتث ػظرتانً ی ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای اٰمای ٌ تگاب ةً لتث ٔاٰتان ةاف نیمت .شتی ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای کً مکاتث ػظرتانً ةاف الت ،این مکاتث ةا کمتٍػ مٝٱمین آمٍفه ػیؼه
مٍاذً میةاونؼ٤ .ماػ گمرتػه ی کً ػؿ ػ٤اتـ ّ٨ایی مٍذٍػ الت ةایؼ ةً آن ؿلیؼگی
ٌٍؿت گیـػ .ةً پٍٰین مٱی ةایؼ آمٍفه ىای تعنیک مؼؿن تص٩ی ٪ذـایم ٌ ش٧ٍ٩
مصتٍلین ٤ـاىم گـػػ.
ػٌٰت ،ىمچنان نیاف ػاؿػ تا لٕض آگاىی مـػٳ ؿا ػؿ مٍؿػ ٜمٱکـػ ىای فیانتاؿ لنتی
ٜٱیً فنان ٌ ػظرتان ٌ ػؿ مٍؿػ مٍذٍػیت ٨انٍن مصٍ ظىٍنت ٜٱیً فنان ةٱنؼ ةربػ.
پٍٰین ،لاؿنٍاٰی ٌ مصاکم ةایؼ متيم ظىٍنت ٜٱیً فنان ؿا ػؿ ؿٌونی ٨انٍن مصٍ
ظىٍنت ٜٱیً فنان مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ ػىنؼٌ .اشؼ ؿلیؼگی ةً مىکالت ظانٍاػگی
پٍٰین مٱی ةایؼ ةا (پـلٍنٲ ماىـ ةا الیصً ٌ٘ای ٦نیـٌمنؼ) تٍ٩یت وٍػ.
اّٜای نیـٌ ىای ممٱض (ةً ومٍٯ پٍٰین مصٱی)ٍ٨ ،مانؼانان الت ٪ذياػی کً ٌ٤اػاؿ ةً
فٌؿ ػاؿان ٌالیتی میةاونؼ ةایؼ ػؿ ٌٍؿتیکً مـتکث ظىٍنت یا ذنایت میوٍنؼ مٍؿػ
ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ گیـنؼ .مؼاظٱً لیالی (اف ٔـ ٣م٩امات کٱیؼی ٌالیتی ٌ ػالالن ٨ؼؿت
ٌالیتی) ػؿ مٍؿػ تن٥یؾ ٨انٍن (پٍٰین مٱی ٌ لاؿنٍاٰی) ٌ ممایٲ مـةٍٓ ةً مصاکم ةایؼ
ظامتً یاةؼ.
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ن ْ٩رصیض ش ٧ٍ٩ةىــ کً مـةٍٓ ةً گؾوتً میوٍػ ةایؼ مٍؿػ تص٩ی ٌ ٪ت٩ٝیث ٜؼٰی
٨ـاؿ گیـػ٤ .ـىنگ مٝا٤یت ةایؼ ظامتً یاةؼ؛ این مإمٍٯ میتٍانؼ ػؿ اظتتاٳ شٱ ً٩رشاؿت
کىتاؿ انت٩اٳ ذٍیانً ممؼ ٌا ٞ٨وٍػِ .مناً ،اتياٳ ٤ماػ ػؿ ةین پٍٰین مٱی ،لاؿنٍاٰی ٌ
مصاکم ةایؼ ىمچنان مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ـاؿ گیـػ.
نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ٌ آیما ،٣نتایؼ تکتیک ىای ةؼٌن ت٥کیک ذنگی ماننؼ
پـتاب ؿاکتىا ةؼاظٲ ؿٌلتا ىا ؿا مٍؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ ػىنؼ ٌ .آن ىا ىمچنان ةایؼ ػؿ
ذـیان شمالت وتانً اف ٍ٨انین پیـٌی کننؼ ٌ شمالیت ىای ٤ـىنگی ٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ا٤ـاػ
مٱکی ٌ مصتٍلین ؿا اشرتاٳ مناینؼ.
تلىیت نله حامعه معنی و ؼفانه ها :ىیچ نياػ ذام ًٝمؼنی یا وتکً ؿلانً یی ػؿ
ٌالیت کاپیما منیتٍانؼ ةً گٍنۀ آفاػانً ٜٱیً فٌؿمنؼان ٨ؼؿت شـ ٣ةقنؼ؛ آفاػی ةیان ػؿ
این ٌالیت ةمیاؿ مصؼٌػ میةاوؼ .وتکً ىای ممٱکی اگـ انت٩اػ مٍ٩ٝٯ یا ٨انٍنی ؿا ٜٱیً
یکی اف فٌؿمنؼان ٨ؼؿت ٌالیتی یا م٩امات کٱیؼی ػٌٰتی ةً نرش ةـلانؼ ،تيؼیؼ میوٍػ.
این ٌالیت ،ةً ىـ شاٯ ،شٍّؿ ةمیاؿ ِٝی ٦ؿلانً ای مصٱی ؿا ػاؿا میةاوؼ –  ٖ٩٤ػٌ
ؿاػیٍی ا ٣اٳ ٌ یک نرشیً ى٥تً ٌاؿ (ى٥تً نامً کاپیما) ػاؿػ.
تزلم تىفعه احتامعی و اكتياظی :امنیت ٌ تٍل ًٝةایؼ ػٌوا ػٌه ىم شـکت کننؼ .اف
مؼتىا ةؼینمٍ ػؿ این لً ٌٰمٍاٰی نا امن ىیچ پـٌژہ تٍلٍٝی اظتٍاً ػاػه نىؼه
الت .تتٝیْ ٜٱیً این لً ٌٰمٍاٰی نا امن ٌ ٜٱیً ذمٝیت آنىا (پىً یی ٌ پىتٍن) ةً
شاٯ ظٍػ ةا٨ی الت.
ػؿ شاٯ شارض ػؿ اٰمای ىیچ مکتث ػظرتان ةاف نیمت؛ ػؿ ٌٰمٍاٰی تگاب اکرثیت
مکاتث ػظرتانً ةمتً میةاونؼ .این ىمً ةً ٜٱت وٍؿوگـی ػؿ شاٯ ا٤قایي ٔاٰتان
میةاوؼ؛ ٌٰی نیاف الت تا ػٌٰت ىم ةا لٝی ٌ کٍوي ةاالی این لً ٌٰمٍاٰی اػاؿه
ػاوتً ةاوؼ.
ٌٰمٍاٰی ىای وامٰی این ٌالیت ػاؿای یک پٍىنتٍن ،مکاتث ،و٥اظانًىا ٌ مؼاؿك ػینی
میةاوؼ ٌٰی ٌٰمٍاٰی ىای ذنٍةی ٤ا٨ؼ آن الت .ةناةـاین ،نیاف الت تا امنیت ٌ تٍلًٝ
ةا ىم یکرا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ذنٍةی تٕتی ٪گـػنؼ؛ تا ةؼینٍلیٱً ةـای ذٍانان و١ٲ ایراػ
وؼه ٌ کمک کنؼ تا معقن التعؼاٳ وٍنؼگان ٔاٰتان (ذٍانان ةیکاؿ) اف ةین ةـٌػ.
ةاؾیگؽان و تضؽیث کننعگان ىلس :اّٜای لاةٝ٤ ٌ ٪ٱی پاؿملان ،مىاٌؿین ؿئین ذميٍؿ
اف ٌالیت کاپیما ،م٩امات کٱیؼی ٌالیتی (ٌاٰی ،ؿئین وٍؿای ٌالیتیٍ٨ ،مانؼان پٍٰین مٱی
ٌ ؿئین امنیت مٱی) ؿئین وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ،نیاف الت تا شینیکً ؿٌی لاظتاؿىا ٌ ؿاه
ىای آٌؿػن ٌٱض ػؿ این ٌالیت مىاٌؿه ٌٍؿت میگیـػ ،ىمیىً ةایؼ ػؿ ذـیان ٨ـاؿ ػاػه
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وٍنؼ .اگـ ٨انٍن نا٤ؾ ةاوؼ ،ش ٧ٍ٩ةىــ مصاٙ٤ت میوٍػ ،ةً ٤ماػ ؿلیؼگی ٌٍؿت
میگیـػ ،شاکمیت ٨انٍن تإمین میوٍػ ،ةـنامً ىای تٍلٍٝی تٕتی ٪میوٍػ ،ةـنامً ىای
ٌٱض ٌ امنیت ػؿ مىٍؿت ةا متاٳ ٝ٤اٰین مٕـس ،ةا ػ٨ت ٔـس ٌ تٕتی ٪گـػیؼه ٌ ػؿ
نتیرً ٌٱض ةؼلت ظٍاىؼ آمؼ.

 .5تىىیه های مؽظم
تلىیت نهاظ های رکىمتی مزلی )1( :تإمین م٩ـؿیىا ةـ الاك وایمتً لاالؿی ػؿ متاٳ
لکتٍؿ ىای ػٌٰتی ٌ تإمین ٤ـاگیـی (مٱیتی ٌ ذ١ـا٤یایی)؛ ( )2تٍٝیْ اّٜای وٍؿای
ٌٱض ٌالیت کاپیما ةا ةقؿگان ٨اةٲ اشرتامی کً ةتٍاننؼ ةا ٔاٰتان گ٥تگٍ کننؼ تا ػانمتً
وٍػ کً ٔاٰتان مصٱی ٌاٝ٨اً چً میظٍاىنؼ؛ ٌ ةٝؼاً ظٍالتً ىای ٔاٰتان اؿفیاةی گـػػ ٌ
ػؿ فمینً ٜمٱی کـػن تؼؿیری ظٍالتً ىای ٨انٍنی وان ٌاؿػ ٜمٲ وؼ؛ ( )3آمٍفه ػاػن
نیـٌ ىای مٱی امنیتی (اؿػٌی مٱی ،پٍٰین مٱی ،پٍٰین مصٱی ٌ امنیت مٱی) ػؿ مٍؿػ
ؿ٤تاؿ ٌ نٙم ٌ انّتآ ٌ ػؿ مٍؿػ کاؿ ىای کً ةایؼ انراٳ ػىنؼ ٌ انراٳ نؼىنؼ؛ ٌ ػؿ
ٌٍؿتیکً مـتکث ظىٍنت میوٍنؼ ةایؼ پالعگٍیی تإمین گـػػ؛ ( )4اٌالس آمٍفه ذاؿی
ةا آمٍفه ذؼیؼ ٌ ٜٱمی ػؿ متاٳ لٍٕس؛ ( )5ػٌٰت ةایؼ کٍوي کنؼ تا ةاالی ىمً
ٌٰمٍاٰیىا ةً ومٍٯ ٌٰمٍاٰی ىای تگاب ،اٰمای ٌ نرـاب اػاؿه ػاوتً ةاوؼ؛ ( )6تٍ٩یت
ؿیالت ىای التعتاؿات ٌ کى ٦تا این اػاؿات ةتٍاننؼ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ةٍیژه ػؿ اػاؿات
تن٥یؾ ٨انٍن ٌ ّ٨اء مٝٱٍمات ذم ٞآٌؿی مناینؼ ٌ این اػاؿات ؿا ةتٍان ٜاؿی اف ٤ماػ
لاظت؛ ( )7اف ذام ًٝمؼنی شامیت ٌٍؿت گیـػ تا این نياػ ةتٍانؼ ٜٱیً ٤ماػ ػاػظٍاىی
کـػه ٌ اف ٌٱض شامیت منایؼ؛()8ؿاه انؼافی اٌالشات ٤ـىنگی،ةً ومٍٯ ذٱث شامیت
مالىاػؿا ین فمینً ةً ىؼ ٣مصٍ ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات فیانتاؿ ٌ کىتاؿ ىای انت٩اٳ ذٍیانً ،تا
اف شٱ ً٩رشاؿت ٌ ظىٍنت ؿىایی یا٤ت؛ ٌ (ٌ )9اٰی ٌ اػاؿه ٌی ٌ ،نیـٌ ىای مٱی امنیتی
ةایؼٍٔ ،ؿی کً اف ػالالن ٨ؼؿت ٌالیتی مصاٙ٤ت میکننؼ اف مـػٳ ٜاٳ ىم مصاٙ٤ت
مناینؼ )1۱( .شٍٍٯ أمینان اف و٥ا٤یت ٌ شماب ػىی نياػ ىا شکٍمتی.
رامیت اؾ ؼونع فؽاگیؽ ىلس و آمتی :وٍؿای ٝ٤ٱی ٌٱض ٌالیتی ،ىمچنان ةایؼ تٝؼاػ
ةیىرتی اف وعٍیت ىای ةا نٍ٥ؽ لیالی ٌ مؾىتی ؿا کً اف نٙـ مـػٳ مصٲ تٍامننؼی
مؾاکـه ةا ٔاٰتان مصٱی ؿا ةـای ٌٱض ػاؿنؼ ،وامٲ لافػ.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت )1( :ظتم متاٳ اوکاٯ تتٝیْ،
ةً ومٍٯ تتٝیْ ىای مٱیتی ٌ ذ١ـا٤یایی ٌ تـٌیز ِؼ تتٝیْ؛ ( )2أمینان اف اینکً
ناّ٨ین گؾوتً رصیض ش ٧ٍ٩ةىــ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ میگیـنؼ ٌ ظتم مٝا٤یت اف
مرافات ةـای تعٕیىا ٌ ظىٍنت ىای ذاؿی کً میتٍانؼ مـػٳ ؿا اف کىتاؿ ىای انت٩اٳ
ذٍیانً ذٱٍگیـی منایؼ؛ ( )3تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ ةً ومٍٯ ش ٧ٍ٩فنان ٌ ػظرتان ػؿ ةین
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مـػٳ ٌ ةـفگان ٍ٨می؛ ( )4تّمین اینکً میانریگـی ذاؿی ذـایم ذؼی ػؿ مٍؿػ ّ٨ایای
ظىٍنت ٜٱیً فنان مٍؿػ تص٩ی ٌ ٪ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ میگیـػ؛ ( )5تإمین اورتاک ذٍانان
ػؿ اػاؿه؛ ( )6أمینان اف اینکً م٩امات ّ٨ایی ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ةً ومٍٯ لً ٌٰمٍاٰی نا
امن (تگاب ،اٰمای ٌ نرـاب) شٍّؿ ػاوتً ةاونؼ تا ةً این ٌٍؿت مـػٳ ػؿ ىمً ذا ٌ ػؿ
ىمً اٌ٨ات ةً ٜؼاٰت ػلرتلی ػاوتً ةاونؼ؛ ٌ ( )7تإمین و٥ا٤یت ٌ ظتم ٤ماػ.
تلىیت تىفعه احتامعی و اكتياظی )1( :تعٍیَ پـٌژہ ىای ایراػ و١ٲ ةً مـػمانی کً
ػؿ لاشات نا امن ماننؼ ٌٰمٍاٰی ىای اٰمای ٌ تگاب ٌ ىمچنان ػؿ ػؿه ىای ا١٤انیً،
پچ١ان ٌ گیان ٌٰمٍاٰی نرـاب فنؼگی میکننؼ؛ ٌ ( )2ةاف گىایی مرؼػ ٤اةـیکً نماذی
گٱتياؿ کً مـةٍٓ ةً ػٌٰت ةٍػ ٌ این ٤اةـیکً ػؿ گؾوتً  15۱۱۱ن٥ـ کاؿمنؼ ػاوت)3( .
مکاتث ةاف ٌ ةمتً ػظرتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای اٰمای ٌ تگاب؛
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ٤رشػه ای اف مٍٍِٜات ٌ نتیرً گیـی ىای کٱیؼی کً ػؿ
ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی ػیؼگاهىا ػؿ ذـیان
مىٍؿه ةا شؼٌػ  12۱ن٥ـ ػؿ ٌالیت پـٌان مٕـس گـػیؼ ؿا ةیان میکنؼ؛ اورتاک کننؼگان
این ةصخىا وامٲ گـٌه ىای ذٍانان ،مٝٱمینّ٨ ،اتٝ٤ ،اٰین ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی،
ةقؿگان مصٲ ،ػاني آمٍفان ٌ ةـظی ا٤ـاػ متن٥ؾ میوؼ کً ػؿ این ةـنامً ةً گٍنۀ ای ٝ٤اٯ
ليم گـ٤تنؼ تا ٔـشی ةـای تإمین ٌٱض ػؿ ٌالیت پـٌان ایراػ مناینؼ.
مىٍؿت ىای متؾکـه ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ
ةـنامً ٌٱض کً اةتکاؿ آن ؿا  11نياػ ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةرش
ا١٤انمتان ةً ٜيؼه ػاوتٌٍ ،ؿت گـ٤ت تا ٠ـُ ایراػ  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض،
ةا ةیي اف  45۱۱ويـٌنؼ ا١٤ان ن٩ىً ؿاه مصٱی ٌٱض ةـای ىـ ٌالیت تـتیث گـػػ.

 .2رشذ ویژگیهای والیت مىكعیت حغؽافیایی ،تؽکیث و وضعیت
فیافی:
پـٌان ةا ػاونت  5974کیٱٍمرت مـة ٞمماشت ،یک ٌالیت الرتاتیژیک الت کً ػؿ وامٯ
کاةٲ ٨ـاؿ ػاؿػ ٌ اف ٔـ ٣وامٯ رش ٧ةا ٌالیت پنرىیـ ،اف رش ٧ةا کاپیما ،اف ذنٍب رش٧
ةا کاةٲ ،اف ذنٍب ٠ـب ةا میؼان ٌؿػگ ،اف ٠ـب ةا ٌالیت ةامیان ٌ اف وامٯ ةا ٌالیت
ة١الن ىم رسشؼ میةاوؼ .چاؿیکاؿ مـکق ٌالیت پـٌان الت ٌ این ٌالیت وامٲ ىىت
ٌاشؼ اػاؿی ؽیٲ میةاوؼ :لیؼ ظیٲ ،ویغ ٜٱی ،وینٍاؿی ،رسط پاؿلا ،لیاه گـػ ،کٍه
ٌا٤ی ،ةگـاٳ ٌ لاٰنگ.
ةـ الاك تعمین ىای اظیـ ٌ مٝٱٍمات ػ٤رت اشٍایۀ مـکقی ( )2۱13 -2۱12مرمٍٛ
نٍ٥ك این ٌالیت ةً  6316۱۱تن ةاٰ ٢میگـػػٌ .الیت پـٌان اف ٰصاٗ تـکیث ٍ٨می،
متنٍ ٛمیةاوؼ ٌ ةیىرتین ذمٝیت آنـا تاذکيا ( )%7۱تىکیٲ میػىؼ کً ةً ت٩ٝیث آن
٤ 18یٍؼ پىتٍن٤ 11 ،یٍؼ ىقاؿه ٌ ٤ 1یٍؼ آن ؿا تـکمن ىا تىکیٲ میؼىؼٜ .الٌه ةـ این
مياذـت ىای ٍ٤ٱی کٍچیىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای وینٍاؿی ،ةگـاٳ ٌ کٍه ٌا٤ی نیق ػؿ این
ٌالیت ٌٍؿت میگیـػ کً وامؿی اف کٍچیىا ةگٍنۀ ػایمی ػؿ ٌٰمٍاٰی وینٍاؿی الکان
یا٤تً انؼ.
ٌِٝیت لیالی ػؿ ٌالیت پـٌان ةٍٕؿ ٜمؼه ةـ وتکً ىای شامی اشقاب لیالی معتٱ٦
التٍاؿ الت .ػؿ شاٰیکً اشقاب ػؿ این ٌالیت ػ٤رت نؼاؿنؼ ،تصـکات لیالی ػؿ این ٌالیت
ةـ الاك تنيىا میان تنٙیم ىای ذياػی لاة ٪چٍن ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی ٌ
ةٝؼا ً شـکت ان٩الب الالمی ٌ اتصاػ الالمی وکٲ گـ٤تً الت.
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این ٌالیت ةً ػٰیٲ ٨ـاؿ گـ٤نت واىـاه لاٰنگ ػؿ آن ػاؿای اىمیت ميم لرتاتیژیک
میةاوؼ؛ واىـاه لاٰنگ ذاػه ٜمؼه ای الت کً کاةٲ ؿا ةا ٌ 9الیت وامٯ ٌ وامٯ رش٨ی
ٌٌٲ میکنؼ .ػؿ ذـیان ذنگ ىای ػاظٱیٌ ،اػی وامٰی کً ةعىی اف آن ػؿ این ٌالیت
مٍٝ٨یت ػاؿػ ،ظٖ م٩ؼٳ ذنگ میان نیـٌ ىای ٔاٰتان ٌ ائتال ٣وامٯ ةٍػ.
ٌِٝیت امنیتی این ٌالیت ػؿ م٩ایمً ةا لایـ ٌالیات نمتتاً آؿاٳ میةاوؼ ،ةا ٌذٍػ آنکً
شؼ ا٨ٲ لً ٌٰمٍاٰی این ٌالیت (لیاه گـػ ٌ وینٍاؿی ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌ کٍه ٌا٤ی) اف
لاٯ  2۱11ةؼینمٍ واىؼ چنؼین ؿٌیؼاػ مـتتٖ ةً وٍؿوگـی ةٍػه الت ٌ ٌِٝیت
امنیتی این ٌٰمٍاٰیىا وکننؼ مصمٍب میوٍػ .ؿاپٍؿ ىای متتنی ةـ نٍ٥ؽ ٔاٰتان اف
ٌٰمٍاٰی تگاب ٌالیت ىمرٍاؿ کاپیما ةً ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤ی ،اف ٌٰمٍاٰی ذٱـیق ٌالیت
میؼان ٌؿػگ ٌ ٌٰمٍاٰی تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌالیت ة١الن ةً ٌٰمٍاٰی ٍ٠ؿةنؼ ٌذٍػ ػاؿػ.

 .3تزلیل مناؾعه ،انىاع عىامل ظؼگیؽی:
ػؿ ذـیان متاشخ گـٌپی ،اورتاک کننؼه گان انٍا ٛمنافٜات ٌ کىیؼه گی ىای مصٱی ؿا
تىعیَ ػاػنؼ کً اشتامال ػؿ جتات ٌ ٌٱض ػؿ این لاشً اجـ گؾاؿ ةٍػه الت ماننؼ
وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان ٌ شـب الالمی ةً ٌیژه ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌ نیق کىیؼهگی
ىای ٍ٨میٍ٠ ،ث فمین ٌ ٝ٤اٰیت ىای ذنایتکاؿانً .ػؿ ذـیان متاشخ گـٌىی ،ةاونؼگان
مصٲ ٔاٰتان ،شقب الالمی شکمتیاؿ ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ،ذنایتکاؿان ،ممؤٰین
٤الؼ ػٌٰتی ٌ ةّٝی اف ةقؿگان مصٲ ؿا ٍٜامٲ ٜمؼه ػؿگیـیىا ٨ٱمؼاػ منٍػنؼ.
اورتاک کننؼه گان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ٌالیت پـٌان ػؿ وامٯ کاةٲ مٍٝ٨یت ػاؿػ ٌ
واىـاه لاٰنگ ،ذاػه ٜمٍمی کً کاةٲ ؿا ةا ٌ 9الیت وامٰی ٌٌٲ میکنؼ ،ةً این ٌالیت
اىمیت ٌیژه لرتاتیژیک ةعىیؼه الت .ىؼٜ ٣نارص ِؼ ػٌٰت این الت کً این ممیـ
لرتاتیژیک ؿا ةی جتات لاظتً ٌ تاله ػاؿنؼ کً این لاشً ؿا تصت کنرتٌٯ وان ةیاٌؿنؼ تا
ةً منأ ٪وامٰی ٌ مـکقی کىٍؿ ػلرتلی ػاوتً ةاونؼ.
نگـانی ٜمؼه ةـای مـػٳ ٌ ظٕـ اٌٱی ةـای ٌٱض مٍذٍػیت ٔاٰتان ٌ شٍّؿ ؿٌف ا٤قٌن
گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٝ٤اٰیت ىای تعـیتکاؿانً وان میةاوؼ .ػؿ ٌالیت پـٌان ٌ
ٜمؼتاً ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌ ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤یٔ ،اٰتان ٌ لایـ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
ةا ىم ىمکاؿی ػاؿنؼ ،کً این ممئٱً ٠ٱتً ػٌٰت ػؿ این ذنگ ذاؿی ؿا ت٩ـیتاً ناممکن
لاظتً التٔ .اٰتان ،شقب الالمی ٌ گـٌه ىای ذنایتکاؿ ةً گٍنۀ ای ٝ٤اٯ ٜٱمیات
میکننؼ ٌ شکٍمت مصٱی تٍان آن ؿا نؼاؿػ تا مان ٞآنان وٍػ .
ػؿ یکی اف نىمت ىای مىٍؿتی یک ةاونؼه مصٲ اف ٌٰمٍاٰی لیاه گـػ ا٘ياؿ ػاوت:
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ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌالیت پـٌان ةً آىمتگی ةً پایگاه ٔاٰتان متؼٯ میوٍػ .ػؿ ٍٔٯ ػٌ لاٯ
اظیـ نیـٌ ىای ٔاٰتان ةً گٍنۀ ای چىمگیـی افػیاػ یا٤تً الت تا آنرا کً ٌٰمٍاالن ناٳ
نياػ ةـای ٌٰمٍاٰی ىای وینٍاؿی ٌ لیاه گـػ ػؿ ػاظٲ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ اف لٍی ٔاٰتان
انتٍاب میگـػػ .اکنٍن آنان ٌؼىا تن ذنگرٍی ٌ٤اػاؿ ٌ ةا اٜتامػ ػاؿنؼٝ٤ .اٰیت ىای
تعـیتکاؿانً آنان چٍن ،تـٌؿ ؿئین وٍؿای ٌالیتی ةامیان  ،اٜؼاٳ یک فن ػؿ مصرض ٜاٳ ػؿ
ٌٰمٍاٰی وینٍاؿی ،شمالت ةـ تالیمات ػٌٰتی ٌ کاؿٌان ىای نٙامی ٌ تن٥یؾ اشکاٳ وؼیؼ
ٔاٰتانی ةـ مـػٳ مصٲ ،گٍاه شٍّؿ ٝ٤اٯ آنان ػؿ این ػؿه الت .شقب الالمی شکمتیاؿ
نیق ػؿ پـٌان تصت امـ ٔاٰتان ٝ٤اٰیت میکنؼ .ىـ ػٌی آنان اف ٍ٨ٳ پىتٍن ةٍػه ٌ اف نٙـ
ایؼیٍٍٰژی م٥کٍؿه آنان ةاىم یک لان الت .ىـػٌ ت٩ـیتاً یک ىؼ ٣ػاؿنؼ ٌ آن ،ایراػ
یک شکٍمت تنؼؿٌ الالمی ٌ ةؼلت گـ٤نت ٨ؼؿت میةاوؼ.
ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤ی ،یکی ػیگـ اف مصالت پـتني ٌالیت نیق ةً ت٩ٝیث ائتال ٣ىای تنٙیم
ىای ذياػی ػؿ ذـیان ذنگ ىای ػاظٱی اف ػاظٲ ةً چنؼ ػلتً ت٩میم وؼه الت .این
ٌٰمٍاٰی ػؿ ػٌؿان ذي اػ اف ٰصاٗ لاظتاؿ لیالی متنٍ ٛةٍػ ٌ ٍ٨منؼانان تنٙیم ىای
شـکت ان٩الب الالمی (کً ػؿ شاٯ شارض ذناس شاکم ػؿ این ٌٰمٍاٰی میةاوؼ) ،شقب
الالمی (گٱتؼین شکمتیاؿ ٌ ظاَٰ) ،ذمٝیت الالمی ٌ اتصاػ الالمی ػؿ آن ٝ٤اٰیت
ػاوتنؼ .این ت٩میامت ػاظٱی مانٌ ٞشؼت اذتامٜات مصٲ ػؿ ذـیان انتعاةاتىا پن اف
لاٯ  ٌ 2۱۱1شٍّؿ مناینؼگان آنيا ػؿ لٕض ٌالیت وؼ؛ گ٥تً میوٍػ کً ةّٝی اف
ٍ٨منؼانان الت ٪ذياػی نیق اف وٍؿویان شامیت میکننؼ ،کً اکرثا ً نمٲ ذٍان اف ٔتً٩
ؽکٍؿ ؿا ذؾب میمناینؼ .نا آؿامیکً اف اجـ ت٩میامت ػاظٱی ایراػ گـػیؼه الت ةاالجـ
تنيىا ػؿ لٕض ٌالیت میان ذمٝیت پىتٍن ٌٰمٍاٰی ٌ تاذک ىا/ائتال ٣وامٯ کً ػؿ
اػاؿات ػؿ لٕض ٌالیت تمٱٖ ػاؿنؼ تىؼیؼ یا٤تً ٌ اشماك انقٌا ؿا ةیىرت اف پیي تٍ٩یت
منٍػه الت.
مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یایی این ٌالیت نٍ٥ؽ معاٰ٥ین ةً آنـا ةیىرت ليٲ لاظتً الت :ػؿه
ٍ٠ؿةنؼ کً منصیخ ممیـ تـانقیتی میان وامٯ ٌ ذنٍب مصمٍب میىٍػ ،ةا ٌٰمٍاٰی تاًٰ
ٌ ةـ٤ک ػؿ ٌالیت ة١الن ٌ ٌٰمٍاٰی ذٱـیق میؼان ٌؿػگ ىم رسشؼ میةاوؼ .کٍه ٌا٤ی ةا
ٌٰمٍاٰی تگاب ػؿ کاپیما ىم رسشؼ الت کً ػىٱیق تـػػ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ؿا تىکیٲ
میػىؼ کً وامٲ ٌٰمٍاٰی رسٌةی کاةٲ نیق میوٍػ.
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عىامل ظؼگیؽی ها :ػؿ ٌالیت پـٌان ٔاٰتان ٝ٤اٰیت ىای مرقا اف شقب الالمی شکمتیاؿ
نؼاؿنؼ؛ این گـٌه ىای ممٱض ةا ىم پیٍنؼ ػاؿنؼ اگـچً ؿٌون الت کً ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت
ٍ٨ی تـ انؼ ةً ىمین ػٰیٲ شقب الالمی تصت امـ ٔاٰتان ٝ٤اٰیت میکنؼ.
وامؿی اف اورتاک کننؼگان مؼٜی ةٍػنؼ کً ةـ ٜالٌه لیالیٍن مصٱی ،ذنگرٍیـان ظـاؿذی
ٌ کىٍؿ ىای ظاؿذی نیق ػؿ شامیت ٝ٤اٯ اف ٔاٰتان ا١٤ـانی ٌ ٜنـارص ِـؼ ػٌٰتـی ػظیـٲ
ىمتنؼ .ةاونؼگان مصٲ اػٜا منٍػنؼ کً ػؿه ٍ٠ؿةنؼ تصـت کنـرتٌٯ ٔاٰتـان پاکمـتانی ٨ــاؿ
ػاؿػ ٌ ٔاٰتان ا١٤انی تصت امـ آنان ٝ٤اٰیت مـیکننـؼ .ةاوـنؼگان مصـٲ ةیـان ػاوـتنؼ کـً
کىٍؿ ىای ػیگـی نیق اف ٔـی ٪ػاػن لالس ٌ کمک ىای ماٰی ٌ ىمچنان تامین ػلرتلـی
ةً کمپ ىای آمٍفوی ػؿ پاکمتان ةـای پیـٌفی ٔاٰتـان ٌ ٜنـارص ِـؼ ػٌٰـت اف ٝ٤اٰیـت
ىای آنيا شامیت میکننؼ.
مـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کً ٌِٝیت امنیتی ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ةً ٜٱـت ٝ٤اٰیـت ىـای ؿٌف
ا٤قٌن وٍؿویان ،ةىمٍٯ شمالت ةـ پٍلتً ىای امنیتی پٍٰین کً اجـات نـاگٍاؿ ٜمیـ ٪ةــ
مـػٳ مٱکی ػاؿػ ،ؿٌ ةً ٌظامت میگـایؼ .مـػٳ مصٲ اف شّـٍؿ پایگـاه نٙـامی ةگــاٳ کـً
اکرثا ً اف ٔـٜ ٣نارص ِؼ ػٌٰت مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿ میگیــػ ،نیـق اةــاف نگـانـی کـػنـؼ .آنـان
وکایت ػاوتنؼ کً ةّٝی اٌ٨ات کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿاکت پـاگنی میمناینؼ ،ؿاکت ىـای
وان ةً ىؼ ٣اٌاةت منیکنؼ کً ػؿ نتیرً ا٤ـاػ ةی گناه مٱکی آلیث میةیننؼ.
مـػٳ اکرثا ً گ٥تنؼ کً گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٍٜامٲ ػؿگیـیىا ىیچگٍنـً ػٰچمـپی
ةً ةـنامً ٌٱض نؼاؿنؼ .یگانً ىؼ ٣آنان ایراػ ػؿگیـی ٌ ةيــه گیــی اف تـني ىـای ایرـاػ
وؼه ةً منٍٙؿ لٍػذٍیی اف ػلتاٌؿػ ىای لیالی ٌ ا٨تٍاػی میةاوؼ .ةً گ٥تً ی مــػٳ،
ةـظی اف این ٍٜامٲ ذنگ ،رص٤اً میظٍاىنؼ مىيٍؿ وٍنؼ.
مـػٳ ػؿ ذـیان متاشـخ گـٌىـی انـٍا ٛمعتٱـ ٦ػؿگیـیىـا ٌ منافٜـات مصٱـی ؿا ٨ٱمـؼاػ
منٍػنؼ کً میتٍانؼ ٌٱض ٌ جتات ؿا ػؿ منٕ ً٩متـاجـ لـافػ ،ةـً گٍنـۀ محـاٯ ٝ٤اٰیـت ىـای
تعـیتکاؿانً ٔاٰتان ٌ گـٌه ىـای ممـٱض ٠یــ ٨ـانٍنی ،ةـٍیژه ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنـؼ ،تـني ىـای
ٍ٨می ،منافٜات ةـ رس اؿاِی ٌ ٝ٤اٰیت ىای ذنایی.
آنان ىمچنان ِ ٦ٝػٌٰت ،پٍٰین ٠یـ ممٱکی ٌ مٝتاػ٩٤ ،ؼان شاکمیت ٨انٍن ٌ ا٤قایي
مٝا٤یت اف مرافات٤ ،اٌٱً میان مـػٳ ٌ شکٍمـت ػؿ پــٌان ،مٱیـت گـایـی٤ ،مـاػ اػاؿی،
ِ ٦ٝةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ،مؼاظٱً ای لایـ کىٍؿ ىا ،ةیمٍاػی٩٤ ،ــ ٌ
ةی کاؿی ؿا اف ٜٱت ىای اٌٱی ػؿگیـی ٨ٱمؼاػ منٍػنؼ.
ِ ٦ٝػٌٰت ةـای آنان ٤ـٌتی ظٍةی مماٜؼ لاظتً الت کً ةتٍاننؼ ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ نیـٌ
ةگیـنؼ.

39

نلنه ىلس واليت پؽوان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

نگـانی ٜمؼه ةـای مـػٳ ٌ ظٕـ اٌٱی ةـای ٌٱض مٍذٍػیت ٔاٰتـان ٌ شّـٍؿ ؿٌف ا٤ـقٌن
گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٝ٤اٰیت ىای تعـیتکاؿانً وان میةاوؼ .ػؿ ٌالیت پـٌان ٌ
ٜمؼتاً ػؿ ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌ ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤یٔ ،اٰتان ٌ لایـ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨ـانٍنی
ةا ىم ىمکاؿی ػاؿنؼ ،کً این ممئٱً ٠ٱتً ػٌٰـت ػؿ ایـن ذنـگ ذـاؿی ؿا ت٩ـیتـاً نـاممکن
لاظتً التٔ .اٰتان ،شـقب الـالمی ٌ گــٌه ىـای ذنایتکـاؿ ةـً گٍنـۀ ای ٝ٤ـاٯ ٜٱمیـات
میکننؼ ٌ شکٍمت مصٱی تٍان آن ؿا نؼاؿػ تا مان ٞآنان وٍػ.
ػؿ یکی اف نىمت ىای مىٍؿتی یک ةاونؼه مصٲ اف ٌٰمٍاٰی لیاه گـػ ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿه ٍ٠ؿةنؼ ٌالیت پـٌان ةً آىمتگی ةً پایگاه ٔاٰتان متـؼٯ مـیوـٍػ .ػؿ ٔـٍٯ ػٌ لـاٯ
اظیـ نیـٌ ىای ٔاٰتان ةً گٍنۀ ای چىمگیـی افػیاػ یا٤تً الت تا آنرـا کـً ٌٰمـٍاالن نـاٳ
نياػ ةــای ٌٰمـٍاٰی ىـای وـینٍاؿی ٌ لـیاه گــػ ػؿ ػاظـٲ ػؿه ٍ٠ؿةنـؼ اف لـٍی ٔاٰتـان
انتٍاب میگـػػ .اکنٍن آنان ٌؼىا تن ذنگرٍی ٌ٤اػاؿ ٌ ةا اٜتامػ ػاؿنـؼٝ٤ .اٰیـت ىـای
تعـیتکاؿانً آنان چٍن ،تـٌؿ ؿئین وٍؿای ٌالیتی ةامیان ػؿ لاٯ  ،2۱12اٜـؼاٳ یـک فن ػؿ
مصرض ٜاٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی وینٍاؿی ،شمالت ةــ تالیمـات ػٌٰتـی ٌ کـاؿٌان ىـای نٙـامی ٌ
تن٥یؾ اشکاٳ وؼیؼ ٔاٰتانی ةـ مـػٳ مصٲ ،گٍاه شٍّؿ ٝ٤اٯ آنان ػؿ این ػؿه الـت .شـقب
الالمی شکمتیـاؿ نیـق ػؿ پــٌان تصـت امــ ٔاٰتـان ٝ٤اٰیـت مـیکنـؼ .اف نٙــ ایـؼیٍٍٰژی
م٥کٍؿه آنان ةاىم یک لان الت .ىـػٌ ت٩ـیتاً یک ىؼ ٣ػاؿنؼ ٌ آن ،ایراػ یک شکٍمـت
تنؼؿٌ الالمی ٌ ةؼلت گـ٤نت ٨ؼؿت میةاوؼ.
عىامل عمعه ظؼگیؽی:
 ٦ِٝ شکٍمت ٌ پٍٰین ٠یــ ممـٱکی ٌ مٝتـاػ ٜامـٲ اٌـٱی ػؿگیـیىـا ٌ منافٜـات
مصٱی ػؿ پـٌان میةاوؼ؛
 مقیؼ ةـ این ،وامؿی اف ةاونؼگان مصٲ اػٜا منٍػنؼ کً ةّٝی اف ممـؤٰین ةـً گٍنـۀ ای
ٝ٤اٯ اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی شامیت میمناینؼ ٌ اؿتتأات مع٥ی ةـا ذنایتکـاؿان ٌ گــٌه
ىای ممٱض ػاؿنؼ؛
 مناف ًٜةـ رس اؿاِی ٜٱت ػؿگیـی ىـای ؿٌف ا٤ـقٌن ػؿ ةعـي ىـایی اف ٌالیـت پــٌان
میةاوؼ؛
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یک ةاونؼه مصٲ گ٥ت:

٩٤ؼان شاکمیت ٨انٍن کً منتز ةً مٝا٤یت اف مرافات میوٍػ تني ىـای ةـی وـامؿی ػؿ
ةین ةاونؼگان مصٲ ایراػ میکنؼ .مّٝالت فیاػی ػؿ ظٍػ لیمتم ٜـؼاٰت ذقایـی ٌذـٍػ
ػاؿػ کً ةا ةـذمتً تـین آن ٤ماػ ػؿ این لیمـتم مـیةاوـؼ٨ .ـٍانین رص٤ـاً ةــ ؿٌی کا٠ـؾ
ٌذٍػ ػاؿػ ٌ ةً گٍنۀ ای ػؿلت ٌ مماٌی ػؿ ٌالیت پـٌان تٕتی ٪منیوٍنؼ؛
ٜالٌه ةـ آن ،مـػٳ اف ةـظٍؿػ ظىن ٌ ممٱٍ اف ٤ماػ پـٍٰین مٱـی ٌ پـٍٰین مصٱـی وـاکی
ىمتنؼ .آنيا اػٜا ػاوتنؼ کً ةیىرت ا٤رسان پٍٰین ةیمٍاػ ٌ مٝتاػ ىمتنؼ؛ وـامؿی اف آنـان
ةا ذنایتکاؿان ٌ گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ىمکاؿی میکننؼ ٌ ةؼٌن وک اف ٌالشیت وان لـؤ
الت٥اػه میمناینؼٜ .ٱت آن مٝاه ناچیقی الت کً شکٍمت ةً آنـان پـػاظـت مـیکنـؼ ٌ
این نیق ػٰیٲ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌالیت میةاوؼ؛
ِ ٦ٝةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ یکـی اف نگـانـی ىـای ػیگــ مــػٳ ةـٍػ کـً ػؿ ذـیـان
متاشخ گـٌىی یاػ آٌؿ وؼنؼ .این ِ ٦ٝمصؼٌػیت فیاػی ؿا ػؿ ةـنامً ٌٱض ایراػ کــػه
الت .ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةـنامً ی الت کً تٍلٖ ا١٤انىا ؿىربی مـیوـٍػ ٌٰـی
وــ٥ا ٌ ٣ؿٌوــن نیمــت .ةاوــنؼگان مصــٲ وــکایت ػاوــتنؼ کـً وــٍؿای ٌالیتــی ٌــٱض ػؿ
ٌٰمٍاٰیىا ىیچگٍنً ٝ٤اٰیت نؼاؿػ؛ اکرث مـػٳ شتـی ػؿ مـٍؿػ مناینـؼگان وـان ػؿ وـٍؿای
ٌالیتی ٌٱض آگاىی نؼاوتنؼ.
ممتنٕ٩ین ٌ لاؿنٍاالن اکرثا ً ٠یـ ممٱکی ةٍػه ٌ اف تٕتیٍ٨ ٪انین ػؿ ٌالیت ٜاذق ىمتنؼ؛
آنان یا آ٠ىتً ةً ٤ماػ انؼ ٌ یا ٠یـ ممٱکی ٌ یا ىم ِٝی ٦تـ اف آن انؼ کً ةتٍاننؼ ٨انٍن
ؿا ػؿ این ٌالیت تٕتی ٪کننؼ .ةؼٌن وک ،مٝا٤یت اف مرافات ةـای ذنایـت کـاؿان ٤ـٌـت
ىای ظٍةی ؿا ایراػ کـػه الت .ػؿ ذـیان شکٍمت ٝ٤ٱی ذنایات ةیىـامؿی ؿط ػاػٌٰ ،ـی
ىیچگٍنً ا٨ؼاٳ ٨انٍنی ٜٱیً آنيـا ٌـٍؿت نگـ٤ـت ٌ ةـً ىمـین ػٰیـٲ ،متعٱ٥ـین مرـافات
نىؼه ةیىرت اف پیي تىری ٞوؼنؼ .مٝا٤یت اف مرافات ظالی ةقؿگی میـان مــػٳ ٌ ػٌٰـت
ایراػ کـػه الت٠ .ٱتً ةـ ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات یکی اف ةـقؿگرتین ػلـتاٌؿػىا ةــای
ٌالیت پـٌان ظٍاىؼ ةٍػ .یک تن اف ةاونؼگان کٍه ٌا٤ی گ٥ت:
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یکنت اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ويـ چاؿیکاؿ گ٥ت:

یک مناینؼه ؿیالت شز ٌ اٌ٨ا ٣گ٥ت:

ةاونؼگان مصٲ نیق تاکیؼ ػاوتنؼ کً کی٥یت پائین آمٍفه ٌ ٜؼٳ ػلرتلی ةً ظؼمات
ٌصی منالث منرـ ةً تني میان ةاونؼگان مصٲ وؼه الت .ةً ٜٱت ظـاةی ٌِٝیت
امنیتی٤ ،امیٲىا ةً لعتی ٤ـفنؼان وان ؿا میگقاؿنؼ تا ةً مکتث ةـٌنؼ فیـا ةّٝی اف
مکاتث ػؿ نقػیکی پٍلتً ىای تالوی اؿػٌی مٱی ٌ پٍٰین مصٱی مٍٝ٨یت ػاؿػ .ػؿ
ذـیان وث ،اىاٰی ٌٰمٍاٰی ىای وینٍاؿی ٌ لیاه گـػ ةً ػٰیٲ شٍّؿ ٔاٰتان اف ؿ٤نت ةً
کٱینیک ىای ٌصی ىـاك ػاؿنؼ .یک نٍذٍان اف ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤ی گ٥ت:
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یک مٱک اف ٌٰمٍاٰی لیاه گـػ گ٥ت

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لیاه گـػ گ٥ت:

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان متاشخ گـٌىی ةـای ٌالیت پـٌان ،اورتاک کننؼگان وامؿی اف اةتکاؿات ٜمٱی
مصٱی ةـای ایراػ ٌٱض ؿا ونالایی منٍػنؼ تا ةً ٜٱٲ اٌٱی ػؿگیـی ػؿ پـٌان ؿلیؼگی
وٍػ .این اةتکاؿات وامٲ تٍ٩یً شاکمیت ٨انٍن ،متاؿفه ٜٱیً مٝا٤یت اف مرافات ،ا٤قایي
٤ـٌت ىای کاؿی مصٱی ٌ ت٩ٝیث ٜؼٰی گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ذنایتکاؿان
میةاوؼ کً اٰتتً مصؼٌػ ةً ىمینىا منیةاوؼ .ةً ػنتاٯ آن ،اورتاک کننؼگان تؼاةیـی ؿا
ونالایی کـػنؼ کً میتٍانؼ ةً تاله ىای ذام ٞذيت تٍ٩یً ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةً
ممایٲ اٌٱی ؿلیؼگی منایؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :ت٩ـیتاً متامی اورتاک کننؼگان متاشخ متمـکق گـٌىی
مٍا ٪٤ةٍػنؼ کً ٜٱت اٌٱی ناامنیىا ػؿ ٌالیت پـٌان مٍذٍػیت گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی ٌ ذنایتکاؿان الت .آنان اػٜا ػاوتنؼ کً ٜؼٳ تٍذً شکٍمت ةاٜخ ایراػ ناامنی
ػؿ ٌالیت وؼه ٌ ِ ٦ٝنياػ ىای شکٍمت مصٱی مان ٞذٱٍگیـی اف ٝ٤اٰیت ىای ذنایی
میوٍػ .این ممئٱً ةاٜخ مٝا٤یت اف مرافات ٌ نتٍػ شاکمیت ٨انٍن گـػیؼه الت .مـػٳ
پیىنياػ ػاوتنؼ کً متامی گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف ٔـی ٪پـٌلً ی ػایاگ ػؿ این
ٌالیت ظٱ ٞلالس وٍنؼ تا فمینً ٌٱض ٌ جتات تامین وٍػ .آنان ىمچنان پیىنياػ کـػنؼ کً
شکٍمت مـکقی این گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا منصٲ لافػ .اورتاک کننؼگان ٌ
مٍاشتً وٍنؼگان پیىنياػ منٍػنؼ تا ممؤٰین ٤الؼ ةـٔـ ٣وٍنؼ ٌ یک میکانیقٳ کنرتٌٯ
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ایراػ وٍػ تا ةتٍانؼ ٤ماػ ؿا کاىي ػاػه ٌ ذامٌ ًٝٱض آمیق ؿا ایراػ کنؼ .ةّٝی اف
اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً ةـای مصؼٌػ لاظنت ؿوٍه لتانی ةایؼ مٝاوات
کاؿمنؼان ػٌٰت اِا ً٤وٍػ .یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لیؼظیٲ ٌالیت پـٌان متاشخ ؿا
چنین ذم ٞةنؼی منٍػ:

ٜالٌه ةـ این ،ةاونؼگان مصٲ گ٥تنؼ کً پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی اف ذمٱً ٍٜامٲ ميم
ػؿ تامین ٌٱض ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰیىا میةاونؼ .اما ،مـػٳ اػٜا ػاوتنؼ کً پٍٰین مٱی ٌ
پٍٰین مصٱی اکرثا ً ٠یـ ممٱکی ٌ ةی لٍاػ انؼ؛ ةنا ًء ایراػ ٘ـ٤یت ػؿ نياػ ىای مٱی ةایؼ
ػؿ مصـا ٧تٍذً شکٍمت ،لافمان ىای ٠یـ ػٌٰتی مٱی ٌ ةین املٱٱی ٨ـاؿ ػاوتً ةاوؼ؛
آنان ىمچنان ةایؼ ةـنامً ىای ةٱنؼ ةـػن لٕض آگاىی ةـای تن٥یؾ ٨انٍن ؿا ا٤قایي ػىنؼ.
یکنت اف ةقؿگان ويـ چاؿیکاؿ گ٥ت:

تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات :ا٤قایي ةـنامً ىای
آگاىی ػىی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ اف ٨تیٲ "الالٳ ٌ ش ٧ٍ٩ةرش" ٌ وامٲ لاظنت
مٍٍِٜات ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ نٍاب ػؿلی مکاتث ،الاك تٕتی ٪ػؿلت شاکمیت ٨انٍن ٌ
متاؿفه ةا مٝا٤یت اف مرافات پنؼاوتً میوٍػ .ةاونؼگان مصٲ نگـانی وان ؿا اف تعٕی
ىای ؿٌةً ا٤قایي ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ پـٌان ،ةٍیژه ػؿ لاشات نا امن اةـاف منٍػنؼ .آنان ةا این
مٍٍِ ٛمٍا ٪٤ةٍػنؼ کً ٔاٰتان ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ةّٝی اف ةقؿگان مصٲ
ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ ىمتنؼ ٌ ةایؼ مرافات وٍنؼ .شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف ٍٜامٲ
ٜمؼه نا امنی ػؿ این منٕ ً٩میةاوؼ کً ةاٜخ مصؼٌػیت ػلرتلی ةً ش ٧ٍ٩الالی
ةرشی ،ةىمٍٯ ش ٪آمٍفه ،ػلرتلی ةً مـا٨تت ىای ٌصی ،ػلرتلی ةً ٜؼاٰت ٌ ش٧ٍ٩
فنان ،گـػیؼه الت .یک ذٍان اف کٍه ٌا٤ی ا٘ياؿ منٍػ:
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ػؿ ةّٝی اف متاشخ متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان نگـانی وانـا ػؿ مٍؿػ ٜؼٳ ٌؼا٨ت
ةقؿگان مصٲ مٕـس کـػنؼ؛ آنان گ٥تنؼ کً ػؿ مرمٍ ٛمـػٳ ةً ةقؿگان وان اٜتامػ ػاؿنؼ
ٌٰی ةّٝی اف این ةقؿگان ةا ٔاٰتان ٌ ىمچنان شکٍمت اؿتتآ ػاؿنؼ .یک تن اف ٝ٤اٰین
ذام ًٝمؼنی اف چاؿیکاؿ گ٥ت:

مـػٳ پیىنياػ منٍػنؼ تا ٝ٤اٰیت ىای آگاىی ػىی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ "ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ
الالٳ" ا٤قایي یاةؼ .آنان ظٍاىان ػاونت یک ةـنامً ممتمـ آگاىی ػىی ٌ تتٱی١اتی ػؿ
مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةرش ،ةا متـکق ٌیژه ةـ ش ٧ٍ٩الالمی فنان ةٍػنؼ .گـٌه ىای ٜمؼه کً ةایؼ ػؿ
مصـا ٧تٍذً این ةـنامًىا ٨ـاؿ ػاوتً ةاونؼ اوعاً ةا نٍ٥ؽ ٌ ةقؿگان ،ةىمٍٯ ممؤٰین
ػٌٰتی میةاوؼ٨ .اةٲ یاػ آٌؿی الت کً ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ،ةٍیژه ةقؿگان ةا کٱمً
"ش ٧ٍ٩ةرش" معاٰ ٦ةٍػنؼ ،فیـا ةً ةاٌؿ آنان ،مٍٍِ ٛش ٧ٍ٩ةىــ یک م٥کٍؿه ی ٠ـةی
الت کً ةا الالٳ ٌ ٤ـىنگ ا١٤انی ػؿ تّاػ ٨ـاؿ ػاؿػ.
ٜالٌه ةـ این ،مـػٳ تؼٌیـ ةـنامً ىای ةیىرت ٘ـ٤یت لافی ٌ آگاىی ػىی ةـای ةاونؼگان
مصٲ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ،ةً ٌیژه ةـای ممؤٰین ٌ ةقؿگان ؿا پیىنياػ کـػنؼ کً ىؼ ٣این
ةـنامًىا متاؿفه ةا "ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض" ةایؼ ةاوؼ .یک فن اف لیاه گـػ گ٥ت:

یک ذٍان اف ةگـاٳ ا٘ياؿ منٍػ:
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تزلم تىفعه اكتياظی و احتامعی :ػؿ ذـیان ؿٌنؼ مىٍؿت ىا ،مـػٳ پیىنياػ منٍػنؼ کً
ةـای ایراػ ٌٱض ػٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت پـٌان ،انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ةىمٍٯ تٍ٩یت
لیمتم آمٍفه ٌ ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی ةایؼ تٍ٩یت گـػػ .ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ یکی اف نگـانی
ىای ٜمؼه مـػٳ ػؿ ٌالیت پـٌان الت ،کً تاجیـ ممت٩یم ةـ ٌٱض ٌ جتات ػاؿػ .نمٲ
ذٍان اف ةیکاؿی ؿنز میةـػ ٌ ىمین ٜٱت الت کً آنان ػؿ ٝ٤اٰیت ىای تعـیتی ةا
وٍؿویان ليم میگیـنؼ ٌ یا ةً ٌ ٣ٍ٥ذنگرٍیان ٔاٰث میپیٍنؼنؼ .ةّٝی اف ةاونؼگان
مصٲ یاػ آٌؿ وؼنؼ کً ٤اةـیکً ىای ةقؿگی ػؿ ٌالیت پـٌان ٌذٍػ ػاوت کً ػؿ ذـیان
ذنگىا تعـیث وؼ ،کً ٜمؼه تـین آنيا لً ٤اةـیکً ةقؿگ ػؿ ٌٰمٍاٰی ذتٲ اٰرساد
(٤اةـیکً نماذی ذتٲ اٰرساد٤ ،اةـیکً نماذی گٱتياؿ٨ ،ـیً ٌٰمٍاٰی ذتٲ اٰرساد ٌ
٤اةـیکً لمنت) میةاوؼ .مـػٳ ةً گٍنۀ ای ٌلی ٞپیىنياػ منٍػنؼ کً ةاف لافی این
٤اةـیکًىا میتٍانؼ ت١ییـ ةيرتی ؿا ػؿ ٌِٝیت ؿٌمنا لافػ .آنان ،ىمچنان ةافلافی ةنؼ ةـ٧
ٌٰمٍاٰی ذتٲ اٰرساد ؿا یاػ آٌؿی منٍػنؼ.
ةـ ٜالٌه ت٩اِا ةـای ةافلافی ٤اةـیکًىا ٌ لاظنت ػٌةاؿه ةنؼ ةـٌٰ ٧مٍاٰی ذتٲ اٰمــاد،
تٍ٩یت فؿاٜت ػؿ ٌالیت پـٌان نیق اف پیىنياػات مـػٳ مصٲ ةٍػ.

ػؿگیـی ىای ذاؿی ػؿ لاشات نا امن ةً گٍنۀ ای من٥ی ػلرتلی ةً آمٍفه ،ةً ٌیژه ةـای
فنان ؿا متاجـ لاظتً الت .ةناةـین ،رسمایً گؾاؿی ؿٌی لیمتم تٝٱیم ٌ تـةیً ،کٱیؼی ةـای
ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت پـٌان مصمٍب میوٍػ ٌ ةایؼ اف ذمٱً اىؼاٜ ٣مؼه ٌ ػاؿای
اٌٍٰیت ػٌٰت ٌ نياػ ىای ٠یـ ػٌٰتی ةاوؼ .نیاف الت تا شکٍمت ٌ لایـ نياػ ىا ،ةـٜالٌه
ةافلافی مکاتث ،متـکق ةيرتی ةـ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً مناینؼ ٌ ٌفاؿت مٝاؿ ٣ذيت ةيرت
لاظنت کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً ،ةایؼ نٍاب تٝٱیمی ؿا ةافنگـی کنؼٜ .الٌه ةـ آن ،مـػٳ تاکیؼ
ػاوتنؼ کً شکٍمت ةً نیـٌ ىای ممٱض اذافه نؼىؼ تا پٍلتً ىای تالوی وان ؿا ػؿ
نقػیکی لاظتامن ىای مکاتث ا٤ـاف مناینؼ .ةاونؼگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی ىای لیاه گـػ ٌ
وینٍاؿی یاػ آٌؿی منٍػنؼ کً ػؿ آن ،وامؿی اف مکاتث ػؿ نقػیکی پایگاه ىای نٙامی
مٍٝ٨یت ػاؿنؼ ٌ ٤امیٲىا ىـاك ػاؿنؼ کً أ٥اٯ وان ؿا ةً مکاتث ة٥ـلتنؼ .یک مٝٱم اف
ةگـاٳ ا٘ياؿ ػاوت:
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ؼفیعگی ةه عاملین و مضؽةین ىلس :پیرش٤ت کاؿ ؿٌنؼ ظٱ ٞلالس لافی گـٌه ىای ممٱض
٠یـ ٨انٍنی (ػایاگ) ػؿ این ٌالیت ةیىرت لمتٍٰیک ةٍػه الت.
ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ةً گٍنۀ ای ؿلمی ػؿ ماه ػلمرب لاٯ  2۱11ةا
ایراػ وٍؿای ٍّٜ 25ی ٌالیتی ٌٱض ؿاه انؼافی گـػیؼٌٰ .ی ،وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةً مؼت
یک لاٯ اف ذانث وٍؿای ٜاٰی ٌٱض /ػاؿاالنىاء مىرتک منٍٙؿ نىؼ ٌ ٔی این مؼت ،این
وٍؿا ىیچ ٝ٤اٰیتی (ٌیا ٜال ً٨منؼی) اف ظٍػ نىان نؼاػ ٌ ػؿ ٜین شاٯ ،التعؼاٳ گـٌه
لکـتـیت مىرتک ٌالیتی نیق ةً ٍٔٯ کىیؼ؛
رس انراٳ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض کمیتً ؿا ةافنگـی منٍػه ٌ ػؿ آن ت١ییـاتی آٌؿػ ٌ ٰمت ذؼیؼ
 27ن٥ـی ؿا تيیً کـػنؼ .وٍؿای ذؼیؼ ٌالیتی ٌٱض ةً گٍنۀ ای ؿلمی ػؿ ماه اپـیٲ لاٯ
 2۱13ا٤تتاس گـػیؼ ٌٰی تا اکنٍن کؼاٳ ٝ٤اٰیت ٨اةٲ مىاىؼه نؼاوتً الت.
اف ٰصاٗ ذ١ـا٤یایی ،ى٥ت  ٍّٜآن اف ٌٰمٍاٰی ىای لیاه گـػ ٌ وینٍاؿی ٌ لً ٍّٜ
ػیگـ اف ٌٰمٍاٰی کٍه ٌا٤ی میةاونؼ .تمٱٖ ذمٝیت ػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض وایؼ ةاٜخ
ایراػ اشماك ةیىرت ةً شاویً ؿانؼه وؼن ػؿ میان تنٙیم ىای لیالی گـػػ کً اشماك
میکننؼ اف ؿٌنؼ ٌ لاظتاؿ ىای لیالی ٌالیت مصـٌٳ وؼه انؼ .ػؿ ش٩ی٩تٍّٜ 9 ،
وٍؿای ٌٱض ةً ذمٝیت الالمی ٌاةمتگی ػاؿنؼ کً ةٍٕؿ لنتی ػؿ مٍؿػ این ؿٌنؼ تـػیؼ
ػاؿنؼ ٌ ،رص٤اً ػٌ  ٍّٜآن پیىینً ای شقب الالمی ػاؿنؼ.
ػؿ ذـیان مىٍؿت ىا ،مـػٳ ةً گٍنۀ ای گمرتػه ةـ ٰقٌٳ اورتاک ةیىرت ا٤ـاػ ٜاػی ذام،ًٝ
ةً ٌیژه فنان ،ػؿ ةـنامً ٌٱض تاکیؼ ػاوتنؼ تا این ةـنامً ةتٍانؼ ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ
ٌالیت ؿا ؿ٨م فنؼ.
ػؿ میان  27تن اّٜای "کمیتً ٌٱض پـٌان" رص ٣ػٌ فن ٌذٍػ ػاؿػ .اکرثیت اورتاک
کننؼگان ةـ ليم گیـی ةیىرت فنان ػؿ ةـنامً ٌٱض تاکیؼ میکـػنؼ کً ةـای ایراػ ٌٱض
پایؼاؿ اورتاک فنان شائق اىمیت میةاوؼ .ةؼین مٱصٍٗ ،مـػٳ ةٍٕؿ اظَ ةـ افػیاػ ليم
گیـی ٌ اورتاک فنان ػؿ کمیتً ٌٱض ٌالیتیٌ ،الیت پـٌان تاکیؼ منٍػنؼ.
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آنان نیق پیىنياػ کـػنؼ کً ٝ٤اٰیت کمیتً ٌٱض پـٌان ،ةناةـ ٩٤ؼان ػلتاٌؿػ ىای ميم،
ةایؼ مٍؿػ اؿفیاةی ٨ـاؿ گیـػ .آنان اػٜا ػاوتنؼ کً اّٜای کمیتً متؾکـه ٝ٤اٯ منیةاونؼ ٌ
مـػٳ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی مناینؼگان وان ػؿ کمیتً ٌٱض ؿا منیونالنؼ.
یک ظانم مٝٱم اف لیاه گـػ ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ ذـیان متاشخ گـٌىی ةاونؼگان مصٲ نکات ؽیٲ ؿا پیىنياػ کـػنؼ:

 .5پیننهاظات مؽظم:
متاؼؾه ةؽضع فقاظ و تلىیت رکىمت ظاؼی صىب )1( :ةـٔـ ٣لاظنت ممؤٰین ٤الؼ ٌ
ایراػ یک میکانیقٳ کنرتٌٯ ذيت کاىي ٤ماػ اػاؿی )2( ،ةـنامً ىای اؿت٩ای ٘ـ٤یت ةـای
تن٥یؾ ٨انٍن تا اف ؿ٤تاؿ منالث ٌ اشرتاٳ ةً ش ٍ٨ٍ٩ويـٌنؼان أمینان شاٌٲ گـػػ؛
تلىیت پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و امتی ملی )1( :ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ
ٌالیت اف ٔـی ٪ةـنامً ػایاگ تالوی ةـای ؿلیؼن ةً ٌٱض ٌ جتات الت )2(.آ٠اف ةـنامً
ىای تامین ٌٱض ةا وامٲ لاظنت مالىا ٌ ةقؿگان ةا نٍ٥ؽ؛( )3ترؼیؼ نٙـ ةـ ٝ٤اٰیت ىای
کمیتً ٌٱض پـٌان ةً ٜٱت ٜؼٳ ػلتاٌؿػ مٱمٍك آن )4(،ليم گیـی ةیىرت فنان ػؿ ؿٌنؼ
ٌٱض؛( )5ایراػ یک وتکً شامیتی (تتٱی١اتی) ةـای ٌٱض؛
تلىیت رلىق ةرش ،راکمیت كانىنى صتم فؽهنگ معافیت )1( :اٌٍٰیت ػاػن ةً ظتم
مٝا٤یت ( )2ا٤قایي ةـنامً ىای آگاىی ػىی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ مٍٍِٜاتی اف ٨تیٲ
"ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ الالٳ" ٌ ىمچنان وامٲ لاظنت مّمٍن ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ نٍاب
مکاتث )3(،ایراػ یک تصـک نیـٌمنؼ ةـ ِؼ ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات فیانتاؿ ػؿ متاٳ ٌالیات؛
إحؽای ةؽنامه های انکناف اكتياظی و احتامعی )1( :ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی ةـای تامین
ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت پـٌان؛ ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ تاجیـ ممت٩یم ؿٌی ٌٱض ٌ جتات ػاؿػ )2(.مـػٳ
ةً گٍنۀ ای ٌلی ٞپیىنياػ منٍػنؼ کً لً ٤اةـیکً ٜمؼه کً میتٍانؼ ت١ییـی محتتی ػؿ
اٌِا ٛةٍذٍػ آٌؿنؼ ،ػٌةاؿه اشیا ٌ ةافلافی وٍنؼ .آنان ىمچنان ةافلافی ةنؼ ةـ ٧ذتٲ
اٰرساد ؿا یاػ آٌؿ وؼنؼ )3(.اؿت٩ای لیمتم مٝاؿ ٣اف ٔـی ٪ترؼیؼ نٙـ نٍاب تٝٱیمی؛
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 .1معؽفی

ػؿ این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای اف یا٤تًىا ٌ مٍٍِٜات کٱیؼی کً ػؿ چياؿ
ةصخ متمـکق گـٌىی ٌ ى٥ت رسٌی ػیؼگاىا مٕـس گـػیؼه ةیان میوٍػ؛ ةصخ ىای
گـٌىی ٌ رسٌیىا ػؿ ذـیان ؿٌنؼ مىٍؿت ةا  134تن ا١٤انىای ٜاػی ،ةً ومٍٯ  39فن
کً ىمً لاکنین ٌالیت میؼان ٌؿػک ةٍػنؼ ،انراٳ وؼ .این ٤ 134ـػ مـةٍٓ ةً گـٌه ىای
معتٱٍ٨ ٦می محٲ پىتٍن ،ىقاؿه ٌ تاذیک ٌ ىمچنان ػاؿای لٍاة ٪اذتامٜی ٌ لیالی
معتٱ ٦ةٍػنؼ اف ذمٱً ،مامٍؿین لکتٍؿ ٜامً ،ةقؿگان مصٲ ،ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان
ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی ،اّٜای اشقاب ذياػی لاة ٌ ٪مناینؼگان فنان.
این ةصخىا ةً ٜنٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ةـنامً
ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 11لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ لٕض مٱی ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ا١٤ان ػؿ
ٌ 34الیت کىٍؿ انراٳ وؼٌٍ ،ؿت گـ٤تً الت.
ػؿ ٌالیت ٌؿػک ،مـذ ٞمتاك کنرسلیٍٳ ذام ًٝمؼنی یک مٍلمۀ ٠یـ ػٌٰتی ةناٳ لافمان
مٱی ٌ اذتامٜی ذٍانان ةٍػ .ػؿ این ن٩ىً ؿاه ٌٱض مصٱی ةـای ٌالیت ٌؿػک ،تاله
میوٍػ تا یک تصٱیٲ شتیاالمکان ذام ٞاف انگیقهىا ٌ ٍٜامٲ مصٱی ذنگ اؿائً وٍػ ٌ
لپن ؿاه شٲ ىای منالث ٜمٱی ةً منٍٙؿ کمک ػؿ تصکیم ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ
ٌالیت میؼان ٌؿػک پیىنياػ میوٍػ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیا ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت میؼان ٌؿػک ػؿ  35کیٱٍ مرتی ذنٍب کاةٲ ،پایتعت ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاؿػ .ػٌ
واىـاه مٱی اف این ٌالیت میگؾؿػ کً ٜتاؿتنؼ اف واىـاه وامؿه  1کاةٲٌ-ؿػک٠-قنی-
کنؼىاؿ ،واىـاىی کً ٍ٨ٳ پىتٍن ؿا ةا کاةٲ پیٍنؼ میؼىؼ ٌ ،واىـاه وامؿه  2کاةٲ-
ٌؿػک-ةامیانٍ٠-ؿ کً ٍ٨ٳ ىقاؿه ؿا ةا کاةٲ ٌٌٲ میکنؼٌ .الیت ٌؿػک تعمیناً 1۱،911
کیٱٍ مرت مـة ٞمماشت ػاؿػ کً میان شؼٌػا ً ٨ 2،234ـیً ت٩میم وؼه الت .مـکق این
ٌالیت میؼان ويـ میةاوؼ.
ةناةـ تعمین اػاؿه مـکقی اشٍائیً ،این ٌالیت  549،2۱۱ن٥ـ ذمٝیت ػاؿػ ٌ ػاؿای نً
ٌٰمٍاٰی میةاوؼ کً ٜتاؿتنؼ اف :میؼان ويـ ،ذ١تٍ ،ذٱـیق ،لیؼ آةاػ ،چک ،ػایمیـػاػ،
شًٍ اٌٯ ٌ ػٌٳ ةيمٍػ ٌ ٌٰمٍاٰی نـط .اکرثیت ةاونؼگان این ٌالیت ؿا ٍ٨ٳ پىتٍن ٌ
٨تایٲ معتٱ ٦مـةٍٓ ةً این ٍ٨ٳ تىکیٲ میؼىنؼ .آنيا ةیىرت ػؿ ٌٰمٍاٰیيای چک ،لیؼ
آةاػ ،نـط ،ذ١تٍ ،میؼان ويـ ،نـط ٌ ػؿ نیمی اف ٌٰمٍاٰیيای ذٱـیق ٌ ػایمیـػاػ فنؼگی
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میکننؼ .اکرثیت لاکنین شًٍ اٌٯ ٌ ػٌٳ ةيمٍػ ٌ ةعي ىائی اف ٌٰمٍاٰی ػایمیـػاػ ؿا
ىقاؿهىا تىکیٲ میؼىنؼ .ػؿ نیمی ٌٰمٍاٰی ذٱـیق تاذیکىا لکٍنت ػاؿنؼ.
اف ٰصاٗ لیالی ،مـػٳ ٌالیت ٌؿػک ةً ػلتً ىای معتٱ ٦ت٩میم وؼه انؼ .این ٌالیت اف
ٰصاٗ ٍ٨می ٌ لیالی چنؼپاؿچً وؼه الت ٌ ػؿ ةـظی شاالت ةین ىٍیت ىای ٍ٨می ٌ
لیالی تؼاظٲ ٌذٍػ ػاؿػ:
٨ ــٍٳ پىــتٍن ٌؿػک کـً ػؿ ٌٰمــٍاٰیيای چــک ،لــیؼ آةــاػ ٌ ةعــي ىـائی اف ٌٰمــٍاٰی
ػایمیـــػاػ فنــؼگی مــیکننــؼ اف ٰصــاٗ لیالــی ٌاةمــتً ةـً شــقب الــالمی (شکمتیــاؿ)
میةاونؼ؛
ٍ٨ ٳ پىتٍن میؼان کً ػؿ میؼان ويـ ،نـط ٌ ،ةعـي ىـائی اف ٌٰمـٍاٰی ذٱـیـق ةـً رس
میةـنؼٌ ،اةمتً ةً شقب الالمی (شکمتیاؿ) ،شـکت ان٩الب الـالمی (انـٍؿی) ٌ اتصـاػ
الالمی (لیا )٣میةاونؼ.
 پىتٍن ىای کً ػؿ ذ١تٍ فنؼگی میکننؼ مـةـٍٓ ةـً شـقب الـالمی (ظـاَٰ) ٌ مصـاؽ
مٱی (گیالنی) میةاونؼ.
 ىقاؿه ىـای کـً ػؿ شٍـً اٌٯ ٌ ػٌٳ ةيمـٍػ ٌ ةعـي ىـائی اف ٌٰمـٍاٰیيای ذٱـیـق ٌ
ػایمیـػاػ فنؼگی مـیکننـؼ ٌاةمـتً ةـً اشـقاب لیالـی وـی ًٝماننـؼ ٌشـؼت الـالمی
ا١٤انمتان (ظٱیٱی) ٌ شقب ٌشؼت الالمی مـػٳ ا١٤انمـتان (مص٩ـ ،)٪شـقب انمـراٳ
مٱی میةاونؼ ٌ یـک تٝـؼاػ کمـرت آنيـا ظـٍػ ؿا ٌاةمـتً ةـً شـکـت الـالمی (انـٍؿی)
میػاننؼ.
 ا٨ٱیت تاذیکىا کً ػؿ ٌٰمٍاٰی ذٱـیق فنـؼگی مـیکننـؼٌ ،اةمـتً ةـً شـقب ذمٝیـت
الالمی میةاونؼ.
ػؿ شاٯ شارضٝ٤ ،اٰیت ىای لیالی این اشقاب ةناةـ ٌظامت اٌِا ٛامنیتی ظیٱی مصؼٌػ
میةاوؼٌِٝ .یت امنیتی ػؿ لاٯ  2۱۱7ةً ٌظامت گـاییؼ .ػؿ آن فمان ٔاٰتان ٌ ٜنارص
ذنایتکاؿ کاؿٌانىا ؿا ػؿ ممیـ واىـاه مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میػاػنؼٌِٝ .یت امنیتی اف لاٯ
 2۱۱9ةً اینمٍ ظـاةرت وؼ .تا آن فمان ،شٍّؿ ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰیيای چک ،ذ١تٍ ،نـط ٌ
لیؼ آةاػ مصؼٌػ ةً مـاکق ٌٰمٍاٰیىا گـػیؼ ٌ ،ػیگـ لاشات این ٌٰمٍاٰیيا ػؿ اظتیاؿ
ٔاٰتان ةٍػٌِٝ .یت امنیت ىنٍف ىم ػؿ شاٯ ةؼ تـ وؼن الت ٌ ٜنارص ٔاٰتان ٌ شقب
الالمی شکمتیاؿ ةمیاؿی اف منأ ٪این ٌالیت ؿا ػؿ کنرتٌٯ ػاؿنؼ ٌ چنؼ شاػجً ٜمؼه ػؿ
میؼان ويـ ٌ مـکق ٌٰمٍاٰی لیؼ آةاػ ةٍ ٍٛ٨پیٍلت کً منرـ ةً کىتً ٌ فظمی وؼن
مـػٳ مٱکی ٌ نیـٌىای امنیتی ٌ نیق ٌاؿػ آمؼن ظماؿات ىنگ٥ت ةً لاظتامن ىای ػٌٰتی
ٌ وعٍی گـػیؼ.
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 .3تزلیل حنگ :انىاع حنگ و عىامل آن
انىاع حنگ :ذنگ ىایی کً ػؿ این ٌالیت ٌٍؿت میگیـػٜ ،مٍماً ٜتاؿتنؼ اف :وٍؿه ةً
ؿىربی ٔاٰتان ٌ متاؿفه ػٌٰت ٜٱیً آن ،نربػ ىای ممٱصانً میان ٔاٰتان ٌ شقب الالمی
(شکمتیاؿ) ،ؿ٨اةت ىای لیالی میان گـٌه ىای لیالی ٌ منافٜات ىقاؿه ٌ کٍچی ؿٌی
فمین ػؿ شًٍ اٌٯ ٌ ػٌٳ ةيمٍػ.
مىؼمگؽی ةه ؼهربی ظالتان و متاؼؾه ةا این مىؼل اؾ فىی ظولتٌٰ :مٍاٰیيای ذ١تٍ،
چک ،لیؼ آةاػ ٌ ػایمیـاػ ةً ٜنٍان مـکق ٝ٤اٰیت ٔاٰتان یاػ میوٍنؼٔ .اٰتان ةعي ىایی
اف ٌٰمٍاٰیيای نـط ،ذٱـیق ٌ میؼان ويـ ؿا نیق تصت کنرتٌٯ ظٍػ ػاؿنؼ .اورتاک کننؼگان
ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةا ظاؿد وؼن نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ ؿٌنؼ انت٩اٯ ممئٍٰیت ىای
امنیتی ةً نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ،وٍؿویان ٝ٤اٰیت ىای ظٍػ ػؿ این ٌٰمٍاٰیيا ؿا گمرته
ػاػه انؼ٘ .ـ٤یت نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةـای م٩اةٱً ةا پیرشٌیيای ٔاٰتان ظیٱی
ِٝی ٦ظٍانؼه وؼه الت .نتٍػ ىامىنگی میان نیـٌىای پٍٰین مٱی ،اؿػٌی مٱی ،پٍٰین
نٙم ٜامً ا١٤ان ٌ امنیت مٱی ٌ لایـ اػاؿات مٱکی ٌ نیق شمالت ظٍػرس وث ىنگاٳ
فمینً ٝ٤اٰیت ىای وٍؿویان ؿا ةیىرت لاظتً الت .ؿ٨اةت ىای نا لامل ػؿ ػاظٲ نیـٌىای
مصاٙ٤ت ٜامً ا١٤ان ( )APPFکً ممئٍٰیت الکٍؿت کاؿٌان ىای تؼاؿکاتی ؿا ةؼٌه
ػاؿنؼ فػٌظٍؿػ ىای وؼیؼی ؿا میان ٕٝ٨ات نیـٌىای مصاٙ٤ت ٜامً ػؿ پی ػاوتً کً
ةاالی امنیت واىـاىا وؼیؼا ً تاجیـ گؾاؿ ةٍػه الت.
چنؼین ٜامٲ ةاٜخ گـػیؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ػاظٲ ٌالیت نٍ٥ؽ مناینؼ .ػؿ ٨ؼٳ
نعمت ،مٍٝ٨یت ذیٍالرتاتیژیک ظٍػ ٌالیت کً ػٌ واىـاه ةقؿگ مٱی ؿا ةا مـکق
ا١٤انمتان پیٍنؼ میؼىؼ این ٌالیت ؿا ةً یک مکان مٍؿػ تٍذً ةـای وٍؿویان متؼٯ منٍػه
تا اف آن ةـای ىؼ٨ ٣ـاؿ ػاػن نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌىای مٱی امنیتی
ا١٤انمتان الت٥اػه مناینؼ ،ةً ٌیژه ،ػؿ واىـاه اٌٯ کً یک رسک تؼاؿکاتی میان کاةٲ ٌ
کنؼىاؿ میةاوؼ .ىممایگی این ٌالیت ةا ٌالیت نا آؿاٳ ػیگـ یٝنی ٠قنی ٌ ٍٰگـ ٜنارص
ِؼ ػٌٰت ؿا کمک کـػه الت کً ٝ٤اٰیت ىای وان ؿا ةً این ٌالیت گمرته ػىنؼ.
نقػیکی آن ةا کاةٲ ،پایتعت ممٱکت ٜامٲ ػیگـی ةـای تىؼیؼ ٝ٤اٰیت ىای ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ػؿ این ٌالیت ةً وامؿ میـٌػ .وٍؿویان اف واىـاه ػٌمی ةً مٍ٩ؼ ىؼ٨ ٣ـاؿ
ػاػن مٱیت ىقاؿه کً اف رسک کاةٲ ٌ ةامیان (ىمچنان ػایکنؼی) ةـای ؿ٤ت ٌ ةـگىت
الت٥اػه مینامینؼ ،کاؿ میگیـنؼ .ةً نٙـ میؿلؼ کً ىؼٔ ٣اٰتان ممکن ایراػ تني ةین
ىقاؿهىا ٌ پىتٍنىا ػؿ این لاشً ةاوؼ تا اف آنٕـی ٪ةتٍاننؼ یک مصیٖ امن ٍ٨می ؿا
ةـای انراٳ ٝ٤اٰیت ىای وان ایراػ مناینؼ چٍن ػؿ ٌٍؿتی ةٍذٍػ آمؼن اظتال٤ات ٍ٨می
میان ىقاؿهىا ٌ پىتٍنىا ٔاٰتان ٔـ ٣پىتٍنىا ؿا میگیـنؼ.
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ٜالٌه ةـ ٍٜامٲ یاػ وؼه٤ ،اکتٍؿ ىای لیالی ػؿ ٌالیت نیق ػؿ ٌظامت ٌِٝیت امنیتی
کمک کـػه الت .ةً شاویً ؿانؼه وؼن ٤ـمانؼىان ميم ذياػی نیق ػؿ نا امنی کمک
منٍػه الت .شکٍمت ٌالیتی نتٍانمتً الت کً تٍافنی ؿا میان این ٤ـمانؼىان ایراػ منایؼ
ٌ این مٍٍِ ٛلتث گـػیؼه کً این ٤ـمانؼىان ظٍػ ؿا اف یاػؿ٤تً اشماك کننؼ ٌ ةً ایراػ
تني ٌ اظتال ٣ػؿ این ٌالیت ةپـػافنؼ.
ذنگ ػؿ این ٌالیت مصـکً ىای ػیگـی نیق ػاؿػ .ةافػاوت ىای ظٍػرسانً ٌ ،شمالت
وث ىنگاٳ ٌ ةـظٍؿػ ناػؿلت نیـٌىای ایاالت متصؼه ،ةً ومٍٯ نیـٌىای ٌیژه ٜمٱیاتی
ایاالت متصؼه ظىم مـػٳ مصٲ ؿا ةـانگیعتً ٌ آنيا ؿا ٌاػاؿ ةً شامیت ٌ پىتیتانی اف
ٔاٰتان منٍػه الت .نیـٌىای ٌیژه ٜمٱیاتی ایاالت متصؼه ػؿ ماه ماؿچ  2۱13مرتٍؿ وؼنؼ
کً پایگاه ظٍػ ػؿ ٌٰمٍاٰی نـط ؿا ةمتً کننؼ ،ةً این ػٰیٲ کً آنيا متيم ةً اؿتکاب یک
لٱمٱً تعٱ٥ات ،ةً ومٍٯ کىنت ٌ نا پؼیؼ کـػن اذتاؿی مـػٳ مٱکی ػؿ ٌٰمٍاٰیيای نـط،
میؼان ويـ ٌ ذٱـیق وؼه ةٍػنؼ .مـػٳ مصٲ ػلت ةً یک لٱمٱً تٙاىـات ظىٍنت آمیق
ٜٱیً نیـٌىای امـیکایی فػه ٌ ظٍالتاؿ اظـاد آنيا اف این ٌالیت وؼه ةٍػنؼ.
منافٜات ػٌامؼاؿ ةاالی فمین میان مـػٳ ىقاؿه ٌ کٍچیىا ػؿ شًٍ اٌٯ ٌ ػٌٳ ةيمٍػ ٌ
ٌٰمٍاٰی ػایمیـػاػ نیق ػؿ نٍ٥ؽ ٌ گمرته ٔاٰتان کمک منٍػه الت .اػٜا وؼه الت کً
ٔاٰتان اف کٍچیىا ةعأـ پىتٍن ةٍػن وان شامیت مینامینؼ.
اظتال٤ات ػؿٌنی وٍؿویان (ٔاٰتان ػؿ ةـاةـ شقب الالمی شکمتیاؿ) نیق ةـ ٌِٝیت امنیتی
این ٌالیت تاجیـ من٥ی ةرا گؾاوتً الت .ػؿ ذنٍؿی  ،2۱14یک تٝؼاػ اف ذنگرٍیان
مـةٍٓ ةً شقب الالمی شکمتیاؿ اف لٍی ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ذٱـیق اظتٕا ٌ ٣لپن ةً
٨تٲ ؿلیؼنؼ .گ٥تً میوٍػ کً ةّٝی اٌ٨ات ،ػٌٰت اف ا٤ـاػ شقب الالمی شکمتیاؿ ةـای
م٩اةٱً ةا ؿوؼ ؿٌف ا٤قٌن ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت الت٥اػه ةً ٜمٲ میأٌؿػ .ةا آنيم ،این کاؿ
مـةٍٓ ةً ؿىربی ٌ ٌاةمتگی ىای لیالی ٌ ٍ٨می ؿیالت ٜمٍمی امنیت مٱی ٌ شکٍمت
ػؿ لٕض ٌالیت میوٍػ.
رس انراٳ ،ةیکاؿی ٌ نتٍػ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی نیق ػؿ گمرته نا امنی کمک منٍػه چٍن
ٔاٰتان یک تٝؼاػ اف ذٍانان ةیکاؿ ؿا التعؼاٳ مینامینؼ ٌ اف آنيا ةـای انراٳ ٝ٤اٰیت ىای
وان الت٥اػه مینامینؼ.
مزؽکه های حنگ :ػؿ ذـیان ؿٌنؼ مىٍؿت ةا مـػٳ ،اورتاک کننؼگان ػٌ کتگٍؿی ٜمؼه ؿا
ةً ٜنٍان مصـکً ىای ذنگ ونالایی منٍػنؼ کً ٜتاؿتنؼ اف )1( :ػالیٲ لاظتاؿی ذنگ ،ةً
ومٍٯ ٤ماػ گمرتػه ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی ،مٝا٤یت ٤ـاگیـ اف مرافات
ٌ نتٍػ ةـنامً ىای انکىا٤ی اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی پایؼاؿ )2( ٌ ،ػالیٲ ٍ٤ؿی ذنگ کً
مـةٍٓ ةً ؿٌنؼ ىا ،ؿٌیؼاػىا ٌ ةـنامً ىای میوٍنؼ کً ةـای یک مؼت فمان کٍتاه ات٥ا٧
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میا٤تنؼ اما اجـات ػؿافمؼت ظٍػ ؿا ةـ ٍٜامٲ ذنگ ةـذای میگؾاؿنؼ ،ماننؼ ةـنامً ٌٱض
ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ،پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ انتعاةات ػٌؿه ای ؿیالت ذميٍؿی ٌ
وٍؿا ىای ٌالیتی ٌ ٌٰمی ذـگً.
٤ماػ ،شکٍمتؼاؿی ِٝی ،٦نتٍػ یا تاظیـ ػؿ اؿائً ظؼمات ،نتٍػ ٜؼاٰت ٌ یا تاظیـ ػؿ
اذـای آن ،ػلتگیـی ٌ تٍ٨ی ٦ا٤ـاػ ةی گناه ،شمالت وث ىنگاٳ ٌ تالوی منافٯ کً ةناةـ
أالٜات ٠ٱٖ انراٳ میوٍنؼ ٍٜامٲ ٌ ػالیٲ اٌٱی تؼاٌٳ ذنگ ظٍانؼه وؼه انؼ چٍن
مـػٳ اف ػٌٰت ناؿاُ ىمتنؼ ٌ ةً وٍؿویان میپیٍنؼنؼ .ػٌٰت ػؿ لٕض ٌالیت ٌ
ٌٰمٍاٰیىا مٍ ٪٤ةً گمرته مرشٌٜیت ظٍػ ةـ مـػٳ ٌ منأ ٪نا امن نگـػیؼه الت.
ةناةـ این ،ىیچ ش٥ا٘تی اف ذانث ػٌٰت ةـای مـػٳ مصٱی کً ػؿ ٌٰمٍاٰیيای نا امن ةً رس
میربنؼ ،تإمین منیوٍػ .ػٌٰت ػؿ چنین ٌٰمٍاٰیيا ٤ا٨ؼ نياػ ىای ّ٨ایی میةاوؼ .نياػ
ىای ٜؼٰی ػؿ لٕض ٌالیت نیق آٍٰػه ةا ٤ماػ ىمتنؼ .ظؼمات وان ىمٍاؿه ةا تاظیـ
ٌٍؿت میگیـػ ٌ .این اػاؿات نتٍانمتً انؼ مـتکتین ذـایم ؿا مرافات کننؼ .ػؿ نتیرً،
مـػٳ ةً این نتیرً گیـی میـلنؼ کً شاکمیت ٨انٍن ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ،این امـ لتث تـٌیز
مٝا٤یت اف مرافات ةً ٜنٍان یک ٤ـىنگ وؼه الت .ةناةـ این ،ػٌٰت ػیگـ نقػ مـػٳ
مرشٌٜیت اه ؿا اف ػلت ػاػه الت .چٍن متامی اؿکان ػٌٰت آٍٰػه ةا ٤ماػ ىمتنؼ ٌ
ىمً ػؿ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ٘یٍ٥ی ػظیٲ میةاونؼ٤ .ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػه
اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی یکرا ةا ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ظٕـ ذؼ ای ؿا متٍذً
مرشٌٜیت ػٌٰت منٍػه الت .یک تن اف ةقؿگان مصٱی اف ٌٰمٍاٰی نـط ٌالیت میؼان
ٌؿػک گ٥ت:

آن تٝؼاػ اف نياػ ىای ػٌٰتی کً ةـای متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ایراػ گـػیؼه انؼ یا
منیظٍاى نؼ یا تٍان آن ؿا نؼاؿنؼ تا ا٨ؼامات ذؼی ؿا ةـای اف میان ةـػاونت ٤ماػ اتعاؽ
مناینؼ یا ظٍػ آٍٰػه ةا ٤ماػ ىمتنؼ .شاال ٤ماػ تنيا مصؼٌػ ةً نياػ ىای ػٌٰتی منیوٍػ
ةٱکً ػؿ کٲ ذام ًٝگمرته یا٤تً الت ٌ ةعىی ذؼا نا پؾیـی اف ذام ًٝةً وامؿ میـٌػ.
یک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی ٌٰمٍاٰی میؼان ويـ ةیان ػاوت:
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شمالت وتانً ٌ تالوی ىای کً ةناةـ أالٜات ناػؿلت اف ٔـ ٣نیـٌىای نٙامی ةیناملٱٱی
ٌ نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةً ٜمٲ میآینؼ لتث آفاؿ ٌ اؽیت ةیىرت مـػٳ مصٲ
وؼه الت .یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی لیؼ آةاػ ٌؿػک اینٍٕؿ ا٘ياؿ ػاوت:

انگیقه ىای ػیگـ ذنگ ػؿ این ٌالیت منافٜات ةین اٍٰ٩می ةـ رس ٜٱ٥چـىا ٌ فمین ىای
ػٌٰتی ٌ وعٍی میةاوؼ .ةٍٕؿ محاٯ ،منافٜات ػٌامؼاؿ ىمـاه ةا ظىٍنت ػؿ شًٍ اٌٯ ٌ
ػٌٳ ةيمٍػ ٌالیت ٌؿػک میان مـػٳ ىقاؿه ٌ کٍچیىا کً شامیت ٔاٰتان ؿا نیق ةا ظٍػ
ػاؿنؼ ةاٌذٍػ ٤ـمان ؿئین ذميٍؿ متنی ةـ شٲ این ممئٱً ،ىنٍف ىم پاةـذالت .یک تن
اف ةقؿگان مصٲ میگٍیؼ:

اورتاک کننؼگان ىمچنان نتٍػ ةـنامً ىای انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی کً ةتٍانؼ ٤ـٌت
ىای کاؿی ةـای ذٍانان مصٲ ٤ـاىم منایؼ ؿا ػٰیٲ ػیگـی ةـای تؼاٌٳ ظىٍنتىا ػؿ این
ٌالیت ٜنٍان منٍػنؼ .مـػٳ ٌالیت میؼان ٌؿػک ةً این ةاٌؿ انؼ کً تٝٱیامت ةی کی٥یت
آنيا ؿا اف پیؼا منٍػن کاؿ مصـٌٳ لاظتً الت .ػؿ نتیرً یک تٝؼاػ اف ذٍانان کً
مرصٌ٤یتی نؼاؿنؼ ةً ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان میپیٍنؼنؼ .یک تن اف ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی اف
ٌٰمٍاٰی لیؼ آةاػ ٌالیت ٌؿػک چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ػؿ ٌالیت میؼان ٌؿػک ٜنٍان منٍػنؼ کً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ نً
تنيا ػؿ تامین امنیت کمکی نکـػه ةٱکً ٌِٝیت امنیتی ؿا ةیىرت اف پیي ٌظیم منٍػه
الت .متال٥انً ا٤ـاػی کً ؿىربی این ةـنامً ؿا ةؼٌه ػاؿنؼ ،مناٝ٤ی ػؿ این کاؿ ػاؿنؼٌ ،
اػامً ذنگ ممٱصانً ػؿ این ٌالیت ؿا ةً ن ٞ٥ظٍػ میؼاننؼ چٍن اف این ٔـی ٪میتٍاننؼ

55

نلنه ىلس واليت ميعان وؼظن

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس
ىلزيلزيلس

اىؼا ٣لیالی ٌ وعٍی وان ؿا ةؼلت ةیأٌؿنؼ .ذنگ ممٱصانً ةً آنيا این ٤ـٌت ؿا
ػاػه تا ذام ًٝؿا ةً آلانی ت٩میم کننؼ ٌ ةاالی آن شاکمیت کننؼ ٌ ةٝؼا ً اف ةـنامً ٌٱض ٌ
اػ٠اٳ مرؼػ یا رشکت ىای ایمکٍؿت امنیتی ةـای ظٍػ یک منتٜ ٞایؼاتی ةمافنؼ .یک تن
اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی اف ٌٰمٍاٰی لیؼ آةاػ ٌالیت ٌؿػک ػؿ این مٍؿػ چنین ا٘ياؿ
ػاوت:

اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةً ىیچ ٌذً یک ؿٌنؼ ٌٱض ةٍػه
منیتٍانؼ .ػؿ ش٩ی٩ت ،این ؿٌنؼ ةیىرت ةً یک ؿٌنؼ ِؼ وٍؿه میامنؼ .ؿىربی آن ةً ػٌه
ػٌٰت میةاوؼ ٌ ػٌٰت اف آن ةا ظـیؼن ةـظی ٜماکـ ٜاػی ٔاٰتان ةـای تّٝی ٦وتکً
ىای وٍؿویان الت٥اػه مینامیؼ .تا اٰصاٯ ،تنيا یک گـٌه کٍچک وٍؿویان (ػؿ شؼٌػ ػه
ن٥ـ) ػؿ ٌٰمٍاٰی نـط ٌالیت ٌؿػک ةً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ پیٍلتً انؼ .ةا آنيم ،این
ةـنامً نتٍانمتً الت تا اف این گـٌه کٍچک ا٤ـاػی کً مرؼػاً ةً اذتام ٛپیٍلتً انؼ،
مصاٙ٤ت منایؼ ٌ ٤ـٌت ىای کاؿی ؿا ةـای وان ٤ـاىم منایؼ کً این کاؿ لتث ػٰرسػی
ة٩یً ا٤ـاػی کً ظٍاىان پیٍلنت ةً این پـٌلً ىمتنؼ ،وؼه الت.
اورتاک کننؼگان ن٩ي پٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ذنگ ٝ٤ٱی ؿا نیق مٍؿػ لٍاٯ ٨ـاؿ ػاػنؼ.
ػؿ ٌٍؿتی ةٍشٍػ آمؼن اظتال٤ی میان اٍ٨اٳ ٌ مٱیت ىا ،پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٔـٌ ٣اٞ٨
میوٍػ .ةً ىمین ػٰیٲ ،مـػٳ مصٲ اف آ٠اف ةا ایراػ پٍٰین مصٱی ا١٤ان معاٰ ٦ةٍػنؼ.
مـػٳ ػؿ ش٩ی٩ت ظٍاىان شٍّؿ پٍٰین مٱی وؼه ةٍػنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای تامین ىلس
ةٍٍؿت ٜمٍٳ ،اورتاک کننؼگان ةـنامً ىای ؽیٲ ؿا ةـای تإمین ٌٱض مىعَ منٍػنؼ کً
ذيت متاؿفه ةا ٍٜامٲ ؿیىً ای ذنگ ٌ ةـ٨ـاؿی ٌٱض پایؼاؿ ػؿ این ٌالیت ةایؼ اتعاؽ
گـػنؼ .این مٍاؿػ ٜتاؿتنؼ انؼ :تٍ٩یت ٌ اٌالس نياػ ىای مصٱی ػٌٰت ،تٕتی ٪پـٌژہ ىای
انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ،ؿاه انؼافی میکانیقٳ ىای ةـظالتً اف مصٲ ةـای شٲ ٌ
ٍ٤ٲ منافٜات ٌ ذنگ ىا ٌ ،شامیت اف مىاؿکت م٥یؼ مـػٳ ٜاػی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ
مٍاٰصً.
تلىیت و اىالذ نهاظ های رکىمت مزلی :اف اینکً ٤ماػ ٌ ؿوٍه لتانی تٍلٖ مامٍؿین
شکٍمتی یکی اف ٜٱت ىای اٌٱی ایراػ ٤اٌٱً میان مـػٳ ٌ شکٍمت ةٍػه الت ،یک
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میکانیقٳ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ةایؼ ػؿ لٕض ٌالیت ایراػ گـػػ تا مامٍؿین آٍٰػه ةً ٤ماػ ؿا
مٍؿػ تص٩ی ٌ ٪پیگـػ ٨انٍنی ٨ـاؿ ػاػه ٌ آنيا ؿا مٕاة ٪ةا ٍ٨انین مرافات منایؼٜ .الٌه ةـ آن،
یک میکانیقٳ نٙاؿتی نیق ػؿ لٕض ٌالیت ةایؼ ایراػ گـػػ تا ٜـًِ ظؼمات ٌ لٍء الت٥اػه
اف ٌالشیت ٌ٘یٍ٥ی ؿا نٙاؿت منایؼ.
ػٌٰت ةایؼ ةـنامً ىای آمٍفوی ؿا ةـای مامٍؿین ػؿ اؿتتآ ةا ةيتٍػ ٜـًِ ظؼمات (ةـ
الاك ظٍالت ىای مـاذٝین) ؿاه انؼافی منایؼ ٌ مياؿت ىای ممٱکی الفٳ ؿا ةـای وان
٤ـاىم منایؼ تا ممئٍٰیت ىای مصًٍٰ وان ؿا ةً ػؿلتی انراٳ ػىنؼ.
ةً منٍٙؿ تـٌیز شکٍمتؼاؿی ظٍب ،ایؼه ای "مرافات ٌ مکا٤ات" ةایؼ ةکاؿ گـ٤تً وٍػ تا
کمانیکً ٌ٘ای ٦وان ؿا ةً ػؿلتی انراٳ منیػىنؼ یا اف ٌالشیت ىای وان لٍء الت٥اػه
میمناینؼ مرافات گـػنؼ ٌ اف کمانیکً ممئٍٰیت ىای وان ؿا مٕاة ٪ةا ٍ٨انین انراٳ
میؼىنؼ ت٩ؼیـ ةً ٜمٲ آیؼ .ػؿ ٌٍؿتی مماٜؼ وؼن ٤ـٌت ىای کاؿی ػؿ ػٌٰت یا
لکتٍؿ ظٌٍٍی ػؿ ٌالیت ٌؿػک ،ةً ا٤ـاػ وایمتً ٌ ةا ک٥ایت ٌالیت ٌؿػک اٌٍٰیت ػاػه
وٍػ .یک تن اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ػؿ میؼان ويـ ػؿ این اؿتتآ چنین گ٥ت:

تعتیم پؽوژہ های انکناف اكتياظی و احتامعیٔ :ت ٪گ٥تً ىای اورتاک کننؼگان ،ػؿ
شاٯ شارض پـٌژہ ىای ؽیٲ ػؿ این ٌالیت ػؿ شاٯ تٕتی ٪الت:





پـٌژہ ىای کً اف لٍی ةـنامً ىمتمتگی مٱی پیي ةـػه میوـٍنؼ :پــٌژہ ىـای کـً
ةـنامً ىمتمتگی مٱی پیي میةـػ ٜمؼتاً پـٌژہ ىای انؼ کً ةً مٍ٩ـؼ تٍٰیـؼ ٍٜایـؼ
کٍچک تٕتی ٪میوٍنؼ ماننؼ ،اشیا ٌ ةالافی رسک ٌ کاناٯ ىای مصٱی ٌ ذنگٱـؼاؿی
مصٱی ٌ ةا٠ؼاؿی اوراؿ میٍه ػاؿ .ةـنامً ىمتمتگی مٱی فمـانی یـک پــٌژہ ؿا ةــای
مـػٳ مصٲ ةً تٍٍیث میـلانؼ کً  3۱۱ظانٍاػه اف مقایای آن ممت٥یؼ گـػنؼ.
پـٌژہ ظؼمات اٌٰیۀ ٌصی :این ةـنامً اف لـٍی کمیتـً لـٍیؼن ةــای ا١٤انمـتان
متٍیٲ میگـػػ ٌ متمـکق ةـ ایراػ کٱینیک ىای ٌصی ػؿ رسارس ٌالیت ٌ ةـنامـً
ىای آمٍفوی ةـای ٨اةٱًىا ٌ کاؿمنؼان ٌصی میةاوؼ.
پـٌژہ مٱی ةا٠ؼاؿ ٌ ماٰـؼاؿی :ایـن ةـنامـً متمـکـق ةــ ٠ــك ػؿظتـان میـٍه ػاؿ،
منرمٱً ةا ٟىای لـیث ،ایرـاػ ٜٱ٥چـىـا ٌ ایرـاػ ٤ـاؿٳ ىـای ماٰـؼاؿی تٍٰیـؼی
ماننؼ ،گاٌػاؿی ٌ مـ٠ؼاؿی میةاوؼ.
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ةاٌذٍػ این ،اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً این پـٌژہىا نتٍانمتً ٤ـٌت ىای و١ٱی
کا٤ی ةـای ذٍانان این ٌالیت ٤ـاىم لافػ .ػؿ نتیرً این ةیکاؿی ،ذٍان ةً شـکت ٔاٰتان
پیٍلتً انؼ .ةناةـاین ،ةً منٍٙؿ ٤ـاىم آٌؿی فمینً ىای ةیىرت کاؿیاةی ،ایراػ پـٌژہ ىای
ٜرصی لافی لکتٍؿ فؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی ،لاظنت ةنؼ ىای ةـ ٧ىمـاه ةا لیمتم ىای آةیاؿی
ٌ التعـاد مٝاػن لنگ مـمـ این ٌالیت ػؿ ایراػ ٤ـٌت ىای ةیىرت کاؿی ٌ ٤ـاىم آٌؿی
ٍٜایؼ ظیٱی مٍجـ ٌا ٞ٨ظٍاىؼ وؼ .این کاؿ ػؿ نيایت منتز ةً ػٰرسػ وؼن ذٍانان اف
پیٍلنت ةا ٔاٰتان کمک ظٍاىؼ وؼ .اورتاک کننؼگان ىمچنان اف ةمتً وؼن پـٌژہ ةافلافی
ةنؼ چک ةً ػٰیٲ ةؼتـ وؼن ٌِٝیت امنیتی ا٘ياؿ نگـانی کـػنؼ.
اف لٍی ػیگـ ،اورتاک کننؼگان اف تالهىا ةـای ایراػ مکاتث ٌ مؼؿلً ىای مؾىتی
الت٩تاٯ منٍػنؼ ،اما این ؿا نیق اواؿه منٍػنؼ کً یک تٝؼاػ اف مکاتث تٝمیـ نؼاؿنؼ ٌ
واگـػان ػؿ ظانً ىای کـایی ػؿك میظٍاننؼ .مکاتث ،ةً ٌیژه مکاتث ػظرتان ٤ا٨ؼ
التاػان آمٍفه ػیؼه ٌ ممٱکی میةاونؼ ٌ ،این کاؿ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً ؿا پایین
میأٌؿػ .اورتاک کننؼگان اف ةـنامً آمٍفوی ٨اةٱگی کً ػؿ این ٌالیت ذـیان ػاؿػ ،ت٩ؼؿیـ
ةً ٜمٲ آٌؿػنؼ ،اما ٌالیت میؼان ٌؿػک ىنٍف ىم ةا کمتٍػ کاؿمنؼان ٌصی ٌ ػاکرتان
ممٱکی مٍاذً میةاوؼ.
یک تن اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی اف ٌٰمٍاٰی ذٱـیق ٌؿػک گ٥ت:

تؽوید رم ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات :تٱ٥ات ذاؿی ا٤ـاػ
مٱکی ةؼلت ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿگیـی ىای ممٱصانً یکی اف نگـانی ىای ٜمؼه ای مـػٳ
ٌؿػک ةٍػه الت .اورتاک کننؼگان اػٜا ػاوتنؼ کً نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ
نیـٌىای نٙامی ةیناملٱٱی فمانیکً اف لٍی ٔاٰتان مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میگیـنؼ ،ةاالی
٨ـیرات ةؼٌن ىؼ ٣مىعَ ؿاکت پـػاب میکننؼ ٌ .این ؿاکتىا ةً منافٯ ممکٍنی
اٌاةت مینامینؼ ٌ این ا٤ـاػ مٱکی الت کً ةيای آن ؿا میپـػافنؼ .ةـای ةـٔـ ٣کـػن این
مىکٲ ،یٍناما ةایؼ ةا نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ نٙامیان ةین املٱٱی ػؿ یک ؿٌیکـػ
لافنؼه ٌاؿػ ٌصتت وٍػ ٌ اف آنيا ةعٍاىؼ تا اف اینگٍنً تاکتیک ىای ٠یـ ىؼ٤منؼ
ظٍػػاؿی کننؼ .ةقؿگان ةا نٍ٥ؽ ٍ٨می ٌ ٜٱام نیق ةا گـٌه ىای ممٱض معاٰ ٦ةایؼ ٌصتت
مناینؼ ٌ اف آنيا ةعٍاىنؼ کً اف منافٯ ممکٍنی ٌ ا٤ـاػ مٱکی ةً ٜنٍان لپـ انمانی
الت٥اػه نً مناینؼ ٌ ىم الت٥اػه اف مٍاػ من٥رـه تٝتیً وؼه ؿا متٍ ٦٨لافنؼ.
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یکی ػیگـ اف نگـانیيا ػؿ اؿتتآ ةا ش ٧ٍ٩ةىــ ؿلم ٌ ؿٌاد لنت مرض ٜٱیً فنان ٌ
ػظرتان ػؿ این ٌالیت میةاوؼٜ .ؼٳ ػلرتلی فنان ةً ٜؼاٰت ٌ ٜؼٳ اورتاک آنيا ػؿ شیات
لیالی ٌ اذتامٜی نیق یکی ػیگـ اف نگـانیيا ةً وامؿ میـٌػ .ةا آنکً ٌالیت ٌؿػک اف
ذمٱً ٌالیات لنتی ٌ نا امن ةً وامؿ میـٌػ ٌ ةا آنکً فمان ٌ مناة ٞةیىرتی نیاف ظٍاىؼ
ةٍػ تا این مىکالت ػؿ این ٌالیت شٲ گـػنؼٌٰ ،ی این ٌالیت ةایؼ تٕتیٔ ٪ـسىا ٌ
ةـنامًىا ػؿ این ؿالتا ؿا آ٠اف کنؼ ،اف ذمٱً اف ٔـی ٪ػظیٲ لاظنت ٜٱام ،ةقؿگان ٍ٨می ٌ
مصٱی ٌ ٝ٤اٰین ش ٧ٍ٩فن ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ این ؿٌنؼ .ميمرتین کاؿی کً ػؿ این اؿتتآ
می تٍان انراٳ ػاػ این الت کً ٜامٱین ظىٍنت ٜٱیً فنان مٕاة ٪ةا ٨انٍن من ٞظىٍنت
ٜٱیً فنان ةً ٜؼاٰت کىانیؼه وٍنؼ.
لایـ مٍاؿػ مٍؿػ نگـانی ش ٧ٍ٩ةرشی ػؿ این ٌالیت ٜتاؿتنؼ اف نتٍػ ٤ـٌت ىای کاؿی،
٩٤ـ وؼیؼ ،ش ٪کاؿ ٌ ػلرتلی ةً ٠ؾای کا٤ی ٌ رسپناه ٌ ش ٪شیات .شٲ این مىکالت
ممکن الت اٰتتً ػؿ ٌٍؿتیکً پـٌژہ ىای انکىا ٣اذتامٜی-ا٨تٍاػی اف لٍی ػٌٰت ٌ
لکتٍؿ ظٌٍٍی ػؿ این ٌالیت تٕتی ٪وٍػ.
رامیت اؾ مناؼکت مفیع مؽظم عاظی ظؼ ؼونع ىلس و ميالزه :ؿٌنؼ ٝ٤ٱی ةـنامً ٌٱض ٌ
اػ٠اٳ مرؼػ یک ؿٌنؼ ذام ،ٞو٥ا ٌ ٣پالعگٍ نیمت .این ةـنامً تنيا ةً ظـیؼن رسةافان
ٜاػی ٔاٰتان میانؼیىؼ .این ؿٌنؼ ةً ىیچ ٌذً یک ؿٌنؼ ذامٌ ٞٱض منیةاوؼ .ىؼ ٣این
ةـنامً  ٖ٩٤تّٝیٔ ٦اٰتان الت نً آٌؿػن ٌٱض ٌاٝ٨ی ٌ پایؼاؿ .ةناةـ این ،یک ةـنامً
مٱی ٌٱض ةایؼ ذایگقین ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ گـػػ .یک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی
میؼان ويـ ا٘ياؿ ػاوت:

اّٜای ٝ٤ٱی وٍؿای ٌالیتی ٌٱض متىکٲ اف گـٌه ىای ٍ٨می معتٱ ٦نتٍػه ٌ نیق اف متاٳ
لاشات ذ١ـا٤یایی ٌالیت منیتٍانؼ مناینؼگی کنؼ .اّٜای ٝ٤ٱی این وٍؿا نیق منیتٍاننؼ ةا
وٍؿویان گ٥تگٍ مناینؼ چٍن آنيا اف تٍانایی الفٳ ةـظٍؿػاؿ نیمتنؼ ٌ ةنا ةً ىمین ػٰیٲ،
آنيا منیتٍاننؼ ةً لاشات نا امن ةـٌنؼ ٌ ةا ٔاٰتان گ٥تگٍ مناینؼ .ػٌٰت ٨تٲ اف اینکً ٤ـػی
ؿا ةً شیخ  ٍّٜاین وٍؿا مٝـ٤ی مینامینؼ ،ةایؼ ةا وٍؿا ىای مصٱی ٌٰمٍاٰی ٌ اّٜای
وٍؿای ٌالیتی مىٍؿت کنؼ .ؿىربان مؾىتی مصٲ کً مٍؿػ اشرتاٳ مـػٳ ٨ـاؿ ػاؿنؼ
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میتٍاننؼ ن٩ي ةمیاؿ ميمی ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ این ٌالیت ای٥ا مناینؼ .ػؿ میکانیقٳ ٝ٤ٱی
وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ،ػؿ ٝ٤اٰیت ىای آگاىی ػىی آن ٌ نیق ػؿ تعٍیَ پـٌژہ ىای ٌٱض،
مٍٍِ ٛومٍٰیت ٌ مىاؿکت ٜٱامی ػینی ،ةقؿگان اٍ٨اٳ ،ؿىربان لیالی ٌ ذٍانان ةایؼ مؼ
نٙـ گـ٤تً وٍػ تا این ةـنامً ٌٱض مٍ ٪٤گـػػ.
مکانیؿم های مزلی ةؽای رل و فيل مناؾعات و حنگٌ :الیت ٌؿػک یک ٌالیت لنتی
میةاوؼ .شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات مصٱی اف ٔـی ٪وٍؿاىا ٌ ذـگً ىای ةقؿگان ةمیاؿ مٝمٍٯ
الت .یک تن اف ةقؿگان مصٱی ٌٰمٍاٰی میؼان ويـ ٌؿػک ػؿ این اؿتتآ گ٥ت:

ةناةـاین ،ػٌٰت ةایؼ پاٰیمی ای ؿٌی ػلت گیـػ کً میکانیقٳ مصٱی شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات
ؿا ػؿ نٙاٳ ؿلمی ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ةگنرانؼ .این کاؿ ػلرتلی مـػٳ ةً ٜؼاٰت ؿا ةیىرت
ظٍاىؼ کـػ ٌ نیق ةً ٤یٍٱً ىای ذـگًىا ٌ وٍؿاىا متنای ش٨ٍ٩ی ظٍاىؼ ػاػ.
تىحه ةه رامیان و مضؽةین ىلس :ػؿ ةمیز تالهىا ةـای تإمین ٌٱض ػؿ این ٌالیت ،وامٲ
لاظنت ذٍانانٜ ،ٱامی ػینی ،ؿىربان ٍ٨می ٌ ؿىربان اؿوؼ لیالی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ،مٍٍِٛ
شیاتی میةاوؼ .ةً ىمین ػٰیٲ ،مـػٳ معٌٍٍاً ظٍاىان مىاؿکت ةیىرت ٜٱامی ةا نٍ٥ؽ،
ؿىربان ٍ٨می ٌ مصٱی ،ذام ًٝمؼنی ٌ فنان ػؿ کمیتً ىای ٌالیتی ٌٱض ،تاله ىای آگاىی
ػىی آن ٌ تعٍیَ پـٌژہ ىای ٌٱض ػؿ ٌالیت وؼنؼ .یک تن اف ؿىربان مصٱی اف میؼان
ويـ ٌؿػک گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم
ةً منٍٙؿ ةـ٨ـاؿی ٌٱض ػؿ ٌالیت ٌؿػک ،اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً ػٌٰت،
ٝ٤االن ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی ٌ وٍؿا ىای مصٱی ىمکاؿی ىای وان ػؿ گ٥تگٍ ىای
لافنؼه پیـامٍن چگٍنگی تإمین ٌٱض ػؿ این ٌالیت ،ا٤قایي ػىنؼ .آنيا مٍاؿػ ؽیٲ ؿا
پیىنياػ منٍػنؼ:
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اىالذ نهاظ های ظولتی و ةهتىظ رکىمتعاؼی صىب )1( :التعؼاٳ ا٤ـاػ ةً الاك
وایمتگی ٌ اٌٍٰیت ػىی ةً ا٤ـاػ وایمتً ٌ ةا ک٥ایت اف این ٌالیت ػؿ لمت ىای
ػٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ ٌٰمٍاٰی ىا؛ ( )2ؿاه انؼافی یک لٱمً ةـنامً ىای آمٍفوی
ذيت ةٱنؼ ةـػن ٘ـ٤یت ممٱکی کاؿمنؼان ػٌٰت ػؿ امـ ٜـًِ ظؼمات؛ ( )3ایراػ یک
اػاؿه ٍ٨ی متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ میکانیقٳ نٙاؿتی ةً منٍٙؿ نٙاؿت اف ٜـًِ ظؼمات ٌ
ذٱٍگیـی اف لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی اف لٍی کاؿمنؼان ػٌٰت؛ ( )4ػٌٰت
ةایؼ نىمت ىای آگاىی ٜامً ؿا ػؿ مصالت لافمانؼىی منایؼ کً مـػٳ ةتٍاننؼ ػؿ
گ٥تگٍی مت٩اةٲ ٌ لافنؼه ةا م٩امات ػٌٰتی پیـامٍن ممایٲ ٌ نگـانی ىای کً فنؼگی وان
ؿا مترضؿ میلافػ وامٲ وٍنؼ ٌ ،این کاؿ ظٍػ ػؿ کاىي ٤اٌٱً ؿٌف ا٤قٌن میان ػٌٰت ٌ
مـػٳ کمک ظٍاىؼ کـػ؛
تؽوید رم ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات )1( :تـٌیز گ٥تگٍ ةا
نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ٌ ٔاٰتان ،اف ٔـی ٪ةقؿگان ػینی ذيت کاىي تٱ٥ات
ا٤ـاػ مٱکی؛ ( )2تٕتی ٪ةـنامًىا ةً ىؼ ٣تـٌیز متاؿفه ةا تتٝیْ ،ةً ومٍٯ تتٝیْ
ذنمیتی؛ ( )3ةً مصاکمً کىانیؼن ٜامٱین ظىٍنت ػؿ ةـاةـ فنان مٕاة ٪ةا ٨انٍن منٞ
ظىٍنت ٜٱیً فنان؛ ( )4ؿاه انؼافی کمپاینىا ةـای ةٱنؼ ةـػن آگاىی ٔیٌ ٦لیٝی اف
گـٌه ىای اذتامٜی منرمٱً ؿىربان مؾىتی ،ةقؿگان مصٱی ،ذٍانان ،متٝٱمین ٌ مامٍؿین
ػٌٰت پیـامٍن ش ٧ٍ٩فن ٌ ٨انٍن من ٞظىٍنت ٜٱیً فنان؛ ( )5وامٲ لاظنت یک مّمٍن
ػؿ نٍاب تٝٱیمی مکاتث محٲ "ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ٌٱض ٌ مقایای آن"؛ ( ٌ )6اؿت٩ای ٘ـ٤یت
کاؿمنؼان ّ٨ایی ،لاؿنٍاٰی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن.
رامیت اؾ همه ممىل ةىظن ؼونع ىلس و ميالزه )1( :میکانیقٳ ىای وٍؿای ٌالیتی
ٌٱض ،ةـنامً ىای آگاىی ٜامً آن ٌ ،پـٌژہ ىای ٌٱض آن ةایؼ ٤ـاگیـ ةاونؼ ٌ مناینؼگان
اٍ٨اٳ ٌ منأ ٪ذ١ـا٤یایی معتٱ ٦ػؿ آن وامٲ ةاونؼ؛ ( )2وٍؿا ىای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ
اورتاک مـػٳ ٜاػی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ؿا تامین منایؼ ٌ ػیؼگاه ىای گـٌه ىای کً ةٍٕؿ لنتی
ػؿ شاویً ٨ـاؿ ػاؿنؼ ،ةً ومٍٯ فنان ،ذٍانان ٌ ،ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ؿا کمث کنؼ)3( .
أمینان شاٌٲ کنؼ کً میکانیقٳ ىائی ةـای متاؿفه ةا مؼاظالت من٥ی معـةین ػؿ ؿٌنؼ
ٌٱض ٌ مٍاٰصً ٌذٍػ ػاؿػ؛ ( )4شٍٍٯ أمینان اف اینکً ٜامٱین مٍاؿػ گؾوتً نْ٩
ش ٧ٍ٩ةىــ ةً مصاکمً کىانیؼه میوٍنؼ؛ ( ٌ )5ذایگقین کـػن ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ ةا یک ؿٌنؼ مٱی ٌٱض کً معاٰ٥ین لیالی ٌ ممٱض ؿا منصیخ املرمٍ ٛةً ویٍۀ
٤ـاگیـ مٍؿػ نٙـ ٨ـاؿ ػىؼ.
تعتیم پؽوژہ های انکناف اكتياظی و احتامعی )1( :تٕتی ٪پـٌژہ ىای ٜرصی لافی
فؿاٜت ،ماٰؼاؿی،اٜامؿ ةنؼ ىای ةـ ٌ ٧لیمتم ىای آةیاؿی ٌ التعـاد مٝاػن لنگ مـمـ
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ةـای ٤ـاىم آٌؿی ٤ـٌت ىای کاؿی؛ ( )2تامین ػلرتلی ٜاػالنً مـػ مصٲ ةً کمک ىای
انکىا٤ی ٌ تٍامننؼ لاظنت مـػٳ ةـای نٙاؿت اف پـٌژہ ىای انکىا٤ی ػؿ لاشات وان.
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 .6معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای الـت اف نکـات الالـی کـً ػؿ ذـیـان  3گ٥تگـٍی
گـٌپی 6،مٍاشتً ان٥ـاػی ٌ  6رسٌی نٙـیات ةا شؼٌػ  95ن٥ـ اف مـػٳ مصٱی ٌالیت ٰـٍگـ
ػؿ ذـیان پـٌگـاٳ ػٌٳ "گ٥تگٍی ا١٤انيا ةـای ٌٱض" ٌٍؿت گـ٤تً الت .رشکت کننؼه گـان
ػؿ این پـٌگـاٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝةا لاة ً٩لیالی ،اذتامٜی ٌ مـػمی وامٲ :ؿیـي
ل٥یؼان ٍ٨می ،مٝٱمین ٌ الاتیؼ اف ٔت ً٩ؽکـٍؿ ٌانـاث ،مناینـؼه گـان نيـاػ ىـای ذٍانـان،
مناینؼه گان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی ٌ ٍ٨مانـؼانان لـاة ٪ذيـاػی ةٍػنـؼ .متاشحـات ػؿ
٨اٰث مـشٱً ػٌٳ ةـنامً "گ٥تامن ا١٤انيا ةـای ٌٱض" ةـً ىمکـاؿی  11نيـاػ وـتکً ذامٝـً
مؼنی ٌ ةً ىؼ ٣مٍاشتً ةا ةیي اف  4555ن٥ـ اف ا١٤انيای ٜـاػی ػؿ لـٕض کىـٍؿ ،ةــای
تيیً ٌ انکىا 34 ٣ن٩ىً مصٱی ؿاه ةـای ؿلیؼن ةً ٌـٱض (ةــای ىــ ٌالیـت یـک ن٩ىـً)
ٌٍؿت گـ٤ت .ػؿ ٌالیت ٰـٍگـ وـتکً نياػىـای ذامٝـً مـؼنی ٰـٍگـ ةـا ةـگـقاؿی ذٱمـات
گـٌپی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات ،ػؿ تيیً این گقاؿه تاله ةمیاؿ منٍػنؼ.
این ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض ،مٝٱٍمات نمتتا کامٱی ؿا ػؿ مٍؿػ ٜٱٲ ٌ ٍٜامٲ ذنگ ػؿ ٌالیـت
ٍٰگـ ،ىمچنین ؿاىکاؿىای نمتتا ٜمٱی ؿا ةً ىؼ ٣الـت٩ـاؿ ٌـٱض پایـؼاؿ ػؿ ٌالیـت ٰـٍگـ
اؿائً میػاؿػ.

 .2معلىمات کلی والیت لىگؽ :حغؽافیایی ،حمعیتی و فیافی
ٌالیت ٍٰگـ ػؿ ذنـٍب رش٨ـی کاةـٲ مٍٝ٨یـت ػاؿػ کـً تٍلـٖ لٱمـٱً کٍىيـا ػؿ نـٍاشی
رش٨ی ،ذنٍةی ٌ ذنٍب ٠ـةی اشأً وؼه الـتٰ .ـٍگـ ةـا ٌالیـت میـؼان ٌؿػک ػؿ ٠ــب،
کاةٲ ػؿ وامٯ ننگـىاؿ ػؿ رش٠ ٌ ٧قنـی ٌ پکتیـا ػؿ ذنـٍب ىـم رسشـؼ الـت .ىمچنـین
ٌٰمٍاٰی افؿه ٌالیت ٍٰگـ  18کیٱٍمرت مـف مىرتک ةا پاکمتان ػؿ ٠ـب ػاؿػ.
مٕاة ٪آظـین ةـآٌؿػ( ،ػؿ اٌاظـ لاٯ  )1395ذمٝیـت ٌالیـت ٰـٍگـ  365555ن٥ــ ةــآٌؿػ
وؼه .ةـ الاك آماؿ  %75ذمٝیـت ٌالیـت ٰـٍگـ پىـتٍن ٌ  %35ػیگــ ذمٝیـت تاذیـک
میةاونؼ .اکرث ذمٝیت تاذیک ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای چـط ،ظٍوـی ٌ ةــه کـی ةــک لـکٍنت
ػاؿنؼ .ىمچنین ػؿ ٌٰمٍاٰی مصمؼ آٌ ً٠مـکق پٲ ٜٱم اٍ٨اٳ تاذیک ػؿ کنـاؿ پىـتٍنىا ةـا
ٌٱض ٌ آؿامي فنؼه گی میکننؼ.
ػؿ ػٌؿان ذياػ ،اکرث مراىؼین این ٌالیت مـةٍٓ ذمٝیت الالمی ،شقب الالمی ،شـکـت
الالمی ٌ مصاؽ مٱی ةٍػنؼ .این ٌالیت ػؿ ػٌؿان ذياػ ةـً "ةـاب اٰريـاػ" یـا ػؿٌافه ذيـاػ
مٝـٌ ٣ةٍػ ٌ واىؼ ذنگيای ظٍنینی ةٍػ.
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یک ٍ٨منؼان لاة ٪ذياػی ػؿ این مٍؿػ گ٥ت:

ػؿ ذـیان لاٯ ٝ٤ 2555اٰیت ىای معاٰ٥ین ممـٱض ػٌٰـت ،ةـً وـمٍٯ معـاٰ٥ین ا١٤ـان ٌ
ذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظـٌاؿ ،چـط ٌ ةـه کی ةـک آ٠ـاف گـػیـؼ ٌ لـپن ةـً
افؿه ،پٲ ٜٱم ٌ ػیگـ ن٩آ ٌالیت گمرته پیؼا کـػ.

 .9اؼؾیاةی ةزؽان :نىع و عىامل ةزؽان
انىاع ةزؽان :ػؿ ذـیان پـٌگـاٳ ػٌٳ گ٥تامن ٌٱض ،مـػمی کً مٍؿػ مٍـاشتً ٨ــاؿ گـ٤تنـؼ،
ةصـانىا ٌ منافٜاتی کً ٌٱض ؿا ػؿ ٌالیت ٍٰگـ متـاجـ کــػه ؿا ةـً ػٌ نـٍٜ ٛمـؼه ت٩مـیم
کـػنؼ" ةصـان ىایی کً اف اجـ ٝ٤اٰیت ىای معاٰ٥ین ممٱض ػٌٰت اف ذمٱـً ٝ٤اٰیـت ىـای
تصت ؿىربی ٔاٰتان ،شٍّؿ ذنگرٍیان ظاؿذی (اٰ٩اٜؼه) ٌوتکً ش٩انی ةً ٌذٍػ آمـؼه ٌ
ػیگـ منافٜات ةین مـػٳ مصٱی ٌ کٍچیىا ػؿ ةـظی ن٩آ ٌالیت .ظٍوتعتانً ٌالیت ٍٰگـ
اف ذمٱً مٝؼٌػ ٌالیاتی الت کً ػؿ آن تّـاػ ٌ منافٜـات ٨ـٍمی معٌٍٍـا ةـین ػٌ ٨ـٍٳ
ةقؿگ پىتٍن ٌ تاذیک ٌ یا منافٜات مؾىتی ةین اىٲ تىـی ٌ ٞتمـنن ٌذـٍػ نـؼاؿػ .اکـرث
لاکنین این ٌالیت ةً ومٍٯ پىتٍن ٌ تاذیک تٍانایی ٌصتت ةً ىـ ػٌ فةان ؿا ػاؿنؼ.
ةزؽان فعالیت های مضالفین مقلس :اف لاٯ ٝ٤ 2555اٰیت ىای معـاٰ٥ین ممـٱض ػٌٰـت
ؿٌف ةً ؿٌف لیـ لٍٝػی ػاوتً .اةتؼا این ٝ٤اٰیتىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظـٌاؿ ،افؿه ٌ چــط
آ٠اف ٌ لپن ةً ةـه کی ةـک کىیؼه وؼ ٌ آىمتً آىمتً ةـً پـٲ اٜٱـم ،ظٍوـی ٌ مصمـؼ
آ ً٠نیق گمرته پیؼا کـػ .تا ذایی کً امـٌفه اکرث ن٩آ ٌالیت متاجـ اف ٝ٤اٰیتىا ٌ شٍّؿ
ٔاٰتان ةٍػه ن٩آ فیاػی نیق تصت تمٱٖ تصـیک ٔاٰتان الت.
ٌالیت ٍٰگـ واىؼ شٍّؿ گمرتػه ٌ ٝ٤اٯ "وتکً ش٩انی" میةاوؼ .کً این شٍّؿ نىـان اف
ىامىنگی ٌ نقػیک این ػٌگـٌه ػاؿػ ٌ نىانی اف ت٥ـاٌت ػؿ ایـؼئٍٍٰژی ٌ الـرتاتژی ىـای
گـٌه ٔاٰتان ٌ وتکً ش٩انی ػیؼه منیوٍػ .این وتکً ػؿ ٌالیت ٍٰگـ ةمـیاؿ شّـٍؿ ٨ـٍی
ػاؿػ اف انرایی کً پؼؿ ظانم (ظرس) ةـاػؿ ذال اٰؼین ش٩انی ؿىـرب ایـن وـتکً اف ٌٰمـٍاٰی
ةـه کی ةـک میةاوؼ .ةـظی اف ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ٍٰگـ ةا وـتکً اٰ٩اٜـؼه ىمکـاؿی نقػیـک
ػاؿنؼ .ةً ىـ شاٯ ػؿ این ٌالیت کؼاٳ اظتال٤ی ػؿ ٝ٤اٰیت ىـای ٔاٰتـان ،وـتکً ش٩ـانی ٌ
اٰ٩اٜؼه ػیؼه نىؼه ٌ مٝمٍال این گـٌىا ةً ٌٍؿت یکرا ٌ متصؼ کاؿ میکننؼ.
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چیقی کً ٝ٤اٰیت ىای معاٰ٥ین ممٱض ؿا ػؿ ٌالیت ٍٰگـ اف ػیگـ منأ ٪متامیق لاظتً ػؿ
ش٩ی٩ت شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ ذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ ةین معاٰ٥ین ممٱض مصٱی این ٌالیت الت.
این ذنگرٍیان ظاؿذی ةـظی اٌ٨ات ةـظالٜ ٣ال ٌ ً٨ظٍالت مصٱی ٜمٲ میکننؼ .شٍّؿ
گمرتػه آنيا ػؿ این ٌالیت ،ةاٜخ تّٝی ٦نٍ٥ؽ ٌ ن٩ي ةقؿگان ٍ٨می ٌ ٜٱامی ػینی ةاالی
ٔاٰتان مصٱی وؼه الت ،معٌٍٍـا ىنگـامی کـً ةقؿگـان ٨ـٍمی ٌ ٜٱـامی ػیـن ظٍالـتاؿ
مؾاکـه ٌ مٍاٰصً ػؿ مٍؿػ آفاػی گـٌگانيا ةا ٔاٰتـان وـؼنؼ ٌ یـا ظٍالـتاؿ تٍ٨ـ٨ ٦تٱيـای
ىؼ٤منؼ تٍلٖ آنيا وؼه ةٍػنؼ.
اکرث کمانی کً ػؿ متاشحات رشکت کـػنؼٜ ،مؼه تـین ةصـان ٌ تيؼیؼ ةقؿگ ةــای ٌـٱض ٌ
جتات ٌالیت ٍٰگـ ؿا شٍّؿ ذنگرٍیان ظاؿذی ػؿ ةین معاٰ٥ین ممٱض ػٌٰت ػانمـتنؼ کـً
ىیچ تٍذً ای ةً مـػٳ مصٱی نؼاؿنؼ ٌ وؼیؼا معاٰ ٦ذـیان ٌٱض ىمتنؼ.
ةً التحنای مـکق ٌٰمٍاٰیىا ٌ نـٍاشی نقػیـک أــا ٣آن اکـرث منـأ ٪ػؿ ٌٰمـٍاٰی ىـای
ظـٌاؿ ،افؿه ٌ چـط تصت کنرتٯ ٔاٰتـان ٨ــاؿ ػاؿػ .شتـی مـامٍؿین ٌ کاؿمنـؼان ػٌٰـت ػؿ
ٌٰمٍاٰی افؿه منیتٍاننؼ اف رسک ٜمٍمی کً افؿه ؿا ةً پٲ اٜٱم ٌٌٲ منٍػه الت٥اػه مناینـؼ،
ٌ ناچاؿ اف ٔـی ٪ذالٯ آةاػ ةً کاةٲ ؿ٤تً ٌ اف کاةٲ ظٍػ ؿا ةً پٲ ٜٱم میؿلاننؼ .ةً الاك
گ٥تً اورتاک کننؼه گانٔ ،اٰتان  18کیٱٍمرت مــف مىـرتک ةـا پاکمـتان ؿا ةـً ٜنـٍان ػؿٌافه
ٌؿٌػی ذنگرٍیان ظٍػ افظاؿد مـف الت٥اػه میکننؼ .ؿ٤ت ٌ آمؼ ٔاٰتان اف این نٍاشی ،ةـا
شٍّؿ ِٝی ٦نیـٌىای ػٌٰتی ػؿ ٌٰمٍاٰی تٍ٩یـت وـؼه الـت .تىـکیٲ پـٍٰین ػؿ ایـن
ٌٰمٍاٰی ةمیاؿ کم میةاوـؼ ،ىمچنـین ػؿ ایـن ٌٰمـٍاٰی نیـٌىـای اؿػٌی مٱـی ٌ ائـتال٣
شٍّؿ نؼاؿنؼ .شٍّؿ انؼک پٍٰین مصٱی نیق مصؼٌػ ةً مـکق این ٌٰمٍاٰی میوٍػ.
یکی اف اّٜای ذام ًٝمؼنی ػؿ ذـیان یک گ٥تگٍ چنین گ٥ت:

ةـظی اف مـػٳ (مٍاشتً وـٍنؼه گـان) نیـق گ٥تنـؼ کـً شمـالت ىـٍایی ٌ مبتاؿػمـان ىـای
نیـٌىـای ائــتال ٣ػؿ ةـظــی ٌٰمــٍاٰیىا نیــق ةاٜــخ ظىــم مـــػٳ اف آني ـا گـػیــؼه ،ماننــؼ
مبتاؿػمان ىٍایی ػؿ ةـه کی ةـک ػؿ ماه ذٍن لاٯ  2512کً ةاٜـخ کىـتاؿ نقػیـک ةـً 25
٤ـػ مٱکی ةً ومٍٯ فنان ٌأ٥اٯ گـػیؼ.
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شمالت ٌ تالوی ىای وتانً ٌ ٜمٱیات ىای تٍ٥یً ای نیـٌىای ائتال ٌ ٣ةـظـٍؿػ آنـان ةـا
مـػٳ مصٲ ػؿ ذـیـان لـاٯ ىـای  2555اٰـی  2513ةـً ٜنـٍان یکـی اف ميمـرتین ٜـٍامٱی
ةـومـػه وؼ کً مـػٳ اف نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ؿٌیگـػان وؼنؼ.
یک مال اماٳ ػؿ ذـیان متاشحات چنین گ٥ت:

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼه گان ،ترصیض کـػنؼ کً ىنگـامی کـً آنيـا مـیگٍینـؼ مـا معـاٰ٦
ٜمٱیات ىای وتانً ٌ مبتاؿػمان ىای ىٍایی ىمتیم ٌ ػؿ نتیرً معـاٰٜ ٦مٱکــػ ػٌٰـت،
ةً این مٝنی نیمت کً اف ٔاٰتان شامیت میکنیم ةٱکً آنيا  ٖ٩٤ظٍالـتاؿ ٌـٱض ىمـتنؼ.
مـػٳ اف ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿگیـ تصت ٤ىاؿ ةٍػه ٌ ؿنز میةـنؼ .تتاػًٰ آتي ػؿ ةین نیـٌىـای
ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت اف یک لٍ ٌ ٔاٰتان اف لٍی ػیگـ ،مـػٳ ؿا ةمیاؿ متإجـ لاظتً معٌٍٍا ػؿ
ٌٰمٍاٰی چـط ٌ ةـه کی ةـک .نیـٌىـای معـاٰ ٦ػٌٰـت اکـرث منـأ ٪مٱکـی ؿا ةـً ٜنـٍان
پناىگاه ٌ لـنگـ الـت٥اػه کــػه ٌ اف ػاظـٲ ٨ـیـً ذـات ٌ شتـی اف ممـاذؼ ةـاالی مـاکـق
ٌٰمٍاٰیيا ،پٍلتً ىای نٙامی ٌ کاؿٌان ىيای نیـٌىـای ٔـ٤ـؼاؿ ػٌٰـت ٤یــ مـیکننـؼ ،اف
لٍی ػیگـ ىنگامی کً نیـٌىای ػٌٰتی مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میگیـنؼ ،ا٨ؼاٳ ةً ٤یـ ىـاٌان ةـً
لٍی مصالتی کً معاٰ٥ین ممٱض لنگـ گـ٤تً انؼ میکننؼ.
یک کالن ٍ٨می چنین گ٥ت:
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مناكنه ؾمین ةین کىچیها و مؽظم مزلی :مـػٳ ترشیض کـػنؼ کً منافٜـً ػیگــی کـً ػؿ
ٌالیت ٍٰگـ ذـیان ػاؿػ مناف ًٜفمین الت کً ةً ػٌ وـکٲ ػؿ ایـن ٌالیـت ؿٌمنـا گـػیـؼه:
مىکٲ ػؿ ةین مـػٳ مصٱی ٌ کٍچیىا ٌ ػیگـ مىکٲ فمینؼاؿانی کً فمین ىای آنيا تصـت
پـٌژہ من ٜینک آمؼه میةاوؼ.
مناف ًٜفمین ةین مـػٳ مصٱی ٌ کٍچی ىا :مىکٲ ةین کٍچیىا ٌ مــػٳ مصٱـی ةیىـرت ػؿ
ػٌ ٌٰمٍاٰی ةـه کی ةـک ٌ مصمؼ آ ً٠ػیؼه میوـٍػ .ػؿ ٌٰمـٍاٰی ةــه کـی ةــک ،ػٌٰـت
کٍچیىا ؿا اف میؼان ٌؿػک ٌ ةامیان کً مناف ًٜةقؿگ کٍچیىا ٌ مـػٳ مصٱی ىقاؿه ػؿ آن
منأٌ ٪ذٍػ ػاوت ،ةً این ٌٰمٍاٰی انت٩اٯ ػاػه ٌ فمین ػؿ ةین آنيا تٍفی ٞکـػه الـت ٌ
ػؿ مصمؼ آ ً٠ةً الاك گ٥تً مـػٳ مصٲ ،ػٌٰت ةــای کٍچیىـا فمـین تٍفیـ ٞنکــػه ،امـا
کٍچیىا فمینىا ٌ مـات ٞؿا او١اٯ کـػه ٌ مىکالتی ؿا ةـای مـػٳ مصٲ ایراػ کـػه انؼ.
اف آنرایی کً اکرث مـػٳ ٍٰگـ کىاٌؿف ةٍػه ٌ فمین ىای فؿاٜتی ؿا کىت میکننـؼ ٌ ا٨ـٍاٳ
کٍچی ماٰؼاؿ ةٍػه ٌ ةـای اشىاٳ ظٍػ نیاف ةً ٜٱ٥چـ ػاؿنؼ کً این مٍٍِ ٛةاٜخ کىـیؼه
گی ىایی ةین مـػٳ مصٱی ٌ کٍچیىا گـػیؼه الت .ػؿ این ػٌ ٌٰمٍاٰی مــػٳ مصٱـی ةـً
ومٍٯ اٍ٨اٳ تاذیک ٌ پىتٍن ةا کٍچی ىا ،اظتال ٣ػاؿنؼ ٌ ػؿ این ّ٨یً مـػٳ مصٱـی ایـن
ػٌ ٌٰمٍاٰی اف ىـ ػٌ ٍ٨ٳ تاذیک ٌ پىتٍن ةـا ىـم ػؿ ةصــان فمـین ةـا ا٨ـٍاٳ کـٍچی ػؿ
م٩اةٲ ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ.
یک تن اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ػؿ این ةاؿه چنین گ٥ت:

مزؽکه های مناؾعه :اورتاک کننؼه گان ػؿ گ٥تگـٍی مــػٳ ػؿ ٌالیـت ٰـٍگـ ٍٜامـٲ فیــ ؿا
منصیخ مصـکً ىای ٤اٌٱً ؿٌف ا٤قٌن میان ػٌٰت ٌ مـػٳ اوعیَ ػاػنؼ:
فقاظ اظاؼی :مـػٳ ٤ماػ اػاؿی ؿا ةً ٜنٍان ٜمؼه تـین مىکٲ ةـومـػنؼ .آنيا اواؿه کـػنؼ
کً ٤ماػ اػاؿی متامی ةعي ىای فنؼ و گـی ٌ انکىـا٤ی ؿا ٤ٱـز لـاظتً الـت .ةـً ٜٱـت
٤ماػ اػاؿی ػؿةین اؿگانيای ٜـؼٰی ٌ ّ٨ـایی ،مــػٳ ةــای شـٲ مىـکالت ظـٍػ ةیىـرت ةـً
"وٍؿاىای ٍ٨می" ٌ شتی ةـً "وـٍؿاىای ٔاٰتـان" ػؿ منـأ ٪ظـٍػ مـاذٝـً میکننـؼ .آنيـا
گ٥تنؼ کً لیمتم ىای شٲ اظتال ٣مصٱی (وٍؿاىای ٍ٨می) ٌ وٍؿای ٔاٰتان ظیٱـی فٌػ ٌ
رسی ٞةً شٲ مىکٲ میپـػافنؼ .ىمچنین و٥ا٤یت ةيرت ػؿ ٜمٱکـػ ظٍػ ػاوتً ٌ ٤ماػ ػؿ
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ةین آنيا ػیؼه منیوٍػ .آنيا ٤کـ میکننؼ کً ٤ماػ ٜامٲ ٜمؼه ایراػ ٤اٌٱً ػؿ ةین ػٌٰـت
ٌ مٱت ةٍػه ٌ ةً ىمین ٜٱت مـػٳ ٌ ذامٜ ًٝال٨منؼ ةً شامیت اف ػٌٰت نیمتنؼ.
یک ةقؿگ ٍ٨می ػؿ این فمینً چنین گ٥ت:

رکىمت ظاؼی ضعیف :مـػٳ ػؿ ذـیان گ٥تامنىا ٌ مٍـاشتًىا اوـاؿه کـػنـؼ کـً ػٌٰـت
مصٱی ةمیاؿ ِٝی ٦ةٍػه ٌ ٘ـ٤یت الفٳ ؿا ةـای ػٌٰت ػاؿی ظٍب نؼاؿػ .آنيا تٍان ش٥ـٚ
مـػٳ ٌ ذام ًٝؿا ػؿ کناؿ ظٍػ نؼاوتً ٌ ىمین ِ ٦ٝػٌٰـت مصٱـی ٜامـٲ ا٤ـقایي ٩٤ــ،
ةیکاؿی ٌ ناؿِایتی ذام ًٝوؼه ٌ ةاٜخ پیٍلـنت ةعىـی اف ذامٝـً ةـً نیـٌىـای معـاٰ٦
ػٌٰت وؼه الت .مـػٳ گ٥تنؼ کً ؿىربی ػٌٰت ػؿ ٌالیت ٍٰگـ (ٌاٰی) چنـؼین ةـاؿ تٍلـٖ
ػٌٰت مـکقی تتؼیٲ وؼه ٌ ىـ ةاؿ انتعاب ٌاٰی ذؼیؼ ةـالاك ٘ـ٤یـت ٌ تٍامننـؼی کـاؿی
ٌی نتٍػه الت ،ةٱکً  ٖ٩٤ةً ٜٱت مالشٙات لیالی انتعاب وـؼه انـؼ .ػؿ ذـیـان لـاٯ
ىای گؾوتً ػٌٰت مصٱی تٍامننؼی ذؾب ةٍػیرً ةـای پـٌژہ ىای انکىـا٤ی اف ػٌنـىـا ٌ
تٍٰیؼ و١ٲ ٌ اوت١اٰقایی ؿا نؼاوتً الت .یکی ػیگـ اف ٜٱٲ ا٤قایي ٝ٤اٰیت ىای معاٰ٥ین
ػؿ ٌالیت ٍٰگـ ،ػٌٰتؼاؿی ِٝی ٦ػؿ لٕض ٌالیت الت.
نله و ؼویه پىلیك مزلی :ةا ٌذٍػی کً پٍٰین مصٱی ػؿ ةـظی منأ ٪محٲ مصمـؼ آ٠ـً
ٌ افؿه ةمیاؿ ن٩ي ميمی ػؿ مياؿ شٍّؿ معاٰ٥ین ػٌٰـت ػؿ منٕ٩ـً ػاوـتً ،امـا ةـظـٍؿػ
ىای ٠یـ اظال٤ی ظٍػ ةا مـػٳ ،ةاٜخ ناؿِایتی ٌ ظىم ذام ًٝنمتت ةً ظٍػ وؼنؼ .اکـرث
رشکت کننؼه گان ػؿ گ٥تگٍی گـٌپی ةً ةـظٍؿػ ةؼ پٍٰین مصٱـی ٌ تـاجیـات من٥ـی آن ةــ
ذام ًٝاواؿه کـػنؼ .آنيا ىمچنین گ٥تنؼ کً پٍٰین مصٱی اکرثا ً متىکٲ اف ا٤ـاػی الت کً
ػؿ لاة ٍّٜ ٪گـٌىای ممٱض ةٍػنؼ .ا٤ـاػ ممٱصی کً ػؿ لاة ٍّٜ ٪گـٌپ ىـای ممـٱض
(مٱیىً) ةٍػنؼ ٌ ةً ؿ٤تاؿ ىای لٍء متيم ىمتنؼ ،امـٌفه مرـؼػا ً ػؿ ٰتـاك پـٍٰین ػیـؼه
میوٍنؼ .ةـظی اف آنيا امـٌفه نیق ةً ؿ٤تاؿ ىای ٠یـ ٨انٍنی ٌ ظال ٣ظٍػ اػامً میػىنـؼ،
ٌ ناکنٍن ىیچ کؼاٳ آنيا گـ٤تاؿ ٌ مصاکمً نىؼنؼ .مـػٳ ةً این مٍٍِ ٛنیق اوـاؿه ػاوـتنؼ
کً ػیؼه وؼه الت کً ةـظی اٌ٨ات پٍٰین مصٱی ػؿ منافٜات ٍ٨می نیق ػظاٰـت کــػه ٌ
ٜامٲ ةـٌف این مىکالت وؼه انؼ .ةـظی اف مـػٳ ٌٰمٍاٰی ةـه کـی ةــک ةـً ایـن مٍِـٍٛ
اواؿه کـػنؼ .
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یک ٍ٨منؼان لاة ٪ذياػی ةً این مٍٍِ ٛاواؿه کـػه ٌ چنین گ٥ت:

ف

کمتىظ كىای امنیتی ملی افغان :ػؿ ذـیان ذٱمات گ٥تامن ،مـػٳ ةیان ػاوـتنؼ کـً کمتـٍػ
ٍ٨ای امنیتی مٱی ا١٤ان معٌٍٍـا ػؿ ٌٰمـٍاٰی ىـای ظــٌاؿ ،افؿه ٌ چــط ةاٜـخ شّـٍؿ
گمرتػه ٔاٰتان ػؿاین منأ ٪وؼه الت .آنيـا ةیـان ػاوـتنؼ کـً ػؿ ٌٰمـٍاٰی ىـای افؿه ٌ
ظـٌاؿ اؿػٌی مٱی شٍّؿ نؼاؿػ ٌ ػؿ ٌٰمٍاٰی چـط نیق  ٖ٩٤شٍّؿ آنيا مصـؼٌػ ةـً چنـؼ
پٍلتً آنيا وؼه الت .ىمچنین یک گـٌپ اف پٍٰین مصٱی اظیـا ػؿ ٌٰمٍاٰی افؿه تىکیٲ
وؼه ٌ تىکیٲ پٍٰین مٱی نیق ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ىای یاػ وؼه ةمیاؿ مصؼٌػ ٌ کم الت.
این ٍٜامٲ ةاٜخ شٍّؿ گمرتػه ٔاٰتان ػؿ أـاٌ ٣الیت ٍٰگـ وؼه الت.
یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ این ةاؿه گ٥ت:

عملیات های تيفیىی متانه نیؽوهای ائتالف ةین املللی :فنـان ٌ مــػان ػؿ ٌالیـت ٰـٍگـ
نگـانی وان ؿا اف ٜمٱیات ىای ٍ٨ای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت کً اف ٔــ ٣وـث انرـاٳ مـی وـٍنؼ ٌ
نیق ٜمٱیات ىای ىٍایی ةـٜٱیً وٍؿویان کً مـػٳ مٱکی ؿا ػچـاؿ تٱ٥ـات مـی لـافػ ةیـان
ػاوتنؼ .مـػٳ ةیان ػاوتنؼ کً ػؿ ذـیان ٜمٱیات ىای وتانً ٍ٨ای ةـین املٱٱـی ٜنٝنـات ٌ
کٱتٍؿ مـػٳ ؿا ؿٜایت منی کننؼ.
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مـػٳ ٌٰمٍاٰی ةـه کی ةـک ةً این مٍٍِ ٛاواؿه کـػنؼ ٌ ػؿ ذـیان گ٥تامن ىـای گـٌپـی
چنین گ٥تنؼ:

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان پـٌلً گ٥تگٍىای گـٌپی ،مٍـاشتًىا ٌ رسٌی نٙـیـات ،رشکـت کننـؼه گـان اف
ٌالیت ٍٰگـ ةـظی نٙـات ةمیاؿ م٥یؼ ٌ مٍجـی ؿا ةـای ٌٱض ٌ جتـات پایـؼاؿ ٌ آینـؼه ةيـرت
ةـای فنان ،مـػان ،ذٍانان ٌ متاٳ مـػٳ ٌالیت ٍٰگـ اؿائً کـػنؼ .آنيا متـکـق ػؿ چيـاؿ لـاشً
الالی کـػنؼ:
 .1اٌالشات الالی ػؿ اؿگانيای ػٌٰتی مصٱی ػؿ ىـ ػٌ ةعي مٱکی ٌ نٙامی
 .2ترؼیؼ نٙـ ،اٌالشات ٌ ت١ییـات ػؿ پاٰیمی ٌ تىکیٲ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی
 .3تٍذً ةً پـٌگـاٳ ىای ا٨تٍاػی ٌ انکىا٤ی ٌ الت٥اػه اف ٘ـ٤یتىا ٌ ٤ـٌت ىـای
مٍذٍػ
 .4تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ٌش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ لٕض ٌالیت ٌ وامٲ کـػن آن ػؿ
پـٌگـاٳ ٌٱض
اىالرات افافی ظؼ اؼگانهای ظولتی مزلی ظؼ ةضه های ملکی و نظامی :مـػٳ نگـانی ٌ
تىٍیي ظٍػ ؿا ةاؿىا ػؿ ذـیان گ٥تامن ىای گـٌپی ػؿ مـٍؿػ ِـ ٦ٝشکٍمـت مصٱـی ػؿ
ىـ ػٌ ةعي مٱکی ٌ نٙامی اةـاف ػاوتنؼ .ةـای شکٍمت ػاؿی ظـٍب پیىـنياػ گـػیـؼ کـً
ػؿ مـشٱً اٌٯ نتایؼ انتعاب ؿىربی ٌالیت ٌ لایـ پمت ىای کٱیؼی ةــ الـاك مالشٙـات
لیالی ٌٍؿت ةگیـػ ،ةٱکً ةایؼ ةـ الاك تٍامننؼی٘ ،ـ٤یت ٌ لٍاة ٪کـاؿی ظـٍب ٌـٍؿت
ةگیـػ .ىمچنین نٙـ مـػٳ نیق ػؿ این ؿاةًٕ گـ٤تً وٍػ ٌ ػٌٰت ػؿ تٝیین ؿىـربی ٌالیـت
ةایؼ ػیؼگاه ةقؿگان ذام ًٝؿا نیق ػؿیا٤ت ػاوتً ٌ مؼ نٙـ ةگیـنؼ.
یک تن اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ػؿ این مٍؿػ چنین گ٥ت:
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٨ؼٳ ةٝؼی کً مـػٳ ةً آن اواؿه کـػنؼ ،یک متاؿفه ذؼی ٌ مٍجـ ةـ ٜٱیً ٤ماػ اػاؿی ةـٍػ.
ػٌٰــت مصٱــی ةایــؼ ػؿ م٩اةــٲ کاؿکـػى ـای ظــٍػ پالــعگٍ ةاوــؼ .آني ـا گ٥تنــؼ اف ٔـیــ٪
پالعگٍیی ٌ و٥ا٤یت میتٍان ٤ماػ ؿا مصٍ کـػ .اٌالشات ةایؼ اف ةعي ٜـؼٰی ٌ ّ٨ـایی
رشٌ ٛوٍػ .ةایؼ لیمتم مرافات ٌ مکا٤ات ةً ٌٍؿت ٜمٱی ٌ ٌاٝ٨ی آن تٕتی ٪گـػػ.
ػؿ این مٍؿػ یک تن اف ا٤ـاػ مصٱی اف پٲ اٜٱم چنین گ٥ت:

ػؿ نيایت آنيا ٔـس تىکیٲ "مکانیقٳ مصٱی شٲ اظتال٤ات " ؿا پیىنياػ کـػنؼ کً اف ٔـیـ٪
ؿیي ل٥یؼان ٌ ةقؿگان ٍ٨می ػؿ لٕض مصٱی ةـای شٲ اظتال٤ات ٌ مىکالت مـػٳ ٝ٤اٯ ٌ
اذـا وٍػ .آنيا پیىنياػ کـػنؼ کً ػٌٰت ةایؼ این مکانیق مصٱـی شـٲ اظتال٤ـات ؿا شامیـت
کـػه ٌ اف ٔـی ٪وٍؿاىای مصٱـی آن ؿا اذــا کنـؼ .ػٌٰـت ةایـؼ اظتیـاؿاتی ؿا نیـق ةـً ایـن
وٍؿاىا تٍ٥یْ کـػه ٌ ممئٍٰیت ىایی ؿا نیق ةـایىان تٝیین منایؼ.
یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ این فمینً چنین گ٥ت:

ػؿ مٍؿػ نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان نیق آنيا ةـظی نٙــات ؿا اؿائـً کـػنـؼ کـً مـیتٍانـؼ
ت١ییـات محتتی ؿا ػؿ این ةعي ایراػ کنؼ.
ػؿ ٨ؼٳ اٌٯ پٍٰین ةایؼ ػؿ مٍؿػ پـٌلً ذٱث ٌ ذـؾب پـٍٰین مصٱـی ػ٨ـت ةیىـرتی ةـً
ظـد ػاػه ٌ ةقؿگان ٍ٨می ؿا ػؿ مصالت ٜمال ػؿ پـٌلً ذٱث ٌ ذؾب ػظیٲ لافنؼ .لپن
ةایؼ ةً آنيا ةیىرت اف ٨تٲ آمٍفه ػىنؼ ٌ یک نٙاؿت ٍ٨ی اف ٜمٱکــػ آنيـا ػاوـتً ةاوـنؼ.
ىمچنین م٩امات پٍٰین ةایؼ ػؿ ةـاةـٜمٱکـػ پٍٰین مصٱی پالـعگٍ ةاوـنؼ .آنيـا ةـً ایـن
ةاٌؿ ةٍػنؼ کً اگـ پـٌگـاٳ پٍٰین مصٱی ةً ػؿلتی تٕتی ٪وـٍػ مـیتٍانـؼ تـإجیـات محتـت
ةیىرتی ؿا ةـ امنیت ٌالیت ػاوتً ةاوؼ.

72

نلنه ىلس واليت لىگؽ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

ىمچنین ةً ٜٱت مٍٝ٨یت الرتاتژیک ٌالیت ٍٰگـ ،ةایؼ تٝؼاػ ا٤ــاػ پـٍٰین مٱـی نیـق ػؿ
لٕض ٌالیت ا٤قایي یاةؼ.
ممیـىا ٌ ؿاىيای اکامالتی ٔاٰتان ةین ٍٰگـ ٌ پاکمتان نیق ةایؼ تٍلٖ ٍ٨ای مٱـی امنیتـی
ا١٤ان ممؼٌػ گـػػ ٌ تٍذً ةیىرتی ةً رسشؼات ػؿ این ٌالیـت وـٍػ .ػؿ ایـن مـٍؿػ آنيـا
پیىنياػ کـػنؼ کً ةـای ش ٚ٥امنیت مـف ٍٰگـ ةا پاکمـتان ػٌٰـت مـیتٍانـؼ اف ٍ٨منـؼانان
لاة ٪ذياػی کمک ةگیـنؼ ،فیـا آنيا ػؿ ػٌؿان ذياػ اف این ممیـىا الـت٥اػه مـیکـػنـؼ ٌ
ةً ظٍةی ةا این ممیـىا آوناینؼ.
ػؿ این مٍؿػ یک تن اف ٍ٨منؼانان لاة ٪ذياػی چنین گ٥ت:

ىمچنین مـػٳ ةً مٍٍِ ٛميم ػیگـ نیق اواؿه کـػنؼ ٌ گ٥تنؼ کً اؿػٌی مٱی نیق ػؿ مـٍؿػ
مصاٙ٤ت اف ا٤ـاػ مٱکی ػؿ شین ذنگ ةا ٔاٰتان ةایؼ اف اشتیآ ةیىـرتی کـاؿ ةگیــػ .آنيـا
ةایؼ مـا٨ث ذان ٌ ماٯ مـػٳ مٱکی ةٍػه ٌ ةـً ٔــ ٣منـأ٠ ٪یــ نٙـامی وـٱیک نکننـؼ.
مـػٳ ٌٰمٍاٰی چـط نگـانی ظٍػ ؿا ػؿ ایـن مـٍؿػ اةــاف ػاوـتً ٌ گ٥تنـؼ کـً ىنگـامی کـً
ٔاٰتان ةاالی اؿػٌ شمٱً میکننؼ ،اؿػٌی مٱی ٨ـیً ذاتی کً ٔاٰتان ػؿ آن پنـاه گـ٤تـً انـؼ
ؿا مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿ میػىنؼ.
یک تن اف ؿیي ل٥یؼان مصٱی ةـه کی ةـک ػؿ این مٍؿػ چنین گ٥ت:

ػؿ مٍؿػ شٍّؿ ٍ٨ای ائتال ٣ةین املٱٱی نیق ةـظی پیىتنياػات اؿائً گـػیؼ ٌ مـػٳ ظٍاىان
تٍذً ةیىرت ٍ٨ای ائتال ٣ةً شامیت ىای ٍٰذمتیکی ٌ تعنیکی اف ٍ٨ای امنیتی مٱی ا١٤ان
ةً ذای شٍّؿ ٌ ػظاٰت ممت٩یم ػؿ ذنـگ ةٍػنـؼٜ .مٱیـات ىـای ٨ـٍای ائـتال ٣مــػٳ ؿا
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ةیىــرت ظىــمگین لــاظتً ٌ ةاٜــخ تٍ٩یــت ؿٌشی ـً شامیــت اف ٔاٰتــان ػؿ لــٕض ذام ٝـً
میوٍػ .فیـا مـػٳ ٍ٨ای ائتال ٣ؿا ػومن ػانمتً ٌ ٔتیٝتـا اف کمـانی کـً ةـا ػومنانىـان
میذنگنؼ شامیت میکننؼ .آنيا تإکیـؼ کـػنـؼ شمالـیت مــػٳ مصٱـی ةـً ٜمٱیـات ىـای
تالوی ٍ٨ای امنیتی ا١٤ان ةمیاؿ کمرت الت نمتت ةً ٜٱمیات ىای ٍ٨ای ائتال.٣
یک تن اف اورتاک کننؼ گان ػؿ مراٰن گ٥تگٍ ػؿ این فمینً چنین ا٘ياؿ نٙـ کـػ:

تخعیع نظؽ ،اىالرات و تغییؽات ظؼ پالیقی و تنکیل مىؼای ىلس والیتی :ت٩ـیتا متـامی
ا٤ـاػی کً ػؿ گ٥تگٍىای گـٌپی ،مٍاشتًىا ٌ رسٌی نٙـیات اورتاک کـػنؼ ةـً ایـن ةـاٌؿ
ةٍػنؼ کً "ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ" ٝ٤ٱی یک پـٌگـاٳ ناکاٳ ٌ وکمت ظـٍؿػه الـت ٌ
وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٝ٤ٱی نیق یک وٍؿای ناکاؿآمؼ الت ٌ آنيا تٍامننؼی کاؿ ةــای ٌـٱض ؿا
نؼاؿنؼ .آنيا پیىنياػ کـػنؼ کً اگـ ػٌٰت ٌاٝ٨ا ظٍاىان آٌؿػن ٌٱض الت ،ةایؼ مـػٳ مصـٲ
ؿا ػؿ پـٌگـاٳ اػ٠اٳ کنؼ معٌٍٍا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ٜٱامی ػینی ؿا.
یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ این فمینً چنین گ٥ت:

یکی اف ذٍانان  ٍّٜذام ًٝمؼنی ػؿاین ةاؿه گ٥ت:
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پؽوگؽام های اكتياظی و انکنافی و فؽىت های حعیع :اکرث اورتاک کننـؼه گـان نگـانـی
ظٍػ ؿا ػؿ مٍؿػ ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ػؿ لٕض ٌالیت اةـاف کـػه ٌ این مىکٲ ؿا ةـً ٜنـٍان یکـی
اف ٍٜامٲ اٌٱی اػامً منافٜات ذاؿی ةـومـػنؼ٩٤ .ـ مـػٳ ؿا مرتٍؿ ةً ىـ کاؿی اف ذمٱـً
ٝ٤اٰیت ىای ِؼ ػٌٰتی میکنؼ .ةّٝی اف مـػٳ ةـای اینکـً ٜایـؼی ػاوـتً ةاوـنؼ ػؿ ایـن
منافٜات ليم میگیـنؼ ٌ ةـظی ػیگـ چٍن ٤کـ میکننؼ کـً ٜامـٲ ٩٤ــ ٌ ةـؼةعتی ىـای
مٍذٍػ آنيا ػٌٰت الت ٌ ،ةً این ةاٌؿنؼ کـً ةایـؼ ةــای اش٩ـا ٧ش٩ـٍ ٧ظـٍػ ٌ ظـتم ةـی
ٜؼاٰتی ٌ تتٝیْ ةا ػٌٰت ذنگیؼ.
ػؿ این مٍؿػ مـػٳ ةً ٤ـٌت ىای منالتی کً ٌالیت ٍٰگـ ػؿ اظتیـاؿ ػاؿػ اوـاؿه کـػنـؼ ٌ
گ٥تنؼ کً چنانچً ػٌٰت تٍذً کا٤ی ةً این ةعىيا ػاوتً ةاوؼ مـیتٍانـؼ ت١ییــات محتـت
فیاػی ؿا ػؿ فنؼه گی مـػٳ ایراػ کنؼ .این ةعي ىای وامٲ این مٍاؿػ الت:
معاظن غنی ظؼ فعس والیت :مـػٳ گ٥تنؼ کـً ػؿ ةعـي مٝـاػن ػؿ ٌالیـت ٰـٍگـ ػٌ نـٍٛ
مٝاػن ٌذٍػ ػاؿػ :ةـظی اف این مٝـاػن ةمـیاؿ کـالن ةـٍػه (محـٲ مٝـؼن مـن ٜینـک ػؿ
ٌٰمٍاٰی مصمؼ آ )ً٠کً نیافمنؼ رسمایً گؾاؿی کـالن ٌ ةٱنـؼ مـؼت مـیةاوـؼ ٌ نـٍ ٛػٌٳ
مٝاػن مٝاػن کٍچک ةا ةافػه فٌػ ةٍػه کً ػؿ ٠اٰث رسمایـً گـؾاؿی ىـای کٍچـک کٍتـاه
مؼت ٝ٤اٯ میگـػػ ٌ میتٍانؼ ػؿ کٍتاه مؼت فمینً اوت١اٯ ٌ ٍٜایؼ ؿا ةـای مـػٳ ٤ــاىم
لافػ.
یک تن اف ا٤ـاػ مصٱی اورتاک کننؼه ػؿ گ٥تامن چنین ا٘ياؿ نٙـ کـػ:

فؽىت های صىب کناوؼؾی و ةاغعاؼی :آنيا ا٘ياؿ ػاوـتنؼ کـً ٌالیـت ٰـٍگـ یـک ٌالیـت
فؿاٜتی الت .این ٌالیت ػاؿای فمین ىای شاٌٱعیق ،منـاة ٞآةـی ٤ــاٌان ،ذنگٱيـای انتـٍه ٌ
ةا٠يای میٍه ٤ـاٌان الت .چنانچً ػٌٰت ةـظی پـٌژہ ىای کنرتٯ ٌ مياؿ آةيای ذاؿی ؿا اذــا
کنؼ ،مـػٳ میتٍاننـؼ فمـین ىـای ةیىـرتی ؿا فیــ کىـت ةگیـنـؼ .ىمچنـین ةـً ٜٱـت ٜـؼٳ
مٍذٍػیت ٤اةـیکً ىای پـٌلن میٍه ٌ رسػظانً ىای ش ٚ٥میـٍه ذـات ػؿ لـٕض ٌالیـت
ٍٰگـ مـػٳ متایٲ ةً اػامً ةا٠ؼاؿی نؼاؿنؼ .ػٌٰت میتٍانؼ فمینً اوت١اٯ ةـای تٝؼاػ فیاػی اف
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ا٤ـاػ ذام ًٝؿا اف ٔـی ٪تٕتی ٪پـٌگـاٳ ىای فؿاٜتی ٌ ةا٠ؼاؿی ػؿ لٕض ٌالیت ایراػ کنؼ ٌ
اگـ مـػٳ و١ٲ ٌ ػؿآمؼ منالث ػاوتً ةاونؼ ىـگق ػلت ةـً ٝ٤اٰیـت ىـای ممـٱصانً ٜٱیـً
ػٌٰت منیفننؼ ٌ ػٌٰت ؿا شامیت میکننؼ .این کاؿ میتٍانؼ یـک گـاٳ ذـؼی ٌ مـٍجـ ػؿ ؿاه
ٌٱض ػؿ ٌالیت ٍٰگـ ةاوؼ.
تلىیت راکمیت كـانىن ورلـىق ةنــؽ :مــػٳ ٌالیـت ٰـٍگـ ػؿ ذـیـان ذٱمـات گـٌپـی،
مٍاشتًىا ٌ رسٌی نٙـات ،ػؿ مٍؿػ ِ ٦ٝشاکمیت ٨انٍن ٌ تعٕی ىـای ش٩ـٍ ٧ةرشـی
ػؿ گٍوً ٌ کناؿ ٌالیت ٍٰگـ نگـانی ىای ظٍػ ؿا اةـاف ػاوـتنؼ .آنيـا گ٥تنـؼ کـً ةــای یـک
شکٍمت ػاؿی ظٍب ،ایراػ ٌٱض ٌتٕتیـٜ ٪ـؼاٰت ،مـا نیافمنـؼ شاکمیـت ٨ـانٍن ىمـتیم.
شاکمیتی کً اف ٔـی ٪تٕتی ٪ذؼی ٍ٨انین ٌٍؿت میگیــػ ٌ ةــای اینکـاؿ نیافمنـؼ ػٌٰـت
ٍ٨ی ىمتیم .آنيا ىمچنین ػؿ مٍؿػ تعٕی ىای ش ٧ٍ٩ةرشی وـکایت کـػنـؼ کـً تٍلـٖ
ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿگیـ ػؿ منافٜـً ٌـٍؿت مـیگیــػ .مــػٳ اف ایـن ٌِـٝیت ظمـتً ةٍػنـؼ ٌ
میتٍان این ظمتگی ؿا ػؿ ذمالت یک تن اف ذٍانان ٌٰمٍاٰی ةـه کی ةـک کـً ػؿ ذـیـان
گ٥تامن ٌٱض ةیان کـػ ػیؼ .اٌ گ٥ت:

آنيا پیىنياػ کـػنؼ کً م٥يٍٳ ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ ػؿ ةین ٍ٨ای امنیتی ا١٤ان اؿت٩اء پیؼا کنؼ.
آنيا ةایؼ ةؼاننؼ کً ش ٧ٍ٩مـػٳ چیمت ٌ آنيا چـا ٌ چگٍنً ةایؼ اف ش ٧ٍ٩مـػٳ ػ٤اٛ
کننؼ .آنيا ةایؼ اشرتاٳ ةً ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا ةیىرت ٤ـا گـ٤تً ٌ مـاٜات کننؼ.
یک تن اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ةً ظٍةی ةً این مٍٍِ ٛاواؿه کـػه ٌ گ٥ت:
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یک تن اف ظٍاىـان اورتاک کننؼه ػؿ گ٥تامن نیق چنین گ٥ت:

 .5پیننهاظات منضً مؽظم
ػؿ ذـیان متاشحات ٌ گ٥تامن ىا ،مـػٳ پیىنياػات مىعَ ؽیٲ ؿا ػؿ ؿالتای ؿلیؼن ةً
ٌٱض پایؼاؿ اف ٔـیٝ٤ ٪اٰیت ىای مٍجـ ػٌٰت ،نياػىای ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی  ٌ،ةا
ػؿ نٙـ گـ٤نت ٜٱٲ الالی منافٜات ػؿ ٌالیت ٍٰگـ ،اؿائً کـػنؼ:
اىالرات افافی ظؼ اؼگانهای ظولتی مزلی
ظؼ ةضه رکىمت ظاؼی صىب )1( :تٝیینات ؿىربی ٌالیت ٌ پمت ىای کٱیؼی نتایؼ
رص ٣ةـ الاك مالشٙات لیالی ةاوؼ ،ةٱکً ةایؼ ةـ الاك وایمتً لاالؿی ٌ تٍامننؼی
ةاوؼ؛ ( )2ةایؼ یک مکانیقٳ ٌاٝ٨ی ٌ ذؼی متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ اػاؿی ایراػ گـػػ؛ ( )3ػٌٰت
ةایؼ مکانیقٳ مصٱی شٲ اظتال٤ات ؿا اؿت٩اء ػاػه ٌ لٝی ةً شٲ منافٜات مصٱی اف ٔـی٪
وٍؿاىای مصٱی وؼه ٌ ةقؿگان ٍ٨می ػؿ پـٌگـاٳ ٌٱض ػظیٲ وٍنؼ.
ظؼ ةضه نظامی )1( :اٌالشات الالی ػؿ پٍٰین مصٱی ٌ نٙاؿت ذؼی اف ٝ٤اٰیت ىای
آنيا؛ ( )2ا٤قایي تٝؼاػ ٍ٨ای پٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی مٱی ػؿ متاٳ لاشات ٌالیت؛ ( )3تٍذً
ةیىرت ٌ ذؼی تـ ةً ش ٚ٥ذان ا٤ـاػ مٱکی تٍلٖ ٍ٨ای امنیتی مٱی ا١٤ان معٌٍٍا اؿػٌی
مٱی؛ ( )4تٍٜ ٦٨مٱیات ىای ٍ٨ای ائتال ٌ ٣متـکق ٍ٨ای ائتال ٣ةـ شامیت تعنیکی ٌ
ٍٰذمتیکی ٍ٨ای ا١٤ان.
تلىیت راکمیت كانىن ورلىق ةنـؽ )1( :أمینان اف ا٤قایي آگاىی ٜامً ػؿ مٍؿػ
ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ اؿفويا ٌ الالات آن؛ ( )2تٕتی٨ ٪انٍن ٌ نٙاؿت ٍ٨ی اف تٕتی ٪آن؛ ()3
آگاىی ػىی ةـای ٍ٨ای نٙامی ا١٤ان ٌ اّٜای وٍؿای ٌٱض ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةرش ،اؿفهىا
ٌ الالات آن ةـای أمینان اف شامیت اف ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ذـیان ٝ٤اٰیت ىای آنان.
تخعیع نظؽ ،اىالرات و تغییؽات ظؼ پالیقی و تنکیل مىؼای ىلس والیتی )1( :انصالٯ
وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٝ٤ٱی ٌ ت١ییـ الرتاتیژِی پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ؛ ( )2ػظیٲ کـػن
ٜٱام ،ةـفگان ٍ٨می ،ذام ًٝمؼنی ٌ ا٤ـاػ نیکناٳ ػؿ پـٌلً ٌٱض؛ ( )3کاؿ ةیىرت ػؿ ةعي
آگاىی ٜامً ةـای ٌٱض ( )4تؼٌیـ ةـنامً ىای آگاىی ػىی پیـامٍن ٌٱض .
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تىحه ةه پؽوگؽام های اكتياظی و انکنافی و فؽىت های مىحىظ )1( :تٕتی ٪پـٌژہ ىای
رسمایً گؾاؿی کٍچک ػؿ ةعي مٝاػن ةـای ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی؛ ( )2مياؿ ٌ کنرتٯ
آةيای ذاؿی ةـای انکىا ٣کىاٌؿفی ػؿ لٕض ٌالیت؛ ( )3ایراػ کاؿظانً ذات پـٌلن
میٍه ٌ رسػظانً ىای ش ٚ٥میٍه ذات ةـای انکىاٌ ٣نٝت ةا٠ؼاؿی .
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نلنه والیتی ةؽای ىلس
والیت غؿنی
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض ٤رشػه ای اف یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ ممایٱی ؿا ةً مٝـ٤ی میگیـػ
کً ػؿ ذـیان مىٍؿتىا ةً وکٲ مىٍؿت ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ
رسٌی نٙـیات ةا مناینؼگان مـػٳ ػؿ ٌالیت ٠قنی ؿاه انؼافی گـػیؼ .این مىٍؿتىا اف
ٔـ ٣لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ؿاه انؼافی ٌ اف ذانث ٌاشؼ ش ٧ٍ٩ةىــ یٍناما تميیٲ
گـػیؼ .این مىٍؿتىا ػؿ ٌالیت ٠قنی منصیخ ةعىی اف مـشٱً  11گ٥تگٍ ىای مـػٳ کً
تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً
منٍٙؿ نٙـظٍاىی ةیي اف  45۱۱تن ا١٤ان ٜاػی ؿاه انؼافی وؼه تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی
ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ ٌالیت) ٔـس گـػػ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیه ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت ٠قنی ػؿ ذنٍب رش ٧ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ ةا ٌالیات پکتیا ٌ ٍٰگـ ػؿ وامٯ
رش ،٧ةا پکتیکا ػؿ ذنٍب رش ،٧ةا فاةٲ ػؿ ذنٍب ٠ـب ،ةا ػایکنؼی ٌ ةامیان ػؿ وامٯ
٠ـب ٌ ةا ٌؿػک ػؿ وامٯ ىم مـف میةاوؼ .این ٌالیت مماشتی ةـاةـ ةا  23378کیٱٍمرت
مـة ٞػاؿػ .ةیىرت اف نٍ ٦یا ( 6۱ػؿٌؼ) این ٌالیت کٍىمتانی ٌیا نیمً کٍىمتانی
میةاوؼ ٌ لاکنین آنيا ؿا ىقاؿهىا تىکیٲ میػىؼ ٌ اما ( 36ػؿٌؼ) ػیگـ یا ةیىرت اف یک
لٍٳ ٠قنی ؿا اؿاِی ىمٍاؿ ٤ـاگـ٤تً کً اکرثا ً اٍ٨اٳ پىتٍن ػؿ آن لاکن میةاونؼ .ػؿ ٠قنی
ا٨ٱیت ىای تاذیکىا ٌ کٍچیىا نیق فنؼگی میکننؼ٠ .قنی ػؿ ممیـ ذاػه الرتاتیژیک ٌ
ميم ا٨تٍاػی (واىـاه )1کاةٲ ٌ ٨نؼىاؿ ٨ـاؿ گـ٤تً ٌ اف نٙـ تاؿیعی یکی اف مـاکق
ا٨تٍاػی میان این ويـىا ةٍػه الت.
ذمٝیت ٠قنی شؼٌػ یک میٱیٍن ن٥ـ تعمین فػه وؼه الت .ا٨تٍاػ ٠قنی ٜمؼتإ فؿاٜتی
میةاوؼ ٌ اما مناة ٞمٝؼنی نیق ػاؿػ کً تا ىنٍف التعـاد نىؼه الت .ػؿ ٠قنی  ٖ٩٤ػٌ
کاؿظانً ةقؿگ منک ٌ چاکٱیت ٌذٍػ ػاؿػ .اکرث ٝ٤اٰیت ىای تراؿتی ٠قنی ػؿ ةعي
مصٍٍالت فؿاٜتی ٌ ماٰؼاؿی میةاوؼ ٌ فؿاٜت ةقؿگرتین یا  57ػؿٌؼ منت ٞػؿآمؼ
ظانٍاػهىا ؿا تىکیٲ میػىؼ .پٍٯ اؿلاٯ وؼه تٍلٖ مياذـین اف ظاؿد نیق یکی اف مناةٞ
ٜمؼه ٜایؼاتی ةـای لاکنین ٠قنی میةاوؼ.
امنیت ػؿ ٌالیت ٠قنی ،ةً ٜٱت شٍّؿ ٨اةٲ تٍذً ٔاٰتان ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ چنؼین
ٌٰمٍاٰی این ٌالیت وکننؼه میةاوؼ .ػؿ ذـیان انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی  ،2۱14ةعأـ
شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ نا ؤمنی مـاکق ؿؤی گیـی ػؿ چنؼین ٌٰمٍاٰی ٠قنی ممؼٌػ
مانؼنؼ.
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ػؿ لاٯ ٠ 2۱13قنی ةً مؼت یکماٯ ةً ٜنٍان پایتعت ٤ـىنگ الالمی آلیا اف لٍی
لافمان ةین املٱٱی آمٍفوی ٌ ٤ـىنگی الالمی ( )ISESCOانتعاب گـػیؼ.

 .3تزلیل و تخؿیه حنگ :انىاع و عىامل حنگ
انىاع عمعه و ةاؾیگؽان :اکرث اورتاک کننؼگان ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ کً ةین ػٌٰت ا١٤انمتان
کً اف ٔـ ٣نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی شامیت میوٍػ ٌ وٍؿوگـی ةً ؿىربی ٔاٰتان
میةاوؼ ؿا منصیخ ذنگ ممٱصانً ونالایی کـػنؼ .ةً گ٥تً مـػٳ ةافیگـان ٜمؼه ذنگ
ةً ػٌ گـٌه ت٩میم میوٍنؼ :ػٌٰت ا١٤انمتان ،نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ نیـٌىای نٙامی
ةین املٱٱی اف یکمٍ؛ ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت (ٜمؼتإ ٔاٰتان) اف لٍی ػیگـ .ا٤قٌن ةـآن ،تني
ىای ٍ٨می اکرثاً ةاٜخ ةـٌف ظىٍنت ػؿ لٕض مصٱی میگـػػ کً ا٠ٱتاً اف ٔـٜ ٣نارص
ِؼ ػٌٰت ٌ م٩امات ػٌٰتی اف آن ةـای اىؼا ٣وعٍی وان ةيـه ةـػاؿی میوٍػ.
٨ؼؿت ىای منٍٕ٩ی ىم منصیخ ٍٜامٲ ٝ٤اٯ ذنگ ػؿ ٌالیت ٠قنی ػیؼه میوٍػ .نٍ٥ؽ
کىٍؿ ىای ظاؿذی ةعًٍٍ نٍ٥ؽ پاکمتان ػؿ ذنگ ا١٤انمتان اف نگـانی ىای ىمیىگی
ٌ ٜمؼه ػؿ میان اورتاک کننؼگان میةاوؼ ٌ ةً نٙـ آنيا مـػٳ ا١٤انمتان ٨ـةانی ذنگ
میان ةافیگـان ظاؿذی وؼه انؼ .ػؿ این اؿتتآ یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک
چنین میگٍیؼ:

پیرشفت های ةعفت آمعه ظؼ والیت غؿنی اؾ فال  2001ةعینقى :اکرث اورتاک کننؼگان
ؿٌی ممیـ یا ذيت ىای کً ا١٤انمتان ٔی آن ػؿ یک ػىً اظیـ پیرش٤ت منٍػه ،تٍا٪٤
نٙـ ػاؿنؼ :آمٍفه ،تکنٍٍٰژی ٌ اؿتتأات ،ةافلافی ذاػهىا ٌ ػیگـ فیـلاظت ىا ،تٍل،ًٝ
ش ٧ٍ٩فنان ٌ ایراػ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ىمً ػؿ ؿػی ٦نعمت ٨ـاؿ ػاؿنؼ .ةـ الاك
گ٥تً اورتاک کننؼگان ،ؿٌاةٖ ةین املٱٲ ،تٍل ًٝا٨تٍاػی ،شؾٔ ٣اٰتان اف ػٌٰت ،آفاػی
ةیان ،انت٩اٯ ممئٍٰیت ىای امنیتی اف نیـٌىای ةین املٱٱی ةً نیـٌىای ا١٤ان ،ایراػ نياػ
ىای ػمٍکـاتیک ٌ ٌصت ،اف ذمٱً ٜـًٌ ىای ػیگـیمت کً ا١٤انمتان ػؿ آن پیرش٤ت
ػاوتً الت.

 11گـٌه متمـکق کً ةا رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای مـػ مـػٳ کً اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةٍػنؼ ةـگقاؿ وؼ.
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رشکت کننؼگان ،ت٩ـیتا ،ةً ات٥ا ٧آؿا ( 9۱ػؿٌؼ) ةً آمٍفه ةً ٜنٍان لاشً ای اواؿه کـػنؼ
کً ٠قنی ػؿ آن واىؼ ميمرتین پیرش٤ت ظٍػ ةٍػه الت .ػٌ لٍٳ اورتاک کننؼگان اف
پیرش٤تی کً ػؿ فمینً اٜامؿ مرؼػ ذاػهىا ٌٍؿت گـ٤تً لتایي کـػنؼ .لاشات ػیگـ
ىمچنان ،ةصخ ةـانگیق ةا٨ی مانؼه ٌ تنيا  1۱ػؿٌؼ مـػٳ گ٥تنؼ کً ػؿ فمینً آفاػی ةیان
ةيتٍػ شاٌٲ وؼه ٌ  5 ٖ٩٤ػؿٌؼ اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً امنیت ةيتٍػ یا٤تً الت.
ةً ىمً شاٯ ،ةـظی اف این پیرش٤تىا ةایؼ ةا اشتیآ اؿفیاةی وٍنؼ .ةا ٌذٍػ آن کً
اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً آمٍفه ا١٤انىا ػؿ ػه لاٯ اظیـ ةٍٕؿ ٨اةٲ مالش ًٙای
ةيرت وؼه الت اما ةً گ٥تً اورتاک کننؼگان نتٍػ آمٍفه یا ٌذٍػ "ذياٰت" ٌ ةی لٍاػی
یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ ػؿ لٕض مصٱی ٌ رسارسی ػؿ ا١٤انمتان میةاوؼ.
ػؿ مٍؿػ پیرش٤ت شاٌٲ وؼه ػؿ فمینً تٍل ،ًٝگـچً ةمیاؿی اف رشکت کننؼگان ػؿ این
ةاؿه ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٠قنی نمتت ةً یک ػىً ٨تٲ تٍل ًٝیا٤تً تـ وؼه الت ،اما ىنٍف
ىم آنىا ةً گٍنۀ ػٌامؼاؿ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی ٌ کمتٍػ ٤ـٌت ىا ،ىمچنان
ذنگىا ؿا ػؿ این ٌالیت ػامن میفنؼ.
رس انراٳٜ ،ٱی اٰـ٠م اورتاک یک لٍٳ اورتاک کننؼگان کً ػؿ رسٌی کً پالغ ػاػنؼ ةؼین
ةاٌؿ انؼ کً ایراػ ٌ تٍ٩یت نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان یکی اف ػلتأٌؿػ ىای ميم
ا١٤انمتان ػؿ یک ػىً گؾوتً میةاوؼ ،ةمیاؿیىا ةؼین ةاٌؿنؼ کً ِ ٦ٝنیـٌ ىای
امنیتی مٱی ا١٤انمتان یکی اف ٜٱت ىای ذنگ ػؿ ٌالیت ٠قنی ؿا تىکیٲ میػىؼ.
مفهىم امنیت ظؼ والیت غؿنی :ىـ چنؼ رص 5 ٣ػؿٌؼ اورتاک کننؼگان رسٌی اف امنیت
ةً ٜنٍان ػلتأٌؿػ ةـای ٌالیت ٠قنی یاػ آٌؿ وؼنؼ ٌ  55ػؿٌؼ آنان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً
ٌالیت ٠قنی ػؿ این اٌاظـ ىیچگاىی امن نتٍػه الت ،اورتاک کننؼگان ةـظی اف
ٌٰمٍاٰیىا میگٍینؼ کً امنیت ػؿ لاشات وان ةً ٌٍؿت ٨اةٲ مالش ًٙةيتٍػ یا٤تًٌ 12
ةاٜخ وؼه کً ػؿ لایـ ٜـًٌىا نیق ةيتٍػی شاٌٲ گـػػ:

ٍٔ 12ؿی کً این نٙـ ػؿ لاٯ  2514/2513جتت وؼه الت این ،نٙـیات ىامن ٌ٨ت ؿا ةافتاب میػىؼ ،اما ةایؼ
تٍذً ػاوت کً امنیت اف لاٯ  2514ةؼینمٍ ػؿ رستارس ا١٤انمتان ةؼتـ وؼه الت.
 13گـٌه متـکق ةا اورتاک ٔت ً٩ذٍان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ةـگقاؿ گـػیؼ.
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گ٥تً میوٍػ کً اٜقاٳ نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان تإجیـ محتتی ؿٌی امنیت ٌ تامین
ش ٧ٍ٩ةرشی مـػٳ ػؿ ٌالیت ٠قنی ػاوتً الت:

ةً ىمً شاٯ ةایؼ ظأـ نىان لاظت کً ةـظی اف اورتاک کننؼگان میگٍینؼ کً آنىا ػؿ
شکٍمت ٔاٰتان اف امنیت ةيرتی ةـظٍؿػاؿ ةٍػنؼٔ .ی نٙـ ظٍاىی آفاػی کً ةا اورتاک
کننؼگان ٌٍؿت گـ٤ت ،این مٍٍِ ٛمیتٍانؼ ٍٔؿی تٝتیـ وٍػ کً مـػٳ فمان ٔاٰتان ؿا
منصیخ شکٍمتی مالش ًٙمیکـػنؼ کً ش ٧ٍ٩مـػٳ (ةً ٌیژه ش ٧ٍ٩فنان ٌ آفاػی گىت
ٌ گؾاؿ) ػؿ آن شکٍمت مصؼٌػ ةٍػ ٌ ٜٱیً مـػٳ ٠یـ پىتٍن تتٝیْ ٌذٍػ ػاوت ٌٰی ػؿ
آن فمان ؿٌیاؿٌیی ٌ ٌ٨ای ٞامنیتی (تٝتیً ماین ىا ،ػؿگیـی ىای فمینی ٌ٠یـه) نمتت ةً
فمان ٝ٤ٱی کمرت مىاىؼه میىؼ .یک تن اف اورتاک کننؼگان ةً ٩٤ؼان تٍافن ػؿ ت٩میم
٨ؼؿت ػؿ گـٌه ىای مٱیتی ا١٤انمتان ػؿ شکٍمت ٔاٰتان اواؿه ػاوت

نیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ةاٌؿ ػاؿنؼ کً متاٳ نیـٌ ىای مٱی امنیتی ٌ نیـٌ ىای
نٙامی ةین املٱٱی ػؿ امنیت ٠قنی ن٩ي ميم ؿا ای٥ا میکننؼ .ةنا ةـگ٥تً اکرث اورتاک
کننؼگان ،اف ذمٱً نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ،نیـٌ ىای پٍٰین مٱی نیـٌی کٱیؼی
مصمٍب میوٍنؼٜ .ٱی اٰـ٠م آن ،ػؿ ذٱمات نٙـظٍاىی ةاف ،اورتاک کننؼگان ةیىرت اف
پٍٰین مصٱی ا٘ياؿ ظـلنؼی منٍػه ٌ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً اٜقاٳ پٍٰین مصٱی ػؿ ةيتٍػ
امنیت ٌٰمٍاٰی ىای وان ن٩ي کٱیؼی ػاوتً الت.

 14گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
ٔ 15اٰتان ٜمؼتاً ةً گـٌه ٍ٨می پىتٍن تٝٱ ٪ػاؿػ.
 16رشکت کننؼگان ناوناك ػؿ رسٌیٔ :ت ً٩ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی گیالن ،گـٌه  55-25لاًٰ میةاوؼ.
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اکرث اورتاک کننؼگان نقػیکی نیـٌ ىای پٍٰین مصٱی ؿا کً اف ذام ًٝمصاٙ٤ت میکننؼ،
ةً ٜنٍان مقیت کٱیؼی اةـاف منٍػنؼ

ةا ٌذٍػ آن ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان اف ّ٨ایای ةؼؿ٤تاؿی تٍلٖ پٍٰین مصٱی ا١٤انمتان
وکایت کـػنؼ:

 17گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
 18گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةـگقاؿ گـػیؼ.
 19گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةـگقاؿ گـػیؼ.

84

نلنه ىلس واليت غؿنی

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

امرتاک ؾنان ظؼ امىؼات عامه ظؼ والیت غؿنی :فمانیکً پـلیؼه وؼ کً آیا رشایٖ ةـای
مىاؿکت فنان ػؿ امٍؿات ٜامً ػؿ ٌالیت ٠قنی آماػه الت 4۱ ،ػؿٌؼ پالغ محتت ٌ 6۱
ػؿ ٌؼ پالغ من٥ی ػاػنؼ .ػؿ میان ػالیٲ کً چـا رشایٖ تا ىنٍف آماػه نگـػیؼه ،اورتاک
کننؼگان ةً ٤ـىنگ مصا ًٙ٤کاؿانً مـػٳ٩٤ ،ؼان امنیت ٌ ةً شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ ٔاٰتان اواؿه
منٍػنؼ.
یکنت اورتاک کننؼگان فن تٍِیض ػاػ کً چگٍنً ٜنٝنات مصٱی فنان ؿا اف اورتاک ػؿ
ذام ًٝمان ٞمیوٍػ

عىامل حنگ ةً ؿ٠م تنٍ ٛذنمیتی ،لن ٌ مصٲ لکٍنت اورتاک کننؼگان (اف ػاني آمٍفان
ذٍان اناث اف مـکق ٠قنی گـ٤تً تا ةقؿگان ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ،)ٟگ٥تگٍىا نىان ػاػ کً
ؿٌی ٍٜامٱی کً ةاٜخ ذنگ ػؿ این ٌالیت ٌ ػؿ ا١٤انمتان میوٍػ ،ػؿک ٌ نٙـ مىرتک
ٌذٍػ ػاؿػ.اکرث اورتاک کننؼگان میان ٍٜامٲ ةاٍٰ٩ه مصٱی ٌ رسارسی ذنگ یک اؿتتآ
میةیننؼ :ػالیٲ ٜمؼه ذنگ ػؿ رسارس ا١٤انمتان اکرثؤ ىامن ػالیٱی الت کً ةً لتث آن
ذنگ ػؿ ٠قنی ذـیان ػاؿػ .ةً گ٥تً اورتاک کننؼگان شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت٩٤ ،ـ ٌ
ةیکاؿی ،نتٍػ تٝٱیم ٌ تصٍیٲ٤ ،ماػ ٦ِٝ ،نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ نياػ ىای ػٌٰت،
مؼاظٱً ظاؿذی ٌ تني ىای ٍ٨می ىامننؼ ىـ ن ًٕ٩ػیگـ ا١٤انمتان اف ذمٱً ٍٜامٲ ذنگ
ػؿ ٠قنی میةاوؼ.
ةیىرت اورتاک کننؼگان ( 7۱ػؿٌؼ) آنيا مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىممایً ؿا ةً ٜنٍان ميمرتین
ٜامٲ ذنگ ػؿ م٩ایمً ةا ػیگـ ٍٜامٲ ناٳ ةـػنؼ .نیم اورتاک کننؼگان ( 5۱ػؿٌؼ) ٤ماػ ٌ
ةی ٜؼاٰتی ػؿ میان ممئٍٰین ػٌٰت ؿا ةً ٜنٍان یک ٜامٲ ٜمؼه ذنگ نامیؼنؼ ،ػؿ

 25گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
 21گـٌه متـکق ةا اورتاک فنانی اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
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شاٰیکً یک لٍٳ ( 3۱ػؿٌؼ) ٜٱت ذنگ ؿا ةی ک٥ایتی ػٌٰت ػؿ تامین امنیت ػانمتنؼ.
 1۱( ٖ٩٤ػؿٌؼ) ػیگـ ةاٌؿ ػاؿنؼ کً ٜٱت ذنگ نتٍػ تالهىا ةـای ٌٱض میةاوؼ.
ٌ٨تی ػؿ مٍؿػ ٍٜامٲ اػامً ذنگ رسٌی انراٳ وؼ ،ةیىرت اورتاک کننؼگان ( 6۱ػؿٌؼ)
ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا م٩رص اٌٱی میػانمتنؼ .ػٌمین پالغ مٝمٍٯ ( 35ػؿٌؼ) اورتاک
کننؼگان کىٍؿ ىای ىممایً ؿا م٩رص اػامً ذنگ ػؿ ا١٤انمتان میػانمتنؼ .تنيا یک
چياؿٳ اورتاک کننؼگان ( 25ػؿٌؼ) نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةً ٜنٍان ممئٍٯ اػامً
ذنگ ػانمتنؼ.
رضىؼ عنارص ضع ظولت :اکرث اورتاک کننؼگان شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٠قنی ؿا اف
ذمٱً ميمرتین ٍٜامٲ ذنگ میػاننؼ:

تٝؼاػ فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةً نتٍػ ةـنامً ٌٱض ػؿ میان ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً ٜنٍان
یک ٜامٲ ػیگـ اػامً ذنگ اواؿه منٍػنؼ:

فلؽ و ةیکاؼی :اکرث اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً ٩٤ـ ٌ ةی کاؿی ػٰیٲ ٜمؼه ذنگ ػؿ
٠قنی میةاوؼ .نتٍػ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی میتٍانؼ ذٍانان ؿا ةً لٍی پیٍلنت ةً
وٍؿوگـی ةکىانؼ ،فیـا این کاؿ ػؿآمؼ ا٨تٍاػی ةـای ظانٍاػه آنيا ؿا تإمین میمنایؼ:

 22ةصخ متمـکق گـٌىی ةا مـػان ذٍان اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ.
 23ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ لایـ ةاونؼگان ؽکٍؿ ٌٰمٍاٰی ػه یک؛
 24ةصخ متمـکق گـٌىی ةا مـػان ذٍان اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ.
 25ةصخ متمـکق گـٌىی ةا رسان ٍ٨می ٌ مـػان ذٍان اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا.ٟ
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ةـ الاك گ٥تً یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ،ا٤ـاػی کً اف ؿٌلتاىا ةً ويـ
مياذـت میکننؼ ،ػؿ ةـاةـ پیٍلنت ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةمیاؿ آلیث پؾیـ ٌ ممتٝؼ
میةاونؼ:

نتىظ تعلیم :اکرث اورتاک کننؼگان نتٍػ تٝٱیامت ؿلمی کً منرـ ةً ("ةیمٍاػی" ٌ
"ذياٰت" میوٍػ) ؿا ةً ٜنٍان ػٰیٲ ٜمؼه تىؼیؼ ذنگ ػؿ ا١٤انمتان ٌ ٠قنی میػاننؼ:

نتٍػ تٝٱیم ػٌ اجـ من٥ی ؿا ةتاؿ میآٌؿػ،نتٍػ تٝٱیم نً تنيا ةاٜخ میوٍػ کً ذٍانان ػؿ
ةـاةـ تٱ٩ین ٤کـی ٌ ا٤ـآ گـایی آلیث پؾیـ ةاونؼ ،ةٱکً مان ٞػلرتلی آنيا ةً و١ٲ نیق
میگـػػ ٌ ػؿ نيایت ةـای تإمین ػؿآمؼ ظانٍاػه ظٍػ انتعاب ػیگـی ذق پیٍلنت ةً
ٌ ٣ٍ٥وٍؿوگـی نؼاؿنؼ.
ذاٰث الت کً ػؿ مٍٍِ ٛتٝٱیم ةً یک تنا ْ٨آوکاؿ ةـ میظٍؿیم :اف یک لٍ ،پالغىا
نىان ػاػ کً تٝٱیم یکی اف ةقؿگرتین ػلتاٌؿػىای ا١٤انمتان ػؿ ػه لاٯ گؾوتً ةٍػه
الت ،اما اف لٍی ػیگـ نتٍػ ٤ـٌت ىای تٝٱیمی ةً ٜنٍان یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ
نامیؼه میوٍػ .ةناةـین میتٍان چنین التنتآ کـػ کً ةً ؿ٠م پیرش٤ت ٜمؼه ىنٍف ةعي
ىای ةقؿگی اف ذام ًٝا١٤انی لٕض الفٳ تٝٱیمی ٌ تصٍیٱی نؼاؿنؼ یا ػلرتلی ةً و١ٲ ؿا
ةٝؼ اف امتاٳ تصٍیٲ ػاؿا منیةاونؼ تا ةتٍاننؼ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی پیؼا کـػه ٌ ذٍانان ؿا
ػؿ ةـاةـ تٱ٩ین ٤کـی ٌ ا٤ـآ گـایی مصاٙ٤ت مناینؼ.
فقاظ و نتىظ راکمیت كانىن :اورتاک کننؼگان ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا آٍٰػه ةً ٤ماػ ٌ ناکاؿا
تٱ٩ی میکننؼ ،آنان میگٍینؼ کً این ػٌٰت مرشٌٜیت ٌ شامیت ظٍػ ؿا فیـ لٍاٯ ةـػه ٌ
ةعىی اف ذمٝیت مـػٳ ؿا ةً وٍؿه گـی مرتٍؿ میلافػ .مـػٳ ،ىمچنان اف نٙاٳ ٜؼٰی
ا٘ياؿ ٜؼٳ ؿِایت منٍػنؼ ٌ م٩امات این لیمتم ؿا ةً اظؾ ؿوٍت متيم کـػنؼ .ا٤قٌن ةـ
آن ،ةـ الاك گ٥تً مـػٳ ،ظٍیي ظٍؿی ػؿ م٩ـؿیىا ػؿ نٙاٳ ػٌٰتی منرـ ةً مصـٌمیت
 26ةصخ متمـکق گـٌىی ةا مـػان ذٍان اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ.
 27ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ػظرتان ٰمیً ٌ ػانىرٍیان ػانىگاه ػؿ ويـ ٠قنی.
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ةعي ٜٙیمی اف ذام ًٝاف پؾیـه ػؿ م٩ـؿیىا ػؿ التعؼاٳ گـػیؼه ٌ ةاٜخ ایراػ
٩ٜؼهىا ٌ وکایات میگـػػ کً اف آن وٍؿویان ةيـه ةـػاؿی میکننؼ.

ظٍیي ظٍؿی ةاٜخ ةؼتـ وؼن ممئٱً ةی کاؿی ةـای ذٍانان میوٍػ .یک مـػ ذٍان
اورتاک کننؼه اف ٌٰمٍاٰی ػه یک چنین میگٍیؼ:

ا٤قٌن ةـ آن ،ةیىرت اورتاک کننؼگان ِ ٌ ٦ٝةی ک٥ایتی ػٌٰت ػؿ تإمین شاکمیت ٨انٍن
ؿا یک ٜامٲ ٜمؼه ذنگ میػاننؼ ٦ِٝ .ػٌٰت ا١٤انمتان نً تنيا ةاٜخ نا ؤمنی ةٱکً
ةاٜخ اف ةین ؿ٤نت اٜتامػ مـػٳ ٌ ػؿ  ٍُٜةاٜخ شامیت ٌلیٝرتی اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
میگـػػ .این ِ ٦ٝةٍٍؿت ظاً ػؿ لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی آوکاؿ میةاوؼ.

 28ةصخ متمـکق گـٌىی ةا یک مـػ ذٍان اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ.
 29ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک،
 35ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک،
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اٜقاٳ نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان تإجیـ محتتی ؿٌی ٌٱض ػاوتً التٰ ،یکنٍٔ ،ؿی
کً اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ،م٩ـؿی ىا ،آمٍفه ٌ تريیق آنىا ةـای تإمین امنیت مـػٳ
کا٤ی منیةاوؼ.
مناؾعات كىمی :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان نگـان تنيىا ػؿ میان گـٌه ىای ٍ٨می ةٍػنؼ
کً این تنيىا ةاٜخ ةـٌف ظىٍنت ػؿ ٌالیت ٠قنی میوٍػ .اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً
گـٌه ىای ٍ٨می ا٠ٱتاً ةا ىم ػؿگیـ منافٜات ظىٍنت آمیق میوٍنؼ .گـٌه ىای ٍ٨می
٠اٰتاً ةً ػٌٰت یا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ذيت کمث شامیت مـاذ ًٝمیکننؼ ،ؿٌی این ػٰیٲ
منافٜات ٍ٨می ٌ ػؿ نيایت اظتال٤ات ٍ٨می یک ةعي ذؼاناپؾیـ ذنگ یا ػؿگیـی رسارسی
میةاوؼ.
معاصالت صاؼحی :اکرث اورتاک کننؼگان ةً نٍ٥ؽ کىٍؿ ىای ىممایً ةً ٜنٍان یک ٜامٲ
ٜمؼه ػؿ تىؼیؼ ذنگ اواؿه منٍػنؼ .ةـ الاك گ٥تً اورتاک کننؼگان کىٍؿ ىای کً ػنتاٯ
منا ٞ٤ا٨تٍاػی ظٍیي ىمتنؼ ػؿ تىؼیؼ ةی جتاتی ػؿ ا١٤انمتان ن٩ي ػاؿنؼ .اورتاک
کننؼگان ةؼین ةاٌؿ انؼ کً اف لتث شامیت ىممایً ىای منٍٕ٩ی الت کً ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ٌٱض ؿا ػؿ ٌالیت ٠قنی ةـىم میفننؼ .ظیٱیىا پاکمتان ؿا متيم ةً تإمین پایگاه
ؤمن ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰت منٍػنؼ تا شمالت ظٍػ ؿا ػؿ ا١٤انمتان لافمانؼىی کننؼٌ ،
ةّٝیىا میگٍینؼ کً پاکمتان ةـنامً ىای تتٱی١اتی ةـ ِؼ ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ ةین
مياذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان پعي میکنؼ:

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةً ػلت ػاونت ػؿ ةی جتاتی
ذيت تّمین شٍّؿ وان ػؿ ا١٤انمتان متيم میکننؼ.
ةيـ شاٯ ،لایـ اورتاک کننؼگان مٍا ٪٤نتٍػنؼ ٌ ظٍالتاؿ شٍّؿ ٝ٤اٯ تـ نیـٌىای نٙامی
ةین املٱٱی وؼنؼ .یک ػظرت ظانم ػاني آمٍف اف ٌٰمٍاٰی ناٌؿ ةاٌؿ ػاوت کً "اگـ نیـٌ
ىای ةین املٱٱی محٲ ةاؿ اٌٯ وان کً ٔاٰتان ؿا اف ٨ؼؿت ػؿ ا١٤انمتان لا ٖ٨کـػنؼ ٝ٤اٯ
 31ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک،

89

نلنه ىلس واليت غؿنی

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

لاظتً وٍنؼ ٌٱض ةمیاؿ ةً آلانی تإمین ظٍاىؼ وؼ" 32یک تن اف اورتاک کننؼگان
ىمچنان گ٥ت کً ظـٌد ٜماکـ ةین املٱٱی اف ا١٤انمتان ؿاه شٲ نتٍػه ٌ "ةؼٌن شٍّؿ
نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ذنگ ةـای ىمیىً اػامً ظٍاىؼ یا٤ت .ىیچ وانمی ةـای
ظتم ذنگ ةؼٌن شٍّؿ نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌذٍػ نعٍاىؼ ػاوت .ظـٌد ٜماکـ
33
ؿاه شٲ منیةاوؼ".
تتعیض :تتٝیْ نیق اف ذمٱً ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ ػؿ ا١٤انمتان میةاوؼ .یک اورتاک
کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟچنین میگٍیؼ:

ظعاوی ؾمین :اکرث اورتاک کننؼگان ةا اواؿه ةً اظتال٤ات مصٱی کً ةً ٜٱت ؿ٨اةت ةـ رس
ػلرتلی ةً مناة( ٞآب ،فمین فؿاٜتی ٌ ذنگالت) ةـٌف میکنؼ نیق اواؿه منٍػنؼ .ممئٍٰین
ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةرای تـٌیز ت٥اىم ٌ ىمقیمتی مماملت آمیق ػؿ میان
گـٌىای متعاٌم ،ةا شامیت اف یکی اف اٍ٨اٳ ػؿگیـ ػؿ یک اظتال ٣منا ٞ٤ظٍػ ؿا ػنتاٯ
میکننؼ ٌ ػؿ نيایت ةاٜخ تىؼیؼ ػؿگیـی ىای ظىٍنت آمیق میان اٍ٨اٳ میوٍنؼ.
فنت های ؾیانتاؼ ناپقنع :ةّٝی اف لنت ىای ٤ـىنگی نیق میتٍانؼ ةاٜخ تصـیک
ظىٍنت ٌ ذنگ وٍػ .یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟاین گٍنً تٍِیض ػاػ:

 32یک ػانىرٍی ػظرت اف ٌٰمٍاٰی ناٌؿ اف گـٌه  25-15لاًٰ،
 33ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک،
 34ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا،ٟ
 35ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا،ٟ
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اورتاک کننؼگان ةً افػٌاد ىای فٌػىنگاٳ ،افػٌاد ىای اذتاؿی ٌ ػیگـ لنت ىای فیانتاؿ
اواؿه منٍػنؼ کً ةاٜخ تىؼیؼ تني ػؿ لٕض مصٱی گـػیؼه ٌ ػؿ ظىٍنت رستارسی ػؿ
کٲ ٠قنی نیق ليم ػاؿنؼ.
نتىظ کافی معاؼـ ظینی ظؼ فعس غؿنی :اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی
پیٍلتً ا٘ياؿ میمنٍػنؼ کً نتٍػ کا٤ی مؼاؿك ػینی ػؿ ٠قنی ةاٜخ میوٍػ تا ظیٱی اف
أ٥اٯ ةـای اػامً آمٍفه ىای ػینی ةً پاکمتان ةـٌنؼ .ةً گ٥تً اورتاک کننؼگان ،ةؼةعتانً
ةّٝی اف این أ٥اٯ ةٍٍؿت ذنگرٍیان آمٍفه ػیؼه ةا ػیؼگاه ىای ا٤ـآ گـایانً ةً
٠قنی ةاف میگـػنؼ ٌ مـػٳ ؿا ةً شامیت اف وٍؿوگـی تىٍی ٪میکننؼ .ةا تٍذً ةً نٍ٥ؽی
کً ةقؿگان ػینی ةـ مـػٳ ٜاػی ػاؿنؼ ،اىمیت این ممئٱً ؿا منیتٍان ػلت کم گـ٤ت.
مـػان اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟاجـات ؿ٤نت کٍػکان ةـای تٝٱیامت ػینی ؿا ةً
ظاؿد اف کىٍؿ این گٍنً تٍِیض ػاػنؼ:

نلض رلىق ةنـؽ اؾ فىی نیؽوهای امنیتی افغان و نیؽوهای نظامی ةین املللی :ةّٝی اف
اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً مٍاؿػ ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ اف لٍی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةاٜخ
وؼه تا مـػٳ ةً لٍی وٍؿوگـی ؿٌی ةیاٌؿنؼ:

 36ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا،ٟ
 37ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک،
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ٜؼه ای اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ٜؼٳ آگاىی اف اؿفه ىای ٤ـىنگی ػؿ میان ممئٍٰین
نٙامی ظاؿذی ،ةاٜخ ناؿِایتی ةّٝیىا اف ٜمٱیات ىای نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی
میوٍػ:

عىامل ظیگؽ :ذؼا اف متاٳ ٍٜامٱی کً ػؿ ةاال ؽکـ وؼ ،اورتاک کننؼگان این رسٌی چنؼ
ٜامٲ ػیگـ ذنگ ػؿ ٠قنی ؿا نیق مىعَ منٍػنؼ؛ ماننؼ الت٥اػه اف مٍاػ معؼؿ ،نتٍػ
ٌشؼت ٌ یکپاؿچگیٜ ،ؼٳ ىمکاؿی ٌ گ٥تگٍ میان گـٌه ىای اذتامٜی ٌ ٠یـه.
"الت٥اػه اف مٍاػ معؼؿ ،ىمچنان ةاٜخ ةـٌف ذنگ میوٍػ .اٜتیاػ ةً چـك ٌ لایـ مٍاػ
39
نىً آٌؿ ىمچنان مـػٳ ؿا ٠ـُ تإمین ظـیؼاؿی مٍاػ معؼؿ ةً وٍؿوگـی میکىانؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ت٩ـیتإ ىمً اورتاک کننؼگان رسٌی ،ػؿک کٱی ٌ ٜمٍمی اف ٌٱض ػاؿنؼ کً متاٳ ٜنارص
متىکٱً ٌٱض ؿا وامٲ میوٍػ :نتٍػ ذنگ ٌ ظىٍنتٜ ،ؼاٰت ٌ ةـاةـی .تنيا یک ػىم
اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ػؿک آنيا اف ٌٱض  ٖ٩٤ةً نتٍػ ذنگ ٌ ظىٍنت مصؼٌػ
میوٍػ.
یک اورتاک کننؼه فن اف ٌٰمٍاٰی ذاٍ٠ؿی ػؿک ظٍػ اف ٌٱض ؿا این گٍنً ةیان منٍػ:

فرتاتیژی های رل حنگ و مناؾعات مزلی ظؼ والیت غؿنی :اف پالغ اورتاک کننؼگان
ٌاِض گـػیؼ کً آنىا ذنگ ػؿ لٕض ٌالیتی ؿا منصیخ ةعىی الالی ذنگ ػؿ رسارسی
ػؿ ا١٤انمتان میةیننؼ:

 38ةصخ متمـکق گـٌىی ةا فنان اف ٌٰمٍاٰی م٩ـ،
 39ةصخ متمـکق گـٌىی ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا،ٟ
 45یک ظانم اف ٌٰمٍاٰی ذاٍ٠ؿی،
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ةناةـاین ،پیىنياػات ةـای تامین ٌٱض ٌ امنیت ػؿ لٕض مصٱیٌ/الیتی منٝکن کننؼه ی
ا٨ؼاماتی الت کً ػؿ ٨ؼٳ نعمت ػؿ لٍٕس مٱی ٌ ةین املٱٱی اتعاؽ ٌ ػؿ ٌالیات تٕتی٪
گـػػ کً این ا٨ؼامات وامٲ متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ یا ظامتً ػاػن ةً مؼاظالت کىٍؿ ىای
ظاؿذی میةاوؼٜ .الٌه ةـ آن ،ةـظی اف این ا٨ؼامات ةایؼ ػؿ لٕض مصٱی اذـاء وٍػ تا ةً
نیافمنؼی ىای مىعَ ٌالیت ٠قنی ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ .ةً ىمً شاٯ ،ةّٝی اف این
ا٨ؼامات پیىنياػ وؼه ،میتٍانؼ ػؿ لٕض مصٱی تٕتی ٪گـػػ تا ةً نیافمنؼی ىای مىعَ
این ٌالیت ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ.
متاؼؾه علیه فقاظ و تؽوید پافضگىیی :رضٌؿت متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ ٌ تـٌیز شماةؼىی ػؿ
لٕض ٌالیت ا٨ؼامی الت کً اورتاک کننؼگان ىمٍاؿه آن ؿا ةً ٜنٍان ميمرتین گاٳىا ػؿ
تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی ومـػه انؼٍٔ .ؿی کً ٨تالً ةً ةصخ گـ٤تً وؼ ،م٩امات ٤الؼ
ػٌٰتی مان ٞاٜتامػ مـػٳ ةً ػٌٰت وؼه ،مىکالت ظٱ ٪کـػه ٌ ،انکىا ٌ ٣پیرش٤ت ؿا ةً
چاٰي کىیؼه کً این امـ اکرثا ً مـػٳ ؿا مرتٍؿ میلافػ تا ةا معاٰ٥ین ةپیٍنؼنؼ.
ظولت پافضگى و مناینعگان منتضث :ةً منٍٙؿ تامین ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ٠قنی،
ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان اواؿه منٍػنؼ کً نیاف الت تا شکٍمت ػؿ ٌالیت ٠قنی ةیىرت
تٍ٩یت گـػػ .یک ػٌٰت م٩تؼؿ ٌ شماةؼه میتٍانؼ امنیت ؿا تامین ،ةً مـػٳ ظؼمات
اؿائً ٌ ىمچنان ٜٱیً ّ٨ایای ٤ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػه متاؿفه کنؼ .یکی اف مٍٍِٜات
کٱیؼی ػؿ این فمینً اذـای ٜؼاٰت الت؛ ٌ این لاشً ی الت کً ةـای اٌالس ةنیاػی آن
مـػٳ ت٩اِا ػاؿنؼ تا فمینً ػلرتلی یکمان ةً ٜؼاٰت ٤ـاىم گـػیؼه ٌ اف مـاذ ًٝمـػٳ ةً
مصاکم ٔاٰتان ةـای کمث ٜؼاٰت ذٱٍگیـی ٌٍؿت گیـػ.
تٝؼاػ ةمیاؿ کمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً اف کاؿ اّٜای پاؿملان ٌالیت ٠قنی ػؿ
ؿاةًٕ ةً ٌٱض ٌ امنیت ؿِایت ػاؿنؼ .اکرثیت مـػٳ 7۱ ،ػؿٌؼ وان گ٥تنؼ کً ةاٌؿ نؼاؿیم
کً مناینؼگان پاؿملان ةـای ٌٱض ٌ امنیت ٌ تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ کاؿ کـػه ةاونؼ .ةصخ
ٜمؼه ؿٌی ٜٱمکـػ این مناینؼگان کً مرصٌ ٣تإمین منا ٞ٤ظٍػ وان انؼ متمـکق ةٍػ ،کً
این مناینؼگان گ٥تً میوٍػ کً اف اجـ ت٩ٱث انتعاب وؼه ٌ تٍامننؼی شامیت اف ٌٱض ؿا اف
این کً متاػا اف ٔـٜ ٣نارص ِؼ ػٌٰتی ىؼ٨ ٣ـاؿ نگیـنؼ ،نؼاؿنؼ.
ةهتىظ انکناف :اورتاک کننؼگان اف رضٌؿت انکىا ٣ةً ومٍٯ اؿائً التعؼاٳ ،آمٍفه ٌ
٠یـه ؿا منصیخ ٤اکتٍؿ ىای الالی ةـای تـٌیز ٌٱض ػؿ این ٌالیت یاػ آٌؿی کـػنؼ.
گـٌه متـکق ةا فنانی اف ويـ ٠قنی ةـگقاؿ گـػیؼ.

41
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ةـظی اف اورتاک کننؼگان پیىنياػ کـػنؼ تا تالهىا ةـای انکىا ٣ةایؼ ؿٌی فؿاٜت متمـکق
گـػػ .یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟگ٥ت:
ٳ
ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ىمچنان پیىنياػ کـػنؼ تا ةـنامً ىای آمٍفه شـٍ٤ی ،کٍؿك
ىای کمپیٍتـ ،کٍؿك ىای فةان ،پـٌژہ ىای ٜایؼاتی ٌ٠یـه ةً منٍٙؿ تـٌیز فمینً کاؿ
ؿٌی ػلت گـ٤تً وٍػ .اکرث آنان یاػ آٌؿ وؼنؼ کً تاله وٍػ تا ػؿ این ةـنامًىا تٍذً
ظاً ةاالی فنان ٌٍؿت گیـػ.
اورتاک کننؼگان اف شکٍمت مصٱی میظٍاىنؼ تا ةیىرت ةً امٍؿ تٍلٍٝی ةپـػافػ .آنىا
مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی ؿا کً ةیىرت اف ىمً ػؿ امـ ةافلافی ػؿ ٌالیت ٠قنی اوت١اٯ ػاؿنؼ
ونالایی کـػنؼ ٌ م٩امات شکٍمت مصٲ ػؿ ػؿذً ػٌٳ ٌ مٱٲ متصؼ ػؿذً لٍٳ ٨ـاؿ
گـ٤تنؼ.
گفتگى/مػاکؽات ةا عنارص ضع ظولت :اورتاک کننؼگان ا٠ٱتاً اف نیاف ةً گ٥تگٍ ةا ذٍانث
ػؿگیـ ػ٤ا ٛکـػنؼ .ةا ٌذٍػ آن ،آنىا میگٍینؼ کً چنین گ٥تگٍىا نتایؼ ػلتأٌؿػىا ػؿ
ٜـًٌ ش ٧ٍ٩فنان ؿا متإجـ لافػ .یکنت اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظت کً ةـای
تص ٪٩ؿٌنؼ مؾاکـه٨ ،ؼؿت ىای منٕ ً٩ةایؼ ػؿ ّ٨یً ػظیٲ لاظتً وٍنؼ تا ةاالی ٜنارص
ِؼ ػٌٰت ٤ىاؿ ةیاٌؿنؼ تا این ٜنارص اف ذنگ ػلت کىیؼه ٌ ةً میقمؾاکـه شارض وٍنؼ:

ػؿ مرمٍ ،ٛمیقان ؿِایت اورتاک کننؼگان اف نصٍه ٝ٤اٰیت وٍؿا ٌالیتی ٌٱض ةمیاؿ انؼک
میةاوؼ .اکرث انت٩اػات ٌ وکایات ػؿ ؿاةًٕ ةً مٍاؿػ ؽیٲ میةاوؼ :اّٜای کنٍنی وٍؿای
ٌالیتی ٌٱضٜ ،ؼٳ تاجیـ گؾاؿ ةٍػن وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ،شٍّؿ کمـنگ وٍؿای ٌالیتی
ٌٱض ٌ ىمچنان اتيامات متنی ةـ ظٍیي ظٍؿی ػؿ این وٍؿاٜ ،ؼٳ تٍانائی وٍؿا ػؿ وامٲ
لاظنت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً ؿٌنؼ ٌٱض ٌ این ٌاٝ٨یت کً ةّٝاً اّٜای این وٍؿا مامٍؿیت
وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ؿا نً ةٱکً منا ٞ٤وعٍی ظٍػ ؿا ػنتاٯ میکننؼٜ .ؼٳ تٍانایی این وٍؿا
 42گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
 43گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةـگقاؿ گـػیؼ.
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متنی ةـ ٜؼٳ ػلرتلی آن ةً لاشات مىعَ ةً ػٰیٲ نا امنی ،مٍاؿػی ةٍػ کً اکرثا ً اف
ٔـ ٣اورتاک کننؼگان یاػآٌؿی میوؼ.

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً اّٜای ٝ٤ٱی ةیٕـ٤ی الفٳ ةـای ذٱث ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةً ؿٌنؼ ٌٱض ؿا نؼاؿنؼ:

اورتاک کننؼگان ظٍاىان ٤ـاگیـ ةٍػن ةيرت وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ةٍػه ٌ پیىنياػ میکننؼ کً
رسان ٍ٨می ػؿ این وٍؿا وامٲ لاظتً وٍنؼ تا این وٍؿا اف نٍ٥ؽ ةیىرت ةـظٍؿػاؿ ٌ
ةیٕـ٤ی ظٍػ ؿا تٍ٩یت ةعىؼ.
ظصیل منىظن میانخی های مزلی ظؼ رل مناؾعات :اکرث اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشتًىا ٌ
ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اف ٝ٤اٰیت ىای میانریگـی مصٱی ةـای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت
٠قنی شامیت کـػنؼ .اگـ چً لاظتاؿ میانریگـی ةایؼ ةيتٍػ ةعىیؼه وٍػ ،اکرث اورتاک
کننؼگان میگٍینؼ کً تاؿیغ جاةت لاظتً کً چنین ا٨ؼامات میتٍانؼ ذٍانث ػؿگیـ ؿا ةً
ىم نقػیک لافػ.
یک ظانم اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟچنین گ٥ت:

 44گـٌه متـکق ىمـاه ذٍانان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ةـگقاؿ گـػیؼ.
 45یک ظانم اف ويـ ٠قنی،
 46گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةـگقاؿ گـػیؼ.
 47گـٌه متـکق ةا فنانی اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.

95

نلنه ىلس واليت غؿنی

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

اؼتلای فعس آگاهی ةؽای تؽوید ىلس :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةـنامً ىای آگاىی
ػىی ؿا ةً منٍٙؿ تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی پیىنياػ کـػنؼ .اف ةقؿگان ٍ٨می ٌ ٜٱامی
ػینی اکرثا ً ةً ٜنٍان منالترتین ا٤ـاػ ةـای ةً پیي ةـػن چنین ةـنامًىا یاػ میوٍػ.
رل و فيل تنه های كىمی ةه ممىل مناؾعات ؼوی ؾمین :اکرثیت اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ؿٌی فمین ةً ظأـ تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی رضٌؿی
میةاوؼ .گـٌه ىای ٍ٨می ٌ مٱیت ىای کً ػؿ منافٜات فمین ػظیٲ ىمتنؼ ،ةـای کمث
شامیت ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰت یا ةً ػٌٰت ؿٌی میآٌؿنؼ .آنيا [ٜنارص ِؼ ػٌٰت] ا٠ٱتاً ةً
ت٩اِای ا٤ـاػ ةا لالس یا انٍا ٛػیگـ مماٜؼتىا پالغ میػىنؼ کً این امـ نً تنيا اظتال٤ات
ٍ٨می ٌ ؽات اٰتینی ؿا شٲ ٌ ٍ٤ٲ نکـػه ةٱکً ةاٜخ گمرته ػؿگیـیىا نیق وؼه الت .شٲ
چنین ػؿگیـی ىأٍ ،ؿی کً اکرث اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ رضٌؿی ةٍػه ٌ ذقء الین٥ک
ػلتیاةی ةً ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی ةً وامؿ میؿٌػ.
تلىیت نیؽو های ملی امنیتی افغانقتان :اورتاک کننؼگان پیٍلتً ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةً
نیـٌ ىای امنیتی مٱی ٍ٨ی نیاف الت تا امنیت ؿا ػؿ ٌالیت ٠قنی تامین منایؼ .اکرث اورتاک
کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً امنیت ةا تٍ٩یت نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان (ةً ٌیژه
پٍٰین مصٱی ا١٤انمتان) ػؿ لاشات وان ةيتٍػ یا٤تً الت .تٍ٩یت این نیـٌىا ةایؼ نً
تنيا ةً مٝنی ا٤قایي کمیت (تٝؼاػ پـلٍنٲ)  ٌ 48تريیقات ةيرت  49ةاوؼ (کً ٠اٰتاً اف ٔـ٣
اورتاک کننؼگان ت٩اِا میگـػػ) ةٱکً ةایؼ ةً مٝنی آگاىی ةيرت اف ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ لیمتم
ىای مٝیاؿی پالعگٍئی نیق ةاوؼ تا اف ّ٨ایای لٍء الت٥اػه ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آمؼه ٌ
ةاٜخ  ٕٞ٨شامیت مـػٳ اف نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان نىٍػ .اورتاک کننؼگان
ت٩اِا کـػنؼ تا کاؿمنؼانی کً مـتکث لٍء الت٥اػه میوٍنؼ اف ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای مٱی
امنیتی ا١٤انمتان اظـاد گـػنؼ.
تلىیت ؼفانه ها :ؿلانً ىای ٍ٨ی نً تنيا ةاٜخ تٍ٩یت ػمٍکـالی اف ٔـی٤ ٪ـاىم آٌؿی
فمینً نٙاؿت ٌ انت٩اػ اف اذـاات ػٌٰت میوٍػ ةٱکً لٕض آگاىی مـػٳ ؿا نیق اؿت٩اء
ةعىیؼه ٌ آنىا ؿا اف ا٤ـآ گـائی نرات میػىؼ .یکنت اف اورتاک کننؼگان مـػ اف
ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟمٍٍِ ٛؿا چنین ةیان کـػ:

 48ما  ٍّٜ( 285پٍٰین مصٱی) ػاؿیم ،ةا آن کً ما تٝؼاػ  555تن ػؿظٍالت ػاػه ةٍػیم" گـٌه متـکق ةا اورتاک
رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ػه یک ةـگقاؿ گـػیؼ.
" 49
گـٌه متـکق ةاذٍانان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ
ةـگقاؿ گـػیؼ
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گقرتل معاؼـ مزلی :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةـ گمرته مؼاؿك مصٱی ػؿ متاٳ
ٌٰمٍاٰیىا ةً ٜنٍان اةقاؿی ذيت مان ٞؿ٤نت أ٥اٯ ةً مؼاؿك پاکمتانی  -ذاییکً آنىا
ومتىٍی م١قی وؼه ٌ شتی ةـای شمالت انتصاؿی آماػه میوٍنؼ  -تإکیؼ میٌؿفیؼنؼ .ةا
تٍذً ةً نٍ٥ؽی کً ؿىربان مؾىتی ةاالی مـػٳ ػاؿنؼ ،اىمیت این مٍٍِ ٛنتایؼ ػلت کم
گـ٤تً وٍػ .گمرته مؼاؿك مصٱی ػؿ منٕ ً٩میتٍانؼ ٤ـٌتی ةـای ةٱنؼ ةـػن لٕض
آگاىی ؿىربان مؾىتی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩فنان ةاوؼ.
تىكف معاصالت صاؼحی :اکرث اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼنؼ کً ظامتً ةعىیؼن ةً مؼاظالت
ظاؿذی ميمرتین ا٨ؼاٳ ةـای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت ٠قنی میةاوؼ؛ ٌ میپؾیـ٤تنؼ کً این
ا٨ؼامات ةایؼ تٍلٖ یک ةـنامً مٱی مٍؿػ شامیت ٨ـاؿ ةگیـػ .فمانی کً ؿٌی مؼاظالت
ظاؿذی ٌصتت ٌٍؿت گـ٤ت اکرث اورتاک کننؼگان ؿٌی مؼاظالت کىٍؿ ىای ىممایً
متـکق کـػنؼٰ ،یکن ةـظی اف اورتاک کننؼگان ؿٌی ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی اف
ا١٤انمتان نیق تاکیؼ ػاوتنؼٜ .ٱی اٰـ٠م آن ،تٍا ٪٤نٙـ کٱی ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ةمیاؿیىا اف
پیأمؼ ىای من٥ی ظـٌد نیـٌی ىای آیما ٣ىـاك ػاوتنؼ.
اظمینان اؾ انعکاـ مىاؾین رلىق ةرشی ظؼ ةؽنامه های ایخاظ ىلس :اکرث اورتاک کننؼگان
ٍٜا٨ث من٥ی ذنگ ؿا ةاالی ةـظٍؿػاؿی اف ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٌالیت ٠قنی مىاىؼه میکننؼ.
یکنت اف اورتاک کننؼگان مـػ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ چنین گ٥ت:

یکنت اف اورتاک کننؼگان ن٩ي ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ پالعگٍیی ؿا ػؿ ذٱٍگیـی اف ظىٍنت چنین
ةـذمتً لاظت:
 55گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
 51گـٌه متـکق ةاذٍانان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ةـگقاؿ گـػیؼ
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اورتاک کننؼهء ػیگـ گ٥ت کً آگاىی ٜمٍمی ةيرت اف ش ٧ٍ٩ةىــ میتٍانؼ ٜامٱی ةـای
ذٱٍگیـی اف ػؿگیـی ةاوؼ:

اکرث اورتاک کننؼگان رسٌی ( 85ػؿٌؼ) ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ظتم مٝا٤یت [اف
مرافات] مٍئٍنیت ػؿ تامین ٌٱض ػٌامؼاؿ کمک میکنؼ .این پالغ ػؿ مٕاة٩ت ةا لایـ
ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان الت کً ظٍاىان ةـکناؿی م٩امات نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان
وؼنؼ کً ػؿ ن ْ٩ذؼی ش ٧ٍ٩ةرشی ليیم ىمتنؼ ٌ نیق ظٍالتنؼ تا متاٳ ا٤ـاػی کً
ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا ن ْ٩کـػه انؼ ،اف پـٌلً ٌٱض ػٌؿ نگيؼاوتً وٍنؼ.
ةاؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس افغانقتان :ػؿ کٲ ،اورتاک کننؼگان میپؾیـنؼ کً نیـىای
نٙامی ةین املٱٱی ٌ ػٌٰت ا١٤انمتان اف ذمٱً مٍجـتین ٝ٤اٰین ةـای ایراػ ٌٱض ػؿ
ا١٤انمتان میةاونؼ.اما ،ظیٱیىا متاٳ ةافیگـان ؿا ػؿ تامین ٌٱض مٍجـ میػاننؼ .ةً گ٥تً
یک ػانىرٍی ػظرت اف ٠قنی:

اورتاک کننؼگان تـذیصاً ةً ػٌ نياػ ػٌٰتی (کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ٌ
ؿیالت امٍؿ فنان) منصیخ نياػ ىای ٝ٤اٯ ػؿ تامین ٌ تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٌالیت ٠قنی
اواؿه کـػنؼ ٌ ةً ت٩ٝیث آن اف نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ٌ اّٜای پاؿملان یاػ آٌؿی منٍػنؼ.
ىیچ یک اف اورتاک کننؼگان ؿىربان مؾىتی ٌ رسان ٍ٨می ؿا انتعاب نکـػنؼ ىـ چنؼ
اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ ىای آفاػ اف آنيا ىمٍاؿه ةً ٜنٍان مؼاٝ٤ین ٌٱض یاػ کـػنؼ .این
ت٥اٌت نٙـ ؿا میتٍان چنین تٝتیـ کـػ کً ىـ چنؼ ٜٱامی ػینی ٌ رسان ٍ٨می اف نٍ٥ؽ
ةاالیی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ ػؿ تامین ٌٱض ن٩ي تٝیین کننؼه ػاؿنؼ ،نیاف الت تا لٕض
آگاىی آنان اف ش ٧ٍ٩ةىــ ةیىرت اؿت٩اء یاةؼ.
 52یک مٝٱم اف ٔت ً٩اناث اف ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ٜمـی
 53گـٌه متـکق ةا اورتاک رسان ٍ٨می ٌ لایـ اّٜای ؽکٍؿ مـػٳ اف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةـگقاؿ گـػیؼ.
 54یک ػانىرٍی ػظرت اف ويـ ٠قنی ػؿ گـٌه لنی  15تا  2۱لاٯ.
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مـػٳ رسان ٍ٨می ٌ ٜٱامی ػینی ؿا منصیخ ا٤ـاػی میةیننؼ کً اف نٍ٥ؽ ةاال ةـظٍؿػاؿ ةٍػه
ٌ میتٍاننؼ ةً تـٌیز ٌٱض مٍجـ ةاونؼ .اما ،تٍامننؼی ةمیاؿی اف این ٝ٤اٰین کً ةتٍاننؼ
ةـای ٌٱض کاؿ کننؼ تٍلٖ شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی مٍؿػ تيؼیؼ ٨ـاؿ گـ٤تً الت.
اورتاک کننؼه اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ گ٥ت:

ٌِٝیت ؿٌشانیٍن یا ؿىربان ػینی نیق ىمین گٍنً الت ٍٔؿی کً ػؿ مٍاؿػ فیـ ةؼان
اواؿه میوٍػ:

ػؿ نتیرً منیتٍان اف ن٩ي محتت ٌ ةاٍٰ٩ه ؿٌشانیٍن الت٥اػه منٍػ:

ةـ الاك گ٥تً ظیٱی اف اورتاک کننؼگان ،گـٌه ىای وٍؿوی ةً وؼت معاٰ ٦ش ٧ٍ٩ةىــ
ىمتنؼ ٌ آن ؿا تصمیٲ وؼه اف لٍی ظاؿذیىا میػاننؼٌٰ .ی اورتاک کننؼگان میگٍینؼ
کً ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿگیـ ػؿ ذنگ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا ن ْ٩میکننؼ .اورتاک کننؼگان اکرثؤ
 55ةا ٔت ً٩ذٍان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ةصخ متمـکق گـٌىی ةـگقاؿ گـػیؼ.
 56ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ٨ـه ةا ٟةصخ متمـکق گـٌىی ةـگقاؿ گـػیؼ.
 57ةا ٔت ً٩ذٍان ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی انؼؿ ةصخ متمـکق گـٌىی ةـگقاؿ گـػیؼ.
 58ةا ةقؿگان ٍ٨می ٌ ػیگـ مـػان اّٜای ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ػه یک ،ةصخ متمـکق گـٌىی ةـگقاؿ گـػیؼ.
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وکایت ػاوتنؼ کً نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةعأـ ةؼؿ٤تاؿی ىای وان مرافات منیوٍنؼ ٌ
این ؿٌیکـػ ةاٜخ میوٍػ تا مترضؿین ٌ ا٨اؿب ا٤ـاػ ٨ـةانی ةعأـ انت٩اٳ ةً وٍؿوگـی
متٍلٲ وٍنؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم:
( )1ػؿ ذـیان متاٳ مؾاکـات ؿٌنؼ ٌٱض ةا مـػٳ ٌالیت ٠قنی ،ةٍٍؿت ٜمٍٳ پیىنياػات آتـی
اف ٔـ ٣اورتاک کننؼگان ةـای گنرانیـؼن ش٩ـٍ ٧ةىـــ ػؿ ن٩ىـً ؿاه مصٱـی ةــای ٌـٱض ػؿ
٠قنی پیىنياػ وؼ ،آنانی کً ِؼ ش ٧ٍ٩ةىــ انؼ ةایؼ اف اورتاک ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ظاؿد لـاظتً
وٍنؼ )2( .متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ اػاؿی" ،ةی ٜؼاٰتی" ٌ لـٍء ؿ٤تاؿىـا ٜٱیـً مــػٳ (ةـً وـمٍٯ
ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرش) ةایؼ یک اٌٍٰیت ةـای ٌٱض ةاوؼ تا ةتٍان ػؿ ٌالیت ٠قنـی ةـؼان ػلـت
یا٤ت؛ ( )3متاٳ تالهىا ةـای تٍل ،ًٝةٍیژو ػؿ لـاشً آمـٍفه ،ةایـؼ فنـانٔ ،ت٩ـً ذـٍان ٌ
گـٌه ىای معتٱٍ٨ ٦می ؿا ةؼٌن تتٝیْ وامٲ وٍػ؛ ( )4تٍ٩یت ػٌٰت ٌ نیـٌ ىای مٱـی
امنیتی ا١٤انمتان ةایؼ وامٲ میکانیقٳ ىای ةيرت اؿت٩ـای ٘ـ٤یـت ٌ پالـعگٍئی ةـً وـمٍٯ
ؿلیؼگی ٌ ذٱٍگیـی اف ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ گـػػ .تعٕی ىای کً شین ػؿگیـی ٜٱیً ٜنـارص
ِؼ ػٌٰت ٌٍؿت میگیـػ ،ةایؼ اف ٔـی ٪تص٩ی٩ات و٥ا ٣مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ـاؿ گیـنـؼ تـا اف
ناؿِایتی مـػٳ ٜٱیً نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان (ةً ٌیژه پٍٰین مصٱی ا١٤انمتان) ٌ
نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ذٱٍگیـی ٌٍؿت گیـػ؛ ( )5نياػ ىـای ٜنٝنـٍی ةایـؼ ػؿ ؿٌنـؼ
ٌٱض ػظیٲ لاظتً وٍنؼ فیـا کً آنىا ٘ـ٤یت ذٱث ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً پـٌلً گ٥تگٍ ؿا
ػاؿنؼ .اگـ نياػ ىای ٍ٨میٜ/نٝنٍی ماننؼ وٍؿاىا ٌ ذـگـًىا مرـؼػا ً ؿٌی کـاؿ مـیوـٍنؼ،
ةایؼ وامٲ متاٳ گـٌه ىای اذتامٜی ػؿ ا١٤انمتان ةٍػه ٌ اف ذانتؼاؿی ةاٍٰ٩ه ةقؿگـان ٨ـٍٳ
ٜٱیً ش ٧ٍ٩فنان ةً ٌیژه ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظاؿد اف مـاکق ٌالیات ذٱٍگیـی ةـً ٜمـٲ آیـؼ؛
( )6مؾاکـات/گ٥تگٍىا ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت نتایؼ ػلتأٌؿػ ىای ؿا کً ػؿ فمینـً ش٩ـٍ ٧فن
ةً ٌیژه ػؿ ٜـًٌ ش ٪آمٍفه ةؼلت آمؼه ،ةا ظٕـ مٍاذً لافػ؛ ( )7منافٜات میان گــٌه
ىای معتٱٍ٨ ٦می ةایؼ اف ٔـی ٪لاظتاؿ ىای شٲ ٌ ٍ٤ٲ گــػػ کـً ةـً متـاٳ گــٌه ىـای
ٍ٨می ةً الاك اٌٲ تماٌی مٱیتی ؿلیؼگی میمنایؼ ٌ ػٌٰت ةایؼ اف تتٝیْ ٜٱیـً ا٨ـٍاٳ ٌ
گـٌه ىای مٱیتی مىعَ ،ةـ الاك مٍٱصت ىای لیالی ،ظٍػ ػاؿی منایؼ؛ ( )8مؼؿلًىا
ٌ تٝٱیامت ػینی ةایؼ ػؿ ٌالیت ٠قنی گمرته یاةنؼ تا اف ؿ٤ـنت أ٥ـاٯ ةـً ظـاؿد اف کىـٍؿ
ذٱٍگیـی ٌٍؿت گیـػ؛ ػؿ مؼؿلًىا ٌ نٍـاب تٝٱـیامت ػینـی مٍِـٍ ٛش٩ـٍ ٧ةىـــ نیـق
وامٲ لاظتً وٍػ تا ن٩ي ؿىربان مؾىتی ػؿ تـٌیز ٤ـىنگ ىمؼیگـ پؾیـی ٌ نیـق متـاؿفه
ٜٱیً ا٤ـآ گـایی تٍ٩یت گـػػ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض ٤رشػه ای اف یا٤تً ىای کٱیؼی الت ٌ ممایٱی ؿا ةً مٝـ٤ی
میگیـػ کً ػؿ ذـیان مىٍؿتىا ةً وکٲ مىٍؿت ىای متمـکق گـٌىی ةا مناینؼگان مـػٳ
ػؿ ٌالیت پکتیکا ؿاه انؼافی گـػیؼ.
اورتاک کننؼگان ػؿ این مىٍؿتىا وامٲ  9تن ةقؿگ ٍ٨می ةٍػنؼ کً اف ٌٰمٍاٰی ىای
ذانی ظیٲ ،رسشٍفه ٌ اؿگٍن مناینؼگی میکـػنؼ .مىٍؿتىا ػؿ ٌالیت پکتیکا منصیخ
ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ کً تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ
کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً منٍٙؿ نٙـظٍاىی ةیي اف  45۱۱تن ا١٤ان
ٜاػی ؿاه انؼافی وؼه تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ ٌالیت)
ٔـس گـػػ.
لافمان ىای ذام ًٝمؼنی کً این مىٍؿتىا ؿا ؿاه انؼافی کـػنؼ ةـ آن ةٍػنؼ تا ٤ـاگیـ
ةٍػن این پـٌلً ؿا ػؿ رستارس ممٱکت تإمین مناینؼ .ةً ىمً شاٯ ،نٙـ ةً مصؼٌػیت ىای
وؼیؼ ٌ ةا تٍذً ةً ىنراؿىای لنتی کً ػؿ مٍؿػ اورتاک فنان ػؿ ٌالیت پکتیکا ٌذٍػ
ػاؿػ ،ىیچ فنی نتٍانمت ػؿ گ٥تگٍ ىای مـػمی ػؿ این ٌالیت اورتاک منایؼ .ا٤قٌن ةـآن،
نٙـ ةً رشایٖ امنیتی ،ػلرتلی ةً ٌٰمٍاٰی ىای این ٌالیت ةمیاؿ مصؼٌػ میةاوؼ کً
مصؼٌػیت ىای اِا٤ی ؿا ةـای ؿلیؼن ةً ٔیٌ ٦لیٝرتی اف مـػٳ ةٍذٍػ آٌؿػه الت.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیا ،حمعیت منافی و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت ناىمٍاؿ پکتیکا ػؿ ٨ممت ذنٍب رش ٧کىٍؿ مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ ػاؿای مـف مىرتک
ٍٔالنی کٍىمتانی ةا مـاکق ٍ٨ی وٍؿویان ٌ لاشات ذنگی پاکمتان – منأ ٪ةی جتات
ٌفیـلتان ذنٍةی ٌ وامٰی (ةعىی اف منأٍ٨ ٪می تصت اػاؿه ٤ؼؿاٯ پاکمتان)
ظٍػمعتاؿ ٌ ٨تایٱی ایاٰت ظیرب پىتٍنعٍا) ػاوتً ٌ ىمچنان ػاؿای مـف مىرتک کٍچک ػؿ
ٌٰمٍاٰی ژٌب ػؿ ةٱٍچمتان پاکمتان کً پناىگاه امن معاٰ٥ین ةً وامؿ میؿٌػ ،میةاوؼ.
ٌالیت پکتیکا ىمچنان ةا ٌالیات ٠قنی ،فاةٲ ،پکتیا ٌ ظٍلت ىم مـف میةاوؼ .این ٌالیت
ػاؿای ٌٰ 24مٍاٰی (ٌٰ 5مٍاٰی ٠یـ ؿلمی) 59ةً ومٍٯ ويـ رشنً کً مـکق ٌالیت الت،
میةاوؼٌ .الیت پکتیکا ػاؿای  19336کیٱٍمرت مـة ٞمماشت میةاوؼ ،نیمی اف اؿاِی این
 .59ػؿ پکتیکا ٌٰ 19مٍاٰی ؿلمی ٌ ٌٰ 5مٍاٰی ٠یـ ؿلمی ٌذٍػ ػاؿػ٨ .ممیکً ةّٝی اف ٌٰمٍاٰی ىای ؿلمی
پکتیکا ةمیاؿ ةقؿگ ةٍػه ٌ ػاؿای نٍ٥ك فیاػ میةاوؼ ،اف ایرنٌ شکٍمت این ٌٰمٍاٰیىا ؿا ت٩میم ٌ ٌٰ 5مٍاٰی
٠یـ ؿلمی ةٍذٍػ آٌؿػٌٰ .مٍاٰی ىای ٠یـ ؿلمی ٨ـاؿ آتی میةاونؼ :واه ظیٲ آةاػٌٰ( ،مٍاٰی ٠یـ ؿلمی – کً
اف ٌٰمٍاٰی ذانی ظیٲ)؛ ةاک ظیٲ (ٌٰمٍاٰی ٠یـ ؿلمی – اف ٌٰمٍاٰی ظیـ کٍت)؛ چياؿ ةاؿان(ٌٰمٍاٰی ٠یـ
ؿلمی – اف ٌٰمٍاٰی گٍمٲ)؛ ظٍومنؼ (ٌٰمٍاٰی ٠یـ ؿلمی – اف ٌٰمٍاٰی ػیٱً)؛ ٌ وکین (ٌٰمٍاٰی ٠یـ ؿلمی
– اف ٌٰمٍاٰی ةـمٲ) ذؼا وؼه انؼ.
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ٌالیت کٍىمتانی یا نیمً کٍىمتانی ةٍػه ػؿ شاٰی کً ػٌ پنرم ٌالیت فمین ىمٍاؿ
میةاوؼ .پکتیکا اف ذمٱً ػٌؿػلت تـین ٌ لنتی تـین ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػه ٌ 95
ػؿٌؼ این ٌالیت ةناةـ ػالیٲ امنیتی ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ .چنانچً ٌالیت پکتیکا نا
امن تـین ٌالیت ػؿ شٍفه ذنٍب رش ٧مصمٍب میگـػػ کً معاٰ٥ین کنرتٌٯ ةیىرت
ٌٰمٍاٰیىا ؿا ػؿ ػلت ػاؿنؼ.
ىیچ آماؿ ػ٨ی ٪اف ذمٝیت ٌالیت پکتیکا ػؿ ػلت نیمت .ةً الاك رسٌی ؿیالت مـکق
اشٍائیً/ػ٤رت  UNFPAػؿ لاٯ  2۱۱5میالػی ،ذمٝیت ٌالیت پکتیکا  8۱9772تن
تعمین فػه میوٍػ ػؿ شاٰیکً مناة ٞمصٱی ٌ ٠یـ ؿلمی ذمٝیت این ٌالیت ؿا 83۱۱۱۱
تعمین میفننؼ .ةا ٌذٍػ این ،ةً نٙـ میؿلؼ کً ىـ ػٌ آماؿ ظیٱی پایین ةاونؼ فیـا ػؿ
انتعاةات لاٯ  2۱۱9میالػی شؼٌػ  6۱۱۱۱۱ؿای ػىنؼگان جتت وؼه ةٍػنؼ .تعمین فػن
ذمٝیت این ٌالیت پایین تـ اف آماؿ ٌاٝ٨ی ةاٜخ ا٤قایي ٩ٜؼهىا ػؿ ةـاةـ ػٌٰت وؼه ٌ
پیأمؼ ٜمؼه آن اظتٍاً تٝؼاػ انؼک کـلیىا ػؿ پاؿملان ةـای ٌالیت پکتیکا میةاوؼ .
ذمٝیت این ٌالیت ظیٱی لنتی ةٍػه ٌ کمرت اف  7ػؿٌؼ ػظرتان وامٲ مکاتث اةتؼاییً
میةاونؼ ٌ فنان ػؿ انتعاةات ت٩ـیتاْ ىیچ اورتاک نؼاؿنؼ .لاظتاؿ ٍ٨ی ٍ٨می ةا ٜنٝنات ،ؿلٍٳ
ٌ میکانیقٳ ىای شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات نیق تاجیـ ٨اةٲ تٍذيی ةـ ٌِٝیت کٱی ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ
این ٌالیت ػاوتً التّ٨ .ایای ن ْ٩ش ٧ٍ٩فنان ،ىمچنین ػلرتلی ٌ تٝامٲ مصؼٌػ ةا فنان
مٝمٍالْ ،ةً ٜٱت ٜؼٳ گقاؿوؼىی ؿٌنؼ ممتنؼ لافی ؿا ةا مىکٲ مٍاذً میلافػ .

 .3تزلیل و تخؿیه حنگ :انىاع عىامل مناؾعه
مزؽکه های حنگ :اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ٌالیت پکتیکا ػؿ لً گـٌپ
ؿٌیکـػ ىای معتٱ ٦ؿا ػؿ ذنگ ونالائی منٍػه پالغ ىای مت٥اٌت ؿا اؿائً کـػنؼ .اورتاک
کننؼگان ػؿ ٌٰمٍاٰی اؿگٍن اشماك میکننؼ کً ٌِٝیت امنیتی ةا ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی
ةین املٱٱی اف پایگاه ىای مصٱی ػؿ منأ ٪فیـٌک ،الٌؿه ٌ نٍی ىؼه ةيرت وؼه الت .ةاٌذٍػ
آن ،ةيتٍػ ٌِٝیت امنیتی ػؿ این ٌٰمٍاٰی ةً ٤کتٍؿ ةیـٌنی ٌاةمتً الت کً ىامنا کاىي
شامیت ماٰی اف ٔاٰتان ػؿ این ٌٰمٍاٰی پن اف ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی میةاوؼٜ .ٱی اٰـ٠م
کاىي ػؿ ٝ٤اٰیت ىای ٔاٰتان ،اورتاک کننؼگان ىیچ ظأـهء ظٍةی اف نیـٌ ىای امنیتی مٱی
ا١٤ان ؿا گقاؿه نؼاػنؼ؛ آنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً واىؼ ةـظٍؿػ نامنالث ،تالوی ىای ٠یـ ٨انٍنی
ٌ ٝ٤اٰیت ىای آٍٰػه ةا ٤ماػ اف لٍی پٍٰین مصٱی ٌ پٍٰین مٱی ا١٤ان ةٍػنؼ.
اورتاک کننؼگان ػؿ ٌٰمٍاٰی رسشٍفه گقاؿه ػاػنؼ کً لٕض امنیت ػؿ این ٌٰمٍاٰی پن
اف ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی کاىي یا٤تً الت .آنان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ٜنارص ِؼ
ػٌٰت اکنٍن ةً گٍنۀ آفاػانً ػؿ این ٌٰمٍاٰی ٝ٤اٰیت میمناینؼ ػؿ منأ٩ی کً نیـٌ ىای
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پٍٰین مصٱی شٍّؿ ػاؿنؼ ،اورتاک کننؼگان ةً پیامنً ةمیاؿ انؼک اف نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ
ػٌٰت اةـاف شامیت کـػه ٌ نیـٌ ىای پٍٰین مصٱی ؿا متيم ةً ةـظٍؿػ ناوایمتً ٌ ٤ماػ
آٍٰػ منٍػنؼ .ػؿ نتیرً ،یک نٍ ٛشن نا امنی ىم اف لٍی ػٌٰت ٌ ىم اف ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةً ةاونؼگان مصٲ ػلت ػاػه الت.
اورتاک کننؼگان ػؿ ٌٰمٍاٰی ذانی ظیٲ پن اف ظـٌد نیـٌ ىای ةین املٱٱی تا انؼافه اف
نیـٌ ىای پٍٰین مصٱی شامیت کـػه ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ٔاٰتان ػیگـ ةً ٜنٍان یک گـٌه
ٍ٨ی ػؿ لاشً شٍّؿ نؼاؿنؼ .ػؿ ذاىای کً معاٰ٥ین کنرتٌٯ منٕ ً٩ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتنؼ،
ةاونؼگان ؿا اف یک لٱمٱً آفاػیىا ةـظٍؿػاؿ لاظتً ةٍػنؼ ٌ معاٰ٥ین اف ػلرتلی
ةاونؼگان ةً آمٍفه ٌ تراؿت اف ٔـی ٪رشکت ىای لاظتامنی شامیت میکـػنؼ.
ىمچنان ،ةً نٙـ میؿلؼ کً معاٰ٥ین شاکمیت ٨انٍن ؿا ػؿ این لاشات تامین میمنٍػنؼ؛
ٜٱی اٰـ٠م این مٍاؿػ ،آفاػی ةیان ػؿ لاشات تصت کنرتٌٯ معاٰ٥ین مصؼٌػ میةاوؼ.
اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منصیخ ٜامٲ ٜمؼه ٌ مصـک ذنگ ذاؿی ػؿ این ٌالیت
ونالایی کـػنؼ ٌ ،اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منصیخ یک نیـٌی ظٍػ معتاؿ منیػیؼنؼ.
مـػٳ ػؿ این ٌالیت شن میکننؼ کً ٜامٲ اٌٱی ذنگ ػؿ ا١٤انمتان پاکمتان میةاوؼ؛
ٰیکن آنىا ىیچ ػٰیٱی متنی ةـ اینکً چـا پاکمتان اف ٔاٰتان ػؿ ا١٤انمتان شامیت میکنؼ
اؿائً نکـػنؼ .ىمچنان ةً گٍنۀ ػلتً ذمٝی ةـ تٍانایی ػٌٰت ةـای شٌ ٚ٥ٱض ٌ امنیت
ػؿ این ٌالیت اٜتامػ نؼاؿنؼ ةا تٍذً ةً لاشات ةمیاؿ فیاػی کً ػؿ ػلت ٔاٰتان ةٍػه ٌ
ىمین لاشات ةـای نیـٌ ىای ػٌٰتی ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ ٌ ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی
رسشٍفه ؿا منصیخ محاٰی ةـای اػٜای ظٍیي ةیان کـػنؼ.
نٙـیات معتٱ٥ی ػؿ ؿاةًٕ ةً ت١ییـات ةٝؼ اف ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی اف
ا١٤انمتان ٌذٍػ ػاؿػ .اورتاک کننؼگان گقاؿه اف افػیاػ الت٥اػه اف ماین ىای تٝتیً وؼه
ان٥راؿی تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػاػنؼ ٌ اػٜا کـػنؼ کً ػؿ رسارس منٕ ً٩معاٰ٥ین
شٍّؿ وان ؿا تٍ٩یت ةعىیؼه ٌ ةّٝی اف ٌٰمٍاٰیىا ت٩ـیتاً تصت کنرتٌٯ کامٲ ٔاٰتان ٌ
لایـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت میةاوؼ .ةا آن کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف شامیت مـػٳ مصٲ
ةـظٍؿػاؿ منیةاونؼ ،ةنٙـ میؿلؼ کً نٍٜی اف نٙم مؼنی ؿا ػؿ ةّٝی اف ٌٰمٍاٰیىا
آٌؿػه انؼ .رشکت ىای لاظتامنی مصٱی ػؿ ةـظی اف ٌٰمٍاٰیىا ٝ٤اٰیت میکننؼ ٌ
مکاتث مصٱی ٝ٤اٯ میةاونؼ .اورتاک کننؼگان ىمچنان گقاؿه ػاػنؼ کً ٜنارص ِؼ
ػٌٰت نٍٜی اف ٨انٍن ةؼٌی ؿا شاکم لاظتً انؼ .ةيـ شاٯ ،مرافات ٔاٰتان اکرثا ً ش٧ٍ٩
ةىــ ؿا ن ٌ ْ٩آفاػی گىت ٌ گؾاؿ ٌ آفاػی ةیان ؿا ةمیاؿ مصؼٌػ لاظتً الت .ػؿ متاٳ
لً ٌٰمٍاٰی اورتاک کننؼگان اف شٍّؿ مصؼٌػ پٍٰین مصٱی ا١٤ان ا٘ياؿ ناظٍونٍػی
کـػنؼ ٌ ٜالٌه کـػنؼ کً پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٠یـمٍجـ٤ ،الؼ ٌ ةً ةؼ ؿ٤تاؿی ةا مـػٳ مصٲ
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ويـت ػاؿنؼ ،کً آنىا ؿا مرتٍؿ ةً تالوی ىای ٠یـ٨انٍنی ،تٍ٨ی ٦ظٍیىاٌنؼان ٔاٰتان
ةؼٌن ؿٜایت ٔـفاٰٝمٲ ىای ٨انٍنی ٌ ت٩اِای ؿوٍت ةـای ؿىایی این تٍ٨ی ٦وؼگان
کـػه انؼ ،کً این مٍاؿػ ؿٌی شامیت ويـٌنؼان اف پٍٰین مصٱی ا١٤ان تإجیـ من٥ی
میگؾاؿػ .شؼ ا٨ٲ ػؿ یک مٍؿػ ،ويـٌنؼان یک وکایت ٜٱیً پٍٰین مصٱی ا١٤ان ؿا ػؿ
ٌٰمی ذـگً ٌ ؿىربی پٍٰین مصٱی ا١٤ان ،ػؿد کـػنؼ ،مگـ ىیچ تإجیـی نؼاوت.
عىامل حنگ :اورتاک کننؼگان ؿٌی ٍٜامٲ آتی ذنگ ػؿ این ٌالیت ٌ ةٍٍؿت ٜاٳ ػؿ
ا١٤انمتان تٍا ٪٤ػاوتنؼ :مؼاظالت اف ٔـ ٣نیـٌ ىای ةین املٱٱی( ،ةً گٍنۀ محاٯ ایاالت
متصؼه امـیکا) ٌ کىٍؿ ىای ىممایً (ةً گٍنۀ مىعَ پاکمتان ٌ ایـان)٤ ،ماػ اػاؿی؛
ٜؼٳ ةیٕـ٤ی ذٍانث مؾاکـه کننؼه – ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ،کً لتث اشماك ذؼایی
ةین ٔـ٤ین ٌ مٍکٱین آنىا وؼه الت؛ ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ .اورتاک کننؼگان ت٩ـیتاً ٜؼٳ اٜتامػ
یکمان ظٍیي ؿا نمتت ةً ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت اةـاف ػاوتنؼ .آنان وکایت ػاؿنؼ کً
اف ٔـ ٣نیـٌ ىای ػٌٰتی ٌ ٔاٰتان اؿٜاب میوٍنؼ ٌ ىمچنین ةً گٍنۀ مىعَ ا٘ياؿ
منٍػنؼ کً ٔاٰتان ةً فٌؿ اف مـػٳ ؿوٍت گـ٤تً ٌ ةً لایـ انٍا ٛآظاؽیىا اف مـػٳ ،متاػؿت
میٌؿفنؼ ٌ المي ؿا "فکات" میگؾاؿنؼ.
ةـ ظال ٣لایـ ٌالیات ػؿ شٍفه ذنٍب رش ،٧اورتاک کننؼگان اف اظتال٤ات ٍ٨می ٌ ٨تیٱٍی
ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت یاػ نکـػنؼ.
الالاً ،اورتاک کننؼگان مٍاؿػ ؽیٲ ؿا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ اٌٱی ذنگ ػؿ ٌالیت پکتیکا
ونالائی کـػه انؼ:
معاصالت ةیؽونی :اکرث اورتاک کننؼگان مؼاظالت لایـ کىٍؿىا ةً ٌیژو پاکمتان ٌ ایاالت
متصؼه ؿا ةً ٜنٍان ٜامٲ اٌٱی ذنگ ةـومـػنؼ .اورتاک کننؼگان میگٍینؼ کً پاکمتان نً
تنيا اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ پکتیکا شامیت میکنؼ ةٱکً نیـٌ ىای پاکمتانی ن٩ي ٜمؼهی
ؿا ػؿ تىٍی ٪تٝؼاػ فیاػ مياذـین ا١٤ان ذيت پیٍلنت ةً ٌ ٣ٍ٥ذنگرٍیان ای٥ا کـػه
الت.
فقاظ اظاؼی و ععم مىحىظیت راکمیت كانىن :ةً ةاٌؿ اورتاک کننؼگان ،ىم ؿىربی
شکٍمت ٌ ىم ؿىربی معاٰ٥ین ةا ٤ماػ آٍٰػه ةٍػه ٌ اف مرشٌٜیت ةمیاؿ انؼک ٨انٍنی
ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ .ةً نٙـ میؿلیؼ کً م٩امات ػٌٰتی اف ذنگ ن ٞ٥ماٰی میةـنؼ ٌ "ةـای
ذیث ظٍػ کاؿ میکننؼ" .لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ِٝی ٦ةٍػه ٌ ةاٜخ میوٍػ تا مـػٳ
ذيت شٲ ٌ ٍ٤ٲ ّ٨ایای وان ةً میکانیقٳ ىای ٍ٨می یا ٔاٰتان مـاذ ًٝمناینؼ .ػؿ ٜین
فمانٔ ،اٰتان نیق جتات ٤کـ نؼاوتً ٌ ةّٝی ا٤ـاػ اف ةـظٍؿػ نامنالث ٔاٰتان وکایت
کـػنؼ.
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ؼهربی حانتعاؼانه ةاعث افؿایه ةی اعتامظی افؽاظ معه افت :اورتاک کننؼگان ػؿ ىـ
ةصخ متمـکق گـٌىی تاکیؼ ػاوتنؼ کً ةاالی ؿىربی ؿلمی ٌ ٠یـ ؿلمی اٜتامػ نؼاؿنؼ.
آنان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً مؾاکـات ٌٱض ةً ذائی منیؿلؼ مگـ اینکً ٔـ٤ین ا٨ؼاماتی ؿا ةـای
ایراػ اٜتامػ ؿٌی ػلت گیـنؼ.
پؽوفه ىلس غیؽ مىثؽ :ا٨ؼامات ٌٱض ذاؿی ةً ظأـ ٜؼٳ ةیٕـ٤ی وان مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ
گـ٤ت .وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ ٌالیت پکتیکا متٍٝث ةٍػه ٌ نتٍانمتً اف ةافیگـان
معتٱ ٦منٍٕ٩ی مناینؼگی منایؼ .ةناةـاین ،اورتاک کننؼگان اٜتامػ انؼک ظٍػ ؿا ػؿ
مٍجـیت ٌ تٍامننؼی پـٌلً ٌٱض ةـای مؼیـیت ؿٌنؼ ٌٱض ،اةـاف منٍػنؼ .مىاىؼه وؼ کً
ذام ًٝةین املٱٱی ػؿ ٌالیت پکتیکا ٔـ٤ؼاؿ ٌٱض ةٍػه ٌ ةاوؼنگان ،ظٍاىان ٌلأت
ذانث لٍٳ ةً لٕض ةین املٱٱی گـػیؼنؼ.
فلؽ و میؿان ةلنع ةیکاؼیٜ :ؼٳ مٍذٍػیت ٤ـٌت ىای کاؿی ةاٜخ وؼه تا تٝؼاػ فیاػی
ذٍانان ةً ذنگ ؿٌی آٌؿنؼ تا اف این ٔـی ٪مىکالت ا٨تٍاػی وان ؿا مـ ٍٛ٤مناینؼ .
ةاؾیگؽان حنگ :اورتاک کننؼگان ٜمؼتاً لً نٍ ٛةافیگـان اٌٱی ذنگ ؿا ونالائی منٍػه ٌ
ممئٍٰیت ػؿگیـی ؿا ت٩ـیتاً مماٌیانً متٍذً آنان لاظتنؼ؛ این ٝ٤اٰین ٜتاؿتنؼ اف)1( :
مؼاظٱً ممت٩یم شٱ ً٩ىای ةیـٌن (مىعٍاْ اػاؿه التعتاؿات پاکمتان ٌ ایاالت متصؼه
امـیکا)؛ (ٔ )2اٰتان؛ ٌ ( )3نیـٌی ىای ٤الؼ ػٌٰتی.
اورتاک کننؼگان ٍ٨یاً مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٌالیت پکتیکا (ٌ ا١٤انمتان) ػؿ گـٌ منا ٞ٤کىٍؿ
ىای ؿ٨یث ٌ فٌؿمنؼ چٍن ایاالت متصؼه امـیکا ٌ پاکمتان گیـ مانؼه الت .نیـٌ ىای
امنیتی ػٌٰتی ظیٱی ِٝی٠ ٌ ٦یـمٍجـ مصمٍب وؼه کً تٍانائی تامین امنیت ؿا نؼاؿنؼ.
اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ػؿ ٌٰمٍاٰی رسشٍفه لاشات کمی تصت کنرتٌٯ ػٌٰت ةٍػه ٌ
لاشات فیاػ این ٌٰمٍاٰی ةـای نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ.
ا٤قٌن ةـ آنٔ ،اٰتان اف مـػٳ مصٲ ٜرش (فکات) ذم ٞآٌؿی میکننؼ ٌ نیـٌ ىای امنیتی
ا١٤ان ٘اىـا ً ٨اػؿ ةً متٍ ٦٨لاظنت آن نیمتنؼ .
ةاؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس ظؼ افغانقتان :ذای تٝرث نیمت اینکً اکرث اورتاک کننؼگان
ظٍاىان ليمگیـی گمرتػه تـ ذام ًٝذيانی ػؿ پـٌلً ٌٱض وؼنؼ .مىعٍاً ،آنان تاکیؼ
ٌؿفیؼنؼ کً ایاالت متصؼه امـیکاٜ ،ـةمتان لٍٝػی ،تـکیً ٌ لایـ کىٍؿىا پاکمتان ؿا
تىٍی ٪مناینؼ تا اف ؿٌنؼ ٌٱض شامیت منایؼ .اورتاک کننؼگان ظٍاىان مؾاکـات ذؼی تـ
ةا ٔاٰتان وؼنؼ ٌ کن٥ـانن ةن ؿا ةً محاةً یک ٤ـٌت اف ػلت ؿ٤تً ةـای آوتی مٱی مٍؿػ
انت٩اػ ٨ـاؿ ػاػنؼ ،فیـا ذام ًٝذيانی ةـای وامٲ لاظنت ٔاٰتان ػؿ این کن٥ـانن ةی میٲ
ةٍػ.
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 .4نلنه ؼاه ىلس و پیننهاظات مؽظم
اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىای مـػمی ػؿ ٌالیت پکتیکا پیىنياػ ىای ؽیٲ ؿا ةـای تإمین
ٌٱض ػٌامؼاؿ ػؿ این ٌالیت مٕـس کـػنؼ:
ةهتىظ مىثؽیت ظؼ ؼونع ىلس
تأمین ةیعؽفی مػاکؽه ىلس)1( :ةـای میانریگـی تٍا٩٤نامً ٌٱض ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت،
ةقؿگان ،ؿىربان ٌ م٩امات ػٌٰتی ٠یـ ذانتؼاؿ ةایؼ انتعاب وٍنؼ .مىعٍاً ،اورتاک کننؼگان
رضٌؿت انتعاب اّٜای ٠یـ ذانتؼاؿ ؿا ةـای وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةـذمتً لاظتنؼ کً این
اّٜاء ػؿ لاشات ظٍػ ةایؼ ةا نٍ٥ػ ةٍػه ٌ اف اٜتامػ ىـ ػٌ ذانث ةـظٍؿػاؿ ةاونؼ؛
( )2اورتاک کننؼگان ةـ رضٌؿت مؾاکـات ةین ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت کً نیافمنؼ شامیت
ذام ًٝةین املٱٱی ةً ومٍٯ ػٌٰت پاکمتان میةاوؼ تإکیؼ ٌؿفیؼنؼ .آنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً
ذنگ ؿاه شٲ مناف ًٜنیمت ٌ ػٌٰت ا١٤انمتان ةایؼ مماٜی فیاػی ؿا ةً ظـد ػىؼ تا
ةٕـ ٣ؿاه شٲ اف ٔـی ٪مؾاکـه شـکت کـػه تا ٌٱض تإمین وٍػ؛ ( )3ن٩ي پاکمتان ةاؿىا
مٕـس گـػیؼ ٌ ،اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً پاکمتان نً تنيا ةایؼ اف مؾاکـات ؿٌنؼ
ٌٱض شامیت کنؼ ةٱکً مؼاظالت ظٍػ ؿا ػؿ ظًٍٍ ذنگ ا١٤انمتان  ٕٞ٨منایؼ.
تلىیت و تأمین پافضگىیی پىلیك مزلی افغان :اورتاک کننؼگان ىمٍاؿه گ٥تنؼ کً نیاف
الت تا پٍٰین مصٱی ا١٤ان پالعگٍ ةٍػه ٌ ةتٍانؼ اٜتامػ مـػٳ مصٲ ؿا ةؼلت آٌؿػ تا
امنیت ػؿ ٌالیت پکتیکا تإمین وٍػ .مٍٍِٜ ٛمؼه نگـانی این الت کً ٜمٱیات پٍٰین
مصٱی ا١٤ان ؿا ٩٤ؼان پالعگٍیی ٌ لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت تىکیٲ میػىؼ .ا٤قٌن ةـ آن،
اورتاک کننؼگان ظٍاىان نیـٌی ىای مٱی امنیتی ٍ٨ی میةاونؼ فیـا شٍّؿ پٍٰین مصٱی
ا١٤ان ٌ نیـٌی ىای مٱی امنیتی مٍذٍػ ػؿ ةّٝی ٌٰمٍاٰیىا کا٤ی نتٍػه ٌ ،ةاونؼگان
ا٘ياؿ نگـانی کـػنؼ کً وامؿ مٍذٍػ پٍٰین مصٱی ٌ نیـٌی ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ةـای
ش ٚ٥امنیت ػؿ ٌالیت پکتیکا کا٤ی نً میةاوؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ٌٱض ٌالیتی٤ ،رشػه ای اف یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ نگـانی ىای ؿا کً ػؿ ذـیان
مىٍؿهىا ةا اذتامٜات مصٲ ػؿ ٌالیت پکتیا ةؼلت آمؼه ،ؿا اؿایً میمنایؼ .ػؿ مىٍؿه
ىای ٌالیت پکتیا 82 ،تن ػؿ  8ةصخ ىای متمـکق گـٌىی 11 ،مٍاشتً ان٥ـاػی ٌ 22
رسٌی ،اورتاک ػاوتنؼ .اورتاک کننؼگان این رسٌی ،ةا تنٍ ٛذنمیت ،لن ٌ منىا ،وامٲ
متٝٱمین اناث گـػیق ،مـکق ٌالیت پکتیا یا رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی فؿمت ةٍػنؼٌ .اشؼ ش٧ٍ٩
ةىــ یٍناما کً این مىٍؿهىا ؿا تميیٲ ٌ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی آن ؿا انراٳ ػاػه ،لٝی
منٍػه انؼ تا ػؿ انتعاب اورتاک کننؼگان ومٍٰیت کامٲ ؿا تامین مناینؼ .ةا ٌذٍػ
مصؼٌػیتىا ةـ اورتاک ٔت ً٩اناث ػؿ فنؼگی ٜامً ػؿ ٌالیت ةً ػٰیٲ نٍؿٳ ىای لنتی
مصا ًٙ٤کاؿ ٌ ،ةا ٌذٍػ نتٍػ امنیت ،تٝاػٯ ذنمیتی ٌ مناینؼگی گمرتػه متاٳ اذتامٜات
مصٲ ظاؿد اف گـػیق ،مـکق ٌالیت ةؼلت آمؼه الت.
مىٍؿهىا ػؿ ٌالیت پکتیا ػؿ ةعي ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض کً
تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان آ٠اف
گـػیؼه تا ةا ةیي اف  45۱۱ا١٤ان ٜاػی ػؿ رسارس کىٍؿ مىٍؿه منٍػه تا  34ن٩ىً ؿاه
ٌٱض ،ةـای ىـ ٌالیت یک ن٩ىً ؿاه ،ؿا تيیً منایؼ.
یٍناما ةً این ةاٌؿ الت کً این ن٩ىً ٌٱض ةـای ٌالیت پکتیا نىانؼىنؼه نٙـیات گمرتػه
ةٍػه ٌ تؼاةیـ پیىنياػ وؼه ةً نٌ ٞ٥ٱض اف شامیت تٝؼاػ فیاػ مـػٳ ٌ اذتامٜات مصٲ
ٌالیت پکتیا ممت٥یؼ میةاوؼ.

 .2منضيات والیت :حغؽافیه ،نفىـ و وضعیت فیافی
پکتیا یک ٌالیت کٍىمتانی ةا ةـظی اف ٌصـا ىای ظىک ػؿ ذنٍب ٠ـب ٌ فمین ىای
شاٌٱعیق فؿاٜتی ػؿ منأ ٪مـکقی ٌ رش٨ی الت .گـػیق ،مـکق ٌالیت پکتیا ػؿ 12۱
کیٱٍمرتی ػؿ ذنٍب کاةٲ مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ اف لٕض ةصـ  23۱۱مرت اؿت٥ا ٛػاؿػٌ .الیت
پکتیا ةا کـٳ ایرنمی کً یک منٕ ً٩وٍؿه فػه ػؿ منأ٨ ٪تایٱی تصت اػاؿه ٤ؼؿاٯ
پاکمتان الت ،رسشؼ  1۱۱کیٱٍمرتی ػاؿػ .پکتیا ةا ٌالیات ٍٰگـ٠ ،قنی ،پکتیکا ٌ ظٍلت
نیق مـف مىرتک ػاؿػ.
نٍ٥ك مصٱی ٌالیت پکتیا شؼٌػ یک میٱیٍن نٍ٥ك تعمین فػه وؼه التٌ .الیت پکتیا ةً
شیخ مـکق اٌٱی ٨تایٲ پىتٍن ومـػه وؼه کً ةً ٍٔؿ لنتی ػؿ ٌ٨ای ٞلیالی ػؿ رستارس
ا١٤انمتان ،ةً ٌیژه ػؿ کمک ةً ةافگـػانیؼن لٱٕنت ػؿ لاٯ  ،1929ن٩ي ميمی ؿا ای٥ا
منٍػه الت .ػؿ گؾوتً ؿىربانی کً میظٍالتنؼ ٨ؼؿت ػؿ ا١٤انمتان ؿا ةؼلت آؿنؼ ،اف
٨تایٲ "واه لاف" ٌالیت پکتیا ،کً ةً ٨ؼؿت ٌ ٌشؼت مىيٍؿ ةٍػنؼ ،ظٍالتاؿ کمک

115

نلنه ىلس واليت پوتيا

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

میوؼنؼ .یک ا٨ٱیت ٨اةٲ تٍذً تاذک نیق ػؿ مـکق ٌالیت پکتیا فنؼگی میکنؼ کً ةً
گـػیقی مٝـٌ ٣انؼ٨ .تایٲٜ ،نارص ميم لیالی ٌ اذتامٜی ٌالیت پکتیا ؿا تىکیٲ
میػىنؼ .مٍذٍػیت ٌ نٍ٥ؽ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ٌ اشقاب لیالی ػؿ ٌالیت ظیٱی
مصؼٌػ الت.
ةا فیـةنا ٌ ٌنٝت ةمیاؿ کمٌ ،الیت پکتیا اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی ٩ٜث مانؼه الت .ا٨تٍاػ
مصٱی ٠یـ ؿلمی ٌالیت متتنی ةـ فؿاٜت مٝیىتی ٌ نیمً مٝیىتی میةاوؼ .ا٨تٍاػ
ؿلمی ةً ػٌ گـٌه ؽیٲ ت٩میم وؼه الت :منت ٞػؿآمؼ  45ػؿ ٌؼ نٍ٥ك ٝ٤اٯ ٌالیت
فؿاٜت الت؛ ى٥ؼه ػؿ ٌؼ نٍ٥ك اف ٔـی ٪کاؿ تٝمیـاتی امـاؿ مٝاه میمنایؼ؛  13ػؿٌؼ
مىٍ١ٯ ةً تراؿت الت؛  11ػؿ ٌؼ نٍ٥ك ةً لکتٍؿ تـانمپٍؿتی ٌاةمتً ةٍػه ٌ متتا٨ی
٤ 14یٍؼ اف ٔـی ٪لایـ مناة ٞامـاؿ مٝاه میکنؼ .تراؿت ٨انٍنی ٌ ٠یـ ٨انٍنی ةا
پاکمتان ٌ پٍٯ انت٩اٰی مياذـین ا١٤ان ػؿ ىنؼ ٌ کىٍؿ ىای ٜـةی نیق یک منت ٞةقؿگ
ػؿآمؼ مـػٳ این ٌالیت ؿا تىکیٲ میػىؼ٨ .اچا ٧چياؿتـاه ،چـك ٌ لالس اف ذمٱً
تراؿت ىای ميم این ٌالیت ةً وامؿ میؿٌػ .ةا اینيمًٌ ،الیت پکتیا یکی اف ٌالیات ٤ا٨ؼ
کىت کٍکناؿ ػؿ ا١٤انمتان الت.

 .3تخؿیه و تزلیل مناؾعات :انىاع و اكقام مناؾعه
انىاع اىلی مناؾعه و گؽوه های ظؼگیؽ :اکرثیت اورتاک کننؼگان نٍ ٛاٌٱی مناف ًٜػؿ
ٌالیت پکتیا ؿا ػؿگیـی ممٱصانً میان ػٌٰت ا١٤انمتان (کً اف شامیت نیـٌىای ةین املٱٱی
ةـظٍؿػاؿ انؼ) ٌ وٍؿویان ظٍانؼ .ػؿاین فمینً ،مـػٳ ٜامٱین مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ةً
ػٌ گـٌه ت٩میم میمناینؼ :ػؿ گـٌه اٌٯ ،ػٌٰت ا١٤انمتان ،نیـٌ ىای امنیتی ا١٤انمتان ٌ
نیـٌىای اؿتي ةین املٱٱی؛ ػؿ م٩اةٲ آن گـٌهٜ ،نارص معاٰ ٦ػٌٰت ،کً ةیىرتین آنان
متىکٲ اف ٔاٰتان ممٱض ،وتکً ش٩انی ٌ شقب الالمی میةاوؼ .ػؿ ٜین فمان ،کىٍؿ ىای
ىممایً (ةً ٌیژه پاکمتان ٌ ایـان) نیق اف ذمٱً ٜامٱین ٝ٤اٯ ومـػه میوٍنؼ کً
منافٜات ؿا ػؿ ا١٤انمتان ػامن میفننؼ .اورتاک کننؼگان میان ٜامٱین مناف ًٜػؿ لٕض
مٱی ٌ ٌالیتی متایق ٌاِصی ؿا ظأـ نىان نماظتنؼ اما ةا اینيمً ،تنيىا ٌ اظتال٤ات
مصٱی میان ٍ٨می ةـ رس فمین ٌ مناة ٞذنگالت ،اکرثاً متاجـ کننؼه ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت
تؾکـ گـػیؼه الت.
تنه های میان كىمی و میان كتیلىی :ةاونؼه گان ٌالیت پکتیا تٍِیض ػاػنؼ کً ظاٌیت
ٍ٨ی ٨تیٱٍی ٌ ؿ٨اةت میان ٨تایٲ ةـای مناینؼگی لیالی ،ةؼلت آٌؿػن مٍ ٦٨ىای ػٌٰتی
ٌ ػلرتلی ةً مناة( ٞةً ٌیژه مناة ٞفؿاٜتی ،فمین ٌ ذنگالت) ،مصـک منافٜات میةاوؼ
کً اکرثا ً ةً ىؼ ٣ت٩ٝیث م٩اٌؼ لیالی تٍلٖ ػٌٰت ٌ گـٌه ىای وٍؿوی ،تىؼیؼ
مییاةؼ.
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پیرشفت های ةعفت آمعه ظؼ والیت پکتیا اؾ  2001ةعینقى :اکرث اورتاک کننؼگان ةا
ذنتً ىای پیرش٤ت ٔی ػىً اظیـ ػؿ ا١٤انمتان ةا ىم مت ٪٥ةٍػنؼ :تٝٱیم ،ش ٧ٍ٩فنان ٌ
اشؼاث رسکىا ٌ لایـ فیـةناىا ىمٍاؿه ػؿ ؿػی ٦اٌٯ ٨ـاؿ میگیـػ .اما این ػلتاٌؿػىا
ةایؼ ةا ػ٨ت اؿفیاةی گـػنؼ .ةا ٌذٍػ اینکً اکرث اورتاک کننؼگان ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً
نٙاٳ تٝٱیم نمتت ةً ػىً گؾوتً ةيرت گـػیؼه ،اما ةاف ىم آنيا ةً این ٩ٜیؼه انؼ کً نتٍػ
تٝٱیم ،ذياٰت ٌ ،ةی لٍاػی ،یکی اف ٍٜامٲ اٌٱی اػامً مناف ًٜػؿ لٕض ٌالیت ٌ کىٍؿ
میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ةـ پیرش٤ت ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩فنان مت ٪٥ةٍػنؼ اما این پیرش٤ت
ػؿ ٌالیت پکتیا ػؿ لٕض پایین ٨ـاؿػاؿػ .اورتاک کننؼگان ةيتٍػ فیـةناىا ؿا ػؿ لٕض مٱی
ٌ مصٱی پایؼاؿ ظٍانؼه اما آنيا ةً این نٙـ انؼ کً منصیخ یک ٌلیٱً تميیٲ ؿٌنؼ ٌٱض
ػؿ ا١٤انمتان ،تالهىا ةـای ةيتٍػ فیـةناىا ػؿ آینؼه نیق ػٌاٳ یاةؼ.
ػؿ ذنتً من٥ی این رسٌی ،ةیىرت اورتاک کننؼگان ةؼتـ وؼن اٌِا ٛامنیتی ػؿ رستارس
کىٍؿ ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ ؿا تؾکـ ػاػنؼ .تنيا  14ػؿ ٌؼ اف اورتاک کننؼگان این رسٌی اف
پیرش٤ت ػؿ ٜـًٌ امنیتی ػؿ ا١٤انمتان لعن گ٥تنؼ.
چنؼین اورتاک کننؼه ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی گ٥تنؼ کً ةا ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ،ةً
آفاػی ةیان ةیىرت ػلت یا٤تً انؼ اما میا٤قاینؼ کً ػٌٰت کمانی ؿا کً نٙـیات وانـا ةً
ٍٔؿ ٜاٳ ا٘ياؿ میکننؼ ،مٍؿػ آفاؿ ٌ اؽیت ٨ـاؿ میػىؼ .یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٨تیٱً
چمکنی ػؿ مٍؿػ چنین میگٍیؼ:

مفهىم امنیت ظؼ والیت پکتیا :اکرث اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ انؼ کً پکتیا یک ٌالیت نا
امن الت .ػؿ ةیىرت مٍا ،ٞ٨آنيا ةـ ةؼتـ وؼن اٌِا ٛامنیتی ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ تاکیؼ
ٌؿفیؼنؼ .اورتاک کننؼگان میا٤قاینؼ کً ةً ػٰیٲ مٍذٍػیت ٜنارص ِؼ ػٌٰتٌ ،اٝ٨ات
کىتً وؼن ٠یـ نٙامیان تٍلٖ نیـٌىای شامی ػٌٰت ٌ ،ىؼ٨ ٣ـاؿ گـ٤نت اوعاً ةً
ظأـ ٝ٤اٰیت ىای وان ػؿ فنؼگی ٜامً ،آفاػی تـػػ آنيا مصؼٌػ گـػیؼه الت.
مقیؼ ةـ آن ،نٍ ٦اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٔی چنؼ ؿژیم لیالی اظیـ ،مـػٳ
ٌالیت پکتیا اف امنیت ةـظٍؿػاؿ نتٍػه انؼ .ةا ٌٌ ٦این ،یک واگـػ کً ػؿ ةصخ ىای
متمـکق گـٌىی اورتاک ػاوت ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت کنٍنی امنیتی ا٘ياؿ ظٍوتینی منٍػ:

 .65ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گـػیق.
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اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشتًىا ٌ گـٌه ىای متمـکق ،ةیىرت ن٩ي پٍٰین مصٱی ػؿ شٚ٥
امنیت ٌٰمٍاٰی ىای ٌالیت پکتیا ؿا تٍؼی ٪منٍػنؼ .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان تاییؼ
منٍػنؼ کً ةا گامونت پٍٰین مصٱی ػؿ این ٌالیت ٌِٝیت امنیتی ةً ٍٔؿ ةی پیىینً
ةيتٍػ یا٤تً الت.
یک ةقؿگ اف ٍ٨ٳ چمکنی چنین ا٘ياؿ ػاوت:

یکی اف ٍ٤ایؼ پٍٰین مصٱی ؿا کً اورتاک کننؼگان ةً آن اواؿه منٍػنؼ این ةٍػ کً پٍٰین
مصٱی ػؿ لاظتاؿ ٨تایٲ ٝ٤اٰیت ػاؿػ ٌ ةنا ةـ این ،اف شامیت ٨تایٲ ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ .ػٌٳ،
آنيا ةا مـػٳ ،اذتامٜات مصٲ ٌ ٨ٱمـٌ وان آگاىی ػاؿنؼ کً ةً این تـتیث اف ٝ٤اٰیت ىای
ٜنارص ِؼ ػٌٰت میتٍانؼ ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ:
ةً گ٥تً ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ،پٍٰین مصٱی یک چـا ٟلتق ةـای ا٘ياؿ شامیت
ذام ًٝاف ػٌٰت الت:

 .61ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .62ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گـػیق.
 .63ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گـػیق.
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ةا این شاٯ ،ةایؼ ةً یاػ ػاوت کً ػؿ نتیرً این رسٌی ،ةـتـی ٌاِض ةـای یکی نیـٌ ىای
امنیتی ػؿ این ٌالیت ظأـ نىان نىؼه الت .یک پالغ ٜمٍمی این ةٍػ کً متاٳ نیـٌىای
مٱی امنیتی کىٍؿ ػؿ ٌالیت پکتیا شامٲ اىمیت انؼ ،ػؿ ػؿذً ػٌٳ ،پٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی
مٱی ا١٤انمتان .یک چياؿٳ اورتاک کننؼگان ؿیالت امنیت مٱی ،یک ػىم ،نیـٌىای
ةیناملٱٱی ٌ  5ػؿٌؼ اورتاک کننؼگان پٍٰین مصٱی ؿا ميم ومـػنؼ.
پیرشفت ظؼ عؽىه رلىق ؾنان :این ظیٱی ذاٰث الت کً ىامن اورتاک کننؼگانی کً
ىمٍاؿه پیرش٤ت ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩فنان ػؿ ا١٤انمتان ؿا یکی اف ػلت آٌؿػ ىای اٌٱی ػؿ
ػىً اظیـ میظٍانؼنؼ ،ةً نٙـ آنيا این مٍ٩٤یت ػؿ ٌالیت پکتیا کمـنگ ةٍػه الت .این
ظٍػ نىان میػىؼ کً ةً نٙـ اورتاک کننؼگان رسٌی ،اجـات پیرش٤ت ػؿ ٜـًٌ ش٧ٍ٩
فنان ػؿ ا١٤انمتان ػؿ منٕ ً٩وان ػیؼه منیوٍػ .ػٰیٲ این انىٝاب میتٍانؼ این ةاوؼ کً
ٌالیت پکتیا یک منٕ٨ ً٩تایٱی الت ذایی کً ٤ـىنگ مصا ًٙ٤کاؿ ٌ ٍ٨اٜؼ لعت لنتی
ىنٍف ىم فنؼگی مـػٳ ؿا تصت تاجیـ ظٍػ ػاؿػ.
متٝٱمین اناث ٌالیت گـػیق ،ةا ٌذٍػ اینکً ػؿ منأ ٪ويـی فنؼگی میکننؼ ٌ اف ٤ـىنگ
٨تایٱی کمرت متاجـ انؼ ،نیق ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت ش ٧ٍ٩فنان ػؿ ٌالیت پکتیا ظٍوتین نیمتنؼ.

یک ػٰیٲ ٜمؼه ػیگـ نگـانی میان اورتاک کننؼگان فن اشتامٯ مٍاٰصً ةا ٔاٰتان ةٍػ کً
ةً گ٥تً آنيا ػلت آٌؿػىا ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩فنان ؿا میتٍانؼ ةً معأـه ةیانؼافػ:

 .64ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گـػیق
 .65ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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ػؿ مٍؿػ اینکً رشایٖ ػؿ ٌالیت پکتیا آماػه الت تا اورتاک فنان ػؿ امٍؿ ٜامً ؿا ةپؾیـػ،
اورتاک کننؼگان ػٌ نٙـ ػاوتنؼ؛ نیمی اف اورتاک کننؼگان ػؿ این مٍؿػ نٙـ محتت ػاػه ٌ
نیمی ػیگـ ؿای من٥ی وان ؿا ا٘ياؿ منٍػنؼ .نٍ٥ی کً نٙـ من٥ی ػاوتنؼٍٜ ،امٱی چٍن
٤ـىنگ مصا ًٙ٤کاؿ مصٱی ،نتٍػ امنیت ٌ مٍذٍػیت ٌ نٍ٥ؽ ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ؿا تؾکـ
ػاػنؼ .ػؿ یک پیرش٤ت محتت ػؿ ذـیان مىٍؿه ىا ،پنز فن ظٍػ ؿا ةـای لً چٍکی
اظتٍاٌی فنان ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ  2۱14کانؼیؼ منٍػنؼ.
یک ةقؿگ ٨تایٱی اف ٌٰمٍاٰی چمکنی گ٥ت کً ةا ٌذٍػ مىکالتٌ ،ی واىؼ پیرش٤ت
ظٍةی ػؿ ٜـًٌ مىاؿکت فنان ػؿ این ٌٰمٍاٰی ةٍػه الت.

عىامل مناؾعه :اکرث اورتاک کننؼگان اؿتتآ ؿٌون میان ػینامیک ىای مناف ًٜػؿ لٕض
مٱی ٌ ٌالیتی ؿا ا٘ياؿ ػاوتنؼ ٌ ٍٜامٲ ؽیٲ ؿا لتث مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ٌ ا١٤انمتان
میػاننؼ :نتٍػ تٝٱیم٤ ،ماػ اػاؿی ،مؼاظٱً ظاؿذی ٦ِٝ ،نیـٌىای امنیتی ٌ نياػ ىای
ػٌٰتی ،تني ىای میان ٨تیٱٍی٩٤ ،ـ ٌ ةیکاؿی .ىمچنان ػؿ پالغ پـلي کً ٍٜامٲ
مىعَ اػامً ذنگ ػؿ ا١٤انمتان چیمت ،ةیىرت اورتاک کننؼگان رسٌی ،ةٝؼ اف کىٍؿ
ىای ىممایًٔ ،اٰتان ٌ ػیگـ گـٌه ىای ممٱض معاٰ ٦ؿا م٩رص ػانمتنؼ .یک لٍٳ
اورتاک کننؼگان ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ٌ ةـظی اف اورتاک کننؼگان مٍذٍػیت نیـٌىای
ظاؿذی ػؿ ا١٤انمتان ؿا ٜامٲ اػامً مناف٨ ًٜـاؿ ػاػنؼ.
فقاظ و ةی ععالتی :اورتاک کننؼگان ٤ماػ ٌ ةی ٜؼاٰتی ؿا اف ذمٱً ػالیٲ ٜمؼه منافًٜ
ػؿ لٕض ٌالیت ومـػنؼ.
ػؿ این ؿاةًٕ ،ػٌٰت ةً ةی ک٥ایتی ٌ ٤ماػ متيم گـػیؼ .اورتاک کننؼگان این ٍٜامٲ ؿا
لتث مصـٌمیت ػٌٰت اف شامیت مـػٳ ػانمتً کً منتز ةً یکرا وؼن مـػٳ ةا وٍؿویان
گـػیؼه الت .مقیؼ ةـ آن ،اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ اظؾ ؿوٍه تٍلٖ م٩امات ٜؼٰی ٌ
 .66ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا فنان چمکنی کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .67ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تیٱً چمکنی ػؿ گـػیق.
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ّ٨ایی ا٘ياؿ نگـانی منٍػه ا٤قٌػنؼ کً ػؿ گامونت مـػٳ ػؿ پمت ىای ػٌٰتی اف ظٍیي
ظٍؿی ٌ ٍ٨ٳ پـلتی کاؿ گـ٤تً وؼه ٌ ةً این تـتیث ٜؼه فیاػی اف مـػٳ اف ش ٪وان
مصـٌٳ گـػیؼه کً این کاؿ ةاٜخ وکایت ٌ اٜرتاُ مـػٳ وؼه ٌ اف ٔـ ٣ػیگـ وٍؿویان
اف آن ةيـه ةـػاؿی میکننؼ.
چنانچً تٍلٖ یک ةقؿگ ٨تایٱی اف ٍ٨ٳ فؿمت تٍِیض ػاػه وؼ٤ ،ماػ اػاؿی نً تنيا
اٜتامػ ٌ شامیت مـػٳ ةـای ػٌٰت ؿا متاجـ میلافػ ةٱکً میتٍانؼ ؿٌنؼ آوتی ػؿ ٌالیت
پکتیا ؿا نیق ةً معأـه انؼافػ:

چنانچً یک ػاني آمٍف ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی تٍِیض ػاػ٤ ،ماػ اػاؿی ٌ لیمتم
ٜؼٰی ناکاؿآمؼ نیق میتٍانؼ ةً ٍٔؿ ممت٩یم گـٌه ىای معاٰ ٦ممٱض ؿا تٍ٩یت کنؼ:

تنه های میان كىمی :اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشتً ىای وان تني ىای میان ٍ٨می ؿا نیق
یکی اف مناة ٞمناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ومـػنؼ .این منافٜات ةیىرت مـةٍٓ ةً منافٜات
فمین ٌ ػلرتلی ةً مناة ٞانؼ کً ػؿ ةیىرت مٍاؿػ ؿٌی فمین ىای فؿاٜتی ٌ ذنگالت ؿط
میػىؼ .ةً گ٥تً یکی اف رسان ٍ٨ٳ چمکنی ،75م٩امات ػٌٰتی ٌ نیـٌىای امنیتی ،ػؿ
ؿاةًٕ ةً مناف ،ًٜةً ذای اینکً ةین اٍ٨اٳ ت٥اىم ایراػ مناینؼ ،یکی اف اٍ٨اٳ ؿا ةً ىؼ٣
ؿلیؼن ةً منا ٞ٤وعٍی وان ،مٍؿػ شامیت ٨ـاؿ میػىنؼ کً این کاؿ لتث ٌظامت
منافٜات ظىٍنت ةاؿ میگـػػ.
معاصله صاؼحی :ةیىرت اورتاک کننؼگان ػؿ رسٌی ٌ ت٩ـیتاً یک لٍٳ اورتاک کننؼگان ػؿ
مٍاشتً ىای وان مؼاظٱً ظاؿذی ؿا یکی اف ٍٜامٲ اٌٱی مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ظٍانؼنؼ.
اورتاک کننؼگان ،کىٍؿ ىای ىممایً ؿا ،ةً ىؼ ٣ایراػ ٜؼٳ جتات ٌ تّٝی ٦ا١٤انمتان ،ةً
شامیت وٍؿویان متيم کـػنؼ .آنان نیـٌىای ظاؿذی ؿا ةً ظأـ تٱ٥ات ٠یـ نٙامیان ٌ انراٳ
 .68ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٌٰمٍاٰی فؿمت ػؿ گـػیق
 .69ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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ػاػن تالوی ىای وتانً کً ةـ الاك گقاؿهىا لتث ناؿِایتی مـػٳ گـػیؼه ،مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ
ػاػنؼ.
اورتاک کننؼگان نٍ٥ؽ کىٍؿىای ظاؿذی ػؿ ذنگ ا١٤انمتان ؿا یک ٜامٲ ممت٩ٲ نگـانی
ومـػه کً ػؿ نتیرً ا١٤انان ٨ـةانی این متاؿفۀ میان ةافیگـان ظاؿذی میگـػنؼ.
اتيامات گمرتػه ٜٱیً پاکمتان متنی ةـ اینکً این کىٍؿ ةً ىؼ ٣شامیت اف گـٌه ىای وٍؿوی
ػؿ ا١٤انمتان٨ ،ٱمـٌ ظٍػ ؿا ةـای آماػه لافی ٜمٱیات ٔاٰتان ميیا لاظتًٌ ،ذٍػ ػاوت.
اتيامات مؼاظٱً ظاؿذی ػؿ ا١٤انمتان ةـ ؿیىً تراؿتی نیق متـکق ػاوت:

نتىظ تعلیم و تؽةیه :اورتاک کننؼگان رسٌی ،نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةیً ؿلمی ؿا یک ٜامٲ اٌٱی
ٌظامت مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ظٍانؼنؼ.
ةً گ٥تً مـػٳٜ ،ؼٳ ػلرتلی ةً تٝٱیم ؿلمی اجـ ميٱک ػٌگانً ػاؿػ :اٌٯ مـػٳ ؿا آلیث
پؾیـ ةـای ػلتکاؿی ٌ ا٤ـآ گـایی منٍػه ٌ ةً پیٍلنت آنان ةً وٍؿویان کمک میکنؼ ،ػٌٳ،
مان ٞػلرتلی ةً ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی میگـػػ ٌ ةً این تـتیث لٕض ةٱنؼ ةیکاؿی ،ذٍانان
ؿا ٌاػاؿ میلافػ تا ةً ظأـ ػاونت یک منت ٞػٌامؼاؿ ٜایؼ ةا وٍؿویان مٱص ٪وٍنؼ.
یک تن اف اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اىمیت تٝٱیم ؿا چنین تٍِیض ػاػ:

فلؽ و ةیکاؼی :ةیىرت اورتاک کننؼگان ةً این ٩ٜیؼه انؼ کً ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی ٍٜامٲ اٌٱی
مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ةٍػه کً ةً ظأـ تامین منت ٞػؿآمؼ ذٍانان ؿا ٌاػاؿ ةً پیٍلنت ةً
وٍؿویان میکنؼ.
نتىظ تععاظ کافی معاؼـ ظؼ والیت پکتیا :اورتاک کننؼگان پیٍلتً ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً
نتٍػ تٝؼاػ کا٤ی مؼاؿك ػینی ػؿ ٌالیت پکتیا ،أ٥اٯ ؿا تىٍی ٪میکنؼ کً ةً ظأـ
تصٍیٲ ٜٱٍٳ ػینی ةً پاکمتان ةـٌنؼ ذایی کً اػٜا میوؼ کً اکرث این أ٥اٯ ةً ا٤ـآ

 .71ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٨تایٱی ٌٰمٍاٰی فؿمت ػؿ گـػیق
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گـایی کىانؼه میوٍنؼ .ةا ػؿ نٙـػاوت اىمیت ؿىربان مؾىتی ٌ لٕض ةٱنؼ نٍ٥ؽ وان
ةـ مـػٳ مصٲ ،اىمیت این مٍٍِ ٛؿا نتایؼ ػلت کم گـ٤ت.
فایؽ عىامل :اورتاک کننؼگان رسٌی ٍٜامٲ ػیگـ مناف ًٜػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ونالایی
منٍػنؼ محٲ ِ ٦ٝشکٍمت ٌ نیـٌىای امنیتی ،نتٍػ اتصاػ میان مـػٳ ا١٤انمتان ٌ نتٍػ
وٍٝؿ لیالی .ػؿ آظـ ،تٝؼاػ ٨ٱیٱی اف اورتاک کننؼگان شاٌالت ممنٍ ،ٛنتٍػ اٜتامػ ةـ
ػٌٰت ،تتٝیْ ٌ ٤ـىنگ مصا ًٙ٤کاؿ ٌالیت ؿا نیق اف ذمٱً ػیگـ ٍٜامٲ مناف ًٜظٍانؼنؼ.
مقیؼ ةـ آن ،یک ػاني آمٍف نتٍػ ٤يم ٌٱض میان ا١٤انىا ؿا یکی اف ٍٜامٲ ظىٍنت ػؿ
کىٍؿ ومـػه میگٍیؼ:

مناةع ناؼضایتی :ػؿ مٕاة٩ت ةا ٍٜامٲ مناف ًٜکً ػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤ت ،ةیىرت اورتاک
کننؼگان ةً م٩امات ٤الؼ ٌ ةی ک٥ایت ػٌٰتی ،آفاؿ ٌ اؽیت تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی اواؿه
منٍػه این مٍاؿػ ؿا ٍٜامٲ اٌٱی ناؿِایتی مـػٳ ٌالیت پکتیا ظٍانؼنؼ .یک ٜامٲ ٜمؼه
ػیگـ ناؿِایتی مـػٳ ،مٍاؿػ لٍء الت٥اػه تٍلٖ نیـٌىای امنیتی ٌ نیـٌىای ةین املٱٱی
الت.
یک ػاني آمٍف چنین ا٘ياؿ ػاوت:

یک ةقؿگ ٍ٨می ٌٰمٍاٰی فؿمت لٍاٯ منٍػ:

 .73ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .74ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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ت٩ـیتاً نٍ ٦اورتاک کننؼگان رسٌی ذنگماالؿان ٌ ٍ٨مانؼانان مصٱی مـةٍٓ ةً ٔاٰتان ٌ
ػیگـ گـٌه ىای معاٰ ٦ممٱض ؿا ٜامٲ اٌٱی ناؿِایتی مـػٳ ونالایی منٍػه ٌ یک لٍٳ
آنان گـٌه ىای ذنایتکاؿ ؿا تؾکـ ػاػنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ةیىرت اورتاک کننؼگان م٥يٍٳ ٌلی ٌ ٞذام ٞاف ٌٱض ػاوتنؼ :ةً این مٝنی کً نً تنيا نتٍػ
ذنگ ٌ ظىٍنت ِامن ٌٱض الت ةٱکً ٌِٝیتی کً ػؿ آن مماٌات ٌ ٜؼٯ ٌ ىمچنان
ػلرتلی ةـاةـ ةً تميیالت ٌ ظؼمات ٌذٍػ ػاوتً ةاوؼ نیق وامٲ تٝـیٌ ٦ٱض میوٍػ.
افرتاتیژی های رل مناؾعه و مناكنات مزلی ظؼ والیت پکتیا :اف پالغىای اورتاک
کننؼگان ٌاِض گـػیؼ کً مناف ًٜػؿ لٕض ٌالیت ،ةعىی اف مناف ًٜا١٤انمتان الت .ةناةـ
این ،پیىنياػات ایکً میتٍان تٍلٖ آن ػؿ لٕض مصٱی ٌ ٌالیت ةً ٌٱض ػلت یا٤ت
تؼاةیـی ؿا ةافتاب میػىؼ کً ةایؼ ػؿ لٕض مٱی ٌ ةین املٱٱی اتعاؽ گـػػ ٌ ػؿ ػیگـ
ٌالیات نیق ٜمٱی گـػػ ،ماننؼ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی یا پایان ػاػن ةً مؼاظٱً کىٍؿ ىای
ظاؿذی .ةا این شاٯ ،ةّٝی اف تؼاةیـ پیىنياػ وؼه ةـای نیافىای مىعَ ٌالیت پکتیا
ةٍػ.
متاؼؾه ةا فقاظ اظاؼی و تؽوید رقاةعهی :نیاف ةً متاؿفه ةا ٤ماػ ٌ تـٌیز شماةؼىی ػؿ
لٕض ٌالیت ميمرتین اٌٍٰیت ةـای تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت پکتیا وناظتً وؼ .ةاٌذٍػیکً
اورتاک کننؼگان ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً نٙاٳ ٝ٤اٯ ٌ و٥ا ٣لیالی ٌ ٜؼٰی تنيا میتٍانؼ
ةا ا٨ؼامات ػؿ لٕض مٱی ةؼلت آیؼ ،یکی ػاني آمٍف پیىنياػ منٍػ کً ٤ـىنگ مصٱی
پىتٍنٍاٰی میتٍانؼ یک ٌلیٱً ةا اؿفه ػؿ تـٌیز شماةؼىی ةاوؼ:

تامین ةیعؽفی و ؼونع ىلس فؽاگیؽ :ػؿ شاٯ شارض اورتاک کننؼگان اف اةتکاؿات ٌٱض ةی
ظرب ةٍػنؼ .ةً گٍنۀ محاٯ یک اورتاک کننؼه فن اف گـػیق ةً این ٩ٜیؼه ةٍػ:
 .76ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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کمانی کً ػؿ مٍؿػ ةّٝی اف اةتکاؿات آگاىی ػاوتنؼ ،ةً ٍٔؿ ٜمٍٳ نٙـ وان ػؿ ةاؿه آنيا
من٥ی ةٍػ:

ةـ ٜالٌه ،اکرث اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ کمیتً ٌالیتی ٌٱض آگاىی نؼاوتنؼ ٌ آنٝؼه کً
میػانمتنؼٍّٜ ،یت این کمیتً ؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ ػاػنؼ .ةً ٩ٜیؼه آنيا ،اکرث ةیىرت
پمتىا تٍلٖ اّٜای ظانٍاػه ٌ یا ا٨اؿب م٩امات ػٌٰتی ٍ٠ث گـػیؼه کً وایمتً این
م٩اٳىا منیةاونؼ ةناةـ این ٤ا٨ؼ نٍ٥ؽٜ ،ؼٳ مياؿت ٌ ٜاؿی اف ةی ٔـ٤ی ىمتنؼ تا ةتٍانؼ
این ن٩ي ميم ؿا ای٥ا مناینؼ.
اگـ چً ةیي اف نٍ ٦اورتاک کننؼگان رسٌی اف ٝ٤اٰیت ىای کمیتً ٌٱض ٌالیتی اةـاف
أمینان منٍػنؼ ،اما ػؿ این مٍؿػ ػالیٱی ؿا تٍِیض نؼانؼ .ةـ ٜکن کمانی کً ػؿ مٍؿػ ؿای
ٌ
من٥ی ػاوتنؼ ،اػٜا منٍػنؼ کً اّٜای کمیتً
ٌ آنان
انت٩اػ ةیىرت ةـ ٍّٜیت کمیتً متمـکق ةٍػ .یکی اف ةقؿگان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی فؿمت ػؿ ةصخ
ىای متمـکق گـٌىی چنین ا٘ياؿ ػاوت:

ةهتىظ پیرشفت :اورتاک کننؼگان ،کاؿ ،تٝٱیم ،فؿاٜت ٌ ٌنٝت ؿا رشٓ الفٳ ةـای ٌٱض
ظٍانؼنؼ .ػایـه اؿفومنؼ میان ٌٱض ،جتات ٌ تـ٨ی ةایؼ تٍ٩یت گـػػ تا ةا مٝیاؿىای ةيرت
فنؼگی ٌ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ جتات ةً میان آیؼّ٤ .ای مماملت آمیق فمینً تٍل ًٝؿا
٤ـاىم میلافػ.
 .77ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا اورتاک کننؼگان اناث ػؿ گـػیق
 .78ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا فنان ٌٰمٍاٰی چمکنی کً ػؿ گـػیق ػایـ گـػیؼ.
 .79ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی فؿمت کً ػؿ گـػیق ػایـ گـػیؼ.
 .85ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی لیؼکـٳ کً ػؿ گـػیق ػایـ گـػیؼ.
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اورتاک کننؼگان رسٌی مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی ٌ نياػىای ذام ًٝمؼنی ؿا ةافیگـان اٌٱی
کً ةـای ةافلافی کاؿ میکننؼ تىعیَ ٌ تاییؼ منٍػنؼ .وٍؿا ىای مصٱی ػؿ ذایگاه ػٌٳ
٨ـاؿ گـ٤تنؼ.
تلىیت نیؽوهای ملی امنیتی افغانقتان :اورتاک کننؼگان ىمٍاؿه میگ٥تنؼ کً ةً
نیـٌىای ٍ٨یرت امنیتی مٱی نیاف الت تا امنیت ػؿ ٌالیت پکتیا ؿا تامین مناینؼ .ةً گ٥تً
مـػٳ ،ةا گاموتً وؼن نیـٌىای امنیتی مٱی ػؿ منأ ٪وانٌِٝ ،یت امنیتی ةيتٍػ یا٤تً ٌ
پٍٰین مصٱی ،ةً ػٰیٲ آمیعتً ةٍػن ػؿ لاظتاؿ ىای ٨تیٱٍی ٌ ٤يم ةيرت اذتامٜات مصٱی،
اف لتایي ٌیژه ةـظٍؿػاؿ انؼ.
ٜالٌه ةـ این ت٩اِای اِا ً٤وؼن پـلٍنٲ ٌ تريیقات ةيرت (کً اکرثا ً تٍلٖ اورتاک
کننؼگان ت٩اِا میوؼ) اورتاک کننؼگان ىمچنان ةـ اگاىی ٌ لیمتم ىای ةيتٍػ یا٤تً
شماةؼىی ارصاؿ ػاوتنؼ تا لؤ الت٥اػه تٍلٖ نیـٌی ىای مٱی امنیتی ةً گٍنۀ ػؿلت
ؿلیؼگی وؼه ٌ اف ةً معأـه انؼاظنت شامیت اذتامٜات مصٲ اف نیـٌ ىای مٱی امنیتی
ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ.
رکىمت رقاةعه و مناینعگان منتضث :ةیىرت اورتاک کننؼگان اف نیاف ةً شامیت ٌ تٍ٩یً
شکٍمت لعن گ٥تنؼ تا ةاوؼ کً شکٍمت ظؼمات ةيرت امنیتی ؿا ةـای اذتامٜات مصٲ
ميیا لافػ ،مان٤ ٞماػ ٌ لٍء الت٥اػه گـػػ ٌ ةً این تـتیث ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت
ةـ٨ـاؿ وٍػ.
81

نیاف ةـ تٍ٩یً لاظتاؿ ػٌٰتی ػؿ ةعي نٙاٳ ّ٨ایی ظیٱی ميم الت چـا کً ػؿ ٌٍؿت ةی
ک٥ایتی نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ،مـػٳ مرتٍؿ میوٍنؼ کً ةً ظأـ انٍا ٣اف ٜنارص ِؼ
ػٌٰت کمک ةعٍاىنؼ.
مناینؼگان منتعث مٍؿػ انت٩اػ وؼیؼ ٨ـاؿ گـ٤تنؼ ٌ ةیي اف نٍ ٦اورتاک کننؼگان رسٌی،
اّٜای مرٱن کً اف منٕ ً٩وان انتعاب گـػیؼه ؿا متيم لاظتنؼ کً ةـای ٌٱض ،امنیت ٌ
ش ٧ٍ٩ةىــ ىیچ کاؿ نکـػه انؼ .آنيا اػٜا کـػنؼ کً اّٜای پاؿملان "تنيا ةـای ةؼلت آٌؿػن
پٍٯ کاؿ میکننؼ" ٌ یا "ةـای منا ٞ٤وعٍی وان" ،یا اینکً "آنان ػؿ منٕ ً٩ػیؼه نىؼه انؼ"
چنین ٌاکني ىای اورتاک کننؼگان ةً این مٝنالت کً ةً نٙـ آنيا٤ ،ماػ یکی اف ٍٜامٲ
اٌٱی مناف ًٜػؿ کىٍؿ ٌ ٌالیت ةٍػه ٌ ٜؼٳ اٜتامػ ةـ شکٍمت ؿا نىان میػىؼ.
 .81ػؿ مٍاشتً ةا یک اورتاک کننؼه ناوناكٔ .ت ً٩مـػان  55تا ىىتاػ لاًٰ
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ةلنع ةؽظن فعس آگاهی ةؽای تؽوید ىلس :ةیي اف یک لٍٳ اورتاک کننؼگان رسٌی
پیىنياػ منٍػنؼ کً ةً ىؼ ٣تـٌیز ػؿ منٕ ً٩یک کمپاین آگاىی ةقؿگ آ٠اف گـػػ .چنؼین
تن اف اورتاک کننؼگان ومٍٰیت ٜٱامی ػین ؿا ةً ٍٔؿ ٌیژه پیىنياػ منٍػنؼ چـا کً آنان اف
نٍ٥ؽ ٨اةٲ تٍذً ای ةاالی مـػٳ ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ ةً متاٳ منأٌ ٪الیت اذافه ٌؿٌػ ػاؿنؼ.
ةا اینيمً ،اورتاک کننؼگان ظٍاىان شامیت منالث آنان ػؿ ةعي تـٌیز ش ٧ٍ٩ةرش ،ةً
ٌیژه ػؿ ةعي ش ٧ٍ٩فنان وؼنؼ.
نهاظ های فنتی :ػؿ شاٰیکً ةیىرت ا٨ؼامات کً ػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤ت ػؿ لٕض مٱی پیىنياػ
گـػیؼه ،اورتاک کننؼگان ن٩ي وٍؿاىا ٌ ذـگً ؿا کً ةؼٌن تتٝیْ اف مناینؼگی متاٳ ٨تایٲ
ةـظٍػاؿ انؼ ،ةـای تـٌیز ٌٱض ػؿ لٕض مصٱی ميم ظٍانؼنؼ.
ةا اینيمً ،این نياػىا ةً اشیای مرؼػ نیاف ػاؿنؼ.
٨ـاؿ گ٥تً یک ػاني آمٍف:

82

ىمچنان لاظتاؿ مناینؼگی ٨تیٱٍی نیاف ةً اٌالس ػاؿػ تا ىمً ومٍٯ ةٍػن آن تامین گـػػ
چـا کً ػؿ ة ْٝمٍاؿػ مناینؼگی ةّٝی اف ا٨ىاؿ ماننؼ فنان ٌ ذٍانان ٌ ىمچنان آگاىی
ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ ناػیؼه گـ٤تً میوٍػ.
تىفعه معاؼـ ظینی مزلی :تٝؼاػ کحیـی اف اورتاک کننؼگان (ةً ومٍٯ فنان ٌ رسان ٍ٨می
چمکنی ٌ فنان ٌٰمٍاٰی فؿمت) ةـ اىمیت تٍل ًٝمؼاؿك مصٱی تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ تا أ٥اٯ ةً
ظأـ تٝٱیم ػینی ػؿ مؼاؿك پاکمتان ،مرتٍؿ ةً تـک ظانً ىای وان نىٍنؼ .انکىاٌ ٣
تٍل ًٝمؼاؿك مصٱی ػؿ منٕ ً٩میتٍانؼ ٤ـٌت ةيتٍػ آگاىی ػؿ ؿىربان ػینی پیـامٍن
ش ٧ٍ٩فنان ؿا ایراػ منایؼ.
گفتگى و مػاکؽه ةا عنارص ضع ظولتی :اورتاک کننؼگان ظٍاىان اػامً گ٥تگٍ ةا ٜنارص
ِؼ ػٌٰت گـػیؼه این ؿٌنؼ ؿا ٌلیٱً تـٌیز ٌٱض ٌ ،ن٩ي معاٰ٥ین ممٱض ؿا ػؿ ػلت
یا٤نت ةً ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان م٥یؼ ظٍانؼنؼ .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظٍالتنؼ کً
نٙـیات ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت ةایؼ ػؿ نٙـ گـ٤تً وٍػ.
 .82ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی فؿمت چنین ا٘ياؿ منٍػنؼ:

83

ةا این ىمً ،اورتاک کننؼگان ةً وؼت ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً مؾاکـات ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
ٌ یا ومٍٰیت آنان ػؿ شکٍمت ةایؼ ػلت آٌؿػىا ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ةً ٌیژه ش٧ٍ٩
فنان ٌ تٝٱیم ؿا ةً معأـه نیانؼافػ.
ععالت انتلالی :پیىنياػىا ةـای ایراػ ؿٌنؼ ٜؼاٰت انت٩اٰی نیق اؿایً گـػیؼ .یکی اف
اورتاک کننؼگان ؿٌنؼ اشتامٰی ؿا چنین ةیان منٍػ:

ةا فنانی کً اف ٌٰمٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ مٍاشتً ٌٍؿت گـ٤ت نیق ةـ نیاف:
84

ٜؼاٰت انت٩اٰی ػؿ تٍ٩یت اٜتامػ مـػٳ ةً ػٌٰت کمک ظٍاىؼ منٍػ چنانچً ةیىرت اورتاک
کننؼگان ةً مٍذٍػیت م٩امات ٌ ا٤ـاػ ٤الؼ ػؿ شکٍمت اواؿه منٍػ کً ةً تعٕی ىای
لنگین ش ٧ٍ٩ةىــ متيم انؼ ٌ این امـ یکی اف ٍٜامٱیمت کً مناف ًٜػؿ ا١٤انمتان ؿا ةً
ٍٔؿ ٜمٍٳ ٌ ىمچنان ػؿ ٌالیت پکتیا ػامن میفنؼ.
حلىگیؽی اؾ معاصله صاؼحی :اگـچً این گامیمت کً منیتٍان ػؿ لٕض مصٱی ةـػاوت،
ةیىرت اورتاک کننؼگان ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً پایان ػاػن مؼاظٱً ظاؿذی (ىم اف کىٍؿ
ىای ىممایً ٌ اف کىٍؿ ىای کً ػؿ ا١٤انمتان مٍذٍػیت نٙامی ػاؿنؼ) ةـای ةً ػلت
آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت پکتیا ٌ ىمچنین ػؿ کىٍؿ م٥یؼ ظٍاىؼ ةٍػ.
اؾظیاظ مناؼکت ؾنان :اورتاک کننؼگان ٔت ً٩اناث ظٍاىان تٍ٩یً مىاؿکت فنان ػؿ ؿٌنؼ
ٌٱض گـػیؼنؼ فیـا فنان میتٍاننؼ مؼاٝ٤ان ٍ٨ی ٌٱض ةاونؼ.
 .83ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا فنان ٌٰمٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .84ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا فنان ٌٰمٍاٰی فؿمت ٌ اشمؼ آةاػ کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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ػؿ ذـیان متاشحً ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،فنان گـػیق گ٥تنؼ:

رل مناؾعات ؾمین :رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی چمکنی ،ةً ظأـ ةً ػلت آٌؿػن ٌٱض ػؿ
ٌالیت پکتیا ،ةـ اىمیت شٲ منافٜات فمین تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ 86.ةً گ٥تً آنيا ػٌٰت ةایؼ
مؼاظٱً منایؼ ،متاٳ فمینىا ؿا ػؿ مىٍؿه ةا ٨تایٲ ةً ٍٔؿ منالث ت٩میم منایؼ تا منافٜات
میان ٨تیٱٍی ةـ رس فمین پایان یاةؼ .چنین تالهىا ةایؼ ةـ فمین ذنگالت ةیىرت متمـکق
ةاوؼ .ةـظال ٣فمین ىای فؿاٜتی کً ةً گٍنۀ ٌاِض میان ٨تایٲ ٌ اذتامٜات مصٲ ت٩میم
گـػیؼه ،ػلتیاةی ةً مناة ٞذنگالت ٠یـ منٙم ةٍػه ٌ مصـک منافٜات ظىٍنت ةاؿ میان
٨تایٲ میگـػػ.
تامین اىىل رلىق ةنـؽ و ةاؾتاب کافی نگؽانی های کلیعی ظؼ اةتکاؼات مزلی ةؽای
ىلس :اکرث اورتاک کننؼگان اف این م٥کٍؿه شامیت وان ؿا ا٘ياؿ منٍػنؼ کً تامین ش٧ٍ٩
ةىــ ٌ پایان ػاػن ةً مٝا٤یت مرافات ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت ٌ کىٍؿ کمک ظٍاىؼ
کـػ ػؿ شاٰیکً یک ٜؼه ػیگـ ػؿ این مٍؿػ معاٰ٥ت ٌؿفیؼنؼ .یکی اف اورتاک کننؼگان کً
ةا این امـ مٍا ٪٤ةٍػ ،چنین گ٥ت:
87

یکی اف اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشتً ا٤قٌػ:

اف ذمٱً کمانی کً معاٰ٥ت وان ؿا ا٘ياؿ منٍػنؼ ،یکی اف آنيا ػٰیٲ معاٰ٥ت ؿا چنین ةیان منٍػ:

ةا ػؿ نٙـ گـ٤نت نٙـ ٜمٍمی اورتاک کننؼگان کً ػلتیاةی ةً ش ٧ٍ٩ةىــ یکی اف
ٍٜامٱیمت کً میتٍانؼ ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ؿا تميیٲ منایؼ ،اػ٠اٳ این پیىنياػ ػؿ ن٩ىً
ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ػؿ ٌالیت پکتیا ميم الت.

 .85ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رشگ کننؼگان فن کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .86ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٍ٨می چمکنی کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .87ػؿ رسٌی ةا یک اورتاک کننؼه ناوناكٔ .ت ً٩مـػان  25تا  55لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی ٰرً اشمؼ ظیٲ
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ةاؾیگؽان مفیع ةؽای ىلس ظؼ افغانقتان :ؿٌی ىمـ٤تً ،اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کً
ةافیگـانی کً ػؿ ایراػ مناف ًٜن٩ي ػاؿنؼ ،کمانی ىمتنؼ کً میتٍاننؼ ػؿ آٌؿػن ٌٱض
م٥یؼ ةاونؼ .ةاٌذٍػ نٙـیات انت٩اػ آمیق وؼیؼ پیـامٍن چنین ةافیگـان ،اورتاک کننؼگان
ىمٍاؿه آنان ؿا ػؿ ػلت یا٤نت ةً ٌٱض م٥یؼ ظٍانؼنؼٜ .ٱیـ٠م اتيامات ةی ک٥ایتی ٌ
٤ماػ ،اکرثیت اورتاک کننؼگان ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ةاف ىم ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ کىٍؿ م٥یؼ
ػانمتنؼ 88.ةا آنکً کىٍؿ ىای ىممایً ةً مؼاظٱً ةیرا ػؿ امٍؿ جتات ا١٤انمتان متيم انؼ،
اکرث اورتاک کننؼگان آنان ؿا ةافیگـان م٥یؼ ػؿ ػلت یا٤نت ةً ٌٱض ظٍانؼٔ .اٰتان ٌ گـٌه
ىای معاٰ ٦ممٱض نیق ةافیگـان م٥یؼ ةـای ٌٱض پنؼاوتً وؼنؼ .یک چياؿٳ اورتاک
کننؼگان نیـٌىای نٙامی ظاؿذی ؿا ػؿ ػلت یا٤نت ةً ٌٱض م٥یؼ ظٍانؼنؼ.
ةافیگـان ػیگـ چٍن ٜٱامی ػین ،رسان ٍ٨می ٌ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ونالایی ٌ تاییؼ
گـػیؼنؼ.
ؿىربان ٌ ٜٱامی ػینی ىمٍاؿه اف ذمٱً کمانی ومـػه وؼنؼ کً پتانمیٲ ٜاٰی ةـای تاله
ىای ٌٱض ػاؿنؼ .یک متٝٱم ػالیٲ ؽیٲ ؿا اؿایً منٍػ:

89

اما اورتاک مالامامان ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض نگـانی ىای ؿا نیق ةً میان آٌؿػه الت:

95

ةا تٍذً ةً ن٩ي ٜٱام ،اورتاک کننؼگان اؽٜان کـػنؼ کً وعٍیت ةـافنؼه ٜٱام ٌ آلیث
پؾیـی آنان ػؿ م٩اةٲ ٤ىاؿ گـٌه ىای ممٱض ٘ـ٤یت آنان ةـای تـٌیز ٌٱض ؿا ةً معأـه
میانؼافػ.

 .88اگـ کمانی کً گقینً اٰ ٦یٝنی ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ٌ کمانی کً گقینً ىـ ،یٝنی متاٳ آنان ،ؿا وامٲ لافیم،
نتیرً ٤ 68یٍؼ ةً ػلت میایؼ.
 .89ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .95ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا متٝٱمین گـػیق ٌ فػؿان کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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ممىلیت میانخی های مزلی ظؼ رل مناؾعات و مناؾعات مزلی :رسان ٍ٨می ن٩ي ٍ٨ی
میانریىا ػؿ ٌالیت پکتیا ؿا ای٥ا میمناینؼ .ةیٕـ٤ی ٌ نٍ٥ؽ آنيا ةً ٍٔؿ یک ٌلیٱً ميم
ػیؼه میوٍػ .ةا این ىمً ٜؼٳ آگاىی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩فنان ػؿ ن٩ي ميم آنان ػؿ تـٌیز
ٌٱض یک ِ ٦ٝپنؼاوتً میوٍػ .یک ِ ٦ٝونالایی وؼه ػیگـ ةً ٍ٨ٯ یک ةقؿگ
ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی چمکنی این الت کً آنان ٨ؼؿت اذـایی نؼاؿنؼ ٌ ىمچنان التٕاٜت
ماٰی ل٥ـ ؿا نؼاؿنؼ .ذنتً محتت آنان این الت کً ػؿ لنت ىای پىتٍنٍاٰی ةً ٍٔؿ
ٜمی ٪ومٍٰیت ػاؿنؼ:
92

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ رستارس ؿٌنؼ مىٍؿهىا ةا مـػٳ پکتیا ،ةً ىؼٌ ٣ٱض پایؼاؿ ٌ منٍ٥انً ػؿ ٌالیت،
پیىنياػات ٜمٍمی ؽیٲ اؿائً گـػیؼ( )1اٌالشات ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان تا ذام ٞةٍػن آن تامین وٍػ ٌ نٙـیات فنان ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ آن وامٲ
لاظتً وٍنؼ )2( .تامین این امـ کً ؿٌنؼ ٌٱض ةیٕـ٤انً ةٍػه ٌ ٜاؿی اف مؼاظٱً لیالی
کاؿگقاؿان ٨ؼؿت ،ذنگماالؿان ٌ ػیگـ م٥مؼین ةاوؼ؛ ( )3متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ،ةی
ٜؼاٰتی ٌ لٍء الت٥اػه ٜٱیً مـػٳ (ةً ومٍٯ تعٕی ىای ش ٧ٍ٩ةرش) ةایؼ ػؿ اٌٍٰیت
٨ـاؿ گیـػ؛ ( )4ػٌٰت ٌ نیـٌىای امنیتی تٍ٩یً گـػػ ،ةً ومٍٯ ذٱٍگیـی اف تعٕی ىای
ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ذربان آن ،ميیا منٍػن میکانیقٳ ىای ةيرت ةٱنؼةـػن ٘ـ٤یت ٌ شماةؼىی،
تعٕی ىای کً ػؿ ذـیان ػؿگیـی ةا ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت ٌٍؿت گـ٤تً ةایؼ ةا تص٩ی٩ات
و٥ا ٣ؿلیؼگی گـػػ؛ ( )5اگـ نیاف ةً اشیای گـٌه ىای ٨تیٱٍی ٌ یا لنتی محٲ وٍؿاىا ٌ
ذـگًىا ةاوؼ ،ةایؼ ومٍٰیت متاٳ گـٌه ىای اذتامٜی ٌ ٍ٨می ؿا ػؿةـ ػاوتً ٌ اشرتاٳ ٌ
ش ٚ٥ش ٧ٍ٩فنان ؿا تامین منایؼ؛ ( )6گ٥تگٍىا ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ػلت آٌؿػ ىای
ش ٧ٍ٩فنان ةً ٌیژه ش ٪تٝٱیم ؿا ةایؼ ةً معأـه نیانؼافػ؛ ( )7اگـ نیـٌىای ظاؿذی ػؿ
ا١٤انمتان ٌ ػؿ ٌالیت پکتیا مانؼنی ىمتنؼ ،ةایؼ میکانیقٳ ىای شماةؼىی ٌ تاػیً
٠ـامت ٌاِض ایراػ گـػػ ٌ یا تٍ٩یت گـػػ تا اف ناؿِایتی اذتامٜات مصٱی ذٱٍگیـی وؼه
 .91ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٌٰمٍاٰی چمکنی کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .92ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا رسان ٌٰمٍاٰی چمکنی کً ػؿ گـػیق ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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تا ػؿ نيایت ةاٜخ شامیت آنان اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی نىٍػ؛ ( )8منافٜات ةـ رس فمین ةایؼ
ةً ٌالًٕ میکانیقٳ ىای کً ةً متاٳ ٨تایٲ ػؿگیـ ش ٪مماٌی میػىؼ ،ةؼٌن تتٝیْ ٜٱیً
ةّٝی اف اٍ٨اٳ ةـ ةنیاػ امکانات لیالی ،شٲ گـػػ؛ ( )9تالهىا ةـای تـ٨ی ةً ٌیژه ػؿ
ةعي تٝٱیم ةایؼ وامٲ فنان ،ذٍانان ٌ گـٌه ىای معتٱٍ٨ ٦می ةاوؼ؛ ( )1۱اف ا٤ـآ
گـایی ٌ ةنیاػگـایی ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ .مؼاؿك ػینی ٌ تٝٱیم ٜٱامی ػین ةایؼ وامٲ
تٝٱیم ش ٧ٍ٩ةىــ ةاوؼ تا ن٩ي آنان ؿا ػؿ تـٌیز تصمٲ پؾیـی ٌ تاله ىای ِؼ ا٤ـآ
گـایی تٍ٩یت منایؼ.

127

نلنه ىلس واليت پوتيا

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

128

نلنه ىلس واليت صىفت

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

نلنه والیتی ةؽای ىلس
والیت صىفت

129

نلنه ىلس واليت صىفت

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای اف یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ ممایٱی الت کً ػؿ
ذـیان مىٍؿهىا ةا اذتامٜات مصٱی ٌالیت ظٍلت اةـاف گـػیؼ .ػؿ ٌالیت ظٍلت  48تن
ػؿ نً گـٌه متمـکق ،ػه مٍاشتً ٌ  2۱رسٌی ليم گـ٤تؼ.
مىٍؿه ىای یاػ وؼه ةصیخ مـشٱً ػٌٳ ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ
ٌٱض تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً
منٍٙؿ نٙـظٍاىی اف ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ٜاػی ا١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ ؿاه انؼافی
وؼ تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ ٌالیت) ؿا ٔـس کنؼ.
نياػ ىای ذام ًٝمؼنی این مىٍؿهىا ؿا ػؿ ٌالیت ظٍلت ةً ىمکاؿی ٌاشؼ ش ٧ٍ٩ةىــ
یٍناما ؿاه انؼافی منٍػ ٌ تاله کـػ کً ةـای تامین مٍجـیت ىـ چً ةیىرت ،اورتاک کننؼگان
ؿا انتعاب کنؼ .ػؿ نتیرً شٍّؿ فنان ةً ٤ 45یٍؼ ؿلیؼه الت ٌ اورتاک کننؼگان ةیـٌن اف
مـکق ويـ لٕض ٜاٰی اف شٍّؿ اذتامٜات مصٱی ؿا نىان میػىؼ٤ 37 :یٍؼ اورتاک
کننؼگان اف مـکق ٌالیت ظٍلت ٌ ٤ 63یٍؼ اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰیىا ةٍػنؼ.

 .2وضعیت والیت :حغؽافیه ،نفىـ و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت ظٍلت ػؿ ٨ممت وامٯ رش٨ی ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ ةـ الاك اؿفیاةیىا
 1185مرت ةٱنؼتـ اف لٕض ةصـ ٌا ٞ٨الت .مماشت ٜمٍمی این ٌالیت  4۱29کیٱٍمرت
مـة ٞالت کً ٤ 51یٍؼ آن کٍه ىای ٌ یا نیمً کٍهىا ٌ ٤ 41یٍؼ آن ؿا فمین ىمٍاؿ ٌ یا
نیمً ىمٍاؿ تىکیٲ میػىؼ .مـکق ٌالیت ويـ ظٍلت التٌ .الیت ظٍلت ةا ٌالیت
ىای پکتیا ٌ پکتیکا ىم مـف ةٍػه ٌ ىمچنان ةا منأ٨ ٪تایٱی ٌفیـلتان وامٰی ٌ کـٳ
ایرنمی پاکمتان کً ةعي ىای ناآؿاٳ ٌ وٍؿوی منأ٨ ٪تایٱی تصت اػاؿه ٤ؼؿاٯ ؿا
تىکیٲ میػىؼ 185 ،کیٱٍمرت مـف مىرتک ػاؿػ .نٍ٥ك ٌالیت ظٍلت شؼٌػ یک میٱیٍن
تعمین فػه وؼه .ػؿ م٩ایمً ةا لایـ ٌالیات وامٰرش٨ی ا١٤انمتانٌ ،الیت ظٍلت ةً
ػٰیٲ ن ٞ٥ةـػن اف تـانقیت ممت٩یم ةا پاکمتان ،اؿاِی شاٌٱعیق ٌ ىمچنان اؿلاٯ پٍٯ
تٍلٖ مياذـان ا١٤ان م٩یم ظاؿد نمتتاً پیرش٤ت ٌ تٍل ًٝمنٍػه .ةٍٕؿ ٜمٍٳ فؿاٜت
منتٜ ٞایؼ نیمی اف نٍ٥ك این ٌالیت ؿا تىکیٲ میػىؼ .ةیىرت ػىا٨ین کمانی ىمتنؼ کً
ةا فمین ىای کٍچک امـاؿ مٝاه میکننؼ.
ةً التحنای وامؿی انؼکی مـػٳ کً ػؿ مـکق ظٍلت فنؼگی میکننؼ ،اکرثیت نٍ٥ك آنـا
پىتٍن ىای لنی مؾىث تىکیٲ میػىؼ .ىمچنان این ٌالیت وامؿی اف کٍچیىا ؿا نیق
ػؿ ظٍػ ػاؿػ کً تٝؼاػ وان ةناةـ مياذـت ىای ٍ٤ٱی مت١ییـ الت .ػؿ ٌالیت ظٍلت
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ٍ٨ٳ ٜنرص ميم لیالی ٌ اذتامٜی مصمٍب میوٍػ .اذتامٜات مصٱی تٍلٖ ٨انٍن ٜـ٤ی
ٍ٨ٳ پىتٍن کً ةً پىتٍنٍاٰی مممی گـػیؼه ،تنٙیم ٌ ؿىربی میوٍنؼ.
شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ اشقاب لیالی ٌ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ةً التحنای مـکق ٌالیت ظٍلت،
نمتتاً کمـنگ ٌ ِٝی ٦ةٍػ.

 .3تزلیل مناؾعه :انىاع و عىامل حنگ
اورتاک کننؼگان مصـک ىای اٌٱی مناف ًٜػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ٍٔؿ ؽیٲ مىعَ منٍػنؼ:
مناؿٜات ممٱصانً میان نیـٌ ىای شکٍمت ا١٤انمتان ،منافٜات ممٱصانً میان گـٌىی
میان گـٌه ممٱض ٌ منافٜات ممٱصانً ٍ٨می .ػؿ این لنؼ ٝ٤اٰین اٌٱی مناف ًٜةً ػٌ
گـٌه ت٩میم وؼه انؼ کً یک ٔـ ٣آن نیـٌ ىای مٱی امنیتی شکٍمت ا١٤انمتان الت کً
اف ذانث ٍ٨ای نٙامی ةین املٱٱی شامیت میوٍػ ٌ ٔـ ٣م٩اةٲ آن ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
چٍن ٔاٰتان ،وتکً ش٩انی ،اٰ٩اٜؼه ،شقب الالمی ٌ لایـ گـٌهىا الت.
اکرثیت اورتاک کننؼگان مناف ًٜػؿ میان گـٌه ىای وٍؿوی ػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ةصیخ
ظىٍنت ىای تصـیک آمیق یاػآٌؿ وؼنؼ .ةـ الاك تصٱیٲ آنان گـٌه ىای وٍؿوی ةعأـ
م٥اػ مىرتک وان ةـ ِؼ نیـٌ ىای ػٌٰتی گـػ ىم ذم ٞمیوٍنؼ تا آنان ؿا م١ٱٍب منایؼ
ٌ ةی جتاتی ؿا ا٤قایي ػىؼٌٰ .ی ةا آن ىم ةـ رس ٨ؼؿت ٌ منا ٞ٤ا٨تٍاػی وان ةؼٌن کؼاٳ
تـػیؼ ةا ىم ػؿگیـ وؼه ٌ ةً مناف ًٜمیپـػافنؼ .ػؿ ٜین شاٯ ،اٍ٨اٳ ،کً ٜنرص ميم
اذتامٜی الت ةصیخ ٝ٤اٯ کٱیؼی ػیگـ مناف ًٜمصمٍب میوٍػ فیـا تني ىای میان
ٍ٨می ٌ مناف ًٜوان ةـ رس آب ،فمین ٌ مناة ٞذنگالت ةٍٕؿ ممتمـ ةاٜخ افػیاػ ظىٍنت
وؼه کً ةـ الاك گقاؿهىا اکرثا ً اف ذانث ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌ ممؤٰین ػٌٰتی ةـای
ت٩ٝیث منا ٞ٤وعٍی وان ،اف آن الت٥اػه میوٍػ.
نٍ٥ؽ آوکاؿ کىٍؿ ىای ةیـٌنی ػؿ ذنگ ا١٤انمتان ،ةٍیژه پاکمتان ،ةاٜخ نگـانی ػایمی
اورتاک کننؼگان ةٍػه الت کً ةً فٜم آنان ا١٤انان ؿا ٨ـةانی ؿ٨اةت ىای ٝ٤اٰین ةیـٌنی
لاظتً الت .اورتاک کننؼگان ةً پاکمتان ةً ػیؼه یکی اف ٝ٤اٰین مناف ًٜػؿ ا١٤انمتان
نگاه میکننؼ کً گـٌه ىای وٍؿوی ؿا ةً گٍنۀ ای آوکاؿ ةـای ةی جتات لاظنت ا١٤انمتان
شامیت میمنایؼ.
پیرشفت های ةعفت آمعه ظؼ صىفت اؾ فال  2001ةعینقى :اکرثیت اورتاک کننؼگان
ةؼٌن تنا ْ٨ةاىم تٍا ٪٤ػاوتنؼ کً ا١٤انمتان ػؿ ػىً اظیـ ػؿ ٜـًٌ ىای مٝاؿ ،٣اٜامؿ
رسکىا ٌ لایـ فیـلاظتاؿىا ٌ ایراػ ٌ انکىا ٣نياػ ىای ػمٍکـاتیک پیرش٤ت ىای منٍػه
الت .ةـ الاك گ٥تً ىای اورتاک کننؼگان لایـ ٜـًٌ ىای کً ا١٤انمتان ػؿ آن ةيتٍػ یا٤تً
الت ٜتاؿت انؼ افٌ :صت ،نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ،آفاػی ةیان ،امنیت ٌ ؿٌاةٖ ةین
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املٱٲ .ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ٌالیت ظٍلت ػؿ ٜـًٌ انکىا ٣ػلتاٌؿػ
ىای ػاوتً الت ٌٰی ٩ٜث مانی ػؿ ٜـًٌ ىای چٍن ٌصت ،نياػ ىای ػمٍکـاتیک ،ذامًٝ
مؼنی ٌ امنیت ةیىرت مٍؿػ مناف ًٜوان ةٍػ.
ٌٰی ةا آنيم این ػلتاٌؿػىا ةایؼ ةٍٕؿ ػ٨ی ٪مٍؿػ اؿفیاةی ٨ـاؿ گیـػ .ةا ٌذٍػ آنکً اورتاک
کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً لیمتم تٝٱیم ٌ تـةیً ا١٤انمتان ٌاٝ٨اً ػؿ م٩ایمً ةا ػه
لاٯ گؾوتً ةيرت وؼه الت ،اما آنان گ٥تنؼ کً نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةیً "ذياٰت" ٌ
ةیمٍاػی،ػؿ لٕض مٱی ٌ مصٱی ،اف ذمٱً ٜٱٲ اٌٱی مناف ًٜمصمٍب میوٍنؼ.
ػؿ ممٱً نياػ ىای ػمٍکـاتیک ،اورتاک کننؼگان ةٍٕؿ ٜمٍمی ةً آن ةً ػیؼه ای پیرش٤ت
ميم نگاه میکـػنؼ ػؿ شاٰیکً آنان ناؿِایتی وانـا اةـاف ػاوتنؼ ٌ ةٍٕؿ وؼیؼ اف شکٍمت
ةصیخ یک نياػ ٤الؼ ٌ ٠یـ٨اةٲ اٜتامػ انت٩اػ منٍػنؼ کً کرثا ً اف ٨تٲ او١اٯ وؼه ٌ مناٞ٤
وعٍی وانـا ت٩ٝیث میکننؼ تا اؿایً ظؼمات ةـای مـػٳ ا١٤انمتان.
ظؼک اؾ وضعیت امنیتی ظؼ صىفت :اکرثیت اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کً مىکالتی ػؿ
ٌِٝیت امنیتی ظٍلت ٌذٍػ ػاؿػ .نتایز رسٌی نىان ػاػ کً یک لٍٳ اورتاک کننؼگان
ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً آنان ػؿ این اٌاظـ ػؿ ظٍلت اف مقایای امنیت ةً ىیچ ٌذً ممت٥یؼ
نىؼه انؼ .ػؿظٍؿ یاػآٌؿی الت کً ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان ةؼین نٙـ ةٍػنؼ کً
ةيرتین رشایٖ امنیتی ظٍلت ػؿ این اٌاظـ ػٌؿه ای ٔاٰتان ةٍػه الت کً مـػٳ اکرثا ً ػٌؿه
فمامؼاؿی ٔاٰتان ؿا ػٌؿان مصؼٌػیت ش ٧ٍ٩ةىــ (ةٍیژه ش ٧ٍ٩فنان ،ش ٪آفاػی تـػػ ٌ
ش ٪ةیان) میؼانؼ ٌٰی ػؿ م٩ایمً ةً ٌِٝیت ٝ٤ٱی منافٜات ممٱصانً ٌ ٌاٝ٨ات امنیتی
(ماننؼ مٍاػ من٥رـه تٝتیً وؼه ،ػؿگیـی ىای ؿٌ ػؿ ؿٌ ٌ٠یـه) کمرت ٌذٍػ ػاوت.
اما ةـظال ٣ػؿ ذـیان مىٍؿهىا وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ظٍوتینی وانـا اف
ٌِٝیت امنیتی ٝ٤ٱی اةـاف کـػنؼ:

ةنا ًء میتٍان چنین ظالًٌ منٍػ کً ػؿک اف ٌِٝیت امنیتی ػؿ ظٍلت ةمیاؿ فیاػ مت٥اٌت
الت .وایؼ ػٰیٲ آن این ةاوؼ کً ظىٍنت ٌ مناف ًٜگـٌه ىای اذتامٜی معتٱ ،٦ةٍیژه،
 93نىمت گـٌه متمـکق ةا فنان اف مـکق ٌالیت ظٍلت
 94یکنت اف مٍاشتً وٍنؼگان کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػی اف ٌٰمٍاٰی مٍمنؼفی ،تصٱیٱگـ لیالی55 ،
لاًٰ
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ػؿ لاشات ٌ ٌٰمٍاٰی ىای معتٱ ٦ػؿ ظٍلت ،ةً گٍنۀ ای مت٥اٌت مـػٳ ؿا متاجـ
میلافػ .ػؿ شاٰیکً ػؿ ةّٝی اف ٌٰمٍاٰیىا امنیت نمتی ٌذٍػ ػاؿػ ٌٰی ٌٰمٍاٰی ىای
ػیگـ ةٍٕؿ ػٌامؼاؿ اف ٌ ٍٛ٨شاػجات امنیتی ٌ تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی متاجـ میگـػنؼ.
متامی اورتاک کننؼگان ةً ػیؼه ٌاشؼ ٌ مماٌی ةً نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان ػؿ کاؿ ةؼلت
آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت مینگـیمتنؼ ،ةً التحنای نیـٌ ىای پٍٰین مصٱی ا١٤ان تا اکنٍن
ػؿ ٌالیت ظٍلت تنٙیم ٌ ممت٩ـ نىؼه الت.
مزؽکه های مناؾعه :ةـظال ٣ت٥اٌت ىای لنی ،ذنن ٌ مصٲ اٌٱی اورتاک کننؼگان
(وامٲ ػظرتان ذٍان ػاني آمٍف اف مـکق ظٍلت تا ٜٱامی ػینی اف ػٌؿ تـین ٌٰمٍاٰی ىا)
گ٥تگٍی مـػٳ یک ػؿک مىرتک اف ٤کتٍؿ ىای ٜٱٲ مناف ًٜػؿ ظٍلت ٌ ا١٤انمتان ؿا
آوکاؿ لاظت کً وامٲ ٤ماػ اػاؿی ،ةی ٜؼاٰتی ٌ ٩٤ؼان شماةؼىی٩٤،ـ ٌ ةیکاؿی٩٤ ،ؼان
تٝٱیم ٌ تـةیً ،تني ىای میان ٍ٨می ٌ مناف ًٜةـ رس اؿاِی ٦ِٝ ،شکٍمت ا١٤انمتان ٌ
مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىممایً میةاوؼ.
اف ذمٱً لٍاالت رسٌی لٍاٯ ػؿ مٍؿػ مؼاظٱً آوکاؿ کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ م٩ایمً ةا
لایـ مصـک ىای مناف ًٜػؿذً اىمیت نمتتاً ةیىرتی ؿا کمث کـػ .وایؼ مٍٝ٨یت
ذ١ـا٤یایی ظٍلت یکی اف ٤کتٍؿىا ػؿ ٩ٜث این ممٱً ةاوؼ کً نیمی اف ٌٰمٍاٰی ىای
ظٍلت ةا پاکمتان مـف مىرتک ػاؿػ ٌ مـکق ٌالیت شؼٌػ  3۱کیٱٍمرت اف مـف ٜتٍؿی
پاکمتان ٤اٌٱً ػاؿػ .مقیؼ ةـ این ٜؼٳ تٍانایی شکٍمت ػؿ کاؿ تامین امنیتٌ ،ذٍػ ٤ماػ
اػاؿی ٌ مٍذٍػیت ةی ٜؼاٰتی ػؿ ذؼٌٯ ػؿذً ةنؼی ةمیاؿ نقػیک پيٱٍی ىم ٨ـاؿ ػاؿنؼ.
ةؼین منٍاٯ اکرثیت اورتاک کننؼگان ػؿ رسٌی کىٍؿ ىای ىممایً ؿا ٜامٲ اٌٱی ػٌاٳ
ذنگ ػؿ ا١٤انمتان تىعیَ ػاػنؼ .ػؿ ػٌمین ذٍاب ةمیاؿ ؿایز ٌ مٝمٍٯ کً یک لٍٳ
متامی اورتاک کننؼگان آنـا ةـگقیؼنؼ ،مٍذٍػیت گـٌه ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌه ىای ممٱض
معاٰ ٦ةٍػ .ػؿ م٩ایمً ةا آن وامؿی انؼکی اف اورتاک کننؼگان شکٍمت ا١٤انمتان ٌ نیـٌ
ى ای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ممؤٯ ػٌاٳ ذنگ ػؿ ا١٤انمتان ٨ٱمؼاػ منٍػنؼ .ةـ الاك
نٙـیات اورتاک کننؼگان یکی اف ٍٜاٯ مناف ًٜػؿ کىٍؿ این الت کً ٔـ٤ین ػؿگیـ ػؿ
مناف ًٜمتایٲ ةً ظتم این مناف ًٜنؼاؿػ.
فقاظ اظاؼی :اورتاک کننؼگان٤ ،ماػ اػاؿی ٌ ةی ٜؼاٰتی ؿا یکی اف ٍٜامٲ اٌٱی مناف ًٜػؿ
ٌالیت ظارص نىان لاظتنؼ٤ .ماػ اػاؿی اٜتامػ مـػٳ ةاالی شکٍمت ؿا ظؼوً ػاؿ
میلافػ:
 95نىمت گـٌه متمـکق ةا ٜاملان ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت
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.
ىمچنان ةً ٤ماػ اػاؿی ةصیخ یک ٤کتٍؿ ػیؼه میوٍػ کً مـػٳ ؿا ةٕـ ٣وٍؿوگـی لٍ٧
میػىؼ .مقیؼ ةـ این ؿوٍه لتانی ٜاٳ ػؿ لیمتم ّ٨ایی ػٌٰت ٌ ا٨ـةا پـٌؿی ػؿ اػاؿه اکرثا ً
ةاٜخ ناؿِایتی ػؿ میان مـػٳ وؼه کً وٍؿه گـی اف این ناؿِایتی الت٥اػه لؤ میکنؼ.
ضعف نهاظ های ظولتی و فلعان رقاةعهی :وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اػٜا
منٍػنؼ کً ِ ٦ٝشکٍمت ػؿ ٜؼٳ ٜمٱی لاظنت شاکمیت ٨انٍن یکی اف ٜٱٲ اٌٱی
مناف ًٜالت .ػؿ نتیرً وامؿی فیاػی مـػٳ ةاالی نياػ ىای شکٍمتی ةی ةاٌؿنؼ کً ةـ
الاك گقاؿهىا ةً شامیت ةیىرت اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی منتز میگـػػ.
ةـ الاك گ٥تً ىای یک ٜامل ػینی٩٤" :ؼان شماةؼىی ةـای کمانیکً اف ش ٧ٍ٩ةىــ
تعٱ ٦منٍػه ٌ تٝؼاػ فیاػی ا٤ـاػ ةیگناه ؿا کىتً انؼ" یکی اف ٤کتٍؿ ىای تىؼیؼ منافًٜ
97
ػؿ ا١٤انمتان الت.
فلؽ و ةیکاؼی :وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی یکی
اف ػالیٲ ٜمؼه مناف ًٜػؿ ظٍلت الت٩٤ .ؼان ٤ـٌت ىای کاؿی ن٩ي ٜمؼه ای ؿا ػؿ
تىٍی ٪ذٍانان ةافی منٍػه تا ةً وٍؿوگـی ،ةصیخ یک ٌلیٱً تامین نیاف ىای ا٨تٍاػی
٤امیٲ ىای وان ،ةپیٍنؼنؼ.
معاصله ةیؽونی :متاٳ اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً یکی اف ػالیٲ اٌٱی منافًٜ
ػؿ این ٌالیت نٍ٥ؽ کىٍؿ پاکمتان اف ٔـی ٪مـف ٍٔالنی آن ةا ٌالیت ظٍلت الت.
وامؿی فیاػ آنان پاکمتان ؿا متيم لاظت کً این کىٍؿ ةـای ٜنارص ِؼ ػٌٰتی پناىگاه
ىای امن ؿا ميیا میلافػ .وامؿی اف اورتاک کننؼگان چنین اؿفیاةی منٍػنؼ کً مـف ةؼٌن
کنرتٌٯ ةا پاکمتان یکی اف ٤کتٍؿ ىای تصـیک کننؼه ای ظىٍنت ػؿ ٌالیت ظٍلت الت.

تنه های میان كىمی و مناؾعه ةؽ رس ؾمین :اکرثیت اورتاک کننؼگان تني ىای میان
ٍ٨می ؿا نیق منت ٞمناف ًٜػؿ ظٍلت یاػ آٌؿ وؼنؼٌ .الیت ظٍلت ٌیژه گی ىای ٍ٨ی
ٍ٨می ػاؿػ ٌ ؿ٨اةت میان اٍ٨اٳ ةـ رس مناینؼگی لیالی ،لمتىا ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ٌ
 96مٍاشتً کننؼه ای کً نعٍالت المي گـ٤تً وٍػ :مـػی اف ٌٰمٍاٰی ٰکن ،ػاکرتٜ ،مـ  35لاًٰ
 97نىمت گـٌه متمـکق ةا ٜاملان ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت.
 98نىمت گـٌه متمـکق ةا یک ظانم اف ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی ػؿ مـکق ظٍلت
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ػلرتلی ةً مناة( ٞةٍیژه آب ،فمین ىای فؿاٜتی ٌ ذنگالت) منافٜات ؿا تصـیک میمنایؼ.
اورتاک کننؼگان ٌِٝیت ٝ٤ٱی ؿاةًٕ میان اٍ٨اٳ ؿا اظتال ٣آمیق ٌ ػؿ ت٩اةٲ ةا ىم ػیگـ
تىعیَ ػاػنؼ .ةـ الاك گقاؿهىا اکرثا ً ممؤٰین ػٌٰتی ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی اف یک ٍ٨ٳ
ةعأـ ت٩ٝیث منا ٞ٤وعٍی وان شامیت میکننؼ کً ةاٜخ ا٤ـایي منافٜات میوٍػ.
یک اورتاک کننؼه فن اف مـکق ٌالیت ظٍلت تٍِیض ػاػ:

99

فلعان تعلیم و تؽةیه :اکرثیت اورتاک کننؼگان ٩٤ؼان تٝٱیم ٌ تـةیً ؿلمی ةىمٍٯ
ةیمٍاػی ٌ ذياٰت ؿا اف ػالیٲ اٌٱی تىؼیؼ مناف ًٜػؿ ظٍلت ظأـ نىان لاظتنؼ.
ةاٌذٍػ آنکً تٝٱیم ٌ تـةیً ػؿ ػىً اظیـ ػؿ ا١٤انمتان اف ذمٱً ػلتاؿٌػ ىای اٌٱی
مصمٍب میوٍػ ،یک ةعي ٜمؼه اف ذام ًٝا١٤انی ةٍیژه ػؿ لاشات ػٌؿ ػلت ىنٍف
ىم ةً ٩٤ؼان چنان لٕض اف تٝٱیم ٌ تـةیً مٍاذً انؼ کً ةتٍانؼ ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ
ا٨تٍاػی ؿا ةٍذٍػ ةیاٌؿػ ٌ اف متتال وؼن ٔت ً٩ذٍان ةً ا٤ـآ گـایی ٌ م١ق وٍیی آنان
ذٱٍگیـی منایؼ.
ٜالٌه ةـ آن وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ؿٌون لاظتنؼ کً ٩٤ؼان تٝٱیم ٌ تـةیً
مٝیاؿی کاؿ التعؼاٳ ا٤ـاػ ذٍان ؿا ةـای ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ليٲ میلافػ فیـا این ممٱً
کاؿ م١ق وٍیی ذٍانان ةیمٍاػ کً ةً ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ػلرتلی نؼاؿنؼ ؿا ةـای ٜنارص
155
ِؼ ػٌٰتی ليٲ تـ میلافػ.
تتعیضٜ :ؼٳ ؿٜایت مماٌات ػؿ تٍفی ٞمناةٜ ٞامً نیق تٍلٖ اورتاک کننؼگان ةصیخ
منت ٞاٌٱی مناف ًٜظأـ نىان وؼ" :کمانیکً اف شکٍمت ىیچگٍنً م٥اػ ٌ یا شامیت
151
ةؼلت منیآٌؿنؼ ةعىی اف مناف ًٜمیوٍنؼ".

 99نىتن گـٌه متمـکق ةا یک ظانم اف مـکق ٌالیت ظٍلت
 155نىمت گـٌه ىای متمـکق ةا ػاني آمٍفان ٔت ً٩اناث ٰیمً ٌ ػانىگاه ػؿ مـکق ٌالیت ظٍلت
 151نىتن گـٌه ىای متمـکق ةا ٜٱامی ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت
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فایؽ ظالیل :ةـٜالٌه ػالیٲ یاػ وؼه ػؿ  ٧ٍ٤اورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان رسٌی لایـ ػالیٲ
مناف ًٜػؿ ظٍلت ؿا چٍن ؿٌه ىای ناپمنؼ ٜـ٤ی٩٤ ،ؼان شماةؼىؼی ٌ ٜؼٳ اةتکاؿ
ٌٱض ؿا مىعَ لاظتنؼ.
مناةع ناصؽفنعی :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً مناة ٞاٌٱی ناظـلنؼی گـٌه
ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌه ىای ممٱض معاٰ ٦ىمتنؼ .ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان لایـ
ٜنارص ذنایت ؿا ةصیخ مناة ٞناظـلنؼی یاػ کـػنؼ کً ؿاةًٕ نقػیک ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ ٜؼٳ
کاؿایی ممؤٰین ٌ ةً ت٩ٝیث آن ذنگ لاالؿان ػاوت .وامؿی انؼکی اف مـػٳ ا٤ـاػ ةیراه
ػاظٱی ؿا منت ٞناظـلنؼی ةیان منٍػ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ةیىرتی اورتاک کننؼگان یک تٍٍؿ ٌلیٜ ٌ ٞمٍمی اف ٌٱض ػاوتنؼ کً وامٲ متاٳ گقینً
ىای پیىنياػ وؼه چٍن٩٤ :ؼان ذنگ ٌ ظىٍنت ٌ تـٌیز ٜؼٯ ٌ مماٌات الت .اف ىـ
چياؿ اورتاک کننؼه یک تن آن گ٥تنؼ کً ةً تٍٍؿ آنان ٌٱض ةً ٩٤ؼان ذنگ ٌ ظىٍنت
ظالًٌ میوٍػ.
فرتاتیژیها ةؽای رل مناؾعه و مناكنات مزلی ظؼ صىفت :اورتاک کننؼگان ،مناف ًٜاین
ٌالیت ؿا ةصیخ ةعىی الالی اف مناف ًٜمٱی ا١٤انىا میػیؼنؼ .ةناً پیىنياػات ػؿ مٍؿػ
ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ةایؼ ٍٔؿی ػؿ نٙـ گـ٤تً وٍػ کً چنانچً تؼاةیـ ػؿ لٕض مٱی ٌ
ةین املٱٱی گـ٤تً میوٍػ ٌ ػؿ متامی ٌالیت تٕتی ٪میگـػػ کً ٜتاؿت اف متاؿفه ةا ٤ماػ
اػاؿی ٌ پایان ػاػن ةً مؼاظٱً کىٍؿ ىای ظاؿذی .ةّٝی اف این تؼاةیـ ىمچٍنت تٍ٩یت
لاظتاؿ ىای لنتی ماننؼ ذـگً ىا ،وٍؿاىا ٌ مـکًىا میتٍانؼ پالعگٍی نیاف ىای ٌیژه
ٌالیت ظٍلت ةاوؼ تا اورتاک مماٌی متاٳ اٍ٨اٳ (کً ؿاةًٕ ٌٱض آمیق ؿا میان اٍ٨اٳ این
ٌالیت تـٌیز کنؼ) ؿا تّمین منٍػه ٌ منا٨ىات ةـ رس فمین ؿا شٲ منایؼ .یکی اف تؼاةیـی
ػیگـ کً ةً نیاف ٌیژه این ٌالیت پالغ میػىؼ این الت کً مؼاؿك ػینی ػؿ ٌالیت
ظٍلت ةایؼ تصت نٙـ ػ٨ی ٪شکٍمت ةاوؼ تا اف تٱ٩ین ا٤کاؿ ٌ نٙـیات ا٤ـآ گـایی ةً
ػاني آمٍفان ذٱٍگیـی وؼه ٌ اف این مؼاؿك مـکق تـٌیز ٌٱض لاظتً وٍػ.
متاؼؾه ةا فقاظ اظاؼی و تؽوید رقاةعهی :اورتاک کننؼگان ةً ٍٔؿ پیٍلتً ا٘ياؿ منٍػنؼ
کً متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تـٌیز شماةؼىی ػؿ لٕض ٌالیت اف ذمٱً تؼاةیـ ميم ةـای
تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ةىامؿ میؿٌػ .چنانچً ٨تالً یاػآٌؿی وؼ کً ٤ماػ ػؿ
شکٍمت ةاٜخ تعـیث اٜتامػ مـػٳ ،ایراػ ناظىنٍػی ٌ مان ٞؿوؼ ا٨تٍاػی میوٍػ
ىمچنان این مٍاؿػ ةصیخ ٤کتٍؿ ىای الالی میالن مـػٳ ةً وٍؿوگـی تىعیَ ػاػه وؼ.
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ػؿ این ظًٍٍ یک ػاني آمٍف ػظرت تاجیـات محتت متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ؿا چنین تٍِیض
ػاػ:

رکىمت رقاةعه و مناینعگان منتضث :ةاٌذٍػ آنکً مـػٳ تاییؼ منٍػنؼ کً نياػ ىای
ػٌٰتی ػؿ ٌالیت ظٍلت ػلتاٌؿػ ػاؿنؼ ،وامؿی فیاػ نیاف ةیىرت تٍ٩یً اػاؿات ٌالیت ؿا
ظأـ نىان لاظتنؼ تا ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت ظٍلت ةؼلت آیؼ .اورتاک کننؼگان ةً
این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً یک شکٍمت ٍ٨ی ٌ شماةؼه ٨اػؿ ظٍاىؼ ةٍػ تا امنیت ٌ اؿایً
ظؼمات ةيرت ؿا اذتامٜات اؿایً منایؼ ٌ اف ٤ماػ اػاؿی ٌ لؤ الت٥اػه ذٱٍگیـی کنؼ.
شکٍمت ةایؼ کاؿ کـػ ةيرت ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا تّمین کنؼ کً این کاؿ میتٍانؼ ةـای ةؼلت
آٌؿػن اٜتامػ مـػٳ کمک کنؼ.

ت٩ـیتاً نیمی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً آنان اف نصٍه ای کاؿکـػ اّٜای پاؿملان مـةٍٓ
ٌالیت ظٍلت ػؿ ظًٍٍ ٌٱض ٌ امنیت ظـلنؼ ىمتنؼ ػؿ شاٰیکً نیمً ای ػیگـ اورتاک
کننؼگان نٙـ معاٰ ٦ػاوتنؼ .این اورتاک کننؼگان ارصاؿ ػاوتنؼ کً آنان ػؿ پی مناٞ٤
وعٍی ظٍػ ىمتنؼ فیـا ةا ٤ـیث کاؿی انتعاب وؼه انؼ":آنان این مٍ ٦٨وانـا اف ٔـی٪
٤ماػ شاٌٲ منٍػه انؼ نً اف ٔـی ٪شامیت مـػٳ ٌ 154"،ةً ػٰیٲ شٍّؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
٨اػؿ ةً تتٱیٌ ٢ٱض نیمتنؼ.

 152ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت
ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 153ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت
ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 154اورتاک کننؼه رسٌی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ اف ٌالیت ظٍلت وامٲ گـٌه لنی  15تا  25لاًٰ
 155اورتاک کننؼه رسٌی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ اف ٌالیت ظٍلت وامٲ گـٌه لنی  25تا  25لاًٰ
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ةهتىظ پیرشفت :نیاف ةـای انکىا ٣ةيرت ذٍاب ةمیاؿ ٜاٳ ػؿ رسٌی ىا ،مٍاشتًىا ٌ گـٌه
ىای متمـکق ةٍػ٤ :ـٌت ىای کاؿی ،تٝٱیم ٌ تـةیً ٌ ٠یـه مٍاؿػی انؼ کً تٍلٖ متامی
اورتاک کننؼگان ةً ٍٔؿ پیٍلتً یاػ آٌؿی میوؼ فیـا نیاف مربٳ ةـای تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت
مصمٍب میوٍػ .اورتاک کننؼگان یک ؿاةًٕ ٌاِض میان مٝیاؿ ىای ةيرت فنؼگی ٌ وانن
ظٍب ةـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ةـ٨ـاؿ منٍػنؼ :مـػٳ ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً اگـ مٝیاؿ
ىای فنؼگی ٌ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ةيرت ميیا گـػػ ،جتات ةؼلت ظٍاىؼ آمؼ ػؿ شاٰیکً
ّ٤ای ٌٱض آمیق رشایٖ ظٍةی ؿا ةـای تـ٨ی ٌ انکىا ٣ةـاةـ میلافػ.
یک ةقؿگ ٍ٨می گ٥ت:

ن٩ي شکٍمت مصٱی ػؿ کاؿ انکىا ٣مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿگـ٤ت ،تنيا  1۱ػؿ ٌؼ اورتاک
کننؼگان ةً این ةاٌؿ انؼ کً ممؤٰین شکٍمت مصٱی مرصٌ ٣ةاف لافی ىمتنؼ ،ػؿ شاٰیکً
اکرثیت اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کً انرٍىا ٌ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ةً امٍؿات
ةافلافی مرصٌ ٣انؼ .نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ ٨ؼٳ ػٌٳ ةىامؿ میآینؼ.
تؽوید رلىق ةرش :وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اؿتتآ میان ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ٌٱض ؿا
ظأـ نىان لاظتنؼ ٌ ،ارصاؿ ػاوتنؼ کً شامیت اف ش ٧ٍ٩ةىــ یک ٜنرص الالی الت
کً میتٍانؼ ٌٱض ؿا تميیٲ کنؼ .آنان ىمچنان ةافگٍ منٍػنؼ کً اشرتاٳ ةً ش ٧ٍ٩ةىــ ظٖ
رسط میان گ٥تگٍ ىای آینؼه ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی الت کً نتایؼ اف آن ٜؼٌٯ منٍػ.
شماةؼىی ةـای تعٱ٥ات ش ٧ٍ٩ةرشی کٱیؼ اٌٱی ؿٌنؼ ٌٱض تٍلٖ اکرثیت اورتاک
کننؼگان ظأـ نىان وؼ کً نتایؼ تنيا ػٌٰت آنـا تـٌیز منایؼ .ةـ الاك اورتاک کننؼگان
ٜٱامی ػینی نیق ةایؼ ن٩ي وانـا اػا مناینؼ.

تؽوید ظیالىگ و گفتگى ةا عنارص ضع ظولتی :اورتاک کننؼگان اکرثاً اف نیاف تـٌیز ػیاٍٰگ
میان ٔـ٤ین مناف ًٜػ٤ا ٛمنٍػنؼ:

 156ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا رسان اٍ٨اٳ ٌٰمٍاٰی ىای لپیـه ،منت ٌ تنی ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 157ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا یک ظانم اف ٌالیت ظٍلت ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
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اما وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان نگـان ةٍػنؼ کً ممکن این گٍنً گ٥تگٍىا ػلتاٌؿػىا
ػؿ ٜـًٌ ای ش ٧ٍ٩فنان ؿا ةً معأـه ةینؼافػ:

ةً ىمینگٍنً اورتاک کننؼگان ىـاك ػاوتنؼ کً ػؿ ٌٍؿت وامٲ لاظنت ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
ػؿ شکٍمت ش ٧ٍ٩فنان ػؿ ا١٤انمتان متاجـ ظٍاىؼ وؼ:

ىمچنان وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کً ا٤ـاػیکً اف ش ٧ٍ٩ةىــ تعٱ٦
منٍػه انؼ ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض آینؼه ذای نعٍاىنؼ ػاوت.
یک ٜامل ػینی گ٥ت:

وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اِا ً٤منٍػنؼ کً ذام ًٝةین املٱٱی ٌ مٱٲ متصؼ ةایؼ
ن٩ي ٜمؼه ای ؿا ػؿ ؿٌنؼ گ٥تگٍ ىای آینؼه ةافی مناینؼ ،کىٍؿ ىای ظاؿذی ؿا تـ٠یث
مناینؼ تا اف مؼاظٱً نامرشٌ ٛػؿ این ؿٌنؼ ػلت ةـػاؿ وٍنؼ ٌ اذافه ػىنؼ تا ٔـ٤ین
مناف ًٜةا ىم گ٥تگٍ منٍػه ٌ یک ؿاه شٲ ؿا ةـای مناف ًٜا١٤انمتان ػؿیاةنؼ.
 158ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ٜٱامی ػینی ػؿ ٌالیت ظٍلت ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 159ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت
ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 115ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ػاني آمٍفان ٰیمً ىای اناث ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ٌالیت ظٍلت
ؿاه انؼافی وؼه ةٍػ.
 111مٍاشتً وٍنؼه ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ اف ٌٰمٍاٰی ناػؿواه کٍتٜ ،امل ػین 45 ،لاًٰ.
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تامین ةیعؽفی و فؽاگیؽ ةىظن ؼونع ىلس :اةتکاؿات کنٍنی ٌٱض ةً ػٰیٲ ٜؼٳ مٍذٍػیت
ةی ٔـ٤ی ٌ نتایز مىيٍػ مٍؿػ انت٩اػ وؼیؼ ٨ـاؿ گـ٤ت.
اورتاک کننؼگان ةا ٝ٤اٰیت ىای کمیتً ٌالیتی ٌٱض أمینان انؼکی نىان ػاػنؼ .مـػٳ اف
ٍّٜیت کنٍنی کمیتً ٌالیتی ٌٱضٜ ،ؼٳ تاجیـٜ ،ؼٳ مٱمٍك ةٍػن ،ظٍیي ظٍؿی ٌ ا٨ـةا
پـٌؿی ،ناتٍانی ػؿ ومٍٰیت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً ؿٌنؼ ٌٱض انت٩اػ منٍػه اّٜای کمیتً
ٌٱض ؿا متيم لاظتً کً ةً ذای تٍ٩یت اظتیاؿ کمیتً ،ةـای م٥اػات وعٍی وان کاؿ
میکننؼ .ةً ػٰیٲ نا امنی ىا ،کمیتً ٌالیتی ٌٱض منیتٍانؼ ةً اکرث منأ ٪ل٥ـ منایؼ .ةً
گ٥تً اورتاک کننؼگان رسٌی:
112

113

انت٩اػ ةیىرت اورتاک کننؼگان ةـ ٜؼٳ ةیٕـ٤ی ٌ ناتٍانی کمیتً ٌالیتی ٌٱض ػؿ ةؼلت
آٌؿػن اٜتامػ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی متمـکق ةٍػ.

114

115

 .112اورتاک کننؼه رسٌی ػؿ ٌالیت ظٍلت کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ گـٌه لنی  25تا  55لاًٰ.
 .113اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ تصٍیٲ یا٤تً  45لاًٰ اف ويـ ظٍلت.
 .114اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ ،اف رسان ٍ٨می  45لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی
لپیـه.
 .115اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػٜ ،امل ػین 45 ،لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی ناػؿ واه
کٍت
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رل تنه های میان كىمی ةه ممىل مناؾعات ةؽ رس ؾمین :اکرثیت اورتاک کننؼگان شٲ
منافٜات فمین ؿا ػؿ ػلتیاةی ةً ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت شیاتی میػاننؼ .چنانچً ػؿ ةاال
تؾکـ ؿ٤ت٨ ،تایٱی کً ػؿ منافٜات فمین ػؿگیـ انؼ اکرث ةً ظأـ کمک ٌ شامیت ةً ػٌٰت
ٌ یا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿٌ میآٌؿنؼ کً آنان ةا کمک الٱصً ٌ لایـ انٍا ٛمماٜؼت ىا ،ةً
ذای اینکً تني ىای ٍ٨می ؿا شٲ مناینؼ ،آتي منافٜات ؿا ةـ ا٤ـٌظتً میلافنؼ .ةنا ةـاین،
شٲ منافٜات مـةٍٓ ةً فمین میتٍانؼ اف تني ىای میان ٍ٨می ،کً یکی اف ٍٜامٲ منافًٜ
ممٱصانً الت ،ذٱٍگیـی منایؼ.
ممىلیت میانخی های مزلی ظؼ رل مناؾعات مزلی :ةیىرت اورتاک کننؼگان ػؿ
مٍاشتًىا ٌ متاشخ گـٌىی متمـکق اف وامٲ منٍػن لاظتاؿ ىای لنتی میانریگـی ػؿ
ؿٌنؼ ٌٱض ٌ آوتی ػؿ ٌالیت شامیت وان ؿا اةـاف منٍػنؼ.

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ مٍاشتً ىا ،وٍؿا ىا ،ذـگًىا ٌ مـکًىا ؿا اف ذمٱً
میکانیقٳ ىای ظٍانؼنؼ کً ػؿتـٌیز ٌٱض ػؿ لٕض مصٱی ن٩ي شیاتی ػاوتً میتٍاننؼ.
آنان تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ کً این نياػ ىای مصٱی نً تنيا ػؿ لاظتاؿ اذتامٜی ظٍلت آمیقه
ٜمی ٪ػاؿنؼ ،ةٱکً ػؿ تميیٲ مناینؼگی متاٳ اٍ٨اٳ ،ةؼٌن تتٝیْ ،نیق ن٩ي شیاتی ػاؿنؼ
(ٜؼٳ ومٍٰیت اٍ٨اٳ اکرثاً یک منت ٞناؿِایتی ػیؼه میوٍػ) .ةا اینيمً ،لاظتاؿ ىای
ٍ٨می ةایؼ ترؼیؼ وٍنؼ تا ومٍٰیت متاٳ ا٨ىاؿ تامین گـػػ ،چـا کً ػؿ شاٯ شارض گـٌه
ىای ماننؼ فنان ٌ ذٍانان اف مناینؼگی ممتحنی ٨ـاؿ میگیـنؼ.
٨ـاؿ گ٥تً یکی اف اورتاک کننؼگان ،شکٍمت ةّٝی اف ٜٱامی ػین ؿا ةً شاویً فػه کً این
ا٨ؼاٳ ناؿِایتی ؿا ةً ٌذٍػ آٌؿػه کً ةً ىـ شاٯ ةایؼ شٲ گـػػ:

 .116اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ ،اف رسان ٍ٨می ٌٰمٍاٰی منت.
 .117اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػٜ ،امل ػین 45 ،لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی ناػؿ واه
کٍت.
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تلىیت نیؽوهای ملی امنیتی افغانقتان :اگـ چً تٝؼاػی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً ةا گاموتً وؼن نیـٌىای مٱی امنیتی ػؿ منأ ٪وانٌِٝ ،یت امنیتی ةيتٍػ
یا٤تً ،اما ةً نٙـ آنان نیاف ةً تٍ٩یت نیـٌىای امنیتی ٌذٍػ ػاؿػ تا این نیـٌىا امنیت
ٌالیت ظٍلت ؿا ش ٚ٥مناینؼ.
ةا اینيمً ،اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً تٍ٩یت نیـٌىای امنیتی نتایؼ اف ٰصاٗ
ا٤قایي نیـٌ ٌ تريیقات ةيرت ةاوؼ ،ةٱکً آگاىی ةيرت ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ نٙاٳ شماةؼىی ةيرت
نیق الفٳ الت تا اف مٍاؿػ تعٕی اف ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ لٍء الت٥اػه ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ.
ةلنعةؽظن فعس آگاهی ةضاظؽ تؽوید ىلس :ةـای تـٌیض ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ،ةمیاؿی
اف اورتاک کننؼگان کمپاین ىای آگيی ؿا مٕـس لاظتً پیىنياػ منٍػنؼ تا ةافیگـان ٝ٤اٯ
معتٱ ٦ػؿ آن ومٍٰیت شاٌٲ مناینؼ.
اورتاک کننؼگان اف ن٩ي محتت فنان ػؿ تـٌیز ٌٱض ػؿ ٌالیت نیق لعن گ٥تنؼ .ةً گ٥تً
ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی ويـ ظٍلت:
118

ٜٱامی ػین نیق میتٍاننؼ ػؿ ایراػ آگيی ةـای ٌٱض اورتاک مناینؼ:
119

التاػان مکاتث ٌ مؼاؿك نیق اف ذمٱً گـٌه ىای نىانؼىی وؼنؼ کً ةا ػاونت نٍ٥ؽ ةـ
نمٲ ذٍان ،میتٍاننؼ ػؿ ایراػ آگيی ةـای ٌٱض ن٩ي ميمی ؿا ای٥ا مناینؼ.
اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً مؼاؿك ةایؼ تصت نٙاؿت ػٌٰت ٨ـاؿ گیـنؼ تا اف تتؼیٲ
وؼن مؼاؿك ةً مـاکق التعؼاٳ ٌ آمٍفه تٝٱیم ػینی ٌ شقةی تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػٌٰت
ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ ٌ ةـ ٜکن اف مؼاؿك ةـای تـٌیز ٌٱض ٌ ٜؼاٰت الت٥اػه گـػػ .ةً
٩ٜیؼه اورتاک کننؼگان مؼاؿك اف ذمٱً ةافیگـانی انؼ کً میتٍاننؼ ن٩ي محتت ظٍةی ػؿ
ٌالیت ظٍلت ای٥ا مناینؼ:

 .118ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .119ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا اورتاک کننؼگان فن کً ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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حلىگیؽی اؾ معاصله صاؼحی :تٝؼاػی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةـ نیاف متٍ ٦٨لاظنت
مؼاظٱً ظاؿذی تاکیؼ منٍػه این ٜمٲ ؿا یک ا٨ؼاٳ اٌٱی کً میتٍانؼ ػؿ ػلتیاةی ةً ٌٱض
ػؿ ظٍلت کمک منایؼ ،ظأـ نىان لاظتنؼ.

ػؿ این ؿاةًٕ ،ةیىرت نٙـیات ةـ پاکمتان متمـکق ةٍػ اما ةّٝی اف آنيا شامی ظـٌد نیـٌ
ىای ةین املٱٱی اف ا١٤انمتان نیق ةٍػنؼ .ةا اینيمً ،ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان اف ٍٜا٨ث
من٥ی آن ىـاك ػاوتنؼ .یکی اف اورتاک کننؼگان نگـانی اه ؿا چنین ةیان منٍػ:
122

افؿایه مناؼکت ؾنان :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ن٩ي ةاٍٰ٩ه فنان ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ؿا
ظأـنىان لاظتنؼ .یک ػاني آمٍف ػظرت اف ويـ ظٍلت چنین پیىنياػ منٍػ:
ةیىرت اورتاک کننؼگان ةا این نٙـیً مٍا ٪٤ةٍػنؼ کً ن٩ي فنان ػؿ
ظانٍاػه میتٍانؼ لتث انتىاؿ پیاٳ ٌٱض گـػػ

124

 .125ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .121اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ ،لیالتؼان 57 ،لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی تنی.
 .122اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ ،ػاکرت 35 ،لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی ٰکن.
 .123ةصخ ىای متمـکق گـٌه کً ةا ػاني آمٍفان اناث ٰیمًىا ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه
انؼاظتً وؼ.
 .124ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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تامین اىىل رلىق ةنـؽ ةه انعاؾه کافی ظؼ اةتکاؼات مزلی ىلس انعکاـ یافته افت:
اکرثیت اورتاک کننؼگان تاییؼ منٍػنؼ کً مناف ،ًٜش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٌالیت ظٍلت ؿا ةً ٍٔؿ
٨اةٲ مالش ًٙای متاجـ لاظتً الت .یک اورتاک کننؼه فن اف ظٍلت چنین تٍِیض ػاػ:

ػ
125

ىمچنان اورتاک کننؼگان ؿاه ىای ؽیٲ ؿا ةً ىؼ ٣اػ٠اٳ ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض
پیىنياػ منٍػنؼ .یک ٜامل ػین ،ؿاةٖ ٍ٨ی میان ٌٱض ٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا چنین ةیان منٍػ:
126

ةً ىمین تـتیث ،یکی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان گ٥ت:
127

اورتاک کننؼگان نً تنيا رقاةعهی و راکمیت كانىن ؿا یک ٜنرص ميم ةـای ػلتیاةی ةً
ٌٱض ػانمتً ةٱکً ن٩ي آن ؿا ػؿ تص ٚ٥ش ٧ٍ٩ةىــ نیق شیاتی ظٍانؼنؼ:

128

اکرثیت اورتاک کننؼگان رسٌی (٤ 75یٍؼ) ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً اشرتاٳ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ
پایان ػاػن ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ػلتیاةی ةً ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان کمک ظٍاىؼ
 .125ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .126ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ٜاملان ػین ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .127اورتاک کننؼه رسٌی کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ اف گـٌه لنی  25تا  55لاًٰ اف ٌٰمٍاٰی ٰژو اشمؼ
ظیٲ.
 .128ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ػؿ ٰیمً ىای ػظرتان ٌ ػاني آمٍفان ػانىگاه ػؿ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.

144

نلنه ىلس واليت صىفت

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

کـػ .اورتاک کننؼگان ىمچنان تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ کً ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ اف ؿٌنؼ ٌٱض
ػٌؿ نگً ػاوتً وٍنؼ ٌ ةـ نیاف شماةؼىی ةـای ؿٌنؼ ٌٱض مٍ ٪٤نیق تاکیؼ منٍػنؼ:

129

فعالین فىظمنع ةؽای ؼونع ىلس ظؼ افغانقتانٜ :ٱی اٰـ٠م متيم لاظنت کىٍؿ ىای
ىممایً ةً ػامن فػن مناف ٌ ًٜشتی متيم لاظنت آنان ةً ٜنٍان ٜامٲ اٌٱی ذنگ ػؿ
ا١٤انمتان ،ةیي اف نٍ ٦اورتاک کننؼگان آنان ؿا ػؿ آٌؿػن ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان م٥یؼ
ظٍانؼنؼ .ػؿ ذـیان تصٱیٲ مناف ًٜتٍلٖ اورتاک کننؼگان ػؿ متاشخ آفاػ ،اف نیـٌىای ةین
املٱٱی ةً ػٰیٲ ظـٌد وان اف ٌالیت ظٍلت ،تؾکـ ةً ٜمٲ منیآمؼ اما ةاٌذٍػ آن ،ت٩ـیتا
نٍ ٦اف اورتاک کننؼگان رسٌی آنان ؿا آٌؿػن ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ةافیگـ م٥یؼ پنؼاوتنؼ.
مقیؼ ةـ آن ،اورتاک کننؼگان ،مؾاکـه ٌ گ٥تگٍ ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ؿا ةـای ٌٱض الفٳ
ػانمتنؼ.
فعالین عؽىه رلىق ةرش :اورتاک کننؼگان ىمٍاؿه کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ
ا١٤انمتان ،ؿیالت امٍؿ فنان ٌ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ؿا منصیخ ٝ٤اٰین اٌٱی شٚ٥
ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٌالیت ظٍلت ةافگٍ منٍػنؼ.
رامی ةاللىه ىلس ظؼ والیت صىفت :اورتاک کننؼگان یک ؿٌیکـػ ذام ٞؿا پیىنياػ
منٍػنؼ کً ػؿ آن گـٌه ىای معتٱ ٦اذتامٜی ةتٍاننؼ ن٩ي ظٍػ ؿا ةـای ٌٱض ةافی کننؼ.
چنانچً ػؿ ةاال تؾکـ ؿ٤تٜ ،ؼه ای فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً فنان
شامیان ظٍةی ةـای ٌٱض ػؿ ظٍلت ةٍػه میتٍاننؼ .رسان ٍ٨می ٌ ٜٱامی ػین ةافیگـان
ةانٍ٥ؽ ٌ ػؿ ظٍؿ تٍذً ظٍانؼه وؼنؼ کً میتٍاننؼ ةا مٍ٩٤یت ةً ؿٌنؼ ٌٱض کمک کننؼ.
التاػان مکاتث ٌ ؿلانًىا نیق ةافیگـان م٥یؼ ظٍانؼه وؼنؼ.
اورتاک کننؼگان تاییؼ کـػنؼ کً ٜٱامی ػین میتٍاننؼ شامیان ظٍةی ةـای ٌٱض ةاونؼ ػؿ
ٌٍؿتیکً آمٍفه کا٤ی کمث مناینؼ:

 .129اورتاک کننؼه مٍاشتً ان٥ـاػ کً نعٍالت نامي گـ٤تً وٍػ :مـػ  25لاًٰ ،ػاني آمٍف ش ٧ٍ٩اف ٌٰمٍاٰی
گـةق.
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مام ؼویکؽظ این گؽوهها  /افؽاظ نقتت ةه رلىق ةنـؽ ؼا چعىؼ اؼؾیاةی میکنیع؟
ِ
وٍؿه مٍ ٦٨وؼیؼی ٜٱیً ش٧ٍ٩
ٜؼه ای فیاػی اف اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً گـٌه ىای
ةىــ ػاؿنؼ .ةا اینيمً ،مـػٳ تاییؼ میکننؼ کً ىـ ػٌ ذانث مناف ًٜن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا
مـتکث وؼه انؼ:

131

ػؿ ؿاةًٕ ةً ش ٧ٍ٩ةرش ،ةً ٌیژه ش ٧ٍ٩فنان ،یک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگانٜ ،ٱامی ػین
ؿا ٤ا٨ؼ آگيی ش ٧ٍ٩ةىــ ظٍانؼنؼ .ػؿ این مٍؿػ ،رسان ٍ٨می نیق شامٲ نٙـیات مصاًٙ٤
کاؿانً ػیؼه وؼنؼ .اما یک ٜامل ػین نىان ػاػ کً این م٥ـًٌِ ىمیىً ػؿلت جاةت
نىؼه الت:
132

یکی اف اورتاک کننؼگان گ٥ت کً متاٳ ذٍانث ػؿگیـ ػؿ مناف ًٜةایؼ ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩ةىــ
آمٍفه ةتیننؼ تا ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٜمٲ تامین گـػػ:

133

 .5پیننهاظات مؽظم
( )1ػؿ رسارس ؿٌنؼ مىٍؿهىا ةا مـػٳ ٌالیت ظٍلت ،ةا ػؿ نٙـػاوت اػ٠اٳ ش ٧ٍ٩ةىــ
ػؿ پیىنياػات ٔـس وؼه ةـای ن٩ىً ٌالیتی ٌٱض ظٍلت ،پیىنياػات ٜمٍمی ؽیٲ اؿائً
 .135ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .131ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا اورتاک کننؼگان آمٍفگاؿ فن ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .132ةصخ ىای متمـکق گـٌىی کً ةا ٜٱامی ػین ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
 .133ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةا فنان ػؿ ويـ ظٍلت ةً ؿاه انؼاظتً وؼ.
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گـػیؼ :ةً ٍٔؿ یک اٌٍٯ کٱیؼی ،کمانیکً ػؿ م٩اةٲ ش ٧ٍ٩ةىــ میایمتنؼ ،ةایؼ اف ؿٌنؼ
ٌٱض ظاؿد لاظتً وٍنؼ؛ ( )2ؿٌنؼ ٌٱض ذام ٌ ٞممت٩ٲ ةایؼ تامین گـػػٍّٜ .یت کمیتً
ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ترؼیؼ نٙـ گـػػ ٌ اّٜای آن ةایؼ ةـ ةنیاػ اىٱیت ٌ ک٥ایت انتعاب
وٍنؼ تا ةتٍاننؼ ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی مؾاکـه مناینؼ .ةا تٍؼی ٪ن٩ي فنان ػؿ آٌؿػن ٌٱض ةً
ذام ،ًٝمىاؿکت آنان ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ةایؼ ا٤قایي یاةؼ؛ ( )3ػؿ گ٥تگٍىا ةا ٜنارص ِؼ
ػٌٰتی ،ػؿ ؿاةًٕ ةً پیرش٤تیکً ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩فنان ،ةً ٌیژه ش ٪تٝٱیم ٌٍؿت گـ٤تً
نتایؼ مٝامٱً ٌٍؿت گیـػ؛ ( )4ةيتٍػ شکٍمتؼاؿی ٌ امنیت -:تٍ٩یت شکٍمت ٌ نیـٌىای
مٱی امنیتی ا١٤انمتان ،ةً ومٍٯ ذٱٍگیـی اف ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ذربان ن ْ٩ش٧ٍ٩
ةرش ،وامٲ میکانیقٳ ىای ةٱنؼ ةـػن ٘ـ٤یت ٌ شماةؼىی ةيرت ةاوؼ .تعٕی ىای کً ػؿ
ذـیان ػؿگیـی ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌٍؿت گـ٤تً ةایؼ ةا تص٩ی٩ات و٥ا ،٣ممت٩ٲ ٌ
مکمٲ ؿلیؼگی گـػػ؛ ( )5تـٌیز ٌ شامیت ش ٧ٍ٩ةرش .ةً ٩ٜیؼه ٜؼه فیاػی اف اورتاک
کننؼگان ،ؿاةٖ ٌاِصی میان کاؿایی ةيرت ػٌٰت ػؿ ٜـًٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ٤ـٌت ىای ةيرت
ةـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ظٍلت ٌذٍػ ػاؿػ؛ ( )6ةـای ػلتیاةی ةً ٌٱض پایؼاؿ ،متاؿفه ٜٱیً
٤ماػ ،ةی ٜؼاٰتی ٌ لٍء الت٥اػه ػؿ م٩اةٲ مـػٳ (ةً ومٍٯ ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرش) ةایؼ ػؿ
اٌٍٰیت ٨ـاؿ ػاوتً ةاوؼ؛ ( )7متاٳ تاله ىای انکىا٤ی ،ةً ٌیژه ػؿ ةعي تٝٱیم ،ةؼٌن
تتٝیْ ةایؼ وامٲ فنان ،ذٍانان ٌ گـٌه ىای ٍ٨می ةاوؼ؛ ( )7اگـ نیاف ةً اشیای نياػ ىای
٨تیٱٍی ٌ یا لنتی محٲ وٍؿاىا ٌ ذـگًىا ةاوؼ ،ةایؼ چنین اٌالشاتی ؿا اشتٍا منایؼ تا
ومٍٰیت متاٳ گـٌه ىای اذتامٜی تامین گـػیؼه ٌ اف تٍٝث ػؿ م٩اةٲ ش ٧ٍ٩فنان
ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ؛ ( )8شٲ منافٜات میان ٍ٨می :ػؿ ٌالیت ظٍلت کً ٜمؼتاً یک
ٌالیت ٍ٨می الت ،ةً منافٜات ظىٍنت ةاؿ مصٱی ةایؼ ػؿ اٌٍٰیت ؿلیؼگی وٍػ؛ ()9
مناف ًٜةـ رس فمین ةایؼ ةً ٌالًٕ میکانیقٳ ىای و٥ا ٣شٲ گـػػ تا ٜؼاٰت ٌ ٤ـٌت
ىای مماٌی ةـای ٔـ٤ین مناف ًٜتامین گـػػ؛ ( )1۱مؼاؿك ٌ تٝٱیم ػینی ةایؼ تصت نٙـ
ػٌٰت ٨ـاؿ گیـنؼ ٌ ػاؿای تٝٱیم ش ٧ٍ٩ةىــ ةاونؼ تا ٘ـ٤یت آنان ػؿ تـٌیز ٌٱض ٌ
ةـػةاؿی تٍ٩یت یا٤تً ٌ ةـ ِؼ ا٤ـآ گـایی ذٍانان کاؿ کننؼ؛ ( )11مؼاظٱً کىٍؿ ىای
ظاؿذی ػؿ امٍؿ ا١٤انمتان ةایؼ پایان یاةؼ .پاکمتان ةایؼ النً ىای امن ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
ؿا اف ةین ةربػ ٌ ةـ چنین گـٌهىا ٤ىاؿ ٌاؿػ منایؼ تا شمالت وان اف ظاک پاکمتان ةـ
ا١٤انمتان ؿا متٍ ٦٨لافنؼ.
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 .1معؽفی
این گقاؿه ٤رشػه ای اف مٍٍِٜات مٍؿػ ةصخ ٌ پیىنياػات اؿائً وؼه ؿا ةً مٝـ٤ی
میگیـػ کً ػؿ ذـیان مىٍؿهىا ةً ٜنٍان ةعي اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ػؿ مٍؿػ
ةـنامً ٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ ةً ؿاه انؼاظتً وؼ .ؿٌنؼ مىٍؿت ػىی ػؿةـ گیـنؼه ةصخ
ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتًىا ٌ رسٌی ػیؼگاه ىای شؼٌػ  1۱8ويـٌنؼ ا١٤ان ػؿ
ننگـىاؿ میةاوؼ .اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ لیالی مناینؼگی میکـػنؼ
کً وامٲ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی ،رسان ٍ٨میٜ ،ٱامی ػینی ،ةقؿگان ،ػىا٨ین ،مٝٱمین،
مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ٌ معاٰ٥ین ةـگىتً (ٔاٰتان الت )٪ةٍػنؼ .ميمرت اف ىمً ،تاله
ٌٍؿت گـ٤ت تا ػیؼگاه ىای فنان ٌ ذٍانان ةؼلت آیؼ تا اف مٍذٍػیت نٙـیات ا٨ىاؿ
معتٱ٥ت ذام ًٝأمینان شاٌٲ گـػػ.
این ةصخىا ةً ٜنٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ةـنامً
ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 11لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ لٕض مٱی ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ا١٤ان ػؿ
ٌ 34الیت کىٍؿ انراٳ وؼٌٍ ،ؿت گـ٤تً الت.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ حغؽافیائی ،فیافی و تؽکیث حمعیت
ذمٝیت ٌالیت ننگـىاؿ شؼٌػ  1289۱۱۱تن میةاوؼ .ننگـىاؿ ػؿ رش ٧ا١٤انمتان ٨ـاؿ
گـ٤تً ٌ ةا ٌالیات کرن ،کاةٲ١ٰ ،امن ٌ ٍٰگـ ٌ ػؿ رش ٌ ٧ذنٍب ةا پاکمتان ىم مـف
میةاوؼ کً این امـ)ٜتٍؿ ٌ مـٌؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف منأ ٪آفاػ ٨تایٱی پاکمتان ةً
ػاظٲ ا١٤انمتان) ؿا ليٲ میلافػ .منأ ٪مـفی ننگـىاؿ کٍىمتانی ةٍػه ،اما ةعي ىای
ٜمؼه ػاظٲ آن ىمٍاؿ ٌ شاٌٱعیق ٌ رسواؿ اف آب ةـ ٣ىای کرن ٌ نٍؿلتان میةاوؼ.
ويـ ذالٯ آةاػ ةً ٜنٍان مـکق ننگـىاؿ ػؿ گؾوتً نیق پایتعت فممتانی شاکامن ا١٤انمتان
ةٍػه الت .منأ ٪کٱیؼی ننگـىاؿ ٜتاؿت اف م١اؿه ىای تٍؿه ةٍؿه  -ذائیکً الامً ةن
الػن ػؿ لاٯ  2۱۱2ةا نیـٌىای ةین املٱٱی ػؿ ذنگ ةٍػ ،کٍه ىای لپین ٠ـ ػؿ ٌٰمٍاٰی
وینٍاؿی ،معـٌةً ىای یک مٝتؼ ةالتانی ػؿ ؿٌلتای ىؼه ػؿ ٌٰمٍاٰی ةيمٍػ ٌ م٩ربه
٠افی امان هللا ظان ٌ رساد اٰٝامؿه  -ةا ٟلٱٕنتی -ػؿ ويـ ذالٯ آةاػ میةاونؼ.
ةیىرتین ذمٝیت ننگـىاؿ ؿا پىتٍنىا ةا تٝؼاػ انؼکی اف ا٨ٱیت پىً ای تىکیٲ ػاػه
الت .ػؿ ننگـىاؿ لً ٍ٨ٳ ٜؼه :ميمنؼ ،وینٍاؿ ٌ ظٍگیانی فنؼگی میکننؼ .ظٍگیانیىا
ٜمؼتإ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ویـفاػ ،شٍاؿک ،پچیـاگاٳ ٌ ظٍگیانی ٌ تٝؼاػ کم آنيا ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای چپـىاؿ ٌ رسظـٌػ نیق فنؼگی میکننؼٍ٨ .ٳ وینٍاؿ ٜمؼتإ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای
٠نی ظیٲ ،آچین ،نافیان ،لپین ٠ـ ،ػؿ ةاةا ،ػه ةاال ٌ کٍت فنؼگی میکننؼ .اما ميمنؼیىا
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لاکن ٌٰمٍاٰی ىای ميمنؼ ػؿهٰٝ ،ٲ پٍؿ ،گٍوتً ،ةتی کٍت ،ؿٌػات ٌ کامً ىمتنؼ.
لاکنین ٌٰمٍاٰی ىای ظیٍه ٌ ػؿه نٍؿ ؿا ٜمؼتإ ٍ٨ٳ پىً ای تىکیٲ ػاػه ٌ تٝؼاػ انؼک
آنيا ػؿ ٌٰمٍاٰی ةيمٍػ نیق فنؼگی میکننؼ.
ػؿ این ٌالیت شؼٌػ ةیمت شقب لیالی ٝ٤اٯ میةاوؼ .شقب الالمی ا١٤انمتان ،ػٍٜت
الالمی مىيٍؿ ةً اتصاػ الالمی متٝٱ ٪ةً آ٨ای لیا ،٣ذمٝیت الالمی ٌ ا١٤ان مٱت اف
ذمٱً پـ نٍ٥ؽ تـین اشقاب ػؿ ننگـىاؿ میةاونؼ ٌ اکرث آنيا (ةرق ذمٝیت الالمی
ا١٤انمتان) ػؿ لاٯ  2۱۱9اف ؿئین ذميٍؿ شامؼ کـفی شامیت منٍػه ةٍػنؼ.

 .3تزلیل و تخؿیه مناؾعات :انىاع و عىامل مناؾعات
انىاع مناؾعات :ةاونؼگان ٌالیت ننگـىاؿ انٍا ٛمعتٱ٥ت منافٜات ؿا ػؿ ٌالیت ظٍػ
ونالائی منٍػنؼ کً وامٲ مٍاؿػ ؽیٲ میوٍػ:
 ػؿگیـــی ػٌامــؼاؿ میــان نیـٌىـای ٔـ٤ــؼاؿ ٌ گـــٌه ىـای معــاٰ ٦ػٌٰــت :اوـرتاک
کننــؼگان اف یــک تٝــؼاػ ٝ٤ــاٰین ِــؼ ػٌٰــت ةـً وــمٍٯ ٔاٰتــان ،تصـیــک ٔاٰتــان
پاکمتانی ،تصـیک ن٥ـاؽ رشیٝـت ،شـقب الـالمی ا١٤انمـتان ،اّٜـای گــٌه ىـای
لٱ٥ی،
 ػؿگیـی ىای ٍ٨می ٌ ٨تیٱٍی ٌ منافٜات ةـ رس فمین میـان ٨ـٍٳ وـینٍاؿ ػؿ آچـین
(لپاىی ٌ ٜٱی ویـ ظیٲ) ٌ ػؿگیـی میان کٍچیىا ٌ مـػٳ مصٲ ػؿ ٌٰمٍاٰی ةتـی
کٍت ؿا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ ناٳ ةـػنؼ.
 ؿ٨اةت ىای مصٱی لیالی ٌ ذنایی ٍٜامٲ ذنگ،
عىامل مناؾعه :ػؿ ذـیان متاشحات ،اورتاک کننؼگان ٤يـلت کامٱی اف ٍٜامٲ ذنگ ػؿ
ٌالیت ننگـىاؿ ؿا اؿایً منٍػنؼ :شکٍمت ػاؿی ِٝی٤ ،٦ماػ ٌ ٜؼٳ مٍجـیت ٌ کاؿآیی الفٳ
نیـٌ ىای امنیتی ،ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرش ػؿ ٜمٱیات ىا ،مؼاظالت ةیـٌنی ٌ ذٱٍگیـی اف آفاػی
ةیان ػؿ مٕتٍٜات.
نلض رلىق ةرش ظؼ حؽیان عملیات ها :اورتاک کننؼگان ٜمؼتإ اف تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی ةً
ػلت نیـٌىای ا١٤ان ٌ نیـٌىای ةین املٱٱی ٌ ٜکن اٰٝمٲ ا٤ـاػ ذام ًٝػؿ ةـاةـ ٜمٱیات
ىای نٙامی ؿا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ٜمؼه ذنگ یاػ منٍػنؼ؛ یک ةقؿگ ٍ٨می چنین گ٥ت:
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معاصالت ةیؽونی :ػؿ ؿاةًٕ ةً مؼاظالت ةیـٌن ،اورتاک کننؼگان ةً مؼاظٱً کىٍؿ ىای
معتٱ ٦ةً ومٍٯ ىنؼ ،ایـان ٌ پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان ةا ىؼ ٣شامیت اف مناٞ٤
الرتاتیژیک وان ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ذنگ اواؿه منٍػنؼٜ .نارص ِؼ ػٌٰت ػؿ اکرث اٌ٨ات
مناینؼه این کىٍؿىا ىمتنؼ ٌ اف ٔـی ٪این ا٤ـاػ کىٍؿىا منا ٞ٤ظٍػ ؿا ػؿ ا١٤انمتان
ػنتاٯ میکننؼ .ةـ الاك گ٥تً ىای ؿئین کمیمیٍن ظؼمات مٱکی" ،کىٍؿ ىای ىممایً
اف نٙـ ٍٰژلتیکی ٌ ؿٌشیً ذنگی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا شامیت میکننؼ" .یک ٝ٤اٯ ش٧ٍ٩
فن کً ػؿ گؾوتً مٝٱم ةٍػ چنین گ٥ت:

ععم کاؼآیی نیؽو های امنیتیٔ :ت ٪گقاؿه ىاٌِٝ ،یت امنیتی ؿٌ ةً فٌاٯ ػؿ ننگـىاؿ
ةعًٍٍ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةتی کٍت ،آچین ،ػه ةاال ٌ نافیان تا شؼ فیاػی ةً ناتٍانی ٌ
ٜؼٳ مٍجـیت نیـٌىای امنیتی ا١٤ان نمتت ػاػه وؼه الت .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿا ةً ٜؼٳ تٝيؼ ػؿ امـ متاؿفه ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت متيم منٍػنؼ.
ٜؼه ػیگـ ةً اٜقاٳ کم یا ناکا٤ی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةً ٌٰمٍاٰی ىای ننگـىاؿ اواؿه
منٍػنؼ .اما یک ٜؼه ػیگـ ىنٍف ىم نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ پٍٰین مٱی ؿا ةً ٤ماػ متيم
منٍػه ٌ اػٜا منٍػنؼ کً این ا٤ـاػ ةا گـ٤نت ؿوٍه اف گـٌىای ذنائی شامیت میکننؼ .ظالی
امنیتی ةٍٕؿ ػائم ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ گـٌه ىای ذنائی ؿا ٨اػؿ لاظتً تا ػٌةاؿه ذان
ةگیـنؼ ٌ ػؿ نتیرً ةاٜخ ا٤قایي وامؿ اظتٕا ٣ىا٨ ،تٲٍ٠ ،ث فمین ،کىت کٍکناؿ ٌ
ٌِ ٞماٰیات ٠یـ ٨انٍنی (ٜرش) ةاالی ا٤ـاػ ذام ًٝوؼنؼ.
رکىمت ظاؼی ضعیف  ،فقاظ و ععم انکناف٤ :ماػ ،شکٍمتؼاؿی مصٱی ِٝی ،٦نتٍػ
ظؼمات ٜامً ٌ تٍفی ٞناةـاةـ مناة ٌ ٞپـٌژہ ىای انکىا٤ی ىمً ةاٜخ تٍ٩یت ذنگىا ةً
ؿٌه ىای معتٱ ٦میوٍنؼ .امنیت ِٝی ٦ػؿ ٌٰمٍاٰیىا نیق ةاٜخ تّٝی٦
شکٍمتؼاؿی وؼه الت .ةـ الاك گ٥تً ىای یک ةقؿگ ٍ٨می ،ػؿ ةّٝی منأ ٪ؿىربان
مصٱی  ٖ٩٤ػؿ ػاظٲ ػ٤اتـ اػاؿی ٌٰمٍاٰیىا مصؼٌػ میةاونؼ ٌ ةن.
اورتاک کننؼگان ةیىرت ٤ماػ ؿا ناوی اف نتٍػ یا ٜؼٳ تٍفی ٞمماٌیانً ظؼمات میػاننؼ .یک
مال اماٳ ةا اواؿه ةً تٍفی ٞةـ ٧ػؿ ويـ ذالٯ آةاػ ةً ٜنٍان محاٯ ةـذمتً ٤ماػ چنین گ٥ت:
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یک ػى٩ان ةا تائیؼ شـ ٣ىای  ٧ٍ٤گ٥ت:

اٌ ٌٰمٍاٰی ىای وینٍاؿ ٌ ظٍگیانی ؿا ةً ٜنٍان مـاکق ذنایت ٜنٍان منٍػ .یک ظانم ػؿ
اؿتتآ ةً انقٌای کً ا٤ـاػ ذام ًٝاشماك میکننؼ چنین گ٥ت:

این ظٍػ ةاٜخ تىؼیؼ ظىم مـػٳ اف ػٌٰت گـػیؼه ٌ ػؿ شؼ ذؼی تـ مـػٳ ؿا ةً لمت
شامیت اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت میکىانؼ.
مزعوظ فاؾی ؼفانه و آؾاظی ةیان :ػؿ میان لایـ ممایٲ اورتاک کننؼه گان اؿ مصؼٌػ
لافی ؿلانً ٌ آفاػی ةیان نیق ةً ٜنٍان ٜامٲ ذنگ یاػمنٍػنؼ .ةـ الاك گ٥تً ىای یک
ظربنگاؿ مصٱی ،ؿوٍه گـ٤نت ظربنگاؿان اف وعٍیت ىای لیالی منرٱً اف ٌاٰی پیىین
ةاٜخ وؼه تا ناکامیىا ٌ ظیٱی اف نگـانیىا ٌ مىکالت مـةٍٓ ةً منا ٞ٤مٱی ناػیؼه
گـ٤تً وٍنؼ ٌ ػؿ نيایت کمی ةً ػؿلتی ةً این مٍٍِٜات ؿلیؼگی نکنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
تلىیت و اىالذ نیؽوهای امنیتی افغان :ةً نٙـ اورتاک کننؼگان ،ن٩ي نیـٌىای امنیتی
ةـای تإمین امنیت ٌ جتات ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ ؿا شیاتی ظٍانؼنؼ .ىمچنین اف ذام ًٝةین
املٱٱی ظٍالتنؼ تا نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿا ةً ٜنٍان مـشٱً نيائی پـٌلً انت٩اٯ ممئٍٰتی
ىای امنیتی ةيرت تريیق منٍػه ةً ٌیژه تريیقات ىٍایی ؿا ػؿ اظتیاؿ وان ٨ـاؿ ػىنؼ.
اورتاک کننؼگان متاؿفه ةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ ؿىربی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿا ةً ٜنٍان یک
ةعي کامٲ اٌالشات ػؿ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٜنٍان منٍػنؼ .ةً نٙـ آنيا ٤ماػ ةاٜخ
تتاىی ٘ـ٤یت متاؿفه ،اف ةین ؿ٤نت اؿاػه ٌ مٍؿاٯ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان وؼه ٌ ةً ٜنٍان
منت ٞذـٳ ومـػه میوٍػ ،فیـا ةّٝی اف اّٜای نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ػؿ ٨اچا ٧مٍاػ
معؼؿ ،اظتالك ٌ اظاؽی ػلت ػاؿنؼ .ؿئین یک ؿاػیٍی مصٱی چنین گ٥ت:
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اورتاک کننؼگان امنیت مـفی ؿا ةـای ػلتیاةی ٌ تامین ٌٱض رضٌؿی میػاننؼٌ .الیت
ننگـىاؿ ةا منأ ٪آفاػ ٨تایٱی پاکمتان ىم مـف میةاوؼ ٌ این منأ ٪ػؿ پاکمتان مصٲ
ؤمن ٜنارص ِؼ ػٌٰت پنؼاوتً میوٍػٌ .ذٍػ چنؼین ؿاه ةؼٌن کنرتٌٯ ػؿ امتؼاػ مـف ،ةً
ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٤ـٌت میػىؼ تا ةً ؿاشتی ؿ٤ت ٌ آمؼ منٍػه ٌ شتی لالس ٌ ميامت
انت٩اٯ ػىنؼ .اورتاک کننؼگان ظٍاىان ا٤ـاف پٍلتً ىای ػایمی ٌ اٜقاٳ نیـٌىای امنیتی
ا١٤ان ٌ نیـٌىای مـفی ةً ممیـ ىای ٜمؼه ؿ٤ت ٌ آمؼ وؼنؼ تا ذٱٍ وٍؿوگـی ؿا
ةگیـنؼ .یک  ٍّٜپیىین ٜنارص ِؼ ػٌٰت چنین گ٥ت:
ػ

ةً نٙـ اورتاک کننؼگان مصاٙ٤ت ا٤ـاػ مٱکی ػؿ ذـیان ٜمٱیات نیـٌىای امنیتی ا١٤ان
ةـای تّمین شامیت ٌ اٜتامػ مـػٳ ةمیاؿ ميم میةاوؼ .اورتاک کننؼگان نگـانی ىای
ظٍػ ؿا ػؿ ظًٍٍ تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی ناوی اف ٜمٱیات تٍ٥یٍی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان
ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای معتٱ ٦ةعًٍٍ ػؿ ٌٰمٍاٰی ةتی کٍت اةـاف ػاوتنؼ .ػؿ اؿتتآ ةً
ٜمٱیات نٙامی ػؿ امتؼاػ رسشؼ ،اورتاک کننؼگان نگـانی ىای ذؼی ظٍػ ؿا ػؿ ظًٍٍ
ٝ٤اٰیت ىای پٍٰین مصٱی کً ةً گ٥تً ةّٝیىا وامٲ ٝ٤اٰیت ىای ذنائی نیق میوٍنؼ،
اةـاف منٍػنؼٜ .ؼه ػیگـ اف اورتاک کننؼگان اف ةـنامً پٍٰین مصٱی شامیت منٍػه ٌ
ظٍاىان گمرته آن ةً لایـ ٌٰمٍاٰی ىای این ٌالیت وؼنؼ .یکنت اف اّٜای پیىین ٜنارص
ِؼ ػٌٰت گ٥ت پٍٰین مصٱی ةایؼ ةً ٌٰمٍاٰی ىای اچین ،ةتی کٍت ،ػه ةاال ،شٍاؿک،
نافیان ٌ ویـفاػ اٜقاٳ گـػنؼ .ةً ةاٌؿ ٌی:
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اورتاک کننؼگان ةمیز منٍػن نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ،پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی ؿا ةً
ٜنٍان اةقاؿ مٍجـ ػؿ ؿلیؼگی ٌ ذٱٍگیـی اف ػؿگیـی ىای وعٍی ٌ ٍ٨می ػؿ منأ٪
معتٱٌٰ ٦مٍاٰیىا میةیننؼ .ػؿ نيایت ،اورتاک کننؼگان ظٍاىان ت١ییـ ػاػن مناةٞ
امنیتی اف وعٍیت ىای مٱی ةً لمت اذتامٜات ةً وؼت نیافمنؼ وؼنؼ .یک ظربنگاؿ
مصٱی چنین گ٥ت:

تلىیت تاللها ةؽای متاؼؾه ةا مىؼمگؽي :ةيتٍػ تالهىا ةـای متاؿفه ةا وٍؿوگـی
ةعًٍٍ ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ ؿیىً ای وٍؿوگـی ةً تٍ٩یت نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿةٖ
ػاؿػ .اورتاک کننؼگان تإمین ةافگىت مٍئٍن مياذـین ا١٤ان اف پاکمتان ،تنٙیم ٌ اذـای
پاٰیمی ٌ الرتاتیژی ىای مٍجـ متاؿفه ةا تـٌؿیقٳ ٌ  ٕٞ٨مناة ٞماٰی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا
ةً محاةً گاٳ ىای ميم ػؿ ذيت تإمین ٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ ٌ رسارس ا١٤انمتان ٜنٍان
کـػنؼ .ةا تٍذً ةً ىم مـف ةٍػن این ٌالیت اورتاک کننؼگان ةافگىت مياذـین ا١٤ان ؿا
اف ذمٱً اٌٍٰیت ىای ميم ٨ـاؿ ػاػه ٌ ػؿ ِمن وٍؿوگـی ؿا تا شؼ فیاػی ةً التعؼاٳ
ا١٤ان ىای مياذـ اف لٍی ٜنارص ِؼ ػٌٰت مـتتٖ میػاننؼ .یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی
ٰٝٲ پٍؿ اف
ظٍالت تا

اورتاک کننؼگان نتٍػ یک پاٰیمی منمرم ٌ و٥ا ٣ةـای متاؿفه ةا وٍؿوگـی ؿا ةً اػامً
وٍؿوگـی نمتت ػاػنؼ .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا ؿٌه ىای ذمٞ
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آٌؿی أالٜات التعتاؿاتی ظٍػ ؿا ةيرت منٍػه ٌ مٕمنئ وٍنؼ کً ٜمٱیات ىای تٍ٥یٍی
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان پایؼاؿ ةٍػه ٌ ػؿ ذيت ةيتٍػ ػامئی امنیت ػؿ ٌٰمٍاٰیىا میةاوؼ
ٌ ةایؼ ةـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٤ىاؿ ٌاؿػ کننؼ تا ةً گ٥تگٍ ىای ٌٱض ؿٌی ةیاٌؿنؼ .این
میتٍانؼ ةً شٲ مّٝٲ مٍذٍػ ػؿ میان ظیٱی اف ذٍام ٞکمک کنؼ فیـا ىـچنؼ این ذٍامٞ
اف ٝ٤اٰیت ٜنارص ِؼ ػٌٰت شامیت منیکننؼ ،اما تٍان م٩اةٱً ةا آنيا ؿا نیق نؼاؿنؼ ٌ ػؿ
اکرث مٍاؿػ مرتٍؿ میوٍنؼ تا ةً ٌ ٣ٍ٥آنيا ةپیٍنؼنؼ ٌ یا ىم شامیت ٍٰژلتیکی ػؿ
اظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٨ـاؿ ةؼىنؼ .یکنت اف مناینؼگان گـٌه ذٍانان اف ػٌٰت ظٍالت تا
ػؿ چنین منأ ٪اف ؿىربان ٍ٨می شامیت کنؼ ،فیـا این ا٤ـاػ میتٍاننؼ

ةّٝی اف اورتاک کننؼگان اػامً ػؿگیـیىا ػؿ ننگـىاؿ ؿا ةً نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی
نمتت ػاػنؼ ،فیـا ةً نٙـ آنيا این نیـٌىا ػؿ متاؿفه ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٠یـ ٌاػ٨انً ٌ
متناٜ َ٨مٲ کـػه انؼ .یک اورتاک کننؼه ذٍان اف ٌٰمٍاٰی ویـفاػ چنین گ٥ت:

یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ظٍگیانی نیـٌىای ةین املٱٱی ةً ٌیژه نیـٌىای امـیکایی ؿا ةً
ا٨ؼامات ٌ ؿ٤تاؿ ىای متنا ْ٨متيم منٍػ .اف یکمٍ این نیـٌىا ةا وٍؿویان ػؿ ا١٤انمتان
میذنگنؼ اما اف لٍی ػیگـ اف وٍؿویان ػؿ پاکمتان شامیت میکننؼ.

ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ػیگـ کىت کٍکناؿ٨ ،اچا ٧مٍاػ معؼؿ ٌ ذم ٞآٌؿی ماٰیات
٠یـ ٨انٍنی ؿا ةً ٜنٍان مناة ٞکٱیؼی ماٰی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةـ ومـػنؼ .اورتاک کننؼگان
ؿیىً کن لاظنت چنین ذـیان ىای ٜایؼاتی ؿا ةـای ػلتیاةی ةً ٌٱض ٌ امنیت ميم ٌ
رضٌؿی ػانمتنؼ .یک ذٍان چنین گ٥ت:
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اىالذ رکىمتعاؼی مزلی :اکرث اورتاک کننؼگان ظٍاىان اٌالشات ذؼی ػؿ شکٍمتؼاؿی
مصٱی منرمٱً ػؿ پـٌلً انتعاةات وؼه ٌ تإکیؼ منٍػنؼ کً ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی ةاٜخ
تىؼیؼ تني ىای ٍ٨می٨ ،تیٱٍی ٌ اذتامٜی میگـػػ .یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی اچین
چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ىمچنین ظٍاىان ةـکناؿی ممئٍٰین مصٱی ةؼٌن تعٍَ ٌ ٤الؼ ٌ تٝیین
ا٤ـاػ ممٱکی ٌ متٝيؼ وؼنؼ .ممئٍٰین ٤الؼ ةؼٌن ىیچ ا٨ؼاٳ تنتیيی اف یک ٌٰمٍاٰی ةً
ٌٰمٍاٰی ػیگـ م٩ـؿ یا تتؼیٲ میوٍنؼ .اورتاک کننؼگان اف ؿ٤تاؿ وعٍی ٌ ٠یـ اظال٨ی
ةّٝی اف م٩امات مصٱی ةً وؼت انت٩اػ منٍػنؼ .ةً گ٥تً ةّٝی وان ،شامیت ةّٝی اف
ا٤ـاػ ذام ًٝاف ٜنارص ِؼ ػٌٰت ناوی اف ؿ٤تاؿ ناوایمت ىمین م٩امات میةاوؼ .یک
مال اماٳ چنین گ٥ت:

ذؼا اف ػؿظٍالت ةـای ایراػ پاٰیمیىا ٜٱیً ٤ماػ ،ىیچ ا٨ؼاٳ مىعٍی ةـای ؿیىً کن
لاظنت ٤ماػ ٌ انتٍاب م٩امات ٌاذؼ رشایٖ ؿٌی ػلت گـ٤تً نىؼه الت.
اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ کا٠ؾ پـانیىا ٌ ٔی مـاشٲ اػاؿی ٠یـ رضٌؿی ٌ تإظیـ ػؿ اذـای
کاؿىا کً ةاٜخ ٜؼٳ اذـای پـٌژہ ىای اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ٌ منٝ٥ت ةـای ا٤ـاػ مصٲ
میگـػػ ،نیق اٜرتاُ ػاوتنؼ .یک اورتاک کننؼه – یک ػاکرت ظانم –ةً ذای پـٌلً ٝ٤ٱی
کا٠ؾ پـانی یا ٍ٤ؿمًىا ظٍاىان ایراػ لیمتم اٰکرتٌنیکی ٍ٤ؿمً گـػیؼ .ىـچنؼ این گٍنً

157

نلنه ىلس واليت ننگؽهاؼ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

ؿٌیکـػ ةاٜخ ليٍٰت ػؿ ؿٌنؼ کاؿ ىای اػاؿی میگـػػ ،اما تکنٍٍٰژی الفٳ ةـای آن ةىکٲ
گمرتػه ىنٍف ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ مٍذٍػ منیةاوؼ.
اررتام ةه آؾاظی ةیان :ػؿ نيایتٍٔ ،ؿیکً ٨تأل گ٥تً وؼٌ ،ذٍػ ؿلانً ىای آفاػ ةـای
شماةؼىی ػٌٰت ٌ ممئٍٰین ةمیاؿ ميم ٌ رضٌؿی میةاوؼ .اورتاک کننؼگان التؼالٯ
منٍػنؼ کً تٍذً ؿلانًىا ػؿ فمان گقاؿه ػىی اف ٜمٱکـػ م٩امات مصٱی میتٍانؼ ةً
ا٤قایي و٥ا٤یت ٌ کاىي ٤ماػ کمک کنؼ.
تلىیت راکمیت كانىن و ععالت احتامعی و ؼفیعگی ةه مقئله معافیت اؾ مخاؾات:
اورتاک کننؼگان تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ٌ تن٥یؾ مماٌیانً ٨انٍن ٌ ىمچنین تـٌیز ٜؼاٰت
اذتامٜی ؿا ةً محاةً اةقاؿی میػاننؼ کً میتٍانؼ ما ؿا ةً ٌٱض ػؿ ننگـىاؿ ةـلانؼ .ؿئین
یک انرمن ذام ًٝمؼنی اف ٌٰمٍاٰی ویـفاػ چنین گ٥ت:

متاؿفه ةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ اػاؿات ،نياػىا ٌ ؿیالت ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ،ةـای شامیت اف
شاکمیت ٨انٍن رضٌؿی میةاوؼ .ؿئین یک اتصاػیً ٌن٥ی اف ويـ ذالٯ آةاػ چنین گ٥ت:

ةا ٌذٍػ آن ،اورتاک کننؼگان ػؿ ظًٍٍ تٍ٩یت ٌ شامیت نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ػؿ
ننگـىاؿ ٌ اینکً چگٍنً میتٍان ةً مىکٲ ٤ماػ ػؿ ػاظٲ این نياػىا ؿلیؼگی منٍػ ،ىیچ
پیىنياػ یا ٔـشی نؼاوتنؼ.
رامیت اؾ تىفعه اكتياظی و احتامعی :اورتاک کننؼگان آمٍفه ةا کی٥یت ،ایراػ ٤ـٌت
ىای و١ٱی ةـای ذٍانان ،ػلرتلی مماٌیانً ٌ تٍفی ٞمنٍ٥انً پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ
ظؼمات اٌٰیً ؿا ةً ٜنٍان پیي رشٓ ىای الفٳ ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت میػاننؼ.
ةـ الاك گ٥تً ىای یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ویـفاػ ،نتٍػ آمٍفه ةا کی٥یت تٝؼاػ
ذٍانانی ؿا کً میتٍاننؼ ٌاؿػ ػانىگاه وٍنؼ مصؼٌػ منٍػه ٌ ٤ـٌت ىای و١ٱی ؿا کم
میلافػ ٌ ػؿ نيایت ظیٱی اف ذٍانان ؿا ةً لٍی ٜنارص ِؼ ػٌٰت میکىانؼ:
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چنانچً ٨تأل گ٥تً وؼ ،اورتاک کننؼگان ػؿ ظًٍٍ تٍفی٠ ٞیـ ٜاػالنً ٌ ةـ الاك ظٍیي
ظؼمات ٌ پـٌژہ ىای انکىا٤ی وکایت ػاوتنؼ کً این ظٍػ ةاٜخ ةؼتـ وؼن ٌِٝیت
امنیتی ػؿ منأ ٪مصـٌٳ اف چنین شامیتىا وؼه الت .اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً
پـٌژہىا ٌ ظؼمات ةایؼ ةا تٍذً ةً نیاف ىای اؿفیاةی وؼه ،اٌٍٰیت ةنؼی اذتامٜات ٌ
ٌٰمٍاٰی ىایی ةً وؼت نیافمنؼ تٍفی ٞگـػػ .یک  ٍّٜپیىین ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف
ٌٰمٍاٰی آچین چنین گ٥ت:

اىالذ [مىضىعات] ؾمین :اورتاک کننؼگان ٍ٠ث فمین ؿا ةً ػؿگیـی ىای ٍ٨می ٌ ةً
"ما٤یای فمین" نمتت ػاػنؼ .ةا تٍذً ةً این ٌاٝ٨یت کً اؿاِی مٍؿػ اظتال ٣ػؿ اکرث
مٍاؿػ متٝٱ ٪ةً ػٌٰت میةاوؼ ،این ممئٱً ةً مـاتث پیچیؼه تـ وؼه الت .اورتاک
کننؼگان اف ػٌٰت میظٍاىنؼ تا ةـای ؿلیؼگی ةً ممئٱً فمین یک میکانیقٳ ذؼیؼ ایراػ
منایؼ .این میکانیقٳ ةایؼ ةتٍانؼ ماٰکیت ٌاٝ٨ی ٌ ٨انٍنی ؿا مىعَ منٍػه ٌ (میان اؿاِی
وعٍی ٌ ػٌٰتی ت٥کیک منایؼ) ٌ ػؿ ِمن فمین ؿا ةً ماٰک اٌٱی آن ةافگـػانؼ ٌ ٠اٌتین
فمین ؿا مرافات منایؼ .یک کىاٌؿف اف ٌٰمٍاٰی کٍف کرن چنین گ٥ت:

ةهتىظ ؼونع ىلس :اورتاک کننؼگان ةا اواؿه ممت٩یم ةً ؿٌنؼ ٌٱض یک تٝؼاػ اذقای
لافنؼه ؿا کً ةـای پیرش٤ت ػؿ پـٌلً ٌٱض ميم انؼ ،مىعَ منٍػنؼ:
تٍ٩یت منٍػن ٘ـ٤یت نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةـای ایراػ ٤ىاؿ ذؼی ةاالی ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ،میتٍانؼ آنيا ؿا ةً پیٍلنت ةً ؿٌنؼ ٌٱض مرتٍؿ منایؼ.
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شٍٍٯ أمینان اف مىاؿکت ٌ مناینؼگی گمرتػه نياػىا ٌ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ػؿ
پـٌلً ٌٱض ةً ومٍٯ :فنان ،مـػان ٌ ذٍانان ،ةقؿگان ٍ٨می ،الاتیؼ ،ا٨ٱیتىا ٌ ٨ـةانیان
ذنگ :اورتاک کننؼگان ةا تإکیؼ ةـ ن٩ي فنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً فنان (لیاه رس ىا) ةً
ٌٍؿت گمرتػه مٍؿػ اشرتاٳ ىمتنؼ ٌ ن٩ي آنيا ؿا ػؿ مت٩اٜؼ لاظنت ٜنارص ِؼ ػٌٰت
ةـای پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض ميم میػاننؼ .یک ٌکیٲ مؼا ٞ٤فن چنین گ٥ت:

ةـ ن٩ي ٨ـةانیان نیق تإکیؼ گـػیؼ .یک مٝٱم فن اف ٰیمً ٜاٰی ػظرتان ػؿ ويـ ذالٯ آةاػ
چنین گ٥ت:

ذاٰترت این کً ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةـ ن٩ي لافمان ىای ةین املٱٱی ػؿ میانریگـی
میان ٔـ ٣ىای ػؿگیـ ػؿ ذنگ تإکیؼ ػاوتنؼ .یک کاؿمنؼ فن اف کمیمیٍن ممت٩ٲ ش٧ٍ٩
ةىــ ا١٤انمتان چنین گ٥ت:

اکرث اورتاک کننؼگان ةا انت٩اػ اف لاظتاؿ ٝ٤ٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٝ٤اٰیت ىای آن ؿا فیـ
لٍاٯ ةـػنؼ .آنيا نگـانی ظٍػ ؿا ةـ الاك ٜؼٳ مٍجـیت ٝ٤ٱی اّٜای آن مٕـس منٍػه ٌ
ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً [اّٜای این وٍؿا] ىیچ ن٩ي مٍجـی ؿا ػؿ پـٌلً ٌٱض ای٥ا منیکننؼ.
اورتاک کننؼگان ىمچنین ظٍاىان ةافةینی لاظتاؿ ٌ ت١ییـ ٍّٜیت این وٍؿا وؼنؼ.
ةّٝی اف اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً آنٝؼه اف اّٜای وٍؿای ٌٱض کً نتٍانمتنؼ
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ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا ػؿ ٌٰمٍاٰی ٌ ذٍام ٞظٍػ ةً پـٌلً ٌٱض ةیاٌؿنؼ ،ةایؼ ذای ظٍػ ؿا
ةً ا٤ـاػ ذؼیؼ مح ًال اّٜای پیىین ٜنارص ِؼ ػٌٰت ،ؿٌشانیٍن ،ؿئین وٍؿا ىای ٌٰمٍاٰی،
ذٍانان ٌ فنان ةؼىنؼ.
اورتاک کننؼگان ىمچنین ظٍاىان گ٥تگٍ ىای ممت٩یم میان ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت
وؼنؼ .یک مال اماٳ اف ٌٰمٍاٰی چپـىاؿ چنین گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم
تلىیت و اىالذ نیؽوهای امنیتی افغان )1( :ذام ًٝةین املٱٱی ةایؼ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان
ؿا – ةً ٌیژه ةا ػاػن تريیقات ىٍایی – ػؿ مـشٱً نيایی پـٌلً انت٩اٯ ممئٍٰیت ىای
امنیتی ةيرت تريیق منایؼ؛ ( )2ةً ٤ماػ اػاؿی ػؿ ػاظٲ ؿىربی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةایؼ
ؿلیؼگی وٍػ ٌ ٜامٱین آن ةایؼ مرافات گـػػ؛ ( )3تامین امنیت رسشؼات (ةا پاکمتان)
ةـای ؿلیؼن ةً ٌٱض پایؼاؿ ةمیاؿ رضٌؿی میةاوؼ .ةایؼ پٍلتً ىای امنیتی ػامئی ا٤ـاف
گـػػ ٌ ةـای م٩اةٱً ةا وٍؿوگـی ػؿ ممیـ ؿاه ىای ٜمؼه تـػػ ٌ تـانقیت ةایؼ نیـٌىای
امنیتی ا١٤ان ٌ پٍٰین مـفی اٜقاٳ گـػػ؛ ( )4ش٥ا٘ت ا٤ـاػ مٱکی ػؿ فمان ٜمٱیات ىای
نٙامی تٍلٖ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةـای تّمین شامیت ٌ اٜتامػ مـػٳ اف ػٌٰت ٌ
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةمیاؿ ميم ٌ رضٌؿی میةاوؼ؛ ( )5ةمیز منٍػن نیـٌىای امنیتی
ا١٤ان ،پٍٰین مـفی ٌ پٍٰین مصٱی یکی اف اةقاؿ ىای مٍجـ ةـای ؿلیؼگی ةً ٌ ذٱٍگیـی
اف ػؿگیـی ىای ٤ـػی ٌ ٍ٨می ػؿ ٌٰمٍاٰیىا میةاوؼ؛ ( )6مناة ٞامنیتی – ةعًٍٍ
رسةاف ٌ پٍٰین ةایؼ ةـای ش٥ا٘ت اف اذتامٜات مٍؿػ نیاف تٝیین وٍنؼ ٌ نً ةـای ش٥ا٘ت
اف ممئٍٰین ٌ وعٍیت ىای ٜامً؛
تلىیت تاللها ةؽای متاؼؾه ةا مىؼمگؽی )1( :تإمین ةافگىت مياذـین ا١٤ان اف
پاکمتانٔ ،ـس ٌ اذـای الرتاتیژی ٌ پاٰیمی ىای ٌاِض ٌ مٍجـ ػؿ متاؿفه ةا تـٌؿیقٳ ٌ
 ٕٞ٨مناة ٞةـای شامیت ماٰی (کىت کٍکناؿ ،مٝامٱً مٍاػ معؼؿ ٌ ماٰیات ٠یـ ٨انٍنی) اف
ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف ذمٱً گاٳ ىای ميم ةـای تّمین ٌٱض ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ ٌ ػؿ کٲ
ا١٤انمتان میةاوؼ؛ ( )2ػٌٰت ةایؼ ؿٌه ىای ذم ٞآٌؿی أالٜات التعتاؿاتی ؿا ةيتٍػ
ةعىؼ؛ (ٜ )3مٱیات ىای پاکمافی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةىکٲ پایؼاؿ ػؿ ذيت
ةيتٍػ ٌ ػلتیاةی ػؿافمؼت امنیتی ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ٌ ایراػ ٤ىاؿ ةـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةـای
پیٍلنت ةً گ٥تگٍ ىای ٌٱض ةاوؼ؛
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اىالرات ظؼ رکىمتعاؼی مزلی )1( :اٌالشات گمرتػه ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی – منرمٱً
ػؿ پـٌلً انتعاةات – ةـای کاىي ةعىیؼن ةً ػؿگیـی ىای ٍ٨می٨ ،تیٱٍی ٌ اذتامٜی ٌ
تإمین ٌٱض رضٌؿی میةاوؼ؛ ( )2ا٤ـاػ ممٱکی ٌ متٝيؼ ةایؼ ذایگقین ممئٍٰین مصٱی
ةی ک٥ایت ٌ ٤الؼ وٍنؼ؛ ( )3ؿٌنؼ اػاؿی ةیـٌکـاتیک ٌ مرتاکم وؼه ػٌٰتی ةایؼ ةافةینی
وٍػ .این گٍنً ؿٌنؼ اػاؿی ةاٜخ ایراػ تإظیـ ػؿ اؿایً پـٌژہ ىای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ٌ
منٝ٥ت ةـای اذتامٜات مصٱی میگـػػ .ةرای ٍ٤ؿمً ىای کا٠ؾی ٌ پـٌلً کا٠ؾ پـانی
ػٌٰتی ةایؼ ةً مٝـ٤ی ؿٌنؼ اٰکرتٌنیکی کاؿ اػاؿی تٍذً ذؼی وٍػ .این کاؿ میتٍانؼ ةً
اذتامٜاتی کً ػلرتلی ةً تکنٍٍٰژی پیي رشٓ ػاؿنؼ ،کمک منایؼ؛ ( )4الت٩الٯ ؿلانًىا
ةـای شماةؼىی ػٌٰت ٌ ممٍٰین آن ةمیاؿ ميم میةاوؼ .گقاؿه ػىی ٌ تٍذً ؿلانًىا
ةایؼ متٍذً ٜمٱکـػ ممئٍٰین مصٱی ةاوؼ .این کاؿ میتٍانؼ ةً ا٤قایي و٥ا٤یت ٌ کاىي
٤ماػ کمک کنؼ.؛
تؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعی و ؼفیعگی ةه معافیت اؾ مخاؾات )1( :متاؿفه
ةا ٤ماػ ػؿ ػاظٲ اػاؿات ،نياػىا ٌ ؿیالت ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ،ةـای شامیت اف شاکمیت
٨انٍن رضٌؿی میةاوؼ.
رامیت اؾ تىفعه اكتياظی و احتامعی )1( :آمٍفه ةا کی٥یت ،ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی
ةـای ذٍانان ،ػلرتلی مماٌیانً ةً ٌ تٍفی ٞمنٍ٥انً پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ ظؼمات اٌٰیً
ةً ٜنٍان پیي رشٓ الفٳ ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ میةاوؼ؛ ( )2پـٌژہىا ٌ
ظؼمات ةایؼ ةا تٍذً ةً نیاف ىای اؿفیاةی وؼه ،اٌٍٰیت ةنؼی اذتامٜات ٌ ٌٰمٍاٰی ىایی
ةً وؼت نیافمنؼ تٍفی ٞگـػػ؛
اىالرات ؾمین )1( :ػٌٰت ةـای ؿلیؼگی ةً ممئٱً فمین ةایؼ یک میکانیقٳ ذؼیؼ ایراػ منایؼ.
این میکانیقٳ ةایؼ ةتٍانؼ ماٰکیت ٌاٝ٨ی ٌ ٨انٍنی ؿا مىعَ منٍػه ٌ (میان اؿاِی وعٍی ٌ
ػٌٰتی ت٥کیک منایؼ) ٌ ػؿ ِمن فمین ؿا ةً ماٰک اٌٱی آن ةافگـػانؼ ٌ ٠اٌتین فمین ؿا
مرافات کنؼ.
پیرشفت پؽوفه ىلس )1( :تٍ٩یت منٍػن ٘ـ٤یت نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةـای ایراػ ٤ىاؿ
ذؼی ةـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ،میتٍانؼ آنيا ؿا ةً پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض مرتٍؿ منایؼ؛ ()2
شٍّؿ ٌ مىاؿکت مناینؼگان ٌ لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ پـٌلً ٌٱض ةىمٍٯ :فنان،
مـػان ٌ ذٍانان :ةقؿگان ٍ٨می؛ الاتیؼ ٜٱم ،ا٨ٱیتىا ٌ ٨ـةانیان ذنگ ةایؼ گمرتػه تـ
ةاوؼ؛ ( )3لافمان ىای ةین املٱٱی ةی ٔـ ٣ػؿ ذنگ میتٍاننؼ ن٩ي میانری ؿا ػؿ میان
ٔـ ٣ىای ػؿگیـ ػؿ ذنگ ةافی کننؼ؛ ( )4لاظتاؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض نیاف ةً ةافةینی
ػاؿػ ٌ ٍّٜیت آن ةایؼ ت١ییـ کنؼ .آن ٜؼه اف اّٜای وٍؿای ٌٱض کً نتٍانمتنؼ ٜنارص
ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی ٌ اذتامٜات ظٍػ ؿا آوتی ةؼىنؼ ةایؼ تٍلٖ اّٜای ذؼیؼ
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ذایگقین وٍنؼ .اّٜای ذؼیؼ ؿا میتٍان اف میان اّٜای پیىین ٜنارص ِؼ ػٌٰت آوتی
منٍػه ،ؿٌشانیٍن ،ؿئین وٍؿا ىای ٌٰمٍاٰی ،ذٍانان ٌ فنان انتعاب منٍػ.
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 .1معؽفی
ػؿ این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ایی اف ممایٲ مٕـس وؼه ٌ پیىنياػاتی میةاوؼ
کً ػؿ ذـیان نىمت ىای مىٍؿتی کً ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ "گ٥تگٍی ا١٤انيا" ػؿ مٍؿػ
ةـنامً ٌٱض ػؿ ٌالیت کرن ةٍػ ،ةصخ وؼه ةٍػ .این مىٍؿهىا وامٲ ةصخ ىای متمـکق
گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی ػیؼگاه ىایی میةاوؼ کً ةا شؼٌػ  155ا١٤ان ػؿ
ٌالیت کرن انراٳ وؼه الت .اورتاک کننؼگان اف ةعي ىای معتٱ ٦اذتامٜی ةا لٍاة٪
لیالی مت٥اٌت ةىمٍٯ کاؿکنان لکتٍؿ ٜامً ،ؿىربان اذتامٜیٜ ،ٱامی ػینی ،ؿىربان
ٍ٨می ،کىاٌؿفان ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ٌ اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ (ٔاٰتان ٨تٱی)
میةاوؼ .ميمرت اف ىمً ػؿ این ةـنامً تاله ىای فیاػی ٌٍؿت گـ٤ت تا ػیؼگاه فنان ٌ
ذٍانان نیق اؿفیاةی گـػػ تا منٍنً ی ٌاٝ٨ی اف ػیؼگاه ىای اذتامٜی ةؼلت آیؼ.
این ةصخىا ةً ٜنٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ةـنامً
ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 11لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ لٕض مٱی ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ا١٤ان ػؿ
ٌ 34الیت کىٍؿ انراٳ وؼٌٍ ،ؿت گـ٤تً الت.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ فیافی ،حغؽافیایی وتؽکیث حمعیتی
ٌالیت کرن ػؿ وامٯ رش ٧ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاؿػ کً ػؿ (٠ـب) ةا ٌالیت ٰ١امن ،ػؿ
(وامٯ) ةا نٍؿلتان ،ػؿ (ذنٍب) ةا ننگـىاؿ ىم رسشؼ ةٍػه ػؿ رش ٧ػاؿای مـف ٍٔالنی ةا
پاکمتان میةاوؼٌ .الیت کرن ت٩ـیتإ ػٌ ػؿٌؼ کٲ اؿاِی ا١٤انمتان (شؼٌػ  4339کیٱٍمرت
مـة )ٞؿا ػؿ ةـ میگیـػ کً  9۱ػؿٌؼ آن اف کٍه ،ذنگٲ ٌ ػؿهىا تىکیٲ وؼه الت ٌ
تـاکم ذمٝیت ػؿ آن ،انؼک میةاوؼ.
کرن ٌٰ 15مٍاٰی ػاؿػ کً الٝؼ آةاػ مـکق آن میةاوؼ .وي ٌٰمٍاٰی کرن (ظاً کرن،
رسکانی ،مـٌؿه ،ویگٲ ،ػنگاٳ ٌ ناؿی) ةا امتؼاػ  26۱کیٱٍمرت ىم مـف ةا پاکمتان میةاونؼ.
این ةاٜخ نٍ٥ؽ ةمیاؿ لاػه ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً این ٌالیت میوٍػ ،فیـا  12ن ًٕ٩مـفی
یا مصٲ ٜتٍؿ این ٌالیت ؿا ةا منأ٨ ٪تایٱی تصت اػاؿه شکٍمت ٤ؼؿاٯ ٌ ٌالیت ظیرب
پىتٍنعٍاه ٌٌٲ منٍػه الت.
کرن ةا ػاونت  24۱۱۱ىقاؿ ىکتاؿ فمین فؿاٜتی کً  18۱۱۱ىکتاؿ آن ٨اةٲ آةیاؿی الت ،یک
ٌالیت ٜمؼتإ فؿاٜتی میةاوؼٜ .الٌه ةـ مصٍٍالت فؿاٜتی ،ذنگٱؼاؿی ،ػامؼاؿی ٌ التعـاد
مٝاػن (کيـةا٨ ،نقت ،کـٌمیت ٌ فمـػ کتٍػ) ٜمؼه تـین مناة ٞػؿآمؼ ػؿ این ٌالیت میةاوؼ.
٨اچا ٧چٍب چاؿتـاه اف ةقؿگرتین مناةٍٜ ٞایؼ ٠یـ٨انٍنی ػؿ این ٌالیت میةاوؼ.
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ةـ الاك تعمین ،ذمٝیت کرن کمرت اف  5۱۱ىقاؿ ةٍػه کً شؼٌػ  7۱ىقاؿ آن ػؿ الٝؼ آةاػ
مـکق این ٌالیت فنؼگی میکننؼ .کرن تـکیتی اف اٍ٨اٳ٨ ،تایٲ ٌ گـٌه ىایی فةانی ؿاػؿ ظٍػ
ػاؿػ .اکرثیت لاکنین این ٌالیت پىتٍن انؼ کً ةً اٍ٨اٳ ٌا٤ی ،لاالؿفی ،ميمنؼ ،مٍوٍانی
ٌ تاذیک(ػىگان) ت٩میم میوٍنؼ .اٍ٨اٳ ٌ ٨تایٲ کٍچکی ماننؼ نٍؿلتانی ،گرـ،
٨نؼىاؿی ،چاللی ،یٍل٥قی ،کٍىمتانیٌ-ؿػاد ،کٍچی ٌ اٰکٍفی نیق ػؿ این ٌالیت فنؼگی
میکننؼ .فةان ةیي اف  9۱ػؿٌؼ مـػٳ پىتٍ الت ،اما ةً فةان ىای نٍؿلتانی (ػؿ ٠افی
آةاػ) ،پىً یی (ػؿ نٍؿ گٲ) ٌ گرـ نیق ٌصتت میوٍػ.
کرن ةً "فاػگاه ان٩الب ىا" نیق مىيٍؿ الت .لاکنین مصٲ اػٜا میکننؼ کً ذنتي ىای
م٩اٌمت ػؿ ةـاةـ انگٱین ،ؿٌكىا ٌ ٔاٰتان ىمً اف کرن آ٠اف وؼه الت .کرن ةـای وتکً
ىای تـٌؿیمتی ظاؿذی نیق یک پناىگاه ؤمن مصمٍب میوٍػ .مـف پـ من٥ؾ این ٌالیت ةا
پاکمتان ٌ اؿاِی ٠یـ ٨اةٲ نٍ٥ؽ این ٌالیت ،ةعًٍٍ م١اؿه ىای آن ةـتـی تاکتیکی
ظٍةی ؿا ػؿ انراٳ ٜمٱیات ىای تـٌؿیمتی ةـای گـٌه ىای وٍؿوی ٤ـاىم منٍػه الت.
ذنتي ىای لیالی ةا انؼیىً ىای الالمی  -ماننؼ ذنتي لٱ٥ی یا ٌىاةی – ػؿ اینرا اف
شامیت ٍ٨ی مـػمی ةـظٍؿػاؿ میةاونؼ٠ .اٰث تـین شقب لیالی ،شقب متصؼ مٱی (یکی
اف میانً ؿٌ تـین اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت) میةاوؼ کً شقب ا١٤ان مٱت ٌ ذمٝیت
الالمی ا١٤انمتان ةً تـتیث ةٝؼ اف آن ٨ـاؿ ػاؿنؼ .گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت وامٲ ٔاٰتان،
اٰ٩اٜؼه ٌ ،تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی میةاونؼ.

 .3تزلیل ظؼگیؽیها :انىاع و عىامل ظؼگیؽیها
لاکنین کرن ػؿگیـی ىای معتٱ٥ی ؿا ػؿ این ٌالیت ةـ ومـػنؼ ،اما اورتاک کننؼگان ػؿ
اؿفیاةی ىای وان اف ذنگ ٌ ٌِٝیت امنیتی ت٥اٌت نٙـ ػاوتنؼ .ةّٝی اف اورتاک
کننؼگان ةا ؽکـ پیرش٤تىا اػٜا منٍػنؼ کً اف فمان ظـٌد نیـٌىای ةین املٱٱی ،یک تٝؼاػ
یا ذنگ ػلت کىیؼه ٌ ةا ذام ًٝظٍػ یکرا وؼه انؼ .یک
اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف
ةقؿگ ٍ٨ٳ گ٥ت "چنؼین ذنگرٍی معاٰ ٦ػٌٰت ةً مصْ ظـٌد نیـٌىای نٙامی ةین
ٜٱیً نیـٌىای نٙامی
املٱٱی منٕ ً٩ؿا تـک کـػنؼ فیـا ةً این ةاٌؿػ ةٍػنؼ کً ػیگـ
ا١٤ان مرشٌٜیت نؼاؿػ"ٜ .ؼه ػیگـ اف اورتاک کننؼگان اػٜا ػاوتنؼ ةعأـ ِ ٦ٝػٌٰت ٌ
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ،امنیت ةؼتـ وؼه کً ػؿ نتیرً ةـ تـػػ آلان مـػٳ تإجیـ من٥ی
گؾاوتً ٌ مان ٞانت٩اٯ کمک ىای ةرشػٌلتانً (ةىمٍٯ ٌاکمین) گـػیؼه الت.
انىاع ظؼگیؽی ها :اورتاک کننؼگان چنؼ نٍ ٛػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت کرن مىعَ منٍػنؼ کً
ٜتاؿت انؼ اف:
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 ذنگ مؼاٌٳ میان نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت .اورتاک کننؼگان
٤يـلتی اف گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت ؿا اؿائً کـػنؼ کً وامٲ اماؿت الالمی
ا١٤انمتان ،شقب الالمی ا١٤انمتان ،تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی ،شـکت االنٍاؿ،
تصـیک ن٥اؽ رشیٝت ،شقب املراىؼینٰ ،ىکـ ذنگيٍی ،تصـیک لٱ٥ی ٌ ٰىکـ
ٔیتً میوٍػ.
 مؼاظٱً کىٍؿ ىای ظاؿذی – ةعًٍٍ پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان ٌ ذنگ نیاةتی
اػاؿات التعتاؿاتی پاکمتان ةا الت٥اػه اف تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی ٌ وتکً
ش٩انی.
ٜ مٱیات ىای نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ شامیت اف نیـٌىای ػٌٰت ةعًٍٍ
شمالت ىٍایی کً تٍلٖ ىٍاپیام ىای ةی پیٱٍت انراٳ میوٍػ.
 آتي تٍپعانً اف آن لٍی مـف کً تٍلٖ اؿتي پاکمتان انراٳ میوٍػ .ةا اینکً ةً
گ٥تً پاکمتانیىا چنین شمالتی ةا ىؼ ٣اف ةین ةـػن ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌٍؿت
میگیـػ ،اما مـگ ٠یـ نٙامیان ٌ تٱ٥ات ماٰی فیاػی ؿا ةـ ٌٰمٍاٰی ىای ػام١ان،
مـٌؿه ٌ رسکانی ٌالیت کرن ةً ةاؿ میآٌؿػ.
 ظٍٍمت ىای وعٍی ٌ ٍ٨می؛
 ؿ٨اةت ىای لیالی مصٱی کً ةً لتث معاٰ٥تىا ةین ٜنارص ِؼ ػٌٰت ماننؼ
شقب الالمی ا١٤انمتان ٌ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان ،ةیىرت تصـیک میوٍػ.
عىامل ظؼگیؽی ها :اورتاک کننؼگان ٤يـلتی اف ٍٜامٲ یا مصـک ىای ػؿگیـیىا ػؿ ٌالیت
کرن ؿا ناٳ ةـػنؼ کً پیچیؼگی آن ؿا ةـذمتً میلافػ .یک التاػ ػانىگاه ٨اچا ٧چٍب
لاظتامنی ،التعـاد ٠یـ ٨انٍنی لنگ ىای گـانتيا٤ ،ماػ گمرتػه ػؿ لیمتم ّ٨ایی ٌ
ػیگـ نياػ ىا ٦ِٝ ،شاکمیت ٨انٍن ،کاؿکـػ ِٝی ٌ ٦ةی اٜتنایی اظال٨ی اف لٍی ػٌٰت،
شؾ ٣ؿٌشانیٍن اف ةـنامً ىای ٌٱض ٌ ةافگىت مياذـین ا١٤ان اف پاکمتان (کً ةمیاؿی
اف آنيا اّٜای ٜنارص ِؼ ػٌٰت میةاونؼ) ؿا اف ذمٱً ٍٜامٲ ٌ مصـک ىای ذنگ ػؿ این
ٌالیت میػانؼ.
فقاظ و معافیت :ةً نٙـ اورتاک کننؼگان ٤ماػ یکی اف ٍٜامٲ ىمیىگی ذنگ الت کً
ػؿ متاٳ ٜـًٌ ىای ػٌٰت ،امنیت ٌ اػاؿت نٍ٥ؽ منٍػه الت .یک ػلتً اف کىاٌؿفان کرنی
اػٜا منٍػنؼ کً
ةاوؼ .این ا٤ـاػ ةً نتٍػ مياؿت ٌ وایمتگی ػؿ میان ممئٍٰین اواؿه منٍػنؼ کً ةً نٙـ
آنيا ىمً ی این ا٤ـاػ اف ٔـی ٪ظٍیي ظٍؿی ٌ ٌالًٕ انتٍاب وؼه انؼ.
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یک گـٌه اف فنان ةىمٍٯ مٝٱمین ،ظانم ىای ظانً ،ػاکرتان ٌ مصٍٱین ػانىگاه ةا اواؿه
ةً ٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ػاظٲ نٙاٳ تٝٱیم ٌ تـةیً چنین گ٥تنؼ:

ىمین گـٌه اف اورتاک کننؼگان مياؿت ىای مٝٱمین ؿا فیـ لٍاٯ ةـػه ٌ آن ؿا ػؿ "لٕض
ٌ٥ـ" ػانمتنؼ.این گٍنً ٤ماػ ،فمانیکً ةا کی٥یت پائین مٝاؿ ٣یکرا میوٍػ ،ةاٜخ
گمرته ةی لٍاػی ٌ ػؿ نيایت ةی کاؿی ػؿ میان مـػٳ وؼه الت .اورتاک کننؼه گان ةی
لٍاػی ٌ ةیکاؿی ؿا ةً ٜنٍان یکی اف ٍٜامٲ اٌٱی ذنگ میػانمتنؼ ٌ چنین التؼالٯ
میکـػنؼ کً ٩٤ؼان ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ تراؿتی ٍّٜیت ػؿ ٌٜ ٣ٍ٥نارص ِؼ ػٌٰت ؿا
ةً یک منت ٞظٍب ٜایؼاتی ةـای ذٍانان تتؼیٲ میکنؼ.
یک گـٌه اف مٝٱمین ٌ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ةا اػٜای مٍذٍػیت ٤ماػ ػؿ ةین ؿلانًىا
التؼاٯ میمنٍػنؼ کً ؿوٍه لتانی تٍلٖ ظربنگاؿان ٌ ةی میٱی آنيا ةً تص٩ی ٪ةی ک٥ایتی
ممئٍٰین ةاٜخ گمرته ةیىرت ٤ماػ ٌ تـٌیز ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ٌالیت کرن
وؼه الت.
نلض رلىق مؽظم ملکی تىفغ نیؽو های مقلسٝ٤ :اٰیت ىای نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان اف
ذمٱً مصـک ىای اٌٱی ذنگ مصمٍب میوؼ .ةـظی اف اورتاک کننؼگان ٤ـمانؼىان
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿا ةً ٤ماػ متيم منٍػه ٌ میگ٥تنؼ ةّٝی اف ٤ـمانؼىان تیٲ مٍتـ
ىای ػٌٰتی ؿا ةً ن ٞ٥ظٍػ می٤ـٌونؼٜ .ؼه ػیگـ اف ظٍٍمتىا ٌ انقذاؿی کً تالوی
ىای وتانً ػؿ ةّٝی اف مصالت ةٍذٍػ میآٌؿػ ٌصتت کـػنؼ کً ػؿ ةّٝی مٍاؿػ ةاٜخ
پیٍلنت مـػٳ ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰت گـػیؼه الت .ماٰک یکی اف ؿلانًىا ػؿ کرن محاٯ یک
ويـٌنؼ کرنی ؿا اؿایً منٍػ کً ٍّٜیت ػٌٰت ؿا ػاوت ،اما ةٝؼ اف یک ىرٍٳ وتانً
نیـٌىای ػٌٰتی ةً ظانً اه ػؿ ٌٰمٍاٰی ویگٲ ٌ ویٱتٍن ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰت پیٍلت.
ةً گ٥تً ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ،ةّٝیىا ةعأـ اظتال٤ات وعٍی یا ٍ٨می ،نیـٌىای
نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ؿا ؿاىنامیی ٠ٱٖ میکـػنؼ .ةً گ٥تً یک
ظربنگاؿ:
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ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ؿ٤تاؿ نیـٌىای ةین املٱٱی ؿا یکی اف ٍٜامٲ ذنگ میؼانمتنؼ
ٌٰی ػؿ نيایت ةین اورتاک کننؼگان ػؿ این فمینً ػٌ ػلتگی ٌ اظتال ٣نٙـ ةٍذٍػ آمؼ.
ةّٝیىا شمٱً ىٍاپیام ىای ةی پیٱٍت ٌ شامیت ىٍایی نیـٌىای ةین املٱٱی ؿا ٌلیٱً
مٍجـی ةـای کاىي ٝ٤اٰیت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ تإمین امنیت مـفی ةا پاکمتان ػانمتً ٌ
اف آن شامیت میکـػنؼ .اما ةً نٙـ ٜؼه ػیگـ ،این شمالت تٱ٥ات مٱکی ػؿ پی ػاوتً ٌ
ةاٜخ ظىم ٌ ٍٜتانیت مـػٳ مصٲ گـػیؼه الت.
معاصله کنىؼ های صاؼحی :ىمً ی اورتاک کننؼگان مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىنؼ ،ایـان ٌ
پاکمتان ؿا ةً ٜنٍان یکی اف مصـک ىای اٌٱی ذنگ ٨ٱمؼاػ کـػنؼ کً ػؿ این میان،
ةیىرتین ظىم ٌ انقذاؿ متٍذً پاکمتان میوؼ .اورتاک کننؼگان اػاؿۀ التعتاؿاتی
پاکمتان ؿا ةً متٍیٲ ٌ شامیت ممت٩یم ٜنارص ِؼ ػٌٰت متيم منٍػه ٌ ارصاؿ ػاوتنؼ کً
وٱیک مٍوک اف آنمٍی مـف تٍلٖ نیـٌىای پاکمتانی ةا ىؼ ٣ناةٍػی ٜنارص ِؼ ػٌٰت
کامکان ةاٜخ مـگ ا١٤انيای مٱکی وؼه ٌ ّ٤ای تـك ؿا ػؿ ةین اذتامٜات مصٱی ةٍذٍػ
آٌؿػه الت.
ظفرتفی مزعوظ ةه ععالت :نتٍػ میکانیقٳ ىای ؿلمی مٍجـ ٜؼاٰت نیق ةً ٜنٍان یکی
ػیگـ اف مصـک ىای ذنگ مىعَ گـػیؼٔ .اٰتان ىم اف این ظالء الت٥اػه میکننؼ ،فیـا
ظیٱیىا ةـای شٲ ٌ ٍ٤ٲ اظتال٤ات وان ةً مصاکم ٔاٰتان مـاذ ًٝمیمناینؼ .یک ةقؿگ
ٍ٨ٳ اف کرن چنین محاٰی ؿا ةیان منٍػ .اٌ ةا یک ٔ ٍّٜاٰتان اظتال ٣وعٍی ػاوت ٌ ةا
اینکً ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةٍػ ةعأـ ةی ک٥ایتی مصاکم ؿلمی ةـای شٲ مىکٲ ظٍػ ةً ٔاٰتان
ةً ن ٞ٥این ةقؿگ ٍ٨ٳ ٤یٍٱً کـػ نً
مـاذ ًٝمنٍػ٨ .اِی ٔاٰتان ةـ الاك ٨انٍن
ةً نٔ ٍّٜ ٞ٥اٰتان .این مـػ اػٜا ػاوت کً این گٍنً ؿ٤تاؿىا ةاٜخ شامیت اف ٜنارص
ِؼ ػٌٰت ػؿ ةین مـػٳ وؼه الت .ةً گ٥تً گـٌىی اف کىاٌؿفان ،ةـظی اف ممئٍٰین
ؿاذ ٞکـػنؼ کً ةً گ٥تً ی آنيا
ّ٨ایی ػٌلیً ىای ذنایی ؿا ةـای شٲ ٌ ٍ٤ٲ ةً
این ظٍػ مرشٌٜیت لیمتم ؿلمی ّ٨ایی ؿا فیـ لٍاٯ میةـػ.
یکی ػیگـ اف
ػؿ نيایت ةً نٙـ گـٌىی اف مال اماٳىا ٜؼٳ تتٝیت ػٌٰت اف ٨انٍن
مصـک ىای اٌٱی ذنگ میةاوؼ .آنيا چنین گ٥تنؼ:
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
تلىیت و اىالذ نیؽوهای نظامی افغان :مـػان ،فنان ٌذٍانان ػؿ ٌالیت کرن ةیان ػاوتنؼ
کً ةـای تإمین امنیت کٲ رش ٧کىٍؿ ،ةا تٍذً ةً اینکً کرن ةا پاکمتان ػاؿای مـفی ةا
چنؼین گقؿگاه میةاوؼ ،تإمین امنیت ػؿ کرن امـ رضٌؿی میةاوؼ .ةً ىمین ػٰیٲ ،ىمً
ظٍاىان ذا ةرایی ةیىرت نیـٌىای نٙامی ا١٤ان ٌ پٍٰین رسشؼی ةً گقؿگاه ىای کٱیؼی
مـفی وؼنؼ .یک کىاٌؿف اف ٌٰمٍاٰی مـٌؿه اف ػٌٰت ظٍالت:

اورتاک کننؼگان ةا اواؿه ةً ةی ک٥ایتی ؿیالت امنیت مٱی ٌ پٍٰین مٱی ػؿ متاؿفه ةا
وٍؿوگـی ػؿ ةین اذتامٜات مـػمی ٌ ت٩ٝیث مرـمین ٌ اّٜای گـٌه ىای معاٰ٦
ػٌٰت ،ظٍاىان اٌالشات ػؿ ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان وؼنؼ .یک کاؿگـ اف ٌٰمٍاٰی
ٌتً پٍؿ چنین میگٍیؼ:

اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً اّٜای پٍٰین ٌ امنیت مٱی اف ةین لاکنین ظاؿد اف
ٌالیت کرن التعؼاٳ وٍنؼ تا لٕض ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ ةً ػٰیٲ ٌاةمتگی ىای لیالی،
ٍ٨می ،نژاػی ٌ ذـمی مصٱی کاىي یاةؼ ٌ ىم ذٱٍ انت٩اٳ گیـی ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف
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ا٤ـاػ پٍٰین ٌ امنیت مٱی گـ٤تً وٍػ .یک ٤ـمانؼه پیىین ذياػی ػؿ الٝؼ آةاػ ت٩میم
ةنؼی ىای لیالی ٌ ظٍیي ظٍؿیىا ػؿ ػاظٲ ؿیالت امنیت مٱی ٌ پٍٰین ؿا این گٍنً
ترشیض منٍػ:

اورتاک کننؼگان اف نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ظٍالتنؼ تا ؿٌی شـ ً٤ایی ةٍػن ٌ اظال٨یات
ىم تإکیؼ ةیىرت کننؼ .این ا٨ؼاٳ وامٲ یک لٱمٱً ٜنارص ةىمٍٯ آمٍفه ٌ تريیق ةيرت
رسةافان ،متاؿفه ةا ٤ماػ ٌ ةی ک٥ایتی ػؿ ٌ ٣ٍ٥نیـٌىای امنیتی ا١٤ان میگـػػ .مؼیـ
یک مکتث ػظرتانً اف الٝؼ آةاػ چنین گ٥ت:

افؿایه امنیت و ثتات :ةا تٍذً ةً مصـک ىای ذنگ کً ٨تأل ؽکـ وؼ ،مـػان ،فنان ٌ
ذٍانان کرن تإمین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ کرن ؿا ةً یک لٱمٱً ا٨ؼامات رضٌؿی امنیتی ةىمٍٯ
مٍاؿػ ؽیٲ مـتتٖ میػانمتنؼ ٕٞ٨ :متٍیٲ ماٰی ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف ٔـی ٪مراؿی
ٜایؼاتی ٠یـ ٨انٍنی (ةىمٍٯ ٨اچا ٧لنگ ىای گـانتيا ،مٍاػ معؼؿ ٌ چٍب)؛ یا٤نت ؿاه
شٲ ىمیىگی ةـای مياذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان؛ مؾاکـه ةـ رس یک تٍا٩٤نامً امنیتی ةا
پاکمتان ةعًٍٍ تٍ ٦٨مٍوک پـانی ىای پاکمتان ٌ ایراػ یک پاٰیمی مٍجـ ٌ منمرم
امنیت مٱی.
رامیت اؾ رکىمتعاؼی صىب :اورتاک کننؼگان یک لٱمٱً نگـانی ىای مـتتٖ ةً
شکٍمتؼاؿی ةىمٍٯ ٤ماػ ،ظٍیي ظٍؿی ،کا٠ؾپـانی ىای ٍٔیٲ ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ٌ نتٍػ
و٥ا٤یت ػؿ انتٍاب کاؿمنؼان ؿا مٕـس کـػنؼ .اورتاک کننؼگان ظٍاىان تٕتی٤ ٪ـمان 145
ؿئین ذميٍؿ ػؿ مٍؿػ مصٍ ٤ماػ ٌ ،شؾ ٣ممئٍٰین ةی ک٥ایت ٌ ٠یـ ممٱکی ٌ التعؼاٳ
ا٤ـاػ ممٱکی ةً ذای آنيا وؼنؼ.
ىمچنین پیىنياػ منٍػنؼ کً نياػىا ٌ اػاؿات ٠یـ رضٌؿی ػٌگانً منصٲ گـػنؼ ٌ یک
لیمتم مکا٤ات ٌ مرافات ةـای پاػاه ػؿ ةـاةـ کاؿکـػ ظٍب ٌ مرافات ممئٍٰین ٤الؼ
ایراػ گـػػ .این لیمتم میتٍانؼ ةٍٍؿت یک میکانیقٳ نٙاؿت کننؼه ةاوؼ کً کاؿکـػ
نياػىا ٌ ممئٍٰین مصٱی ػٌٰت ؿا فیـ نٙـ ػاوتً ػؿ امـ پالنگؾاؿی کمک کنؼ .یک ةقؿگ
ٍ٨ٳ اف ٌٰمٍاٰی ٌتً پٍؿ چنین میگٍیؼ:
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یکی اف پیىنياػ ىای ػیگـ تـ٠یث ذٍانان ةً مىاؿکت ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ةٍػ .ةً ةاٌؿ
آنيا این امـ میتٍانؼ ؿیالت ىای ػٌٰت ؿا مرؼػؤ پـ منٍػه ٌ ةاٜخ تٍ٩یت شن ماٰکیت
ػؿ میان مـػٳ مصٲ نمتت ةً اػاؿات ػٌٰتی وٍػ.
اورتاک کننؼگان اف اػاؿات ٌ نياػ ىای ػٌٰتی ظٍالتنؼ تا ػلرتلی وان ةً ٌٰمٍاٰیىا ٌ
مصالت ػٌؿتـ ؿا کً اکرثؤ اف ظؼمات ٌ تميیالت ػٌٰت مصـٌٳ میةاونؼ ،گمرته ةعىنؼ.
این امـ نً تنيا ةاٜخ اؿتتآ این ٌٰمٍاٰیىا ةا مـکق ٌالیت میوٍػ ةٱکً مرشٌٜیت
ػٌٰت ؿا ػؿ مصالت ػٌؿ ا٤تاػه تٍ٩یت کـػه ٌ ةً ٝ٤اٰیت ىای ةیىرت آگيی ؿلانی ٌ
ترمٝات ؿلمی ىم کمک میکنؼ .یک کاؿگـ چنین میگٍیؼ:

تؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعیٍٔ :ؿیکً ٨تأل مٕـس وؼ ،اورتاک کننؼگان
نگـانی ىای ذؼی ػؿةاؿه کاؿکـػ میکانیقٳ ىای ٜؼاٰت ؿلمی ػؿ کرن ػاؿنؼ .این
میکانیقٳىا ةـای ظیٱیىا ٨اةٲ ػلرتك نتٍػه ٌ آنيائی ىم کً ةً آن ػلرتلی ػاؿنؼ ،آنـا
کنؼ ،پـ ىقینً ٌ ٤الؼ میػاننؼ .اف نٙـ یک کاؿگـ مصٱی ،پیامؼ ممت٩یم آن این الت کً
ػؿ کناؿ ػؿظٍالتىا ةـای آٌؿػن
اف
اٌالشات ػؿ لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی ةعًٍٍ ةا شؾ ٣ممئٍٰین ٤الؼ ،اورتاک کننؼگان
ىیچ پیىنياػ مىعٍی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی تٍ٩یت ٌ شامیت اف نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی
ػؿ کرن ٌ یا چگٍنگی متاؿفه ةا ٤ماػ ػاظٲ این نياػىا مٕـس نً منٍػنؼ.
یک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگان ةعًٍٍ مالىا اذـای ٨انٍن رشیٝت ؿا ةً محاةً ؿاىی ةـای
ةيتٍػ امنیت ٌ تإمین ٜؼاٰت ػؿ کرن میػانمتنؼ .ةً نٙـ آنيا الت٥اػه اف
ػؿ شٲ اظتال٤ات وعٍی تٍلٖ مصاکم ٔاٰتان یک اةقاؿ رسیٜ ،ٞاػالنً ٌ کم ىقینً
میةاوؼ لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی ةً ىیچ ٌذً ةا آن ٨اةٲ م٩ایمً منیةاوؼ.
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رامیت اؾ انکناف احتامعی و اكتياظی :ةً نٙـ اورتاک کننؼگان آمٍفه ةا کی٥یت ،ایراػ
٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای ذٍانان ،تٍ٩یت ػاػ ٌ لتؼ ىای مصٱی (ةىمٍٯ تراؿت ةین
مـفی) ،متاؿفه ةا ٝ٤اٰیت ىای ٠یـ ٨انٍنی ٌ تّمین ػلرتلی مماٌیانً ةً ظؼمات ٌ
پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ تٍفی ٞمنٍ٥انً آنيا اف پیي رشٓ ىای الالی ةـای ٌٱض ٌ جتات
ػؿ کرن میةاوؼ .اما ،ػؿ مٍؿ اینکً چگٍنً میتٍان ةً این اىؼا ٣ؿلیؼ ٖ٩٤ ،چنؼ
پیىنياػ مىعَ مصؼٌػ مٕـس گـػیؼ .ةً التحنای یک ظربنگاؿ مصٱی کً ةا اواؿه ةً نتٍػ
پـٌژہ ىای ٌنٝتی ،ایراػ یک ةنؼ ةـ ٧آةی ؿا پیىنياػ منٍػ .ةً نٙـ اٌ این پـٌژہ میتٍانؼ
و١ٲ ایراػ منٍػه ٌ نیق ةـ ٧الفٳ ؿا ةٍٍؿت منٙم ةـای کرن ٤ـاىم لافػ.
تلىیت پؽوفه ىلس :اورتاک کننؼگان پـٌلً ٌٱض ؿا ممت٩یامً مٍؿػ ةصخ ٨ـاؿ ػاػه ٌ یک
لٱمٱً مٍٰ ً٥ىای لافنؼه ةـای مٍ٩٤یت آن ؿا این گٍنً مىعَ منٍػنؼ:
ت١ییـ لاظتاؿ ٌ تـکیث وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةعًٍٍ اف ٔـی ٪تإمین شٍّؿ ةیىرت فنان،
ذٍانان ،لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ،ؿىربان ٍ٨می ،ؿىربان ػینیٜ ،ٱام ٌ اّٜای وٍؿای
ٌالیتی ػؿ تـکیث آن.
ليیم منٍػن ٔـ ٣لٍٳ ممت٩ٲ ػؿ میانریگـی ةین ٔـ ٣ىای ػؿگیـ .ةً نٙـ یک ذٍان اف
ٌٰمٍاٰی ػؿه پچ،
تـ٠یث اّٜای وٍؿای ٌٱض ةً تـک ػ٤اتـ وان ٌ ل٥ـ ةً مصالت ةـای ػیؼاؿ ٌ گ٥تگٍ ةا
مـػٳ ٌ ونیؼن ػیؼگاه ىای آنيا .این امـ میتٍانؼ وامٲ ةـنامً ىای آگاىی ػىی ٜامً ػؿ
مٍؿػ اىمیت پـٌلً ٌٱض وٍػ .ؿئین یک لافمان ذٍانان اف ٌٰمٍاٰی ػنگاٳ چنین
میگٍیؼ:

شٍٍٯ أمینان اف اینکً پـٌلً ٌٱض یک ةـنامً ٌاِض ٌ الرتاتیژیک ػاؿػ کً اف شامیت
ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ةىمٍٯ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ةـظٍؿػاؿ میةاوؼ.
شٍٍٯ أمینان اف اینکً پـٌلً ٌٱض ػؿ ذيت تإمین ٌٱض ةا اّٜای اٌٱی ٌ ةٱنؼپایً
ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ اػ٠اٳ مرؼػ آنيا ػؿ ذام ًٝلٍ ٧ػاػه میوٍػ.
شامیت اف اػ٠اٳ مرؼػ اّٜای آوتی کـػه ٜنارص ِؼ ػٌٰت کً وامٲ ایراػ ٤ـٌت ىای
آمٍفوی ٌ و١ٱی ةـای آنيا ةاوؼ.
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ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظٍاىان مؾاکـه ممت٩یم میان ػٌٰت ٌ ٔاٰتان وؼنؼ ٌ ایراػ
ػ٤رت ٔاٰتان ػؿ ٕ٨ـ ؿا گاٳ مؤجـی ػؿ این ؿالتا میػاننؼ.

 .5پیننهاظ های مؽظم
ػؿ ذـیان متاٳ ةصخ ىای گـٌپی  ،مـػٳ پیىنياػات آتی ؿا کً ةایؼاف لٍی ػٌٰت  ،ذامًٝ
ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ یک گ٥تگٍی لافنؼه ةعأـ ؿیىً یاةی ٜٱٲ مناف ًٜػؿ کرن
ؿٌی ػلت گیـنؼ اؿایً منٍػنؼ:
تلىیت و اىالذ نیؽوهای امنیتی افغان )1( :امنیت ػؿ کرن میتٍانؼ امنیت کٲ رش٧
کىٍؿ ؿا تٝیین لافػ ،فیـا کرن ةا پاکمتان مـفی ةا چنؼین گقؿگاه ػاؿػ .ةناةـین ،اٜقاٳ
ةیىرت نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ پٍٰین رسشؼی ةً گقؿگاه ىای کٱیؼی مـفی رضٌؿی
میةاوؼ؛ ( )2ػؿ ةین نیـٌىای امنیتی ا١٤ان شتامً ةایؼ اٌالشات ةٍذٍػ آیؼ .اظتال٤ات
میان ؿیالت امنیت مٱی ٌ پٍٰین مٱی ،ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ ػؿ تٝیین ا٤ـاػ ػؿ این ػٌ
نياػ (ةً ٜٱت ٌاةمتگی ىای لیالیٍ٨ ،می ،نژاػی ٌ ذنایی) ةاٜخ تىؼیؼ ػؿگیـیىا
وؼه الت .ا٤ـاػ ؿیالت امنیت مٱی ٌ پٍٰین مٱی ةایؼ اف ةین ا٤ـاػ ظاؿد اف ٌالیت کرن
التعؼاٳ وٍنؼ؛ ( )3نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةـ اظال٨یات ٌ ممٱکی ةٍػن تإکیؼ ةیىرت
مناینؼ ٌ رسةافان وان ةایؼ آمٍفه ٌ تريیقات ةيرت ػؿیا٤ت کننؼ؛
اؼتلای امنیت و ثتات :تصٌ ٪٩ٱض پایؼاؿ ػؿ کرن ةً مٍاؿػ ؽیٲ ٌاةمتً الت )1( :ایراػ
یک پاٰیمی منمرم ٌ مٍجـ امنیت مٱی ٕٞ٨ )2( .تإمین ماٰی ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف ٔـی٪
مراؿی ٜایؼاتی ٠یـ ٨انٍنی (ةىمٍٯ ٨اچا ٧لنگ ىای ٨یمتی ،مٍاػ معؼؿ ٌ چٍب)؛
()3یا٤نت یک ؿاه شٲ ػایمی ةـای مياذـین ا١٤ان ػؿ پاکمتان؛ ()4مؾاکـه ةا پاکمتان ةـ
رس یک تٍا٩٤نامً امنیتی ،ةىمٍٯ  ٕٞ٨مٍوک پـانیىا تٍلٖ نیـٌىای پاکمتانی اف
آنمٍی مـف ٌ
رامیت اؾ رکىمتعاؼی صىب٤ )1( :ـمان وامؿه  145ؿئین ذميٍؿ ػؿ مٍؿػ مصٍ ٤ماػ
ةایؼ تٕتی ٪گـػػ؛ ( )2اػاؿات ٌ نياػ ىای مٍافی ٌ تکـاؿی ػٌٰت ةایؼ منصٲ گـػػ؛ ()3
ا٤ـاػ ممٱکی ٌ ةا ک٥ایت ةایؼ ذایگقین ممئٍٰین ةی ک٥ایت ٌ ةؼٌن مياؿت وٍنؼ؛ ()4
یک لیمتم مکا٤ات ٌ مرافات ةـای پاػاه ػاػن ةً ممئٍٰین فشمتکي ٌ مرافات
ممئٍٰین ٤الؼ ةایؼ ایراػ گـػػ .این لیمتم میتٍانؼ ةٍٍؿت یک میکانیقٳ نٙاؿت کننؼه
ةاوؼ تا کاؿکـػ نياػىا ٌ ممئٍٰین مصٱی ػٌٰن ؿا فیـ نٙـ ػاوتً ٌ ةً پالنگؾاؿی کمک
کنؼ؛ ( )5ذٍانان ةایؼ ةً مىاؿکت ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی تـ٠یث وٍنؼ .این کاؿ میتٍانؼ
اف ٔـی ٪مٝـ٤ی ةـنامً تىٍی٩ی یا پاػاه ػىی ٌ یا ىم اف ٔـی ٪پاٰیمی التعؼاٳ
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معًٍٍ ذٍانان انراٳ وٍػ؛ ( )6ػ٤اتـ ٌ نياػ ىای ػٌٰتی ةایؼ ػلرتلی ظٍػ ةً
ٌٰمٍاٰیىا ٌ مصالت ػٌؿ ا٤تاػه کً اف ظؼمات ٌ تميیالت مصـٌٳ انؼ گمرته ػىنؼ؛
تؽوید راکمیت كانىن و ععالت احتامعی )1( :میکانیقٳ ىای ٜؼاٰت ؿلمی کنؼ ،پـ
ىقینً ٌ ٤الؼ انؼ ٌ ظیٱی اف مـػٳ مصٲ ػؿ کرن ةً آن ػلرتلی نؼاؿنؼ .ممئٍٰین ٤الؼ
ةایؼ ةـٔـ ٣وٍنؼ ٌ ػؿ لیمتم ش٨ٍ٩ی کىٍؿ ةایؼ اٌالشات الالی ٌ منٙم ةٍذٍػ آیؼ.
رامیت اؾ تىفعه احتامعی و اكتياظی )1( :آمٍفه ةا کی٥یت ،ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی
ةـای ذٍانان)2( ،تٍ٩یت تراؿت ىای مصٱی (ةىمٍٯ تراؿت میان مـفی))3( ،متاؿفه ةا
ٝ٤اٰیت ىای ٠یـ ٨انٍنی ،تٍفی ٌ ٞػلرتلی مماٌیانً پـٌژۂا ٌ ظؼمات انکىا٤ی اف ذمٱً
پیي رشٓ ىای رضٌؿی ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کرن میةاونؼ؛ ( )4لاظت ةنؼ ةـ ٧آةی ػؿ
کناؿ ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ،ةـ ٧جاةتی ؿا ةـای این ٌالیت تإمین میلافػ.
اىالذ پؽوفه ىلس )1( :پـٌلً ٌٱض ةایؼ یک ةـنامً ٌاِض ٌ الرتاتیژیک ػاوتً ةاوؼ کً
اف شامیت ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ةىمٍٯ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ةـظٍؿػاؿ ةاوؼ؛
لاظتاؿ ٌ تـکیث وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ت١ییـ کنؼ)2( .شٍّؿ پـ ؿنگ تـ مناینؼگان فنان،
ذٍانان ،اّٜای لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ،ؿىربان ٍ٨می ،ةقؿگان ػینی ٌ ٜٱام ٌ ىمچنین
اّٜای وٍؿای ٌالیتی ػؿ وٍؿای ٌٱض رضٌؿی میةاوؼ؛ (ٔ )3ـ ٣ىای لٍٳ ممت٩ٲ ةایؼ
ػؿ میانریگـی میان ٔـ ٣ىای ػؿگیـ ن٩ىی ػاوتً ةاونؼ؛ ( )4اّٜای وٍؿای ٌٱض ةایؼ
ػ٤اتـ ظٍػ ؿا تـک منٍػه ٌ ةـای ٌصتت ٌ ذم ٞآٌؿی ػیؼگاه مـػٳ ةً ػؿٌن مصالت
ةـٌنؼ .این ا٤ـاػ ةایؼ ةـنامً ىای آگاىی ٜامً ػؿ مٍؿػ اىمیت پـٌلً ٌٱض ؿا نیق ةـاه
ةینؼافنؼ؛ ( )5پـٌلً ٌٱض ةایؼ ػؿ ذيت تإمین ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ اّٜای ميم ٌ ةٱنؼ
ؿتتً ٜنارص ِؼ ػٌٰت اذـا وٍػ؛ ( )6ةـای اّٜای ٜنارص ِؼ ػٌٰت کً ؿاه آوتی ػؿ پیي
گـ٤تً انؼ ،ةایؼ یک ةـنامً منالث اػ٠اٳ مرؼػ ٌذٍػ ػاوتً ةاوؼ کً وامٲ ٤ـٌت ىای
آمٍفوی ٌ و١ٱی ةـای آنيا ةاوؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ٤رشػه ای اف مٍٍِٜات مٍؿػ ةصخ ٌ پیىنياػات اؿائً وؼه
ؿا ةً مٝـ٤ی میگیـػ کً ػؿ ذـیان مىٍؿهىا ةً ٜنٍان ةعي اف مـشٱً  IIگ٥تگٍ ىای
مـػٳ ػؿ مٍؿػ ةـنامً ٌٱض ػؿ ٌالیت ٰ١امن ةً ؿاه انؼاظتً وؼ .این مىٍؿهىا وامٲ ةصخ
ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات شؼٌػ  116تن ا١٤ان ػؿ
ٌالیت ٰ١امن میةاوؼ .اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ لیالی ةٍػنؼ ٌ
وامٲ کـامنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی ،رسان ٍ٨میٜ ،ٱامی ػین ،ةقؿگان ،ػىا٨ین ،مٝٱمین،
مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ٌ ،معاٰ٥ین ةـگىتً (ٔاٰتان الت )٪میوؼنؼ .ميمرت اف ىمً ،تاله
ٌٍؿت گـ٤ت تا ػیؼگاه ىای فنان ٌ ذٍانان ةؼلت آیؼ تا اف مٍذٍػیت نٙـیات ا٨ىاؿ
معتٱ٥ت ذام ًٝأمینان شاٌٲ گـػػ.
این ن٩ىً ةً رشس ٌیژگی ىای ٌالیت ٰ١امن ،وامٲ لاظتاؿ ذ١ـا٤یائی ،لیالی ٌ تـکیث
ذمٝیت ٌالیت ٰ١امن میوٍػ؛ پـػاظتً ٍٜامٲ مصٱی ٌ ؿیىً ىای اٌٱی منافٜات ؿا
ونالائی ٌیىنياػات ٌ نٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ چگٍنگی ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ
اٌٱی منافٜات ٌچگٍنگی تٍ٩یت ٌٱض ٌ جتات ػؿ مصالت وان ٌ ػؿ ٌالیت ٰ١امن ذمٞ
آٌؿی میکنؼ؛

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ حغؽافیائی ،فیافی و تؽکیث حمعیت
ٌالیت ٰ١امن ػاؿای وي ٌٰمٍاٰی (ٜٱیىنگ ،اٰینگاؿ ،ةؼپغ ،ػٌٰت واه٨ ٌ ،ـ ً٠ئی) ةٍػه
ٌ مـکق آن ويـ ميرتالٳ میةاوؼ؛ مماشت این ٌالیت ت٩ـیتاً  43۱8کیٱٍمرت مـة ٞمیةاوؼ.
ٌالیت ٰ١امن اف لمت رش ٧ةا ٌالیت کرن ،اف ٠ـب ةا کاپیما ،اف ذنٍب ةا ٌالیت ننگـىاؿ،
اف وامٯ ةا نٍؿلتان ،اف وامٯ ٠ـب ةا پنرىیـ ٌ اف ٔـ ٣ذنٍب ٠ـب ةا کاةٲ ىم مـف
میةاوؼٌٰ .مٍاٰی ىای ٜٱیىنگ ،اٰینگاؿ ٌ ػٌٰت واه ٌالیت ٰ١امن کٍىمتانی ىمتنؼ.
اشٍائیً ػ٨ی ٪تـکیث ذمٝیت ٌالیت ٰ١امن ػؿ ػلرتك نیمت ٌٰی م٩امات مصٱی
ذمٝیت این ٌالیت ؿا شؼٌػ  8۱۱۱۱۱تعمین میکننؼ .پىتٍن ىای اکرثیت ٍ٨می (شؼٌػ
 9۱ػؿٌؼ) این ٌالیت ؿا تىکیٲ میػىؼ ٌ اٍ٨اٳ پىً ئی ،تاذک ٌ نٍؿلتانی لایـ گـٌه
ىای ٍ٨می لاکن ػؿ ٰ١امن میةاونؼ .ةً التحناء ٌٰمٍاٰی ػٌٰت واه (کً اکرثیت آن ؿا
ٍ٨ٳ پىً ئی تىکیٲ میػىؼ) ،پىتٍنىا اکرثیت مٕٱ ٪ةاونؼگان لایـ ٌٰمٍاٰیىا ؿا
تىکیٲ میػىؼ .ػؿ ٌالیت ٰ١امن ٍ٨ 9ٳ پىتٍن لکٍنت ػاؿنؼٜ :تؼاٰـشیمقی ،اٰکٍفی،
ىٍػظیٲ ،ذتاؿظیٲ ،نیافی ،نارصٌ ،ا٤ی ٌ تـه ظیٲ .اٍ٨اٳ نٍؿلتانی ٌ تاذک ؿا ةاٰرتتیث
اٍ٨اٳ کتائی ٌ پنرىیـی تىکیٲ میػىؼ.
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ػؿ این ٌالیت ػٌافػه شقب لیالی ٝ٤اٰیت ػاؿنؼ کً پـ نٍ٥ؽ تـین آنيا شقب الالمی
ا١٤انمتان ٌ شقب ذمٝیت الالمی میةاونؼ .لایـ اشقاب ٝ٤اٯ وامٲ ػٍٜت الالمی،
مصاؽ مٱی ،شقب ػیمٍکـاتیک ا١٤انمتان ٌ ا١٤ان مٱت میوٍػ .ليمیً ٌالیت ٰ١امن ػؿ
ٌٰمی ذـگً چياؿ کـلی (لً مـػ ٌ یک فن) میةاوؼ.
فؿاٜت ،ماٰؼاؿی ،چٍب ىای چياؿ تـاه ٌ مٝؼن کاؿی لنگ ىای ٨یمتی مناة ٞاٌٱی
ػؿآمؼ ا٨تٍاػی ةاونؼگان ٌالیت ٰ١امن ؿا تىکیٲ میػىؼ.134

 .3تزلیل ظؼگیؽی :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
ةاونؼگان ٌالیت ٰ١امن انٍا ٛمعتٱ ٦ػؿگیـیىا ؿا ػؿ این ٌالیت ونالائی منٍػنؼ کً ىـ
یک آن ٨ـاؿ ؽیٲ التٜ .ٱی اٰـ٠م آن ،اکرث اورتاک کننؼگان میپؾیـنؼ کً ٌِٝیت امنیتی
پن اف ممت٩ـ وؼن نیـٌ ىای پٍٰین مصٱی تصت ٤ـمانؼىی ةـیؼ ذرناٯ ّ٤ٲ اشمؼ
ویـفاػ ةيتٍػ یا٤تً الت .ةا ٌذٍػ آن ،این ػلتأٌؿػىا کً اف ذمٱً ةاٜخ آفاػی ةیىرت
گىت ٌ گؾاؿ ػؿ ٌالیت ٰ١امن وؼه الت ةاٜخ ٤ىاؿ یا تىٍیٜ ٪نارص ِؼ ػٌٰت نىؼه
تا ةً ؿٌنؼ ٌٱض ةپیٍنؼنؼ.
انىاع ظؼگیؽی :اورتاک کننؼگان چنؼ نٍ ٛمعتٱ ٦ػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت ٰ١امن ونالائی
منٍػنؼ کً وامٲ مٍاؿػ ؽیٲ میگـػػ:
 ػؿگیـی ىای مؼاٌٳ میان نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰتٌ :الیت
ٰ١امن مٍٝ٨یت الرتاتیژیک ػاؿػ ٌ فمینً ػلرتلی گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ؿا ةً ٌالیت
ىای ىمرٍاؿ ماننؼ کاپیما ،پـٌان ٌ کاةٲ ٤ـاىم میلافػ.
 مؼاظالت کىٍؿ ىای ةیگانً ةً ٌیژه پاکمتان ػؿ امٍؿات ا١٤انمتان ٌ ذنگ ىای
نیاةتی کً لافمان التعتاؿات پاکمتان (آی این آی) اف ٔـی ٪تصـیک ٔاٰتان
پاکمتانی ٌ وتکً ش٩انی ػؿ ا١٤انمتان ؿىربی میکنؼ.
 ظٍٍمت ىای وعٍی ٌ ٍ٨می
 ؿ٨اةت ىای لیالی مصٱی کً اظتال٤ات میان گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ماننؼ شقب
الالمی ا١٤انمتان ٌ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان ةاٜخ تىؼیؼ این ؿ٨اةتىا
میوٍػ.
ا٤قٌن ةـ آن ،ىـ چنؼ ن٩ي نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی [ػؿ این ٜـًٌ] کمـنگ وؼه،
ناؿِایتیىا ناوی اف ٜمٱکـػ گؾوتً آنيا ةاٜخ وؼه تا اورتاک کننؼگان ىنٍف ىم نیـٌ
ىای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ةً ٜنٍان یک منت ٞػؿگیـی ٌ مناف ًٜونالائی مناینؼ.
 134ةً رشس ٌیژگی ٌالیت ٰ١امن تٍلٖ یٍناما ػؿ نٍامرب  2۱13مـاذ ًٝوٍػ.
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عىامل ظؼگیؽی :تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی تٍلٖ نیـٌ ىای ا١٤انٜ ،نارص ِؼ ػٌٰت ٌ نیـٌ ىای
نٙامی ةین املٱٱی ٌ ٜؼٳ ةً ػلت آٌؿػن شامیت ةاونؼگان ٰ١امن الالاً ةاٜخ ا٤قایي
ٍٜامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ٰ١امن وؼ٤ .ماػ اػاؿی ،شکٍمتؼاؿی ِٝیٜ ،٦ؼٳ ظؼمات
ٜامً ،تٍفی٠ ٞیـ ٜاػالنً مناة ٞاف چنؼین لٍ ةاٜخ ا٤قایي تنيىا وؼه الت.
ناکامی نیؽو های امنیتی ظولت :اورتاک کننؼگان ذٱٍگیـی ٌ ؿلیؼگی ةً ن ْ٩ش٧ٍ٩
ةرشی تٍلٖ نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا ٜامٲ ميم ذيت ذٱث اٜتامػ مـػٳ ٌ ا٨ؼاٳ
شیاتی ةـای تامین ٌٱض تٱ٩ی کـػنؼ .کاىي تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی تٍلٖ نیـٌ ىای امنیتی
مٱی ا١٤ان ِم این لنؼ میةاوؼ .یکی اف ٜٱامی ػینی اف ٌٰمٍاٰی اٰینگاؿ نگـانی ظٍػ ؿا
چنین ا٘ياؿ منٍػ:

ةنا ةـ گ٥تً ىای یک ٜامل ػین ،این گٍنً تٱ٥ات ةاٜخ میوٍػ تا ةاونؼگان مصٲ ةً گـٌه
ِؼ ػٌٰت ةپیٍنؼنؼ.
ةً الاك ا٘ياؿات یک لعنگٍی الت ٪وٍؿای ٌالیتی ،مـػٳ مصٲ اف ناکامی این نیـٌ ٌ
ٜرٱً ػؿ پـٌلً انت٩اٯ [ممئٍٰیت ىای] امنیتی اف نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ةً نیـٌی
ىای امنیتی ا١٤انمتان چنان ناؿاُ ةٍػنؼ کً آنان ؿا ٌاػاوت تا اف گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت
شامیت مناینؼ:

این ٍٜامٲ ةاٜخ کنؼی ؿٌنؼ انکىا ،٣ا٤قایي میقان ٩٤ـ ٌ تؼاٌٳ ةیکاؿی ٌ ةیمٍاػی
گـػیؼه الت.
اورتاک کننؼگان ىنٍف ىم نگـان پیأمؼ ىای ٜمٱیات ىای نٙامی کٍتاه مؼت ةٍػنؼ .ؿئین
مٍلمًء مٝٱٍٰین ا٘ياؿ ػاوت کً ٜمٱیات ىای تٍ٥یٍی نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان
مٍ٨تی ةٍػه ٌ گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ؿا ٨اػؿ میلافػ تا پن اف ظـٌد نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان
ػٌةاؿه ػؿ لاشً شٍّؿ یا٤تً ٌ شمالت تال٤ی ذٍیانً ؿا ٜٱیً ا٤ـاػی کً ةا نیـٌ ىای امنیتی
مٱی ا١٤ان کمک ٌ ىمکاؿی منٍػنؼ ،ةً ؿاه ةیانؼافنؼ.
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یکی اف ظربنگاؿان مصٱی نگـانی ظٍػ ؿا متنی ةـ لاظتاؿ ٍ٨می ٌاشؼ ىای پٍٰین مصٱی
ا٘ياؿ ػاوت ٌ ا٤قٌػ کً این نیـٌىا ةً ظٍالت ظٍػ ٝ٤اٰیت میمناینؼ ٌ ػؿ نتیرً ةاٜخ
ایراػ تنيىا میان لایـ اٍ٨اٳ ٌ اذتامٜات میوٍنؼ.
فقاظ ،رکىمت ظاؼی ضعیف ،فلعان صعمات و تىؾیع غیؽ عاظالنه مناةعٍٜ :امٲ ٧ٍ٤
ذنگ ؿا اف ٔـ ٧معتٱ ٦وٝٱً ٌؿ لاظتً الت  ،ةاونؼه گان ٰ١امن ظأـ نىان لاظتنؼ کً
نا تٍانی ػٌٰت ػؿ ةٕی وؼن انکىا٩٤ ، ٣ـ ؿا افػیاػ ةعىیؼه ةیکاؿی ٌ ةیمٍاػی ؿا ا٤قایي
ػاػه الت  .ةیمٍاػی ٌ ٜؼٳ ٤ـٌت ىای کاؿی ةاٜخ وؼه تا اکرث ذٍانان ةً گـٌه ىای ِؼ
ػٌٰت ةپیٍنؼنؼ .یکی اف مىاٌؿین وٍؿای ٌالیتی گ٥ت کً ةیىرتین ا٤ـاػی کً تٍلٖ گـٌه
ىای ِؼ ػٌٰت التعؼاٳ میوٍنؼ ،ةین لن  14اٰی  25لاٯ ىمتنؼ .یکنت اف ٌکالی مؼاٞ٤
مصٱی گ٥ت:

مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ػؿ تعٍیَ ظؼمات ،پـٌژہىا ٌ مناة ٞنیق ةاٜخ تىؼیؼ تني ىای
وعٍی ٌ ٍ٨می وؼه الت .یکنت اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی پـٌگـٌاٳ ىمتمتگی مٱی ؿا کً
اف ٔـی ٪آن ٌذٍه ماٰی ةً وٍؿا ىای مصٱی تٍفی ٞمیگـػیؼ تا پـٌژہ ىای انکىا٤ی ؿا
تٕتی ٪مناینؼ ،ونالائی وؼ .ػفػی مماٜؼت ىای ماٰی پـٌگـاٳ ىمتمتگی مٱی تٍلٖ
ةقؿگان مصٲ یا تعٍیَ پـٌژہىا ػؿ منأ ٪کً منا ٞ٤وعٍی اّٜای وٍؿای ػؿ آن ني٥تً
الت ،ةاٜخ ا٤قایي منافٜات ٨تٱی ٌ تني ىای مٍذٍػ میان ذٍام ٌ ٞاٍ٨اٳ وؼه الت.
ععم مىحىظیت میکانیؿم های ؼفمی ععلی و كضائیٜ :ؼٳ مٍذٍػیت نٙاٳ ؿلمی
ٜؼاٰت ػؿ ٌالیت ٰ١امن نیق منرـ ةً تؼاٌٳ منافٜات وعٍی ٌ ٍ٨می گـػیؼه الت.
میکانیقٳ ىای ؿلمی ةً ٌیژه مصاکم ػؿ ٌالیت ٰ١امن ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك٠ ،یـ مٍجـ ،ةٕی ٌ
آٍٰػه ةا ٤ماػ الت .اف این ذيت منافٜات شٲ ناوؼه ةا٨ی میامننؼ یا ةنا ةً گ٥تً ىای
یکی اف مناینؼگان مٍلمً مٝٱٍٰین

تراؿت ٠یـ ٨انٍنی کً ػؿ ٌالیت ٰ١امن وامٲ مٝؼنکاؿی اشراؿ کـیمً ٌ ٨اچا ٧چٍب
چاؿتـاه میگـػػ ،منت ٞجـٌمتنؼ وؼن م٩امات م٥مؼ مصٱی ٌ مرـمین ٌ گـٌه ىای ِؼ
ػٌٰت میةاوؼ .این نٍ ٛتراؿتىا تاجیـات مصیٕی نیق ػاوتً کً مصالت ؿا متاجـ لاظتً،
ةاٜخ تؼاٌٳ ٩٤ـ گـػیؼه ٌ مان ٞآن میوٍػ تا ٍٜایؼ مصٱی اف ٌنای ٞػٌةاؿه ةً منٍٙؿ
انکىا ٣مصٲ ةً مرص ٣ةـلؼ.
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
تلىیت و اىالذ نیؽو های امنیتی ملی افغان :اکرث اورتاک کننؼگان ٌٱض ٌ امنیت ػٌامؼاؿ
ؿا ةً اٌالس ٌ تٍ٩یت نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان پیٍنؼ ػاػنؼ .این امـ وامٲ آمٍفه ٌ
تريیق ةيرت ٜماکـ (ةً ٌیژه نیـٌی ىٍائی) ،ةً ٜيؼه گـ٤نت ممئٍٰیت ىای ةیىرت ةـای
تامین امنیت کىٍؿ ٌ مصاٙ٤ت ا٤ـاػ مٱکی ،ترؼیؼ تٝيؼ متاؿفه ةا مرـمین ٌ گـٌه ىای
ِؼ ػٌٰت ،ا٤قایي ؿٌف ا٤قٌن ٝ٤اٰیت ىای ممٱکی ٌ ،مصٍ ٤ماػ اف ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای
امنیتی مٱی ا١٤ان میگـػػ .یکی اف ٌکالی مؼا ٞ٤مصٱی چنین گ٥ت:

وکایتىا متنی ةـ ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرشی تٍلٖ پٍٰین مصٱی ا١٤ان نیق ٌٍؿت گـ٤تً الت.
اورتاک کننؼگان ظٍالتنؼ تا ٜمٱکـػ نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ پٍٰین مصٱی ا١٤ان
مٍؿػ نٙاؿت ٌ ةـؿلی ٨ـاؿ گیـػ .ؿئین یکی اف مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی مىعٍاً اف ػٌٰت
ظٍالت تا

ةً ةاٌؿ این ؿئین ،چنین میکانیقٳ کمک ظٍاىؼ کـػ تا ا٤ـاػ مٱکی مصاٙ٤ت وٍنؼ ،میقان
پالعگٍئی ةٱنؼ ةـٌػ ٌ ،ؿٌاةٖ مصٱی ةیىرت تٍ٩یت گـػنؼ.
نٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ ؿاةًٕ ةً نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌ ىای امنیتی مٱی
ا١٤ان اف ىم مت٥اٌت ةٍػنؼ .ةّٝی اف آنان نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا ِٝی ٌ ٦م٥مؼ
ظٍانؼه ٌ ظٍاىان ظـٌد کامٲ نیـٌ ىای ةین املٱٱی وؼنؼ فیـا آنيا نیـٌ ىای ةین املٱٱی ؿا
ٜامٲ ذنگ ػانمتً ٌ متيم ةً شامیت اف منا ٞ٤پاکمتان ػؿ ةـاةـ منا ٞ٤ا١٤انمتان منٍػنؼ.
لایـ اورتاک کننؼگان ظٍاىان شامیت ةیىرت ىٍائی اف لٍی نیـٌ ىای ةین املٱٱی وؼنؼ ٌ
نیـٌ ىای ا١٤ان ؿا تىٍی ٪منٍػنؼ تا اٜتامػ مـػٳ ؿا ةً منٍٙؿ کمث شامیت وان ذٱث
مناینؼ .ػیگـ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان نیق ةً ٜنٍان ٜامٲ
ناؿِایتی مـػٳ ٌ منت ٞػؿگیـی ٌ منافٜات تٱ٩ی گـػیؼ .اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً م٩امات
پٍٰین مٱی ا١٤ان ٌ ؿیالت امنیت مٱی اؿتتآ نقػیک ةا ذنگماالؿان ٌ چيـه ىای
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لیالی ػاؿنؼ .این امـ ةاٜخ اػامً ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی وؼه ٌ ػؿ ةما منرـ ةً
مٍئٍنیت وتکً ىای ذنایتکاؿان میوٍػ.
تؽوید رکىمت مزلی ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فقاظ اظاؼی :اکرثاً شکٍمت ػاؿی
ِٝی٤ ٌ ٦ماػ گمرتػه ؿا ةاٜخ ةی اٜتامػی مـػٳ ةً ػٌٰت ظٍانؼنؼ .ا٤قٌن ةـ این ىمً،
مناینؼگی ٍ٨می کً ةیي اف شؼ م١ٱ ٌ ٪ػاؿای ٔـفاٰٝمٲ اػاؿی پیچیؼه الت ٌ ،تٝیین
م٩امات اف ٔـی ٪ؿٌاةٖ نً اف مرـای انتعاةات نگـانی ػیگـ ةاونؼگان مصٲ میةاوؼ.
اورتاک کننؼگان ظٍاىان ت١ییـات ةنیاػی ػؿ لیمتم لیالی ٌ ةـکناؿی م٩امات م٥مؼ ٌ ٠یـ
ممٱکی وؼنؼ .ىـ چنؼ اورتاک کننؼگان چنین ت١ییـات ؿا پیي رشٓ رضٌؿی ةـای ٌٱض ٌ
جتات ػٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت ٰ١امن مصمٍب کـػنؼ ،آنيا مٍػٯ ةيرت شکٍمتؼاؿی ؿا کً مانٞ
ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ اػاؿی گـػػ ،اؿائً نتٍانمتنؼٜ .ٱی اٰـ٠م آن ،ؿئین یکی اف مؼاؿك
مصٱی ػؿ ٌٰمٍاٰی اٰینگاؿ ایراػ یک میکانیقٳ نٙاؿتی ؿا پیىنياػ منٍػ:

اورتاک کننؼگان ىمچنان اف م٩امات ٌ ا٤ـاػ لیالی ظٍالتنؼ تا اف ػ٤اتـ وان ةیـٌن وؼه
ٌ ةً منٍٙؿ لم ٞنٙـیات ٌ نگـانی ىای مـػٳ ةا آنيا ػیؼاؿ مناینؼ .یک ظانم منقٯ ػؿ
ٌٰمٍاٰی ٨ـ ً٠ئی چنین گ٥ت:

مٍذٍػیت شاکمیت ٨انٍن ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی نیق ةـای تامین جتات ٌ ٌٱض شتمی ٌ الفمی
پنؼاوتً وؼ .اورتاک کننؼگان یک ةاؿ ػیگـ اٌالشات ةً ومٍٯ اٌالس نٙاٳ ش٨ٍ٩ی ؿا
پیىنياػ منٍػنؼ .ىـچنؼ اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً چنین اٌالشات الالاً مصاکم ؿا
٨اػؿ ظٍاىؼ لاظت تا منافٜات ؿا ةً گٍنۀ ٜاػالنً ،مٍجـ ٌ رسی ٞشٲ ٌ ٍ٤ٲ مناینؼ،
تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی :اورتاک کننؼگان انکىا ٣اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ؿا
ةـای ٌٱض ٌ جتات ميم ٌ رضٌؿی ظٍانؼنؼ .ةيتٍػ کی٥یت آمٍفه ،ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی
ةـای ذٍانان ،شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیانً ةً مناة ٌ ٞتعٍیَ ٜاػالنً پـٌژہ
ىای انکىا٤ی میتٍانؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ ذٱث شامیت مـػٳ ةـای ػٌٰت ٌ متاؿفه ةا
التعؼاٳ ذٍانان تٍلٖ گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ةافی کنؼ.

183

نلنه ىلس واليت لغامن

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ىمچنان ظٍاىان رسمایً گؾاؿی ةیىرت ػؿ انکىا ٣فؿاٜت ػؿ
ٌالیت ٰ١امن ٌ الت٥اػه تٍٰیؼی اف مناة ٞآةی وؼنؼ .اف ػٌ ػؿیای ٌالیت ٰ١امن ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای ٜٱیىنگ ٌ اٰینگاؿ میتٍان ةـای آةیاؿی ٌ ىمچنان مناة ٞتٍٰیؼ ةـ ٧الت٥اػه
منٍػ .انکىا ٣فؿاٜتی میتٍانؼ ةاٜخ ا٤قایي ٍٜایؼ ٌالیت وؼه ٌ نیق ٤ـٌت ىای کاؿی
ؿا ةـای ةاونؼگان مصٲ ٤ـاىم میلافػ .یک مىاٌؿ وٍؿای ٌالیتی چنین ا٘ياؿ منٍػ:

ةا ٌذٍػ آن ،انکىا٤ی فؿاٜت ٌاةمتً ةً ماٰکیت فمین الت کً یک مٍٍِ ٛپیچیؼه ػؿ
لٕض کىٍؿ میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ىمچنان ػؿ ؿاةًٕ ةً ٍ٠ث فمین تٍلٖ
ذنگماالؿان ٌ م٩امات مصٱی ٌصتت منٍػنؼ .یک ٜامل ػین اف ٌٰمٍاٰی اٰینگاؿ پیىنياػ
منٍػ کً ػٌٰت ةایؼ ةـنامً اٌالس ماٰکیت فمین ؿا ؿٌی ػلت ةگیـػ ٌ این ةـنامً وامٲ
میکانیقٳ شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ةٍػه کً تٍانائی ٌاپن گیـی فمین ٌ تمٱیم ػىی آن ةً
ماٰک ممتص ٪آن ؿا ػاوتً ةاوؼ.
ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً انکىا ٣ا٨تٍاػی ٰ١امن ٌاةمتً ةً کىٍؿ
چین میةاوؼ ٌ پیىنياػ اشؼاث واىـاىی ؿا منٍػنؼ تا شٍفه رش ٧کىٍؿ ؿا ةا ٌالیت
ةؼظىان ٌٌٲ منایؼ چنانچً این ٌالیت ةا چین ٌٌٲ وؼه الت .این امـ تراؿت ؿا ؿٌن٪
ظٍاىؼ ةعىیؼ ٌ شٍفه رش٨ی ػؿ کٲ ةً ومٍٯ ٌالیت نٍؿلتان اف آن ممت٥یؼ ظٍاىنؼ وؼ.
ةهتىظ پؽوفه ىلس و رل و فيل مناؾعات مزلی :اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ن٩ي ٌ
مٍجـیت وٍؿا ٌالیتی ٌٱض مىکٍک ةٍػه ٌ اةـاف نگـانی کـػنؼ .ةّٝی ا٤ـاػ تٝيؼ اّٜای
وٍؿا ؿا فیـ پـلي ةـػه ا٘ياؿ میػاؿنؼ کً اکرث اّٜای این وٍؿا ةً پمت ىای وان ٖ٩٤
ةً ٜنٍان یک منت ٞاِا٤ی ٜایؼاتی مینگـنؼ .ةً ىمین تـتیث ،اورتاک کننؼگان ظٍالتنؼ
کً آنٝؼه اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض کً ػاؿای پمت ىای ػٌٰتی ىمتنؼ (ٌ ةً این تـتیث
اف چنؼ ٔـی ٪مٝاه میگیـنؼ) اف لمت ىای وان ةـکناؿ وٍنؼ .لایـ اورتاک کننؼگان
ظٍاىان چنان پـٌلً ٌٱض ٤ـاگیـ وؼنؼ کً متّمن اورتاک گمرتػه فنان ،ذٍانان،
مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ،اّٜای وٍؿای مصٱی ٌ اشقاب لیالی ةاوؼ.
ػؿ ؿاةًٕ ةً ػؿلتی ٌ اٌاٰت اّٜای گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت کً ةً پـٌلً ٌٱض "مؼ٠م" وؼه
انؼ وک ٌ وتيات ٌذٍػ ػاؿػ چنانچً اورتاک کننؼگان اؽٜان میػاؿنؼ کً اکرث ذنگرٍیان
مؼ٠م وؼه [ةً پـٌلً ٌٱض] ا٤ـاػ پائین ؿتتً یا اوعاٌی ةٍػنؼ کً ةناةـ ػالیٲ ا٨تٍاػی،
وعٍیٍ٨ ،می یا ذنائی میرنگیؼنؼ نً ةً ظأـ ٩ٜیؼه .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةً این
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٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً مىکالت ٝ٤ٱی کً ٝ٤اٰیت ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا تٍ٩یت میةعىؼ ٌ
ذنگرٍیان ؿا تىٍی ٪میکنؼ ،ؿا میتٍان ةً گٍنۀ مٍجـتـ مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ـاؿ ػاػ ٌ اف ٔـی٪
پـٌلً ىای ٠یـ ؿلمی ٌ لنتی شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ٌ ىمگاٳ ةا یک ةـنامً منٙم ظٱٞ
لالس ةً آن پـػاظت .رسمٝٱم یک مکتث ػظرتانً ػؿ ويـ ميرتالٳ چنین گ٥ت:

ػؿ ؿاةًٕ ةً ٌٱض ةا گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ،ةّٝی اف اورتاک کننؼگان اف پـٌلً گ٥تگٍ ةا
ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌهىا شامیت کـػنؼ ٌ گىایي ػ٤رت ٔاٰتان ػؿ ٕ٨ـ ؿا گامی ػؿ این ؿالتا
ومـػنؼ .یک ٜامل ػین ةاف وؼن ػ٤رت ٔاٰتان ػؿ ٕ٨ـ ؿا
تٱ٩ی کـػ.

 .5پیننهاظات مؽظم
اورتاک کننؼگان پیىنياػات ؽیٲ ؿا ػؿ ؿالتای تٍ٩یت ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ٰ١امن اؿائً
منٍػنؼ:
تلىیت و اىالذ نیؽو های امنیتی ملی افغان )1( :اٌالشات ةایؼ ػؿ ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای
امنیتی مٱی ا١٤ان ٌٍؿت گـ٤تً ٌ این نیـٌىا تٍ٩یت گـػنؼ .این مٍٍِ ٛوامٲ آمٍفه ٌ
تريیق ةيرت ٜماکـ (ةً ٌیژه شامیت ىٍائی))2( ،پؾیـ٤نت ممئٍٰیت ىای ةیىرت ةـای تامین
امنیت کىٍؿ ٌ مصاٙ٤ت ا٤ـاػ مٱکی)3( ،ترؼیؼ تٝيؼ متنی ةـ متاؿفه ٜٱیً مرـمین ٌ
گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت)4( ،ا٤قایي ٝ٤اٰیت ىای ممٱکی ٌ ،مصٍ ٤ماػ اػاؿی اف ٌ٣ٍ٥
نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان میگـػػ؛ ( )5ا٤قایي پالغ ػىی نیـٌ ىای امنیتی مٱی
ا١٤ان ،پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین ؛ (٤ )6ماػ اػاؿی ػؿ ٌ ٣ٍ٥نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان
ةایؼ اف ةین ؿ٤تً ٌ مـتکتین آن اف لمت ىای وان ةـکناؿ ٌ مٍؿػ مرافات ٨ـاؿ گیـنؼ.
تؽوید رکىمت مزلی ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فقاظ )1( :الفٳ الت تا ت١ییـات
گمرتػه ػؿ پـٌلًىا ٌ اػاؿات ػٌٰتی ةً میان آیؼ .پـٌلً ىای ٝ٤ٱی ةیي اف شؼ پیچیؼه،
٠یـ رضٌؿی ٌ متيم ةٍػه ٌ فمینً ؿا ةـای تٝیین م٩امات ةً الاك ؿٌاةٖ نً ٍِاةٖ ٤ـاىم
میلافػ .یک کمیمیٍن ممت٩ٲ ةایؼ ةً ٜنٍان میکانیقٳ نٙاؿتی مٝـ٤ی وٍػ؛ ( )2م٩امات
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ٌ لیالتمؼاؿان ةایؼ اف ػ٤اتـ وان ةیـٌن وؼه ٌ ةً منٍٙؿ التام ٛنٙـیات ٌ نگـانی ىای
مـػٳ ةا آنان مال٨ات مناینؼ؛ ( )3میکانیقٳ ىای ٨تٱی ش٨ٍ٩ی ةً ٌیژه مصاکم نیافمنؼ
اٌالشات الت تا ٨اػؿ ةً شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ةً گٍنۀ ٜاػالنً ،مٍجـ ٌ رسی ٞگـػنؼ؛
تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :ةيتٍػ کی٥یت آمٍفه ،ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی
ةـای ذٍانان ،شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیانً ةً مناة ٌ ٞتعٍیَ ٜاػالنً پـٌژہ
ىای انکىا٤ی میتٍانؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ ذٱث شامیت مـػٳ ةـای ػٌٰت ٌ ذٱٍگیـی اف
التعؼاٳ ذٍانان تٍلٖ گـٌه ىای ِؼ ػٌٰتی ای٥ا منایؼ؛ ( )2رسمایً گؾاؿی ةیىرت ػؿ
انکىا ٣فؿاٜت ٌالیت ٰ١امن ٌ الت٥اػه اف مناةٔ ٞتیٝی این ٌالیت (ةً ومٍٯ آب) یک
امـ رضٌؿی میةاوؼ .الت٥اػه اف فمین وؼیؼا ً ةً مٍٍِ ٛماٰکیت فمین ٌاةمتً الت.
ػٌٰت ةایؼ ةـنامً اٌالس ماٰکیت فمین ؿا ؿٌی ػلت ةگیـػ ٌ این ةـنامً وامٲ میکانیقٳ
شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ةٍػه کً تٍانائی ٌاپن گیـی فمین ٌ تمٱیم ػىی آن ةً ماٰک
ممتص ٪آن ؿا ػاوتً ةاوؼ؛ ( )3واىـاه کً شٍفه رش ٧ؿا ةا ةؼظىان ٌٌٲ کنؼ ،اشؼاث
گـػػ چنانچً ٌالیت ةؼظىان ةا کىٍؿ چین ؿاه مٍاٌالتی ػاؿػ .این امـ تراؿت ؿا ةیىرت
ؿٌن ٪ةعىیؼه ٌ شٍفه رش٨ی کىٍؿ ةً ومٍٯ ٌالیت نٍؿلتان اف آن ممت٥یؼ میگـػػ.
ةهتىظ ؼونع ىلس و ؼفیعگی ةه تنه های مزلی )1( :اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض کً
لمت ىای ػٌٰتی نیق ػاؿنؼ ،ةایؼ ةـکناؿ وٍنؼ؛ ( )2پـٌلً ٌٱض ةایؼ چنان ٤ـاگیـ ةاوؼ کً
متّمن اورتاک گمرتػه فنان ،ذٍانان ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ،اّٜای وٍؿا ىای مصٱی ٌ
اشقاب لیالی ةاوؼ؛ ( )3مىکالت کنٍنی کً ٝ٤اٰیت ىای گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ؿا تٍ٩یت
ةعىیؼه ٌ ةاٜخ تىٍی ٪ذنگرٍیان میوٍػ ،ؿا میتٍان ةً گٍنۀ مٍجـتـ مٍؿػ ؿلیؼگی
٨ـاؿ گیـػ ( )4ةـنامً منٙم ظٱ ٞلالس ؛ ( )5گ٥تگٍ ةا ٔاٰتان ٌ لایـ گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت
ةً شیخ یک ةـنامً ذام ٞةـای ؿلیؼن ةً ٌٱض ٌ آوتی مٱی .

186

نلنه ىلس واليت نىؼفتان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

نلنه والیتی ةؽای ىلس
والیت نىؼفتان

187

نلنه ىلس واليت نىؼفتان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةیانگـ ظالًٌ ای اف مٍٍِٜات ٌ پیىنياػاتی میةاوؼ کً ةً
ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً  2ةـنامً گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض ػؿ ٌالیت
نٍؿلتان ٌٍؿت گـ٤تً الت .این ةصخىا ػؿ ةـ گیـنؼه ةصخ ىای متمـکق گـٌىی،
مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ ،نٙـ لنری ىائی میتاوؼ کً ةا نقػیک  5۱ويـٌنؼ ا١٤ان
ػؿٌالیت نٍؿلتان انراٳ وؼ .اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ لیالی ةً
ومٍٯ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ،کاؿمنؼان ػٌٰت ،ةقؿگان مصٲٜ ،ٱامی ػین ،مناینؼگان ذامًٝ
مؼنی ٌ ،ذٍانان گـػ ىم آمؼه ةٍػنؼ .ميمرت اینکً ،تاله ىای ىم ٌٍؿت گـ٤ت تا ػیؼگا
ىای فنان ٌ ذٍانان نیق کمث گـػنؼ تا اف ػیؼگاه کٲ ذام ًٝةؼلت آیؼ.
این ةصخىا ةً ٜنٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ةـنامً
ٌٱض تٍلٖ 11لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
لٕض مٱی ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ا١٤ان ػؿ ٌ 34الیت کىٍؿ انراٳ
وؼٌٍ ،ؿت گـ٤تً الت.

 .2معؽفی والیت :وضعیت حغؽافیائی ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت نٍؿلتان ةا مماشت  9267کیٱٍ مرت مـة ٞػؿ وامٯ رش ٧ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاؿػ ٌ
ةا ٌالیات ةؼظىان ،کرن١ٰ ،امن ٌ پنرىیـ ىم مـف میةاوؼٌ .الیت نٍؿلتان ةً ٍٔٯ 16۱
کیٱٍ مرت مـف مىرتک ةا چنؼین گقؿگاه مـفی ةا پاکمتان ػاؿػ .این ٌالیت ػاؿای ى٥ت
ٌٰمٍاٰی میةاوؼ کً ٜتاؿت انؼ اف :ةـگ متاٯ ،ػٌآب ،کامؼیي ،مانؼٌٯ ،نٍگـاٳٌ ،امًٌ ،
یگاٯ .پاؿٌن مـکق این ٌالیت اف ٔـیٌ ٪الیت کرن ٨اةٲ ػلرتك ةٍػه ٌ شؼٌػا ً  29۱کیٱٍ مرت
اف کاةٲ اف ؿاه فمینی ٤اٌٱً ػاؿػٌ .الیت نٍؿلتان ػاؿای لً ٌاػی رش٨ی ،مـکقی ٌ ٠ـةی
میةاوؼٌ .اػی ىای رش٨ی ٌ مـکقی آن اف ٔـیٌ ٪الیت کرن اف ٔـی ٪ذاػه ی ظاکی ٨اةٲ
ػلرتك میةاونؼ؛ ػؿ شاٰیکً ٌاػی ٠ـةی آن اف ٔـیٌ ٪الیت ٰ١امن ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ.
ةً الاك تعمین م٩امات مصٱیٌ ،الیت نٍؿلتان  4812۱۱نٍ٥ك ػاؿػ کً ةً پنز ٍ٨ٳ
ت٩میم میوٍػ :کتا ( 65ػؿٌؼ) ،کاٰىً ( 2۱ػؿٌؼ)ٌ ،مائی ( 1۱ػؿٌؼ) ،پمیٍ ( 3ػؿٌؼ) ٌ
پىً ائی ( 1ػؿٌؼ) .یک ػؿٌؼ ةا٨ی مانؼه آن ؿا ا٨ٱیت ىای وامٲ کٍؿػؿ ،گٍذـ ٌ
پىتٍنىا تىکیٲ میؼىؼ.
لاظتاؿ ٌ تـکیث لیالی ٌالیت نٍؿلتان ػؿ ةـاةـ شمالت وٍؿویان آلیث پؾیـ میةاوؼ.
اف ػىً ی  197۱ةً اینمٍ ،این ٌالیت گؾؿگاه وٍؿویان ةٍػه الت کً ػؿ آن ٜمٱیات ىای
مـفی انراٳ ػاػه انؼ .پن اف رسنگٍنی شکٍمت نریث هللا ػؿ لاٯ  ،1992ةمیاؿی اف
اشقاب ذياػی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٝ٤اٰیت ػاوتنؼٌالیت نٍؿلتان ةً ػٰیٲ اؿاِی
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کٍىمتان ٌ ػؿ انقٌایي ،پناىگاه امنی ةـای ٤ـمانؼىان شقب الالمی گٱث اٰؼین شکمتیاؿ
اف رسارس ا١٤انمتان ،ةً ٌیژه پن اف وکمت وان ػؿ کاةٲ ػؿ لاٯ  1994ةٍػ .اف آن فمان
تاکنٍنٌ ،الیت نٍؿلتان پناىگاه امن ٌ مصٲ آمٍفه لایـ گـٌه ىای وٍؿوی ،ةً ومٍٯ
ذنتي لٱ٥یٔ ،اٰتان (ا١٤انی ٌ پاکمتانی) ٌ ذنگرٍیان ظاؿذی ،منرمٱً اٰ٩اٜؼه ةٍػه
الت.135

 .3تخؿیه و تزلیل حنگ :انىاع و عىامل حنگ
انىاع حنگ :ةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٔی٥ی اف انٍا ٛذنگ ػؿ این ٌالیت ؿا
ونالائی منٍػنؼ کً ؽیالً ترشیض میوٍػ:
مناؾعات مضيی و كىمی :منافٜات وعٍی ٌ ٍ٨می ػؿ ٌالیت نٍؿلتان مٝمٍٯ میةاوؼ
ٌ ػؿ نتٍػ نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ شٍّؿ کمـنگ پٍٰین مٱی ا١٤ان ػؿ لٕض
ٌٰمٍاٰیىا این ظٍٍمتىا ةیىرت ات٥ا ٧میا٤تؼ .این ظالء امنیتی ػؿ نتٍػ یک لیمتم
ٝ٤اٯ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی کً ةتٍانؼ منافٜات ؿا شٲ ٌ ٍ٤ٲ منایؼ ةؼتـ وؼه الت .ػؿ نتیرً،
منافٜات شٲ نا وؼه ةا٨ی میامنؼ یا اف ٔـی ٪ذـگًىا یا مراؿی شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات
ٔاٰتان مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ـاؿ میگیـنؼ کً این پـٌلًىا میتٍانؼ منتز ةً ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرشی
گـػنؼ.
مناؾعات میان نیؽو های ظؽفعاؼ و عنارص مضالف ظولت :مـف پـمن٥ؾ ٌالیت نٍؿلتان ةا
پاکمتان ةً تؼٌاٳ منافٜات میان نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت (ةىمٍٯ
ٔاٰتان ،تصـیک ٔاٰتان پاکمتانی ٌ شقب الالمی) کمک کـػه الت .اما ،ةً ػٰیٲ ٜؼٳ
شٍّؿ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ٌ نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت نٍؿلتان،
ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف این ٌالیت ةً محاةً یک "پناىگاه امن" الت٥اػه میمناینؼ ٌ
ذنگرٍیان ظاؿذی (ةىمٍٯ ٜـبىا ٌ اّٜای اٰ٩اٜؼه) اف آن ةـای آمٍفه نیـٌىای ظٍػ
الت٥اػه میکننؼ .ىکؾأ ،ت ٪گ٥تً ىای ةـظی اف اورتاک کننؼگانٜ ،نارص ِؼ ػٌٰت اف
ٌالیت نٍؿلتان ةً ٜنٍان پایگاىی ةـای نٍ٥ؽ ةً ٌالیات ػیگـ ،ةىمٍٯ ةؼظىان ،کاپیماٌ ،
ٰ١امن ةـای ةی جتات لاظنت ػٌٰت الت٥اػه میکننؼٜ .نارص ِؼ ػٌٰت ةاالی ةاونؼگان
مصٲ نیق شمٱً منٍػه ،ا٤ـاػ ؿا مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿ میػىنؼ ،مٍاوی مـػٳ ؿا افةین میةـنؼ ٌ
منافٯ اوعاً متيم ةً شامیت اف ػٌٰت ؿا ةً آتي میکىنؼ.
ةـظی اورتاک کننؼگان اف منافٜات میان ةاونؼگان مصٲ ٌ پٍٰین مصٱی ٌ پٍٰین مٱی نیق
ظرب ػاػنؼ ٌ ػٰیٲ آن ةً ظىم ؿٌف ا٤قٌن مـػٳ نمتت ةً ٤ماػ ٌ اؿتکاب ذنایات اف لٍی
یک تٝؼاػ پـلٍنٲ پٍٰین مصٱی ٌ پٍٰین مٱی ا١٤ان نمتت میػىنؼ .ةناةـ گ٥تً ىای
ةً مٝـ٤ی ٌالیت نٍؿلتان تٍلٖ یٍناما مٍؿط نٍمرب  2513مـاذ ًٝوٍػ.
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یک مال اماٳ ،پـلٍنٲ پٍٰین مٱی ا١٤ان م٩ؼاؿ فیاػ ؿٌ٠نیات ؿا کً ماىانً ػؿیا٤ت
مینامینؼ ةـای م٥اػ وعٍی ظٍػ ةً ٤ـٌه میـلاننؼ .یک تن اف مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ػؿ
ؿاةًٕ ةا مٝا٤یت اف مرافات ،ػالتان ؽیٲ ؿا رشس ػاػ:

عىامل حنگ :ةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ٔی٥ی اف ٍٜامٲ ذنگ ؿا ونالائی منٍػنؼ
کً وامٲ ٩٤ـ ،نتٍػ فیـ ةناىا ،ػلرتلی مصؼٌػ ةً ظؼمات الالی٤ ،ماػ ،مٝا٤یت اف
مرافات ٌ ،نياػ ىای ٠یـ ٝ٤اٯ ػٌٰتی میوٍػ .ػؿشاٰیکً این ٍٜامٲ ػؿ ظیٱی اف ن٩آ
ا١٤انمتان نیق ٌذٍػ ػاؿػ ،اما ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ةً ػٰیٲ انقٌای ذ١ـا٤یائی آن ٌ ،ةً
لتث آنچً کً ةی تٍذيی ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی نمتت ةً نٍؿلتان گ٥تً میوٍػ،
تاجیـات این ٍٜامٲ ػؿ این ٌالیت ٌظیم تـ ةٍػه الت .یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ةا نٍ٥ؽ
مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یائی ٌالیت نٍؿلتان ؿا اینٍٕؿ ةیان منٍػ:

ععم انکناف  ،ظفرتفی مزعوظ ةه صعمات افافیٜ :ؼٳ ػلرتلی ةً ٌالیت نٍؿلتان ٌ
ػؿ ػاظٲ ٌالیت ةاالی انکىا ٣تاجیـ ذؼی ةرا گؾاوتً الت .ةمیاؿی أ٥اٯ ةً ػٰیٲ
پاکمتان ػؿك میظٍاننؼ ٌ ةً گ٥تً یک تن اف
کمتٍػ مکاتث ٝ٤اٯ ٌ مٝٱمین ػؿ
" یک تٝؼاػ ػیگـ ةی
ةقؿگان ٍ٨می ا٤ـأی ةتاؿ میأینؼ ٌ "
لٍاػ ةا٨ی میامنؼ ٌ ،ةً ىمین ػٰیٲ میقان ةٱنؼ ةیمٍاػی ىمچنان پاةـذالت .ةً ػٰیٲ
نتٍػ کٱینیکىا ٌ و٥اظانً ىا ،مـػٳ ٌالیت نٍلتان مرتٍؿ انؼ ذيت تؼاٌی ٌ مـا٨تت
ىای ٌصی ةً ٌالیات ىمرٍاؿ ل٥ـ کننؼ ٌ ،ةناةـ گ٥تً ىای یک مالٳ اماٳ ،یک تٝؼاػ اف
این مـیّان ػؿ ممیـ ؿاه کرن ٌ ننگـىاؿ ذان ىای ظٍػ ؿا افػلت میؼىنؼ.
مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یائی نٍؿلتان ٌ نا امنی گمرتػه ػؿ این ٌالیت ةاالی شکٍمتؼاؿی ظٍب نیق
تاجیـ من٥ی ةرا گؾاوتً الت .ةمیاؿی اف نياػ ىای ػٌٰتی ٌ م٩امات ٌالیتی ظاؿد اف
ٌالیت نٍؿلتان ػؿ ٌالیات کرن١ٰ ،امن ٌ ننگـىاؿ ممت٩ـ ةٍػه ٌ اف آنرا ٝ٤اٰیت میکننؼ.
اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ کً شٍّؿ ٤قیکی ٌ لیالی ػٌٰت یک گاٳ الفٳ ػؿ امـ
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شامیت اف انکىا ٌ ٣رسمایً گؾاؿی ػؿ این ٌالیت مصمٍب میگـػػ .م٩امات ٌالیتی
ةیىرت کً ػؿ ػاظٲ نٍؿلتان ةرس میةـنؼ ،ةیىرت ػؿ ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ میةاونؼ کً ؿاةًٕ
این ٌٰمٍاٰی ةا پاؿٌن ٌ لاشات مـکقی ٌ ٌاػی ىای رش٨ی ٌالیت  ٕٞ٨میةاوؼ .یک
ظربنگاؿ مصٱی اف ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ گ٥ت:

فقاظ ،رکىمت ظاؼی ضعیف و نا کاؼآیی نهاظ های امنیتی :اورتاک کننؼگان ظرب ػاػنؼ
کً ٤ماػ اػاؿی ٌ مٝا٤یت اف مرافات ٍٜامٲ ٜمؼه ػیگـ ةی اٜتامػی مـػٳ نمتت ةً
ػٌٰت میةاوؼ .ةناةـ این ،آنيا گاٳ ىای ؿا ةً منٍٙؿ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ٌ تامین تٕتی٪
ٜاػالنً ٌ ةـاةـ ٨انٍن ذيت ػلت یا٤نت ةً یک ٌٱض ػامئی ونالائی منٍػنؼ .ميمرت اینکً،
اورتاک کننؼگان م٩امات ٌالیتی ؿا متيم ةً مىتٝٲ لاظنت ناامنیىا ٌ ةيـه ةـػاؿی اف آن
ةً ن ٞ٥ظٍػ وان ػؿ ٌالیت نٍؿلتان منٍػنؼ .یک تن اف مناینؼگان یک نياػ ذام ًٝمؼنی
ػؿ ٌٰمٍاٰی ٌامً ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

ةمیاؿی اّٜای وٍؿای ٌالیتی نٍؿلتان ػؿٌالیت ننگـىاؿ شٍّؿ ػاؿنؼ ٌ ةً نؼؿت ةً
نٍؿلتان ل٥ـ میکننؼ کً ػؿ نتیرً ،اؿتتآ آنيا ةا مؤکٱین اٌٱی وان  ٕٞ٨میةاوؼ .ةناةـ
گ٥تً ىای اورتاک کننؼگان ةٍػذً ی ؿا کً ػٌٰت ةـای انکىا ٣فیـةناىا ،ةىمٍٯ رسکىا
اظتٍاً ػاػه ةٍػ ةً لتث ٤ماػ شی ٌ ٦میٲ گـػیؼه الت ٌ ،ؿاه ىای مٍاٌالتی ةً
نٍؿلتان ٜمؼا ً اف لٍی گـٌه ىای ذنایتکاؿ ممؼٌػ میگـػػ کً این کاؿ ةاٜخ ةاال ؿ٤نت
٨یمت مصٍٍالت رضٌؿی محٲ گنؼٳ میوٍػ .ػؿ نتٍػ نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ٌ
شٍّؿ پـاکنؼه پٍٰین ،گـٌه ىای ذنایتکاؿ آفاػانً ٝ٤اٰیت میمناینؼ ٌ ػلت ةً اظتٕا،٣
ػفػی٨ ٌ ،اچا ٧لنگ ىای ٨یمتی میفننؼ.
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ةـظی اف اورتاک کننؼگان ظىم وان ؿا نمـتت ةـً شمـالت ىـٍائی نیـٌىـای نٙـامی ةـین
املٱٱی کً منرـ ةً تٱ٥ات مٱکی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان گـػیؼه الت ،اةـاف منٍػنؼ.
آنيا ىمچنان نگـانی ىای ٜمؼه ظٍػ ؿا نمتت ةً شـٍ٤ی ةٍػن نیـٌىای امنیتی مٱی
ا١٤ان ،ةىمٍٯ پٍٰین مٱی اةقاؿ منٍػنؼ ٌ ،ناؿاشتی ظٍػ ؿا اف لاظتاؿ ؿىربی پٍٰین مٱی ٌ
ةی نٙمیىا ػؿ ؿٌنؼ ٍّٜیت آن ،اذـاات ِٝی٤ ،٦ماػ ٌ اؿتکاب ذـایم اف لٍی پـلٍنٲ
پٍٰین مٱی اةـاف منٍػنؼ .این اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا اف پٍٰین مٱی ٌ
ٝ٤اٰیت ىای پـلٍنٲ این نیـٌىا ىمٍاؿه نٙاؿت ةً ٜمٲ آٌؿػ .یک تن اف ؿٌشانیٍن
ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ اینٍٕؿ گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ةین جتات ٌ امنیت ػؿ رسارس ا١٤انمتان ٌ ٌِٝیت ػؿ ٌالیت نٍؿلتان
اؿتتآ ٨ائٲ می وؼنؼ .نتٍػ گقمً ىای رسشؼی ػؿ مـف ٌالیت نٍؿلتان ةا پاکمتان یکرا ةا
٠یتت نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ این ٌالیت ،وٍؿویان ؿا ٨اػؿ لاظتً الت کً ػاظٲ
ا١٤انمتان وٍنؼ ٌ ةً تريیق ٌ آمٍفه ظٍػ ةپـػافنؼ ٌ ػلت ةً انراٳ شمالت ػؿ ٌالیات
ىمرٍاؿ محٲ ،ةؼظىان ةقننؼ .اورتاک کننؼگان مؼاظٱً ی ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ػؿ
کاؿ متاؿفه ةا وٍؿویان کً ةا الت٥اػه اف انقٌای این ٌالیت ٨اػؿ ةً انراٳ ٜمٱیاتىا وؼه
انؼ ؿا یک امـ الفمی ػانمتنؼ .یک تن اف مال امامان ٌٰمٍاٰی کامؼیي چنین گ٥ت:
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تلفات ملکی
پؽوفه نا مىفم ىلس :اورتاک کننؼگان ةـ نا کامی ىای ؿٌنؼ ىای ٌٱض نیق اواؿه منٍػنؼ.
اکرث اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض نٍؿلتان ػؿ ٌالیت ننگـىاؿ ممت٩ـ میةاونؼ کً این امـ
منتز ةً این گـػیؼه الت کً این وٍؿا اف ٌالیت نٍؿلتان ،ةً ٌیژه ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی
مناینؼگی الفٳ نتٍانؼ .آنيا تاله ىای ٌٱض ػؿ مٍاٰصً ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا تنيا ػؿ
ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ مٍ ٪٤ظٍانؼنؼ چٍن وٍؿای ٌٱض ػؿ این ٌٰمٍاٰی ػاؿای یک ػ٤رت کاؿ
میةاوؼ .ةً ٠یـ اف آنٔ ،ت ٪گ٥تً ىای یک ظربنگاؿ:

یک تن اف اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةا ا٘ياؿ این مٕٱث کً تاله ىای ٌٱض ػؿ کٲ نا
کاٳ ةٍػه الت ،گ٥ت:

این  ٍّٜوٍؿا نتٍػ انگیقه ةـای تىٍیٜ ٪نارص ِؼ ػٌٰت ذيت پیٍلنت ةً ؿٌنؼ ٌٱض ؿا
مانٝی ٤ـاؿاه کاؿ ٌ ٝ٤اٰیت وٍؿای ٌٱض ظٍانؼ.
ظممنی های مضيی و كىمی :ةّٝی اورتاک کننؼگان تؼاٌٳ ظٍٍمت ىای وعٍی ٌ
ٍ٨می ؿا یکی اف ٍٜامٲ مناف ًٜظٍانؼنؼ .ةیکاؿی ػٌٰت تٍؤٳ ةا نتٍػ میکانیقٳ ىای ؿلمی
ةـای شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ةاٜخ ؿوؼ ٌ گمرته منافٜات ػؿ این ٌالیت وؼه الت.
اورتاک کننؼگان اف ةـٌف اظتال٤ات میان اىاٰی ٨ـیً ىای کٍوتٍف ٌ کامؼیي ػؿ رش٧
نٍؿلتان (کامؼیي ٌ ةـگ متاٯ) ؿٌی فمین ٌ آب یاػػ منٍػنؼ .آنيا اف ػٌٰت ظٍالتنؼ کً
یک اؿفیاةی ذام ٞاف ٌِٝیت امنیتی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ةً منٍٙؿ ػؿک ةيرت ٍٜامٲ ٌ
انگیقه ىای ذنگ ٌ ؿلیؼگی ػؿلت ةً آن ؿاه انؼافی منایؼ .یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف
ٌٰمٍاٰی کامؼیي ا٘ياؿ ػاوت:
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
امنیت و مىؼمگؽی :کنرتول مؽؾها و اعؿام نیؽوهای امنیتی ملی افغان :ةً منٍٙؿ کاىي
نٍ٥ؽ ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف پاکمتان ةً این ٌالیت ،اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ظٍالتنؼ کً
ػؿ رسشؼات گقمً ا٤ـاف منایؼ ٌ امنیت آن ؿا تامین کننؼ ،ةً ٌیژه ؿاهىا ٌ ممیـ ىای
ٜمؼه ای کً وٍؿویان اف آنيا ةٍٕؿ متٍاتـ ؿ٤ت ٌ آمؼ میکننؼ .اورتاک کننؼگان اف
نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان میظٍاىنؼ کً ٜمٱیات ىای تٍ٥یٍی ؿا ػؿ این ٌالیت ؿاه
انؼافی کننؼ ٌ پٍلتً ىای امنیتی ؿا ةٍٕؿ ػائم ػؿ ن٩آ الرتاتیژیک ٌالیت کً ٜنارص ِؼ
ػٌٰت آنـا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ ٌ ةا ٌالیات ىمرٍاؿ ٌٌٲ میةاونؼ ،ایراػ مناینؼ .یک ٜامل ػین
اف ٌٰمٍاٰی کامؼیي چنین گ٥ت:

ؿئین وٍؿای ٌالیتی نٍؿلتان ا٘ياؿ ػاوت کً ٌفاؿت ػ٤ا ٛاٜقاٳ یک کنؼک اؿػٌی مٱی ػؿ
ٌالیت نٍؿلتان ؿا منٍٙؿ منٍػه الت ،اما این کنؼک تا اکنٍن ػؿ ٌالیت ٰ١امن ممت٩ـ
ةٍػه الت .اورتک کننؼگان این ممئٱً ؿا تٝيؼ متقٰقٯ ػٌٰت ػؿ کاؿ متاؿفه ةا وٍؿوگـی
ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ظٍانؼنؼ.
اورتاک کننؼگان نیق ظرب ػاػنؼ کً ةـظی اّٜای پٍٰین مٱی ةً ػٰیٲ اینکً ةیي اف وي
ماه مٝاوات ظٍػ ؿا ػؿیا٤ت نکـػه ةٍػنؼ ٌ ٣ٍ٥پٍٰین ؿا تـک منٍػه ٌ ةً ٜنارص ِؼ
ػٌٰت پیٍلتنؼ.
رسمایه گػاؼی ظؼ نىؼفتان :رضىؼ ظولت و رامیت حامعه معنی :اورتاک کننؼگان ظرب
ػاػنؼ کً ٌالیت نٍؿلتان اف شامیت ٌ ظؼمات ػٌٰت کامالً مصـٌٳ میةاوؼ.
اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ظٍالتنؼ تا م٩امات ٌالیت نٍؿلتان ؿا
پالعگٍ ٨ـاؿ ػىنؼ (منرمٱً اف ٔـی ٪اؿفیاةی اذـاات وان) ٌ شامیت وان اف لافمان
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ىای ذام ًٝمؼنی کً تٝؼاػ انؼکی اف آنيا ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ ؿا ا٤قایي ػىنؼ.
یک مناینؼه ذٍانان اف ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ گ٥ت:

تامین ظفرتفی :کمک های ةرشظوفتانه و هامهنگی فارىیٌِٝ :یت ظـاب ذاػه ىا،
لٱمٱً کٍه ىا ،ةـ ٣ةاؿی ىای وؼیؼٜ ،نارص ِؼ ػٌٰت ٌ ٝ٤اٰیت ىای ذنایتکاؿان ٌ
ةّٝی اٌ٨ات ممؼٌػ وؼن ذاػهىا تٍلٖ نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان انت٩اٯ مٍاػ
رضٌؿی ٌ اؿائً مماٜؼت ىای ةرشػٌلتانً ةً ٌالیت ٌ یا ػؿ ػاظٲ ٌالیت ؿا ةا مىکالت
ذؼی مٍاذً منٍػه الت .این مّٝٲ ةاالی مـػٳ مصٲ تاجیـات ذؼی ةرا گؾاوتً ٌ نتایز
آن ؿا متیٍان ػؿ میقان ةٱنؼ مـگ ٌ میـ ماػؿان ٌ أ٥اٯ ػیؼ .اورتاک کننؼگان ظٍاىان
رسمایً گؾاؿی ةاالی مـا٨تت ىای اٌٰیً ٌصی ػؿ ٌاین ٌالیت ٌ کمک ىای ىامىنگ وؼه
ذيت تامین ػلرتلی ةيرت مـػٳ نٍؿلتان ةً تميیالت ٌصی ػؿ ٌالیات کرن ٌ ٰ١امن وؼنؼ.
این کاؿ میتٍانؼ وامٲ ةمیز نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ذيت تامین امنیت ؿاه ىای کً
ٌالیت نٍؿلتان ؿا ةا ٌالیات ىمرٍاؿ ٌٌٲ میکنؼ ٌ نیق ةٱنؼ ةـػن ٘ـ٤یت مـاکق ٌصی
ذيت پؾیـه ٌ تؼاٌی مـیّان ةیىرت کً اف ٌالیت نٍؿلتان انت٩اٯ میگـػنؼ ،وٍػ.
معاؼف و انکناف احتامعی و اكتياظی :مٍان ٞػؿ ػلرتلی مـػٳ نٍؿلتان ةً ظؼمات کً
ػؿ  ٧ٍ٤ؽکـ گـػیؼ ،ةاالی ػلرتلی ةً مٝاؿ ٣نیق تاجیـ من٥ی ةرا گؾاوتً الت ٌ ةمیاؿی
أ٥اٯ ؿا ٌاػاوتً تا ذيت ٤ـاگیـی آمٍفه ةً پاکمتان ل٥ـ مناینؼ .اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ
کً اتکاء فیاػ ةً مؼاؿك پاکمتانی لتث ا٤ـأی وؼن یک تٝؼاػ واگـػان وؼه الت کً
اف آنٕـ ٣ةً شیخ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌیا ٔـ٤ؼاؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةـ میگـػنؼ.
ةناةـین ،اورتاک کننؼگان رسمایً گؾاؿی ةاالی مکاتث ٌ مٝٱمین ػؿ نٍؿلتان ؿا ؿاىی ةـای
ا٤قایي ٤ـٌتىا ةـای ذٍانان ٌ نیق کاىي التعؼاٳ آنيا اف لٍی گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ٌ
ا٤ـأی میػانمتنؼٜ .الٌه ةـ آن ،اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً اؿائً آمٍفه ىای
شـٍ٤ی ةـای ذٍانانی کً اف پاکمتان ةـگىتً انؼ ٌ ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت اؿتتآ ػاؿنؼ،
میتٍانؼ ؿاىی ةـای تامین ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ اشیای مرؼػ این ذٍانان ةاوؼ.
مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یائی ٌالیت نٍؿلتان نیق لتث وؼه الت کً مماٜؼت ىای انکىا٤ی ػؿ
این ٌالیت ةً وکٲ ٜاػالنً تٍفی ٞنگـػنؼ .پـٌژہىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ٨اةٲ ػلرتك ماننؼ
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ٌٰمٍاٰی نٍؿگـاٳ ةً منًٍ اذـاء گؾاوتً میوٍنؼ ،این ػؿ شاٰیمت کً ٌٰمٍاٰی ىای ػٌؿ
ػلت – کً اکرثا ً این ٌٰمٍاٰیىا نیاف ةیىرت ػاؿنؼ  -اف یاػ ةـػه میوٍنؼ.
ٌالیت نٍؿلتان اف ٰصاٗ مناةٔ ٞتیٝی اف ٨تیٲ چٍب ،مٍاػ مٝؼنی ،لنگ ىای ٨یمتی ٌ
آب اف ذمٱً ٌالیات ٠نی ةً وامؿ میؿٌػ .ةاف کـػن ٌالیت اف ٔـی ٪ظٍٕٓ مٍئٍن
تـانقیتی ٌ ةيـه ةـػاؿی اف مناةٔ ٞتیٝی اف ٔـی ٪ؿٌنؼ ىای ؿلمی – ةً ذای ػلت یا٤نت
وتکً ىای ذنایتکاؿ ةً آنيا – اةقاؿ منالث ذيت ةاال ةـػن رسمایً گؾاؿی ػؿ انکىا٣
مصٲ ف لٍی اورتاک کننؼگان مصمٍب میگـػیؼ.
متاؼؾه ةا فقاظ اظاؼی و رامیت اؾ راکمیت كانىن :مناینؼه مؾکٍؿ پیىنياػ منٍػ کً
م٩امات ٌالیتی نٍؿلتان اف لایـ ٌالیات تٝیین گـػنؼ ٌ این کاؿ ػؿ کاىي ظٍیي ظٍؿی ٌ
ٍ٨ٳ پـلتی ٌ شامیت وتکً ىای مصٱی اف ٝ٤اٰیت ىای آٍٰػه ةً ٤ماػ کمک ظٍاىؼ کـػ.
رل و فيل مناؾعات كىمی :اورتاک کننؼگان ةـ اىمیت شٲ منافٜات ٍ٨می ٌ ظٍٍمت
ىای وعٍی تاکیؼ منٍػنؼ .نتٍػ میکانیقٳ ىای ؿلمی ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان
ةاٜخ گـػیؼه کً این منافٜات اػامً پیؼا کننؼ ٌ شتی ػؿ ةـظی مٍاؿػ ؿوؼ کننؼ .ةّٝی
اف این منافٜات ،ماننؼ مناف ًٜػؿ نٍؿلتان رش٨ی (کامؼیي ٌ ةـگ متاٯ) میان اىاٰی این
ػٌ ٨ـیً ةـ رس مناةٔ ٞتیٝی ،ةىمٍٯ فمین ٌ آب ةٍذٍػ آمؼه الت .منافٜات متؾکـه
ةّٝاً ةا ت٩میم ةنؼی این ظٍٍمتىا میان ٔـ٤ؼاؿان ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ آن یا الت٥اػه اف
این گـٌهىا تٍلٖ اوعاً ةا نٍ٥ؽ ذيت ش ٚ٥منا ٞ٤ظٍػ وان پیچیؼه تـ میگـػنؼ.
تلىیت ؼونع ىلس :اورتاک کننؼگان ٝ٤اٰیت ىای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ؿا انت٩اػ منٍػنؼ ٌ
آن ؿا وتیً یک پـٌژہ ظٍانؼنؼ تا یک ؿٌنؼ .آنيا اف اّٜای وٍؿای ٌٱض میظٍاىنؼ تا اف
ػ٤اتـ وان ظاؿد وٍنؼ ٌ ذيت ةاال ةـػن آگاىی مـػٳ ػؿ مٍؿػ ٝ٤اٰیت ىای وان ةً ٨ـیً
ذات ٌ ٌٰمٍاٰیىا ل٥ـ کننؼ .آنيا ةاالی ماىیت لیالی تٝیینات ػؿ وٍؿای ٌٱض انت٩اػ
منٍػنؼ ٌ اّٜای آن ؿا متيم ةً ذانتؼاؿی ٌ ،ػؿ ةـظی مٍاؿػ ،شامیت اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت
منٍػنؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم
اورتاک کننؼگان پیىنياػات ؽیٲ ؿا ةً منٍٙؿ تٍ٩یت ٌٱض ٌ امنیت ػؿ ٌالیت نٍؿلتان
مٕـس منٍػنؼ:
امنیت و مىؼمگؽی :کنرتول مؿؼها و اعؿام نیؽوهای امنیتی ملی افغان )1( :نیـٌىای
امنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ مـف ىای مىرتک ةا پاکمتان ،ةً ٌیژه ذاػهىا ٌ ظٍٕٓ ٜمؼه کً
ةیىرت مٍؿػ ؿ٤ت ٌ آمؼ وٍؿویان ٨ـاؿ ػاؿػ ؿا کنرتٌٯ ٌ امنیت آن ؿا تامین مناینؼ؛ ()2
نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ ٜمٱیات ىای تٍ٥یٍی ؿا ؿاه انؼافی کننؼ ٌ پٍلتً ىای

196

نلنه ىلس واليت نىؼفتان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

تالوی ؿا ػؿ ن٩آ الرتاتیژیک ٌالیت کً ػؿ اظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٨ـاؿ ػاؿػ ٌ متٍٲ ةا
ٌالیات ىمرٍاؿ (ةؼظىان ،کرن١ٰ ،امن ٌ پنرىیـ) میةاوؼ ،ایراػ مناینؼ.
رسمایه گػاؼی ظؼ والیت نىؼفتان :رضىؼ ظولت و رامیت حامعه معنی )1( :تامین
شٍّؿ ٤قیکی ٌ لیالی ػٌٰت ػؿ ٌالیت نٍؿلتان (نً ػؿ ٌالیت ىمرٍاؿ) ةـای شامیت اف
انکىا ٌ ٣رسمایً گؾاؿی ،ةيرت وؼن ٌِٝیت امنیتی ،تامین شماةؼىی ٌ مناینؼگی اف
مـػٳ یک گاٳ اؿفنؼه میةاوؼ؛ ( )2ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ةایؼ م٩امات ٌالیتی ؿا
شماةؼه ٨ـاؿ ػىنؼ ،اف ذمٱً اف ٔـی ٪اذـای اؿفیاةی ىای ػٌؿه ای اف اذـاات آنيا؛ ( )3اف
نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان ةایؼ شامیت ٍ٨ی تـ ٌٍؿت ةگیـػ ٌ ةً نياػ
ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ ظاؿد اف ٌالیت ةایؼ ػلرتلی ةیىرت ةً این ٌالیت ػاػه وٍػ؛
تامین ظفرتفی :مقاععت های ةرشظوفتانه و هامهنگی فارىی )1( :ػٌٰت ٌ ذامًٝ
مؼنی ةایؼ ةاالی مـا٨ت ىای اٌٰیً ٌصی ػؿ ٌالیت نٍؿلتان رسمایً گؾاؿی مناینؼ؛ ()2
کمک ىای ىامىنگ وؼه ةً لٕض مٱی ةـای ا٤قایي ػلرتلی گمرتػه تـ مـػٳ نٍؿلتان
ةً تميیالت ٌصی ػؿ ٌالیات کرن ٌ ٰ١امن الفٳ میةاوؼ .این کاؿ میتٍانؼ وامٲ ةمیز
نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ذيت تامین امنیت ؿاه ىای مٍاٌالتی نٍؿلتان ةً ٌالیات
ىمرٍاؿ ٌ ،ةٱنؼ ةـػن ٘ـ٤یت مـاکق ٌصی ذيت پؾیـه ٌ تؼاٌی مـیّان ةیىرت کً اف
ٌالیت نٍؿلتان انت٩اٯ ػاػه میوٍنؼ ،گـػػ؛
معاؼف و انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :ػٌٰت ةا ایراػ مکاتث ةیىرت ٌ التعؼاٳ
مٝٱمین ٌؿفیؼه ةایؼ ةاالی مٝاؿ ٣ػؿ ٌالیت نٍؿلتان رسمایً گؾاؿی کنؼ .این کاؿ میتٍانؼ
نیاف ٤ـلتاػن أ٥اٯ ةً مؼاؿك پاکمتانی ٌ نیق التعؼاٳ وان ةً ٌ ٣ٍ٥گـٌه ىای ٜنارص
ِؼ ػٌٰت ٌ ا٤ـأی وؼن آنيا ؿا کاىي ػىؼ؛ ( )2امٍفه ىای شـٍ٤ی ةایؼ ةً محاةً یک
اةقاؿ تٍامننؼ لافی ٌ ٤ـاىم آٌؿی ٤ـٌتىا ةً ذٍانانی کً ةا پیٍنؼىا ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت
اف پاکمتان ةـگىتً انؼ ،مٍؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ گیـػ؛ ( )3مماٜؼت ىای انکىا٤ی ةً متامی
ن٩آ ٌالیت نٍؿلتان تٍفی ٞگـػنؼ ٌ ،اٌٍٰیت ةً لاشات ٌ ٌٰمٍاٰی ىای ػاػه وٍػ کً
نیاف ةیىرت ػاؿنؼ؛ ( )4ةاالی ةيـه ةـػاؿی مناةٔ ٞتیٝی اف ٔـی ٪ؿاه ىای ٨انٍنی ٌ ةً یک
ؿٌه پایؼاؿ ةایؼ رسمایً گؾاؿی ٌٍؿت گیـػ ٌ اف ٍ٤ایؼ آن ػؿ انکىا ٣مصٲ الت٥اػه
ٌٍؿت ةگیـػ.
متاؼؾه ةا فقاظ و رامیت اؾ راکمیت كانىن )1( :م٩امات ٌالیتی ػؿ نٍؿلتان ةایؼ اف لایـ
ٌالیات تٝیین گـػنؼ .این کاؿ میتٍانؼ اف ظٍیي ظٍؿی ٌ اتکاء ةً وتکً ىای مصٱی ةـای
شامیت اف ٤ماػ اػاؿی ةکاىؼ.
رل مناؾعات كىمی )1( :میکانیقٳ ىای ٜؼاٰت ؿلمی ذيت شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ٍ٨می ٌ
ظٍٍمت ىای وعٍی ةایؼ تٍ٩یت گـػنؼ.
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ةهتىظ ؼونع ىلس :اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ ةی ٔـ ٣ةاونؼ .آنيا ةایؼ آماػه ةاونؼ
تا اف ػ٤اتـ ظٍػ ةیـٌن آینؼ ٌ ذيت ةاال ةـػن آگاىی مـػٳ ػؿ مٍؿػ ٝ٤اٰیت ىای وان ٌ
تىٍیٜ ٪نارص ِؼ ػٌٰت ذيت پیٍلنت ةً ؿٌنؼ ٌٱض اف ٨ـیً ذات ٌ ٌٰمٍاٰیىا ػیؼن
مناینؼ.
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 .6معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ةؼظىان ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىا ی ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  4555تن ا١٤انىای ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.
ػؿ ٌالیت ةؼظىان ةً ومٍٯ لاشات متاجـ اف ذنگ ماننؼ ٌٰمٍاٰی ىای ٌؿػٌد ٌ ذـٳ 1۱
ةصخ متمـکق گـٌىی ةـگقاؿ گـػیؼ .ػؿ مرمٍ 244 ،ٛا١٤ان ةً ومٍٯ  69فن ػؿ این
ةصخىا اورتاک منٍػنؼ .ا١٤انىا اف ٔت٩ات معتٱ ٦ذام ًٝػؿ این ةصخ رشکت منٍػنؼ کً
وامٲ ةقؿگان مصٲ ،ؿٌلتا نىینان ،مٝٱمین ،کاؿمنؼان ػٌٰت ،منمٍةین پٍٰین ،ةقؿگان
مؾىتی ،ظانم ىای ظانً ،واگـػان ،مناینؼگان ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ٌ مؾىتی ،ػىا٨ین،
التاػان ػانىگاه ىاٝ٤ ،االن ذام ًٝمؼنیٝ٤ ،االن ش ٧ٍ٩فن ،څاؿنٍاالن ،کاؿگـان ،ؿاننؼه
ىا ،مناینؼگان وٍؿاىا ٌ لایـ ا٤ـاػ ةٍػ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیا ،نفىـ ،فاصتاؼ كىمی و ةافت فیافی
ٌالیت ةؼظىان ػؿ وامٯ رش٨ی ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً کً ػؿ أـا ٣آن ٌالیات تعاؿ،
نٍؿلتان ٌ پنرىیـ ٨ـاؿ ػاؿنؼ .ةؼظىان یگانً ٌالیت ا١٤انمتان الت کً ةا لً کىٍؿ مـف
مىرتک ػاؿػ کً این کىٍؿىا ٜتاؿت اف چین ،تاذکمتان ٌ پاکمتان میةاوؼ .ةؼظىان
 44۱59کیٱٍمرت مـة ٞمماشت ػاوتً ٌ ت٩ـیتاً متاٳ اؿاِی ( 98.8ػؿٌؼ) آن کٍىمتانی
میةاوؼ کً وامٲ لٱمٱً کٍه ىای ىنؼٌکي ٌ پامیـ میگـػػ کً اؿت٥ا ٛآن اٰی  7485مرت
ةٱنؼ تـ اف لٕض ةصـ میةاوؼ .ةؼظىان ةً ػٰیٲ مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یائی آن یکی اف ػٌؿ
ػلت تـین ٌ ٩ٜث مانؼه تـین ٌالیات ةً وامؿ ؿ٤تً ٌ ةّٝی منأ ٪آن اکرثاً ػؿ ذـیان
لاٯ ةً ػٰیٲ ٌِٝیت اؿاِی [کٍىمتانی ةٍػن] ،ا٨ٱیم ٌ ذاػهىا ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك
میةاوؼ .این ٌالیت ػؿ مرمٍ ٛةً ٌٰ 28مٍاٰی ةً ومٍٯ مـکق ٌالیت (٤یْ آةاػ) ت٩میم
وؼه الت .ػؿیای پنز کً یکی اف واظً ىای ػؿیای آمٍ الت ،مـف میان تاذکمتان ٌ
ةؼظىان ؿا تٝیین میکنؼ.
نٍ٥ك ٌالیت ةؼظىان شؼٌػا ً یک میٱیٍن تن تعمین فػه میوٍػ٤ .یْ آةاػ مـکق این
ٌالیت میةاوؼ کً شؼٌػ  1۱۱۱۱۱ةاونؼه ػاؿػ .اکرثیت (اٰی  8۱ػؿٌؼ) ةاونؼگان این
ٌالیت ؿا تاذکىا تىکیٲ میػىنؼ .اف این ذمٱً 2۱ ،ػؿٌؼ آن ؿا ویٝیان الامٜیٱیً
تىکیٲ میػىؼ کً ةیىرت ػؿ منأ ٪مـفی ػؿ رشٌ ٧الیت ممکن گقین وؼه انؼ.
ٌٰمٍاٰی ىای ٌاظان ،اوکاوم ،و١نان ،فیتاک ٌ ةّٝی منأٌٰ ٪مٍاٰی ىای ػؿٌاف،
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یمگان ٌ کـان ٌ منران مصالت ٜمؼه لکٍنت الامٜیٱیان ا١٤انمتان ؿا تىکیٲ میػىؼ.
افةکىا  15 – 1۱ػؿٌؼ نٍ٥ك این ٌالیت ؿا تىکیٲ ػاػه ٌ اکرثا ً ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای اؿگٍ ٌ
ظاه ةٍػٌةاه ػاؿنؼ .ا٤قٌن ةـ آن 14۱۱ ،ظانٍاػه ٨ـ٠ق ػؿ منأ ٪مـت ٞ٥پامیـ ػؿ
ٌٰمٍاٰی ٌاظان فیمت ػاؿنؼ .لایـ ا٨ٱیت ىای ٍ٨می لاکن ػؿ این ٌالیت ؿا ىقاؿه ىا،
پىتٍنىا ٌ ةٱٍچىا تىکیٲ میػىؼ.
ةؼظىان مـکق ایراػ ذنتي ىای معتٱ ٦لیالی ةٍػه ٌ وعٍیت ىای لیالی مٱی ؿا
مٝـ٤ی کـػه الت .ػؿ لاٯ  1996میالػی فمانی کً ٔاٰتان کاةٲ ؿا تمعیـ کـػنؼ ،شکٍمت
مراىؼین تصت ناٳ ػٌٰت الالمی ا١٤انمتان ةً ةؼظىان منت٩ٲ وؼ ٌ این ٌالیت اٰی
لاٯ  2۱۱1میالػی ةً پایگاه نیـٌ ىای ائتال ٣وامٯ متؼٯ گـػیؼ.
ٜٱی اٰـ٠م آن ،نیـٌی لیالی ػؿ این ٌالیت ةً پیامنً ٌلی ٞػؿ اظتیاؿ شقب ذمٝیت
الالمی میةاوؼ .شامیت ٤ـً٨ئی ػؿ میان ٝ٤االن لیالی ةاالتـ اف شامیت شقةی میةاوؼ.
شقب الالمی ػؿ ةعي اف منأ ٪ػؿ مـکق ٌالیت ةؼظىان نٍ٥ؽ ةیىرت ػاؿػ ػؿ شاٰی کً
اشقاب ٔـ٤ؼاؿ تاذیکان ماننؼ گنگـه مٱی ٌ آفاػگان نیق ػاؿای نٍ٥ؽ میةاونؼ.

 .9تخؿیه و تزلیل مناؾعه :انىاع و عىامل مناؾعه
انٍا ٛمنافٜات کً تٍلٖ ةاونؼگان ٌالیت ةؼظىان گقاؿه وؼه وامٲ شمالت ةً ؿىربی
ٔاٰتان ،ؿ٨اةت ىای اشقاب لیالی میان شقب الالمی ٌ ذمٝیت الالمی ،منافٜات مـةٍٓ
ةً تٍٰیؼ ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ،منافٜات ةاالی ممیـ ذاػه اةـیىم ،منافٜات ؿٌی مناةٞ
مٝؼنی ٌ ،ىم چنان ػؿگیـی ىای ناوی اف ٤ماػ اػاؿیٜ ،ؼٳ شاکمیت ٨انٍن ٌ لایـ ٍٜامٲ
اذتامٜی میگـػػ .متاٳ اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً شمالت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ
ٌالیت ةؼظىان رص ٣ػؿ لاٯ  2۱12 ٌ 2۱11میالػی آ٠اف وؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی ٌؿػٌد،
ذنگرٍیان ایؼیٍٍٰژیک ا٤ـأی پناه گاه ىای امن ؿا ػؿ مصیٖ کامالً لنتی این ٌٰمٍاٰی ةً
ػلت آٌؿػنؼ ٌ اف ناؿِایتی ٤ـمانؼىان پائین ؿتتً الت ٪ذياػی کً ىنٍف ةیکاؿ ىمتنؼ ،ةيـه
ةـػاؿی منٍػنؼ .یکی اف اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ٌؿػٌد چنین ا٘ياؿ منٍػ:

اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ػؿ اةتؼا  ٖ٩٤شؼٌػ  2۱ذنگرٍ ٌذٍػ ػاوت کً ػؿ ةّٝی
٨ـیً ذات این ٌٰمٍاٰی مرصٌٝ٤ ٣اٰیت ةٍػنؼ ٌٰی این ؿ٨م ةً  4۱۱اٰی  45۱تن ا٤قایي
یا٤ت .آنيا اػٜا کـػنؼ کً معاٰ٥ین الرتاتیژی ٌلی ٞػؿ نٙـ ػاؿنؼ تا ذاػه ىای ميم

251

نلنه ىلس واليت ةعصنان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

مٍاٌالتی این ٌالیت ؿا تصت کنرتٌٯ ػؿ آٌؿػه ٌ ممیـ تـانقیتی امن ٌ مٍئٍن ؿا ػؿ این
ٌالیت ةً منٍٙؿ ؿ٤ت ٌ آمؼ ةً کىٍؿ ىای آلیای میانً ایراػ مناینؼٌٰ .مٍاٰی ذـٳ کً ػؿ
ىممایگی ٌٰمٍاٰی ٌؿػٌد ٨ـاؿ ػاؿػ ،نیق تصت تاجیـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٨ـاؿ گـ٤تً الت.
٨ـیً ىای ٤ـ٠امنز ،کیٍ ،کتٍی ،ظٍلتک ٌ لایـ ٨ـیً ذات کٍچک ػؿ ٌٰمٍاٰی ذـٳ
تصت کنرتٌٯ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٨ـاؿ ػاؿػ.
ت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً معاٰ٥تىا
میان ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی لاةٍٔ ً٩النی ػؿ ةؼظىان ػاؿػ .مـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ
کً اظتال ٣نٙـىا میان ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی یک ةاؿ ػیگـ ػؿ لاٯ  2۱12ةً
میان آمؼ .پمت ىای ػٌٰتی ػٌ تن اف اّٜای ةـذمتً شقب الالمی تٍٝیْ وؼ .یک تن
اف اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی اؿگٍ آنچً ؿا کً ات٥ا ٧ا٤تاػ چنین تٍِیض کـػ:

متاٳ ا٤ـاػ ةً اظتال٤ات ةا ٌالیات ٌ کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ ظًٍٍ منا ٞ٤ا٨تٍاػی اواؿه
کـػنؼ کً اکرث این اظتال٤ات مـةٍٓ ةً تراؿت اف ممیـ ؿاه اةـیىم ةٍػ .آنيا ةً این ةاٌؿ
ةٍػنؼ کً این اظتال٤ات ٝ٤اٰیت ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا تىٍی ٪منٍػ تا فیـةنای نٍپای
ؿاه اةـیىم ؿا کً ةؼظىان ؿا ةا تاذکمتان ٌ چین ٌٌٲ میلافػ ،لتٍتاژ مناینؼ .آنيا ا٘ياؿ
منٍػنؼ کً منا ٞ٤وعٍیت ىای متن٥ؾ ػؿ ٌالیت ةؼظىان ظٌٍٍاً اّٜای پاؿملان ػؿ ةی
جتاتی ةّٝی اف ٌٰمٍاٰیىا ٌ ت١ییـ ػؿ ممیـ ؿاه اةـیىم کً تصت ةافلافی ٨ـاؿ ػاؿػ،
ني٥تً الت ٌ تاله میکننؼ تا این ممیـ اف لاشات تصت نٍ٥ؽ آنيا ٜتٍؿ کـػه تا ٤ـٌت
ىای تراؿتی ؿا ةً ٌٰمٍاٰی ىای کً این ممیـ اف آن ٜتٍؿ میکننؼ ،ةً اؿم١ان آٌؿػ .ةی
جتاتی ٌٰمٍاٰی ىمرٍاؿ ؿٌه مٝمٍٯ ةـای ت١ییـ ممیـ اٜامؿ ذاػه ةً ٌٰمٍاٰی مٍؿػ نٙـ
میةاوؼ .اورتاک کننؼگان اػٜا کـػنؼ کً لیالتمؼاؿان ػؿ ٌالیت پنرىیـ نیق ػؿ وٝٱً ٌؿ
وؼن تنيىا ػؿ ٌؿػٌد ػظیٲ ةٍػنؼ تا ممیـ ذاػه اةـیىم ؿا ةً لمت ذنٍب ت١ییـ
ػىنؼ تا اف ٔـی ٪ػؿه پنرىیـ ٌ ٌٰمٍاٰی ىای کـان ٌ منران ٌ فیتاک ٜتٍؿ منایؼ .ػؿ
ظامتً  ،مـػٳ ٌالیت ةؼظىان اةـاف ػاوتنؼ ک شتی پاکمتان ػؿ ةی جتاتی ةؼظىان ػلت
ػاؿػ .اگـ تراؿت اف ممیـ ؿاه اةـیىم آ٠اف گـػػ ،تراؿت اف واىـاه ٨ـا٨ـٳ پاکمتان ةً چین
متاجـ میوٍػ.
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اورتاک کننؼگان تٍا ٪٤نٙـ ػاوتنؼ کً ٌالیت ةؼظىان پن اف او١اٯ اتصاػ ذامىیـ
وٍؿٌی واىؼ تني ىای وؼیؼ ةاالی مٝاػن ةً ٌیژو مٝاػن الذٍؿػ ةٍػه الت .ػالالن
٨ؼؿت اف ٌالیت ىای نٍؿلتان ،پنرىیـ ٌ ةؼظىان ةً منٍٙؿ کنرتٌٯ این مٝاػن ةا ىم
ػؿگیـ وؼنؼ .اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً شکٍمت ٝ٤ٱی ػؿ ٨انٍنی لاظنت ٌ کنرتٌٯ
التعـاد مٝاػن ػؿ ٌالیت ةؼظىان ناکاٳ ةٍػه الت .ػؿ  ،ٍُٜػالالن مصٱی ٨ؼؿت ماننؼ
اّٜای پاؿملان ػؿ این تراؿت مرصٌ ٣ةٍػنؼ ٌ ةً ػٰیٲ کمث رسمایً ىنگ٥ت مٍؿػ ن٥ـت
مـػٳ مصٲ ٨ـاؿ گـ٤تنؼ ػؿ شاٰی کً ا٤ـاػ مصٲ فیـ ظٖ ٩٤ـ فنؼگی کـػه ٌ اف ٜؼٳ
ظؼمات ٌصی ،آمٍفوی ،ذاػه ٌ لایـ ظؼمات ؿنز میةـنؼ.
اورتاک کننؼگان محاٯ ػیگـی اف مٝؼن ٔال ػؿ ٌٰمٍاٰی ؿا٠متان ػاػنؼ کً ٔت ٪گقاؿهىا
ػؿ اظتیاؿ یک  ٍّٜپاؿملان ٨ـاؿ ػاؿػ؛ این  ٍّٜپاؿملان یک گـٌه ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا
تىکیٲ ػاػه کً این امـ معاٰ٥ین ؿا ةـای ایراػ گـٌه ىای ممٱض تصـیک منٍػه کً مـػٳ
آنىا ؿا ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ؿا٠متان میظٍاننؼ .اورتاک کننؼگان اػٜا کـػنؼ کً ةیي اف
 355مـػ ممٱض ػؿ ٝ٤اٰیت ىای التعـاد مٝؼن مرصٌ ٣ىمتنؼ .یک تن اف اورتاک
کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی اوکاوم چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ذـٳ اػٜا منٍػنؼ کً ػؿگیـیىا ةاالی مٝاػن الذٍؿػ اف لً
ػىً ةؼینمٍ اػامً ػاؿػ .ػؿ لاٯ  ،2۱۱4یک  ٍّٜپاؿملان ٌاشؼ مصاٙ٤ت اف مٝاػن ؿا ػؿ
چٍکات پٍٰین ایراػ کـػ ٌ ةـاػؿ ظٍػ ؿا منصیخ ممئٍٯ آن اػاؿه تٝیین منٍػ ٌ اف این
ٔـی ٪کنرتٌٯ مٝؼن ؿا ػؿ اظتیاؿ گـ٤ت.
متاٳ اورتاک کننؼگان نگـانی ظٍػ ؿا ػؿ ةـاةـ اذـاات شکٍمت ٌالیتی ٌ نٍ٥ؽ معـب
م٩امات ظٍػظٍاه آن اةـاف ػاوتنؼ .آنان گ٥تنؼ کً ىـ چنؼ اکرث ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ
ٌالیت ةؼظىان ةا ٔاٰتان ىم ٩ٜیؼه نیمتنؼ٤ ،ماػ ٌ ةی ٜؼاٰتی ػؿ ػٌٰت ةاٜخ وؼه تا
مـػٳ ٜاػی ةً ٌٜ ٣ٍ٥نارص ِؼ ػٌٰت پیٍلتً ٌ اف معاٰ٥ین ظٍػ انت٩اٳ ةگیـنؼ.
متاٳ اورتاک کننؼگان مٍٍِ ٛکىت ظىعاه ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ؿا منصیخ ٜامٲ اٌٱی
ناامنی ػؿ ٌالیت ةؼظىان ٜنٍان کـػنؼ .آنيا گ٥تنؼ کً کىت ظىعاه الالاً ػؿ لاشات
ةاؿانی ػؿایم (مـکق کىت ظىعاه) ٌ نیـ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای کىم ،تىکان ٌ اؿگٍ ٌٍؿت
میگیـػ .مـػٳ م٩امات ةٱنؼ ؿتتً ؿا ةً ظأـ کىت ظىعاه ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ م٩رص
میػاننؼ .یک تن اف اورتاک کننؼگان مـػ اف ٤یْ آةاػ چنین گ٥ت:
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ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ىم چنان اف ةیمٍاػی ٌ ٜؼٳ مناة ٞمٝیىیتی ،ةـ ،٧مکاتث ،آب
آوامیؼنی ،فیـةنای ذاػهىا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ػؿگیـی ػؿ ةّٝی اف ن٩آ ةؼظىان یاػ آٌؿی
کـػنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ػؿک ذام ٞاف ماىیت ػؿگیـیىا
ػؿ ٌالیت ةؼظىان ؿا ةً منایي گؾاوتنؼ .آنيا ٍٜامٲ ػاظٱی ٌ ةیـٌنی ػؿگیـی ؿا یاػ آٌؿ
وؼه ٌ ٤کتٍؿ ىای لیالی ،ا٨تٍاػی ،مـةٍٓ ةً مٍاػ معؼؿ ،شکٍمتؼاؿی ٌ اذتامٜی ؿا
ٰمت کـػنؼ کً ؿٌی ٍٜامٲ ػاظٱی ٌ ظاؿذی ػؿگیـی تاجیـ گؾاؿ میةاونؼ .اورتاک
کننؼگان ن٩ىً ىای ؿاه ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ ةؼظىان ؿا ةا متـکق ؿٌی چياؿ مٍٍِ ٛةً
ىم مـتتٖ ؽیالً اؿائً کـػنؼ.
تلىیت نهاظ های رکىمت مزلی :اورتاک کننؼگان این ةصخىا ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً نياػ
ىای ػٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ةمیاؿ ِٝی٠ ،٦یـ مؤجـ ٌ لیالی ىمتنؼ .مـػٳ وکایت
ػاوتنؼ کً اظتال٤ات میان شقب الالمی ٌ ذمٝیت الالمی تاجیـ من٥ی ؿٌی فنؼگی مـػٳ
ٜاػی گؾاوتً الت :آنيا آنچً ؿا کً اکرثا ً ػؿگیـی تٱ٩ی میوٍػ ٌٰی ػؿ ش٩ی٩ت تني ىای
ظىٍنت ةاؿ میان گـٌه ىای لیالی الت ،ا٤قایي ةعىیؼه انؼ .اورتاک کننؼگان اف
شکٍمت ٌالیتی ظٍالتنؼ تا یک ةاؿ ػیگـ ةً اشقاب لیالی ظأـ نىان منایؼ کً آنيا ٖ٩٤
شقب لیالی ةٍػه ،مکٱ ٦ةً اشرتاٳ ةً ةـنامً ىای ذانث م٩اةٲ میةاونؼ ٌ نتایؼ ةً
ظأـ ت٩ٝیث ةـنامً ىای مت٥اٌت وان ةاٜخ ا٤قایي ػؿگیـیىا ةً شؼی وٍنؼ کً
مىکالت امنیتی ؿا ػؿ ٌالیت ةً میان آٌؿنؼ .یک تن اف اورتاک کننؼگان اف ٨ـیً ظمتک
ٌٰمٍاٰی کىم چنین گ٥ت:
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اورتاک کننؼگان ةً این مٍٍِ ٛاواؿه کـػنؼ کً ٌالیت ةؼظىان اف نٙـ مناة ٞمٝؼنی ٠نی
ةٍػ ٌٰی ػٌٰت ِٝی ٌ ٦ناکاؿا ػؿ لٕض ٌالیت ةً ػالالن ٨ؼؿت این ٤ـٌت ؿا ػاػ تا اف
این مناة ٞةً گٍنۀ ظٍػظٍاىانً لٍء الت٥اػه مناینؼ .آنيا مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً این مناة ٞةاٜخ
ایراػ ٌِٝیت آو٥تً گـػیؼ :ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةً گٍنۀ ٠یـ ٨انٍنی مٝاػن ؿا التعـاد
میمناینؼ ،ىیچ ٤ـٌت و١ٱی ؿا ةً ةاونؼگان مصٲ ٤ـاىم منیلافنؼٍٜ ٌ ،ایؼ ةً ػلت
آمؼه اف این مٝاػن ؿا ةـای انکىا ٣مصٲ ةً مرص ٣منیؿلاننؼ .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان
ظأـ نىان لاظتنؼ کً این رشایٖ ّ٤ای ةی اٜتامػی میان ػٌٰت ٌ ويـٌنؼان ؿا کً آًٰ
ػلت ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ ،وؼه ةٍػ .یکی اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی ذـٳ
چنین گ٥ت:

مـػٳ میػاننؼ کً ؿاه اةـیىم یکی اف ٨ؼیمی تـین ؿاه ىای تراؿتی ةٍػه کً ا١٤انمتان ؿا
ةا چین ٌٌٲ میلافػ ٌ ػٌٰت ا٨ؼاماتی ؿا ةً منٍٙؿ اشیای مرؼػ این ؿاه ؿٌی ػلت
گـ٤تً الت .آنيا نگـان این مٍٍِ ٛةٍػنؼ کً متاػا ؿاه اةـیىم ػٰیٲ ةـٌف ػؿگیـیىا ػؿ
ةؼظىان وٍػ .آنيا ظٍالتنؼ کً ػٌٰت ٌالیتی ا٨ؼاماتی ؿا ةً منٍٙؿ ةيتٍػ ٌِٝیت امنیتی
ٌ تٍ ٦٨مؼاظالت اف ةیـٌن ٌالیت ؿٌی ػلت گیـػ .یکی اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی
ٌؿػٌد چنین اةـاف نٙـ منٍػ:

مـػٳ تٍٰیؼ ظىعاه ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ؿا چاٰي ىای ٜمؼه ػؿ ةـاةـ شکٍمت ٌالیتی
ةؼظىان ٜنٍان کـػنؼ .آنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً شٍّؿ وعٍیت ىای ٨ؼؿمتنؼ ٌ ىم چنان
ناامنی ٌ ٩٤ـ اٌِا ٛؿا پیچیؼه لاظتً الت .ػىا٨ین ةً کىت ظىعاه ؿٌ میآٌؿنؼ فیـا
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اف این پٍٯ ةیىرت ةً ذیث میفننؼ .ؿاه شٲ اینمت کً پٍٰین متاؿفه ةا مٍاػ معؼؿ ػؿ
لٕض ٌالیت مؤجـ جاةت وٍػ .اورتاک کننؼگان ىم چنان پیىنياػ کـػنؼ کً ةـنامً ٌلیٞ
آگاىی ػىی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی ارضاؿ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ةـای تٍٰیؼ کننؼگان ٌ أ٥اٯ وان
ؿٌی ػلت گـ٤تً وٍػ .یک پؼؿ اف ٌٰمٍاٰی ويـ ةقؿگ گ٥ت:

تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و صتم فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات :متاٳ اورتاک
کننؼگان اف ٜؼٳ شاکمیت ٨انٍن وکایت ػاوتنؼ ٌ ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ىـ ػالٯ ٨ؼؿت ٨ٱمـٌ
معتَ ةً ظٍػ ؿا ایراػ کـػه ٌ اٌٍٯ ٌ ٍ٨اٜؼ ظٍػ ؿا ٌِ ٞمنٍػه الت .مـػٳ اف ش٧ٍ٩
ةرشی الالی وان مصـٌٳ وؼنؼ ٌ ٨انٍن مؤجـ ٌذٍػ نؼاؿػ تا اف آنيا ػ٤ا ٛکنؼ .یک مٝٱم
مکتث اف ٌٰمٍاٰی ؿا٠متان چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ةاٌؿ وان ؿا چنین اةـاف ػاوتنؼ کً اؿفیاةی ا٤ـاػ ةـگىتً تٍلٖ م٩اٳ
ٌالیت ،ؿیالت امنیت مٱی ٌ ،پٍٰین ٨ناٜت ةعي نتٍػه الت 136.ا٤قٌن ةـ آن ،مٍلمات
 .136ذنگرٍیان لاة ،٪اّٜای لاةٜ ٪نارص معاٰ ٦ػٌٰت کمانی انؼ کً ذنگ منٍػن ؿا متٍ ٦٨لاظتً ٌ ةا مـػٳ
ظٍیي ةً ىمکاؿی ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ماننؼ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان پیٍلتً انؼ .مٕاة ٪ةـنامً
اػ٠اٳ مرؼػػ ،ذنگرٍیان لاة ٪کمانیکً اف ظىٍنتىا ػٌؿی ذمتً٨ ،انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا پؾیـ٤تنؼ ٌ ػؿ
چٍکات شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ؿاةًٕ وان ؿا ةا معاٰ٥ین ممٱض  ٕٞ٨مناینؼ ،ةا مرتمٝات انمانی وان
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ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ٝ٤اٯ نتٍػنؼ تا مرـمین ذنگی ؿا ونالائی
ٌ اػ٠اٳ آنيا ةً ذام ًٝؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ ػىنؼ .آنيا ا٤قٌػنؼ کً ةً این الاك ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةً لاػگی میتٍاننؼ ةً پـٌلً ٌٱض پیٍلتً ٌ اف مقایای اػ٠اٳ مرؼػ ممت٥یؼ وٍنؼ.
مـػٳ ٜاػی ممکن ػؿ مٍؿػ مٝا٤یت اف مرافات آگاه نتاونؼ ٌ ممکن ػؿ کناؿ یک مرـٳ
ذنگی ٨ـاؿ گیـػ .اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً نیاف ذؼی ةً آگاىی ٜامً ػؿ مٍؿػ
متاؿفه ةا ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ لٕض ٨ـیً ذات اشماك میوٍػ .یک مٝٱم
مکتث اف ٌٰمٍاٰی اؿگٍ چنین گ٥ت:

تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی :اورتاک کننؼگان تاکیؼ کـػنؼ کً تٝٱیم ٌ آمٍفه
مـػٳ ؿا اف ش ٌ ٧ٍ٩ممئٍٰیت ىای وان آگاه لاظتً ٌ فمینً ؿا ةـای ػلتیاةی آنيا ةً
٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ ةً ػلت آٌؿػن پٍٯ ٤ـاىم میلافػ .یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی یاٌان
چنین گ٥ت:

اػ٠اٳ می گـػنؼ ٌ نیقاف کمک ىایی ماننؼ تٝٱیم ٌ آمٍفه مياؿت ىای کاؿی ٌ شامیت امنیتی ةـ ظٍؿػاؿ
میگـػنؼ .ةً کمیمیٍن ػی آؿ ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ذٍالی  2۱۱2ةً ٰینک فیـ مـاذ ًٝوٍػ:
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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رامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن پؽوفه ىلس و آمتی :متاٳ اورتاک کننؼگان نٙـ ظٍػ ؿا اةـاف
ػاوتنؼ کً پـٌلً ٌٱض ػؿ ٌالیت ةؼظىان تاجیـات متيم ةاالی ويـٌنؼان ٜاػی این ٌالیت
ػاوتً الت .مـػٳ میػانمتنؼ کً وٍؿا ىای ٌٱض ػاؿای ػ٤اتـ ٌ کاؿمنؼان الت ٌٰی اف
ٝ٤اٰیت ىای این وٍؿاىا ناظٍونٍػ ةٍػنؼ .ا٨ؼامات ةً منٍٙؿ پـٌلً ٌٱض ذام ٞؿٌی ػلت
گـ٤تً نىؼه ةٍػ .یک مٝٱم فن اف ٤یْ آةاػ گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم
ا٤ـاػی کً ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اورتاک منٍػنؼ ،پیىنياػات ؽیٲ ؿا ةً منٍٙؿ
ظتم ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ةؼظىان اؿائً کـػنؼ:
تلىیت نهاظ های ظولتی مزلی )1( :ػٌٰت اٌالس وٍػ .متاٳ تٍامیم ةایؼ ةا ػؿ نٙـ ػاوت
منا ٞ٤ػٌٰت ٌ مـػٳ اتعاؽ گـػػ نً منا ٞ٤شقب مىعَ لیالی؛ ( )2لیمتم وایمتً
لاالؿی ػؿ التعؼاٳ ٌ ٝ٤اٰیت ىای انکىا٤ی ایراػ گـػػ .تٍامیم نتایؼ ةً ن ٞ٥یک شقب
یا گـٌه ٍ٨می ؿٌی ػلت گـ٤تً وٍػ؛ ( )3ػٌٰت ةایؼ ا٨ؼامات ذؼی ؿا ػؿ ؿالتای مصٍػ
تٍٰیؼ ظىعاه ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ؿٌی ػلت گیـػ .اف مؤجـیت ٌ کاؿائی پٍٰین متاؿفه
ةا مٍاػ معؼؿ أمینان شاٌٲ گـػػ .تؼاةیـ ذؼی ػؿ ةـاةـ کاؿمنؼان ػٌٰت کً ػؿ تٍٰیؼ ٌ
٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ػلت ػاؿنؼ ،گـ٤تً وٍػ؛ ( )4کاؿمنؼان آٍٰػه ةً ٤ماػ ةایؼ اف پمت
ىای وان ةـکناؿ وٍنؼ .ػٌٰت ةایؼ ٤ماػ ؿا ةً ىیچ ٜنٍان تصمٲ نکـػه ٌ مرافات وؼیؼ ؿا
ةـای کاؿمنؼان آٍٰػه ةً ٤ماػ ػؿ نٙـ ةگیـػ؛
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات )1( :ةـنامً
ىای آگاىی ٜامً ػؿ ٨ـیً ذات ٌ ٌٰمٍاٰیىا ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ ؿاه انؼافی وٍػ؛
(ٜ )2ٱامی ػینی ،ةقؿگان مصٲ ،فنان ،اّٜای اشقاب لیالی ،ذٍانان ٌ کاؿمنؼان ػٌٰت
ةایؼ ػؿ این ةـنامًىا ػٍٜت وٍنؼ فیـا آنيا ن٩ي ٜمؼه ػؿ تٍمیم گیـی ػاوتً ٌ
میتٍاننؼ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا تـٌیز ةعىنؼ؛ ( )3ذام ًٝمؼنی ٌ لایـ وتکً ىای مٍلمات
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ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ ػؿ ػٌؿ تـین ٨ـیً ذات ٨اةٲ ػلرتك ةاونؼ؛ ( )4ةً فنان ةایؼ این ٤ـٌت
ػاػه وٍػ تا ػؿ پـٌلً تٍمیم گیـی ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٨ـیً ذات اورتاک مناینؼ)5( .
ظتم منٍػن ٤ـىنگ مٝا٤یت  :اف ةـؿلی ا٤ـاػ پیٍلت وؼه ایکً ذـایم وؼیؼ ؿا ػؿ ذنگ
ىای ممٱصانً مـتکث وؼه انؼ ،أمینان شاٌٲ گـػػ.
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :أ٥اٯ ػؿ ٨ـیً ذات ٌالیت ةؼظىان ةایؼ ةً
مکاتث ػلرتلی ػاوتً ةاونؼ؛ مٝٱمین ممٱکی ةایؼ ػؿ این مکاتث تٍ٘ی ٦وٍنؼ؛ ( )2ػٌٰت ةً
ىمکاؿی متٍیٲ کننؼگان ةایؼ فمینً آمٍفه شـ ً٤ای ؿا ةً ذٍانان ةیکاؿ ٤ـاىم لافػ .ةؼین تـتیث
آنيا میتٍاننؼ ممت٩ٲ ةاونؼ ٌ ةاؿ ػٌه ػٌٰت نتاونؼ؛ ( )3لاشات کمرت انکىا ٣یا٤تً ػؿ
ٌالیت ةؼظىان ةایؼ ػؿ پالن ىای انکىا٤ی ػؿ نٙـ گـ٤تً وٍنؼ؛ ( )4التعـاد متاٳ مناةٔ ٞتیٝی
ةایؼ ةً ٨ـاؿػاػ کننؼگان ٨انٍنی لپـػه وٍػ .رشکت ىای التعـاد مٝاػن ةایؼ ا٤ـاػ مصٲ ؿا
التعؼاٳ منٍػه ٌ یک م٩ؼاؿ پٍٯ ؿا ةـای انکىا ٣لاشً (ذاػه ىا ،کٱینیک ىا ،مکتث) ىقینً
مناینؼ.
رامیت اؾ پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و آمتی :فنان ،ذٍانان ،ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ٌ مؾىتی تٍلٖ
ػٌٰت منقٌی وؼه انؼ .نٙـیات این ا٨ىاؿ ةایؼ ػؿ پـٌلً ٌٱض ػؿ نٙـ گـ٤تً وٍػ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةـ الاك ػیؼگاىا ،ممایٲ ٌ یا٤تً ىائی وکٲ گـ٤تً الت کً
مـػٳ ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات ػؿ
ؿٌنؼ مىٍؿت ةا مـػٳ ػؿ ٌالیت تعاؿ رشیک لاظتً ةٍػنؼ این مراٰن مىٍؿتی ةً محاةً
ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض (کً اف این ةً ةٝؼ ػؿ این
لنؼ گ٥تگٍ نامیؼه میوٍػ) ةـنامً ای رس تا رسی ایکً ةا اةتکاؿ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ٌ
کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ذيت مىٍؿت ظٍاىی ةا ةیي اف  45۱۱تن
ا١٤انان ٜاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ ةا ػیؼگاه انکىا ٣ػاػن  34ن٩ىً مصٱی ةـای ٌٱض –
یک ن٩ىً ةـای ىـ ٌالیت ؿاه انؼافی گـػیؼ میةاوؼ.
ػؿ ٌالیت تعاؿ  1۱ةصخ گـٌىی ةا مىاؿکت ٤ 221ـػ ( 1۱7مـػ ٌ  114فن) ػایـ گـػیؼ.
اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝمناینؼگی میکـػنؼ کً وامٲ ظانم ىای ظانً،
مؼاٝ٤ین ش ٧ٍ٩ةرشٝ٤ ،اٰین ش ٧ٍ٩فن ،ػٌکانؼاؿان ،مٝٱمین ،مصٍٱین ،ػىا٨ین ،ةقؿگان
مصٱی ،ؿىربان مؾىتی٨ ،ـةانیان ذنگ ،ةافاوت وؼگان ٌ مصتٍلین ،مٝٱٍٰین ،اّٜای
وٍؿا ىای ٌٰمٍاٰی ،کاؿمنؼان ٌصی ٌ ؿاننؼهىا میوؼنؼ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیا ،تؽکیث كىمی و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت تعاؿ مماشت  12376کیٱٍ مرت مـة ٞؿا ةا ٌٰ 17مٍاٰی ةً ومٍٯ تاٰ٩ان کً مـکق
ٌالیت میةاوؼ تصت پٍوي ٨ـاؿ ػاػه الت .این ٌالیت ػؿ لاٯ  1964فمانی ایراػ گـػیؼ
کً ٌالیت ١ٕ٨ن ةً لً ٌالیت ة١الن ،کنؼف ٌ تعاؿ ت٩میم گـػیؼ .ةیي اف نیم ٌالیت
( 56.8ػؿٌؼ) اؿاِی کٍىمتانی یا نیمً کٍىمتانی ػاؿػ ػؿ شاٰیکً ةیي اف یک لٍٳ
( 36.7ػؿٌؼ) آن ؿا فمین ىای ىمٍاؿ تىکیٲ میؼىؼ.
ذمٝیت ٌالیت تعاؿ نقػیک ةً  9۱19۱۱تن میةاوؼ 137کً این ٌالیت ؿا ػؿ ؿػی ٦یکی
پـذمٝیت تـین ٌالیات ػؿ وامٯ رش ٌ ٧ػؿ لٕض مٱی ػؿ ػؿذً نيم ٨ـاؿ میؼىؼ .شؼٌػ
 86ػؿٌؼ ذمٝیت ٌالیت تعاؿ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ؿٌلتائی فنؼگی میکننؼ ػؿ شاٰیکً 14
ػؿٌؼ آن ػؿ منأ ٪ويـی ممکن گقین میةاونؼ .ذمٝیت ٌالیت تعاؿ ؿا ٜمؼتاً
اٌفةیکىا ( 44ػؿٌؼ) ٌ تاذکىا ( 42ػؿٌؼ)ىا تىکیٲ میؼىنؼ ،ػؿ شاٰیکً پىتٍنىا
(ػه ػؿٌؼ) ٌ ىقاؿه ىا ،ةٱٍچ ،پىً ایىا ٌ گرـىا نیق ػیگـ ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ػؿ این
ٌالیت ىمتنؼ .تعاؿ ةً م٩ایمً لایـ ٌالیات ػؿ این فٌن ٨اٜؼتاً آؿاٳ ةٍػه الت ٌ ٰی ةً
ىـ ٌٍؿت ٌٰمٍاٰیيایی ماننؼ ؿلتا ،٧چاه آب ،ىقاؿ لمچ ٌ ٤ـظاؿ ىمٍاؿه متاجـ اف
منافٜات گـٌىی ةٍػه انؼ کً این ٌٰمٍاٰیىا ؿا ةی جتات لاظتً الت٤ .ـمانؼىان مصٱی
 137مٕاة ٪ػ٤رت اشٍایً مـکقی ػؿ لاٯ 2511
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ِمن اینکً ةٍٕؿ کٱی ةا م٩امات ٌالیت ىمکاؿ ىمتنؼ ةا آنيم لٝی ػاؿنؼ تا نٍ٥ؽ ظٍػ ؿا
ػؿ ٌالیت ش ٚ٥مناینؼ.
ٌالیت تعاؿ ػؿ اؿتتآ ةا ػلتاٌؿػ ىای ةـنامً ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ
لٕض مٱی یک ٌالیت پیىتاف ةٍػ .اف ةـنامً ىای ظٱ ٞلالس ػؿ این ٌالیت الت٩تاٯ وؼ ٌ
م٩امات ػٌٰتی ٌ مـػٳ ػؿ این ؿالتا ظیٱی کمک کـػنؼ :اف لاٯ  2۱۱1ةً اینمٍ،
٤ـمانؼىان مصٱی ةا اوتیا ٧ةی لاة ً٩نقػیک ةً  3۱۱۱میٲ لالس لتک ٌ لنگین ٌ 1۱۱
تن ميامت ظٍػ ؿا تصٍیٲ ػاػنؼ .اما کی٥یت لالس ىا ،ةعًٍٍ آن تٝؼاػی کً تمٱیم
ػاػه وؼه انؼ پـلي ةـانگیق ةٍػه الت .اٰی نٍمرب  ،2۱۱9نً ٌٰمٍاٰی "ٜاؿی اف لالس"
اٜالن وؼنؼ :چاه آب٤ ،ـظاؿ ،منک آب ،ةنگی ٌ ةياؿک .ػؿ ٌا ،ٞ٨گامن ٌذٍػ ػاؿػ کً
ةّٝی اف ٤ـمانؼىان لالس ىای ٝ٤اٯ ظٍػ ؿا ىنٍف ىم ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ٤ .ـمانؼىان
ٌٰمٍاٰی ؿٌلتا ٧تنيا ػه ػؿٌؼ اف لالس ػلتً ػاوتً وان ؿا ػؿ لاٯ  2۱۱6تمٱیم منٍػنؼ
ٌ اف تصٍیٲ ػىی ةیىرت آن ظٍػػاؿی ٌؿفیؼنؼ .اف اٌالٖ لاٯ  2۱۱9ةً اینٕـ ،٣این
ةـنامً ةً ػٰیٲ ا٤قایي نا امنی ػؿ ٌالیت ىمرٍاؿ کنؼف ٌ ػؿ لٕض کىٍؿ مٕٝٲ ٨ـاؿ
ػاػه وؼه الت ٌٰی وٍؿویان کً اف ٔـی ٪ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ 138ا١٤انمتان ةا
ػٌٰت میپیٍنؼنؼ لالس ىای وان ؿا ةً ػٌٰت میمپاؿنؼ.
ػٌ شقب مصا ًٙ٤کاؿ -ذمٝیت ٌ ذنتي  -تمٱٖ کامٲ ةـ ّ٤اء لیالی ٌالیت تعاؿ
ػاؿنؼ .این اشقاب لافمان ىای نٙامی -لیالی ای میةاونؼ کً ةیىرت ةـ الاك گـایىات
ٍ٨می وکٲ گـ٤تً انؼ نً لافمان ىای لیالی کً ةً پعتگی ٌ پایؼاؿی کامٲ ؿلیؼه ةاونؼ.
ىـ ػٌ شقب ةا چاٰي ىای ؿٌةـٌ انؼ کً ماىیت مت٥اٌت ػاؿنؼ٤ :ـمانؼىان ذمٝیت ةا
نٍ٥ؽ ؿٌف ا٤قٌن ذنتي ػؿ ٌالیت تعاؿ ةً وؼت معاٰ ٦ىمتنؼ (ةعًٍٍ کً ػؿ ذـیان
انتعاةات  2۱۱9 ٌ 2۱۱5-2۱۱4ػیؼه وؼ) ،ػؿ شاٰیکً شقب ذنتي ةیىرت نگـان شٚ٥
تمٱٖ ظٍػ ةـ اٌفةیک ىائی کً اف ٰصاٗ لیالی ػؿ اشقاب معتٱ ٦ت٩مم گـػیؼه انؼ،
میةاوؼ ( 5۱ػؿٌؼ اف شقب ذنتي 3۱ ،ػؿٌؼ اف ذمٝیت 1۱ ،ػؿٌؼ اف وٍؿای ٜؼاٰت ٌ
 1۱ػؿٌؼ ػیگـ اف کنگـه مٱی شامیت مینامینؼ) .شقب ذنتي ػؿ انتعاةات نً کانؼیؼ

138ةً الاك ةـ نامً اػ٠اٳ مرؼػ ،ذنگرٍیان لاة ٪کً ةً ظىٍنتىا پایان ػىنؼ ٌ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا
ةپؾیـنؼ ٌ ػؿ شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ٌ ؿاةًٕ ظٍػ ؿا ةا ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت  ٕٞ٨مناینؼ ةً مـػٳ وان
اػ٠اٳ میگـػنؼ ٌ اف کمکىا یالفٳ ماننؼ تٝٱیم ٌ نـةیً ،اوت١اٯ ٌ مصاٙ٤ت ٌ امنیت ةيـه میگیـنؼ.
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
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ػاوت کً ةاٜخ ت٩میم ؿای شقب مؾکٍؿ گـػیؼ ٌ ػؿ نتیرً تنيا یک کانؼیؼ ةً پیـٌفی
ؿلیؼ.
اٰی ٤ربٌؿی  1۱4 139،2۱13اػ٠اٳ وؼگان جتت ؿٌنؼ گـػیؼه انؼ .یک م٩ؼاؿ مىکالت نیق
ةـٌف منٍػ چٍن ةّٝی ا٤ـاػ کً میعٍالتنؼ وامٲ این ؿٌنؼ گـػنؼ ٌاذؼ رشایٖ ومٍٰیت
ػؿ ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ نتٍػنؼ؛ مٍاؿػ ٤ماػ ػؿ ونالائی ممتص٩ین این ةـنامً نیق ػیؼه
وؼه التِ .امنت ىای امنیتی کً ػؿ این مٍؿػ اف لٍی ػٌٰت ٌٜؼه گـػیؼه نیق مٍؿػ
پـلي ٨ـاؿ گـ٤تً الت .مـػٳ ٜاٳ ػؿ اؿتتآ ةا تؼاٌٳ این ةـنامً نیق مالشٙاتی ػاؿنؼ ٌ اف
پؾیـه ٌ اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿویان لاة ٪ػؿ این ؿٌنؼ ناؿاُ ىمتنؼ.

 .3تخؿیه و تزلیل حنگ :انىاع و عىامل حنگ
انىاع حنگ :مـػٳ ٌالیت تعاؿ کً ػؿ مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍىای مـػٳ ةا ایىان مىٍؿت
ٌٍؿت گـ٤ت اف وٍؿه تصت ؿىربی ٔاٰتان ،تني ىای لیالی ،ؿ٨اةت ىای ػؿٌنی میان
اشقاب لیالی ،تراؿت ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ،تني ىای ٍ٨می ،شٍّؿ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ
ػٌٰت ،مٝا٤یت اف مرافات ،مٍاػ معؼؿ ،ػالالن ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان ةً ٜنٍان ةـظی
ٍٜامٲ اٌٱی یاػ منٍػنؼ کً ةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف تاجیـ گؾاؿ ةٍػه انؼ.
ةا آنکً مـػٳ ػؿ کٲ اف ٌِٝیت امنیتی ػؿ ٌالیت تعاؿ ظىنٍػ ةٍػنؼ ،ةا آنيم معاٰ٥ت
ىای ممٱصانً تصت ؿىربی ٔاٰتان ؿا ٜامٲ ٜمؼه مناف ًٜػؿ این ٌالیت میؼاننؼٌ .الیت
تعاؿ اف ذمٱً ای ةا جتاتـین ٌالیات ػؿ وامٯ رش ٧کىٍؿ ةً شماب میأیؼ ،اگـچً
وٍؿویان ػؿ ٌٰمٍاٰی اوکمي شٍّؿ ػاؿنؼ .یک مؼا ٞ٤ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ويـ تاٰ٩ان
ٌالیت تعاؿ پیـامٍن ٌِٝیت امنیتی اینٍٕؿ اةـاف نٙـ منٍػ:
145

ةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ کً وٍؿه تصت ؿىربی ٔاٰتان اف ٍٜایؼ ةؼلت آمؼه اف مٍاػ
معؼؿ کً ػؿ این اٌاظـ کمی گمرته یا٤تً متٍیٲ میگـػػ .آنيا اِا ً٤منٍػنؼ کً ةـظی
مـػٳ ةؼٰیٲ ةی اٜتامػی میان ػٌٰت ٌ مـػٳ ػؿ ةّٝی ن٩آ ىنٍف ىم اف ٔاٰتان شامیت
مینامینؼ .اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ اف اینکً ةّٝی مـػٳ نمتت ةً ػٌٰت کنٍنی ةی
 139ذنگرٍیان لاة ٪کً اف ٔـی ٪ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ پیٍلت میوٍنؼ.
 145ػؿ لاٯ  2۱15جتات ػایمی تعاؿ ةا ٌظیم تـ وؼن اٌِا ٛامنیتی ػؿ ٌالیت ىمرٍاؿ کنؼف متاجـ گـػیؼٜ .نارص
ِؼ ػٌٰت ٝ٤اٰیت ىای وان ؿا اف ػؿ٨ؼ ،ظٍاذً ةياٰؼین ،ینگی ٨ٱ ٌ ًٝظٍاذً ٠اؿ این ٌالیت گمرته ػاػنؼ.
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ةاٌؿ ىمتنؼ ٌ ٤کـ میکننؼ کً ٔٱتان ػٌةاؿه ٘يٍؿ ظٍاىنؼ کـػ لٝی ػاؿنؼ تا ؿٌاةٖ وان
ةا ٔاٰتان ؿا ىمچنان ش ٚ٥مناینؼ .یک فن ػؿ تاٰ٩ان گ٥ت:

نٍ ٛػیگـی مناف ًٜکً مـػٳ ةً آن اواؿه کـػنؼ ،اظتال٤ات ٍ٨می میان اٍ٨اٳ تاذک ٌ اٌفةیک
میةاوؼ ٌ ةاٌؿ مـػٳ ةـ این ةٍػ کً تني ىای ٍ٨می ٜامٲ لیالی ػاؿنؼ .ةـظی شتی ةً این
ةاٌؿ ةٍػنؼ کً تني ىای ٍ٨می ٌالیت تعاؿ ؿا ةی جتاتـ لاظتً ٌ ظٍاىؼ لاظت ٌ ٔاٰتان ؿا
ٜامٲ اٌٱی مناف ًٜػؿ این ٌالیت منیػانمتنؼ .ةـظیىا ؿا شتی ةاٌؿ ةـ این الت کً تني
ىای ٍ٨می ظرب اف ٌ ٍٛ٨منافٜات ػؿ ٌالیت تعاؿ میػىنؼ .اٌفةیکىا اػٜا ػاؿنؼ کً آنيا ػؿ
این ٌالیت اکرثیت ىمتنؼ ٌ ةـظی اورتاک کننؼگان واکی ةٍػنؼ کً ةا ٌذٍػیکً اٌفةیکىا
ػؿ این ٌالیت اکرثیت ىمتنؼ آنيا ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ ٌ ةً ٍٔؿ منالث مناٌث
ػٌٰتی ؿا ػؿ تعاؿ اشـاف نکـػه انؼ ..یک اورتاک کننؼه چنین گ٥ت:

مـػٳ ةً ٜؼٳ أمینان ٌ ةی جتاتی ىای اظیـ کً ةـظالتً اف تني ىای ٍ٨می ،ةعًٍٍ
میان اٌفةیکىا ٌ تاذیک میةاونؼ ،اواؿه کـػنؼ .ةاٌؿ آنيا این ةٍػ کً ىـ ػٌ ٔـ ٣ػؿ
ةـاةـ ىم ٌ ٦آؿائی کـػه انؼ ٌ تالهىا ػؿ این ؿالتا میتٍانؼ ةا ةن ةمت مٍاذً وٍػ .ةا
ت٩ـؿ یک ٌاٰی اٌفةیک ػؿ این ٌالیت ظىم مٙاىـ کننؼگان اٌفةیک ةً نصٍی ٤ـٌکي
کـػ .اورتاک کننؼگان اف تني ىای ؿٌف ا٤قٌن ٍ٨می میان اٌفةیکىا ٌ ةٱٍچىا ػؿ ٌٰمٍاٰی
ینگی ٨ٱ ٌ ًٝمیان اٌفةیکىا ٌ پىتٍنىا ػؿ ٌٰمٍاٰیيای ظٍاذً ةيا ٌ اٰؼین ٌ ػؿ٨ؼ نیق
اةـاف نگـانی کـػنؼ اگـچً این تنيىا ةـ رس فمین ةٍػه الت .یک اورتاک کننؼه مـػ ػؿ
فمینً چنین گ٥ت:
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عىامل مناؾعه :اورتاک کننؼه گان این نٙـ ةٍػنؼ کً ٜنارص ؽیٲ ٍٜامٲ الالی مناف ًٜػؿ
ٌالیت تعاؿ میةاونؼ:
ا٠تىاه گـی ٔاٰتان ،ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ،ما٤یای فمین ،تراؿت ٌ ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ،مٱیىً
ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ،ؿ٨اةت ىای لیالی ،مٝا٤یت اف مرافات ،پٍٰین مٱی ا١٤ان ،نتٍػ ٤ـٌت
ىای کاؿی٤ ،ماػ اػاؿی ،شاکمیت نً چنؼان ظٍب ٨انٍن ٌ ةیمٍاػی ػؿ میان ذٍانان.
ظالالن مزلی كعؼت :مـػٳ اػٜا منٍػنؼ کً این ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةـای ةؼلت آٌؿػن
منا ٞ٤ظٍػ مـػٳ ؿا ٠اؿت میکننؼ .آن ػلت ةً ىـ کاؿی میقننؼ تا آنچً ؿا میظٍاىنؼ
ةؼلت آٌؿنؼ ..آنيا ىمچنان اواؿه منٍػنؼ کً ػالالن مصٱی ٨ؼؿت منیظٍاىنؼ ٌٱض ٌ جتات
ػؿ این ٌالیت تامین گـػػ چٍن ةا ةـ٨ـاؿی ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت منا ٞ٤وان ةً ظٕـ
میا٤تؼ.
یک مصٍٲ اناث اف ويـ تاٰ٩ان ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

مـػٳ ىمچنان اػٜا منٍػنؼ کً تراؿت ٌ تـانقیت مٍاػ معؼؿ ػؿ ٌالیت تعاؿ ٜامٲ ةی
جتات کننؼه ی ٌالیت میةاوؼ چٍن اف اینٕـی ٪وٍؿویان پٍٯ ةؼلت میأٌؿنؼ .آنيا گ٥تنؼ
کً تـانقیت  6۱ػؿٌؼ مٍاػ معؼؿ ػؿ وامٯ ا١٤انمتان اف ٔـی ٪چياؿ ٌٰمٍاٰی (ینگی
٨ٱ ،ًٝظٍاذً ةياٌ اٰؼین ،ػؿ٨ؼ ٌ چاه آب) ٌٍؿت میگیـػ .یک اورتاک کننؼه مـػ اف
ٌٰمٍاٰی ػؿ٨ؼ چنین وکایت منٍػ:

پىلیك فافع و غیؽ مقلکی :مـػٳ اف پٍٰین مٱی ا١٤ان ةً ٜنٍان ٜامٲ ػیگـ مناف ًٜیاػ
منٍػنؼ ٌ ةاٌؿ وان این ةٍػ کً پٍٰین ٌالیت تعاؿ ا٤ـاػ ٠یـ ممٱکی ،آٍٰػه ةا ٤ماػ
ىمتنؼ ٌ ةً گٍنۀ منالث آمٍفه نؼیؼه انؼ .نٙـ اورتاک کننؼگان این ةٍػ کً تراؿت مٍاػ
معؼؿ ةؼٌن شامیت ٨أ ٞپٍٰین امکان پؾیـ نیمت ٌ اف اینکً پٍٰین آٍٰػه ةً ٤ماػ

216

نلنه ىلس واليت تضاؼ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

الت تراؿت مٍاػ معؼؿ اػامً پیؼا میکنؼ .یک اورتاک کننؼه فن اف ويـ تاٰ٩ان پیـامٍن
ٌِٝیت اینٍٕؿ وکایت منٍػ:

یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ٤ـظاؿ گ٥ت:

ضعف كانىن و فقاظ ظؼ نظام كضایی :اورتاک کننؼه گان ةاٌؿ ػاوتنؼ کً ٜؼٳ تٕتی٪
٨انٍن ةٍٕؿ یکمان ةاالی متامی ويـٌنؼان ٌِٝیت امنیتی ؿا ةؼتـ کـػه الت .اورتاک
کننؼگان اف اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ این ٌالیت انت٩اػ منٍػنؼ ٌ این اؿگانىا ؿا ةً
ػلت ػاونت ػؿ ٤ماػ متيم منٍػنؼ .یک ٌکیٲ مؼا ٞ٤ػؿ ويـ تاٰ٩ان اینٍٕؿ اةـاف نٙـ
منٍػ:

ملینه های ظؽفعاؼ ظولت :ةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ کً این ا٤ـاػ ظٍػ ؿا ٤ـاتـ اف
٨انٍن میؼاننؼ ٌ تنيا ػؿ ةـاةـ کمانی شماةؼه ىمتنؼ کً ةـای وان ٤ـمان میؼىنؼ .یک
اورتاک کننؼه اف ظٍاذً ٠اؿ چنین گ٥ت:

مناؾعات ؾمین :مـػٳ اػٜا منٍػنؼ کً ما٤یای فمین ٌالیت تعاؿ ؿا ةٕـ ٣مناف ًٜمیربنؼ چٍن
امٍاٯ مـػٳ ؿا ٍ٠ث منٍػه انؼ ٌ ٌ٨تیکً ماٰکین اٌٱی میتیننؼ کً این مّٝٲ اف ٔـی٪
گ٥تگٍىا شٲ ٌ ٍ٤ٲ منیگـػػ آنيا ةً ظىٍنت متٍلٲ میوٍنؼ .یک اورتاک کننؼه مـػ ػؿ
فمینً چنین گ٥ت:
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ةی فىاظی :ةاٌؿ مـػٳ این ةٍػ کً ةیمٍاػی ػؿ میان ذٍانان جتات ػؿ ٌالیت تعاؿ ؿا
میتٍانؼ ةا تيؼیؼ ذؼی مٍاذً منایؼ ٌ ػؿ اؿتتآ ةا تٙاىـات اظیـ ػؿ ويـ تاٰ٩ان اواؿه
منٍػنؼ کً اکرثیت وان ؿا ذٍانان ةیمٍاػ تىکیٲ میؼاػ ٌ ػؿذـیان تٙاىـات ػلت ةً
ظىٍنت فػنؼ ٌ امٍاٯ مـػٳ مصٲ ؿا ةً رس٨ت ةـػنؼ .ةاٌؿ اورتاک کننؼگان این ةٍػ اف
اینکً ذٍانان ةیمٍاػ انؼ ٌ اکرثا ً اشمالاتی ةـظٍؿػ میکننؼ ،اوعاً ػیگـ میتٍاننؼ اف آنيا
ةً آلانی ةـای ةی جتات لاظنت ٌالیت ةً وکٲ ظىٍنت ةاؿ الت٥اػه مناینؼ.
ىلس و اظغام مخعظ نا مىفم :مـػٳ اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان انت٩اػ منٍػنؼ .اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض اةـاف نا امیؼی کـػنؼ چٍن
ةً ةاٌؿ آنيا اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ممت٩ٲ نیمتنؼ ٌ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٌ ػیگـ
ا٤ـاػ ةٱنؼ پایً ةـ تٍامیم آنيا اٜامٯ نٍ٥ؽ مینامینؼ .آنيا ىمچنان گ٥تنؼ کً اّٜای وٍؿای
ٌالیتی ٌٱض نتٍانمتً انؼ ػیؼگا ىای ٜاٳ مـػٳ ؿا ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض وامٲ لافنؼ .مقیؼ ةـ آن،
اورتاک کننؼگان اف ٌٜؼه ىای ٠ٱٖ وٍؿای ٌالیت ٌٱض ةا اػ٠اٳ وؼگان ةً لعتی انت٩اػ
منٍػنؼ .یک فنؼانی ػؿ مصتن مـکقی تاٰ٩ان چنین گ٥ت:

ؼفىم و عنعنات مرض :ةـظی اف اورتاک کننؼه گان ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض ؿا کً ٜمی٩ا ػؿ
میان مـػمان معتٱ ٦ػؿ تعاؿ ؿیىً ػٌانیؼه الت یاػ آٌؿی کـػنؼ .آنيا ظأـ نىان
لاظتنؼ کً ؿلٍٳ ٌ ٜنٝنات مرض ةً ظًٍٍ افػٌاد ذربی ٌ ظىٍنت ٜٱیً فنان ٳ یتٍانؼ
جتات ؿا ػؿ تعاؿ متاجـ گـػانؼ فیـا این ممایٲ ىمٍاؿه میان مـػٳ ةً ظىٍنت کىانیؼه
میوٍنؼ.
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
مـػٳ ٌالیت تعاؿ چنؼین ٜامٲ ؿا کً ؿیىً مصٱی ػاؿنؼ ونالائی کـػنؼ ٌ ةً ةاٌؿ آنيا
ؿلیؼگی ةً ىـیکی اف این مّٝالت کً ٍٜامٲ اٌٱی مناف ًٜمیةاونؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ
جتات ػؿ منٕ ً٩مٍجـ ظٍاىؼ ةٍػ .آنيا اف مٍاؿػ فیـ ػؿ این اؿتتآ یاػ منٍػنؼ :تٍ٩یت ٌ
آٌؿػن اٌالشات ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی مصٱی ،ذٱٍگیـی اف تراؿت مٍاػ معؼؿ ،ممت٩ٲ
لاظنت اؿگان ىای ّ٨ائی ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ،شٲ ٌ ٍ٤ٲ تني ىای ٍ٨می ،افةین ةـػن
٤ماػ اػاؿی ،ظٱ ٞلالس مٱیىً ىا ،تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ،التعؼاٳ ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی
ةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌ ٰیا٨ت ،پایان ػاػن ةً مٝا٤یت اف مرافات ،تـٌیز ش ٧ٍ٩ةرش،
ظٱ ٞلالس مٱیىً ىای ممٱض ٌ تاله ىای ٍ٨ی ةـای ةيتٍػ انکىا ٣اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی.
اورتاک کننؼگان یک لٱمٱً پیىنياػات ؿا مٕـس منٍػنؼ کً ظالًٌ آن ٨ـاؿ ؽیٲ الت:
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :مـػٳ تعاؿ متی٩ین ةٍػنؼ کً ػالالن مصٱی ٨ؼؿت
مرشٌٜیت ػٌٰت ؿا فیـ لٍاٯ ةـػه انؼ ٌ ػٌٰت ةایؼ شاکمیت ظٍػ ؿا شتی ػؿ ػٌؿتـین
لاشات تعاؿ گمرته ػىؼ .یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٤ـظاؿ ػؿ فمینً چنین
وکایت ػاوت:

ؿاه شٲ این مىکٲ ؿا مـػٳ ػؿ تريیق نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ،تٍ٩یت نياػ ىای مصٱی
ٌ کاىي اتکاء ػٌٰت ةً ػالالن مصٱی ٨ؼؿت میػیؼنؼ .آنيا ن٩ي ذام ًٝمؼنی ٌ ةقؿگان
مصٱی ؿا ػؿ ؿ٤ ٞ٤اٌٱً میان مـػٳ ٌ ػٌٰت مصٱی یک امـ الفٳ ٌ شیاتی میؼانمتنؼ .یک
اورتاک کننؼه فن اف ٌٰمٍاٰی ةياؿک اینٍٕؿ ا٘ياؿ نٙـ منٍػ:

مـػٳ ٌالیت تعاؿ اف پٍٰین مٱی ا١٤ان انت٩اػ ػاوتنؼ ٌ گ٥تنؼ کً پٍٰین مٱی ا١٤ان آٍٰػه
ةً ٤ماػ٠ ،یـ ممٱکی ٌ ةی ک٥ایت میةاوؼ .تراؿت ٌ تـانقیت مٍاػ معؼؿ اف ٔـی ٪چياؿ
ٌٰمٍاٰی ٌالیت تعاؿ ٌٍؿت میگیـػ ٌ ةا ٤ماػ کً ػؿ نياػ ىای پٍٰین مٱی ا١٤ان ٌذٍػ
ػاؿػ این کاؿ امکان پؾیـ وؼه الت .اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً پٍٰین مٱی
ا١٤ان ةایؼ ظٍب آمٍفه ةتیننؼ ٌ ممٱکی ةاونؼ تا ٤ماػ اػاؿی ػؿ لاظتاؿ ىای پٍٰین ٌ
٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ظامتً پیؼا کننؼ .آنيا نیق ظٍاىان نٙاؿت ٍ٨ی ػؿ لاظتاؿ ىای پٍٰین
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گـػیؼنؼ ،ةعًٍٍ پٍٰین کً ػؿ ممیـ ىای تـانقیت تٍ٘ی ٦گـػیؼه انؼ کً تراؿت مٍاػ
معؼؿ ػؿ آن اػامً ػاؿػ
مـػٳ اف اذـاات اؿػٌی مٱی ا١٤ان ؿاِی ةٍػنؼ اما اف پٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ٌالیت تعاؿ
انت٩اػ منٍػنؼ ٌ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٤ـمانؼىان ممٱض ٌ ذنگماالؿان ػؿ تىکیالت پٍٰین
مصٱی ممٱٖ ىمتنؼ ٌ پٍٰین مؾکٍؿ ػؿ مصالتیکً تٍ٘ی ٦گـػیؼه انؼ اف مـػٳ مصٲ
مناینؼگی منیکننؼ .آنيا ظٍالتاؿ اٌالشات ػؿ ةـنامً التعؼاٳ پٍٰین مصٱی ا١٤ان ةٍػنؼ تا
این پـٌلً ٤ـاگیـ ةاوؼ ٌ اف مـػٳ ػؿ آن مناینؼگی ةیىرت ٌٍؿت گیـػ .آنيا ىمچنان ت٩اِا
منٍػنؼ کً پٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ةـاةـ ذـایمی کً اف لٍی آنيا ٌٍؿت میگیـػ ةایؼ
پالعگٍ ٨ـاؿ ػاػه وٍػ.
مـػٳ ت٩اِا منٍػنؼ کً ةـنامً ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی (ػایاگ) ػؿ ٌالیت
تعاؿ ةایؼ اػامً پیؼا کنؼ اٰتتً ةا ؽکـ این مٕٱث کً ةـنامً مؾکٍؿ ةایؼ نیـٌمنؼ ٜمٲ ةکنؼ
ٌ رص٤اً ةناٳ نتاوؼ .ةاٌؿ آنيا این ةٍػ کً ظٱ ٞلالس مٱیىً ىای ٠یـ ٨انٍنی کً ػؿ
ٔـ٤ؼاؿی اف ػٌٰت ٨ـاؿ ػاؿنؼ منرـ ةً تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت ظٍاىؼ گـػیؼ.
یک تن اف فنؼانیان فن ػؿ مصتن فنانً ٌالیت تعاؿ ؿاه شٲ ؿا ػؿ ظٱ ٞلالس متامی
مٱیىًىا میةینؼ:

رل و فيل تنه های كىمی اؾ ظؽیم فاصتاؼ های ةیعؽف مزلی :مـػٳ ةً ات٥ا ٧نٙـ ةً
این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٜامٲ اٌٱی مناف ًٜػؿ ٌالیت تعاؿ تني ىای ؿٌف ا٤قٌن ٍ٨می
میةاوؼ .آنيا ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً نتٍػ اؿاػه لیالی ،ؿ٨اةتىا میان ٔـ ٣ىای لیالی،
ٜؼٳ تصمٲ ػیؼگاه ٌ نٙـیات لیالی ػیگـان ٌ نتٍػ لٍاػ ٌ آگاىی میان لاکنین ٌالیت،
تني ىای ٍ٨می ؿا ةیىرت میلافػ ٌ متامی این تنيىا لپن منرـ ةً یک مناف ًٜمتاٳ
ٜیاؿ میگـػػ .یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فن ػؿ ويـ تاٰ٩ان چین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان اٌفةیک واکی ةٍػنؼ کً ةا آنکً آنيا اکرثیت ؿا ػؿ این ٌالیت تىکیٲ
میؼىنؼ اما ليم وان ػؿ تىکیٲ اػاؿات ػٌٰتی مصٱی کمرت الت .آنيا ظٍاىان لمت
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ىای ةیىرت ػٌٰتی ةـای مـػٳ اٌفةیک ػؿ ٌالیت تعاؿ ةٍػنؼ .آنيا ػؿ کٲ ةً این نٙـ ةٍػنؼ
کً ةا ت٩ـؿ میانریگـان مصٱی ةیٕـ ٣این مىکٲ ؿا میتٍان شٲ کـػ .یک اورتاک کننؼه
مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٤ـظاؿ اینٍٕؿ ا٘ياؿ نٙـ منٍػ:

ةـظی اف اورتاک کننؼگان تاذک پیىنياػ منٍػنؼ کً ػٌٰت ةایؼ ػؿ این ٌالیت رسوامؿی
ذؼیؼی ؿا ةـاه ةیانؼافػ چٍن ػٌٰت اف آماؿ رسوامؿی ةمیاؿ ٨ؼیمی الت٥اػه مینامینؼ .ةاٌؿ
آنيا این الت کً اػٜای اٌفةیکىا متنی ةـ اکرثیت ةٍػن وان ةٝؼ اف چنین رسوامؿی
جاةت ظٍاىؼ گـػیؼ .یک اورتاک کننؼه تاذک اف ٔاٰ٩ان اینٍٕؿ ا٘ياؿ نٙـ منٍػ:

تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و پایان ظاظن ةه معافیت اؾ مخاؾات :مـػٳ ٌالیت
تعاؿ اف تـٌیز ش ٧ٍ٩ةرش ،شاکمیت ٨انٍن ٌ پایان ػاػن ةً مٝا٤یت اف مرافات شامیت
میکـػنؼ ٌ ةاٌؿ ػاوتنؼ کً ش ٧ٍ٩ةىــ یک مٍٍِ ٛشیاتی ػؿ آٌؿػن ٌٱض ٌجتات ػؿ این
منٕ ً٩میةاوؼ .یک اورتاک کننؼه فن اف ويـ تاٰ٩ان اىمیت ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا ةً اٰ٥اٗ
ؽیٲ ةیان ػاوت:

مـػٳ اف ٜؼاٰت انت٩اٰی شامیت مینمٍػنؼ ٌ ةاٌؿ وان این ةٍػ کً کمانیکً مـتکث نْ٩
ش ٧ٍ٩ةىــ وؼه انؼ ةایؼ مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ ةگیـنؼ .ةؼٌن ٜؼاٰت انت٩اٰی ٌٱض آمؼه
منیتٍانؼ .یک تن اف ػٌکانؼاؿان ػؿ ويـ تاٰ٩ان ٜؼاٰت انت٩اٰی ؿا پیي رشٓ الفٳ ةـای
تامین ٌٱض ٌ جتات ػامئی میؼانؼ:
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فنان ٨ـةانی ذنگ نیق ظٍاىان ٜؼاٰت انت٩اٰی ةٍػنؼ ٌ میگ٥تنؼ کً اف ذـایم گؾوتً ذنگ
لاالؿان ٌ ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ ؿنز میربنؼ .یک تن اف فنان ػؿ فمینً چنین اةقاف نٙـ منٍػ:

مـػٳ ػؿ کٲ اف تاله ىای یٍناما ةعأـ ونیؼن ٌؼای وان ت٩ؼیـ ةً ٜمٲ آٌؿػنؼ ٌ انتٙاؿ
ػاوتنؼ تا این ػ٤رت ٌؼا ىای مـػٳ ٜاػی ا١٤انمتان ؿا ػؿ لٕض مٱی ٌ ةین املٱٱی ةافتاب
ػىؼ .آنيا ىمچنان اف ػ٤رت یٍناما ةعأـ مىٍؿت ػؿاؿتتآ ةا تاله ىای ٌٱض لتایي ةً
ٜمٲ آٌؿػنؼ .یک تن اف فنؼانیان اف مصتن ٌالیت تعاؿ چنین وکایت ػاوت:

اورتاک کننؼگان ةٱنؼ ةـػن لٕض آگاىی مـػٳ اف ش ٧ٍ٩ةرشی فنان اف ػیؼگاه الالٳ ٌ
ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا گاٳ ىای اؿفنؼه ػؿ کاىي ظىٍنتىا ػؿ ةـاةـ فنان ٌ ؿیىً کن لافی
ؿٌه ىای ناپمنؼ لنتی ػانمتنؼ .یک فنؼانی فن ػؿ مصتن ٌالیت تعاؿ چنین گ٥ت:
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تٍا ٪٤کٱی ٌذٍػ ػاوت کً مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ پایان یاةؼ ٌ کمانیکً ػؿ نْ٩
ش ٧ٍ٩ةىــ ػلت ػاؿنؼ ةایؼ مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ ةگیـنؼ .تاکیؼ آنيا این ةٍػ کً ةً
ػاػگاه کىانیؼن ٜامٱین ٌ مـتکتین تنيا ةا ػاونت اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی نیـٌمنؼ،
و٥ا ٌ ٣ممت٩ٲ امکان پؾیـ الت .یک کاؿمنؼ فن کمیمیٍن ممت٩ٲ انتعاةات ػؿ ٌالیت
تعاؿ گ٥ت:

ةً ةاٌؿ مـػٳ شاکمیت ٨انٍن و٥ا٤یت ٌ الت٩الٯ اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی الفٳ ٌ مٱقٌٳ
یک ػیگـ انؼٔ .ت ٪نٙـ آنيا٨ ،انٍن ةایؼ ةا متامی ا٤ـاػ ذام ًٝةـظٍؿػ یکمان ػاوتً ةاوؼ
ٌ اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ٤ماػ اػاؿی ؿا افةین ةربنؼ .آنيا اف ٤ماػ گمرتػه ػؿ لکتٍؿ
ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی تعاؿ انت٩اػ کـػنؼ .یک فنؼانی مـػ ػؿ مصتن تاٰ٩ان چنین گ٥ت:
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مـػٳ تعاؿ پیىنياػ منٍػنؼ کً ممت٩ٲ لاظنت اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ،آٌؿػن اٌالشات
ػؿ این لکتٍؿ ٌ التعؼاٳ ا٤ـاػ ةا ک٥ایت ٌ تٍامننؼ ػؿ ؿلیؼگی ةً این مىکالت ظیٱی
مٍجـ پنؼاوتً میوٍػ .ةـظی اورتاک کننؼگان ةـ التعؼاٳ فنان ػؿ اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ
ّ٨ائی لایـ لکتٍؿىا ٌ ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی ةیىرت ةـای فنان ػؿ لکتٍؿ ػٌٰتی تاکیؼ
ػاوتنؼ فیـا ةً ةاٌؿ آنيا فنان کمرت آٍٰػه ةً ٤ماػ ىمتنؼ .یک تن اف مصٍٱین پٍىنتٍن اف
ويـ تاٰ٩ان اینٍٕؿ ا٘ياؿ نٙـ منٍػ:

اىالرات ظؼ مىؼا های والیتی ىلس و ةؽنامه ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان :اورتاک
کننؼگان اف کاؿ کـػ ىای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٔی این لاٯىا ٌ ػلت آٌؿػ ىای وان ػؿ
این ٌالیت ٌ ػؿ کٲ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان انت٩اػ مینمٍػنؼ .ةً ةاٌؿ آنيا،
وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ممت٩النً ٜمٲ منیمنایؼ ٌ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةـ متامی ٤یٍٱً ىای
وان اٜامٯ نٍ٥ؽ مینامینؼ .مقیؼ ةـ آن ،وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ظًٍٍ شٲ وکایات اػ٠اٳ
وؼگان کمرت کاؿ کـػه الت .یک مٝٱم فن اف ويـ تاٰ٩ان ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

ظٍالت مـػٳ تعاؿ این ةٍػ کً ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ةایؼ اٌالشات
ةٍذٍػ آیؼ ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌصٲ ممت٩ٲ وٍػ تا ةمیاؿی اف وٍؿویان ةً ؿٌنؼ ٌٱض
ةپیٍنؼنؼ ٌ کمانیکً ةً این ؿٌنؼ میپیٍنؼنؼ اف این ؿٌنؼ ةً ن ٞ٥ظٍػ لٍء الت٥اػه
ننامینؼ".
تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی :ػؿ ذـیان ؿٌنؼ مىٍؿتی ،ةاٌؿ مـػٳ ةـ این ةٍػ کً
ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی ،ةيتٍػ ٌ گمرته وتکً ىای آمٍفوی ٌ انکىاٌ ٣الیت ٍٜامٲ
ميمی ػؿ تامین ٌٱض ػؿ ٌالیت تعاؿ میةاوؼ .ػؿ ؿاةًٕ ةا اىمیت ٤ـٌت ىای کاؿی،
یک ظانم ظانً اف ٌٰمٍاٰی ةياؿک چنین گ٥ت:
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ةاٌؿ مـػٳ این ةٍػ کً ٩٤ـ ةایؼ اف میان ةـػاوتً وٍػ ٌ تنيا ةا انکىاٌ ٣الیت ٌ اف ؿاه
ىای ةٍذٍػ آمؼن ٍٜایؼ مصٱی این کاؿ ممکن میةاوؼ .ت٩اِای آنيا این ةٍػ کً رسمایً
گؾاؿی ٌ ٤ـٌت ىای کاؿی ةـای مـػٳ ػؿ کٲ ٌ ةٍٍؿت مىعَ ةـای فنان ٌ ذٍانان
٤ـاىم گـػػ.
تىحه ةه فعالین ىلس :مـػٳ ػؿ ٌالیت تعاؿ ت٩اِا منٍػنؼ کً الت٥اػه اف میکانیقٳىا ٌ
ٝ٤اٰین مصٱی میتٍانؼ ػؿ آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات ػامئی ػؿ ٌالیت ممؼ مٍا ٞ٨وٍػ .تاکیؼ آنيا
این ةٍػ کً ةقؿگان مصٱی ،اّٜای ذام ًٝمؼنی ،ؿىربان مؾىتی ٌ مٝٱمین میتٍاننؼ ن٩ي
ميمی ػؿ ؿ٤ ٞ٤اٌٱً میان مـػٳ ٌ ػٌٰت ای٥ا مناینؼ ٌ ةا ا٨ؼامات اٜتامػ لافی ما میتٍانیم
ٌٱض ؿا ػؿ این ٌالیت ةـ٨ـاؿ مناییم .التؼالٯ آنيا این ةٍػ کً ؿٌنؼ ٌٱض ةایؼ ةـظالتً اف
مصٲ ةاوؼ ٌ ٝ٤اٰین ميم مصٱی ةایؼ ةعىی اف کٲ ؿٌنؼ ٌٱض ةاونؼ .مـػٳ ظٍاىان اورتاک
ا٨ٱیتىا ػؿ این ؿٌنؼ نیق ةٍػنؼ .یک اورتاک کننؼه مـػ اف ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ةيا ٌ اٰؼین
چنین گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم:
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مـػٳ یک لٱمٱً پیىنياػات ٜمٍمی ٌ مىعَ ؿا
ةً منٍٙؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت تعاؿ اؿائً منٍػنؼ .آنيا مٍاؿػ ؽیٲ ؿا پیىنياػ
منٍػنؼ:
صلع فالذ متامی ملینهها و تلىیت نیؽوهای امنیتی ملی افغان )1( :ػٌٰت ةایؼ متامی
مٱیىًىا ؿا ظٱ ٞلالس منایؼ٤ ،ـ ٧منیکنؼ کً آنيا ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةاونؼ ٌیا ٠یـ ٨انٍنی.
ؿٌنؼ ظٱ ٞلالس ةایؼ ةً ناٳ نتاوؼ ةٱکً ةایؼ نیـٌمنؼ ٌ ٤ـاگیـ ةاوؼ ٌ ىیچ ٤ـمانؼه مٱیىً
ٌ ا٤ـاػ تصت امـه ممٱض ةا٨ی مناننؼ .ؿٌنؼ ظٱ ٞلافی گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
(ػایاگ) اػامً پیؼا کنؼ؛ ( )2شکٍمت مصٱی ذيت آٌؿػن ٌٱض ػؿ لاشات نتایؼ ةً ػالالن
مصٱی ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان اتکاء کنؼ)3( .ػٌٰت ةایؼ شاکمیت اه ؿا ػؿ متامی ن٩آ
ٌالیت تعاؿ گمرته ػىؼ؛ ( )4ةـای فػٌػن ٤ماػ اػاؿی اف تىکیالت پٍٰین مٱی ا١٤ان
ةایؼ تاله ٌٍؿت گیـػ ٌ ا٤ـاػ کً ػؿ این ٜـًٌ ػلت ػاؿنؼ ةایؼ مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ
ةگیـنؼ؛
تلىیت راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فقاظ )1( :لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ةایؼ ممت٩ٲ ةاوؼ ٌ
ػالالن مصٱی ٨ؼؿت نتایؼ ةـ آن اٜامٯ نٍ٥ؽ منایؼ؛ (٤ )2ماػ اػاؿی ػؿ لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ
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ّ٨ائی ةایؼ ظامتً پیؼا کنؼ .نٙاؿت ةیـٌنی ػؿ این فمینً نیاف الت تا کمانیکً ػؿ این
فمینً ػلت ػاؿنؼ مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ ةگیـنؼ؛
ؼفیعگی ةه تنه های كىمی و فیافی )1( :تالهىا ةایؼ ةً منٍٙؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ تني ىای
ٍ٨می کً ؿیىً لیالی ػاؿنؼ ٌٍؿت ةگیـػ؛ ( )2ؿلیؼگی ةً ممائٲ فمین میتٍانؼ لتث
شٲ ٌ ٍ٤ٲ ةّٝی منافٜات ٍ٨می ػؿ ٌالیت تعاؿ گـػػ؛ ( )3ا٨ٱیتىا ةایؼ ليم الفٳ ػؿ
شکٍمت مصٱی ػاػه وٍنؼ.
اىالرات ظؼ مىؼای والیتی ىلس و ظؼ متامی ؼونع ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان)1( :
ػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ اٌالشات ةً ٜمٲ آیؼ ٌ وٍؿا ةایؼ ممت٩النرت ٜمٲ منایؼ؛ ()2
وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ فیـ نٍ٥ؽ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٜمٲ ننامیؼ ٌ آنيا ةایؼ کاؿ ىای
ظٍػ ؿا مٕاة ٪ةا ٔـفاٰٝمٲ وان انراٳ ػىنؼ؛ ( )3اف ػاػن ٌٜؼه ىای ٠ٱٖ ةً اػ٠اٳ
وؼگان ذٱٍگیـی ٌٍؿت گیـػ ٌ تٍٝ٨ات آنيا ةایؼ تا آن لٕض نـلؼ کً تص ٪٩آن مىکٲ
ةاوؼ؛ ( )3ؿٌنؼ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ةایؼ ٍٔؿی اٌالس گـػػ کً اػ٠اٳ وؼگان
نتٍاننؼ اف ؿٌنؼ لٍء الت٥اػه مناینؼ.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و پایان ظاظن ةه معافیت اؾ مخاؾات )1( :ػٌٰت ةایؼ
شاکمیت ٨انٍن ؿا تٍ٩یت منایؼ ٌ ٨انٍن ةایؼ ةاالی ىمً ةٍٍؿت یکمان تٕتی ٪گـػػ؛ ()2
مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ ظامتً یاةؼ ٌ کمانیکً مـتکث ذنایت وؼه انؼ ةایؼ ةً ٜؼاٰت
کىانیؼه وٍنؼ؛ (ٜ )3ؼاٰت انت٩اٰی ةایؼ ٜمٱی گـػػ؛ ( )4ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ ةا ؿاه انؼافی
کمپاین ىای آگاىی معتٱ ٦تـٌیز ػاػه وٍػ .ؿٌه ىای لنتی نا پمنؼ ةایؼ اف میان
ةـػاوتً وٍنؼ؛
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :اػ٠اٳ وؼگان ةایؼ ٤ـٌت ىای کاؿی ػاوتً
ةاونؼ ٌ لاشات وان نیق انکىا ٣یاةنؼ؛ ( )2ا٨ٱیتىا ةایؼ ػؿ پـٌژہ ىای انکىا٤ی ػؿ
نٙـ گـ٤تً وٍنؼ؛ ( )3مکاتث ةیىرت گىایي یاةنؼ ٌ کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً کً ٤ٱز الت
ةایؼ ةيتٍػ پیؼا کنؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ة١الن ةً شیخ ةعىی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض
کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ  11نياػ
ٌ وتکًىا ی ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ مىٍؿت ةا
ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض ةـای ىـ
ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه ٌ اف ٔـی 7 ٪ةصخ متمـکق گـٌىی ،رسٌی نٙـیات ٌ
مٍاشتً ىای مرشس ةا وامؿی اف کاؿونالان ،م٩امات مصٱی ٌ ،مناینؼگان لافمان ىای ٠یـ
ػٌٰتی کً ػؿ لاشً ٌٱض ٌ مٍاٰصً ٝ٤اٯ میةاونؼ ،ةافتاب میػىؼ .این گ٥تگٍىا ػؿ
ٌالیت ة١الن ةا ت٩ـیتاً  2۱8ن٥ـ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝکً وامٲ ةقؿگان ٍ٨میٜ ،ٱامی
ػینی ،اػ٠اٳ وؼگان (ذنگرٍیان الت ٪شقب الالمی ٌ ٔاٰث) ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنی،
ش ٧ٍ٩ػانان ،ػىا٨ین ،ػانىرٍیان مکاتث ٌ مصٍٱین ػانىگاه ىا ،مٝٱمین ،ظانم ىای
ظانً ،مٝٱٍٰین ٌ مناینؼگان ا٨ٱیت ىای ٍ٨می (ٍ٨ٳ گٍذـ) کً ػؿ ٌالیت ة١الن ةٍػٌةاه
ػاؿنؼ ،ؿاه انؼافی گـػیؼ.
ىؼ ٣این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اؿائً تصٱیٲ ٌاٝ٨تینانً اف ٍٜامٲ مصٱی ذنگ ػؿ
ٌالیت ة١الن ٌ ونالائی ؿاه شٲ ىای منالث ةـای تامین ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ این
ٌالیت میةاوؼ.

 .2فاصتاؼ حغؽافیایی و تؽکیث حمعیتی والیت:
ٌالیت ة١الن ةا  171۱9کیٱٍمرت مـة ٞمماشت ػؿ شٍفه وامٯ رش ٧کىٍؿ مٍٝ٨یت ػاوتً
کً شٍفه ىای مـکقی ،وامٰی ٌ ،وامٯ رش٨ی ؿا ةا ىم ٌٌٲ میکنؼٌ .الیت ة١الن ػاؿای
ٌٰ 15مٍاٰی ةٍػه کً پٱعمـی مـکق آن میةاوؼ؛ این ٌٰمٍاٰی ىای ٜتاؿت اف ة١الن ذؼیؼ،
نيـین ،ظٍلت ،ػٌوی ،تاًٰ ٌةـ٤ک ،ػىنً ٍ٠ؿی ،ةٍؿکً ،ظنران٤ ،ـنگ ،پٲ شٍاؿ ،ةنٍ،
ػه ٌالس ،ذٱگً ٌ گؾؿگاه نٍؿ میةاونؼ.
ذمٝیت این ٌالیت ت٩ـیتاً یک میٱیٍن تن تعمین وؼه الت .پٱعمـی مـکق این ٌالیت
ةٍػه کً ت٩ـیتاً  15۱۱۱۱ذمٝیت ػاؿػ .تاذیکىا اکرثیت (ت٩ـیتاً  59ػؿٌؼ) ذمٝیت این
ٌالیت ؿا تىکیٲ ػاػه ٌ پىتٍنىا ةقؿگرتین ا٨ٱیت (ت٩ـیتاً  2۱ػؿٌؼ) این ٌالیت
میةاونؼ .ىقاؿهىا (ویٝیان ةً ومٍٯ وی ًٝالامٜیٱیً) شؼٌػ  15-14ػؿٌؼ ٌ اٌفةیکىا
شؼٌػ  6-5ػؿٌؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ میػىنؼ .تاذیکىا ػؿ متاٳ منأٌ ٪الیت
لاکن ةٍػه ،اکرثیت پىتٍنىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ٌ ىقاؿهىا ٜمؼتاً ػؿ ٌٰمٍاٰی
ىای ػٌوی ٌ تاًٰ ٌ ةـ٤ک فنؼگی میکننؼ .ذمٝیت اٌفةیکىا ٜمؼتاً ػؿ ٌٰمٍاٰی ةٍؿکً
ةٍػٌةاه ػاؿنؼ .ة١الن پن اف ةؼظىان ػٌمین ٌالیت الت کً ةیىرتین تٝؼاػ ویًٝ
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الامٜیٱیً (ت٩ـیتاً  4۱۱۱۱ن٥ـ) ٌ وامؿی اف ا٨ٱیت ٍ٨ٳ گرـ (ت٩ـیتاً  4۱۱۱ن٥ـ) ؿا ػؿ ظٍػ
ذا ػاػه الت.
گؽاینات فیافی و امنیتی :ماىیت ناامنی ػؿ ىـ ٌٰمٍاٰی ٌالیت ة١الن ٤ـ ٧میکنؼ.
لاشات پىتٍن نىین (ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ٌ منأ ٪ػنؼ ٍ٠ؿی ٌ ػنؼ وياب اٰؼین،
ٌٰمٍاٰی پٱعمـی) اف لاٯ  2۱1۱-2۱۱9ةؼینمٍ  -فمانی کً ٔاٰتان ػؿ این لاشات نٍ٥ؽ
کـػنؼ  -اف اجـ ٝ٤اٰیت ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت متاجـ وؼه الت؛ ٝ٤اٰیت ىای این ٜنارص
٨مامً ناوی اف اجـ ناؿِایتی ٤ـمانؼىان ظٱ ٞلالس وؼه ٌ ةیکاؿ شقب الالمی اف ػٌٰت
میةاوؼ .وامؿی اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف اجـ ٜمٱیات ىای مٍ ٪٤نیـٌ ىای نٙامی ةین
املٱٱی اف ةین ؿ٤تنؼ .متٝا٨تاً پٍٰین مصٱی ا١٤ان تىکیٲ ٌ کنرتٌٯ ةـظی اف این لاشات ؿا
کً ةیىرتینً ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای نا امن ة١الن ذؼیؼ ٌ ػىنً ٍ٠ؿی 141ةٍػ ،ؿا ػؿ اظتیاؿ
گـ٤تنؼ .اٌِا ٛػؿ ٌٰمٍاٰی اٌفةیک نىین ةٍؿکً وکننؼ ةا٨ی مانؼه الت؛ اکرث وٍؿویان
این ٌٰمٍاٰی ؿا گـٌه ىای ا٤ـأی کٍچک ذنؼهللا تىکیٲ میػىؼ کً تصت شامیت
نيّت الالمی افةکمتان ٨ـاؿ ػاؿنؼ .تيؼیؼات ٜمؼه امنیتی ػؿ لاشات تاذیک نىین
ماننؼ ٌٰمٍاٰی ىای ػؿه انؼؿاب ،نيـین ٌ ذٱگً ؿا شٍّؿ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
تىکیٲ میػىؼ .اکرث ٤ـمانؼىان ػؿ این ٌٰمٍاٰیىا نياػی ىای مٍافی ؿا ایراػ کـػه انؼ
کً اػاؿات ػٌٰتی ؿا ةا چاٰي مٍاذً لاظتً الت .ةاٌؿىا متنی ةـ مٝا٤یت اف مرافات
ةـای ذنایتکاؿان ٌ ؿٌاةٖ آنان [ذنایتکاؿان] ةا م٩امات پٍٰین ٌٰمٍاٰی ةاٜخ تّی٦
ةیىرت مرشٌٜیت ػٌٰت وؼه التٌ .الیت ة١الن ةً ٜنٍان گؾؿگاه ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ةً
تاذکمتان ،ىمٍاؿه ةا چاٰي ىای ؿٌةـٌ ةٍػه التٜ .ؼٳ تٍانایی یا ٜؼٳ اؿاػه م٩امات
ٌالیتی ةـای ؿلیؼگی مٍجـ ةً این مّٝٲ ةاٜخ وؼه تا این م٩امات اکرثا ً متيم ةً ػظاٰت
ػؿ تراؿت مٍاػ معؼؿ وٍنؼ.
ّ٤ای لیالی ػؿ ٌالیت ة١الن انٝکاك ػىنؼه تـکیث ٍ٨می این ٌالیت میةاوؼ؛ ٍٔؿی
کً ػؿ لایـ ن٩آ کىٍؿ نیق مٝمٍٯ الت ،اکرث اشقاب لیالی ةً الاك مٍٍِٜات ٍ٨می
ٝ٤اٰیت ػاؿنؼ چنانچً کً اکرثیت اّٜاء ٌ ىٍاػاؿان شقب ذمٝیت الالمی ؿا کً ٍ٨ی
تـین شقب ػؿ ٌالیت ة١الن الت ،اکرثیت ٍ٨ٳ تاذیکىا تىکیٲ میػىؼ کً لاظتاؿ
شکٍمتؼاؿی مصٱی ؿا ػؿ کنرتٌٯ ػاوتً ٌ پمت ىای کٱیؼی امنیتی ٌ لیالی ؿا ػؿ اظتیاؿ
ػاؿنؼ .شقب الالمی ػؿ لاشات پىتٍن نىین چٍن ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ پـ ٔـ٤ؼاؿ ةٍػه
ٌ ةا شقب ٨ؼؿمتنؼ ذمٝیت ؿ٨اةت ػیـینً ػاؿػ .شقب پیٍنؼ مٱی کً ةیىرت ػؿ ٌٰمٍاٰی
141ػؿ لاٯ  ٌِٞ 2۱15امنیتی ة١الن ػؿ مرمٍ ٛاف اجـ انکىا٤ات من٥ی امنیتی ػؿ ٌالیت کنؼف متاجـ گـػیؼ ةً
ظًٍٍ اینکً ذنگيا ػؿ پٱعمـی ،ة١الن ذؼیؼ ،تاًٰ ٌ ةـ٤ک ات٥ا ٧ا٤تاػ ٌ ٌٰمٍاٰی ةٍؿکً تصت نٍ٥ؽٍ٨ی
معاٰ٥ین ةا٨ی مانؼ.
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وی ًٝالامٜیٱیً نىین ػٌوی پـ تصـک الت ٌ ىمچنان شقب ذنتي مٱی کً اکرث ػؿ
ٌٰمٍاٰی اٌفةیک نىین ةٍؿکً نٍ٥ؽ ػاؿػ ،اف ذمٱً اشقاب نمتتاً ٝ٤اٯ ػؿ ٌالیت ة١الن
مصمٍب میوٍنؼ.

 .3تزلیل ظؼگیؽیها و انىاع عىامل مناؾعه:
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ٜمؼتاً چياؿ نٍ ٛمناف ًٜؿا ػؿ این
ٌالیت ةـومـػنؼ کً ٜتاؿت اف وٍؿوگـی ةً ؿىربی ٔاٰتان ،منافٜات ٍ٨می میان اٍ٨اٳ
تاذیک ٌ پىتٍن ،منافٜات لیالی میان شقب ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمیٌ ،
منافٜات مصٱی میةانىؼ .ذقئیات ىـ نٍ ٛاف این منافٜات ؿا ؽی ًال ةً ةصخ میگیـیم.
مىؼمگؽی ةه ؼهربی ظالتان :ػؿ ذـیان نٙـ ظٍاىی ،اورتاک کننؼگان وٍؿوگـی ةً
ؿىربی ٔاٰتان ؿا ظىن تـین [نٍ ٛمناف ]ًٜػؿ این ٌالیت ٜنٍان کـػنؼ کً پن اف آن
ذنگرٍیان شقب الالمی ٌ ذنؼهللا ٨ـاؿ ػاؿنؼ .اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىای مـػٳ
ا١٤انمتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىممایً ةـای ةی جتات لاظنت
واىـا ىای کً وامٯ رش ٧ؿا ةً ذنٍب ٌٌٲ میکنؼ ٌ ً ٝ٤ال ممیـ اکامالت ٍٰژلتیکی
آیما ٣میةاونؼ ،ؿا ػٰیٲ ٜمؼه ػؿگیـی ىای ٝ٤ٱی ػؿ ٌٰمٍاٰی مـةًٍٔ وان ا٘ياؿ
منٍػنؼ .ةناةـین ،ةً نٙـ میؿلؼ کً ٔاٰتان ةً واىـاه کً پٱعمـی ؿا ةا کاةٲ ٌ کنؼف ٌٌٲ
میکنؼ ،ػؿ شاٯ پیرشٌی ىمتنؼ ٌ اف ىمین ؿٌ کاؿٌان ىای نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان
ةیىرت مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿ میگیـنؼ .آنىا امنیت ؿا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةٍؿکً ،ة١الن ذؼیؼ،
ػىنً ٍ٠ؿی ،تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌ ،ػٌوی معتٲ کـػنؼ .مـػٳ ىمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کً
نٍ٥ؽ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ ٔاٰتان ػؿ ةّٝی ٌٰمٍاٰیىا ٌ لاشات مىعٍی ةاٜخ ا٤قایي
نا امنیىا وؼه الت .یک ةقؿگ ٍ٨می ا٘ياؿ ػاوت:

مناؾعات كىمی :ػؿ ذـیان نٙـظٍاىی ىای مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان،
مـػٳ ػؿیا٤تنؼ کً ؿ٨اةت ىای ػیـینً میان ػٌ گـٌه ٍ٨می (تاذیک ٌ پىتٍن) منرـ ةً
ناامنی گمرتػه ػؿ این ٌالیت وؼه الت .اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً
وعٍیت ىای ةـذمتً تاذیک ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌلیٝاً مٍؿػ
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شامیت ٌ ىمکاؿی ٍ٨ٳ پىتٍن ٨ـاؿ ػاؿنؼ؛ ةناةـ این ةمیاؿی اف ٌٰمٍاٰی ىای پىتٍن
نىین پناىگاه ىای امن ةـای وٍؿویان ظٍانؼه میوٍػٜ .الٌه ةـ این ،اورتاک کننؼگان
ىمچنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً وعٍیت ىای متن٥ؾ تاذیک ػؿ مٍؿػ ػلت ػاونت ةـظی اف
چيـه ىای لیالی پىتٍن ػؿ ٨تٲ ىای ىؼ٤منؼ ا٠ٱث وعٍیت ىای پـ نٍ٥ؽ تاذیک ػؿ
این ٌالیت وک ػاؿنؼ .اف ذانث ػیگـ ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىای مـػٳ
ا١٤انمتان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ پىتٍنىا ٜمؼا ً ةً شاویً ؿانؼه میوٍنؼ؛ آنىا التؼالٯ میکننؼ
کً پمت ىای کٱیؼی امنیتی ٌ لیالی ٌالیت تٍلٖ تاذیکىا او١اٯ وؼه کً ةً نصٍی
میظٍاىنؼ پىتٍنىا ؿا ةً شاویً ؿانؼه ٌ ن٩ي آنىا ؿا ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ِٝی٦
لافنؼ .ةناةـ این تؼاٌٳ چنین تني ىای ٍ٨می ةین اٍ٨اٳ ؽکـ وؼه منافٜات ؿا ا٤قایي ػاػه
ٌ ةاٜخ اظالٯ ةیىرت امنیت میوٍػٍٔ .ؿی کً اف ٔـی ٪نٙـ ظٍاىی اف ا٨ىاؿ معتٱ٦
ذام ًٝمىعَ گـػیؼٌ ،الیت ة١الن واىؼ اظتال٤ات/ةی اٜتامػ ػیـینً میان اکرثیت
تاذیکىا ٌ ةقؿگرتین ا٨ٱیت (پىتٍن ىا) میةاوؼ .یک ةقؿگ ٍ٨ٳ تاذیک چنین گ٥ت:

ػؿ ذـیان نٙـ ػىی ،اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ىمچنان ا٘ياؿ کـػنؼ
کً مـکق ٌالیت ة١الن ت٩ـیتاً ػٌ ػىً ٨تٲ ةنا ةـ ا٤قایي نا امنیىا اف ٌٰمٍاٰی پىتٍن
نىین ة١الن ذؼیؼ ةً ٌٰمٍاٰی تاذیک نىین پٱعمـی منت٩ٲ وؼ کً این امـ ػٰیٲ ػیگـی
اػامً منافٜات ٍ٨می میان اٍ٨اٳ تاذیک ٌ پىتٍن میةاوؼ .یک ةقؿگ ٍ٨می پىتٍن اف
ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ چنین ا٘ياؿ ػاوت:

تنه های فیافی :ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کً
تني ىای لیالی میان شقب ذمٝیت الالمی کً اکرث اّٜای آن ؿا تاذیکىا تىکیٲ
میػىؼ ٌ شقب الالمی کً ا٠ٱث اّٜای آن ؿا پىتٍنىا تىکیٲ میػىؼ ،اف ذمٱً
ػؿگیـی ىای ذؼی ةٍػه کً این ٌالیت اف آن متاجـ میةاوؼ .اشقاب  ٧ٍ٤اٰؾکـ ػؿ ػٌؿان
ذياؿ (او١اٯ وٍؿٌی) ٌ پن اف آن ػؿ فمان شکٍمت مراىؼین اف ػیـ فمان مىٍ١ٯ
ػؿگیـی ٜٱیً یکؼیگـ ةٍػنؼ .اورتاک کننؼگان ا٤قٌػنؼ کً پن اف ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ،ظالء
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٨ؼؿت تٍلٖ ذمٝیت الالمی مـ ٍٛ٤وؼ ٌ این شقب تٍانمت کنرتٌٯ ظٍػ ةـ لاشات ؿا
اف ٔـی ٪اشـاف پمت ىای کٱیؼی ػٌٰتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ ٌٰمٍاٰی گمرته ةعىؼ .شقب
الالمی کً اف ٨ؼؿت ةً شاویً ؿانؼه وؼه ةٍػ ،ػؿ تاله ةـ٨ـاؿ ؿٌاةٖ ةا وٍؿویان ةـ آمؼ
تا این ٌالیت ؿا ةی جتات لاظتً ٌ ةؼین ٌلیٱً شقب ػؿ ا٨تؼاؿ ذمٝیت الالمی ؿا ػؿ
لٕض مصٱی ةا چاٰي ؿٌةـٌ لافػ .یک تن اف ژٌؿناٰمتان اف ويـ پٱعمـی چنین گ٥ت:

گقرتل عنارص ضع ظولت :اکرث اورتاک کننؼگان گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان مٍذٍػیت
ؿٌف ا٤قٌن گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا ةً ٜنٍان یک تيؼیؼ ةقؿگ ٤ـاؿاه ٌٱض ٌ امنیت
ػؿ این ٌالیت ظٍانؼنؼ .ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان نگـانی
ظٍػ ؿا ػؿ ؿاةًٕ ةً گـٌه ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اةـاف منٍػنؼ چنانچً کً شٍّؿ این گـٌهىا ةً
ٌیژه ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةنٍ ،پٲ شٍاؿ ،ػه ٌالس ،پٱعمـی ،ظٍلت ٌ ٤ـنگ ،نيـین ،ظنران
ٌ ة١الن ذؼیؼ ؿٌ ةً ا٤قایي الت.
ٜٱی اٰـ٠م اینکً اورتاک کننؼگان ا٤قایي کنرتٌٯ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةاالی
ٌٰمٍاٰی ىای نمتتاً امن ؿا نٍ ٛذؼی ػؿگیـی ظٍانؼنؼ ،آنان اف ػٌٰت مـکقی ظٍالتنؼ تا
ػؿ ؿالتای ظٱ ٢لالس لاظنت گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ا٨ؼامات ذؼی ؿا اتعاؽ مناینؼ.
یکنت اف مٝٱمین ٌٰمٍاٰی ػه ٌالس ٌالیت ة١الن چنین گ٥ت:

عىامل حنگ :ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مـػٳ ػؿگیـی ةً ؿىربی ٔاٰتان،
مٝا٤یت ذنایتکاؿان اف مرافات کً اف ٔـ ٣نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ٌٍؿت میگیـػ،
لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ٘یٍ٥ی ،پٍٰین مصٱی ا١٤ان ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی یا
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نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ ٩٤ؼان ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای نمٲ ذٍان ؿا ةً ٜنٍان ؿیىً
ىای اٌٱی ػؿگیـی ةـ ومـػنؼ .آنيا ىمچنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ػؿ شاٯ شارض ةیکاؿی
مىکٲ ةقؿگی الت کً ٤ـاؿاه امنیت ٨ـاؿ ػاؿػ چنانچً ٜنارص ِؼ ػٌٰت/گـٌه ىای ممٱض
٠یـ ٨انٍنی اف این ٤ـٌت الت٥اػه کـػه ٌ اکرث چنین ا٤ـاػ ةیکاؿ ؿا التعؼاٳ منٍػه انؼ.
مـػٳ مٝت٩ؼ ىمتنؼ کً پٍٰین مصٱی ا١٤ان تيؼیؼ ػیگـی الت کً ػؿ ةـظی مٍاؿػ شتی
ش ٧ٍ٩ةرشی ؿا ن ْ٩میکننؼ .یکنت اف ٝ٤اٰین ش ٧ٍ٩فن ػؿ پٱعمـی اینٍٕؿ ظأـ نىان
لاظت:

مـػٳ ىمچنان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ؿوٍه ٌ اظتالك ػؿ اؿگان ىای ٜؼٰی ٌ تٕتی٨ ٪انٍن یکی
ػیگـ اف ٍٜامٲ ناامنی ةٍػه ٌ ٤اٌٱً میان مـػٳ ٌ نياػ ىای ػٌٰتی مصٱی ؿا ا٤قایي
میؼىؼ .آنىا اواؿه کـػنؼ کً این پؼیؼه ا٤قایي یا٤تً ٌ شتی ةا گؾوت فمان نقػ م٩امات
ػٌٰتی ةً ٌیژه پٍٰین ،لاؿنٍاٰی ٌ٠یـه نيایت گمرته یا٤تً الت .یک  ٍّٜوٍؿای
انکىاٌٰ ٣مٍاٰی چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ظٍلتاؿ مرافات ٌ ةً مصاکمً کىانیؼن متاٳ مرـمین ةً ٌیژه ناّ٨ین
ش ٧ٍ٩ةىــ کً ػؿ کىتاؿ ا٤ـاػ مٱکی٠ ،اؿت ٌ آؽاؿ ٌ اؽیت مـػٳ ػلت ػاؿنؼ ،وؼنؼ .آنيا
ةا تٝرث اةـاف ػاوتنؼ کً چنین ا٤ـاػ ىنٍف ىم پمت ىای کٱیؼی ػٌٰت ؿا ػؿ اظتیاؿ
ػاوتً ٌ اف ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ةيـه میةـنؼ .یک ظانم منقٯ ػؿ ٌٰمٍاٰی ظنران
اینٍٕؿ ظأـ نىان لاظت:
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ػؿ ٍٔٯ ةصخىا ػؿ متاٳ ٌالیت ة١الن ،مـػٳ اف ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان
انت٩اػ کـػنؼ ٌ آن ؿا ةـای ةـ٨ـاؿی ٌٱض ٌ مٍاٰصً ٠یـ مٍجـ ظٍانؼنؼ .آنيا گ٥تنؼ کً اکرث
اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ فمان شکٍمت مراىؼین ٌ ؿژیم ٔاٰتان ػؿ ػؿگیـیىا ليم
ػاوتنؼ .یکی اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ گ٥ت:

مـػٳ ىمچنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةـنامً ىای پـٌلً ٌٱض ػؿ ة١الن اکرثا ً ػؿ م١ایـت ةا
ؿىنمٍػ ىای ٨ـاؿ ػاؿػ کً تٍلٖ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ٔـس وؼه الت .یک ژٌؿناٰمت چنین
ا٘ياؿ ػاوت:

142

اورتاک کننؼگان ىمچنان گ٥تنؼ کً ٌالیت ة١الن گؾؿگاه ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ةً تاذکمتان
ٌ افةکمتان میةاوؼ .آنان م٩امات مصٱی ٌ ػالالن ٨ؼؿت ػؿ ٌالیت ؿا ةً ػٰیٲ شامیت اف
این ٨اچا٨ربان مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ ػاػنؼ .ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ػٌوی اف رشکت ىای امنیتی
ظٌٍٍی ةً ٜنٍان معتٲ کننؼگان امنیت ٌ جتات واىـاه پٱعمـی–کاةٲ انت٩اػ کـػنؼ.
یکنت اف ةقؿگان ٍ٨می چنین ا٘ياؿ ػاوت:

 142ةً محاةً ةعىی اف ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ،ذنگرٍیان لاة ٪ایکً ذنگ ؿا متٍ ٦٨لاظتً٨ ،انٍن الالی
ا١٤انمتان ؿا ٨تٍٯ مناینؼ ٌ ػؿ لایً شاکمیت ٨انٍن ةا  ٕٞ٨مـاٌػه ةا معاٰ٥ین فنؼگی مناینؼ ةا مـػٳ وان یکرا
وؼه ٌ اف کمک ىای الفٳ تٝٱیمی ٌ کمث مياؿتىا ٌ نیق شامیت ىای امنیتی ةـظٍؿػاؿ میگـػنؼ .ةً ةـنامً
اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿای امنیت مٱی مـاذ ًٝوٍػ کً ػؿ اینرا ٨اةٲ ػلرتك الت :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ٍٔٯ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ،مـػٳ ىمٍاؿه ػؿ مٍؿػ منافٜات ةـظٍالتً اف ذنگ
ىای ػاظٱی ٌ ػؿگیـی ىای ةٝؼی میان ٔاٰتان ٌ ائتال ٣وامٯ ػؿ ٌالیت ة١الن ٌصتت
کـػنؼ .ػؿ ٜین فمان ،ناتٍانی نياػ ىای ػٌٰتی ػؿ امـ تإمین ٜؼاٰت ٌ انکىا ٌ ٣ىمچنان
ؿلیؼگی ةً وکایات مرشٌ ٛمـػٳ مٍٍِٜاتی ٨اةٲ تٍذيی ةٍػنؼ کً مکـؿاً تٍلٖ اورتاک
کننؼگان مٕـس وؼ .آنان ػؿگیـیىا ةً ؿىربی ٔاٰتان ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی،
پٍٰین مصٱی ا١٤ان ،ةیکاؿی ذٍانان ،مٝا٤یت اف مرافات ٌ تني ىای ٍ٨می ؿا منصیخ
ٍٜامٲ ٜمؼه نا امنی ٜنٍان کـػنؼ.
تلىیت نهاظ های امنیتی و رکىمتعاؼی :مـػٳ مىعٍاً ةً ناتٍانی نياػ ىای ػٌٰتی ٌ
اؿگان ىای امنیتی ةً ٜنٍان یک ٌاٝ٨یت اواؿه کـػنؼ کً منرـ ةً ٜؼٳ اؿائً ظؼمات مٍؿػ
نیاف گـػیؼ .ىـ چنؼ ٜامٲ ؽکـ وؼه نتیرًء ناامنی ٌ شٍّؿ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
الت ،ةا آني م مـػٳ اف ػٌٰت مـکقی انتٙاؿ ػاؿنؼ تا ةا این مٍٍِ ٛمتاؿفه کنؼ .وامؿی اف
٤ـمانؼىان گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ٌالیت ة١الن ةً ٌیژه ػؿه انؼؿاب اػاؿات
مٍافی ؿا ایراػ کـػه انؼ کً نياػ ىای ػٌٰتی ؿا ةا چاٰي ؿٌةـٌ لاظتً الت .مٝا٤یت
ذنایتکاؿان اف مرافات ٌ اؿتتآ آنيا ةا م٩امات پٍٰین ٌٰمٍاٰی ٌ ٌٰمٍاٯ ةاٜخ تّٝی٦
مرشٌٜیت ػٌٰت وؼه الت .یکنت اف مٝٱمین ٌٰمٍاٰی ػه ٌالس ػؿه انؼؿاب این چنین
ظأـ نىان لاظت:

یک ةقؿگ ٍ٨می اف منٕ ً٩ػنؼ وياب اٰؼین پٱعمـی ةا این مٝٱم اف ٌٰمٍاٰی ػه ٌالس
ىم نٙـ ةٍػ:

ه
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صلع فالذ گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی ظؼ این والیت :ةا تٍذً ةً ٌظامت اٌِا ٛامنیتی
ػؿ ػؿه انؼؿاب ٌ ػلت ػاونت گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ آفاؿ ٌ اؽیت مـػٳ ٌ ةا
ػؿنٙـ ػاوت مٍان٤ ٞـاؿاه پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ ممؼٌػ لاظنت مکـؿ ؿاهىا ةً مٍ٩ؼ
رس٨ت ،اورتاک کننؼگان پیىنياػ کـػنؼ تا گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ظٱ ٞلالس وٍنؼ.
ةً منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً چنین ٌِٝیت ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان پىنياػ کـػنؼ تا نیـٌ ىای
مٱی امنیتی ا١٤انمتان ةا ذنگ ا٤قاؿ ىای پیرش٤تً مريق گـػنؼ ،شاکمیت ٨انٍن تٍ٩یت ٌ
ٜؼاٰت انت٩اٰی تٕتی ٪گـػػ تا ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ذنایتکاؿان مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ
گیـنؼ .یکنت اف اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ػه ٌالس (ػؿه انؼؿاب) گ٥ت:

تؽوید رلىق ةرشٝ٤ :اٰین ش ٧ٍ٩ةرش ،مٝٱمین ٔت ً٩اناث ٌ ،ػاني آمٍفان ػؿ کٲ ػؿ
مٍؿػ ن ْ٩ؿٌف ا٤قٌن ش ٧ٍ٩ةرشی ٌ مىعٍاً ن ْ٩لیمتامتیک ش ٧ٍ٩فن اةـاف نگـانی
منٍػنؼ .آنيا ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرشی ٌ تتٝیْ ذنمیتی ؿا کً ٌالیت ة١الن ةً ٍٔؿ گمرتػه
ٌذٍػ ػاؿػ ،منصیخ مٍانٜ ٞمؼه ػؿ ةـاةـ ٌٱض ٌ جتات ٜنٍان کـػنؼ .اف ىمین ذيت ،یکنت
اف مٝٱمین فن اف ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ ؿٌی تإمین ش ٧ٍ٩ةىــ تإکیؼ کـػ:

مـػٳ ةاٌؿ ػاوتنؼ کً شکٍمتؼاؿی ظٍب ٌ اؿت٩ای ٘ـ٤یت نياػىا ٜامٲ کٱیؼی تـٌیز
ش ٧ٍ٩ةىــ ةٍػه کً این امـ منتز ةً ا٤قایي اٜتامػ مـػٳ ةاالی شکٍمت مصٱی وؼه ٌ
ةً ناؿِایتی ىای مـػٳ ٌ منافٜات ناوی اف اؿائً ظؼمات ِٝی ٌ ٦آٍٰػه ةً ٤ماػ نًٕ٩
پایان میگؾاؿػ .آنيا ٌ٨ای ٞتاجـ ةـانگیق ظىٍنت ٜٱیً فنان ػؿ ػٌؿ ػلت تـین ن٩آ
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ٌالیت (ماننؼ ٌٰمٍاٰی ىای نيـین ٌ ةٍؿکً) ؿا ةً ٜنٍان ػٰیٲ ٜمؼه ةـای ا٤قایي تني
ىا/اظتال٤ات اذتامٜی ةافگٍ کـػنؼ؛ ؿٌی این مٱصٍٗ ،آنان اف شکٍمت مصٱی ظٍالتنؼ تا
ػؿ ؿالتای تامین ٌ تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ ا٨ؼاٳ منٍػه ٌ مصیٖ امن ؿا ةـای فنانی کً
میتٍاننؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات کمک کننؼ٤ ،ـاىم لافػ .یک ژٌؿناٰمت اف ويـ پٱعمـی
چنین گ٥ت:

ؼفیعگی ةه تنه های كىمی میان اكىام تاحیک و پنتىن :اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً تني
ىای ٍ٨می میان تاذیک (ذمٝیت اکرثیت ػؿ ٌالیت) ٌ پىتٍن (ةقؿگرتین ا٨ٱیت ػؿ
ٌالیت) ػؿ این ٌالیت ةیىرت مصمٍك میةاوؼ چنانچً کً تٝؼاػ ٨اةٲ مالش ًٙاف
٤ـمانؼىان الت ٪ذياػی تاذیک کً ػؿ ػىً  199۱ػؿ م٩اٌمت ٜٱیً ٔاٰتان ػظیٲ ةٍػنؼ،
ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ؿا ةً ٜنٍان میکانیقمی شماب میکننؼ کً فمینً ؿا
ةـای نٍ٥ؽ ٍ٨ٳ ؿ٨یث ٌ معاٰ٥ین لنتی وان ػؿ شکٍمت مصٱی ٤ـاىم میلافػ .آنيا
ىمچنان وٍؿویان تصت شامیت پىتٍنىا ؿا ػؿ ٩ٜث تـٌؿ ىای ىؼ٤منؼ ت٩ـیتاً ىمً
وعٍیت ىای متن٥ؾ تاذیک ػؿ این ٌالیت میػاننؼ .اورتاک کننؼگان پىتٍن اف تاذیکىا
انت٩اػ کـػنؼ کً ا٨ٱیتىا ؿا ػؿ این ٌالیت منقٌی لاظتً تا پمت ىای کٱیؼی ؿا ػؿ
شکٍمت مصٱی اشـاف مناینؼ .آنان ىمچنان تٝؼاػی اف وعٍیت ىای تاذیک ؿا ةـای پناه
ػاػن ناّ٨ین ٌ مرـمین کً ػؿ ذـایم لیمتامتیک ٌ ٝ٤اٰیت ىای تعـیتی ػلت ػاؿنؼ،
انت٩اػ کـػنؼ .این اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً وامؿی اف گـٌه ىای ممٱض ٠یـ
٨انٍنی کً ةاؿىا مرشٌٜیت ػٌٰت ؿا ػؿ لٕض مصٱی (ػؿه انؼؿاب) ةً چاٰي کىیؼه انؼ،
اف ٔـ ٣وعٍیت ىای متن٥ؾ ٌ کٱیؼی ػالالن ٨ؼؿت تاذیک شامیت میوٍنؼ .ةا تٍذً ةً
ٌاٝ٨یت ىای  ٧ٍ٤اٰؾکـ ،وامؿ فیاػی اف اورتاک کننؼگان شٲ ٌ ٍ٤ٲ لیالیٜ ،ؼاٰت
اذتامٜی ٌ ؿلیؼگی ػؿلت ةً تني ىای ٍ٨می ؿا پیىنياػ منٍػنؼ .یکنت اف ةقؿگان ٍ٨می
اف ٌٰمٍاٰی ة١الن ذؼیؼ این چنین گ٥ت:
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اىالذ فاصتاؼ مىؼای والیتی ىلس :تٝؼاػ ٨اةٲ مالش ًٙاف اورتاک کننؼگان نگـانی وان ؿا
متنی ةـ ةیٕـ٤ی اّٜای وٍؿا ٌالیتی ٌٱض اةـاف منٍػنؼ؛ آنان التؼالٯ کـػنؼ کً اکرث
اّٜای وٍؿا ٌالیتی ٌٱض ؿا ٤ـمانؼىان الت ٪ائتال ٣وامٯ تىکیٲ میػىؼ کً ػؿ اٌاظـ
ػىً  199۱ػؿ ػٌؿهء م٩اٌمت ٜٱیً ؿژیم ٔاٰتان ليیم ةٍػنؼ .آنىا ا٤قٌػنؼ کً وٍؿویان
ٔاٰث ةاالی ؿ٨تای لنتی وان کً ػؿ شاٯ شارض ؿىربی ؿٌنؼ ٌٱض ؿا ػؿ این ٌالیت ةً
ٜيؼه ػاؿنؼ ،اٜتامػ منیکننؼ.
یک ةقؿگ ٍ٨می اف ة١الن ذؼیؼ اینٍٕؿ گ٥ت:

مامل فاصنت علامء ،ةؿؼگان كىمی و حامعه معنی ظؼ پؽوفه تيمیم گیؽی های مزلی:
وامؿی اف اورتاک کننؼگان ؿٌی وامٲ لاظنت ٜٱام ،ةقؿگان ٍ٨می ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ
پـٌلً تٍمیم گیـی ىای شکٍمت مصٱی تإکیؼ منٍػه ا٤قٌػنؼ کً ػٰیٲ ا٤قایي
ظىٍنتىا ٌ ػؿگیـی ٜؼٳ ليم ػاػن وعٍیت ىای ةـذمتً ػینی (ٜٱامء) ،ةقؿگان ٍ٨می
ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ پـٌلً ميم لیالی ماننؼ گ٥تگٍ ىای ٌٱض میةاونؼ؛ این اورتاک
کننؼگان گ٥تنؼ کً ٜٱامی ػینی ،ةقؿگان ٍ٨می ٌ ذام ًٝمؼنی میتٍاننؼ ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ
ؿاِی لاظنت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةـای پیٍلنت وان ةً ؿٌنؼ ٌٱض ای٥اء مناینؼِ .مناً ،آنىا اف
شکٍمت مصٱی ظٍالتنؼ تا نٙـیات ٌ ػیؼگاه ىای وان ػؿ مٍؿػ ٌٱض ٌ امنیت ؿا مؼنٙـ
گیـػ .یک مٝٱم اف ٌٰمٍاٰی ػٌوی گ٥ت:

تزلم تىفعه احتامعی اكتياظی :مـػٳ ةً ات٥ا ٧آؿاء گ٥تنؼ کً ت١ییـات ٌ ةيتٍػ انکىا٣
اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ػؿ ة١الن ّ٤ا ؿا ةـای تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ لاشً مماٜؼ میلافػ.
آنان گ٥تنؼکً ٤ـٌت ىای و١ٱی ،کاىي ٩٤ـ ٌ تميیالت ةيرت آمٍفوی ن٩ي کٱیؼی ؿا ػؿ
ةا جتات لاظنت این ٌالیت ةافی کـػه ٌ مان ٞپیٍلنت ذٍانان ةا وٍؿویان میوٍػ .یکنت اف
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ٜاملان ػین ػؿ پٱعمـی ػؿ شاٰیکً اف ٤ـاىم آٌؿی ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای ذٍانان شامیت
میکـػ ،چنین ا٘ياؿ ػاوت:

 .5پیننهاظات:
پیىنياػات اورتاک کننؼگان ػؿ کٲ ةً چياؿ ػلتً ؽیٲ ت٩میم میوٍػ:
الف .اىالذ تنکیل کمیته والیتی ىلس )1( :اف آن ذاییکً اکرث اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض
ؿا ٤ـمانؼىان الت ٪نیـٌ ىای ائتال ٣وامٯ تىکیٲ میػىنؼ ٌ اف ٔـ ٣اورتاک کننؼگان
گ٥تگٍ ىای ٌٱض ا١٤انمتان ةیٕـ ٣ةً وامؿ منیؿٌنؼ ،آنيا پیىنياػ منٍػنؼ کً چنین
اوعاً ةا وعٍیت ىای متن٥ؾ ٌ ةیٕـ ٣کً ػؿ ذنگىا ٜٱیً ٔاٰتان ػؿ اٌاظـ ػىً
 199۱ػلت نؼاوتنؼ ،تٍٝیْ وٍػ.
( )2ةً ومٍٯ ٜٱامی ػینی ،فنانٝ٤ ،اٰین مؼنی ٌ ٌٱض فیـا اینيا میتٍاننؼ ن٩ي شیاتی
ایـا ػؿ فمینً اٜاػه ٌٱض ػایمی ػؿ ة١الن ای٥ا مناینؼ.
ب .رکىمتعاؼی صىب )1( :مـػٳ ةً شاکمیت ٨انٍن ٌ تٍ٩یت نياػ ىای ػٌٰتی ػؿ اؿائً
ظؼمات ةً مـػٳ ةً محاةًء ٜامٲ ميم ػؿ تامین ٌٱض اواؿه کـػنؼ؛ ( )2ػؿ ٜین فمان،
اورتاک کننؼگان ةـ وایمتً لاالؿی یا التعؼاٳ ةً الاك ٰیا٨ت ػؿ اؿگان ىای ػٌٰتی تاکیؼ
منٍػنؼ .آنىا ةً این مٍٍِ ٛمنصیخ ٜامٲ ػیگـی کً میتٍانؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات
ممؼ ٌا ٞ٨وٍػ ،اواؿه کـػنؼ؛ ( )3وامٲ لاظنت ٜٱامی ػینی ،فنان ٌ نياػ ىای ذامًٝ
مؼنی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض چنانچً اورتاک کننؼگان ػؿ ٍٔٯ ةصخىا اؽٜان ػاوتنؼ کً ٜٱامی
ػینی ٌ فنان کً ن٩ي شیاتی ؿا ػؿ تإمین ٌٱض ػٌامؼاؿ ػؿ کىٍؿ ةافی مناینؼ؛ ( )4ؿاه
انؼافی انتعاةات آفاػ ٌ ٜاػالنً ٌ ؿلیؼگی ةً تني ىای ٍ٨می (میان تاذیک ٌ پىتٍن) ؿاه
شٲ ػیگـی ةٍػه کً اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ تا اتصاػ میان اٍ٨اٳ معتٱ ٦کً ػؿ
این ٌالیت فنؼگی ػاؿنؼ ،تصکیم یا٤تً ٌ مان ٞلٍء الت٥اػه وٍؿویان اف چنین تنيىا اف
ٔـی ٪تصـیک یک ٍ٨ٳ ٜٱیً ٍ٨ٳ ػیگـ گـػػ؛
ج .تخهیؿ نیؽو های ملی امنیتی افغان )1( :تريیق نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان (اؿػٌی
مٱی ا١٤انمتان ،پٍٰین مٱی ا١٤انمتان ٌ امنیت مٱی ا١٤انمتان) یکی ػیگـ اف ممائٱی
الت کً تٍلٖ مـػٳ مٕـس وؼ کً میتٍانؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت کمک
منایؼ.
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( )2ػٌٰت ةایؼ اتکای ظٍػ ؿا ةً گـٌه ىای ٠یـ ٨انٍنی ممٱض ظامتً ةعىؼ.
ظ .صلع فالذ گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی )1( :ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
کً ةاٜخ اظالٯ امنیت ػؿ اکرثیت ٌٰمٍاٰی ىای نمتتاً آؿاٳ وؼه ٌ مرشٌٜیت ػٌٰت ؿا ةً
چاٰي میکىنؼ ،اف ٔـ ٣اورتاک کننؼگان ةً ٜنٍان ٜامٲ اٌٱی تامین ٌٱض ػٌامؼاؿ ػؿ
این ٌالیت وناظتً وؼ.
ه .تؽوید رلىق ةرش)1( :تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ کً ظىٍنت ٜٱیً فن ؿا پایان ػاػه یک
مصیٖ ٌٱض آمیق کً ػؿ آن فنان ةتٍاننؼ ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ليم ةگیـنؼ؛ ( )2تٕتی٪
ٜؼاٰت انت٩اٰی یا ةً مصاکمً کىانیؼن ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ کً ذنایتکاؿان ٌ ناّ٨ین نتایؼ
اف ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ممت٥یؼ وٍنؼ؛ ( )3اّٜای پٍٰین مصٱی ٌ گـٌه ىای ٠یـ
٨انٍنی ممٱض ةایؼ ػؿ ةـاةـ ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ پالعگٍ وؼه ٌ ظٱ ٞلالس وٍنؼ
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةً الاك نٙـیات ٌػیؼگاه ىای  263تن اف ةاونؼگان ٌالیت
کنؼف ،تيیً گـػیؼه الت کً ػؿ ةصخ ىای گـٌىی ،گ٥تگٍىای ٤ـػی ٌ نٙـلنری کً ػؿ
ذـیان ةـنامً ىای گ٥تگٍی مـػمی ػؿ ٌالیت کنؾؿ تؼٌیـ گـػیؼه ةٍػ ،اورتاک ٌؿفیؼه
ةٍػنؼ .شؼٌػ  1۱ةصخ گـٌىی ةااورتاک  178مـػ ٌ  85فن ػؿ ٌالیت کنؼف تؼٌیـ گـػیؼ.
مىمٍٰین این متاشخ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝةً ومٍٯ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ،ظانم
ىای ظانً ،مؼاٝ٤ین ش ٧ٍ٩ةرشٝ٤ ،اٰین ش ٧ٍ٩فنان ،کمتً کاؿان ،مٝٱمین ،واگـػان،
ػىا٨ین ،ةقؿگان ٍ٨ٳٜ ،ٱامء ػین ،ةیرا وؼگان ػاظٱیٍٜ ،ػت کننؼه ىا ،اّٜای وٍؿاىای
ٌٰمٍاٰیىا ٌ کاؿکنان ٌصی ةٍػنؼ .اف ذمٱً ى٥ت ٌٰمٍاٰی ٌالیت کنؼف ػؿ پنز ٌٰمٍاٰی
آن ةـنامً گ٥تگٍی مـػمی ةىکٲ ٤قیکی تؼٌیـ یا٤ت ،نٙـةً ػالیٲ ٌ مىکالت امنیتی ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای ػوت اؿچی ٌ چياؿ ػؿه این ةـنامً تؼٌیـ نگـػیؼ ،ويـٌنؼان این ػٌ
ٌٰمٍاٰی تٍانمتنؼ ػؿ ةـنامً گ٥تگٍی مـػمی ػؿ ويـ کنؼف اورتاک ٌؿفنؼ .ػؿ نتیرً
مناینؼه گان ى٥ت ٌٰمٍاٰی ٌالیت کنؼف تٍانمتنؼ ػؿ این ةصخ ىای گـٌىی شٍّؿ یاةنؼ.
این ةصخىا ةً ٜنٍان ةعىی اف گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ مـشٱً ػٌٳ ةـنامً
ٌٱض تٍلٖ کنرسلیٍمی متىکٲ اف 11لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ لٕض مٱی ػؿ مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ا١٤ان ػؿ
ٌ 34الیت کىٍؿ انراٳ وؼٌٍ ،ؿت گـ٤تً الت.

 .2منضيات والیتی :حغؽافیه ،حمعیت و ةقرت فیافی
کنؼف یکی اف ٌالیات الرتاتیژیک ػؿ فٌن وامٯ رش ٧الت ٌ منصیخ مؼظٲ ةً ٌالیت
تعاؿ ٌ ةؼظىان ٌ ىمچنان منصیخ مٝرب ةً ةافاؿ ىای آلیای میانً اف ٔـی ٪مـف مىرتک
ةا کىٍؿ تاذکمتان شایق اىمیت التٌ .الیت کنؼف ىم مـف ةا ٌالیات تعاؿ ،لمنگان ،ةٱغ
ٌ ة١الن الت.کنؼف ةا ػاونت فمین ىای فؿاٜتی یک فمانی شاٌٲ ظیقتـین ٌالیت ػؿ فٌن
وامٯ رش ٧مصمٍب میگـػیؼ .این ٌالیت ػاؿای  7،287کیٱٍمرت مماشت الت کً لً
چياؿٳ آن ؿا فمین ىای ىمٍاؿ ٌ 1۱ ٪آن ؿا اؿاِی کٍىمتانی ٌ یا نیمً کٍىمتانی تىکیٲ
میؼىؼ .این ٌالیت ػاؿای ى٥ت ٌاشؼ اػاؿی ةً ومٍٯ مـکق آن (ويـ کنؼف) میتاوؼ.
ذمٝیت این ٌالیت اِا ً٤اف یک میٱیٍن ن٥ـ تعمین وؼه الت .ويـ کنؼف مـکق این
ٌالیت ةٍػه کً ػؿ شؼٌػ  3۱۱،۱۱۱ن٥ـ ذمٝیت ػاؿػ .اٍ٨اٳ ٜمؼه لاکن این ٌالیت ؿا
پىتٍنيا ( ،)34٪تاذکيا (،)2۱٪افةکيا (،)18٪تـکمنيا ( ،)17٪ىقاؿهىا ( ٌ )1۱٪لایـ اٍ٨اٳ
( )1٪تىکیٲ میؼىؼ .شؼٌػ  69٪اف ذمٝیت لاکن این ٌالیت ػؿ ؿٌلتاىا ٌ  31٪آنيا ػؿ
مـاکق ويـ فنؼگی میکننؼ٨ .تایٲ ٌ گـٌه ىای ٜمؼه تتاؿی این ٌالیت ؿا پىتٍنيا ،تاذک،
ایام ،٧لاػات ،ىقاؿه ،،افةک ،تـکمنٜ ،ـب ،کٍچی ٌ ةٱٍچ تىکیٲ میؼىؼ .کنؼف نیق ػاؿای
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ذمٝیت کٍچی ةٍػه کً تٝؼاػ وان اف  45،57۱ن٥ـ ػؿ تاةمتان تا  88،2۱8ن٥ـ ػؿ
فممتان( 6۱اذتام )ٛت١ییـ میکنؼ .ةً الاك گقاؿه اػاؿه کمیىرنی لافمان مٱٲ متصؼ ػؿ
امٍؿ مياذـینٌ ،الیت کنؼف ةیىرتین ٍٜػت کننؼه گان ؿا ػؿ فٌن وامٯ رش ٧ػاؿػ کً اف
این ٰصاٗ چياؿمین ٌالیت ػؿ لٕض ا١٤انمتان الت .اف شٍت (138۱ماؿچ  )2۱۱2تا ٍ٨ك
( 1392ػلامرب  )2۱13اف ذمٱً ٤ 1۱6893امیٲ ٍٜػت کننؼه ةً فٌن وامٯ رش ٧ةً تٝؼاػ
٤ 5۱268امیٲ آن ةىکٲ مٍ٨ت ػؿ ٌالیت کنؼفلاکن گـػیؼنؼ.
کنؼف ػؿ لاٯ  1997تٍلٖ ٔاٰتان او١اٯ وؼ ٌ تا ل ٍٓ٩آنيا ػؿ لاٯ  2۱۱1تصت لیٕـه
آنيا ةا٨ی مانؼ .،ةاٌذٍػیکً اشقاب ذياػی ػؿ ٌصنً لیالی ةا نٍ٥ؽ ةا٨ی مانؼنؼ ٌ ػاؿای
مٍ ٦٨ىای کٱیؼی ػؿ اػؿات ىمتنؼ ةا آن ىم مٍ ٪٤ةً تتؼیٲ لاظتاؿ ىای لیالی-
نٙامی وان ةً لاظتاؿ ىای کامال لیالی نىؼنؼ تا ةتٍاننؼ منصیخ مناینؼه ىای
ػیمٍکـاتیک ت١یـ مٍٝ٨یت ػىنؼ ،کً این ٤ـاینؼ ةاٜخ اف ػلت ػاػن اٜتامػ ةـظی اف
مـػٳ گـػیؼ .شقب ذمٝیت الالمی یکی اف ةا نٍ٥ػ تـین اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت
ةا٨ی مانؼه کً ةیىرت پمت ىای کٱیؼی تٍلٖ شامیان این شقب ترص ٣وؼه الت.
ػؿ اٌایٲ لاٯ 2۱13میالػی ٜنارصِؼ ػٌٰتی (معاٰ٥ین) ةً ٌٰمٍاٰی ىای ػوت اؿچی،
چياؿػؿه ،اماٳ ٌاشث ٌ ةـظی افةعي ىایی ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ ةافگىتنؼ ٌ لتث ةی
جتاتی این ٌٰمٍاٰیىا گـػیؼنؼ .ػؿ شاٯ شارضٜ ،نارص ِؼ ػٌٰتی ػؿ منأ٠ ٪ـب ٌ
ذنٍب ٠ـةی ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی ٌ ػؿ رسارس ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه متمـکق ىمتنؼ .ػؿ
ذـیان لاٯ  2۱13میالػی معاٰ٥ین مٍ ٪٤ةً ةی جتاتی ةـظی اف منأ ٪ػؿ وامٯ ٌٰمٍاٰی
اماٳ ٌاشث گـػیؼنؼ.
ػؿ ظان آةاػ ،ةٝؼ اف آنکً نیـٌىای معاٰ ٦ةً فٌؿ اف منأ ٪مىکٲ لاف ا٨تاه ػؿ لاٯ
 2۱۱9اظـاد گـػیؼنؼ .آن منأ ٪ةعأـ چنؼػلتگی میان نیـٌىای شامی شکٍمت کً ةً
نصٍی ؿٌی فٌؿمنؼان مصٱی نٍ٥ؽ ػاوتنؼ ،ةی جتات وؼ .افػیاػ لاظتاؿ ىای امنیتی ؿلمی
ىمـاه ةا مالفمین ةؼٌن ممئٍٰیت ػؿ پٍٰین مٱی ا١٤ان یا ىـ نياػ شکٍمتی ػیگـ ةٍٕؿ
ؿٌف ا٤قٌن مىکٲ لاف گـػیؼ .اػٜاىای فیاػی اف لٍی گـٌه ىای نٙاؿتی متنی ةـ
ىمکاؿی ةّٝی اف گـٌه ىای وتً نٙامی ةا وٍؿویان ٌ یا ةـظٍؿػ ىای ٠اؿتگـانً آنيا ػؿ
م٩اةٲ ذٍام ٞمصٱیٌ ،ذٍػ ػاؿػ ،کً ىـػٌ ةاٜخ ؿنري میگـػػ .این ٌِٝیت ػؿ منًٕ٩
ةا لاظتاؿچنؼ ٍ٨می ةؼتـ میگـػػ ،وامؿ اف پىتٍنىا ىم چنان تٝؼاػ اف تاذک ىا،
ىقاؿهىا ٌ افةکىا ػؿ کناؿ ىمؼیگـ فنؼگی میکننؼ..
ػٌ ٌٰمٍاٰی ػیگـ ىـیک ٜٱی آةاػ ٌ ٨ٱ ًٝفاٯ ٝ٤ال اف آؿامي نمتی ةـظٍؿػاؿنؼ اگـ چنؼ
شؼٌػ  3۱۱پـلٍنٲ ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا (لی آی پی) کً تىکیٲ وان ػؿ لپتامرب
 ٍ١ٰ 2۱12گـػیؼ تا ىنٍفػؿ لاشً ةا شامیت ماٰی مـػٳ مصٲ ٝ٤اٯ ىمتنؼ .م٩امات ػؿ
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ظٱ ٞلالس آنيا ٌ یاىم اػ٠اٳ وان ػؿ پٍٰین مصٱی ناکاٳ مانؼنؼ ٌ اف آنقمان ةتٝؼ اینيا
(پٍٰین ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا) ةاؿػٌه مـػٳ مصٲ ىمتنؼ کً تٍانایی تصمٲ آنيا ؿا
اف ػاػن مٝاوات وان نؼاؿنؼ.

 .3تزلیل مناؾعه :انىاع وعىامل مناؾعه
انىاع مناؾعه :ويـٌنؼان کنؼف کً ػؿ مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػمی اورتاک منٍػه ةٍػنؼ
ٜنارص ٌ ٍٜامٲ ةاٍٰ٩ه کً ؿٌنؼ ٌٱض ؿا تصت تاجیـ ٨ـاؿ ػاػه ٌ یا پـٌلً ٌٱض ؿا معتٲ
میمنایؼمىعَ کـػنؼ .آنيا ،وٍؿه ؿىربی وؼه تٍلٖ ٔاٰتان ،شٍّؿ نیـٌ ىای وتً
نٙامی شامی ػٌٰت ،نیـٌىای پٍٰین مصٱی٤ ،ـىنگ مٝا٤یت اف مرافاتٜ ،ؼٳ نٙاؿت
ػ٨ی ،٪ؿ٨اةت نا لامل میان ٤ـمانؼىان وتً نٙامی ٌ ٜنارص ذنایت پیىً ؿا ةً ٜنٍان
ةـظی اف ٍٜامٲ اةتؼایی ذيت تصت تاجیـ ٨ـاؿ ػاػن پـٌلً ٌٱض ٌ جتات ػؿ این ٌالیت
میپینؼاؿنؼ.
اورتاک کننؼه گان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً وٍؿه ةً ؿىربی ٔاٰتان تيؼیؼ ذؼی ؿا ةـای ٌٱض
ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف ایراػ کـػه انؼٔ .اٰتان ػؿ شاٯ شارض ػؿ ػوت اؿچی ،چياؿ ػؿه ٌ
ةـظی اف منأ ٪مـکق کنؼف شٍّؿ ػاؿنؼ .ػوت اؿچی ةً ٜنٍان یکی اف منأ ٪ةی جتات
ػؿ ٌالیت کنؼف مصمٍب میىٍػ ٌشتی ةً ةـظی اف منأ ٪این ٌٰمٍاٰی م٩امات ػٌٰتی
ػلرتلی کامٲ نؼاؿنؼ .یکی اف ػالیٲ اٌٱی نیـٌمنؼ وؼن وٍؿویان ػؿ ػوت اؿچی شامیت
مـػٳ مصٲ اف آنيا ٌ ىمؼؿػی ةا آنيا الت .یک متن٥ؾ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی
چنین گ٥ت:

رشکت کننؼگان ؿ٨اةت ىای لیالی ؿا ةً ٜنٍان تيؼیؼ ٜمؼه ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کنؼف
ؽکـ نکـػنؼٜ .الٌه ةـ این ،تني ىای ٍ٨می ػؿ ٌالیت کنؼف ةً انؼافه نیمت کً ةاٜخ
تىؼیؼ ذنگ ٌ ػؿگیـی وٍػ.مـػٳ اف اٍ٨اٳ معتٱ ٦ػؿ این ٌالیت ىمقیمتی مماملت آمیق
ػاوتً ٌ کنؼف ؿا ةً ػٰیٲ ػاونت اٍ٨اٳ معتٱ ٦ا١٤انمتان کٍچک مینامنؼ.مـػی اف ٌٰمٍاٰی
ػوت اؿچی چنین تٍِیض منٍػ:
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ةا این شاٯ ،ةـظی اف رشکت کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ةً شاویً ؿانؼن پىتٍنىا ػؿ
تىکیٲ نیـٌی ىای پٍٰین مصٱی ٌ شٍّؿ پـ ؿنگ مٱیىً ىای تاذک تتاؿػؿ ٌٰمٍاٰی
ظان آةاػ ةاٜخ تصـیک تىنرات ٍ٨می ػؿ آنرا ظٍاىؼ وؼ.
مـػٳ نیق وکایت ػاوتنؼ کً ا٠ٱث اٌ٨ات اظتال٤ات وعٍی ٌ ظانٍاػگی ةً ٌیژه مٍاؿػ
٤ـاؿ اف منقٯ"ةٍ٩ؼ اؿتکاب فنا" ،افػٌاد اذتاؿی ٌ ةؼ ػاػن ةاٜخ ةـٌف اظتال٤ات اذتامٜی
میىٍػ ػؿ ٌٍؿتیکً ػؿ فمان مٝین تٍلٖ مـػٳ ٌ م٩امات مصٱی ةً آن ؿلیؼ گی ٌٍؿت
نگیـػ.مىکالت مٝمٍالً فمانی ةً اٌد میـلؼ کً ػظرتی ةا پرسی اف ٍ٨ٳ ٌ ٨تیٱۀ ػیگـ ٤ـاؿ
منایؼ .ظانٍاػه ػظرت ا٠ٱث ةً ةافگىت ػٌةاؿه ػظرت ارصاؿ میکننؼکً امتنا ٛاف این امـ
ةاٜخ نقا ٛاذتامٜی میگـػػ .ةا ٌذٍػ اینکً ةا ٨تٲ ىای نامٍلی ةً ٜٱت ٜاؿ ٌ ننگ
اذتامٜی ةـظٍؿػ مصتأانً ٌٍؿت میگیـػ ٌٰی اورتاک کننؼه گانّ٨ ،ایای ٤ـاؿ اف منقٯ ؿا
کً ػؿ آنيا پرس ٌ ػظرت ىـػٌ ٌ یا ىم ػظرت ةً ٨تٲ ؿلیؼه ةاوؼ ،ةـای ش ٚ٥اشرتاٳ
٤امیٱی،گقاؿه ػاػنؼ.
اورتاک کننؼه گان یک وکٲ ػیگـ مناف ًٜؿا ظأـ نىان لاظتنؼ کً آن ذؼٯ ةـ رس مناةٞ
ٌ انکىا ٣نا متٍافن میتاوؼ .آنيا ةاٌؿ ػاوتنؼ کً ةّٝی منأ ٪اف امکانات ٌ کمکيای
تٍلٍٝی فیاػی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌٰی ةّٝی منأ ٪کامالً ةً شاویً ؿانؼه وؼه انؼ .آنيا
ةؼین ةاٌؿ ةٍػنؼ کً کً ةیىرت کمکيای تٍلٍٝی ةً منأ٩ی کً ةً اجـ ذنگيا مترضؿ
نگـػیؼه الت میـلؼ ٌ .این نٍ٤ ٛماػ ةؼٰیٲ شامیت ةّٝی اف م٩امات ةٱنؼ ؿتتً ػؿ کاةٲ
میتاوؼ.یکنت اف مصالن ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ چنین وکایت منٍػ:

اورتاک کننؼه گان اف ٌٰمٍاٰیيای ػوت اؿچی ٌ چياؿػؿه تاکیؼ کـػنؼ کً ناامنی نتایؼ
ةيانۀ ةـای مصـٌٳ لاظنت آنيا اف کمکيای تٍلٍٝی گـػػ .آنيا ةاٌؿ ػاوتنؼ کً ذنگيا
فیـةناىای آنيا ؿا مترضؿ لاظتً ٌ نا امنی نتایؼ یگانً ةيانۀ ةـای مصـٌٳ لاظنت آنيا اف
تٍلٝۀ ا٨تٍاػی گـػػ.یکنت اف مصالن ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی چنین گ٥ت:
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مـػٳ ةً این ٩ٜیؼه ىمتنؼ کً منافٜات ةـ رس مٱکیت ٌ فمین یکی اف ٍٜامٲ ذنگ ٌ نا
امنی ػؿ ٌالیت کنؼف ةٍػه .ؿٌیيمـ٤تً این مىکٲ آنچنانکً ػؿ ػیگـ ٌالیات ذؼی الت،
ػؿ کنؼف منیةاوؼ .اورتاک کننؼه گان تاکیؼ کـػنؼکً ماٰچـىا ،ةافگىت مياذـین ٌ نا٨ٱین
ٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت شؼٌػ فمینيای ػٌٰتی وایؼ ةاٜخ ایراػ کىمکي میگـػػ .اورتاک
کننؼه گان ػؿ ٌصتتيای گـٌىی ؿاذ ٞةً ٍ٠ث مٱکیتيای وعٍی ٌ ػٌٰتی ٌصتت کـػنؼ
ٌ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً وایؼ مٍٍِ ٛمؾکٍؿ مىکالت ٌ کىمکىيا ؿا ةً ةاؿ ةیاٌؿػ .اورتاک
کننؼه گان ةً منافٜۀ فمین ٜم٩الن ٌالیت کنؼف اواؿه کـػنؼ کً چنؼ ٨تٲ ؿیالت ٍٜػت
مياذـین ٌ ٍٜػت کننؼه گان میعٍالت ػؿ آنرا ةً ٍٜػت کننؼه گان ويـک ؿىایىی
اٜامؿ کنؼ ٌٰی ةاونؼه گان پىتٍن ٌ ایام ٧آن مصٲ ةً تٙاىـات پـػاظتنؼ ٌ ظٍیي ؿا
ماٰکین اٌٱی آن لاشً ػانمتنؼ کً ةٝؼا ً مٍٍِ ٛمؾکٍؿ اف ٔـی ٪مرـاىای ٠یـ ؿلمی
شٲ ٌ ٍ٤ٲ گـػیؼ .یکی اف مصالن ل٥یؼان ٌالیت کنؼف چنین اػٜا کـػ:

اورتاک کننؼه گان گ٥تنؼ اف آنرائیکً کنؼف یکی اف ٌالیات فؿاٜتی ةٍػه ،ت٩میامت آب
ةٍیژه ػؿ ٍ٤ٱيای ةياؿ ظىک تـ ٌ تاةمتان گـٳ تـ لتٍن ٩٤ـات منافٜات ؿا تىکیٲ
میؼىؼ.آنيا اػٜا کـػنؼ کً مصٍٍالت فؿاٜتی وان ةً لتث ت٩میم نا ػؿلت ٌ ٠یـ منٙم
آب اف ةین میـٌػ .آنيا ٩ٜیؼه ػاؿنؼ کً اف یکمٍ فٌؿمنؼان ٨ممت اٜٙم آب آنيا ؿا مرص٣
منٍػه ٌ اف ٔـ ٣ػیگـ لیمتم ٤ـلٍػه ٌ کينً کاناٰیقلیٍن آب ةاٜخ میىٍػ کً منأ٪
ػٌؿ ػلت اف ؿلیؼن آب مصـٌٳ مبانؼ .اورتاک کننؼه گان گ٥تنؼ کً ةیىرت ةاونؼگان ٌالیت
کنؼف فؿاٜت پیىً ةٍػه ٌ ت٩میم ناػؿلت ٌ ٠یـ منٍ٥انۀ آب ،ةاٜخ مىکالت ٌ منافٜات
ظٍاىؼ وؼ .یکی اف ػىا٨ین ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه چنین ظأـنىان لاظت:
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عىامل مناؾعه :ةاونؼگان ٌالیت کنؼف گ٥تنؼ کً ٔاٰتان ،پٍٰین مصٱی ،مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ
ػٌٰت پـلٍنٲ ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا (لی آی پی -الت ،)٪فٌؿمنؼان مصٱی ،مٝا٤یت
اف مرافات ،ةیکاؿی٤ ،ماػ گمرتػۀ اػاؿی ٌکمتٍػ نياػىای تصٍیٱی ٌ تٝٱیمیٍٜ ،امٲ
ةقؿگ مناف ًٜومـػه میىٍنؼ .مـػٳ ةاٌؿ ػاوتنؼ کً ةقؿگرتین ٜامٲ مناف ًٜوٍؿویان تصت
ؿىربی ٔاٰتان ىمتنؼ کً ػلت ةً اٜامٯ تعـیتکاؿانً میقننؼ ٌ این ٜمٲ ٔاٰتان تيؼیؼ
ةقؿگ ةً ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼف پنؼاوتً میىٍػ .اورتاک کننؼه گان ةاٌؿ ػاوتنؼ کً
معاٰ٥ین ػٌٰت ػؿ م٩اةٲ ممایٲ ظیٱی کٍچک ةً مـػٳ لقاىای لنگینی میؼىنؼ .یکی اف
مصالن ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت:

اورتاک کننؼه گاه ىمچنان وکایت کـػنؼ کً معاٰ٥ین ػٌٰت آنيا ؿا مرتٍؿ میمافنؼ کً
ةً آنيا ٠ؾا ٌ مع٥یگاه ٤ـاىم کننؼ ٌ شتی ةً آنيا الٱصً ظـیؼاؿی کننؼ کً رس پیچی اف
این امـ مٝمٍالً منرـ ةً مرافات ةا نتایز ناگٍاؿ میتاوؼ .یکی اف مٝٱمین ٌٰمٍاٰی
چياؿػؿه گ٥ت:

247

نلنه ىلس واليت هنعؾ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

اورتاک کننؼه گان ،معاٰ٥ین ػٌٰت ؿا مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ ػاػنؼ ٌ گ٥تنؼ کً آنيا ٜتٍؿ ٌ مـٌؿ
مـػٳ ؿا مصؼٌػ لاظتً ٌ کمانی ؿا کً ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ،مٍلمات ٌ ػیگـ اػاؿات کاؿ
میکنؼ ٌ مٝاوات ظٍب ػاؿنؼ ،مرتٍؿ میلافنؼ کً ةً آنيا پٍٯ ةؼىنؼ ،ةـای ایىان ةٍت ٌ
ٰتاك ٌ شتی الٱصً ظـیؼاؿی کننؼ .یکی اف مصالن ل٥یؼان ويـ کنؼف چنین گ٥ت:

مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت تيؼیؼ ةقؿگ ػیگـ ةً جتات ػؿ ٌالیت کنؼف ػانمتً وؼ ٌ
اورتاک کننؼه گان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ػؿ ایراػ تـك ٌ ىـاك ،تيؼیؼ
مـػٳ ،ذم ٞآٌؿی ٜرش ،ػفػی ،وکنرً ٌ آفاؿ ،چٍؿ ٌ چپاٌٯ کمکيای ةرشی ،ذٱٍگیـی
پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ شتی ٨تٲ ٌ کىتاؿ مـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ ٌ ويـ کنؼف ػظیٲ
ػانمتً وؼنؼ .ػؿک مـػٳ چنین ةٍػ کً مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ظٍػرسانً ٜمٲ منٍػه
ٌٰی ةا اؿاکین ةٱنؼ ؿتتۀ ػٌٰتی ػؿ اؿتتآ ىمتنؼ ٌ فٌؿمنؼانیکً مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت
ؿا ؿىربی میکننؼ میتٍاننؼ ا٤ـاػ ظٍیي ؿا ػؿ پمتيای ةٱنؼ ػٌٰتی م٩ـؿ مناینؼ .مـػٳ ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً ػؿین اٌاظـ نیـٌ ٌ تٝؼاػ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ا٤قایي یا٤تً ٌ ىمٍاؿه
ما٨ ٧ٍ٤انٍن مانؼه انؼ .اورتاک کننؼه گان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٤ـمانؼىان مٱیىً ىای
ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةا اؿاکین ةٱنؼ ؿتتۀ ٌالیتی اؿتتآ نقػیک ػاوتً ٌ ةً لٕض مٱی اف شامیۀ
ذؼی ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ کً ٜامٲ ٜمؼۀ این اؿتتأات ػاونت ٍّٜیت ٜین تنٙیم ذياػی
متیاوؼ .اورتاک کننؼه گان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٤ـمانؼىان مٱیىً ىای ةؼناٳ ،ةا اؿاکین ةٱنؼ
ؿتتً م٩یم کاةٲ اؿتتأات ممت٩یم ٌ ٠یـ ممت٩یمؼاوتً ٌ ةً منٍٙؿ ش ٚ٥منا ٌ ٞ٤تمٱٖ
وان ػؿ منٕ ً٩نگيؼاؿی میىٍنؼ .یکی اف مٝٱمین ٨رش اناث ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ چنین
ظأـنىان لاظت:
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ةاونؼگان مـکق کنؼفٌ ٌٰمٍاٰیيای ظان آةاػ ٌ ػوت اؿچی وکایت ػاؿنؼ کً مٍذٍػیت
ا٤ـاػ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌِٝیت ؿا ػؿ این ٌٰمٍاٰیيا ةمیاؿ ةی جتات لاظتً انؼ.
گـچً مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ػؿٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی انؼک انؼ امااین ا٤ـاػ میتٍاننؼ
ػؿ ٌٰمٍاٰیيای ػیگـ ةً نیـٌىای نامربػه ةً ليٍٰت ػلرتلی ػاوتً ةاونؼ .مـػٳ ىمچنان
اػٜا ػاؿنؼ کً مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ممٱض ویٍه ٔـ٤ؼاؿی ظٍیي ؿا تتؼیٲ میمناینؼ
ٌ ةـای ةـاٌؿػه لاظنت منا ٞ٤ظٍػ ىـ ٌ٨تیکً ظٍالتً ةاونؼ میتٍاننؼةً معاٰ٥ین ػٌٰت
ةپیٍنؼنؼ .مـػٳ ةً این ةاٌؿانؼ کً مٍذٍػیت ا٤ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ،تـك
ٌ ةیم ؿا ػؿ میانىان ةٍذٍػ آٌؿػه الت ٌ شتی شن انت٩اٳ گیـی ؿا وٝٱً ٌؿ لاظتً
الت .یک تن اؿ مصالن ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ گ٥ت:

آ٨تاه ػؿ ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ ٌالیت کنؼف یک منٕ ً٩شاٌٱعیق الت ٌ ىمً ةاونؼگان مصٱی
آن ػؿگـٌ این وتً نٙامیان انؼ .این منٕ ً٩شاٌٱعیق یک انگیقه ای ظٍب ةـای مٱیىً ىای
ممٱض الت .یکنت اف مصالن ل٥یؼان ؿاذ ٞةً اٌِا ٛمتؾکـه ا٘ياؿ تاجـ منٍػه گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ؿاذ ٞةً تعٕیيای پٍٰین مصٱی ا٘ياؿ نٙـ منٍػه گ٥تنؼ کً پٍٰین مصٱی
نً تنيا مىکالت آنياؿا مـ ٍٛ٤نماظتً ةٱکً ةاٜخ ا٤قایي پـاةٱميای فیاػی وؼه انؼ .ػؿ
ٌالیت کنؼف ةً ذق اف ٌٰمٍاٰیيای ٨ٱ ٞفاٯ ٌ ظان آةاػ ػؿ لایـ ٌٰمٍاٰی ىای ػیگـ آنٍالیت
پٍٰین مصٱی التعؼاٳ وؼه انؼ.مـػٳ اف پـٌلً التعؼاٳ پٍٰین مصٱی انت٩اػ منٍػه ٌ اػٜا
میمناینؼ کً ا٤ـاػ ػؿ این پـٌلً التعؼاٳ وؼه انؼ کً ػاؿای لٍاة ٪ذـمی ٌ ن ْ٩ش٧ٍ٩
ةرشی ةٍػه انؼ ٌ اٌالً ذـایم گؾوتً آنيا مؼ نٙـ گـ٤تً نىؼه الت .ػؿ مٍؿػ التعؼاٳ
پٍٰین مصٱی ٌ آمٍفه آنيا کاؿ منٙم ٌٍؿت نگـ٤تً الت .اورتاک کننؼگان پٍٰین مصٱی ؿا
متيم ةً اؿتکاب ذـایم تإجـ آٌؿ ٌ تعٕی ىای ةقؿگ ٌ منایان ش ٧ٍ٩ةرشی ػؿ ٌٰمٍاٰی
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ػوت اؿچی ،اماٳ ٌاشث ،چياؿػؿه ٌ مـکق کنؼف منٍػنؼ .مـػٳ ػؿ ةاؿه کاؿکـػىای پٍٰین
مصٱی ةً لتٍه آمؼه ا٘ياؿ منٍػنؼ کً آنيا ا٤ـاػ مٱکی ؿا اؽیت ٌ تيؼیؼمنٍػه ،آنياؿا ػلتگیـ
ٌ مرـٌس ٌ ة٩تٲ ؿلانیؼه انؼ .یک مٝٱم اف ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت:

مـػٳ ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ػٰیٲ ػیگـی ا٤قایي نا امنی ػؿ کنؼف ةً ویٍه پیىربػ ٌ انراٳ
ٜمٱیات ىای نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةعًٍٍ ةٝؼ اف انت٩اٯ ممٌٍٰیت ىای امنیتی
اؿتتآ میگیـػ .کنؼف اف ذمٱً ٌالیات الت کً پـٌلً انت٩اٯ امنیتی ػؿ آن انراٳ وؼه
الت ٌ مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛاف اؿػٌی مٱی کؼاٳ وکایت نؼاؿنؼ ،ةا ٌذٍػیکً ةاونؼگان
ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه کنؼف گ٥تً انؼ کً ػؿ اجـ ٤یـىا ی اؿػٌی مٱی ػؿذـیان ٜمٱیات
ؿٌیاؿٌی ةا معاٰ٥ین ػٌٰت ،ا٤ـاػ مٱکی تٱ ٦وؼه انؼ .مـػٳ تعٕی ىای ش ٧ٍ٩ةرشی ؿا
گقاؿه ػاػه انؼ کً تٍلٖ پٍٰین مصٱی ٌ پٍٰین مٱی ٌ ا٤ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٔـ٤ؼاؿ
ػٌٰت ػؿ ذـیان ٜمٱیاتيای تٍ٥یٍی مـتکث وؼه انؼ .ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی ٌ
ةّٝی ٨ـیرات کنؼف گ٥تً انؼ کً اگـ نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةً انراٳ چنین ٜمٱیاتيا
کً ػؿ آن ةاونؼگان مصٱی اؽیت ٌ آفاؿ میةیننؼ ،اػامً ػىنؼ ،آنيا نا چاؿ یا مصالت
ةٍػٌةاه ظٍػ ؿا تـک کننؼ ٌ یا ىم ةً ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین ػٌٰت ةپیٍنؼنؼ.مـػٳ ىمچنان اف
الت٥اػه منٍػن مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ػؿذـیان ٜمٱیاتيای تٍ٥یٍی ػؿ کنؼف وکایت
ػاؿنؼ .آنيا گ٥تً انؼ کً ا٤ـاػ نامربػه ػؿ ذـیان تالوی ظانً ىای ممکٍنی امٍاٯ مـػٳ ؿا
ةً ٠اؿت ةـػنؼ ٌ آنيا نیق گ٥تً انؼ کً اگـ این ویٍه تکـاؿ وٍػ ،ةاونؼگان ٜاػی مرتٍؿ
انؼ تا ةً ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین ػٌٰت ةپیٍنؼنؼ .یک تن اف مترضؿین ٜمٱیات تٍ٥یٍی ٌٰمٍاٰی
ػوت اؿچی گ٥ت:
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مىکٲ گمرتػه مصٱی ػیگـی کً ةاٜخ ا٤قایي ناامنی وؼه ،این الت کً گٍیا پىتٍنيا ةا
ٔاٰتان ىممٍیی ػاؿنؼ .اورتاک کننؼگان پىتٍن ػؿ ذٱمً ا٘ياؿ منٍػنؼ کً آنيا ذـایم ؿا
کً تٍلٖ ٔاٰتان انراٳ میگـػػ ذربان میکننؼ کً این مٍٍِ ٛلمتث وؼه تا پىتٍنيای
مصٱی ػؿ ذـیان ٜمٱیاتيای تٍ٥یٍی نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان تصت ٤ىاؿ ٨ـاؿ گیـنؼ
کً این مّٝٲ ظالی ٌلیٝی ؿا ػؿ میان ػٌٰت مصٱی ٌ مـػٳ مصٱی ٍ٨ٳ پىتٍن ایراػ
منٍػه الت .یک تن اف مصالن ل٥یؼان ػوت اؿچی گ٥ت:

مـػٳ کنؼف ىمچنان امنیت مٱی ؿا ػؿ ٨ممت ایراػ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ ٤ـاىم
منٍػن الٱصً ةً آنيا ةؼٌن نٙاؿت ،م٩رص میػاننؼ .مـػٳ ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ ٌ مـکق کنؼف
گ٥تً انؼ کً ؿیالت امنیت مٱی ٜمؼا ً این وتً نٙامیان ؿا ػؿ فمان ذمٝیت الالمی ٝ٤اٯ
لاظتً ةٍػنؼ تا ةتٍاننؼ ػؿ م٩اةٲ ٔاٰتان ةرنگنؼ.یک مصالن ل٥یؼ اف کنؼف گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةیکاؿی ٜامٲ ٜمؼه منافٜات ممٱصانً ػؿ کنؼف ةىامؿ
میؿٌػ .آنيا ةً این ٩ٜیؼه انؼ کً ىـ گاه مـػٳ کاؿ پیؼا کننؼ ،آنيا ةـای ةی جتات لاظنت
ٌٱض ٌ٨ت نعٍاىنؼ ػاوت ٌ آنيا ظٍوصاٰی ٌ ظٍوتعتی ظٍیي ؿا ػؿ مٍذٍػیت ٌٱض
ظٍاىنؼ یا٤ت ٌ ىـ گق ةً ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین ػٌٰت نعٍاىنؼ پیٍلت .مـػٳ ظٍاىان ٤ـاىم
منٍػن ٤ـٌت ىای فیاػ کاؿی وؼنؼ .یک تن اف مصالن ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ٜٱی آةاػ گ٥ت:
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اکرث اورتاک کننؼگان ةیان ػاوتنؼ کً ٤ماػ اػاؿی یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼۀ منافٜات ممٱصانً
میتاوؼ .آنيا ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ایراػ ةؼةعتیىا ٌ یاك ٌ
ناامیؼی وؼه الت .اورتاک کننؼگان التؼالٯ منٍػنؼ کً ٤ماػ گمرتػۀ اػاؿی ػؿ کنؼف ؿیىً
ػٌانؼه الت ٌ مـػٳ مرتٍؿ انؼ تا ةـای انراٳ وؼن کاؿىای ٨انٍنی ظٍیي ؿوٍه ةپـػافنؼ
ٌکا٠ؾ پـانی ةً شؼی الت کً ؿاه ؿا ةـای اظؾ پٍٯ مماٜؼ میمافػ ٌ مـػٳ پٍٯ میپـػافنؼ تا
کاؿىایىان رس ٌ٨ت ٌ ةقٌػی انراٳ وٍػ .یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ کنؼف گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً ٜؼٳ ػلرتلی ةً امکانات تٝٱیمی ةاٜخ اػامً
ػؿگیـیيای ممٱصانً ػؿ کنؼف وؼه الت .آنيا اػٜا منٍػنؼ کً مکاتث وان کم الت ٌ
ٌنٍ ٣واگـػان ةمیاؿ مقػشم الت .آنيا نیق گ٥تً انؼ کً یکی اف ٍٜامٲ ػیگـ منافٜات
ػؿ کنؼف کمتٍػ مؼاؿك ػؿ این ٌالیت الت کً ٝ٤ال رص ٣چنؼ ةاب مؼؿلً مٍذٍػ الت،
ٌٰی این مؼاؿك اف یک ٔـ ٣مريق منیتاونؼ ٌ اف ٔـ ٣ػیگـ ػؿ ػٌٰت ؿلمیت نؼاؿنؼ ٌ
مـػٳ مرتٍؿ انؼ تا ذٍانان ؿا ةـای ةؼلت آٌؿػن تٝٱیامت ػینی ةً پاکمتان ة٥ـلتنؼ کً
ةّٝی اف این ذٍانان ةً ا٤ـآ گـایی لٍ ٧ػاػه میوٍنؼ ٌ فمانیکً ةً کىٍؿ ٍٜػت
میکننؼ ،ػؿ ةی جتاتی منٕ ٌ ً٩مصٲ ليم میگیـنؼ .اورتاک کننؼگان ظٍاىان ایراػ
مؼاؿك ةیىرتةا ػاونت تٝٱیامت ٜرصی ػؿ کنؼف وؼنؼ ٌ نیق اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا مکاتث
ػیگـی ؿا ػؿ منأ ٪ػٌؿ ػلت این ٌالیت نیق ةاف کنؼ ٌ مٍلمات تٝٱیمی ػٌٰتی مٍذٍػ
ىم ةا امکانات کا٤ی اف ٨تیٲ تٝمیـ ،الةـاتٍؿىا ،کتث ظانً ،،میقٌ چٍکی ٌ ذای ةٍػٌةاه
ٌ ٰیٱیً ةـای واگـػان ػؿ نٙـ گـ٤تً وٍػ .یکنت اف مصٍٱین اناث پٍىنتٍن کنؼف گ٥ت:
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 .4نلنه ةؽای ىلس
اورتاک کننؼه گان ػؿکنؼف چنؼین ٍٜامٲ مصٱی ؿا کً ػؿ آؿٌػن ٌٱض ٌجتات م٥یؼ انؼ،
پیىنياػ منٍػه انؼ ٌ آنيا میگٍینؼ کً نا ػیؼه گـ٤نت این ٍٜامٲ ةاٜخ ةی جتاتی نیق
میگـػػ کً این ٍٜامٲ ٜتاؿت انؼ اف:تٍ٩یت پـٌلً اٌالشات اػاؿی ػؿ اػؿاؿت مصٱی،
تٍ٩یت پـٌلً ظٱ ٞلالس مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ،ذٱٍ گیـی اف ٤ماػ اػاؿی ،ممٌٍٰیت
پؾیـی پٍٰین مصٱی ،تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ،ػؿ نٙـ گـ٤نت اٌٲ ٰیا٨ت ٌ وایمتً لاالؿی
ػؿ پـٌلً التعؼاٳ ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ،ظامتً ةعىیؼن ةً ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات،
شامیت ش ٧ٍ٩ةرش ،کاىي ٤اٌٱً میان ػٌٰت ٌ مـػٳ ٌ ةـػاونت گاميای ذؼی ذيت
تٍ٩یت انکىا ٣اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی .اورتاک کننؼگان پیىنياػات ظٍػ ؿا شمث ؽیٲ
ذم ٞةنؼی منٍػنؼ:
تلىیت رکىمتعاؼی ،نیؽوهای امنیتی ملی افغان و ملامات رکىمت :ةاونؼگان کنؼف
ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً امکانات آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات ٌا منیت ػؿکنؼف ٌذٍػ ػاؿػ ،ةرشٔیکً
ػٌٰت ػؿ ؿاةًٕ ٜقٳ مصکم ػاوتً ةاوؼ .آنيا مرشٌٜیت ػٌٰت ؿا فیـ لٍاٯ ٨ـاؿ ػاػه
گ٥تنؼ کً ػٌٰت ػؿ کنؼف،ظاؿد اف مـاکق ٌٰمٍاٰیىا ٌالشیت نؼاؿػ ٌ ػؿ ػؿٌن ػٌٰت،
ػٌٰت ىای ػیگـی ٌذٍػ ػاؿػ .فٌؿمنؼان مصٱی ٌ ٍ٨مانؼانان مٱیىً ىای ممٱض ٌ ذنگ
لاالؿان مرشٌٜیت ٌ شکمـٌائی ػٌٰت ؿا ةً چاٰي کىیؼه انؼ .یک وعَ اف ٌٰمٍاٰی
ٜٱی آةاػ ممایٲ ؿا چنین ةـذمتً منٍػ:

مـػٳ ارصاؿ منٍػنؼ کً فٌؿمنؼان ػؿ کنؼف اف نٍ٥ؽ ظاٌی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ ٌِٝیت امنیتی
ؿا ةً چاٰي کىیؼه انؼ .این فٌؿمنؼان ػاؿای مٱیىً ةٍػه ٌ شتی ػٌٰت اف این مٱیىًىا ةـ
ِؼ معاٰ٥ین ظٍػ الت٥اػه میمنایؼ .مـػٳ نیق ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ػٌٰت ةایؼ اف الت٥اػه
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منٍػن مٱیىًىا رص ٣نٙـ کنؼ ٌ ػؿ  ٍُٜنیـٌىا امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا مريق منایؼ ٌ
نتایؼ ةً مٱیىًىا اٜتامػ کنؼ.یک تن اف مصٍٱین پٍىنتٍن کنؼف گ٥ت:

مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛاف اؿػٌی مٱی ؿاِی انؼ ٌ میگٍینؼ کً نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةایؼ
ػؿ انراٳ ٜمٱیاتيای تٍ٥یٍی ليیم ةاونؼ ٌ ػؿ این ٌٍؿت ،مـػٳ مصٲ ىم افاین نیـٌىای
شامیت ٌ پىتیتانی ظٍاىنؼ منٍػ ٌ مٱیىً ىای ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ نتایؼ ػؿ ٜمٱیاتيا
ػلت ػاوتً ةاونؼ ،فیـا کً آنيا مـػٳ ؿا ػؿ ذـیان ٜمٱیاتىا اؽیت ٌ تيؼیؼ میکننؼ ٌ
امٍاٯ مـػٳ ؿا ةً ٠اؿت میةـنؼ .مـػٳ ارصاؿ منٍػنؼ کً شکٍمت مصٱی نتایؼ ةاالی مٱیىً
ىای ٠یـ ممٌٍٯ ٌ ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا (لی آی پی) ػؿ ٨ممت ةـاه انؼافی
ٜمٱیاتيا الت٥اػه منایؼ.
ػؿ مرمٍ ٛىمً مـػٳ تٍا ٪٤نٙـ ػاوتنؼ ةـ اینکً مٍذٍػیت یک شکٍمت مصٱی و٥ا،٣
شماةؼه ،کاؿآمؼ ٌ ٨اةٲ ػلرتك ػؿ مـاکق ٌٰمٍاٰیيا ٌ ٨ـاء ٌ ٍ٨تات کً ةتٍانؼ مرشٌٜیت
ٌ شاکمیت ظٍػؿا ٜمٱی لافػ ،یک رضٌؿت مربٳ ٌ شیاتی میتاوؼ .مـػٳ ىمچنان ةیان
منٍػنؼ کً ا٤ـاػ ٌ اوعاً ػؿ پمتيای ػٌٰتی ةً الاك ٌاةمتگیىا لیالیٍ٨ ،می ٌ
ظٍیىاٌنؼی م٩ـؿ وؼه انؼ .مـػٳ ىمً ةً ات٥ا ٧آؿا پیىنياػ منٍػنؼ کً ػؿ ٨ممت
م٩ـؿیياةایؼ ٰیا٨ت ٌ وایمتگی مؼ نٙـ ةٍػه ةاوؼ ٌ این کاؿ ؿا یگانً ؿاه شٲ ٌاٝ٨ی ةـای
شٲ کىمکيىا ٌ منافٜات ٜنٍان منٍػنؼ.
ایخاظ پل اؼتتاظی ةه منظىؼ کاهه فاىله وفیع میان ظولت و مؽظم :اورتاک کننؼگان اف
ٌٰمٍاٰیيا معتٱ ٦وکایت منٍػنؼ کً ٤اٌٱً ةقؿگ ػؿ میان مـػٳ ٌ م٩اميای ػٌٰتی ػؿ
لٕض ٌالیت ایراػ وؼه الت .مـػٳ ٜال٨منؼ انؼ تا م٩امات ؿلمی ٌالیتی ؿا مال٨ات مناینؼ
تا ةتٍاننؼ مىکالت ٌ پـاةٱميای ظٍیي ؿا ةا آنيا ػؿ میان گؾاوتً ٌ ؿاه ىای ةـٌن ؿ٤ت ؿا
پیؼا مناینؼ ،ةاٌذٍػیکً مال٨ات ةا م٩امات ػٌٰتی ؿا کاؿ ػوٍاؿ تٌٍی ٦منٍػنؼ ،ةـظال٣
آن ،نٙـ ةً گ٥تً اورتاک کننؼگان ،مـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰیيا ةً آلانی میتٍاننؼ ةً معاٰ٥ین
ػٌٰت ةـای شٲ مىکالت وان مـاذ ًٝمناینؼ ،فیـا آنيا ػؿ ػلرتك انؼیک تن اف مصالن
ل٥یؼان ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی گ٥ت:
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یکتٝؼاػ اف ایراػ پٍٰین مـػمی کً ىؼ ٣آن ةيتٍػ اؿتتآ ٌ ىمکاؿی میان مـػٳ ٌ
پٍٰین الت ت٩ؼیـ منٍػنؼ ةاٌذٍػیکً این گاٳ ؿا ىنٍف ظیٱی اةتؼایی تٌٍی ٦منٍػنؼ.
مـػٳ پیىنياػ منٍػنؼ کً م٩امات مصٱی ةایؼ یک میکانیقمی ؿا ایراػ کننؼ کً متن٥ؾین،
ٜٱامی ػینی ٌ مـػٳ اف متاٳ ا٨ىاؿ ذام ًٝةتٍاننؼ ةً آلانی ةا آنيا مال٨ات مناینؼ ،مىکالت
وان ؿا ىمـای آنيا رشیک لافنؼ ٌ ةً آنيا ةافظٍؿػ محتت ٌ من٥ی ػىنؼ .این مامٍٯ
ىمچنان میتٍانؼ اف ٔـی ٪ةافػیؼ ىای مکـؿ ٌاٰی اف ٌٰمٍاٰیىا کً فمینً ؿا ةـای ونیؼن
شـ ٣تٍػهىا مماٜؼ میمافػ ةؼلت آیؼ.
رشکت کننؼگان ىمچنان اف ٤ماػ گمرتػه ٌ لؤالت٥اػه م٩امات اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی
وان وکایت منٍػه ٌ آنـا ؿیىً ناامنی ظٍانؼنؼ .آنيا مٝت٩ؼنؼ کً یک شکٍمت شماةؼه ٌ
و٥ا ٣ةا نٙاؿت یک نياػ نٙاؿت کننؼه ةیـٌنی میتٍانؼ این مىکالت ؿا مصؼٌػ لافػ ٌ این
نٍ ٛمماٜی میتٍانؼ ٌٱض ٌ جتات ؿا ةً اؿم١ان ةیاٌؿػ .یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه گ٥ت:

تلىیت رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و صتم معافیت اؾ مخاؾات :اورتاک کننؼه گان ةـنامً
ةؼین ةاٌؿ ةٍػنؼ کً تٍ٩یت ش ٧ٍ٩ةىــ فمینً لاف ٌٱض ٌ امینت میتاوؼ .ةاٌذٍػیکً
یکتٝؼاػ اةـاف نٙـ منٍػنؼ کً ٝ٤اٰین ش ٧ٍ٩ةىــ  ٖ٩٤اف ش ٧ٍ٩فنان شـ ٣میقننؼ ٌ اف
ش ٧ٍ٩مـػىا چىم پٍوی میکننؼ ،اما اکرثیت رشکت کننؼگان اف ش ٧ٍ٩ةىــ شامیت
منٍػنؼ .یکنت اف مصٍٱین اناث پٍىنتٍن کنؼف تاکیؼ ةـ اىمیت ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ پـٌلً
ٌٱض منٍػه گ٥ت:
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یکی اف متن٥ؾین ٌٰمٍاٰی اماٳ ٌاشث ػؿ شاٰیکً تاکیؼ ػؿ کناؿ ش ٧ٍ٩ةىــ ةـ اىمیت
ٜؼاٰت انت٩اٰی ػاوت گ٥ت:

رشکت کننؼگان پٍٰین مصٱی ؿا انت٩اػ منٍػه ٌ گ٥تنؼ کً پٍٰین مصٱی ػؿ ن ْ٩آوکاؿ
ش ٧ٍ٩ةىــ ػظیٲ الت .پٍٰین مصٱی شؼ ا٨ٲ پـٌلً آفمایي ؿا ٔی منٍػه ٌ آمٍفه
ممٱکی ػؿلت ؿا ػؿیا٤ت نکـػنؼ .آنيا التؼالٯ منٍػنؼ کً اگـ پٍٰین مصٱی ةً ش٧ٍ٩
ويـٌنؼان ٜاػی شـمت ةگؾاؿػ ،مـػٳ ةا آنيا ىمکاؿی میمناینؼ ٌ این کاؿ ػؿ آٌؿػن ٌٱض
ٌ جتات ػؿ منٕ ً٩مؤجـ ظٍاىؼ ةٍػ.
رشکت کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ ٌ مـکق کنؼف ت٩اِا منٍػنؼ کً پٍٰین مصٱی ػؿ ظان
آةاػ ةا یک میکانیقٳ مؤجـ ذاةرا گـػػ تا این پٍٰین ذایگقین مٱیىً ىای ممٱض گـػػ.
پٍٰین مصٱی ػؿ ػیگـ ةعي ىای کىٍؿ ةىمٍٯ ة١النٌ-الیت ىمرٍاؿ کنؼف-ػؿ تامین
امنیت ن٩ي کٱیؼی ای٥اء منٍػه الت .ؿٌیيمـ٤تً مـػٳ نگـان لتٍتاژ پـٌلً ذؾب ةً
پٍٰین مصٱی ػؿ ظان آةاػ تٍلٖ ٍ٨منؼانان گـٌه ىای ممٱض ةؼناٳ ةٍػنؼ ٌ اینکً ىامن
مٱیىًىا ػؿ چٍکات پٍٰین مصٱی ػؿ ٌٍؿت نتٍػ پـٌلً ػؿلت ٌ ٍ٨ی ذؾب نگـػنؼ کً
ػؿ آنٍٍؿت اٌِاٌ ٛظیم تـ میگـػػ ٌ تاجیـات ناگٍاؿ ظٍػؿا ةـا٤ـاػ مٱکی میگؾاؿػ .یک
 ٍّٜوٍؿای انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ چنین تترصه منٍػ:

اورتاک کننؼه گان ؿاه شٲ ؿا ػؿ ةـاه انؼافی پـٌلً آفمایىی مؤجـ ،اؿایً آمٍفه ةً آنيا
(پٍٰین مصٱی) پیـامٍن ممایٲ ش ٧ٍ٩ةرش ،مٝـ٤ی م٩ـؿات ٌاِض ٌ رصیض ػؿگیـی
ىمـاه ةا نٙاؿت نیـٌمنؼ ٌ شماةؼىی میؼاننؼ .آنيا تاکیؼ منٍػنؼ کً پٍٰین مصٱی ػؿ
ٌٍؿت ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ پالعگٍ ةاونؼ.
اکرثیت ا١٤انيا ػؿ کنؼفمٝت٩ؼنؼ کً ٜؼٳ شماةؼىی ٌ نٙاؿت مؤجـ٤ ،ـىنگ مٝا٤یت ؿا
تٍ٩یت میةعىؼ .آنيا ةً ات٥ا ٧آؿاء تاکیؼ منٍػنؼ کً ناّ٨ین ش ٧ٍ٩ةىــ ةایؼ ةً پنرً
ٜؼاٰت لپـػه وٍنؼ تا ػیگـان ذـؤت ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا ننامینؼ .اینکً اّٜای پٍٰین
مصٱی ٌمـػان ممٱض ةٍٍؿت مکـؿ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿاپایامٯ میکننؼ ػٰیٲ لاػه آن اینمت
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کً آنيا ٤کـ میکننؼ کً مٝا٤یت ػاؿنؼ .اگـ مٝا٤یت نتاوؼ ،ىیچٍ٨ت آنيا ذـؤت منیکننؼ
کً چنین ذـایم ونی ٞؿا مـتکث وٍنؼ .مـػٳ کنؼف ٤کـ میکننؼ کً ٜالد مؤجـ این مّٝٲ
شاکمیت ٍ٨ی ٨انٍن ٌ  ٕٞ٨مؼاظٱً ٨ؼؿمتنؼان مصٱی الت .یک مصٍٲ اف ٔت ً٩ؽکٍؿ
پٍىنتٍن کنؼف گ٥ت:

چنؼین ّ٨یً مـةٍٓ ةً ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ اف ٔـی ٪لیمتم ٜؼاٰت ٠یـ ؿلمی شٲ ٌ
ٍ٤ٲ گـػیؼه الت فیـا ٤ماػ ػؿ ّ٨اء مان ٞمـاذ ًٝمـػٳ ةً لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی
میىٍػ .یک اورتاک کننؼه ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ گ٥ت:

ةه رامیه ؼانعن ةعضی اؾ گؽوه های تتاؼی (كىمی) :اورتاک کننؼه گان پىتٍن تتاؿ اف
ٌٰمٍاٰی ىای ػوت اؿچی ٌ چياؿػؿه گ٥تنؼ کً پىتٍنىا ةً معاٰ٥ین پیٍنؼ ػاػه میىٍنؼ،
آنيا ىمچنان اػٜا منٍػنؼ کً پىتٍنيا ةيای ذنایات معاٰ٥ین ؿا میپـػافنؼ ةـای اینکً آنيا ٌ
معاٰ٥ین اف یک تتاؿ ىمتنؼ .این پىتٍن ىای مصٲ ىمتنؼ کً ٌؼمً ناوی اف ٜمٱیات ٌ
ػلتگیـی ىای نیـٌىای امنیتی ؿا متصمٲ میىٍنؼ ٌ این مٍذث ا٤قایي ٤اٌٱً میان
شکٍمت ٌ پىتٍن ىای مصٲ وؼه الت .اورتاک کننؼه گان پىتٍن یک پیاٳ ٜمٍمی ةً
نیـٌىای امنیتی ػاوتنؼ :ذـٳ یک ٜمٲ وعٍی الت ٌىیچکن ةً ذـٳ کمانیکً ىمتتاؿ ٌ
ىمقةان اٌ ىمتنؼ نتایؼ تصت تٍ٨ی٨ ٦ـاؿ گیـػ .یک مصٍٲ اف اف ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه گ٥ت:
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اورتاک کننؼه گان پىتٍن اف ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی ٌ تـکمن تتاؿان اف ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ
وکایت منٍػنؼ کً ػؿ پمت ىای شکٍمتی ٌٰمٍاٰی مـةًٍٔ وان ةً آنيا ليم منالث
ػاػه نىؼه الت .یک متن٥ؾ تـکمن اف ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ گ٥ت:

یک متن٥ؾ پىتٍن اف ٌٰمٍاٰی ػوت اؿچی ةً تائیؼ شـ٤يای متن٥ؾ ٨ٱ ًٝفاٯ گ٥ت:

آنيا (اورتاک کننؼه گان ةـنامً) ؿاه شٲ ؿا ػؿ یک لیمتم وایمتً لاالؿ ٌ ىمً ومٍٯ
میؼاننؼ تا ىیچکؼاٳ اف ذٍام ٌ ٞاٍ٨اٳ کً ػؿ اکرثیت ٨ـاؿ ػاؿنؼ ٌ یا ػیگـان ػؿ شاویً
٨ـاؿ نگیـنؼ.
صلع فالذ ملینه های مقلس و كععات مزافظت ؾیؽ ةناها ( :)CIPػؿ ذـیان ؿٌنؼ
مىٍؿتی ،مـػٳ تاکیؼ منٍػنؼ کً ظٱ ٞلالس متاٳ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ممؤٯ-گـٌه ىای
مٱیىً ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـ ةناىا -ػؿ کاىي اتکای ػٌٰت ةـ فٌؿمنؼان
مصٱی ٌذنگ لاالؿان شایق اىمیت الت .این ا٨ؼاٳ ىمچنان ةاٜخ کاىي نٍ٥ؽ آنيا ػؿ
اؿگانيای ػٌٰتی گـػیؼه ٌ ةؼین تـتیث ٌٱض ٌ جتات ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی تٍ٩یت میگـػػ .ػؿ
نتیرً متاٳ مـػٳ ظٍاىان ظٱ ٞلالس ىمً گـٌه ىای ممٱض چً ٠یـ ممؤٯ ٌ یا ىم
ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت-وؼنؼ .یک متن٥ؾ افةک تتاؿ اف ٌٰمٍاٰی چياؿػؿه گ٥ت:

ةّٝی اف اورتاک کننؼه گان گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ممؤٯ ؿا ذؼی تـین تيؼیؼ ةً ٌٱض ٌ
جتات ٨ٱمؼاػ منٍػه ٌ ٔاٰتان ؿا ػؿ ؿػه ػٌٳ تيؼیؼات ٨ـاؿ ػاػنؼ .یک  ٍّٜوٍؿا اف
ٌٰمٍاٰی ظان آةاػ گ٥ت:

رشکت کننؼگان ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ ن٩ي ؿا کً ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا (لی آی پی) ػؿ
ةـ٨ـاؿی امنیت ػؿ ٌٰمٍاٰی متؾکـه ای٥اء منٍػنؼ لتٍػنؼ .اما مـػٳ لایـ ٌٰمٍاٰیىا
مٝت٩ؼنؼ کً ٕٝ٨ات مصاٙ٤ت فیـةناىا ةٝؼ اف ظٱ ٞلالس میتٍاننؼ یک تيؼیؼ ذؼی ةً
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امنیت مصمٍب وٍنؼ .ةناةـین آنيا ظٍاىي منٍػنؼ کً پٍٰین متؾکـه یا ظٱ ٞلالس وٍنؼ
ٌ یا ىم ػؿ پٍٰین مصٱی ٌ یا مٱی مؼ٠م گـػنؼ .یک مـػ اف ويـ کنؼف گ٥ت:

ظؼک پیرشفت های احتامعی و اكتياظی :ػوت اؿچی اف ذمٱً ٌٰمٍاٰیيای ٩ٜث مانؼه
ػؿ کنؼف مصمٍب میىٍػ .ةاٌذٍػیکً مـػٳ ةـظی پیرش٤تيا ؿا ػؿ ٜـًٌ ىای ا٨تٍاػی ٌ
اذتامٜی میلتاینؼ ،ةا ات٥ا ٧آؿاء آنيا ظٍالتاؿ ؿیىً کن وؼن ٩٤ـ ،تٕتی ٪پـٌژہ ىای
انکىا٤ی ،ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ تالین مکاتث ٌ مؼاؿك ةیىرت وؼنؼ .یک ظانم اف
ٌٰمٍاٰی اماٳ ٌاشث گ٥ت:
اورتاک کننؼه گان ىمچنان تاکیؼ منٍػنؼ کً شکٍمت ةایؼ تٝؼاػ ةیىرت مؼاؿك ػینی ؿا
ایراػ منایؼ تا مـػٳ اٌالػىایىان ؿا ةً پاکمتان ن٥ـلتنؼ .آنيا ةؼین ةاٌؿنؼ کً اکرث أ٥اٯ
کً ػؿ مؼاؿك پاکمتانی ذؾب میىٍنؼ ػؿ آنرا ةً آنيا ا٤ـأیت تٱ٩ین میگـػػ ٌ اف ىامن
ذا ةً ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین ممٱض نٙاٳ میپیٍنؼنؼ.
اورتاک کننؼه گان ٜمی٩ا مٝت٩ؼنؼ کً ؿوؼ ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ػؿ آٌؿػن ٌٱض ٌ امنیت
ػؿ منٕ ً٩ن٩ي کٱیؼی ای٥اء میکنؼ ٌ آنيا ٜالٌه منٍػنؼ ةاٌذٍػیکً کنؼف اف ذمٱً ٌالیات
ػؿذً اٌٯ مصمٍب میىٍػ کاؿ ىای کمی ذيت تـ٨ی ٌ انکىا ٣آن ٌٍؿت گـ٤تً الت.
یک مٝٱم اف ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝفاٯ گ٥ت:

تىفعه واىالذ ةؽنامه ىلس و اظغام مخعظ (ای پی آؼ پی) و پؽوفه ىلس :ةّٝی اف
اورتاک کننؼه گان نمتت ةً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ( )APRPػیؼگاه انت٩اػی ػاوتنؼ
ٌ اػٜا منٍػنؼ کً ةّٝی اف معاٰ٥ین ػؿ لٍٕس پائینی ةً پـٌلً ٌٱض پیٍلتنؼ ٌ ةٝؼ اف
مؼت انؼکی ػٌةاؿه ةا معاٰ٥ین یکرا وؼنؼ .آنيا پیىنياػ منٍػنؼ تا ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ ةیىرت تٍ٩یت گـػػ ٌ .تاله ىای ذؼی تـی ةعـچ ػاػه وٍػ تا این ةـنامً ةتافی
گـ٤تً نىٍػ .ػؿ ٠یـ آنٍٍؿت مـػٳ مٍ٨تا ةا معاٰ٥ین یکرا میىٍنؼ ٌ ػٌةاؿه ٠ـُ اظؾ
امتیاف ةً پـٌلً ٌٱض میآینؼ .مـػٳ ىمچنان پیىنياػ منٍػنؼ تا کمپاین آگاىی ػىی
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پـٌلً ٌٱض ةً ٌٰمٍاٰیىا تٍل ًٝیاةؼ .یک مصٍٲ اف ٔت ً٩ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی اماٳ
ٌاشث گ٥ت:

رشکت کننؼگان ىمچنان پیـامٍن کمیتً ٌالیتی ٌٱض ذؼی ٌصتت منٍػنؼ ٌ گ٥تنؼ کً
مـػٳ ٜاػی معٌٍٍا ٜٱامی ػینی کً ػؿ پیٍلنت معاٰ٥ین ةً پـٌلً ٌٱض میتٍاننؼ ن٩ي
کٱیؼی ةافی کننؼ ناػیؼه گـ٤تً وؼنؼ .یک اورتاک کننؼه اف ٔت ً٩ؽکٍؿ اف ٌٰمٍاٰی
چياؿػؿه گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم
مـػان ،فنان ٌ ذٍانان ا١٤ان ػؿ ةصخ ىای گـٌىی ،ػؿ لٕض ٌالیت کنؼف پیىنياػات ٜمٍمی
ٌ مىعَ مـةٍٓ ٌالیت ؿا مبنٍٙؿ تصٌ ٪٩ٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ ٌالیت پیىکي منٍػنؼ:
صلع فالذ متام گؽوه های مقلس غیؽ مقىول و تلىیت كىای مقلس افغانقتان)1( :
ػٌٰت ةایؼ متامی گـٌه ىای ممٱض اٜم اف "ا٤ـاػ ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ ٌ لایـ گـٌه ىای
مٱیىً شامی ػٌٰت ؿا ةایؼ ػؿارس٨ٌ ٛت ظٱ ٞلالس منایؼ .ؿٌنؼ ظٱ ٞلالس ةایؼ رص٣
منایىی نتٍػه ٌ ةٍٕؿ ذؼی ٌ ىمً ومٍٯ ػنتاٯ گـػػ .ىیچ ٍ٨منؼان ممٱض ٠یـ ممٌٍٯ
ٌ ىمچنان ا٤ـاػ ممٱض تصت امـ آنيا نتایؼ ممٱض ةا٨ی مباننؼ.ةـنامً ػایاگ (ظٱ ٞلالس
ا٤ـاػ ٠یـ ممٌٍٯ) ةایؼ ةىکٲ مؤجـآن اػامً یاةؼ؛ ( )2ممٌٍٰین شکٍمتی نتایؼ ةاالی گـٌه
ىای مٱیىً مصٱی متکی ةاونؼ ،ةٱکً ةا ىمچٍ گـٌهىا  ٕٞ٨ؿاةًٕ ٌٍؿت گیـػٌ ػؿ ٍُٜ
آن ػؿ امـ متاؿفه ةا معاٰ٥ین ٌ وٍؿویان تٍذً ةیىرت ةـای تريیق نیـٌی ىای امنیتی مٱی
کىٍؿ ماننؼ :اؿػٌی مٱی ،پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی متؾٌٯ گـػػِ.مناً لٝی ٌ تاله
ةیىرت مبنٍٙؿ تٍ٩یت ٌ شامیت اف نیـٌىای مٱی کىٍؿ ٌٍؿت گیـػ؛ ( )3شکٍمت ةایؼ ػؿ
متامی ٜمٱیات نٙامی ظٍیي رص٤اً اف ٍ٨تيای مٱی کىٍؿالت٥اػه منایؼ ٌ لایـ گـٌه ىای
٠یـ ممٌٍٯ ػؿ ىمچٍ ٜمٱیات ةٍٕؿ  ٕٞ٨ليیم نگـػػ؛ ( )4پٍٰین مصٱی ةایؼ ةٍٕؿ
ػؿلت ٌ منٙم آمٍفه ةتیننؼ ٌ ِمناً التعؼاٳ پٍٰین مصٱی ةا اتعاؽ میکانیقٳ و٥اٌ ٣
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ػ٨ی ٪ةا ػؿنٙـػاوت گؾوتً ٌ لاة ً٩کاؿی آنان انراٳ پؾیـػ ٌ ػؿ فمینً ةا ةقؿگان مصٱی
مىٍؿت ٌٍؿت گیـػ.
نظاؼت اؾ عملکؽظ نیؽو های امنیتی ملی کنىؼ و پافط ظهی آنان )1( :ػٌٰت ةایؼ
ةٍٕؿٜاٳ ةاالی ٜمٱکـػ نیـٌىای امنیتی مٱی کىٍؿ ةعًٍٍ پٍٰین مصٱی نٙاؿت ذؼی
ػاوتً ةاوؼ .پٍٰین مصٱی ةایؼ ػؿ ةـاةـ اٜامٯ ظٍیي پالعگٍ ةاونؼ ٌ ِمناً اف پیگیـػ
ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ػؿم٩اةٲ ذـایم کً مـتکث گـػیؼنؼ مٝا٤یت شاٌٲ ننامینؼ؛ ( )2مـتکتین
شاجات تٱ٥ات مٱکی (پٍٰین مٱی ٌ اؿػٌی مٱی) ةایؼ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٌ مرافات وٍنؼ.
څاؿنٍاٯ نٙامی ةایؼ مٍؿػ شامیت ٌ تىٍی٨ ٪انٍنی ٨ـاؿ گیـػ تا تص٩ی٩ات ؿا آ٠اف ٌ
مـتکتین تٱ٥ات مٱکی ؿا مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ ػىؼ؛
کاهه فاىله ةین مؽظم و ظولت )1( :مبنٍٙؿ کاىي ٤اٌٱً میان ػٌٰت ٌ مـػٳ،
میکانیقميای اتعاؽ گـػػ تا مـػٳ ةتٍاننؼ آفاػانً اةـاف نٙـ منٍػه ٌ نیق ٜنؼاٰرضٌؿت ةعأـ
ؿلیؼگی ٌ شٲ مىکالت وان ةً نياػىا ٌ ممٌٍٰین شکٍمتی ةٍٕؿ ليٲ ػلرتلی ػاوتً
ةاونؼ؛ ( )2ةا ٜٱامی ػین ػؿ ىمً مٍاؿػ مىٍؿت ٌٍؿت گیـػ ،چٍن آنيا میتٍاننؼ ػؿ
ؿاةًٕ ةً نقػیک لاظنت ػٌٰت ٌ مـػٳ ن٩ي تٝین کننؼه ای٥اء مناینؼ؛ (ٌ )3اٰی ٌالیت ةایؼ
ةٍٕؿ ػٌامؼاؿ اف ٌٰمٍاٰی ىای مـةًٍٔ ةافػیؼمنٍػه ٌ ةا مـػٳ مصٲ مال٨ات منایؼ تا ةً
مىکالت وان ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ؛
انکناف و تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و صتم فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات)1( :
ػٌٰت ةایؼ ةـای تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن تاله منٍػه ٌ ٨انٍن ةایؼ ةٍٕؿ یکمان ةاالی ىمً
ويـٌنؼان تٕتی ٪گـػػ؛ ( )2ظتم ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ٌ ةً مصاکمً کىانؼن
مـتکتین ذنایات.آنٝؼه گـٌه ىای مٱیىً شامی ػٌٰت ٌ پٍٰین مصٱی کً مـتکث ذـٳ ٌ
ذنایت ش ٧ٍ٩ةرشی وؼه انؼ ةایؼ تصت پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ گیـنؼ ٌ ةً مٝا٤یت آنان ظامتً
ػاػه وٍػ؛ ( )3مـتکتین ظىٍنت ٜٱیً فنان ةایؼ مصاکمً گـػیؼه ٌ ةً مٝا٤یت آنان ظامتً
ػاػه وٍػ؛ ( )4انکىا ٣مٍافین ش ٧ٍ٩ةرشی اف ٔـی ٪ةـنامً ىای آگاىی ػىی ٌ کمپاین
ىائیکً ػؿ آن ىمً ا٨ىاؿ ذام ًٝماننؼ ٜٱامن ػین ،ذٍانان ،اؿاکین شکٍمتی ٌ شتی ا٤ـاػ
کم لٍاػ یا ٤ا٨ؼ لٍاػ مىاؿکت ػاوتً ةاونؼ؛
تلىیت تىفعه احتامعی و اكتياظی )1( :ػؿ ؿاةًٕ ةً انکىا ٣منأ ٪ويـی ٌ ػىات
ةایؼ ةٍٕؿ مماٌیانً تاله متؾٌٯ گـػػ ٌ ىمچنان ی٩ین شاٌٲ گـػػ تا کمکيای ةىــ
ػٌلتانً ةً متامی ا٤ـاػ ةؼٌن متایق تٍفی ٞمیگـػػ .ىمچنان ا٨ؼامات الفٳ ةـای انکىا٣
لاشات ٌ منأ ٪متإجـ اف ذنگ مبنٍٙؿ ةيتٍػ ػؿ لٕض فنؼگی مـػٳ ةـ الاك اٌٍٰیت
ةنؼی اتعاؽ گـػػ؛ ( )2اؿت٩ای کی٥یت لٕض تٝٱیمی ٌ ِمناً ایراػ مؼاؿك ػینی ؿلمی
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ةیىرت ةـای ذٍانان کنؼف تا آنان ذيت ٤ـاگیـی ػؿٌك الالمی ةً کىٍؿ ىای ىممایً
ةعًٍٍ پاکمتان مما٤ـت ننامینؼ.
( )3اوت١اٯ فایی ةـای کمانیکً ةً پـٌلً ٌٱض میپیٍنؼنؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض مٍٍِٜات ٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ؿا ةٍٕؿ ظالًٌ منٝکن
میلافػ کً تٍلٖ شؼٌػاً  15۱ويـٌنؼ ٜاػی مـػ ٌ فن ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت لمنگان
مٕـس وؼه الت .انرمن ذام ًٝمؼنی ا١٤انمتان پنز ةصخ متمـکق گـٌىی ؿا ػؿ
ىمکاؿی ةا ةعي ش ٧ٍ٩ةىــ یٍناما ػؿ ماه ىای ذٍن ٌ نٍامرب  2۱13ػؿ ٌالیت لمنگان
ػایـ کـػنؼ .اورتاک کننؼگان این ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ؿا مـػٳ معتٱ ٦اف ا٨ىاؿ
اذتامٜی ٌ لیالی ذام ًٝةً ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ٜامً ،ةقؿگان مصٲ ،ػىا٨ین،
آمٍفگاؿانٜ ،ٱامی ػینی ،اػ٠اٳ وٍنؼگان (ذنگرٍیان التِ ٪ؼ ػٌٰت) ٌ 143مناینؼگان
ذام ًٝمؼنی تىکیٲ میػىؼ .ؿٌنؼ نٙـظٍاىی ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً  IIگ٥تگٍىای
مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض (کً اف این ةً ةٝؼ ةً ناٳ "گ٥تگٍ ىای مـػٳ" یاػ میوٍػ)
تؼٌیـ یا٤ت؛ این ؿٌنؼ یک ةـنامً مٱی ةٍػه کً تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ
کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً منٍٙؿ نٙـظٍاىی اف ةیي اف 45۱۱
ويـٌنؼان ٜاػی ا١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ ؿاه انؼافی وؼه تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض
(یک ن٩ىً ؿاه ةـای یک ٌالیت) ٔـس گـػػ.
ىؼ ٣این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اینمت کً شتی االمکان تصٱیٲ ذام ٞاف ٍٜامٲ
مصٱی ػؿگیـی ؿا اؿائً ٌ ؿاه شٲ ىای م٩ؼٌؿ ؿا ونالائی منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت
لمنگان تامین ٌ ٨ایم گـػػ.

 .2معؽفی والیت :فاصتاؼ حغؽافیائی ،تؽکیث حمعیتی و فیافی
ٌالیت لمنگان (کً اف این پن ةً ناٳ "لمنگان" یاػ میوٍػ) ػؿ  31۱کیٱٍمرتی وامٯ
ويـ کاةٲ ٌ ػؿ شٍفه وامٯ ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ اف لمت ٠ـب ةا ٌالیت ةٱغ ،اف
رش ٧ةا ٌالیت ة١الن ،ػؿ وامٯ رش ٧ةا ٌالیت کنؼف ،ػؿ ٠ـب ةا ٌالیت ةامیان ٌ اف لمت
ذنٍب ٠ـب ةا ٌالیت رسپٲ ىم رسشؼ میةاوؼ .مـکق آن ويـ ایتک الت.
لمنگان ػاؿای شؼٌػاً  35۱4۱۱تن ذمٝیت میةاوؼ .تاذیکىا اکرثیت گـٌه ٍ٨می ػؿ
این ٌالیت ةٍػه چنانچً  4۱–34ػؿٌؼ ذمٝیت آن ؿا تىکیٲ میػىؼ کً ةٝؼ اف آن
اٌفةیکىا ( 35-3۱ػؿٌؼ) ٌ ىقاؿهىا ( 2۱-15ػؿٌؼ) ٨ـاؿ ػاؿنؼ .لایـ ا٨ٱیت ىای ٍ٨می
ةً ومٍٯ تاتاؿىا ،پىتٍنىا ٌ ٜـبىا ػؿٌؼ ةا٨یامنؼه ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ
میػىنؼ.

 143ذنگرٍیان التٜ ،٪نارص لاةِ ٪ؼ ػٌٰت ،آنانی کً ةا کمک ةـنامً ىای ٌٱض ٌ آتىی ماننؼ ةـنامً ٌٱض ٌ
آتىی ا١٤انمتان ػلت اف ذنگ کىیؼه ٌ ةً ذٍام ٞوان مٱص ٪وؼه انؼ.
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فؿاٜت ٜمؼه تـین منتٜ ٞایؼاتی ػؿ این ٌالیت ةٍػه ٌ ت٩ـیتاً  95ػؿٌؼ ذمٝیت لمنگان
ةً فؿاٜت ٌاةمتً میةاوؼ .ماٰؼاؿی ،تراؿت ىای کٍچک ٌ ةا٠ؼاؿی منت ٞاٌٱی ٜایؼاتی
ةاونؼگان ؿا تىکیٲ میػىؼ .گنؼٳ ،ذٍاؿی ،کچاٍٰ ٌ میٍه ذات (ةً ومٍٯ ةاػاٳ ،انگٍؿ ٌ
ظـةٍفه) اف مصٍٍالت فؿاٜتی اٌٱی لمنگان ةً وامؿ میؿٌنؼ.
ٔت ٪گقاؿه ىا ،این ٌالیت اف نٙـ مناة ٞمٝؼنی ٌ ٔتیٝی ٠نی میةاوؼ .مٝاػن ؽ٠اٯ
لنگ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ػؿه ٌٍ ٣ةاال ،ػؿه ٌٍ ٣پائین ٌ ؿٌی ػٌ آب ٌذٍػ ػاؿنؼ.
تٝؼاػی اف متىتحین ظٌٍٍی ٌ تراؿان ػؿ پـٌژہ ىای التعـاد مٝاػن ؽ٠اٯ لنگ ػظیٲ
ىمتنؼ ٌ ةنا ةـ ٜؼٳ مٍذٍػیت پاٰیمی مىعَ التعـاد ؽ٠اٯ لنگ ،اکرثا ً متىتحین
ظٌٍٍی ٌ تاذـان ػؿ این ٜـًٌ ٝ٤اٰیت ػاؿنؼٌ .الیت لمنگان اف نٙـ لنگ ىای مـمـ
نیق ٠نی ةٍػه ٌ تٝؼاػ فیاػی تاذـان ػؿ التعـاد لنگ مـمـ ٌ اؿلاٯ آن ةً لایـ ن٩آ
کىٍؿ مىٍ١ٯ میةاونؼ
ذٍ لیالی شاکم ػؿ ٌالیت لمنگان ماننؼ لایـ ن٩آ کىٍؿ ةـظالتً اف ایؼیٍٍٰژی نتٍػه
ةٱکً متتنی ةـ وعٍیت ا٤ـاػ ٌ گـٌه ىای ٍ٨می میةاوؼ .ػؿ اکرث مٍاؿػ شامیت مـػٳ اف
یک ؿىرب ةً الاك ؿٌاةٖ ٍ٨می ٌٍؿت میگیـػٜ .ؼٳ شٍّؿ ذام ًٝمؼنی ٝ٤اٯ ةاٜخ
وؼه تا میقان ٝ٤اٰیت ىای ذام ٞلیالی پائین ةاوؼٌِٝ .یت نمتتاً ظٍب امنیتی ٌ گـا٣
پائین ذـایم ػؿ ٌالیت لمنگان اف نٙـ لیالی گمـاه کننؼه ةٍػه ٌ ظٍػ لانمٍؿی ٍ٨ی ؿا
ػؿ ظٍػ ني٥تً ػاؿػ .ىـ چنؼ مناینؼگان متٝؼػ اشقاب کً وامٲ ذـیان ىای شاکم نیمتنؼ
ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ ٌٰی ظٍػ ؿا مٕـس منیلافنؼ .لیالیٍن ٌالیت لمنگان ماننؼ
لایـ ٌالیات شٍفه وامٯ ٌلیٝاً تصت نٍ٥ؽ اشقاب ذياػی لاة٨ ٪ـاؿ ػاؿػ .پن اف تياذم
٨ىٍن رسط ةـ ا١٤انمتان ػؿ لاٯ  ،1979تٝؼاػی اف اشقاب لیالی معاٰ ٦ػؿ ٌالیت
٘يٍؿ کـػنؼ کً اف ذمٱً میتٍان اف ذمٝیت الالمی ،شقب الالمی ،شقب شـکت الالمی،
شقب ٌشؼت الالمی ٌ شـکت ان٩الب الالمی ناٳ ةـػ .ػؿ شاٯ شارض ػٌ شقب لیالی
مٕـس – ذنتي مٱی الالمی (ذنتي) کً الالاً تٍلٖ ٍ٨ٳ اٌفةیک شامیت میوٍػ ٌ
ذمٝیت مٱی الالمی (ذمٝیت) کً الالاً تٍلٖ ٍ٨ٳ تاذیک شامیت میگـػػ – ّ٤ای
لیالی لمنگان ؿا ػؿ ػلت ػاؿنؼ .پن اف ؿٌی کاؿ آمؼن ؿژیم ٔاٰتان ػؿ لاٯ ،2۱۱1
شقب ذنتي تٍانمت نٍ٥ؽ ظٍػ ػؿ این ٌالیت ؿا تٍلٖ ٍ٨مانؼان الت ٪این شقب ٌ ٍّٜ
لاة ٪پاؿملان مـشٍٳ اشمؼ ظان لمنگانی (کً ػؿ ذٍالی  2۱12ػؿ شمٱً انتصاؿی کىتً
وؼ) ممتصکم لافنؼ چنانچً کً این نٍ٥ؽ ػؿ انتعاةات لاٯ  2۱۱5منٝکن گـػیؼ کً ػؿ
آن شقب ذنتي اکرثیت کـلیىا ػؿ وٍؿای ٌالیتی ٌ ٌٰمی ذـگً ؿا ةً ػلت آٌؿػنؼ .ػؿ
نتیرًٌ ،الیت لمنگان واىؼ آن ةٍػه کً شٍّؿ مرؼػ شقب ذنتي ةاٜخ وؼ تا این
شقب ػؿ انتعاةات  2۱۱9اکرثیت کـلیىا ػؿ وٍؿای ٌالیتی ؿا کمث مناینؼ .اکرث تصٱیٲ
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گـان اةـاف میػاؿنؼ کً ا٤قایي ويـت شقب ذمٝیت ػؿ ٌالیت ناوی اف اظتال٤ات میان ػٌ
ؿىرب ذنتي – مـشٍٳ اشمؼ ظان لمنگانی ٌ ذرناٯ ٜتؼاٰـویؼ ػٌلتم – میةاوؼ
ػؿ انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی لاٯ  ،2۱۱9آ٨ای کـفی نمتت ةً ػاکرت ٜتؼهللا آؿای ةیىرت
ؿا ػؿ این ٌالیت کمث کـػ ٌ گ٥تً میوٍػ کً آ٨ای کـفی آؿای اکرثیت اٍ٨اٳ اٌفةیک،
پىتٍن ٌ ىقاؿه ؿا ٜالٌه ةـ وامؿی اف آؿای ٍ٨ٳ تاذیک ةً ػلت آٌؿػه ةٍػ .شقب ذنتي
ػؿ گؾوتً کنرتٌٯ کامٲ وٍؿای ٌالیتی ؿا ػؿ ػلت ػاوت ٌٰی ػؿ شاٯ شارض چنین
کنرتٌٯ ؿا ػؿ اظتیاؿ نؼاؿػ .شقب ذمٝیت ةً گٍنۀ پیٍلتً ٌ ةً الاك الرتاتیژی لیالی
لیتامتیک ةً منٍٙؿ ذٱث مـػٳ ػؿ شـکت الت ػؿ شاٰی کً ذنتي تاله میکنؼ تاوٍؿا
ىای ٌٰمٍاٰی ٌ ٨ـیً ؿا ةً منٍٙؿ ا٤قایي میقان نٍ٥ؽ ظٍػ ةً ػلت آٌؿػ .ػؿ شاٯ شارض
ذتيً مٱی ،شقب ٌشؼت مص ٌ ٪٩واظً شقب ذمٝیت الالمی کً ةا ذتيً مٱی ائتال٣
منٍػه ،ػؿ ٌالیت لمنگان ػاؿای ػ٤اتـ منیةاونؼ ٖ٩٤ .شقب ذنتي ػاؿای ػ٤رت ٌالیتی
ةٍػه ٌ ػؿ این اٌاظـ ػؿ ةّٝی ٌٰمٍاٰیىا ػ٤اتـ وان ؿا ةاف منٍػه انؼ.

 .3تزلیل ظؼگیؽی :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع و عىامل ظؼگیؽی :ةاونؼگان لمنگان کً ةا آنان ػؿ ذـیان گ٥تگٍ ىای مـػٳ مىٍؿه
ٌٍؿت گـ٤تٍٜ ،امٲ متٝؼػ ٌ مـتتٖ ةً ىم ؿا ونالائی منٍػنؼ کً ػؿگیـیىا ٌ منا٨ىات
مصٱی ػؿ ٌالیت ؿا ا٤قایي ػاػه ٌ ةاٜخ تّٝیٌ ٦ٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت میوٍػ کً این
ٍٜامٲ وامٲ شمالت تصت ؿىربی ٔاٰتان ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ،ةیکاؿی ،انتىاؿ ٌ
گمرته ا٤ـآ گـائی تٍلٖ ؿىربان مؾىتی کً ػؿ مؼاؿك پاکمتان آمٍفه ػیؼه انؼ٤ ،ماػ
اػاؿی ،معاٰ٥ت ىای لیالی میان گـٌه ىای ائتال ٣لاة ٪وامٯ ،ػؿگیـی ىای ٍ٨می ٌ
معاٰ٥ت ىای مصٱی ٌ ػاظٱی میگـػػ.
مضالفت های مقلزانه ظؼ والیت فمنگان :معاٰ٥ت ىای ممٱصانً یکی اف ٜمؼه تـین
ػؿگیـی ىای ممٱصانً ةٍػه کً ٌٱض ٌ جتات ؿا ت٩ـیتاً ػؿ متاٳ ٌالیات ا١٤انمتان ةً ومٍٯ
لمنگان اف ةین میةـػ .اورتاک کننؼگان ػؿ اکرث ةصخ ىای متمـکق گـٌىی تائیؼ منٍػنؼ
کً گـٌه ىای معاٰ ٦ممٱض فنؼگی ؿٌفمـه مـػٳ ؿا ػؿ ةّٝی اف لاشات لمنگان ةً ٌیژه
ػؿ ن٩آ رسشؼی ةا ٌالیت ة١الن تيؼیؼ میکنؼ:
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اورتاک کننؼگان یک محاٯ مىعَ ؿا اؿائً کـػنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌالیت ة١الن ػؿ
رشٌ ٧الیت لمنگان پناه ةـػنؼ:

اورتاک کننؼگان اػٜا کـػنؼ کً ٔاٰتان ػؿ منأ ٪پىتٍن نىین ػؿ لمنگانٌ ،الیت
ىمرٍاؿ ة١الن ،ماننؼ ٨ـیً ةیما٨ٲ اف پناه گاه ىای امن ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ مٍؿػ شامیت
٨ـاؿ میگیـنؼ؛ گ٥تً میوٍػ کً ذنگرٍیان ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌالیت ة١الن ةا الت٥اػه اف
مصالت پىتٍن نىین ػؿ لاشً تای ظنک کً ٜمؼتاً یک منٕ ً٩اٌفةیک نىین ػؿ رش٧
ٌالیت لمنگان میةاوؼ مىعٍاً ػؿ منٕ ً٩گاٌ ػؿه اف پناه گاه ىای مٍئٍن ةـظٍؿػاؿ
میوٍنؼ .تـشم ةً گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌالیت لمنگان ٌ شامیت اف آنان تٍلٖ
ةاونؼگان ٌالیت ة١الن ممکن ةـظالتً اف شن مصـٌمیت ٍ٨می ةاوؼ کً پىتٍنىا ػؿ
این منأ ٪ػاؿنؼ.
ا٤قٌن ةـ آن ،اورتاک کننؼگان نگـانی ظٍػ ؿا اةـاف ػاوتنؼ کً ا٤ـاػ مصٱی کً ػؿ مؼاؿك
پاکمتان آمٍفه ػیؼه اکرثاً ةً ٜنٍان اماٳ یا مؼؿك ػؿ مماذؼ مصٲ یا مؼاؿك ٠یـ ؿلمی
ػؿ لاشً التعؼاٳ میوٍنؼ ٌ اؿفه ىای الالمی ؿا ةً نصٍی تٝتیـ میکننؼ کً ةاٜخ
تىٍی ٪شامیت اف ػىىت ا٤گنی میوٍػ:

 144مٝٱم ػؿ انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
 145ةقؿگ ٍ٨میٌٰ ،مٍاٰی ایتکٌ ،الیت لمنگان.
 146ةقؿگ ٍ٨میٌٰ ،مٍاٰی ظـٳ ٌ رسةاٌ ،ٟالیت لمنگان.
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اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی تٍؼی ٪منٍػنؼ کً ىـ چنؼ ةّٝی اف گـٌه
ىای معاٰ ٦انگیقه مؾى تی ةـای ذنگ ةا ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا نؼاؿنؼ یا ةا ٔاٰتان ،شقب
الالمی یا لایـ گـٌه ىای ممٱض لافمان یا٤تً ػؿ ا١٤انمتان ػؿ اؿتتآ ىمتنؼ ،ىؼ٣
وان ةً چاٰي کىیؼن شٍّؿ ٌ ا٨تؼاؿ ػٌٰت الت تا ةً اىؼا ٣وان ةً ومٍٯ کنرتٌٯ
منأ ٪ذيت ذم ٞآٌؿی ٜرش ٌ فکات اف مصٍٍالت ةاونؼگان مصٲ ػلت یاةنؼ .فمانیکً
چنین گـٌه ىای ممٱض منصٲ یا ظٱ ٞلالس نىٍنؼ ،نیـٌ ٌ ٨ؼؿت ةیىرت ةً ػلت میآٌؿنؼ.
این گـٌهىا تا فمانی ِٝی٠ ٌ ٦یـ لافمان یا٤تً ىمتنؼ کً ٔاٰتان یا لایـ گـٌه ىای
ممٱض لافمان یا٤تً آنان ؿا وامٲ گـٌه ممٱض ةقؿگرت ٌ منٙم تـ ػؿ منٕ ً٩مناینؼ.

ٜالٌه ةـ آنٍ٨ ،مانؼانان مصٱی الت ٪کً تٍلٖ م٩امات ػٌٰت مصٱی وناظتً نىؼه ٌ ػؿ
منافٜات منٝ٥ت ةً ػلت منیآٌؿنؼ ،مٝمٍالً ةً معاٰ ٦ػٌٰت تتؼیٲ وؼه ٌ تاله
میکننؼ تا آنچً ؿا کً تٍٍؿ میکننؼ "ش "٪وان الت ةً ػلت ةیأٌؿنؼ .ػؿ این ؿالتا ،آنيا
نیق ػؿ ذنگ ىای ممٱصانً ػؿ ٌالیت لمنگان ليم میگیـنؼ .ةً ؿ٠م آن ،فمانی کً
ظٍالت ىای وان ةـآٌؿػه وؼ ،آنيا ةً ةـنامً ٌٱض ٌ آوتی میپیٍنؼنؼ ٌ ةا ذٍام ٞوان
مؼ٠م 148میوٍنؼ:

 147ةاونؼه ٨ـیً مصٲٌٰ ،مٍاٰی شرضت لٱٕانٌ ،الیت لمنگان.
 148ةً الاك ةـنامً ٌٱض ٌ آوتی ،ذنگرٍیان الت ٪کً ػلت اف ظىٍنت ةـػاوتً٨ ،انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا
ةپؾیـػ ،تصت چرت شاکمیت ٨انٍن فنؼگی منایؼ ٌ ػلت اف شامیت ٌ اػامً ؿٌاةٖ ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةکىؼ ،ةا
ذٍام ٞوان مؼ٠م وؼه ،آمٍفه ىای لٍاػ ٌ شـٍ٤ی تٍاٳ ةا امنیت ٌ مٍئٍنیت ةـای وان ٤ـاىم میوٍػ .ةً
ةـنامً مٱی ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ،کمیمیٍن  D&Rوٍؿای امنیت مٱی ،ذٍالی  2۱1۱کً ػؿ ٌیث لایت
ؽیٲ ٨اةٲ ػلرتك الت مـاذ ًٝوٍػ:
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ةً ٩ٜیؼه اورتاک کننؼگان ،ةّٝی اف اشقاب ٌ وعٍیت ىای لیالی یا گـٌه ىای ممٱض
ذنایتکاؿ ؿا اف نٙـ لیالی شامیت میکننؼ ٌ یا چنین گـٌهىا ؿا ایراػ میکننؼ تا کنرتٌٯ
ٌ ا٨تؼاؿ ػٌٰت ؿا ػؿ ةّٝی منأ ٪ةـای منا ٞ٤لیالی وان ةً چاٰي ةکىنؼ .ةّٝی
ٌ٨ای ٞمٍ٨تی ةاٜخ چنین شامیت اف گـٌه ىای ممٱض ذنایتکاؿی میوٍػ کً ةٝؼا ً ةً
ٜنٍان گـٌه ىای ممٱض معاٰٜ ٦ـُ ٌذٍػ میکننؼ:

 149مٝٱم ػؿ یکی اف ٰیمً ىای مصٲٌٰ ،مٍاٰی ظـٳ ٌ رسةاٌ ،ٟالیت لمنگان.
 155ةقؿگ ٍ٨می ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
ٝ٤ 151اٯ فن ذام ًٝمؼنی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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ةیکاؼی :ةیکاؿی کً ػؿ ٌالیت لمنگان ػؿ شاٯ ا٤قایي الت ،ةً ٜنٍان ٜامٲ ػیگـ ػؿگیـی
ونالائی وؼ .ىقاؿان پرس ٌ ػظرت اف مکاتث ،انمتیتیٍت ىای تٝٱیامت ٜاٰی ٌ ػانىگاهىا
٤اؿ ٟمیوٍنؼ ٌٰی ةً ػٰیٲ ٜؼٳ ٤ـٌت ىای کاؿی منیتٍاننؼ وامٲ ةافاؿ کاؿ وٍنؼٍٔ .ؿی
کً گقاؿه میوٍػ ،اؿذصیت ػٌٰت ةـای التعؼاٳ کاؿمنؼان اف ةیـٌن ٌالیت نمتت ةً
ةاونؼگان مصٲ ةاٜخ ةؼتـ وؼن رشایٖ وؼه الت .ا٤قٌن ةـ آن ،اکرث ةاونؼگان ٌاةمتً ةً
فؿاٜت ٠یـ میکانیقه ةٍػه کً منیتٍانؼ مصٍٍالت کا٤ی تٍٰیؼ منایؼ .اف آنرائیکً مٝاه
ٔاٰتان نمتت ةً پـلٍنٲ پٍٰین مٱی ةیىرت الت ،اکرث ةاونؼگان ٨ـیًىا تـذیض میػىنؼ
تا ةناةـ ػالیٲ ماٰی ةا گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت ةپیٍنؼنؼ:

ععم رکىمت ظاؼی صىب و راکمیت كانىن :ؼكاةت های فیافی میان گؽوه های ائتالف
مامل و مناؾعات كىمی :ػؿ ٌالیت لمنگان لً شقب لیالی مٕـس ٌذٍػ ػاؿػ کً ٜتاؿت
اف ذمٝیت مٱی الالمی ا١٤انمتان (ذمٝیت) ،شقب ٌشؼت الالمی مـػٳ ا١٤انمتان
(ٌشؼت) ٌ ذنتي مٱی الالمی ا١٤انمتان (ذنتي) میةاونؼ ٌ ىمچنان یک گـٌه لیالی
(متىکٲ اف شامیان اشمؼ ظان) ةٍػه کً مٝمٍالً ػؿ منافٜات مصٱی ػؿگیـ میةاونؼ .این
اشقاب لیالی ؿٌی مٍٍِٜات ٍ٨می ٝ٤اٰیت میکننؼ چنانچً تاذیکىا اف ذمٝیت،
اٌفةیکىا اف ذنتي ٌ ىقاؿهىا اف ٌشؼت شامیت میمناینؼ .اشقاب لیالی ػؿ ٌالیت
لمنگان نٍ٥ؽ ٌ ٨ؼؿت وان ؿا اف ٔـیٍ٨ ٪مانؼان الت ٪ذياػی ،ةقؿگان مصٲ ٌ ؿىربان
متن٥ؾ مؾىتی اٜامٯ میمناینؼ .ػؿ ػىً ىای اظیـٌ ،الیت لمنگان اف منافٜات ٍ٨می ٌ
شتی ػؿگیـی ىای ممٱصانً ؿنز ةـػه کً منرـ ةً اػامً معاٰ٥ت ىای ٍ٨می میان تٍػه
ىای معتٱ ٦ةاونؼگان این منٕ ً٩وؼه الت .مناینؼگان اشقاب لیالی اف این اظتال٤ات
ٍ٨می لٍػ ةـػه ٌ مـػٳ مصٲ ؿا ةـای شامیت ،ش ٚ٥نٍ٥ؽ ٌ گمرته شٍفه ا٨تؼاؿ وان
ةمیز میکننؼ:
 152ةاونؼه ٨ـیً مصٲ ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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ٍ٨مانؼانان ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت مٝمٍالً ٌاؿػ ػؿگیـی ٜٱیً گـٌه ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت
منیوٍنؼ؛ ةا آنيم ،آنان ةـای ش٥ا٘ت ظٍػ وان اکرثاً الٱصً ػؿ اظتیاؿ ػاوتً ٌ نیـٌ ىای
ممٱض کمکی ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ .اف این ذيت آنيا میتٍاننؼ مـػٳ ؿا کً ٨اػؿ ةً م٩اٌمت ػؿ
ةـاةـ ىؼایات یا تٍامیم چنین ٍ٨مانؼانان نیمتنؼ ،تيؼیؼ مناینؼ .ػؿ لٕض مصٱی ،لً
ٔت ً٩ا٤ـاػ ٌذٍػ ػاؿػ کً ٨ؼؿت آن ؿا ػاؿػ تا ةً مناینؼگی اف متاٳ مـػٳ مصٲ تٍمیم اتعاؽ
مناینؼ )1( :ا٤ـاػ جـٌمتنؼ مصٲ (ماننؼ فمینؼاؿان ،ماػاؿان ٌ تاذـان متمٍٯ) کً اکرثا ً ةً
اؿةاةان یا ةقؿگان مصٲ مٝـٌ ٣ىمتنؼ؛ (ٍ٨ )2مانؼانان الت ٪ذياػی (مح ًال ٍ٨مانؼانان
مٱیىً ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت)؛ ٌ ( )3ؿىربان مؾىتی مصٲ (ماننؼ مالىا ٌ امامان مماذؼ) .این
گـٌهىا ػؿ منأ ٪ػٌؿػلت ػالالن ٨ؼؿت ةٍػه ٌ مٝمٍالً اشقاب لیالی ػؿ لٕض ٌالیت،
شٍفه ٌ کىٍؿ ٌ وعٍیت ىای لیالی ةً منٍٙؿ ذٱث شامیت ةا آنان ػؿ اؿتتآ
میوٍنؼ .ذانتؼاؿی ىای ٍ٨می ٜامٲ کٱیؼی ةـانگیعنت ةاونؼگان مصٲ ػؿ مٍا ٞ٨معتٱ٦
ٌ ةـای اىؼا ٣معتٱ ٦لیالی ةً وامؿ میؿٌػ.

 153ةقؿگ ٍ٨می مصٲٌٰ ،مٍاٰی ػؿه ٌٍ ٣ةاالٌ ،الیت لمنگان.
 154متٝٱم یکی اف ٰیمً ىا ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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انتعاةات ةً محاةً ٜامٲ مٍ٨ت ؿ٨اةت ىای لیالی ٌ اظتال٤ات ٍ٨می ػؿ ٌالیت لمنگان
مصمٍب میوٍػ:

اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی واىؼ ةٍػنؼ کً ىـچنؼ ؿٌنؼ انتعاةات ةاآلظـه ةً
پایان میؿلؼ ،اظتال٤ات ٍ٨می ػؿ مصالت پاةـذا ةٍػه ٌ ؿٌف ةً ؿٌف ا٤قایي میأةؼ .آنان ػؿیا٤تنؼ
کً اظتال٤ات ٍ٨می یکی اف مناة ٞاٌٱی ٌ ػؿاف مؼت منافٜات ػؿ ذٍام ٞوان میةاوؼ:

ةً ٩ٜیؼه اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی٤ٌ ،اػاؿی ٌ ذانتؼاؿی م٩امات ةٱنؼ
پایً ػٌٰتی ةً ن ٞ٥اشقاب لیالی ٌ شامیان لیالی وان یکی ػیگـ اف ٍٜامٲ کٱیؼی
منافٜات ٍ٨می ٌ ؿ٨اةت میان اشقاب لیالی میةاوؼ .م٩امات ػٌٰتی ماننؼ ٌاٰی،
ٌٰمٍاٯ ،نیـٌ ىای پٍٰین مٱی ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیت ٌ ؿٌلای ؿیالت ىای ٌالیت
ٌ ٌٰمٍاٰیىا اف ٔـی ٪اشقاب لیالی تٝیین وؼه ٌ تٍلٖ این اشقاب ٌ ىمچنان ػالالن
٨ؼؿت ػؿ لٕض کىٍؿ شامیت میوٍنؼ .ػؿ نتیرً ،این م٩امات ػٌٰتی ٌ٘ای ٦وان ؿا ةً
لٍػ اشقاب لیالی کً اف آنان شامیت میکننؼ انراٳ میػىنؼ ٌ اف آنرائیکً اشقاب
لیالی الاك ٌ ةنیاػ ٍ٨می ػاؿػ ،م٩امات ػٌٰتی اّٜای این گـٌه ىای ٍ٨می ؿا نیق
شامیت میمناینؼ:

 155یک آمٍفگاؿ مـػ ػؿ یکی اف انمتیتیٍت ىای تٝٱیامت ٜاٰی مصٱی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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ػؿ نتیرً ،ا٤ـاػ ذام ًٝةً اشرتاٳ ةً شاکمیت ٨انٍن ٌ ةیٕـ٤ی شکٍمت مصٱی ةً ػیؼه وک
مینگـنؼ .ؿٌی این مٱصٍٗ آنان ةً م٩امات ػٌٰتی کً اف ٍ٨ٳ وان ةاوؼ٠ ،ـُ شٲ ٌ ٍ٤ٲ
منافٜات ش٨ٍ٩ی ٌ مؼنی وان مـاذ ًٝمیکننؼ .ةً ىمین تـتیث ،گ٥تً میوٍػ کً میقان
٤ماػ ػؿ ٌالیت لمنگان ؿٌ ةً ا٤قایي میةاوؼ .اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ا٤ـاػ
مصٲ منیتٍاننؼ اشقاب لیالی ؿا تصت نٍ٥ؽ ظٍػ ػؿ آٌؿنؼ فیـا آنان اف شامیت گمرتػه
ػٌٰت ػؿ لمنگان ةـظٍؿػ میةاونؼ؛ اورتاک کننؼگان ىمچنان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً مـػٳ
مصٲ منیتٍاننؼ تٍ ٞ٨شکٍمتؼاؿی ظٍب ،شاکمیت ٨انٍن یا مصاٙ٤ت ٌ ؿٜایت ش ٧ٍ٩ةىــ
ؿا ػاوتً ةاونؼ فیـا م٩امات ػٌٰتی اف ٌالشیت ىای وان لٍء الت٥اػه میکننؼ تا أمینان
شاٌٲ مناینؼ کً اشقاب لیالی وان ةً اىؼا ٣لیالی ظٍػ نایٲ میوٍنؼ.

مىعٍاً ،اورتاک کننؼگان وکایت منٍػنؼ کً م٩امات شکٍمت مصٱی منافٜات وان ؿا ةً
گٍنۀ ػایمی شٲ ٌ ٍ٤ٲ منیکننؼ ٌ ػؿ  ٍُٜاف ؿاىکاؿ ىای مٍ٨تی ٌ ٠یـ ش٨ٍ٩ی ةـای
ؿلیؼگی ةً منافٜات ػٌامؼاؿ الت٥اػه میکننؼ .ػؿ نتیرً ٌاةمتگی لیالی آنان ،م٩امات
ػٌٰتی ةً ٌیژه ٌاٰی اکرثا ً کمیمیٍنىا ؿا ةً منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً منافٜات تٍ٘ی ٦میکنؼ
ىـچنؼ نياػ ىای متٝؼػ شکٍمتی ػؿ لٕض ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ کً ؿلیؼگی ةً چنین
ػٜاٌی ممئٍٰیت وان الت.

ٝ٤ 156اٯ ذام ًٝمؼنی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
 157یک تن اف ةقؿگان ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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فىء افتفاظه تىفغ گؽوه های مقلس :ا٤قٌن ةـ آن ،اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً
ٌاةمتگی لیالی م٩امات ػٌٰتی ةاٜخ تٍ٩یت مٍئٍنیت ٍ٨مانؼانان مٱیىً ىای مصٱی
ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت کً ةا اشقاب لیالی مـةًٍٔ ٌاةمتً ىمتنؼ ،وؼه ٌ منرـ ةً مٝا٤یت
گـٌه ىای ذنایتکاؿ اف مرافات میوٍػ .ىـچنؼ ػؿ شاٯ شارض ىیچ معاٰ ٦ممٱض ٝ٤اٯ
ػؿ ٌالیت لمنگان ٌذٍػ نؼاؿػ کً ٍ٨مانؼانان مٱیىً ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت ٜٱیً آنان ةرنگنؼ،
ٌٰی آنيا ىنٍف ىم لالس ٌ گـٌه ىای ممٱض ظٍػ ؿا ش ٚ٥کـػه انؼ .م٩امات ػٌٰتی این
ٍ٨مانؼانان ؿا ظٱ ٞلالس نکـػه ٌ آنيا ىنٍف ىم تيؼیؼ ٜٱیً مـػٳ مصٲ کً ٨اػؿ ةً اٜرتاُ
ؿٌی تٍامیم این ٍ٨مانؼانان نیمتنؼ ،ةا٨یامنؼه الت:

ٜالٌه ةـ آنٍٔ ،ؿی کً گقاؿه میوٍػ م٩امات شکٍمت مصٱی یا گـٌه ىای ذنایتکاؿ ؿا
تٍ٨ی ٦منیکننؼ ٌ یا آنان ؿا پن اف مؼاظٱً م٩امات ةٱنؼ ؿتتً ػٌٰتی آفاػ میلافنؼ کً این
امـ ةاٜخ ا٤قایي ٝ٤اٰیت ىای ذنائی ػؿ ٌالیت لمنگان وؼه الت:

 158یک ةقؿگ مصٲ اف ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـٌ ،الیت لمنگان.
 159یکنت اف مصٍٱین انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی ٌ  ٍّٜذام ًٝمؼنی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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افتضؽاج غیؽكانىنی و صىظرس مناةع ظتیعی :لمنگان اف نٙـ مناة ٞمٝؼنی ٠نی ةٍػه
ٍٔؿی کً ػٌ ةقؿگرتین مٝؼن ؽ٠اٯ لنگ ا١٤انمتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ػؿه ٌٍ ٣ةاال ٌ
ؿٌی ػٌ آب مٍٝ٨یت ػاؿػ .کنرتٌٯ این ػٌ مٝؼن ةاٜخ ایراػ تنيىا ٌ ؿ٨اةت ىای
لیالی میان اشقاب لیالی ٌ ٍ٨مانؼانان مٱیىً مصٱی مـةٍٓ ةً این اشقاب ٔی چياؿ
ػىً اظیـ وؼه الت.

این مٝاػن اف ػیـفمانی ةً گٍنۀ ٠یـ٨انٍنی ٌ ٠یـ ممٱکی التعـاد میوٍنؼ .چنین ؿٌه
التعـاد ٠یـ ممٱکی مٝاػن ش ٧ٍ٩ةاونؼگان ؿا وؼیؼاً ٌؼمً میقنؼ فیـا رشکت ىای
٨ـاؿػاػی این ا٤ـاػ ؿا ةا ش ٪اٰقشمً کم ٌ ةـای ش٥ـ مٝاػن التعؼاٳ میکننؼ .کاؿمنؼان
ٌصی ممٱکی ظٕـات اشتامٰی ٌ تاجیـات کاؿ ػؿ مٝاػن ؿا نٙاؿت نکـػه ٌ ةاونؼگان
مصٲ نیق ىیچ نٍ ٛوکایت منیکننؼ:

165

 161ةقؿگ ٍ٨میٌٰ ،مٍاٰی ػؿه ٌٍ ٣ةاالٌ ،الیت لمنگان.
 162ةقؿگ ٍ٨میٌٰ ،مٍاٰی ػؿه ٌٍ ٣ةاالٌ ،الیت لمنگان.
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ةّٝی اف ػالالن مصٱی ٨ؼؿت کً م٩امات ةٱنؼ ؿتتً ػٌٰتی ىمتنؼ ،کنرتٌٯ التعـاد مٝاػن
ؽ٠اٯ لنگ ػؿ ٌالیت لمنگان ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ:

ؽ٠اٯ لنگ التعـاد وؼه اف ٔـی ٪ويـ ایتک یا مقاؿ رشیٌ ٦الیت ةٱغ ةً لایـ ٌالیات
ا١٤انمتان انت٩اٯ میأةؼ.
تنه های كىمی و ظؼون كىمی :اورتاک کننؼگان منافٜات متٝؼػ ػؿ لاشات مىعَ ؿا
ونالائی کـػنؼ کً ػؿ ةّٝی آن ػٌ یا ةیىرت مصالت وامٲ تني ةٍػنؼٍٜ .امٲ ٜمؼه
منافٜات وامٲ آب ةـای آةیاؿی ٌ آب آوامیؼنی ،فمین ٌ نٍامین ظانٍاػگی میگـػػ.
اؿفه ىای لنتی ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ٜمؼه منافٜات مصٱی مصمٍب وؼنؼ .ىنگامی کً ػٌ
ظانٍاػه ؿٌی  ٍّٜفن ظانٍاػه ٌاؿػ مناف ًٜمیوٍنؼ ،ةً فٌػی ؿٌ ةً ظىٍنت آٌؿػه ٌ
مـتکث ٜمٲ ذـمی میوٍنؼ .اکرث این اٜامٯ ذنائی ػؿ منأ ٪ػٌؿػلت پنيان ةا٨ی
میمانؼ .ظانٍاػه ٨ـةانی منیظٍاىؼ کً ٜٱیً مـتکث ٜمٲ ذـمی ةً ػٌٰت وکایت کنؼ
فیـا انت٩اٳ شـةًی الت کً ةـای اٜاػه ٌ٨اؿ ٌ اشرتاٳ مٍؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ میگیـػ .چنین
منافٜات مٝمٍالً ػؿاف مؼت ةٍػه ٌ اکرثا ً ػٌ یا ةیىرت ذٍام ٞػؿ آن ػظیٲ میةاونؼ.

ٝ٤ 163اٯ ذام ًٝمؼنی ،ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
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ةً ةاٌؿ اورتاک کننؼگان ،منافٜات ؿٌی فمین نیق ٜامٲ اکرث منافٜات مصٱی میةاوؼ.
رسشؼات میان ٌٰمٍاٰی ىای لمنگان ٌ ٌالیات ىمرٍاؿ ماننؼ ةٱغ ،ة١الن ٌ لایـ ٌالیات
مىعَ نىؼه یا ةً گٍنۀ ٌاِض تٝین نگـػیؼه الت .اف ایرنٌ ،ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ىای
ىمرٍاؿ مٝمٍالً ػؿ ؿاةًٕ ةً چـاگاهىا ٌاؿػ مناف ًٜمیوٍنؼ .ةّٝی اف ٍ٨مانؼانان مصٱی
ػؿ ٌٰمٍاٰی چاؿکنت ٌالیت ةٱغ کً تصت شامیت شقب ٌشؼت ٨ـاؿ ػاؿنؼ کنرتٌٯ ةّٝی
اف چـاگاهىا ؿا ػؿ ػلت گـ٤تً ٌ اذافه چـیؼن مٍاوی ٌ گٍل٥نؼان ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی
پیـٌف ن٩ىیـ ؿا منیػىنؼ .ػؿ ٌٍؿتی کً مٍاوی ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ةً این
چـاگاهىا ةـای چـیؼن ةیایؼ ،ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی مؾکٍؿ مرتٍؿ ىمتنؼ کً ةـای ٍ٨مانؼان
شقب ٌشؼت گٍل٥نؼ یا ةق ةً ٜنٍان ذـیمً ةپـػافنؼ .ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ
اظیـا ً یک وکایت ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت مٍذٍػ ؿا نقػ م٩اٳ ٌالیت لمنگان ػؿد کـػنؼ.

مناینؼگان شقب لیالی یا ػالالن ٨ؼؿت نیق کنرتٌٯ چنؼ مناةٔ ٞتیٝی ؿا ػؿ ػلت ػاوتنؼ.
ا٤قٌن ةـ آن ،مـػٳ ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان ٌ ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ىای
چاؿکنت ٌ ماؿمٍٯ ٌالیت ةٱغ ؿٌی مٍٍِٜات رسشؼی اف مؼتىا ةؼینمٍ وامٲ منافًٜ
میةاونؼ .ػؿ منأ ٪رسشؼی این لً ٌٰمٍاٰی یک چـاگاه ٌذٍػ ػاؿػ ٌ ةاونؼگان این
ٌٰمٍاٰیىا ؿمً ىای گٍل٥نؼ ٌ ةق وان ؿا ةـای چـیؼن ةً این چـاگاه میآٌؿنؼ .ةّٝی
آنان کً اکرث وانـا ٍ٨مانؼانان الت ٌ ٪اؿةاب ىا 166تىکیٲ میػىؼ ،ػؿ مٍؿػ الت٥اػه اف
این چـاگاه ٌاؿػ مناف ًٜمیوٍنؼ.

 164یک  ٍّٜفن ذام ًٝمؼنی ػؿ ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
 165ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان.
 166فمینؼاؿان ةقؿگ ٌ ا٤ـاػ متمٍٯ ػاؿای مٍاوی فیاػ.
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ةیخا معن :ةیرا وؼن ةً ٜنٍان یکی ػیگـ اف ٍٜامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت لمنگان ةً وامؿ
ؿ٤تً ٌ مىعٍاً ةاٜخ ا٤قایي تني ىای ناوی اف فمین میگـػػ کً اکرثا ً ػؿ نتیرً ت٥اٌت
ىای ٍ٨می ٌ اؿتتأات لیالی ةً ٌ ٍٛ٨میپیٍنؼػٜ .الٌه ةـ آن ،اورتاک کننؼگان اػٜا
کـػنؼ کً ػالالن مصٱی ٨ؼؿت تاله میکننؼ تا اف اٌِا ٛةـای منا ٞ٤لیالی وان الت٥اػه
مناینؼ .ةً ٍٔؿ محاٯ ،تاذیکىا کً ةاونؼگان اٌٱی منٕ ً٩پنؼاوتً میوٍنؼ ةا ىقاؿهىا کً
نا٨ٱین گ٥تً میوٍنؼ ػؿ ظًٍٍ فمین ػؿ ٌٰمٍاٰی ظـٳ ٌ رسةا ٟػؿ مناف ًٜىمتنؼ .یک
تن اف ةاونؼگان چنین گ٥ت:

ةً ٩ٜیؼه یک اورتاک کننؼه ػیگـ اف ٌٰمٍاٰی ظـٳ ٌ رسةاٍ٨ ،ٟمانؼان امنیً ٌٰمٍاٰی
فمانی کً تنيىا ػؿ ذـیان ةٍػ ػؿ ذـیان ٨ـاؿ گـ٤ت ٌٰی ىیچ ٜکن اٰٝمٲ رسی ٞنىان
نؼاػ .ةاونؼه مؾکٍؿ گ٥ت:

 167ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان.
 168ةقؿگ مصٲ اف ٌٰمٍاٰی ظـٳ ٌ رسةاٌ ٟالیت لمنگان.
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
اورتاک کننؼگان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ؿاه شٲ ىای متٝؼػ ؿا ةـای ػؿگیـیىا ٌ
منافٜات کً ػؿ  ٧ٍ٤ةً آنيا پـػاظتً وؼ ،پیىنياػ کـػنؼ کً مىعٍاً ؿٌی مٍاؿػ ؽیٲ متـکق
ٌ تٍذً ٌٍؿت گـ٤ت:
آنيا پیىنياػ منٍػنؼ کً ممٱکی ةٍػن ٌ ٌاذؼ رشایٖ ةٍػن ةایؼ ميم تـین ٜنارص ةـای
التعؼاٳ م٩امات ػٌٰتی ةاونؼ:

اورتاک کننؼگان ىمچنان پیىنياػ منٍػنؼ کً مٝاػن ٔتیٝی نیق ةایؼ ةً وکٲ ممٱکی
التعـاد وٍػ:

 169ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات ٌٰمٍاٰی ظـٳ ٌ رسةاٌ ٟالیت لمنگان.
 175یکنت اف آمٍفگاؿان مـػ ػؿ انمتیتیٍت تٝٱیامت ٜاٰی ويـ ایتک ٌالیت لمنگان.
 171ةقؿگ یکی اف ٨ـیً ذات ٌٰمٍاٰی ػؿه ٌٍ ٣ةاالٌ ،الیت لمنگان.
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ػؿ ؿاةًٕ ةً میقان ةٱنؼ ةیکاؿی ػؿ ٌالیت لمنگان ،اورتاک کننؼگان پیىنياػ کـػنؼ کً
ػٌٰت ٌ رشکت ىای ظٌٍٍی ةایؼ ٤اةـیکات ؿا ةً منٍٙؿ ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای
مـػٳ مصٲ ایراػ مناینؼ:

ا٤قٌن ةـ آن ،ػٌٰت نتایؼ ةً ظأـ پـٌژہ ٌ ةـنامً ىای ناکاٳ پٍٯ ؿا ىؼؿ ػىؼ ٌ ػؿ ٍُٜ
ةایؼ ؿٌی تص ٪٩شاکمیت ٨انٍن رسمایً گؾاؿی کنؼ:

ٝ٤ 172اٯ ذام ًٝمؼنی ػؿ ويـ ایتکٌ ،الیت لمنگان.
 173یک ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات ٌٰمٍاٰی شرضت لٱٕان ٌالیت لمنگان.
 174یک ةاونؼه یکی اف ٨ـیً ذات ٌٰمٍاٰی پیـٌف ن٩ىیـ ٌالیت لمنگان.
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 .5پیننهاظات مؽظم:
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مـػان ،فنان ٌ ذٍانان ا١٤ان ػؿ رسارس ٌالیت
لمنگان پیىنياػات کٱیؼی ؽیٲ ؿا ةً منٍٙؿ تامین ٌٱیض ٌ جتات ػٌامؼاؿ ػؿ ٌالیت وان
اؿائً کـػنؼ:
( )1شٍٍٯ أمینان اف ةیٕـ٤ی شکٍمت مصٱی ػؿ ٜمٲ؛ التعؼاٳ م٩امات ػٌٰتی ةً
الاك وایمتگی ٌ ٘ـ٤یت ٌٍؿت گـ٤تً نً ةـ متنای ؿٌةآ ٍ٨می ،لیالی یا انٍا ٛػیگـ
ٌاةمتگی ىا؛ ( )2تنٙیم التعـاد مناة ٞمٝؼنی؛ شٍٍٯ أمینان اف ؿٜایت ش ٧ٍ٩کاؿگـی
کاؿگـان؛ شٍٍٯ أمینان اف نٙاؿت کاؿمنؼان ٌصی اف ظٕـات اشتامٰی ٌ تاجیـات کاؿ ػؿ
مٝاػن؛ ( )3رسمایً گؾاؿی ػؿ تالین ٤اةـیکات ةً ٜنٍان یکی اف اةقاؿ ایراػ ٤ـٌت ىای
کاؿی ةـای مـػٳ مصٲ کً تاجیـ آنی ؿٌی پیٍلنت ا٤ـاػ ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػاؿػ؛ ()4
تص ،٪٩ؿٜایت ٌ تٕتی ٪کامٲ شاکمیت ٨انٍن؛ ( )5ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی،
شٍٍٯ أمینان اف اینکً اّٜای گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی کً ةً ةـنامً ٌٱض ٌ آوتی
ا١٤انمتان میپیٍنؼنؼ اف مرافات مٝا٤یت شاٌٲ نعٍاىنؼ کـػ؛ ( )6پیگـػ ٜؼٰی ٌ
مرافات مٍجـ مـتکتین ٌ اّٜای گـٌه ىای ذنایتکاؿ؛ ( 79شٍٍٯ أمینان اف اینکً
مماذؼ ٌ مؼاؿك ةـای گمرته ٌ نرش ٩ٜایؼ ا٤ـأی ٌ تىٍی ٪ا٤ـاػ ةـای پیٍلنت ةا
معاٰ٥ین مٍؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ منیگیـنؼ؛ ( )8م٩امات ةایؼ ةً گٍنۀ مٍجـ ٌ ةً مٍ ٞ٨ةؼٌن
ػؿنٙـػاوت ؿٌاةٖ ٍ٨می یا لیالی ٔـ٤ین ةً منافٜات ؿلیؼگی مناینؼ؛ ( )9شٲ ٌ ٍ٤ٲ
منافٜات فمین ٌ آةیاؿی ةً ومٍٯ تٝیین ٌاِض رسشؼات منأ ٪معتٱ ٦مٍؿػ مناف ًٜکً
ةاٜخ ایراػ تنيىا میوٍػ؛ ( )1۱شٲ ٌ ٍ٤ٲ ّ٨ایا ةً ومٍٯ اؿفه ىای لنتی ذيت
ذٱٍگیـی اف منافٜات مصٱی؛
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةیانگـ ظالًٌء اف یا٤تًىا ٌ مٍٍِٜات کٱیؼی الت کً ػؿ
ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ ،ةـؿلی نٙـیات کً ػؿ ذـیان
پـٌلًء نٙـ ظٍاىی اف شؼٌػ  2۱۱ةاونؼه ٜاػی ا١٤ان ممکٍنًء ٌالیت ةٱغ ؿٌی ػلت
گـ٤تً وؼ ،مٕـس گـػیؼ .اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ لیالی ةً ومٍٯ
کاؿمنؼان ػٌٰت (لکتٍؿ ٜامً) ،ةقؿگان مصٲ ،ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنی،
ؿىربان مؾىتی ٌ ا٤ـاػ ةـگىتً (ٔاٰتان الت 175)٪میةاونؼ .این پـٌلًء نٙـ ظٍاىی ةً
ٜنٍان ةعىی اف مـشٱۀ  IIةـنامۀ "گ٥تگٍ ىای ا١٤انيا ػؿ مٍؿػ ٌٱض" ؿٌی ػلت گـ٤تً
وؼ؛ ةـنامً مؾکٍؿ تٍلٖ  11نياػ وتکًء ذام ًٝمؼنی ذيت نٙـ ظٍاىی ةیي اف 45۱۱
اٝ٤ان ٜاػی ٌ ةً ىؼ ٣ایراػ  34ن٩ىًء ؿاه ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ ٌالیت)
ٔـس گـػیؼ.
ىؼ ٣این ن٩ىًء ؿاه ٌٱض اینمت تا ٍٜامٲ مصٱی منافٜات ؿا ةً گٍنۀء گمرتػه مٍؿػ
اؿفیاةی ٨ـاؿ ػاػه ٌ ىم چنان ؿاه شٲ ىای ٜمٱی ٌ منالث ؿا ذيت تامین ٌ تٍ٩یت
ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةٱغ ونالائی منایؼ.

 .2معؽفی والیت :وضعیت حغؽافیائی ،فیافی و حمعیت منافی
ٌالیت ةٱغ ةا مماشت  1684۱کیٱٍ مرت مـة ٞػؿ لمت وامٯ ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ
ٌالیات کنؼف ٌ لمنگان ػؿ رشٌ ،٧الیت ذٍفذان ػؿ ٠ـب ٌ ٌالیت رس پٲ ػؿ ذنٍب ٠ـب
آن مٍٝ٨یت ػاؿنؼٌ .الیت ةٱغ ػؿ لمت وامٯ ةا کىٍؿ ىای تـکمنمتان ،افةکمتان ٌ
تاذکمتان ىم رسشؼ میةاوؼ .این ٌالیت ػاؿای ٌٰ 15مٍاٰی اػاؿی ةٍػه ٌ ويـ مقاؿ
رشی ٦مـکق آن میةاوؼ.
ةً الاك تعمین اػاؿه ٌالیتی اشٍائیً ٌ ؿیالت امنیت مٱی ،شؼٌػا ً  3۱52۱۱۱تن کً 9
٤یٍؼ نٍ٥ك مرمٍٜی کىٍؿ ؿا تىکیٲ میػىؼ ،ػؿ ٌالیت ةٱغ فنؼگی میکننؼ .مقاؿ رشی٦
پـ ذمٝیت تـین ٌٰمٍاٰی این ٌالیت ةٍػه ٌ ػؿ آن  18۱۱۱۱۱تن لکٍنت ػاؿنؼ،ةً ت٩ٝیث
175ذنگرٍیان لاة ،٪اّٜای لاةٜ ٪نارص معاٰ ٦ػٌٰت کمانی انؼ کً ذنگ منٍػن ؿا متٍ ٦٨لاظتً ٌ ةا مـػٳ
ظٍیي ةً ىمکاؿی ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ماننؼ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان پیٍلتً انؼ .مٕاة ٪ةـنامً
اػ٠اٳ مرؼػػ ،ذنگرٍیان لاة ٪کمانیکً اف ظىٍنتىا ػٌؿی ذمتً٨ ،انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا پؾیـ٤تنؼ ٌ ػؿ
چٍکات شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ؿاةًٕ وان ؿا ةا معاٰ٥ین ممٱض  ٕٞ٨مناینؼ ،ةا مرتمٝات انمانی وان
اػ٠اٳ می گـػنؼ ٌ نیقاف کمک ىایی ماننؼ تٝٱیم ٌ آمٍفه مياؿت ىای کاؿی ٌ شامیت امنیتی ةـ ظٍؿػاؿ
میگـػنؼ .ةً کمیمیٍن ػی آؿ ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ذٍالی  2۱۱2ةً ٰینک فیـ مـاذ ًٝوٍػ:
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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آن ٌٰمٍاٰی ػىؼاػی (ةا  18۱۱۱۱ذمٝیت)ٌٰ ،مٍاٰی ةٱغ (ةا  15۱۱۱۱ذمٝیت)ٌٰ ،مٍاٰی
ىای چمتاٯ ٌ ػٌٰت آةاػ (ىـ کؼاٳ ةا شؼٌػا ً  13۱۱۱۱ذمٝیت)ٌٰ ،مٍاٰی ىای کٱؼاؿ ٌ
ماؿمٍٯ (ىـ کؼاٳ ةا کمرت اف  27۱۱۱ذمٝیت) ػؿ ؿػه ىای ةٝؼی ٨ـاؿ ػاؿنؼٌ .الیت ةٱغ
ةا٤ت ٍ٨می معتٱٖ ػاؿػ چنانچً ٤ 46یٍؼ تاذک٤ 15 ،یٍؼ تـکمن٤ 1۱ ،یٍؼ افةک12 ،
٤یٍؼ ىقاؿه٤ 1۱ ،یٍؼ پىتٍن ٌ ٤ 7یٍؼ ٜـب ػؿ آن ا٨امت ػاؿنؼ.
ػٌؿمنای لیالی ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ پیچیؼه میةاوؼ .ذمٝیت الالمی ،ذنتي الالمی،
ٌشؼت الالمی ،شـکت الالمی ،شقب الالمی اف ذمٱً اشقاب ٜمؼه ػؿ ٌالیت ةٱغ ةً
وامؿ ؿ٤تً ٌ ا٤ـاػ اکرثا ً ةنا ةـ انگیقه ىای ٍ٨می ٍّٜیت این اشقاب ؿا ػاوتً یا اف آن
شامیت میکننؼ؛ ةا تٍذً ةً نٍ٥ؽ ٍ٨ی ٌاٰی ٕٜا مصمؼ نٍؿ ةـ لاظتاؿ ىای ػٌٰتی ،ػؿ
شاٯ شارض ذمٝیت الالمی ةـ لایـ گـٌه ىای لیالی تمٱٖ ػاؿػ ..ىم چنانٌ ،الیت ةٱغ
اف مقایای ؿوؼ رسی ٞذام ًٝمؼنی کً ةً محاةً یک شـکت اذتامٜی ػؿ ذـیان ةٍػه ٌ
ن٩ي ٨اةٲ مالشًٙء ػؿ جتات لیالی ،شاکمیت ٨انٍن ،ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ انکىا ٣ػاؿػ،
ةـظٍؿػاؿ میةاوؼٜ .ٱی اٰـ٠م نگـانی ىای ٤قاینؼۀ امنیتی ٌ ةی جتاتی لیالی ػؿ
ا١٤انمتانٌ ،الیت ةٱغ نمتتاً اف امنیت ٌ جتات ةیىرت ةـظٍؿػاؿ میةاوؼ کً این امنیت ٌ
جتات ةـ ظٍالتً اف نٍ٥ؽ ٌ تٍانائی ٌاٰی این ٌالیت ذيت ش ٚ٥تٍافن میان نیـٌ ىای
لیالی ؿ٨یث کً ػؿ این ٌالیت شٍّؿ ػاؿنؼ ،میةاوؼ.

 .3تزلیل مناؾعات :انىاع و عىامل مناؾعه
انىاع مناؾعه :ةاونؼگان ٌالیت ةٱغ ػؿ ذـیان مـشٱً ػٌٳ "گ٥تگٍ ىای ا١٤انيا" نٙـیات
وان ؿا اةـاف ػاوتنؼٌ ،اٝ٨ات ٌ منافٜات متٝؼػ ،مصٱی ٌ ةً ىم مـتتٖ ؿا ونالائی منٍػنؼ
کً ؿٌی ٌٱض ٌ جتات تاجیـ گؾاؿ میةاونؼ؛ این منافٜات وامٲ شمالت تصت ؿىربی
ٔاٰتان ،کىمکي ىای لیالی میان شٱ٩ات معتٱ ٦ائتال ٣وامٯ ٌ لپممتاؿفه ةا ٔاٰتان
ػؿ ذـیان ػىً  ،)99۱ػؿگیـی ىای ػؿٌن ٍ٨می ٌ ىم چنان منافٜات میان ةاونؼگان مصٲ
ةا لایـ مصالت میةاوؼ.
ػؿ مرمٍ ٛمـػٳ شمالت تٍلٖ ٔاٰتان ؿا ةً ٜنٍان ةقؿگرتین تيؼیؼ ػؿ ةـاةـ ٌٱض ٌ جتات
ٌالیت ةٱغ ونالائی منٍػنؼ کً این تيؼیؼات ػؿ لاٯ ىای اظیـ ةً ةمیاؿی اف ٌٰمٍاٰیىا
رسایت کـػه الت .ىـ چنؼ گـٌه ىای وٍؿوی اف نٙـ تٝؼاػ ٌ انگیقه اف یکؼیگـ مت٥اٌت
میةاونؼ ،اما آنىا ةً وتکً ىای ةقؿگ تتؼیٲ وؼه انؼ کً شؼ ا٨ٲ ػؿ لً ٌٰمٍاٰی اف
مرمٌٍ 15 ٛالیت ةٱغ شٍّؿ ػایمی ػاؿنؼ .مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٌٰمٍاٰی ىای
چاؿةٍٰک ،چمتاٯ ٌ وٍٰگـه اف پناىگاه ىای امن ٔاٰتان ةً وامؿ میؿٌنؼ ٌ آنيا ةّٝاً
شمالت ظٍػ ةاالی اىؼأ ٣ـ٤ؼاؿ شکٍمت ػؿ لایـ ٌٰمٍاٰیىا ؿا اف این لً ٌٰمٍاٰی
لافمان ػىی میکننؼ.
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ةـ ظال ٣لایـ ٌالیات کىٍؿٝ٤ ،اٰیت ىای وٍؿویان ػؿ ٌالیت ةٱغ پن اف انت٩اٯ
ممئٍٰیت ىای امنیتی ةً نیـٌی مٱی امنیتی ا١٤ان کاىي یا٤تً الت .یکی اف اّٜای
وٍؿای انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی چاؿةٍٰک چنین ا٘ياؿ میػاؿػ:

ةاونؼگان لایـ ٌٰمٍاٰی ىای نا امن نیق ٜین اشماك ؿا اةـاف منٍػنؼ .اورتاک کننؼگان
ةيتٍػ ٌِٝیت امنیتی ؿا ةً شمالت ىٍائی ىؼ٤منؼ تٍلٖ نیـٌ ىای ةین املٱٱی
ٜ ،مٱیات ىای نٙامی تٍلٖ نیـٌی ىای مٱی امنیتی ا١٤ان،
ٌ شٍّؿ ؿٌف ا٤قٌن پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ لایـ نیـٌ ىای نٙامی ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت نمتت
میػىنؼ .یکنت اف وٍؿویان ةـگىتً اف ٌٰمٍاٰی چمتاٯ چنین تٍِیض میػىؼ:

ةا ٌذٍػ ٜؼٳ و٥ا٤یت ٌ شماةؼىی؛ پـٌلً ٌٱض کً اف ٔـی ٪پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ ٌ گامونت مرؼػ ا٤ـا ِػ ةـگىتً ػؿ پمت ىای ػٌٰتی ٌ ٌ ٣ٍ٥پٍٰین مصٱی ا١٤ان
ٌ ىم چنان پیي کي کـػن ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی٤ ،ـمانؼىان ٌ نیـٌ ىای پیاػۀ گـٌه
ىای وٍؿوی ؿا ةً پیٍلنت ةً ػٌٰت تىٍی ٪منٍػه الت کً ػؿ نتیرً ٘ـ٤یت معاٰ٥ین ؿا
ػؿ نگيؼاونت ا٤ـاػی کً ىمکاؿی آنىا ةـ الاك ةاٌؿ ٌ ایؼیٍٍٰژی مؾىتی نیمتِٝ ،ی٦
لاظتً الت .آنچً کً ةا ػؿگیـی ىای معاٰ٥ین مىاةً الت ،ؿ٨اةت ىای نالامل لیالی
میان شٱ٩ات ائتال ٣وامٯ (کً ػؿ ػىً  199۱ةا ٔاٰتان میذنگیؼنؼ) میةاونؼ کً
ةـظٍالتً اف ظٍٍمت ىای ٨تٱی ٌ تاله ةـای کمث ٨ؼؿت ٌ مناة ٞمیةاوؼ کً پـٌلً
ٌٱض ٌ جتات ؿا وؼیؼاً ةا چاٰي مٍاذً لاظتً ٌ ىم چنان منرـ ةً کىتاؿ ٌ مرـٌشیت
ا٤ـاػ ٜاٳ میگـػػ .یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ةٱغ چنین اةـاف ػاوت:
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ٜٱی اٰـ٠م این ٌاٝ٨یت کً ػؿگیـی ىای نٙامی گمرتػه میان گـٌهىا اکنٍن ةً منافٜات
مصٱی میان شامیان ٤ـ ً٨ىای معتٱ ٦تتؼیٲ وؼه الت ،ةا آن ىم چنین ػؿگیـیىا ةً
ٜنٍان یک ٜامٲ ذؼی ت٥ـ ً٨ا٤گنی ةا٨ی مانؼه ٌ ػؿ لٕض مصالت منرـ ةً تٍ٩یت
شٍّؿ ٔاٰتان گـػیؼه الت .یک تن اف اّٜای وٍؿای انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی چاؿکنت چنین
میگٍیؼ:

مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً یکی ػیگـ اف ٍٜا٨ث کىمکي ىای ٤ـ ً٨ئی ا٤قایي ظالء میان ا٨ٱیت
ىای ٍ٨می ػؿ ٌالیت ةٱغ میةاوؼ ةا تٍذً ةً این امـ کً اکرث اشقاب لیالی متىکٲ اف گـٌه
ىای ٍ٨می مىعَ ةٍػه ٌ ةً الاك ةـنامً ىای ٍ٨می ٝ٤اٰیت میکننؼ کً اٰتتً ةّٝی
التحناات ٌذٍػ ػاؿػ .ةا ٌذٍػ آن ،ةً نٙـ منیؿلؼ کً کىمکي ىای ٤ـ ً٨ئی ةاٜخ ایراػ
ت٥ـٌ ً٨لی ٞاذتامٜی وؼه ةاوؼ .یک ػظرت مصٍٲ اف ػانىگاه ةٱغ چنین میگٍیؼ:

مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً کىمکي ىای ػاظٲ ٍ٨می ٌ ٤ـا ٍ٨می ػؿ ذٍامٜ ٞامٲ ػیگـ
ناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ این منأ ٪میةاوؼ .ىـ چنؼ ػؿگیـی ىای مصٱی مٝمٍالً ناوی اف
مٍٍِٜات مـةٍٓ ةً کنرتٌٯ مناة ٞچٍن فمین ،آب ٌ مماٜؼت ىای انکىا٤ی ٌ ىم چنان
ظٍٍمت ىای وعٍی ٌ ظانٍاػگی میةاوؼ ،اما این ػؿگیـیىا ممکن ةاٜخ ظىٍنت
ىای ممٱصانً وؼه ٌ ػؿ ةما مٍاؿػ منرـ ةً ٨تٲ ٌ مرـٌشیت ا٤ـاػ گـػػ .ىامننؼ لایـ
منأ ،٪منافٜات ؿٌی چـاگاهىا ٌ اؿاِی وعٍی ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ گمرتػه میةاوؼ.
یک تن اف اورتاک کننؼگان اف ٔت ً٩ؽکٍؿ ػؿ ٌٰمٍاٰی چاؿکنت چنین ا٘ياؿ ػاوت:
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منافٜات ةاالی آب آوامیؼنی ٌ آب ةـای فؿاٜت ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ مٝمٍٯ ةٍػه ٌ ػؿ
اکرث مٍاؿػ منافٜات ةاالی آب ةاٜخ ػؿگیـی ممٱصانً وؼه انؼ .ةاونؼگان پائین ػؿیا
وکایت منٍػنؼ کً آةی ؿا کً ممتص ٪آن ىمتنؼ ةً ػلت منیآٌؿنؼ ٌ ػؿ نتیرً آنيا نً
تنيا مقاؿ ٛظٍػ ؿا اف ػلت ػاػه انؼ ةٱکً مرتٍؿ ىمتنؼ آب آوامیؼنی ؿا ظـیؼاؿی مناینؼ.
یک تن اف ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ػٌٰت آةاػ چنین میگٍیؼ:

ىم چنان ا٤ـاػ واکی وؼنؼ کً منافٜات ظانٍاػگی ٌ وعٍی مىعٍاً منافٜات ةـظٍالتً
اف افػٌاد ىای اذتاؿی اکرثا ً منرـ ةً کىمکي ٌ ػؿگیـیىا ػؿ منٕ ً٩میوٍػ ٌ اگـ این
ػؿگیـیىا ةً گٍنۀ کامٲ تٍلٖ م٩امات مصٱی ٌ ةقؿگان مصٲ مٍؿػ ؿلیؼگی ٨ـاؿ نگیـػ،
منرـ ةً ػؿگیـی ىای ظىٍنت آمیق وؼه ٌ ةاٜخ مرـٌشیت ٌ کىتاؿ ا٤ـاػ میگـػنؼ.
یک تن اف ػاني آمٍفان ػؿ ٌٰمٍاٰی ظٱم چنین میگٍیؼ:

عىامل مناؾعه :ػؿ ذـیان پـٌلً نٙـ ظٍاىی ػؿ مٍؿػ ةصخ ؿٌی ٍٜامٲ ٜمؼه منافٜات،
مـػٳ ػٌ نٍٍٜ ٛامٲ ٜمؼه منافٜات ؿا ونالائی منٍػنؼ کً ٜتاؿتنؼ افٍٜ )1( :امٲ
لاظتاؿی منافٜات ةً ومٍٯ ٤ماػ اػاؿی گمرتػه ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ٘یٍ٥ی،
 176افػٌاد ةؼ یک ؿٌه ٠یـ الالمی شٲ مناف ًٜالت کً ػؿ مصالت ظاٌی ٜمٱی میگـػػ کً ِمن ان ػظرت ی
اف ظانٍاػه مـتکث ةـای افػٌاد ٌ ذربان ظماؿت ةً ٤امیٲ ٨ـةانی ػاػه میوٍػ.
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مٝا٤یت اف مرافات ٌ ٜؼٳ انکىا ٣متؼاٌٳ اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی .مـػٳ ةً این ةاٌؿ
ىمتنؼ کً ٍٜامٲ  ٧ٍ٤اٰؾکـ ػالیٲ الالی ةـای اػامً مناف ٌ ًٜىم چنان ٜؼٳ ؿِایت
مـػٳ ةٍػه کً شاکمیت ٨انٍن ٌ تامین ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا تّٝی ٦میکنؼٍٜ )2( .امٲ آنی
منافٜات کً مـةٍٓ ةً پـٌلً ىا ،ؿٌیؼاػىا ٌ ةـنامً ىای میةاوؼ کً ةـای مؼت فمان
کٍتاه ةـگقاؿ میوٍنؼ ٌٰی تاجیـات ػؿاف مؼت ؿٌی منافٜات ةً ذا میگؾاؿنؼ اف ٨تیٲ
پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ ىم چنان انتعاةات ؿیالت ذميٍؿی
ٌ وٍؿا ىای..
شین ةصخ ؿٌی ٍٜامٲ لاظتاؿی منافٜات ،مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً نا تٍانی شکٍمت مصٱی
ػؿ ؿالتای گمرته کنرتٌٯ ةـذام ًٝتامین مٍئٍنیت ا٤ـاػ ٌ شاکمیت ٨انٍن اف ذمٱً
ٍٜامٲ الالی نا امنی ٌ ةی جتاتی ػؿ ٌالیت ةٱغ میةاوؼ .ناکاؿآیی ػٌٰت ةً ظالی ذؼی
مرشٌٜیت نياػ ىای ػٌٰتی نمتت ػاػه وؼ کً ٍٜامٲ ٜمؼۀ این ظال ناوی اف میقان
گمرتػه ٤ماػ اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت میةاوؼ .مـػٳ ةً این ةاٌؿ انؼ کً ٤ماػ
اػاؿی ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت مىکٱی الت کً ػؿ متاٳ لٍٕس لیمتم ػٌٰت ٌ
ػؿذام ًٝمٍذٍػ ةٍػه ٌ ػاؿای اةٝاػ معتٱ ٦میةاوؼ .یک تن اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی
نيـ واىی چنین اةـاف نٙـ منٍػ:

مـػٳ گقاؿه ػاػنؼ کً ظٍیي ظٍؿی (ٌالًٕ ةافی) ،ؿوٍه ٌ اظتالك ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ةً
یک ؿ٤تاؿ ٜاػی تتؼیٲ وؼه الت .نياػ ىای کً ممئٍٰیت متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ؿا ةً
ٜيؼه ػاؿنؼ ،منیتٍاننؼ یا منیظٍاىنؼ تا ٜٱیً ٤ماػ ا٨ؼامات ذؼی ؿٌی ػلت گیـنؼ .مـػٳ
ىم چنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٤ماػ اػاؿی ظاؿد اف لاظتاؿ ػٌٰتی ٌ ػؿ لٕض ذام ًٝنیق
ٌذٍػ ػاؿػ .یک تن اف مصٍٱین ػانىگاه ةٱغ چنین میگٍیؼ:
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مـػٳ ىم چنان ظأـ نىان منٍػنؼ کً ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ةـای اؿتکاب ىـ نٍٛ
ذـایم (چً ذـایمی کً ػؿ گؾوتً اؿتکاب یا٤تً انؼ چً ذـایم ٝ٤ٱی) ةً یک نٍؿٳ تتؼیٲ
وؼه کً ةاٜخ ایراػ ٤اٌٱً میان مـػٳ ٌ ػٌٰت میوٍػ ٌ ػؿ ةما مٍاؿػ این ٤ـىنگ منرـ
ةً ظٍٍمت ىای وعٍی میگـػػ .مـػٳ مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً پٍٰینٍ٨ ،ه ّ٨ائیً ٌ لاؿنٍاٰی
ػؿ امـ تـٌیز ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات نمتت ةً لایـ نياػىا ممئٍٯ ىمتنؼ فیـا
آنىا مـتکتین ذـایم ؿا ةؼٌن مرافات ؿىا میلافنؼ .یکی اف ةقؿگان مصٲ ػؿ ٌٰمٍاٰی
چاؿةٍٰک ا٘ياؿ ػاوت:

مـػٳ میگٍینؼ کً ٜؼٳ پیرش٤ت اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼه مناف ًٜػؿ
ٌالیت ةٱغ میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ػؿ مرمٍ ٛا٤قٌػنؼ کً ةی لٍاػی ٌ ٜؼٳ ٤ـٌت
ىای اوت١اٯ (کاؿ یاةی) اٜتامػ آنيا نمتت ةً ػٌٰت ؿا کاىي ػاػه ٌ منرـ ةً منافٜات
ػؿ ػاظٲ ٌ ظاؿد ذٍام ٞوؼه الت .ةاونؼگان ٌالیت ةٱغ ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ٜؼٳ
مٍذٍػیت لیمتم ٍ٨ی آمٍفوی یکی اف ةقؿگرتین مىکالت این ٌالیت میةاوؼ .آنيا
التؼالٯ منٍػنؼ کً ا٤ـاػ ةی لٍاػ ةً لاػگی ٤ـیث گـٌه ىای وٍؿوی ٌ معاٰ٥ین ؿا
میظٍؿنؼ ٌ ػؿ ٌٍؿت ٜؼٳ مٍذٍػیت لیمتم مٍجـ آمٍفوی ،مـػٳ ٤ـفنؼان وان ؿا ةً
مؼاؿك ػؿ پاکمتان می٤ـلتنؼ کً ػؿ آنرا الالٳ ا٤ـأی ؿا میآمٍفنؼ .یک تن اف مص٩٩ان
فن اف ػانىگاه ةٱغ چنین اواؿه میمنایؼ:

میقان ةمیاؿ ةٱنؼ ٩٤ـ ٌ ٜؼٳ ٤ـٌت ىای اوت١اٯ اف ذمٱً ٍٜامٲ تاجیـ گؾاؿ ةاالی ػؿگیـی
ػؿ ٌالیت گقاؿه گـػیؼ .مـػٳ تاکیؼ کـػنؼ کً ذٍام ٞمنقٌی ىمـاه ةا وامؿ فیاػی اف
ا٤ـاػ ةیکاؿ ػؿ مٝـُ پیٍلنت ةً ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین ٨ـاؿ ػاؿنؼ .یک آمٍفگاؿ فن ػؿ ٰیمً
ٜاٰی ٜایىً ا١٤ان چنین ا٘ياؿ میػاؿػ:
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ػؿ ؿاةًٕ ةا ٍٜامٲ آنی منافٜات ػؿ ٌالیت ةٱغ ،اکرث مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً "پـٌگـٳ ٌٱض
ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان" ،ةیىرت مٍذث ا٤قایي منافٜات گـػیؼه تا تإمین ٌٱض .آنيا
ةاٌؿمنؼ ىمتنؼ کً پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان تٍلٖ ا٤ـاػی ؿىربی میوٍػ
کً ةً منٍٙؿ ش ٚ٥منا ٞ٤وان ظٍاىان اػامً ذنگ ىمتنؼ .یک ٤ـمانؼه پیىین ذياػی
چنین میگٍیؼ:

مـػٳ نگـانی ٜمی ٪ظٍػ ؿا نمتت ةً اینکً پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان
ةـظال ٣مامٍؿیت تٝیین وؼه ای آن ةً یک پـٌژہ ػٌٰتی تتؼیٲ وؼه الت ٦اةـاف ػاوتنؼ؛
مـػٳ مىعٍاً اف این نگـان این ةٍػنؼ کً نياػ ىای امنیتی ػؿ این پـٌلً ػظاٰت ٌ نٍ٥ؽ
ٍ٨ی ػاوتً ٌ اف این ةـنامً ةـای متاؿفه ةا معاٰ٥ین الت٥اػه اةقاؿی میکننؼ ٌ این امـ
اورتاک ٌ ليمگیـی مـػٳ ٜاػی ػؿ ؿالتای تامین ٌٱض ػؿ ٌالیات وان ؿا فیـ لٍاٯ
میةـػ .یکنت اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ ٌٰمٍاٰی نيـواىی میگٍیؼ:

مـػٳ ظأـ نىان کـػنؼ کً ناتٍانی پـٌگـاٳ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ؿلیؼگی ةً
رشایٖ ا٤ـاػ ةـگىتً ةً ومٍٯ تامین امنیت ٌ ٤ـاىم آٌؿی ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای آنيا
ةاٜخ وؼه تا تٝؼاػ فیاػی اف ا٤ـاػ ةـگىتً ػٌةاؿه ةً معاٰ٥ین ةپیٍنؼنؼ ٌ وامؿ فیاػی اف
ا٤ـاػ ٌٱض ػٌلت ٌ آنانی ؿا کً ظٍاىان پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض انؼ ،ػؿ شاٰت ةالتکٱی٥ی
٨ـاؿ ػىؼ ٌ این امـ منرـ ةً تٍ٩یث وتکً ىای معاٰ٥ین ٌ وٍؿویان ػؿ ٌالیت ةٱغ
گـػیؼه الت .یک تن اف ذنگرٍیان پیىین ٔاٰتان کً ةٝؼاً ػؿ ٌٰمٍاٰی چمتاٯ شین
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ةافگىت ةً ظانً ةً ٨تٲ ؿلیؼ (اٰتتً ٨تٲ ٌی ةً ظأـ اورتاک ػؿ پـٌلً گ٥تگٍ ی مـػٳ
نتٍػ) ،چنین گ٥ت:

مـػٳ انت٩اػات وؼیؼی ظٍػ ؿا پیـامٍن ن٩ي پٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ منافٜات اةـاف
ػاوتنؼ .آنيا مٍاؿػ متٝؼػ ؿا یاػآٌؿ وؼنؼ کً ٔی آن ٤ـمانؼىان ٌ ٜماکـ پٍٰین مصٱی
ش ٧ٍ٩ةرشی ا٤ـاػ ؿا ن ْ٩منٍػنؼ کً این ن ْ٩وامٲ ٨تٲ ،ػلتگیـی ىای ظٍػرسانً،
اظاؽی ٌ ٌِ ٞماٰیات ٠یـ ٨انٍنی میةاونؼ .مـػٳ ىم چنان اؽٜان ػاوتنؼ کً پٍٰین
مصٱی ةـظال ٣ن٩ي ٌ ممئٍٰیت ظٍػ مٝمٍالً ػؿ ػؿگیـی ىای ػاظٲ ٍ٨می ٌ ٤ـا ٍ٨می
ليیم میةاونؼ کً این ػظاٰت منرـ ةً آن میوٍػ تا ٔـ ٣م٩اةٲ ةً منٍٙؿ ش ٚ٥مناٞ٤
ظٍػ ةا گـٌه ٔاٰتان ةپیٍنؼػ .یک تن اف ػانىرٍیان ػؿ ٌٰمٍاٰی وٍٰگـه ا٘ياؿ ػاوت:

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان متاٳ ةصخ ىای گـٌىی متمـکق ػؿ ٌالیت ةٱغ ،ت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان یک
منالث ةمرت اذتامٜی ىامنرا ؿا ةً منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً
لٱمٱً تؼاةیـ ٜمٱی ،مصٱی ٌ
ِ
ٍٜامٲ ؿیىً ای منافٜات ونالائی منٍػنؼ کً اىم آن ٜتاؿت انؼ اف :تٍ٩یت ٌ اٌالشات
نياػ ىای ػٌٰتی مصٱی ،ؿوؼ ةـنامً ىای انکىا٤ی ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ،تٍ٩یت میکانیقٳ
ىای مصٱی ؿلیؼگی ةً منافٜات ٌ ػؿگیـی ىا ،تـٌیز اورتاک مٍجـ مـػٳ ٜاػی ػؿ پـٌلً
ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ،ؿلیؼگی ةً ٍٜامٱی کً ٌٱض ؿا اف ةین میةـػ .پیىنياػات ٍ٨ی ٌ
ٜمٱی مـػٳ ةـای تإمین ػؿ کٲ تصت چياؿ مٍٍِ ٛآتیِ مـتتٖ ةً ىم ٨ـاؿ میگیـنؼ:.
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :ػؿ مرمٍ ٛمـػٳ ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً یگانً ؿاه
تامین ٌٱض ٌ جتات ػٌامؼاؿ ،أمینان اف ٌالشیت ٌ مرشٌٜیت نياػىای شکٍمت مصٱی
ػؿ ٌالیت ةٱغ میةاوؼ .مـػٳ ػؿ مرمٍٜ ٛؼٳ کنرتٌٯ ٌ ٩٤ؼان مرشٌٜیت نياػىای ػٌٰتی
ؿا ةً ٜؼٳ ٘ـ٤یت ٌ تٍانائی آنيا ػؿ الت٥اػه مٍجـ اف ٍ٨ه ٨يـیً ػٌٰت نمتت میػىنؼ-
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ٍ٨ه ٨يـیً ٤کتٍؿ اٌٱی ةـای اٜامٯ کنرتٯ ةـ ذمٝیت ٌ ؿلیؼگی مماملت آمیق ةً منافٜات
مصٱی میةاوؼ .اورتاک کننؼگان تاکیؼ منٍػنؼ کً ةصـان ػؿ مرشٌٜیت ػؿ نياػ ػٌٰتی
الالاً ناوی اف میقان گمرتػه ٤ماػ اػاؿی ،لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ نٍ٥ؽ ػالالن ٨ؼؿت
ػؿ مصٲ ٌ ذنگماالؿان ةاالی ػٌٰت میةاوؼ .یکنت اف ةقؿگان مصٲ ػؿ ٌٰمٍاٰی نيـ واىی
ػؿ ةصخ چنین ا٘ياؿ منٍػ:

ىم چنان یک آمٍفگاؿ فن ػؿ یکی اف ٰیمًىا چنین گ٥ت:
ةً منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً مىکٲ ٜؼٳ مرشٌٜیت ٌ کنرتٌٯ مٍجـ ،مـػٳ پیىنياػ منٍػنؼ کً
ایراػ ٌ گمرته نياػ ىای ػٌٰتی چً اف نٙـ لاظتاؿ ٌ چً اف نٙـ نیـٌی ةرشی ممٱکی
ةایؼ ىؼ ٣مىرتک ةافیگـان مٱی ٌ ةین املٱٱی ةاوؼ کً ػؿ ةـنامً ىای تامین ٌٱض ػؿ
ٌالیت ةٱغ ػظیٲ ىمتنؼ .نٙـ یکی اف اّٜای مـػ وٍؿای ذٍانان وٍٰگـه منٝکن کننؼه
ات٥ا ٧نٙـ مـػٳ ػؿ این مٍؿػ میةاوؼ:

ةا آنکً ؿٌی الت٩الٰیت شکٍمت مصٱی مٱکی ةً ٌیژه ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰیىا مـػٳ تإکیؼ
میکـػنؼ ،اماػؿ مرمٍ ٛةً این امـ مٍا ٪٤ةٍػنؼ کً اؿت٩ای ٘ـ٤یت نیـٌی ىای مٱی
امنیتی ةً ومٍٯ اؿػٌی مٱی ،پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی ػؿ ؿالتای تامین ٌٱض ٌ جتات
یک امـ رضٌؿی ٌ الفمی میةاوؼ .مـػٳ اف اٜتامػ نمتی ةاالی اؿػٌی مٱی گقاؿه ػاػنؼ
ٌٰی ػؿ اکرث مٍاؿػ آنيا اف ةـظٍؿػ آٍٰػه ٌ فوت پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی وکایت
منٍػنؼ .ةا ٌذٍػ آن ،مـػٳ ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً یک لٱمٱً ةـنامًىا ةا شامیت ماٰی
متٍیٲ کننؼگان ٌ ا٨ؼامات مصٱی ةـای تامین ٌٱض ماننؼ ةـنامً پٍٰین مصٱی ػ٤رت ذی آی
فیؼ ( )GIZآملان ٌ وٍؿا ىای ٌٱض ٌ وٍؿاىای انکىا٤ی ٨ـیًىا ػؿ امـ ؿ ٞ٤ظالء اٜتامػ
میان مـػٳ ٌ نیـٌ ىای پٍٰین مٱی ةمیاؿ ممؼ ٌ محمـ ةٍػه انؼ .مـػٳ گقاؿه منٍػنؼ کً
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این ا٨ؼامات شیحیت ذٱمات ٜمٍمی ؿا ػاوتنؼ کً ةً منٍٙؿ رشیک لاظنت مىکالت
پٍٰین مٱی ةا م٩امات ؿٌی ػلت گـ٤تً وؼنؼ ٌ ةااٍٰ٩ه ةً میکانیقٳ تقکیً ا٤ـاػ ةـای
التعؼاٳ ػؿ پٍٰین مصٱی تتیؼٯ وؼه انؼ.

ػؿ متاٳ پـٌلً نٙـظٍاىی ،مـػٳ تاکیؼ منٍػنؼ کً ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
ٌ لایـ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت ػؿ امـ مياؿ نٍ٥ؽ ػالالن ٨ؼؿت ػؿ مصٲ ٌ
ذنگماالؿان ةاالی نياػ ىای ػٌٰتی یک امـ ميم ةٍػه ٌ اف این ٔـی ٪میتٍان ٌٱض ٌ
جتات ؿا ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی تٍ٩یت منٍػ .اف این ذيت ،مـػٳ ٍ٨یاً ظٍاىان اػامً پـٌگـاٳ
ظٱ ٞلالس گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی (ػایاگ) ػؿ ٌالیت ةٱغ ىمتنؼ .یکی اف اّٜای فن
وٍؿای انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی ػىؼاػی چنین میگٍیؼ:

شین ةصخ ؿٌی ةصـان ػؿ مرشٌٜیت ،مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛمٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً یک شکٍمت
مصٱی پالعگٍ ،و٥ا ٌ ٣مٍجـ ةـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ رضٌؿی
میةاوؼ .متاٳ مـػٳ ؿٌی نیاف ةـای تٕتی ٪مٍ٩٤انً ةـنامً ىای اٌالشات ػؿ شکٍمت
مصٱی ةً ومٍٯ ا٨ؼامات ةـای ةـ ٔـ ٣کـػن م٩امات ػٌٰتی آٍٰػه ةً ٤ماػ ٌ ؿٜایت
اٌٲ وایمتً لاالؿی ػؿ التعؼاٳ کاؿمنؼان ػٌٰتی مصٱی تاکیؼ کـػنؼ .یک تن اف مصٍٱین
ػظرت ػؿ ػانىگاه ةٱغ نٙـیات مـػٳ ؿا چنین ظالًٌ منٍػ:

مـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ کً اؿت٩ای ٘ـ٤یت نياػ ىای ؽیـةٖ ػٌٰتی ماننؼ اػاؿه ٜاٰی نٙاؿت،
لاؿنٍاٰیىا ٌ مصاکم ٌ أمینان اف نٙاؿت مـػٳ ةـ نياػ ىای ػٌٰتی یک امـ مربٳ ةـای
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مصٍ ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت میةاوؼ .یکی اف ةقؿگان مصٲ اف ويـ مقاؿ رشی٦
چنین ا٘ياؿ منٍػ:

تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات :ػؿ ذـیان
پـٌلً نٙـ ظٍاىی ،متاٳ اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً تـٌیز ٌ ؿٜایت ش ٧ٍ٩ةرش،
تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ٌ متاؿفه ةا ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ ىؼ ٣مىرتک ػٌٰت،
ذام ًٝمؼنی ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ةٍػه تا ٌٱض ٌ جتات پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ تامین گـػػ.
نٙـ یکی اف اّٜای مـػ وٍؿای ذٍانان ٌٰمٍاٰی ظٱم ػیؼگاه ىای مىرتک مـػٳ ؿا چنین
ظالًٌ میکنؼ:

مـػٳ نگـانی ىای ٜمی ٪ظٍػ ؿا ػؿ ؿاةًٕ ةً ظٍٍمت ػؿ ةـاةـ م٥يٍٳ ٌ ٌاژه ش ٧ٍ٩ةىــ
اةـاف ػاوتنؼ فیـا ةاٌؿ ةـ این الت کً این ٌاژه اف ٤ـىنگ ٠ـب ٌاؿػ وؼه ٌ ػؿ ةما مٍاؿػ
ػؿ م١ایـت ةا الالٳ ٌ ٤ـىنگ ا١٤انىا ٨ـاؿ ػاؿػ .مـػٳ اؽٜان منٍػنؼ کً چنین ةاٌؿ ىای
من٥ی ةـظٍالتً اف ةـػاوت ناػؿلت اف ش ٧ٍ٩ةىــ میةاوؼ .اف این ذيت ،متاٳ اورتاک
کننؼگان اف ا٤قایي تٝؼاػ ٌ کی٥یت ةـنامً ىای آگاىی اف ش ٧ٍ٩ةىــ شامیت کـػنؼ تا
م٥يٍٳ ػؿلت ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ش ٧ٍ٩فن ؿا کً ػؿ مٕاة٩ت ةا رشایٖ ذام ًٝا١٤انی ةاوؼ،
مٝـ٤ی منایؼ .یکی اف اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی ػىؼاػی چنین گ٥ت:

ػؿ مرمٍ ٛمـػٳ ظٍاىان تٍ٩یت شاکمیت ٨انٍن ٌ ظتم ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات
وؼنؼ تا اینىا ٌلیٱًء ةـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ ةاوؼ .اکرثیت مٕٱ ٪اورتاک
کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً اٌالشات ػؿ نياػ ىای شاکمیت ٨انٍن ٌ مصاکم ةایؼ ػؿ
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مصـا ٧تٍذً تالهىا ةـای ایراػ نياػ ىای ػٌٰتی و٥ا ،٣پالعگٍ ٌ مٍجـ ٨ـاؿ ػاوتً
ةاوؼٜ .ٱی اٰـ٠م پؾیـ٤نت ػلتآٌؿػىا ػؿ لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ ذـیان ػه لاٯ
گؾوتً ،مىعٍاً ػؿ ٜـًٌ اٌالس ٍ٨انین ٌ شٍّؿ نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ منأ٪
ػٌؿ ػلت ٌالیت ةٱغ ،مـػٳ ةّٝی لاشات ؿا ونالائی منٍػنؼ کً نیافمنؼ تٍذً ةیىرت
میةاوؼ ةً ومٍٯ تقکیۀ کاؿمنؼان کٱیؼی نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ ٌالیت ةٱغ ٌ ٜتٍؿ
آنيا اف ٤ٱرت ا٤کاؿ ٜمٍمیِ مصٱی .یکی اف اورتاک کننؼگان مـػ اف ٌٰمٍاٰی چمتاٯ چنین
اواؿه منٍػ:

ػؿ ظامتً ،مـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ کً ا٨ؼامات ةً ومٍٯ ٔـس ٍ٨انین ذام ٌ ٞىم چنان
اٌالشات لاظتاؿی ٌ م٩ـؿاتی ةً منٍٙؿ متاؿفه ةا ٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ػؿ
نياػ ىای لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ٜامٲ کٱیؼی ٌ ٜمؼه ػؿ ؿالتای الت٩الٰیت این نياػ ةً
وامؿ ؿ٤تً ٌ ةاآلظـه ػؿ مصٍ ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ ميم
میةاوؼ .یک تن اف آمٍفگاؿان فن اف ٰیمً ٜاٰی ٜایىًء ا١٤ان چنین ا٘ياؿ ػاوت:

تزلم انکناف احتامعی و اكتياظی :ػؿ ذـیان پـٌلًء نٙـ ظٍاىی ،ىمًء اورتاک
کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً پیرش٤ت ىای مصمٍك ػؿ ٜـًٌء انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ
اذتامٜی ةً ومٍٯ تٍ٩یت تٝٱیم ٌ تـةیً ،ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ شٍٍٯ أمینان اف
ػلرتلی مماٌیانً ةً انکىا ٣ةـای تامین ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ٌالیت ةٱغ یک امـ رضٌؿی
میةاوؼ .یکی اف آمٍفگاؿان فن اف ػانىگاه ةٱغ نٙـیات مـػٳ ؿا چنین ظالًٌ کـػ:

ػؿ کٲ مـػٳ ةً این امـ اواؿه کـػنؼ کً ایراػ نٙاٳ تٝٱیم ٌ تـةیۀ ٝ٤اٯ ٌ مٍجـ – ىم اف
نٙـ فیـ ةناء ٌىم اف نٙـ کی٥یت ػؿك – ةایؼ ػؿ ٌؼؿ اٌٍٰیت ىای ػٌٰت ٌ ذامًٝ
ذيانی ٨ـاؿ ػاوتً ةاوؼ .مـػٳ اؽٜان ػاوتنؼ کً فیـ لاظت ىای کا٤ی ػؿ ؿالتای تيیۀ
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ٌنٍ ٣ػؿلی ةـای متٝٱمین ةیىرت ٌ ؿ ٞ٤مىکٲ افػشاٳ ػؿ مکاتث مٍجـ میةاوؼ؛ ىم
چنان شٍٍٯ أمینان اف کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً نیافمنؼ اؿت٩ای ٘ـ٤یت مٝٱمین ٌ ؿٌی
ػلت گـ٤نت نٍاب تٝٱیمی ػؿ مٕاة٩ت ةا رشایٖ ٌ تٍانائی متٝٱمین میةاوؼ .یکی اف
مصٍٱین اناث اف ػانىکؼه ش ٧ٍ٩ػانىگاه ةٱغ چنین اواؿه منٍػ:

مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛةً این امـ تٍا ٪٤ػاوتنؼ کً ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ،مىعٍاً ةـای
نمٲ ذٍان تاجیـ ٜمی ٌ ٪ػؿاف مؼت ػؿ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةٱغ ظٍاىؼ ػاوت.
آنيا ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ٌٱض ٌ جتات نمتی ،مٍٝ٨یت کٱیؼی ذ١ـا٤یائی ،فیـ لاظت ىای
مٝترب ٌ ،نیـٌی ةرشی ٍ٨ی این تٍانائی ٌ پٍتانمیٲ ؿا ةً ٌالیت ةٱغ ػاػه کً ةً ٜنٍان یک
ا٨تٍاػ مٍجـ ٜـُ انؼاٳ منایؼ .مـػٳ گ٥تنؼ کً رسمایً گؾاؿی پایؼاؿ ػؿ لکتٍؿ فؿاٜت
ماننؼ گمرته فمین ٌ لیمتم آةیاؿی کا٤ی ةاٜخ ؿوؼ ا٨تٍاػ ؿٌلتاىا ظٍاىؼ وؼ .آنيا
ىم چنان اواؿه کـػنؼ کً تٍؼی ىای ظٌٍٍی ٌ ػٌٰتی ماننؼ نماذی ،کىمي پاکی،
تٍٰیؼ ؿٌ٠ن ٌ رشکت ىای ٰتنیات ػؿ ٌٍؿتی میتٍاننؼ ٤ـٌت ىای و١ٱی ؿا ایراػ مناینؼ
کً مٍؿػ شامیت ػٌٰت ٨ـاؿ گیـنؼ .یک تن اف آمٍفگاؿان ػؿ یکی اف مکاتث چنین گ٥ت:

مـػٳ ىم چنان گ٥تنؼ کً میقان ةٱنؼ منافٜات ػاظٲ ٍ٨می مٝمٍالً ناوی اف مٍٍِٜات
چٍن ػلرتلی مماٌی ةً مماٜؼت ىای انکىا٤ی میةاوؼ .آنيا التؼالٯ منٍػنؼ کً
ويـٌنؼان ش ٪ػاؿنؼ تا ةً ٍٔؿ مماٌیانً اف مماٜؼت ىای انکىا٤ی ةيـه منؼ وٍنؼ،
ةؼٌن ػؿ نٙـ ػاوت ٍ٨میت ،ؿٌاةٖ لیالی ٌ اؿتتأات ةا ػٌٰت؛ ٌ متٍیٲ کننؼگان ةین
املٱٱی ا٨ؼامات مٍذً ذيت شٍٍٯ أمینان اف تٍفی ٞمماٌیانً مماٜؼت ىای انکىا٤ی
ةً ومٍٯ نیاف لنری ؿا ؿٌی ػلت گیـنؼ ٌ ةً مـػٳ ٤ـٌت ػىنؼ تا پـٌژہ ىای انکىا٣
ؿا نٙاؿت کننؼ ،منافٜات مصٱی اف ةین میؿٌػ .یکی اف اورتاک کننؼگان فن کً ػؿ ويـ
مقاؿ رشی ٦فنؼگی میکنؼ ،ةصخ ؿا چنین ظالً کـػ:
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ؼفیعگی ةه فعاالن و مضؽةین ىلس :ػؿ متاٳ ذـیان نٙـ ظٍاىی ،مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛتاکیؼ
کـػنؼ کً شٍٍٯ أمینان اف اورتاک گمرتػه مـػٳ ٜاػی اٜم اف مـػان ،فنان ،ذٍانان ٌ
ا٨ٱیتىا ةـای مٍ٩٤یت ىـ نٍ ٛپـٌلً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ یک امـ الفمی میةاوؼ .مـػٳ
مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ليمگیـی ٌلی ٞذام ًٝمؼنی ،فنان ٌ ا٨ىاؿ ذٍام ٞکً ػامئا منقٌی وؼه
ةٍػنؼ ،ػؿ ػؿ ذامٝیت پـٌلً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ماٰکیت آن تٍلٖ مـػٳ مصٲ اف
اىمیت ظاً ةـظٍؿػاؿ میةاوؼ .اف این ذيت ،مـػٳ مىعٍاً ظٍاىان اورتاک ٌلیٞ
ذام ًٝمؼنی ٌ فنان ػؿ کمیتً ىای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ٌالیت ةٱغ وؼنؼ .یکی اف ةقؿگان
مصٲ اف ٌٰمٍاٰی نيـواىی چنین گ٥ت:

یکی اف ٝ٤االن فن اف ذام ًٝمؼنی ا٤قٌػ:

مـػٳ پیىنياػ کـػنؼ کً ةاونؼگان ةٱغ ػاؿای ٤ـىنگ ٍ٨ی شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ٌ
کىمکي ىای مصٱی اف ٔـی ٪وٍؿا ىای مـػمی میةاونؼ .ىمً ػؿ کٲ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ
کً تٕتی ٪چنین میکانیقٳ ىای شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات مصٱی ّ٤ای لیالی ٌ اذتامٜی ؿا
ةً میان ظٍاىؼ آٌؿػ کً ػؿ آن مـػٳ ٜاػی ةا یکؼیگـ تٝامٲ مناینؼ ٌ ىم چنان ٔـ٤ین
ػؿگیـ ػؿ چٍکات گ٥تگٍ ىای محمـ ةـای ٌٱض ليیم ةاونؼ .یکی اف ةقؿگان مصٲ اف
ٌٰمٍاٰی ةٱغ چنین ا٘ياؿ منٍػ:
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یکی ػیگـ اف اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ذٍانان ٌٰمٍاٰی ظٱم چنین ا٤قٌػ:

ةً منٍٙؿ ؿلیؼگی ةً تاجیـات من٥ی ٍٜامٲ معـب ٌٱض ،مـػٳ ٍ٨یاً ظٍاىان آن میةاونؼ
کً نً تنيا ٔاٰتان کً ةً پـٌلً ٌٱض میپیٍنؼنؼ ةٱکً ؿىربان پـٌلً ٌٱض ٌ مٍاٰصً ةـ
الاك مٝیاؿ ىای ٜینی تقکیً ٌةـلی وٍنؼ ..ىنگامی کً اف مـػٳ ػؿ مٍؿػ مٝیاؿىا ةـای
ةـؿلی ٌ تقکیً پـلیؼه وؼ ،ىمً آنيا ةً آنچً کً یکی اف اّٜای ذام ًٝمؼنی کمیتًء
ٌٱض ٌالیت ةٱغ ا٘ياؿ ػاوت ،اواؿه منٍػنؼ:

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ ٍٔٯ پـٌلًء نٙـظٍاىی ،مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛپیىنياػات ؽیٲ ؿا ةً منٍٙؿ ليیم لاظنت
ػٌٰت ،ةافی گـان ةین املٱٱی ٌ ذامًٝء مؼنی ػؿ گ٥تگٍی لافنؼه ةـای ؿلیؼگی ةً ٜٱٲ ٌ
ٍٜامٲ اٌٱی منافٜات ػؿ ٌالیت ةٱغ اؿائً کـػنؼ:
تلىیت نهاظ های ظولتی مزلی – )1( :شٍٍٯ أمینان اف ؿٌی ػلت گـ٤نت ةـنامً ىای
کا٤ی اٌالشات ٌ اؿت٩ای ٘ـ٤یت ةً منٍٙؿ ةٱنؼ ةـػن ٘ـ٤یت نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان ػؿ
امـ الت٥اػه مرشٌ ٛاف ٍ٨هء ٨يـیً ةً ومٍٯ ةـنامً ىای انکىا ٣فیـةنا ىا؛ ا٨ؼامات
ذيت متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌ ٣ٍ٥پٍٰین مٱی ٌ پٍٰین مصٱی ماننؼ پـٌگـاٳ ىای
پٍٰین مصٱی ،میکانیقٳ ىای مصٱی ٍ٨ی ةـؿلی ٌ تقکیً منمٍةین ذؼیؼ پٍٰین مصٱی ٌ
اػامً پـٌلًء ػایاگ؛ ( )2شٍٍٯ أمینان اف گ٥تگٍ ىای ةیىرت میان نياػ ىای مٱکی
ػٌٰت ٌ مـػٳ ٜاػی ػؿ لٕض مصٱی ةً منٍٙؿ ؿ ٞ٤ظالی اٜتامػ میان ويـٌنؼان ٌ
شکٍمت مصٱی.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات )1( :شٍٍٯ
أمینان نمتت ةً آگاىی ةیىرت ةاونؼگان ٌ م٩امات مصٱی اف م٥يٍٳ ش ٧ٍ٩ةىــ ةً ٌیژه
ش ٧ٍ٩ةرشی فنان اف ٔـی ٪ةـنامً ىای ٌلی ٞآگاىی ػىی کً ػؿ ةـگیـنؼۀ ٔیٌ ٦لی ٞاف
گـٌه ىای اذتامٜی ةً ومٍٯ ؿىربان مؾىتی ،ةقؿگان مصٲ ،اشقاب لیالی ،گـٌه ىای
ذٍانان ٌ م٩امات ػٌٰتی ةاونؼ؛ ( )2تّمین ؿٜایت شاکمیت ٨انٍن ٌ ظتم ٤ـىنگ
مٝا٤یت اف مرافات اف ٔـی ٪ؿٌی ػلت گـ٤نت ا٨ؼامات مىعَ اؿت٩ای ٘ـ٤یت ٌ
اٌالشات لاظتاؿی کً ؿٌی لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ةً ومٍٯ ةـکناؿی م٩امات آٍٰػه ةً
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٤ماػ ٌ لٍء الت٥اػه کننؼگان اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی متمـکق ةاوؼ؛ شٍٍٯ أمینان اف
التعؼاٳ ةً الاك اٌٲ وایمتً لاالؿی؛ ٌ ةـؿلی ػ٨یٌ ٪تقکیۀ م٩امات ةٱنؼ پایً؛ ()3
اؿت٩ای ٘ـ٤یت نياػ ىای مٱی متاؿفه ةا ٤ماػ ةً ومٍٯ اػاؿه ٜاٰی نٙاؿت ،لاؿنٍاٰی ٌ
مصاکم.
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :شامیت اف تٕتی ٪ةـنامً ىای پایؼاؿ انکىا٣
ويـی ٌ ؿٌلتائی ةً منٍٙؿ تٍ٩یت نٙاٳ ؿلمی تٝٱیم ٌ تـةیً ػؿ لٕض کىٍؿ ٌ ىم
چنان ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی؛ ( )2شٍٍٯ أمینان اف ػلرتلی مماٌیانً ذٍام ٞمصٱی
ةً مماٜؼت ىای انکىا٤ی ٌ تٍامننؼ لافی مـػٳ ػؿ ؿالتای نٙاؿت اف پـٌژہ ىای
انکىا٤ی ػؿ لاشً.
رامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن پؽوفهء ىلس و اظغام مخعظ )1( :شٍٍٯ أمینان اف مٍذٍػیت
میکانیقٳىا ةـای ػظیٲ لاظنت ٌ کمث نٙـیات گـٌه ىای کً ةنا ةـ ػالیٲ لنتی ػؿ
شاویً ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ ةً ومٍٯ فنان ،ذٍانان ٌ ا٨ٱیت ىای ٍ٨می ٌ ػؿ نٙـ گـ٤نت این
نٙـیات ػؿ متاٳ پالن ىای ٌالیتی ةـای نیٲ ةً ٌٱض ػٌامؼاؿ؛ ( )2شامیت اف ذامًٝء مؼنی
ةً منٍٙؿ ؿ ٞ٤ظالی اٜتامػ میان ػٌٰت ٌ مـػٳ اف ٔـی ٪آگاىی ػىی ػؿ مٍؿػ مٍٍِٜات
مـةٍٓ ةً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ىم چنان تميیٲ پـٌژہ ىای ؿلیؼگی ةً وکایات
ةاونؼگان مصٲ؛ ( )3شٍٍٯ أمینان اف مٍذٍػیت میکانیقٳ ىای متاؿفه ةا تاجیـات من٥ی
ٍٜامٲ معـب پـٌلًء ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةً ومٍٯ اؿفیاةی ٌتقکیۀ ا٤ـاػی کً ػؿ ؿىربی
پـٌلً ٌٱض ٨ـاؿ ػاؿنؼ ٌ نیق ا٤ـاػ ةـگىتً ةً پـٌلً ٌٱض ٌ ىم چنان ٜؼٳ تصمٲ ٍ٥ٜ
ٜامٱین ذـایم ذنگی ٌ ذـایم ِؼ ةرشی.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض مٍٍِٜات ٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ؿا ةٍٕؿ ظالًٌ منٝکن
میلافػ کً ػؿ وي ةصخ متمـکق گـٌىی 12 ،مٍاشتً مٍ٥ٲ ان٥ـاػی ٌ  25رسٌی
ػیؼگاهىا کً ػؿ ذـیان مىٍؿهىا ةا شؼٌ ًػ  144ويـٌنؼ ( 8۱مـػ ٌ  64فن) ػؿ ٌالیت
ذٍفذان مٕـس وؼه الت .اورتاک کننؼگان این ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ؿا مـػٳ
معتٱ ٦اف ا٨ىاؿ اذتامٜی ٌ لیالی ذام ًٝةً ومٍٯ ةقؿگان مصٲ ،ذنگرٍیان التِ ٪ؼ
ػٌٰت ،انرمن ىای ذام ًٝمؼنی ،اّٜای وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ،ا٤ـاػ ةی کاؿ ،ظربنگاؿان،
ظانم ىای ظانً  ،ةیرا وؼگان ،اّٜای وٍؿای ٌالیتی ،ا٤ـاػ ةا نٍ٥ؽ ،ةقؿگان ػینی ،ؿئین
وٍؿای انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی ىا ،کاؿمنؼان لافمان ىای ٠یـ ػٌٰتی ،ػکانؼاؿان ٌ ػیگـ ا٤ـاػ
تىکیٲ میػىؼ .ؿٌنؼ نٙـظٍاىی ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً  IIگ٥تگٍىای مـػٳ
ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض (کً منتٝؼ ةً ناٳ "گ٥تگٍ ىای مـػٳ" یاػ میوٍػ) تؼٌیـ یا٤ت؛
این ؿٌنؼ یک ةـنامً مٱی ةٍػه کً تٍلٖ  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن
ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً منٍٙؿ نٙـظٍاىی اف ةیي اف  45۱۱ويـٌنؼان ٜاػی
ا١٤ان ػؿ رسارس کىٍؿ ؿاه انؼافی وؼه تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه
ةـای ىـ ٌالیت) ٔـس گـػػ.
ىؼ ٣ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اینمت کً شتی االمکان تصٱیٲ ذام ٞاف ٍٜامٲ مصٱی
ػؿگیـیىا ؿا اؿائً ٌ ؿاه شٲ ىای ممکن ؿا ونالایی منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت
ذٍفذان تإمین گـػػ.

 .2فاصتاؼ حغؽافیائی ،تؽکیث حمعیتی و فیافی
حغؽافیا :ذٍفذان ةً ٜنٍان یکی اف ٌالیات وامٰی کىٍؿ ػؿ ٤اٌٱً شؼٌػ  6۱۱کیٱٍمرتی
وامٯ رش ٧کاةٲ مٍٝ٨یت ػاؿػ .مماشت ذٍفذان  11789کیٱٍمرت مـة ٞةٍػه ٌ مـکق آن
یٝنی ويـ ورب٠ان ػؿ  13۱کیٱٍمرتی ويـ مقاؿ رشی٨ ٦ـاؿ ػاؿػ ٌ ػؿ کاٯ ذٍفذان ػاؿای
ٌٰ 11مٍاٰی (ةـای ناٳ ٌ مٍٝ٨یت آنيا ةً ن٩ىً ةاال نگاه کنیؼ) ٌ  45۱ؿٌلتا میةاوؼ.
ذٍفذان اف رش ٧ةا ٌالیت ةٱغ ،ػؿ ذنٍب ةا رسپٲ ٌ ػؿ ٠ـب ةا ٤اؿیاب ىم مـف میةاوؼ.
ذٍفذان ىمچنین ػؿ وامٯ ةا کىٍؿ تـکمنمتان اف ٔـی ٪ػؿیای آمٍ (ةقؿگرتین ػؿیا ػؿ
منٕ )ً٩کً ػؿ نقػیکی ظٖ مـفی ذاؿیمت ،ىم مـف میةاوؼ.
لاظتاؿ لٕصی ذٍفذان ؿا ةیىرت ػوت ىای ىمٍاؿ اشتٍا منٍػه ٌ ت٩ـیتإ ػٌ لٍٳ این
ٌالیت ؿا فمین ىای نیمً ظىک اشتٍا میکنؼ کً اف کمتٍػ ىمیىگی آب ةـای آةیاؿی ٌ
ىمچنین ذاؿی وؼن لیٲ ىای ٍ٤ٱی ػؿ منأ ٪ؿٌلتایی ؿنز میةـػ ٌ نتٍػ لیمتم
٤اِالب ٌِٝیت ةؼتـ ىم میوٍػ.
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حمعیت و تؽکیث كىمی و نژاظی :ةـ الاك ػ٤رت اشٍایً مـکقی اف لاٯ  ،2۱12ذمٝیت
ذٍفذان ةً  5121۱۱تن میـلؼ کً  26۱6۱۱تن آنيا ؿا مـػان ٌ  2515۱۱تن ػیگـ ؿا فنان
تىکیٲ میػىؼ .شؼٌػ  79ػؿٌؼ مـػٳ ػؿ منأ ٪ؿٌلتایی ٌ  21ػؿٌؼ مـػٳ ػؿ منأ٪
ويـی فنؼگی میکننؼ .ذٍفذان تـکیث ناىمگٍن ٍ٨می ػاؿػ کً ةعي ٜمؼه آن ؿا افةیک،
تـکمن ،تاذیک ،پىتٍن ٌ ىقاؿهىا تىکیٲ میػىؼ.
تـکمنىا ٜمؼتإ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای وامٰی ٌ رش٨ی ةعًٍٍ ػؿ ظمیاب٨ ،ـ٨ین ،منریٱگ،
مـػیان ٌ آ٨چً فنؼگی میکننؼ .افةیکىا کً ةقؿگرتین ذمٝیت ٍ٨می ؿا تىکیٲ میػىنؼ
ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ػؿفآبٍ٨ ،ه تپً ٌ ٤یْ آةاػ ٌ پىتٍنىا (ٜمؼتإ کٍچی) ػؿ ٌاػی ىای
ىمٍاؿ ٍ٨ه تپً ،ظٍاذً ػه کٍه ،آ٨چً ٌ ػؿفآب فنؼگی میکننؼ کً ةعي ىایی اف ػوت
ٰیٱی ؿا نیق تىکیٲ میػىؼ .ػؿ ِمن وامؿی اف ٜـبىا ػؿ ورب٠ان٤ ،یْ آةاػ ٌ ظانی٩اه
فنؼگی میکننؼ.177
اكتياظ مناةع ظتیعی و تىلیعات :میقان ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ػؿ ذٍفذان ةمیاؿ ةااللت .مناةٞ
ٔتیٝی چٍن گاف ،ن٥ت ،لٱ٥ـ ،ف٠اٯ لنگ ٌ لنگ ىای گـانتيا ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ،
اما التعـاد آنيا ةمیاؿ ِٝی ٌ ٦یا شتی آ٠اف نىؼه الت .یک مـکق ذؼیؼ تإمین گاف -گاف
٤رشػه وؼه -ػؿ ماه می 2۱12ػؿ ويـ ورب٠ان ا٤تتاس گـػیؼ .این اٌٰین مـکق مؼؿن ػؿ
ا١٤انمتان الت کً ةً مٍتـىا امکان میػىؼ ةرای لٍظت ن٥تی اف گاف الت٥اػه کننؼ ٌ
این ؿا میتٍان ةً ٜنٍان یک گاٳ ميم ػؿ ش٥ا٘ت اف مصیٖ فیمت ػؿ نٙـ گـ٤ت .این
پـٌژہ ةا شامیت ماٰی اػاؿه کمک ىای ةین املٱٱی امـیکا ( )USAIDةً متٱ 2.7 ٢میٱیٍن
ػاٰـ ةا ىؼ ٣تإمین  2۱ىقاؿ مرت مکٝث گاف ػؿ ؿٌف انراٳ وؼه الت.178
مالکیت ؾمین و ؾؼاعت :تعمین فػه وؼه کً شؼٌػ  85ػؿٌؼ فمین ىای ذٍفذان ػؿ
اظتیاؿ  15ػؿٌؼ کٲ ذمٝیت این ٌالیت الت ٌ ةـ الاك اؿفیاةی ظٕـات ٌ آلیث پؾیـی
مٱی اف لاٯ ىای  2۱۱8 ٌ 2۱۱7میالػی  22ػؿٌؼ ظانٍاػهىا ةً فمین ػلرتلی ػاؿنؼ .این
امـ ةاٜخ وؼه تا ػلرتلی ةً فمین ػؿ ذٍفذان ةٝؼ اف کاةٲ ( 16ػؿٌؼ) ةمیاؿ پایین
ةاوؼ .ػؿ مرمٍ ٛفمین ىای فؿاٜتی  215753ىکتاؿ ؿا تىکیٲ میػىؼ کً 2۱۱۱۱ىکتاؿ
آن اؿاِی ػیمی -ةا آب ةاؿان 1۱۱۱ٌ -ىکتاؿ ػیگـ آن ذنگٲ میةاوؼٜ .مؼه تـین پیؼاٌاؿ
فؿاٜتی ذٍفذان ؿا گنؼٳ٠ ،ٱرات ،ذٍ ،پنتً ،ػانً ىای ؿٌ٠نی ،ظـةٍفه ،کنرؼ ٌ انگٍؿ
تىکیٲ میػىؼ .179ذٍفذان یک ٌالیت ٜاؿی اف کٍکناؿ مصمٍب میوٍػ.
 177مٝـ٤ی ٌالیت ذٍفذان ،یٍناما٤ ،ربٌؿی 2۱14
 178مٝـ٤ی ٌالیت ذٍفذان ،یٍناما٤ ،ربٌؿی 2۱14
 179مٝـ٤ی ٌالیت ذٍفذان ،یٍناما٤ ،ربٌؿی 2۱14

353

نلنه ىلس واليت حىؾحان

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

تزلیل های فیافی و رکىمتعاؼیٌِٝ :یت لیالی ػؿ ذٍفذان ةً شقب ذنتي الالمی
ا١٤انمتان (ذنتي) اؿتتآ ػاؿػ کً افةیکىا ةعأـ ذرناٯ ػٌلتم ؿىرب این شقب ،شامی
اٌٱی این شقب ةىامؿ میآینؼ .اما ةٝؼ اف لاٰيا شاکمیت تنيا شقب ذنتي ػؿ این
ٌالیت ،ػیگـ اشقاب لیالی ماننؼ ذمٝیت الالمی ا١٤انمتان (ذمٝیت) ٌ شقب الالمی
نیق ةً تـتیث ةا شامیت تاذیکىا ٌ پىتٍنىا مٍ ٪٤وؼنؼ تا ذایگاه ظٍػ ؿا ػؿ این
ٌالیت تحتیت کننؼ .ذنتي اف ػؿگیـی ىای ػؿٌنی ةـ رس ٨ؼؿت نیق ػؿ این ٌالیت آلیث
ػیؼه الت.

 .3تزلیل ظؼگیؽی :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع ظؼگیؽی
مىؼلها ةه ؼهربی ظالتان :ػؿ نىمت ىای مىٍؿتی مــػٳ ٜمـؼتإ وـٍؿهىا ةـً ؿىـربی
ٔاٰتان ؿا ةً ٜنٍان تيؼیؼ ٜمؼه ػؿ ةـاةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ذٍفذان ٜنٍان منٍػنؼ.
ػؿ فمان این رسٌی ،مـػٳ تعمین فػنؼ کً ػؿ مرمٍ ٛشؼٌػ  1۱۱۱تا ٔ 13۱۱اٰث ممٱض
ػؿ رسارس ذٍفذان ٝ٤اٰیت ػاؿػ .اکرث ٔاٰتان ؿا ا٤ـاػ مصٱی ةعًٍٍ اف ٔت٩ات پایین
تىکیٲ میػىؼ .این ا٤ـاػ ةً ػٰیٲ ةیکاؿی ،نا امیؼی اف ِ ٌ ٦ٝیا ناتٍانی ػٌٰت ةـای
اؿایً ظؼمات ػؿ این ٌالیت ةً ذمٔ ٞاٰتان پیٍلتً انؼ .ةناةـین وامؿ ا٤ـاػی کً ةا انگیقه
٤کـی ةً ٔاٰتان پیٍلتً انؼ ةمیاؿ مصؼٌػ ةٍػه ٌ ػؿ ِمن یک تٝؼاػ مىاٌؿین وٍؿوی
پاکمتانی ،ىٱمنؼی ٌ ٨نؼىاؿ ،تٝؼاػی اف گـٌه ىای ممٱض اف ٌالیت ٤اؿیاب ،رسپٲ ،ةٱغ ٌ
ذٍفذان نیق ػؿ میان وٍؿویان مٍذٍػ میةاونؼ.
اورتاک کننؼگان (فنان ٌ مـػان) ػؿ متاٳ وي ةصخ متمـکق گـٌىی ةٍٍؿت ىمٍؼا ةا این
ػیؼگاه مٍا ٪٤ةٍػنؼ کً اف لاٯ  2۱۱5ةؼینمٌٍِٝ ،یت امنیتی ػؿ ذٍفذان ةا گؾوت ىـ
لاٯ ةؼتـ میوٍػٌِٝ .یت ٝ٤ٱی امنیتی ٌشىتناک تٌٍی ٦میوٍػ.
ىمً اورتاک کننؼگان ةا این َػیؼگاه یک مٝٱم فن ػؿ ويـ ورب٠ان مٍا ٪٤ةٍػنؼ:

اورتاک کننؼگان میگٍینؼ کً پایگاه الالی ٔاٰتان ػؿ ػوت ٰیٱی -یکی اف ٌصـا ىای
ةقؿگ ٌٌٲ وؼه ةً لً ٌالیت (٤اؿیاب ،رسپٲ ٌ ذٍفذان) ٨ـاؿ ػاؿػ .این منٕ ً٩ةا ػاونت
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تپً ،کٍه ٌ ػؿه ىای پمت ٌ ةٱنؼ یکی اف مکان ىای ظٍب الرتاتیژیک ةٍػه ٌ ةـای ذنگ
ىای چیـیکی منالث میةاوؼ.
اکرث مـػٳ ٌٰمٍاٰی ىای ٍ٨ه تپً ٌ ػؿفآب ؿا ةً ٜنٍان ميمرتین ٌٰمٍاٰی ىای نا ؤمن ػؿ
ذٍفذان مىعَ منٍػنؼ کً ةعىی اف ػوت ٰیٱی ؿا تىکیٲ ػاػه ٌ اف نٙـ ذ١ـا٤یایی ةً
آن ٌٌٲ میةاوؼ.
مالشٙات یکنت اف ةقؿگان ؿٌلتایی اف ٌٰمٍاٰی ػؿفآب:

ظالالن مزلی كعؼتٜ :الٌه ةـ وٍؿوگـی ةً ؿىربی ٔاٰتان ،مـػٳ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ؿا
نیق ػؿ ایراػ وٍؿوگـی ٌ ةی جتاتی ػظیٲ میػاننؼ.
اورتاک کننؼگان میگٍینؼ؛ ػالالن ٨ؼؿت ةً ػٰیٲ ِ ٦ٝػٌٰت ٌ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان
ػؿ ٌالیت ذٍفذان ٤ـاتـ اف ٨انٍن ؿ٤تاؿ میکننؼ:
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یک اورتاک کننؼه ػیگـ این ؿٌیؼاػ ؿا ةً تتٝیْ ٍ٨می ؿةٖ ػاػه ٌ التؼالٯ میمنایؼ؛ ةً
ٜٱت ؿاةًٕ ظىن نیـٌىای ذرناٯ ػٌلتم ةا اذتامٜات پىتٍن ٌ ناػیؼه گـ٤نت شاکمیت
٨انٍن ػؿ این ّ٨یً ؿیىً ػؿ تتٝیْ ٜٱیً ا٨ٱیت ىای مـػمی ػاؿػ:

یک تٝؼاػ ػیگـ اورتاک کننؼگان نگـانی ظٍػ ػؿ مٍؿػ ٨ؼؿمتنؼ وؼن ػالالن ٨ؼؿت ػؿ
ٌالیت ذٍفذان ؿا مٕـس منٍػه ٌ میگٍینؼ کً این امـ ػؿ م٩ایمً ةا ػیگـ ٌالیت ىای
وامٰی ػؿ ذٍفذان ةمیاؿ ةاال ةٍػه ٌ میتٍانؼ ةـ ش ٧ٍ٩مـػٳ تإجیـ من٥ی ةگؾاؿػ.
یکنت اف اّٜای ذام ًٝمؼنی میگٍیؼ:

یک اورتاک کننؼه فن ػیگـ میگٍیؼ:
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ؼكاةتها و تلقیم ةنعی های كىمی و فیافی :اورتاک کننؼگان گقاؿه ػاػنؼ کً تتٝیْ
ٍ٨می ،ؿ٨اةت نالامل لیالی ،نتٍػ ىمکاؿی میان ذرناٯ ػٌلتم ٌ ممئٍٰین ٌالیتی ٌ
ىمچنین ةـٌف نا ؤمنیىا مان ٞتٍل ٌ ًٝؿوؼ ػؿ ذٍفذان وؼه الت .ػؿ ِمن ةً ٜٱت ةی
تٍذيی ػٌٰت مـکقی ةً شٲ این مىکٲ این ٌِٝیت ةؼتـ ىم وؼه الت.
یک مـػ گقاؿوگـ ؿاػیٍ چنین تٍِیض ػاػ:

اف لٍی ػیگـ یک ويـٌنؼ ورب٠انی ةا انت٩اػ اف ذرناٯ ػٌلتم میگٍیؼ کً ةا ممئٍٰین
مصٱی ىمکاؿی نؼاؿػ:

یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فنان ةا ةافتاب نگـانیىا ػؿ مٍؿػ مصـک ىای ٍ٨می ٌ لیالی کً ةاٜخ
ایراػ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت وؼه میگٍیؼ:

اصتالف ةؽ رس ؾمین و آب :اورتاک کننؼگان ةً اظتال٤ات مٍذٍػ ةـ رس فمین ةعًٍٍ ػؿ
ػوت ٰیٱی؛ ذائیکً ةً ٜٱت اظتال٤ات ٨ؼیمی کً ىـگق شٲ نىؼه ،اواؿه منٍػنؼ.
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یک ةقؿگ ٍ٨می ػؿ این ةاؿ چنین گ٥ت:

ػؿ ِمن یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی گ٥ت:

منت ٞاٌٱی آب این ٌالیت اف رسپٲ ٌ ػؿیای ىژػه نيـ تإمین میوٍػ .ؿئین وٍؿای
انکىا٤ی ٌٰمٍاٰی ٤یْ آةاػ چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ٌالیت ذٍفذان ةا مىکٲ مىاةً ٌالیت رسپٲ ػؿگیـ میةاوؼ.
مزؽکه های حنگ :نا ؤمنی ػؿ ذٍفذان ػٌ مصـک یا ٜامٲ ػاؿػٍٜ :امٲ ػاظٱی ٌ ظاؿذی.
اورتاک کننؼگان؛ ةی کاؿی ٌلی٩٤ ٌ ٞـ٤ ،ماػ گمرتػه ػؿ ػؿٌن نياػ ىای ػٌٰت ،نتٍػ
شاکمیت ٨انٍن ،ةی ٜؼاٰتی ،شکٍمتؼاؿی ِٝی ،٦نیـٌىای امنیتی ِٝی ،٦ا٨تٍاػ ذنگ،
نتٍػ مىاؿکت اذتامٜی ،تتٝیْ ٍ٨می ٌ ؿ٨اةت نا لامل لیالی ؿا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ػاظٱی
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مىعَ منٍػنؼ .اما ٍٜامٲ ظاؿذی نا ؤمنی اف لٍی اورتاک کننؼگان ةؼین ٌٍؿت ظالًٌ
گـػیؼ :ؿاةًٕ میان ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ذٍفذان ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ػیگـ ٌالیات،
نٍ٥ؽ ٌ مؼاظٱً اف پاکمتان ٌ ذام ًٝةین املٱٱی.
ػؿ ذـیان نىت ىای مىٍؿتی ،مـػٳ رشایٖ ٩٤ـ ٌ ةی کاؿی
گمرتػه ؿا ةً ٜنٍان مصـک ىای ٜمؼه ػؿگیـی ٜنٍان منٍػنؼ .اکرث اورتاک کننؼگان ةٍٍؿت
یک ٌؼا تإکیؼ ػاوتنؼ؛ ػؿ ٌٍؿتی کً ٌِٝیت ا٨تٍاػی مـػٳ ٜاػی ةيتٍػ نیاةؼ ،ىـگق
ٌٱض پایؼاؿ ةـ٨ـاؿ نعٍاىؼ وؼ .آنيا اػٜا منٍػنؼ کً اکرث مـػٳ ةً ٜٱت ةی کاؿی ٌ نا
امیؼی ٌ ةعأـ ناتٍانی ػٌٰت ػؿ اؿایً ظؼمات ةً ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان پیٍلتً انؼ.
یک التاػ ػانىگاه چنین گ٥ت:

یک ٤ـػ ٜاػی اف ٌٰمٍاٰی ٍ٨ه تپً تإکیؼ ػاوت کً:

یکنت اف ةقؿگان ؿٌلتای ظٍاذً ػٌ کٍه اؿفیاةی مىاةً اف ٌِٝیت ػاؿػ:
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فقاظ گقرتظه ،صىیه صىؼی و نتىظ راکمیت كانىن٤ :ماػ گمرتػه ةعًٍٍ ػؿ میان
ممئٍٰین ٨انٍن گؾاؿ یکی اف مٍٍِٜات شاػ ةٍػ کً ػؿ متاٳ ةصخىا مٕـس گـػیؼ .ةـ الاك
گ٥تً اورتاک کننؼگان این امـ ةاٜخ میوٍػ تا ا٤ـاػ ٜاػی ػؿ ةـاةـ ػٌٰت ا٨ؼاٳ کننؼ ٌ ةً
ٌٜ ٣ٍ٥نارص ِؼ ػٌٰت ةً پیٍنؼنؼ .ػؿ ؽیٲ ػیؼگاه یکنت اف ذنگرٍیان الت ٪الت کً ةً
ٜٱت ٤ماػ ٨تأل ةً ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان پیٍلتً ةٍػ:

یک تٝؼاػ اف اورتاک کننؼگان ؿٌی این ٌاٝ٨یت تٍا ٪٤ػاوتنؼ کً ٤ماػ ةیىرت ػؿ میان
ؿیالت ىای ؿػی ٦اٌٯ ٌ ممئٍٰین ةٱنؼ پایً ٌذٍػ ػاؿػ.
یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی چنین گ٥ت:
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یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فن گ٥ت:

یک مٝٱم چنین گ٥ت:

ٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ؿیالت مٝاؿٌ ٣الیت ذٍفذان یکی اف نگـانی ىای ظاٌی ةٍػ کً ػؿ متاٳ
نىمت ىای مىٍؿتی مٕـس گـػیؼ :لاکنین ذٍفذان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً نتٍػ یک لیمتم
آمٍفوی ٍ٨ی ٌ ٌذٍػ ٤ماػ ػؿ ؿیالت مٝاؿٌ ٣الیت ةاٜخ ِٝی ٦وؼن ةیىرت آمٍفه
ػؿ ذٍفذان میوٍػ .ةً نٙـ اورتاک کننؼگان وٍؿویان ػؿ این ٌالیت ةً ؿاشتی میتٍاننؼ
ا٤ـاػ ةی لٍاػ ؿا مٍؿػ الت٥اػه ظٍػ ٨ـاؿ ػىنؼ.
یک ةقؿگ ؿٌلتایی اف ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ػٌ کٍه چنین گ٥ت:
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یکنت اف لاکنین ٌٰمٍاٰی مـػین اِا ً٤منٍػ:

نتىظ مناؼکت احتامعـی :تتٝـیْ ٨ـٍمی ،ظـٍیي ظـٍؿی ،نتـٍػ ٌشـؼت ٌ ؿ٨اةـت نالـامل
لیالی اف ذمٱً ٍٜامٱی انؼ کً ةاٜخ ٌذٍػ ذنگ ػؿ ذٍفذان میوٍنؼ.
آمـک یک ٰیمً ةا اواؿه ةً این ممئٱً چنین گ٥ت:

اكتياظ حنگ :ػؿ متاٳ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اورتاک کننؼگان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً
ا٨تٍاػ ذنگ مان ٞاٌٱی ػلت یاةی ةً ٌٱض ػؿ این ٌالیت میةاوؼ ٌ التؼالٯ وان این
ةٍػ کً ةـای ةّٝی اف ٝ٤اٰین ةا نٍ٥ؽ رشایٖ ٝ٤ٱی ذنگ ةاٜخ امتیافات ا٨تٍاػی
میوٍػ.
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یک مٝٱم فن اِا ً٤منٍػ:

یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ىم تٍِیض ػاػ؛ چگٍنً ةّٝی اف ا٤ـاػ ذنگ ؿا ةً ٜنٍان یک
٤ـٌت ٜایؼاتی ةعًٍٍ ػؿ رشایٕی کً ٤ـٌت ىای و١ٱی کم الت ،میؼاننؼ:

تهعیع و اؼعاب اؾ فىی عنارص ضع ظولت :اورتاک کننؼگان اػٜا میمنٍػنؼ کً ذؼا اف
ٍٜامٲ ا٨تٍاػی ،ػؿ ةّٝی مٍاؿػ مـػٳ ػؿ ٌٍؿت نً پیٍلنت ةً ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان ةً مـگ
تيؼیؼ وؼه انؼ.
یک ذنگرٍی الت ٪اف ٌٰمٍاٰی ػؿفآب گ٥ت:

ةعؼفتاؼی اؾ فىی فعالین ظولت :چنؼ تن اف اورتاک کننؼگان ةً ةـظٍؿػ ناػؿلت ػٌٰت
مصٱی ةً ٜنٍان مصـکی کً مـػٳ ؿا مترٍؿ میلافػ تا ةً ذمٜ ٞنارص ِؼ ػٌٰت ةً
پیٍنؼنؼ ،اواؿه منٍػنؼ.
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یک مٝٱم ىم چنین اِا ً٤منٍػ:

نتىظ امنیت منافث :اورتاک کننؼگان ػؿ متاٳ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ا٘ياؿ منٍػنؼ کً
وامؿ پـلٍنٲ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان کا٤ی نتٍػه ةـای تإمین امنیت پایؼاؿ ةـای مـػٳ
ةعًٍٍ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی اف مناة ٌ ٞامکانات کا٤ی ةـظٍؿػاؿ منیةاونؼ:
یک مناینؼه مـػمی اف ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ػٌ کٍه چنین گ٥ت:

ػؿ ِمن ،ػؿ ذـیان وي ةصخ متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ةٍٕؿ ٜمؼه اف پٍٰین
مـػمی ػؿ ٌالیت ذٍفذان ناؿاِی ةٍػنؼ.
یک وعَ ةا نٍ٥ؽ گ٥ت:
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یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ػؿفآب چنین گ٥ت:

پؽوفه ةی اثؽ ىلس :اذنؼا یا ةـنامً ٌٱض اػاؿه مصٱی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا ةً پیٍلنت ةً
پـٌلً ٌٱض ٌ ظامتً ةعىیؼن ةً وٍؿوگـی تىٍی ٪میمنایؼ ٌ ػؿ  ٍُٜةـ الاك ةـنامً
ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان٤ ،185ـٌت ىای و١ٱی ٌ آمٍفه ىای ممٱکی ؿا ةً آنيا
ٌٜؼه میػىؼ .ةا این شاٯ اورتاک کننؼگان ةا نگـانی ةً این ممئٱً اواؿه منٍػنؼ کً این
ىمً ٌٜؼهىا ػؿٌ ٟةٍػه ٌ ىـگق ٜمٱی نىؼه الت .آنيا اػٜا منٍػنؼ؛ ىـگاه ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةً پـٌلً ٌٱض میپیٍنؼنؼ ٖ٩٤ ،یکتاؿ متٱ 2۱ ٢ىقاؿ ا١٤انی ةً آنيا ػاػه میوٍػ کً
این پٍٯ اٌٱن کا٤ی نتٍػه ٌ ةً ىمین ٜٱت ػٌةاؿه ةً ٌٜ ٣ٍ٥نارص ِؼ ػٌٰت
میپیٍنؼنؼ .اػاؿه ممئٍٯ ةـای پـٌلً ٌٱض ػؿ لٕض ٌالیتی؛ یٝنی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ
ذٍفذان وکٲ لمتٍٰیک ؿا ػاؿػ ،فیـا ةً گ٥تً اورتاک کننؼگان ةً ٜٱت اؿتتأات ةا ػٌٰت ٌ
نتٍػ مٍجـیت ػؿ پـٌلً اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ةً ػٰیٲ ٌذٍػ ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی ،وٍؿای ٌٱض
ٌالیتی الت٩الٯ ٜمٲ نؼاؿػ.
ػؿ متاٳ ةصخ ىای متمـکق ٌیژه گی ىای ٝ٤ٱی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ اّٜای آن ػؿ ٌالیت
ذٍفذان اؿفیاةی گـػیؼ ٌ ظالًٌ آن ةـ الاك ن٩ٲ ٍ٨ٯىا چنین میةاوؼ:
یک التاػ ػانىگاه:

180

ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان میگٍیؼ؛ آن ٜؼه اف ذنگرٍیان الت ٪کً ػلت اف ظىٍنت ةـػاوتً ٌ
٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا ةً پؾیـػ ٌ ةـ الاك شاکمیت ٨انٍن فنؼگی کننؼ ٌ ػلت اف شامیت ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةـػاؿنؼ ،ػؿ اذتامٜات مـػمی ظٍػوان اػ٠اٳ ظٍاىنؼ وؼ ٌ کمک ىای الفٳ ةـای تٝٱیم ٌ آمٍفه ىای
ممٱکی ،امنیت ٌ مٍئٍنیت ةً آنيا ػاػه میوٍػ .ةـای ذقئیات ةیىرت ةً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان،
کمیمیٍن ظٱ ٞلالس ٌ اػ٠اٳ مرؼػ وٍؿای امنیت مٱی ،ذٍالی  2۱1۱ةً این آػؿك مـاذ ًٝمناییؼ:
http://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Prog
ramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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یک ظانم -التاػ ػانىگاه:

یک  ٍّٜلافمان ذام ًٝمؼنی چنین گ٥ت:

یک ويـٌنؼ اف ويـ ورب٠ان:

ناؿِایتی مـػٳ اف پـٌژہ ىای ةافلافی ٌ آمٍفه ىای ممٱکی ةً ٜنٍان ةعىی اف پـٌلً
ٌٱض این گٍنً مٕـس گـػیؼ:
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یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ذٍفذان کً اف ٌٰمٍاٰی ٍ٨ه تپً مناینؼگی میکـػ چنین گ٥ت:

ةـ الاك گ٥تً ىای یک اورتاک کننؼه ػیگـ:

مـػٳ ػؿ ظًٍٍ آن ٜؼه اف اّٜای ٜنارص ِؼ ػٌٰت کً ةً پـٌلً ٌٱض پیٍلتً انؼ ٌ
شامیت ماٰی ٌ ٤ـٌت ىای و١ٱی ؿا ػؿ پـٌلً اػ٠اٳ مرؼػ ػؿیا٤ت منٍػه انؼ ،ػیؼگاه
ىای معاٰ ٦ػاوتنؼ.
چنؼ اورتاک کننؼه اػٜا منٍػنؼ کً ةً ٜنٍان واىؼ ٜینی ةا مٍٍِ ٛؽیٲ ىمٍاؿه مٍا٪٤
میةاونؼ:

اورتاک کننؼگان ةا رشیک لاظنت این ػیؼگاه اػٜا منٍػنؼ؛ ةٍٕؿ ٜمؼه اّٜای ٜنارص ِؼ
ػٌٰت کً ةً پـٌلً ٌٱض ةً ؿىربی وٍؿای ٌٱض ٌالیتی پٍلتً انؼ٘ ،اىـؤ ةـ الاك انگیقه
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لیالی ٌ ٤کـی ػلت ةً وٍؿوگـی نقػه ةٍػنؼ ،ةٱکً ا٤ـاػی ةٍػنؼ کً ةً ٜٱت نتٍػ
٤ـٌت ىای کاؿی مرتٍؿ وؼنؼ تا ةً ذمٜ ٞنارص ِؼ ػٌٰت ةً پیٍنؼنؼ.
ػؿ ِمن مـػٳ اػٜا ػاوتنؼ کً وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةً ٌٜؼه ىای ظٍػ ةـای تإمین ٤ـٌت
ىای و١ٱی ٌ شامیت ماٰی ةً وٍؿویان اػ٠اٳ وؼه ٌ٤ا نً منٍػنؼ ٌ این ةاٜخ گـػیؼه تا
ظیٱی اف این ا٤ـاػ ػٌةاؿه ةً ذمٜ ٞنارص ِؼ ػٌٰت ةً پیٍنؼنؼ:

معاصالت ةین املللی :فنان ٌ مـػان ػؿ متاٳ نىمت ىای مىٍؿتی ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً
پاکمتان ةا ػظاٰت ممت٩یم ػؿ ػؿگیـی ىای ا١٤انمتان ن٩ي ػاؿػ.
یکنت اف ا٤ـاػ مصٱی اف ٌٰمٍاٰی مینگاذیک:

یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ػؿفآب:

 .4نلنه ؼاه ىلس مزلی
اورتاک کننؼگان ػؿ متاٳ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ػؿ ٌالیت ذٍفذان ،مٍٍِٜات ٌ
اةتکاؿ ىای مصٱی ؽیٲ ؿا ةا ىؼ ٣ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ ؿیىً ای ذنگ ػؿ این ٌالیت اواؿه
منٍػنؼ کً وامٲ مٍاؿػ ؽیٲ اما نً مصؼٌػ ةً اینىا میگـػػ :تٍ٩یت ٌ اٌالس نياػ ىای
مصٱی ػٌٰت ،ةيتٍػ ٘ـ٤یت نياػ ىای امنیتی ،متاؿفه ةا ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی ،تإمین
شاکمیت ٨انٍن ،تٍ٩یت ٌ تٍامننؼ لاظنت پـٌلً مٍجـ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةً اةتکاؿ مـػٳ
ٌ تـٌیز مىاؿکت ةا اؿفه مـػٳ ٜاػی ػؿ ٌٱض ،آوتی مٱی ،تٍ٩یت ا٨تٍاػ ٌ انکىا٣
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اذتامٜی .پیىنياػات مىعَ ٌ ٜمٱی مـػٳ ةـای ٌٱض پایؼاؿ ػؿ کاةٲ تصت چياؿ
مٍٍِ ٛؽیٲ ٨ـاؿ ػاؿنؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :مـػٳ ةا یک نٙـ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةـای تإمین ٌٱض
پایؼاؿ ٌ جتات ػؿ ٌالیت ذٍفذان تّمین شماةؼىی ٌ مرشٌٜیت نياػ ىای مصٱی ػٌٰت
اف ٍٜامٲ ةنیاػی مصمٍب میوٍنؼ .اف نٙـ مـػٳ ِ ٌ ٦ٝکمتٍػ مرشٌٜیت ػٌٰت ةً
ٜٱت ٜؼٳ تٍانایی این نياػىا ةـای تإمین امنیت ٌ نتٍػ ٘ـ٤یت ػؿ نياػ ىای ػٌٰت ةـای
ایراػ ٌٱض مٍجـ ،شاکمیت ٨انٍن ٌ ىمچنین ةً ػٰیٲ الت٥اػه لٍء ممئٍٰین ،نٍ٥ػ ػالالن
مصٱی ٨ؼؿت ٌ ذنگرٍیان ةـ ػٌٰت میةاوؼ.
یکی اف نگـانی ىای مٕـس وؼه ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی نتٍػ تٝؼاػ کا٤ی پـلٍنٲ
پٍٰین مـػمی ػؿ م٩ایمً ةا کٲ ذمٝیت یک ٌٰمٍاٰی میةاوؼ:

مـػٳ پیىنياػ منٍػنؼ تا ػٌٰت پٍٰین مـػمی ٌ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ؿا منصٲ
منٍػه ٌ ػؿ  ٍُٜؿٌی تٍ٩یت اػاؿات امنیتی ػٌٰت متـکق منایؼ.
ةـ الاك گ٥تً ىای یک اورتاک کننؼه ػیگـ:

مٍافی ةا یک لٱمٱً مصـک ىای ذنگ مىعَ وؼه اف لٍی اورتاک کننؼگان ،ماننؼ
الت٥اػه لٍء اف ٌالشیت ىا ،الت٥اػه لٍء تٍلٖ ٝ٤اٰین متٝيؼ ػٌٰت ٌ ٠یـه ،مـػٳ
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ظٍاىان شماةؼىی ػٌٰت ٌ اٌالشات ةـای متاؿفه ةا مؼاظالت لیالی ٌ ظٍیي ظٍؿی ػؿ
ػؿٌن ػٌٰت ةٍػنؼ.
یک ةقؿگ ٍ٨می اف ؿٌلتای رس ػؿه ٌٰمٍاٰی ػؿفآب چنین گ٥ت:

یک ٤ـػ مصٱی اف ٌٰمٍاٰی ظمیاب:

تؽوید رلىق ةرش ،متاؼؾه ةا فقاظ ،ةی ععالتی ،معافیت اؾ مخاؾات و نتىظ راکمیت
كانىن :ػؿ ذـیان متاٳ ةصخ ىای مىٍؿتی ،مـػٳ ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ةـای تإمین ٌٱض
پایؼاؿ ػؿ این ٌالیت ٌ ػؿ رسارس کىٍؿ تـٌیز ٌ ش٥ا٘ت اف ش ٧ٍ٩ةرش ،تٍ٩یت شاکمیت
٨انٍن ،متاؿفه ةا ٤ماػ ٌ مٝا٤یت اف مرافات ةایؼ ىؼ ٣الالی ػٌٰت ةاوؼ .این ن٩ٲ ٍ٨ٯ
ػؿ ٌا ٞ٨ػیؼگاهىا ٌ پیىنياػات مـػٳ ػؿ این ظًٍٍ ؿا نىان میػىؼ:

یک مٝٱم فن اف ويـ ورب٠ان ةـ اٌالشات ةـای تإمین ٌٱض ارصاؿ میمنٍػ:

اورتاک کننؼگان ىمچنین ظٍاىان ؿٜایت ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ شماةؼىی ػؿ ةـاةـ تعٱ٥ات
ش ٧ٍ٩ةرشی ةٍػنؼ:
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مـػٳ اػٜا ػاوتنؼ ٌ٨تی یک ممئٍٯ ػٌٰتی ػؿ یک ٌالیت مـتکث ذـٳ میوٍػ ،ةرای
مرافات ،ةً یک ٌالیت ػیگـ ةا تـ٤ی ٌ ٞاؿت٩ا ةً مٍ ٦٨ىای ةاالتـ تتؼیٲ میوٍنؼ.
ةـای ؿیىً کن لاظنت ٤ماػ اورتاک کننؼگان ةا ات٥ا ٧ىمگانی این پیىنياػات ؿا مٕـس
لاظتنؼ:
یک مناینؼه ذام ًٝمؼنی چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ظٍاىان تص٩ی ٌ ٪شماةؼىی اف کمانی وؼنؼ کً رص٤نٙـ اف مٍ٦٨
لیالی ٌ ا٨تٍاػی وان ػؿ ٤ماػ ػلت ػاؿنؼ:

یک لاؿنٍاٯ فن ةا تإکیؼ ةـ تٕتی٨ ٪انٍن متاؿفه ةا ٤ماػ چنین گ٥ت:
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ىمً اورتاک کننؼگان اف ؿئین مٝاؿ ٣این ٌالیت وکایت ػاوتنؼ .ةً ٜنٍان محاٯ گ٥تنؼ؛
پمت مٝٱمی ػؿ ويـ ورب٠ان ػؿ ةؼٯ  1ىقاؿ ػاٰـ ٌ ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ةً متٱ 3۱۱ ٢ػاٰـ
٤ـٌظتً میوٍػ.
تلىیت پؽوفه ىلس :ىامنگٍنً کً ػؿ ةصخ ىای ٨تٱی گ٥تً وؼ ،ةا ىؼ٠ ٣ٱتً ةـ ِ٦ٝ
ىای مٍذٍػ ػؿ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ ةـنامً ىای ٌٱض کً مان ٞػلت یاةی ةً ٌٱض ٌ
اػ٠اٳ مرؼػ ،اورتاک کننؼگان ةا ذؼیت متاٳ یک لٱمٱً اةتکاؿ ىای مىعٍی ةعأـ
أمینان اف الت٩الٰیت ٌ ٤ـاگیـ ةٍػن پـٌلً ٌٱض مٕـس لاظتنؼ.
اورتاک کننؼگان ةـ رضٌؿت ةـای تّمین الت٩الٰیت وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ٌ پؾیـ٤نت این
وٍؿا اف لٍی ٜنارص ِؼ ػٌٰت تإکیؼ ػاوتنؼ:

یک ٤ـمانؼه پیىین اف ٌٰمٍاٰی ػؿفآب ةا مٕـس منٍػن نگـانی ػؿ مٍؿػ وکمت ةـنامً
اػ٠اٳ مرؼػ ةـای تإمین ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای ا٤ـاػ اػ٠اٳ وؼه ،ظٍاىان اٌالس این
ةـنامً گـػیؼ:
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ةً نٙـ ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ،وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ػؿ ذٍفذان "لمتٍٰیک" ٌ "ىؼؿ
ػاػن پٍٯ" الت .ةناةـین میظٍاىنؼ تا مناة ٞماٰی ةـای ٌٱض اف ٔـی ٪ا٨ؼامات ٜمٱی
مرص ٣وٍػ تا ةتٍانیم ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا ةً پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض تـ٠یث مناییم .یک
٤ـػ ةا نٍ٥ؽ چنین گ٥ت:

ػؿ ِمن ،مـػٳ نگـانی ىای ظٍػ ؿا ػؿةاؿه ؿىایی آن ٜؼه اف ٔاٰتانی کً ةً وؼت معاٰ٦
ٌٱض ٌ آوتی مٱی انؼ ٌ ةـ الاك یک ٤ـمان ٌیژه ؿئین ذميٍؿ پیىین شامؼ کـفی آفاػ
وؼه انؼ ،مٕـس لاظتنؼ .اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ؛ ةا ىؼ ٣آؿاٳ لاظنت گـٌه ىای
ٍ٨می معتٱ ٦یا آن ٜؼه اف اّٜای پاؿملان کً ػؿ کمپاین انتعاةاتی اف کـفی (ػؿ انتعاةات
ؿیالت ذميٍؿی 5اپـیٲ )2۱14شامیت منٍػه ةٍػنؼ ،کـفی یک ٤ـمان ٌیژه ػیگـ ةـای
آفاػی ا٤ـاػ مىعَ ػؿ میان ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا ٌاػؿ منٍػ .ةـ الاك گ٥تً ىا ،شاال این
ا٤ـاػ ػلت ةً وٍؿوگـی فػه انؼ ٌ ةاٜخ ظـاب وؼن ٌِٝیت امنیت وؼه انؼ.
یک  ٍّٜذام ًٝمؼنی چنین گ٥ت:
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احؽای ةؽنامه های آگاهی عامه :ػؿ اکرث ةصخ ىای مىٍؿتی مـػٳ ةـ این نٙـ ةٍػنؼ کً
لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ ؿىربان ػینی (ٜٱام) ٘ـ٤یت الفٳ ؿا ةـای گ٥تگٍ ةا ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ةـای پیٍلنت ةً اةتکاؿ ىای ٌٱض ػاؿنؼ – ٌ ةا ػیؼاؿ میتٍاننؼ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا
ةً پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض ػٍٜت کننؼ .چنؼ ن٩ٲ ٍ٨ٯ ةً ٌٍؿت منٍنً ػؿ اینرا میةاوؼ.
یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩فن:

یک ظانم  ٍّٜوٍؿای ٌٱض ٌالیتی:

یک التاػ ػانىگاه:
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اورتاک کننؼگان ىمچنین پیىنياػ منٍػنؼ کً گـٌه ىای آگيی ػىی متىکٲ اف ا٤ـاػ ةا نٍ٥ؽ
مصٱی ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ایراػ وؼه الت تا :اف ٔـی ٪مماذؼ اؿفه ىا ،اىمیت ٌ پیامؼ
ىای ٌٱض ؿا ػؿ میان مـػٳ تـٌیز ٌ آمٍفه ػىنؼ ٌ مـػٳ ؿا ػؿ ةـاةـ پیامؼ ىای ذنگ
شماك ةمافنؼ .این گٍنً ٝ٤اٰیتىا ةایؼ متاٳ ٌٰمٍاٰیىا ؿا اشتٍا کنؼ ٌ اگـ یک ةـنامً اف
ٔـی ٪ةٱنؼگٍ ىای ممرؼ آ٠اف وٍػ ػؿ آنٍٍؿت اکرث مـػٳ مصٲ اف آن ممت٥یؼ میوٍنؼ.

عملی منىظن پیرشفت های اكتياظی -احتامعی و ععالت احتامعی :اکرث مـػٳ ةـ این ةـاٌؿ
انؼ؛ کً ىـگق ٌٱض پایؼاؿ ػؿ ذٍفذان فمانی ةؼلت میآیؼ ،کً ةا مصٍ ٩٤ـ ،ایراػ ٤ـٌت
ىای کاؿی ،تص ٪٩پیرش٤ت ىای منٍ٥انً ا٨تٍاػی ،ةـؿلی مرؼػ لیمتم آمٍفوی ٌ ػؿک
این ٌاٝ٨یت کً اکرث مـػٳ ةً ٜٱت ةی کاؿی یا نا امیؼی اف ػٌٰت ػؿ اؿایً ظؼمات ةً
مـػٳ ةً ذمٔ ٞاٰتان پیٍلتً انؼ ،انکىا ٣ا٨تٍاػی -اذتامٜی ٌٍؿت گیـػ .مـػٳ
ذٍفذان ةـ این ةاٌؿ انؼ کً فنؼگی ا٨تٍاػی مـػٳ ٜاػی  ٖ٩٤ةا ٜمٱی وؼن چنین
پیىنياػات ةيتٍػ مییاةؼ:
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یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ىمچنین پیىنياػات مىعَ ؽیٲ ؿا ةـای ٝ٤اٰیت ىای انکىا٤ی ٌ ةيتٍػ
ٌِٝیت ا٨تٍاػی -اذتامٜی مـػٳ ػؿ ذٍفذان مٕـس منٍػنؼ:
فعال فاؾی مخعظ تيعی گاؾ افغان و تفزيات نفت و گاؾ :یک  ٍّٜوٍؿای ٜٱام گ٥ت:

افتضؽاج اؾ چاه های گاؾ ظؼ ؼوفتا های ةامه کىه ،حؽكعق و حنت کالن :ػؿ منًٕ٩
ذـ٨ؼ ٧چنؼین چاه گاف ٔتیٝی ٌذٍػ ػاؿػ .اورتاک کننؼگان ةا التؼالٯ میگ٥تنؼ کً اگـ
یک پـٌژہ انکىا٤ی ةىمٍٯ ش٥اؿی ،التعـاد ٌ ةافلافی چاه ىای گاف ػؿ این منٕ ً٩اذـا
وٍػ ،این اٌٰین پـٌژہ تٍٰیؼ ةـ ٧ةا الت٥اػه اف مناة ٞػاظٱی گاف متان ػؿ ا١٤انمتان
ظٍاىؼ ةٍػ .ةـ الاك تعمین میقان تٍٰیؼ این پـٌژہ شؼٌػ  2۱۱مگا ٌات میةاوؼ ،ػؿ
شاٰیکً این ٌالیت  ٖ٩٤ةً  6۱تا  7۱مگا ٌات ةـ ٧نیاف ػاؿػ ٌ ةـ ٧اِا٤ی تٍٰیؼ وؼه ؿا
میتٍان ةً ػیگـ ٌالیات انت٩اٯ ػاػ.
ؿئین یک وٍؿای مصٲ چنین گ٥ت:
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کاؼگؽان عاظی و کاؼمنعان معاظن نفت و گاؾ ةایع اؾ میان مهؽونعان والیت حىؾحان
انتضاب مىنع :یک ظانم اف یک لافمان ٠یـ ػٌٰتی گ٥ت:

یک مـػ اف مصٲ گ٥ت:

ةـای ؿلیؼگی ةً این ممئٱً اورتاک کننؼگان این گٍنً پیىنياػ منٍػنؼ :ػٌٰت ةایؼ
فیـلاظت ىای الفٳ ةـای التعـاد ن٥ت ٌ گاف ؿا ةافلافی منایؼ؛ ٨انٍن التعـاد مٝاػن
ةایؼ ةافنگـی وٍػ -ةایؼ تّمین کنؼ کً  4۱ػؿٌؼ کاؿگـان رشکت ىای التعـاد کننؼه اف
ةین مـػٳ مصٲ التعؼاٳ میوٍنؼ ٌ  4۱ػؿٌؼ ا٤ـاػ ممٱکی (کاؿمنؼان ٤نی یا ا٤ـاػ ػاؿای
تعٍَ ٌ ػاني ػؿ این ٜـًٌ) ؿا میتٍان اف ةیـٌن اف این ٌالیت التعؼاٳ منٍػ.
ةافلافی ٌ تـمیم ةنؼ ةـ ٧ػؿ ؿٌلتای لٱٕان اةـاىیم ٌالیت ذٍفذان" .ػؿ شاٯ شارض
کىٍؿ تـکمنمتان ةـِٝ ٧ی٥ی ؿا ػؿ ةؼٯ نـط ةاال ةً ما می٤ـٌوؼ .ةرای پـػاظنت ىقینً
ىای ةمیاؿ فیاػ لاالنً ةـ ٧ةً تـکمنمتان ،ػٌٰت ةایؼ ػؿ ؿٌلتای لٱٕان اةـاىیم یک ةنؼ
ةـ ٧ةمافػ .این ةنؼ ةایؼ ةتٍانؼ نیاف کٲ ٌالیت ةً ةـ ٧ؿا تإمین کنؼ ٌ آب الفٳ ةـای این
ؿٌلتا ٌ ػوت ٰیٱی ؿا تإمین کنؼ".
ایخاظ فیقتم آةیاؼی اؾ ظؼیای آمى و ظؼیاچه ةاال مؽغاب "ٌٜؼه ىای ػؿٌ٠ین ػٌٰت ٌ
نتٍػ ممئٍٰیت ٌ ذٍاةؼىی ةً نیاف ىای مـػٳ ةاٜخ وؼه تا اٜتامػ مـػٳ اف ػٌٰت اف ةین
ؿٌػ ٌ ىمچنین اف ػٌٰت ٤اٌٱً ةگیـنؼ .ةً گٍنۀ محاٯ ،مـػٳ ػؿ ذٍفذان اف ٩٤ـ ؿنز
میةـنؼ .ةاؿىا ةً این مـػٳ ٌٜؼه ػاػه وؼه کً آب ػؿیای آمٍ ٌ ػؿیاچً ةاال مـ٠اب ةً
ذٍفذان انت٩اٯ ػاػه میوٍػ .ما ػؿ آن فمان ةا ؿئین ذميٍؿ شامؼ کـفی چنؼین ةاؿ ؿٌی
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این ممئٱً ػیؼاؿ ٌ گ٥تگٍ ػاوتیم ٌ اٌ ىم ٌٜؼه ػاػ کً آب الفٳ ةـای ما ؿا تإمین ظٍاىؼ
منٍػ .اما ةٝؼ اف پنز لاٯ تا کنٍن ىیچ ا٨ؼامی اف لٍی ػٌٰت ػؿ این ظًٍٍ ةـػاوتً
نىؼه الت .تنيا چیقی کً الفٳ الت ،ش٥ـ یک ممیـ یا کاناٯ ةً ٍٔٯ  5۱۱مرت تا ةتٍانیم
آب ػؿیاچً ةاال مـ٠اب ؿا ةً ذٍفذان ةـلانیم( ".گ٥تً ىای یک مناینؼه ذام ًٝمؼنی)

ایخاظ ظیىاؼ های مزافظتی ظؼ امتعاظ ظؼیای آمى" :ىـ لاًٰ ةعي ٜٙیمی اف فمینىا ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای ٨ـ٨ین ٌ ظاٳ آب ػؿ اجـ رسافیـ وؼن ػؿیای آمٍ تعـیث میوٍػ .تـك اف
این ػاؿٳ کً متاػا ؿٌفی کٲ ٌٰمٍاٰی ىای ٨ـ٨ین ٌ ظاٳ آب ػؿ اجـ آب ػؿیای آمٍ اف ةین
ةـٌػ .ةـای لاظت ػیٍاؿ ىای مصاٙ٤تی ػؿ امتؼاػ ػؿیای آمٍ یک منت ٞماٰی اظتٍاً
ػاػه وؼه ةٍػ ..اما  ٖ٩٤ةعي ةمیاؿ کٍچکی اف آن پٍٯ ةـای لاظت ػیٍاؿ مصاٙ٤تی ةا
کی٥یت ةمیاؿ ِٝی ٦مرص ٣گـػیؼ .ةعي ٜمؼه پٍٯ؛ میٱیٍنىا ػاٰـ ةا٨ی مانؼه ةً ذیث
چنؼ ٤ـػ ٤الؼ ؿ٤ت".
رفؽ کانال های فیل ةؽ (ةؽای مهاؼ حؽیان آب و حلىگیؽی اؾ تضؽیث ملکیت ها) ظؼ
ولقىالی صىاحه ظو کىه" :ػؿ ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ػٌ کٍه چياؿ ؿٌلتا ٌذٍػ ػاؿػ کً ىـ
لاًٰ ػؿ ماه ماؿچ ٌ ذٍن مٍؿػ ىرٍٳ لیٲ ٨ـاؿ میگیـنؼ .لیٲ ػؿ شؼٌػ  1۱ىقاؿ ىکتاؿ
فمین فؿاٜتی ،گنؼٳ ٌ ظانً ىای مـػٳ ؿا تعـیث میمنایؼ .ما چنؼین ةاؿ ػؿظٍالت
ا٨ؼامات کمکی وؼیم ٌ اف ػٌٰت ظٍالتیم تا کاناٯىا معًٍٍ لیٲ ةـ ش٥ـ کنؼ ،اما تا
کنٍن ىیچ ا٨ؼامی اف لٍی ػٌٰت ٌٍؿت نگـ٤تً الت .اگـ کاناٯ ىای لیٲ ةـ ایراػ وٍػ،
میتٍان  1۱ىقاؿ ىکتاؿ فمین ٌ مصٍٍالت مـػٳ ؿا نرات ػاػ ٌ ةً اشتامٯ فیاػ ٤ـٌت
ىای و١ٱی فیاػی ةٍذٍػ میآیؼ کً مـػٳ ؿا اف ٩٤ـ نرات ظٍاىؼ ػاػ".
ایخاظ ظیىاؼ های مزفاظتی ظؼ امتعاظ ظؼیا و رفؽ چاهها ظؼ ولقىالی فیض آةاظ" :ػؿ
ٌٰمٍاٰی ما ةً ش٥ـ چنؼین شٱ ً٩چاه نیاف الت ،فیـا ىیچ آب آوامیؼنی نؼاؿیم .ةـای
تإمین آب ظانًىا ػٌ تا لً لاٜت تا ػؿیا ؿاه پیاػه میؿٌیم".
"مٱٲ متصؼ چنؼ شٱ ً٩چاه ػؿ این ٌٰمٍاٰی ش٥ـ منٍػ اما کی٥یت وان ظٍب نتٍػ ٌ ةٝؼ
اف یک مؼت اف کاؿ ا٤تاػنؼ".
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"ػؿ ٤یْ آةاػ یک ػؿیاچً الت ٌ ما ىـ لاًٰ ةـای فؿاٜت اف آن الت٥اػه میکنیم .الفٳ
الت تا ػؿ امتؼاػ این ػؿیاچً ػیٍاؿ ىای مص٥ا٘تی اٜامؿ وٍػ".
فعال فاصنت مخعظ کاؼصانهها ظؼ والیت یک ٤ـػ ةا نٍ٥ؽ اف ٌٰمٍاٰی آ٨چً چنین پیىنياػ
منٍػ:

تؽمیم حاظه ولقىالی كىل تپه -ظؼؾآب :یک ةقؿگ ؿٌلتایی اف ٍ٨ه تپً:

ظولت ةایع رسمایه گػاؼان ؼا تنىیم و رامیت کنع :یک ٤ـػ ةانٍ٥ؽ اف ظم آب گ٥ت:

یک التاػ ػانىگاه گ٥ت:
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تلىیت مناؼکت احتامعی اؾ ظؽیم ورعت و همتقتگی ،مزى تتعیض كىمی ،صىیه
صىؼی و ؼكاةت نافامل فیافی :یک ظانم  ٍّٜلافمان ىای ذام ًٝمؼنی گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم:
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ةـای شٲ ذنگ ٌ اظتال٤ات مصٱی
ػؿ ٌالیت ذٍفذان پیىنياػات کٱیؼی ؽیٲ ؿا اؿائً کـػنؼ:
تؽوید رلىق ةرش ،متاؼؾه ةا فقاظ ،ةی ععالتی ،معافیت اؾ مخاؾات و نتىظ راکمیت
كانىن )1( :کمانی کً تعٱ٥ات ذؼی ش ٧ٍ٩ةرشی مـکتث وؼنؼ ،نتایؼ اف مرافات مٝا٣
گـػنؼ؛ ( )2ؿىایی فٌػ ىنگاٳ فنؼانیان ٔاٰث ةً ٌلیٱً یک ٤ـمان ؿئین ذميٍؿ ةایؼ
متٍ ٦٨وٍػ؛ ( )3ةً ٤ماػ ،ظٍیي ظٍؿی ،ةی ٜؼاٰتی ٌ نتٍػ شاکمیت ٨انٍن ةایؼ پایان
ةعىیؼه وٍػ٨ .انٍن متاؿفه ةا ٤ماػ ةعًٍٍ ٨انٍن من ٞپٍٯ وٍیی ٌ ٔـفٜمٲ ٨انٍن ذقا
ةایؼ ٜمٱی گـػػ؛ ( )4ػؿ وٍؿای ٌٱض ٌالیتی ةایؼ اٌالشات انراٳ وٍػ تا الت٩الٰیت ٌ
ذٱٍگیـی اف مؼاظالت لیالی ،گنرانیؼن ؿىربان ػینی ،ةقؿگان مصٱی ةا نٍ٥ؽ ٌ ممت٩ٲ ٌ
لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ پـٌلً ٌٱض تّمین وٍػ؛ ( )5ةـنامً ىای آگاىی ٜامً ةا
ىؼ ٣تـٌیز ٌ ش٥ا٘ت اف ش ٧ٍ٩ةىــ ةىمٍٯ ش ٧ٍ٩فنان ٌ مقایای ٌٱض ةایؼ اذـا وٍػ؛
( )6مىاؿکت اذتامٜی ةایؼ اف ٔـی ٪مصٍ تتٝیْ ٍ٨می ٌ ظٍیي ظٍؿی تٍ٩یت گـػػ.
تأمین امنیت )1( :تٍ٩یت پٍٰین مٱی اف نٙـ تٝؼاػ ٌ تريیقات ةعًٍٍ ػؿ ٌٰمٍاٰیىا
ٌ ٌالیات مـفی؛ ( )2تـ٠یث مـػٳ مصٲ ةً شامیت اف ػٌٰت مصٱی ٌ ذٱٍگیـی اف ػلت
یاةی وٍؿویان ةً ٠ؾا ػؿ ؿٌلتا ىای وان؛ ( )3اشیای مرؼػ اٜتامػ مـػٳ ةً ػٌٰت؛ ()4
ایراػ ٤ىاؿ ةـ پاکمتان ةـای تٍ ٦٨پناه ػاػن ٌ شامیت ةً وٍؿویان؛ ( )5ظٱ ٞلالس
ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٌ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی.
تزلم پیرشفت های اكتياظی و ععالت احتامعی )1( :تٍل ًٝتٍٰیؼ گافٝ٤ -اٯ لافی
مرؼػ تٍؼی گاف ا١٤ان ٌ ت٥صٍات ن٥ت ٌ گاف ٌ ةافلافی ةنؼ ةـ ٧ػؿ ؿٌلتای لٱٕان
اةـاىیم؛ تٍامننؼ لافی ةـای التعـاد اف چاه ىای گاف ػؿ ؿٌلتای ةاوً کٍه ،ذـ٨ؼٌ ٧
ذنت کالن؛ ( )2ةيتٍػ ٤ـٌت ىای کاؿی :ةافلافی کاؿظانً ىای ماننؼ پٍلت پیکٲ؛
تّمین التعؼاٳ کاگـان ٜاػی ػؿ مٝاػن التعـاد گاف ٌ ن٥ت اف میان لاکنین ٌالیت
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ذٍفذان؛ ( )3ةافنگـی ٨انٍن مٝاػن ةا ىؼ ٣أمینان اف این کً  4۱ػؿٌؼ کاگـان اف لٍی
رشکت ىای التعـاد کننؼه اف میان مـػٳ مصٲ انتعاب میوٍنؼ ٌ  ٖ٩٤یک تٝؼاػ
کاؿمنؼان ممٱکی (کاؿمنؼان ٤نی یا ا٤ـاػ ػاؿای تعٍَ ٌ ػاني ػؿ این ٜـًٌ) ؿا میتٍان
اف ةیـٌن اف این ٌالیت التعؼاٳ منٍػ؛ ( )4ةيتٍػ لیمتم آةیاؿی ةا الت٥اػه اف مناةٔ ٞتیٝی
ذيت تٍ٩یت انکىا ٣فؿاٜتی :ایراػ لیمتم ىای آةیاؿی اف ػؿیای آمٍ ٌ ػؿیاچً ةاال
مـ٠اب ٌ اٜامؿ ػیٍاؿ ىای مصاٙ٤تی ػؿ امتؼاػ ػؿیای آمٍ ٌ ػؿ امتؼاػ ػؿیا ػؿ ٌٰمٍاٰی
٤یْ آةاػ؛ ( )5انکىا ٣فیـلاظتىا ةـای ش٥ا٘ت اف امالک مـػٳ ػؿ ةـاةـ ظٕـ تعـیث
ناوی اف لیٲ ةعًٍٍ ػؿ ٌٰمٍاٰی ظٍاذً ػٌکٍه؛ ( )6ایراػ یک پاؿک ت٥ـیصی ػؿ ٌالیت
ذٍفذان ةـای تـ٠یث تٝامٲ ةيرت اذتامٜیٍ٨ -می؛ ( )7تإمین ػلرتلی مماٌیانً
اذتامٜات مصٱی ةً کمک ىای انکىا٤ی ٌ تٍامننؼ لاظنت مـػٳ ةً نٙاؿت اف پـٌژہ ىای
انکىا٤ی ػؿ مصالت وان.
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 .1معؽفی
ػؿ این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای اف ممایٲ مٕـس وؼه ٌ پیىنياػاتی میةاوؼ
کً ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ ،رسٌی ػیؼگاه ىایی میةاوؼ
کً ٔی نىمت مىٍؿتی ةا  17۱ويـٌنؼ ا١٤ان م٩یم ٌالیت ةاػ٠ین ٌٍؿت گـ٤تً الت.
اورتاک کننؼگان اف ةعي ىای معتٱ ٦اذتامٜی ةا لٍاة ٪لیالی مت٥اٌت اٜم اف فنان ٌ
مـػان ةً ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی ،رسان ٍ٨می ،ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذامًٝ
مؼنیٜ ،ٱامی ػینی ٌ ،اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ (ٔاٰتان ٨تٱی) میةاوؼ .نىمت مىٍؿتی ةً
ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً  IIگ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ةـنامً ٌٱض ةـگقاؿ گـػیؼ کً
اةتکاؿ آن ؿا  11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ٜيؼه ػاوت تا نٙـیات ةیي اف  45۱۱تن
ا١٤انيای ٜاػی ةً منٍٙؿ ٔـس  34ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض – یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ ٌالیت –
تيیً گـػػ .ىؼ ٣ایراػ این ن٩ىۀ ؿاه مصٱی ٜتاؿت اف تصٱیٲ ىـچً ذام ٞتـ ٍٜامٲ
مصٱی ذنگ ٌ ىمچنان ونالایی ؿاه شٲ ىای ٨اةٲ تٕتی ٪ذيت تصکیم ٌ شٌ ٚ٥ٱض ٌ
جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ میتاوؼ.
ىؼ ٣اف ایراػ این ن٩ىۀ ؿاه مصٱی تصٱیٲ ىـ چً ذامٍٜ ٞامٲ مصٱی ػؿگیـی ذنگ ٌ
ىمچنان ونالایی ؿاه شٲ ىای منالث ٌ ٨اةٲ تٕتی ٪ةً منٍٙؿ تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ
جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ میةاوؼ.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ فیافی ،حغؽافیایی ،و تؽکیث
حمعیتی
ٌالیت رسپٲ ػؿ وامٯ ا١٤انمتان ٌ ػؿ  6۱3کیٱٍمرتی کاةٲ ،پایتعت ا١٤انمتان ،مٍٝ٨یت
ػاؿػ .این ٌالیت اف ٔـ ٣وامٯ ةً ٌالیت ذٍفذان ،اف ٔـ ٣رش ٧ةً ٌالیت ةٱغ ،اف ٔـ٣
وامٯ رش ٧ةً ٌالیت لمنگان ،اف ٔـ ٣ذنٍب ةً ٌالیت ٍ٠ؿ ،اف ٔـ ٣ذنٍب رش ٧ةً
ٌالیت ةامیان ٌ اف ٔـ٠ ٣ـب ةً ٌالیت ٤اؿیاب ىم مـف میةاوؼ .این ٌالیت متىکٲ اف
٨ 556ـیً ةٍػه ٌ مماشت آن شؼٌػ  16،385کیٱٍمرت مـة ٞالت.
ٌالیت رسپٲ ،ةً ومٍٯ مـکق رسپٲ ،شؼٌػ  771،6۱۱تن ذمیٝت ػاوتً کً  348،۱۱۱آن ؿا
مـػان ٌ  363،۱۱۱تن آن ؿا فنان تىکیٲ میػىؼ .اٌفةیک ىا ،تاذکىا ٌ ىقاؿهىا اف اٍ٨اٳ
ٜمؼۀ لاکن ػؿ این ٌالیت ةٍػه ٌ اٍ٨اٳ ػیگـی ماننؼ ایام ،٧پىتٍن ،ةٱٍچ ٌ ٜـب نیق ػؿ
این ٌالیت فنؼه گی میکننؼ .شؼٌػ  74ػؿٌؼ ذمیٝت ػؿ ؿٌلتاىا ٌ  26ػؿٌؼ ػؿ منأ٪
ويـی فنؼه گی میمناینؼ .تـاکم ذمیٝت ػؿ این ٌالیت رص 43 ٣ن٥ـ ػؿ ىـ کیٱٍمرت
مـة ٞمیةاوؼ.
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٨ـاؿ گقاؿوات ،این ٌالیت رسواؿ اف مناةٔ ٞتیٝی ٌ مٝاػن چٍن گاف ،ن٥ت ،لٱ٥ـ ،ؽ٠اٯ ٌ
اشراؿ کـیمً میةاوؼ .ةا ٌذٍػ آن ،ػؿ شاٯ شارض شکٍمت ىیچ ا٨ؼامی ذيت کاٌه ٌ
التعـاد این مٝاػن ةً ظـد نؼاػه کً این امـ میتٍانمت ػؿ کاىي میقان ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ
ػؿ این ٌالیت کمک کنؼٜ .ؼٳ رسمایً گؾاؿی ٌ مٍذٍػیت پاالیىگاهىا ةاٜخ مصؼٌػیت
٘ـ٤یت ا٤قایي ٍٜایؼ شکٍمت گـػیؼه التٌ .نای ٞکٍچک ػؿ ٌالیت رسپٲ ةً نؼؿت
ٌذٍػ ػاؿػ .پٍلت ٨ـه ٨ٲ ٜمؼتأ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای گٍل٥نؼی ٌ لٍفمً ٨ٱ ًٝتٍٰیؼ
میگـػػٌ .نٝت ٨اٰین ةا٤ی ػؿ مـکق رسپٲ ٌ ٌٰمٍاٰی ةٱعاب این ٌالیت اف ويـت ظٍةی
ةـظٍؿػاؿ الت٨ .اٰین ،فیٍؿات ٌ واٯ ػؿ مـکق ٌالیت رسپٲ نیق تٍٰیؼ میگـػنؼ.
ىامننؼ لایـ ن٩آ کىٍؿ ،لیالـت ػؿ ایـن ٌالیـت ةـً الـاك ایـؼیٍٍٰژی یـا ػؿ چـاؿچٍب
اشقاب لیالی نً ةٱکً ةــ مصـٍؿ ؿىـربان ان٥ــاػی ٌ اوـعاً ٨ؼؿمتنـؼ میچـظـؼ .ػؿ اکـرث
مٍاؿػ ،وایمتگی وعَ نً ةٱکً تٝٱ٩ات ٍ٨می الت کً شامیت مـػٳ ؿا ذٱث میکنؼ.
ذمیٝت الالمی ٌ ذنتي مٱی ػٌ شقب پـنٍ٥ؽ ػؿ ٌالیت رسپٲ میةاونؼ .پن اف لٍٓ٩
ؿژیم ٔاٰتان ػؿ لاٯ  ،2۱۱1شقب ذنتي مٱی ةً ؿىربی ذرناٯ ٜتؼاٰـویؼ ػٌلتم نٍ٥ؽ
ظٍیي ؿا ػؿ رسارس ٌالیت رسپٲ گمرته ػاػٜ .ٱی اٰـ٠م آنٌ ،الیت رسپٲ واىؼ شامیت
ٌلی ٞشقب ذمیٝت الالمی ػؿ انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ  2۱۱9ةٍػ کً نمتت ةً
شقب ذنتي مٱی کـلی ىای ةیىرتی ؿا ػؿ وٍؿای ٌالیتی ةً ػلت آٌؿػ .اکرث تصٱیٲ گـان
ةً این ةاٌؿ انؼ کً معاٰ٥ت ىای ػؿٌنی ػؿ شقب ذنتي مٱی ةاٜخ ؿٌی کاؿ آمؼن مرؼػ
شقب ذمیٝت الالمی ػؿ این ٌالیت گـػیؼ .نتایز انتعاةات وٍؿای ٌالیتی لاٯ 2۱۱9
نىان ػاػ کً نٍ٥ؽ شقب ذنتي مٱی ػؿ این ٌالیت کمـنگ گـػیؼه ػؿ شاٰی کً نٍ٥ؽ
لیالی ذمیٝت الالمی ػؿ این ٌالیت ةً ٍٔؿ متؼاٌٳ ا٤قایي یا٤تً الت .اشقاب لیالی
ىقاؿه نیق ػؿ این ٌالیت ٝ٤اٯ انؼ .شقب ٌشؼت الالمی مـػمی ا١٤انمتان ،شقب ٌشؼت
الالمی ا١٤انمتان ٌ شقب اٜتؼاٯ مٱی اف ذمٱً اشقاب ٜمؼه لیالی ىقاؿه ػؿ این ٌالیت
میةاونؼ .چياؿ ن٥ـ اف مٱیت ىقاؿه ٍّٜیت وٍؿای ٌالیتی این ٌالیت ؿا ػاؿنؼ کً ػٌ ن٥ـ
آن  ٍّٜشقب ٌشؼت الالمی مـػمی ا١٤انمتان ٌ ػٌن٥ـ ةا٨یامنؼه آن اّٜای ػٌ شقب
لیالی ػیگـ میةاونؼ.

 .3تزلیل ظؼگیؽیها :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع ظؼگیؽی:
مىؼمگؽی ةه ؼهربی ظالتان :ػؿ ذـیان پـٌلًء نٙـ ظٍاىی ،مـػٳ ٌالیت رسپٲ ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً معاٰ٥ت ىای ممٱصانً تصت ؿىربی ٔاٰتان ػؿ ةّٝی لاشات ٌالیت رسپٲ
ا٤قایي یا٤تً ٌ تا ىنٍف تٍانائی ةً چاٰي کىیؼن نیـٌىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان ؿا ػاؿنؼ.
اؿاِی کٍىمتانی این ٌالیت پناىگاه ىای فیاػی ؿا ةـای معاٰ٥ین ٤ـاىم لاظتً ٌ فمینًء
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نربػ ممت٩یم ؿا ناممکن لاظتً الت .ؿىربان اؿوؼ ٔاٰتان ىنٍف ىم ػؿ پاکمتان ممت٩ـ
ةٍػه ٌ ىؼایات الرتاتیژیک ؿا ةً معاٰ٥ین ػؿ ٌالیت رسپٲ ػؿ شاٰی ٌاػؿ میکننؼ کً
ىیچ نگـانی اف مٍئٍنیت وان نؼاؿنؼ .مـػٳ گقاؿه ػاػنؼ کً ػؿ این اٌاظـ ٨ـیً ىای
کٍىمتانات ٌ ویـاٳ ٌٰمٍاٰی رسپٲ ٌ ٨ـیۀ لٍ٤ک ٌٰمٍاٰی ٌیاػ این ٌالیت اکرثآ تصت
نٍ٥ؽ ٔاٰتان ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ .اکرث شمالت معاٰ٥ین ٔاٰث ةاالی نیـٌىای امنیتی مٱی
ا١٤انمتان اف منأ ٪ؽکـ وؼه ٌٍؿت میگیـػ کً این امـ ةاٜخ ا٤قایي ٝ٤اٰیت ىای
معاٰ٥ین ػؿ این ٌالیت میگـػػ .ذالافی ماین ىای فمینی یکی اف تاکتیک ىای ذنگی
ٔاٰتان ةً منٍٙؿ ىؼ٨ ٣ـاؿػاػن نیـٌ ىای ػٌٰتی میةاوؼ کً ةّٝی اٌ٨ات منرـ ةً
تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی نیق میگـػػ.
یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات چنین گ٥ت:

یکنت ػیگـ اف ةقؿگان ٨ـیً کٍىمتانات چنین ا٘ياؿ منٍػ:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لٍفمً ٨ٱ ًٝاینٍٕؿ ةیان کـػ:
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ىامننؼ لایـ ةعي ىای کىٍؿ ،پـٌلۀ انت٩اٯ ممئٌٍٰیت ىای امنیتی ػؿ ٌالیت رس پٲ ةً
تؼؿیز اف نیـٌىای ةین املٱٱی ةً نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان ٌٍؿت گـ٤ت .ةاٌذٍػ
آن ،مـػٳ ةً این ةاٌؿ انؼ کً ىیچ نٍ ٛکاىىی ٨اةٲ مالش ًٙای ػؿ میقان ٝ٤اٰیت ىای
معاٰ٥ین شتی ػؿ مـکق ٌالیت ةً میان نیامؼه الت .ةً ىمین تـتیث ،معاٰ٥ین شمالت
وانـا ىـ چً ةیىرت تىؼیؼ ةعىیؼه تا اینکً لاشاتی ةیىرتی ؿا پن اف ظـٌد نیـٌىای
امنیتی ةین املٱٱی ػؿ این ٌالیت تصت کنرتٌٯ ظٍیي ػؿآٌؿنؼ .میقان ٝ٤اٰیت ىای
معاٰ٥ین ٔی ػٌ لاٯ گؾوتً ؿٌ ةً ا٤قایي ةٍػه ٌ این ظٍػ منایانگـ آنمت کً نیـٌىای
امنیتی ا١٤انمتان پن اف پـٌلۀ انت٥اٯ ممئٌٍٰیت ىای امنیتی مٍ ٪٤نتٍػه انؼ .ةا آنيم،
٨اةٲ یاػآٌؿی الت کً ٜٱی اٰـ٠م چاٰي ىا ،تٝؼاػ نیـٌىای امنیتی ا١٤انمتان ةـای
متاؿفه ٜٱیً معاٰ٥ین ػؿ این ٌالیت ا٤قایي پیؼا کـػ ٌ وامؿی اف پٍلتً ىای امنیتی
پٍٰین ػؿ ممیـ واىـاه رسپٲ ٌ ذٍفذان ایراػ گـػیؼ .ىمچنان ،پٍٰین مصٱی ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىای ػٌؿ ػلت ایراػ وؼ تا امنیت مصالت ؿا تإمین مناینؼ .ػؿ این ظًٍٍ،
ا٘ياؿات یکنت اف مٝٱمین اناث ،یک مـػ اف مـکق ٌالیت رسپٲ ٌ یک مـػ ػیگـ اف ٌٰمٍاٰی
گٍل٥نؼی ذم ٞآٌؿی گـػیؼ کً ىـ کؼاٳ چنین ةیان ػاوتنؼ:
یک ن٥ـ مٝٱم اناث اف مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

یک مـػ اف مـکق ٌالیت رسپٲ ا٘ياؿ ػاوت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی گٍل٥نؼی گ٥ت:

منصیخ یک انکىا ٣محتت ،مـػٳ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً مٍذٍػیت نیـٌىای پٍٰین مصٱی
ػؿ امـ متاؿفه ٜٱیۀ معاٰ٥ین اف اىمیت ظاٌی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه الت .ىـ چنؼ مـػٳ
ظٍاىان ا٤قایي تٝؼاػ نیـٌىای پٍٰین مصٱی ٌ ٤ـلتاػن آنيا ةً لایـ ن٩آ ٌالیت رسپٲ
ةٍػنؼ ،اف متؼٯ وؼن این نیـٌىا ةً یک تيؼیؼ امنیتی ا٘ياؿ نگـانی کـػنؼ.
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یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٌیاػ گ٥ت:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات گقاؿه ػاػ:

ظؼگیؽی های كىمی و ؼكاةت های فیافی كانىن مکنان مزلی :ػٌ شقب ذنتي ٌ
ذمیٝت اف ذمٱً اشقاب لیالی پـنٍ٥ؽ ػؿ ٌالیت رسپٲ میةاونؼ .ذرناٯ ٜتؼاٰـویؼ
ػٌلتم تا ىنٍف یکی اف وعٍیت ىای پـنٍ٥ؽ لیالی ػؿ ٌالیت رسپٲ ةً وامؿ میؿٌػ.
ٌی ةاالی ٍ٨ٳ اٌفةیک ٌ ىمچنان لایـ اٍ٨اٳ ماننؼ ىقاؿه ،تاذک ،ایامٜ ٌ ٧ـب نیق نٍ٥ؽ
ػاؿػ .یک تٝؼاػ اف وعٍیت ىای ػیگـ لیالی ٌ ذياػی کً لاة٩ۀ ذنگ ػؿ ٌالیت رسپٲ
ؿا ػاؿنؼ نیق ػؿ این ٌالیت اجـ گؾاؿ انؼ .ةً ٍٔؿ محاٯ ،گ٥تً میوٍػ کً شاذی پاینؼه ،یکی
اف ٤ـمانؼىان الت ٪ذياػی ،تاد مصمؼ ظٍػٯ اف شقب الالمی ٌ شاذی ؿشیم مىيٍؿ ةً
ػیٍانً ػؿ ناامنی ىای ٌالیت رسپٲ ػلت ػاؿنؼ.
یک کاؿمنؼ الت ٪ػ٤رت م٩اٳ ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

مناؾعات ةاالی ؾمین :ا٤ـاػی کً ػؿ ةصخىا رشکت منٍػه ةٍػنؼ ،گقاؿه ػاػنؼ کً
منافٜات ةاالی فمین یکی اف پیچیؼه تـین ممایٲ ػؿ ٌالیت رسپٲ ةٍػه کً ن٩ىی ةً
لقائی ػؿ ػؿگیـی ىای مٍذٍػ ػاؿػ .مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی نقػ م٩امات شکٍمتی ٌ ٜؼٳ
متایٲ لیالی ٠ـُ ؿلیؼگی ةً این ممئٱً ،شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ؿٌی فمین ةً ٍٔؿ مؤجـ
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ٌ منٍ٥انً ؿا ناممکن میلافػ .چنین منافٜات اکرثآ میان گـٌه ىای معتٱٍ٨ ٦می ٌٍؿت
میگیـػ کً منرـ ةً منافٜۀ ٍٔالنی ةاالی فمین میوٍػ .مٍذٍػیت ٤ـمانؼىان فٌؿمنؼ
مصٱی ،مؼاظٱۀ لیالی ٌ مٝامٱً گـی اف لٍی لیالتمؼاؿان ػؿ پاؿملان ةا م٩امات مـةٍٓ
اکرثآ نياػ ىای ٜؼٰی ؿا ٠یـمؤجـ لاظتً الت.
یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات ا٤قٌػ:

مـػٳ گقاؿه ػاػنؼ کً ػؿگیـیىا ٌ ؿلٍٳ ٌ ؿٌاد ىای فیان ةاؿ ػؿ ٌالیت رسپٲ ةاٜخ
وؼه تا تٝؼاػ فیاػ فنان اف ظىٍنت ىای ظانٍاػگی ؿنز ةربنؼٍٜ .امٱی ؿا کً فنان ٌ ػظرتان
اف آن ةیىرت متاجـ ةٍػنؼ ٜتاؿت اف افػٌاد ىای اذتاؿی ٌ ٨تٲ اف ٌ٨ت ،ميـیً گقا،٣
افػٌادىا ةؼٯ ،تراٌف ٌ٠یـه انٍا ٛظىٍنت ةٍػه الت .اکرثیت این ؿلٍٳ ٌ ؿٌادىا ػؿ
ػاظٲ ظانٍاػهىا ٌٍؿت میگیـػ .مـػٳ ٜٱت ا٤قایي ظىٍنتىا ٜٱیً فنان ؿا ىامنا
مٍذٍػیت ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات تٱ٩ی منٍػنؼ .ایراب میمنایؼ تا فمینً آگاىی ػىی
ىـچً ةیىرت ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩فنان ٤ـاىم وٍػ تا اینکً ّ٨ایای ةیىرت ظىٍنت ٜٱیً فنان
گقاؿه ػاػه وٍػ.
یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی لانچاؿک گ٥ت:

عىامل ظؼگیؽی :مـػٳ مٍانٜ ٞمؼه ٤ـا ؿاه ٌٱض ٌ جتات ؿا ػؿ این ٌالیت ،پـٌلً ِٝی٦
ٌٱض٤ ،ماػ٩٤ ،ـ٨ ،ؼان تٝٱیم ٌ ةیکاؿیٜ ،ؼٳ امنیت ٌ شاکمیت ٨انٍن ػانمتنؼ.
پؽوفه ضعیف و غیؽ مىثؽ ىلس :مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً آنيا انتٙاؿ پیرش٤ت ىای فیاػ ػؿ
ظًٍٍ پـٌلۀ ٌٱض ؿا اف ٔـی ٪وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌالیت رسپٲ نؼاؿنؼ .این اف آن ذيت
الت کً ةـنامۀ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةً الاك ظٍالتً ىای لیالی شکٍمت ایراػ گـػیؼه
ٌ تاجیـ من٥ی ؿا ةاالی پـٌلۀ ٌٱض ةرا گؾاوتً الت .ةً ٍٔؿ محاٯ ،مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً
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پـٌلۀ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةا ػاونت لاة٩ۀ ذنگماالؿی فمینۀ آ٠اف گ٥تگٍىای ٌٱض ةا
معاٰ٥ین ؿا ػوٍاؿ تـ لاظتً ٌ یک مان ٞةـای ٌٱض ػؿ ٌالیت رسپٲ میةاوؼ .ةً ٍٔؿ
مرمٍٜی تٍاٌٍ ٪٤ؿت گـ٤ت تا تىکیٲ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض مٍؿػ ةافنگـی ٨ـاؿ گیـػ ٌ
ؿىربی ٌ کاؿمنؼان ذؼیؼ ةً ذای آنيا تٝیین گـػنؼ.
یکنت اف ٝ٤االن ش ٧ٍ٩فن ػؿ مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لانچاؿک ا٤قٌػ:

فقاظ اظاؼی و فلعان راکمیت كانىن :ػؿ ذـیان پـٌلۀ نٙـظٍاىی ،مـػٳ ٤ماػ اػاؿی ؿا
ةقؿگرتین مان ٞػؿ ةـاةـ پیرش٤ت ،امنیت ،انکىا ٌ ٣شکٍمتؼاؿی ػؿ ٌالیت رسپٲ ٜنٍان
کـػنؼ .مـػٳ ىىؼاؿ ػاػنؼ کً مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی گمرتػه ٌ ؿٌف ا٤قٌن ػؿ میان
م٩امات ةاٜخ ا٤قایي لایـ انٍا ٛذـایم ٌ ناتٍانی مـػٳ ػؿ ؿالتای ٜؼاٰت ظٍاىی ٌ
مصاٙ٤ت اف ش ٧ٍ٩ةرشی وؼه الت.
یک ظانم اف مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:
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یک ظانم اف مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

مـػٳ گقاؿه ػاػنؼ کً ؿوٍه لتانی ةً ٜنٍان ٤الؼ تـین منٍنً ٤ماػ اػاؿی ػؿ اػاؿات
شکٍمت مصٱی ٌالیت رسپٲ تٱ٩ی میگـػػٔ .ت ٪ا٘ياؿات آنيا ،لاؿنٍاالن ٌ ّ٨ات اف
ذمٱً ٤الؼ تـین م٩امات ػؿ ٌالیت میةاونؼ .ىـ چنؼ شکٍمت اظیـآ ٌاشؼ متاؿفه ٜٱیً
٤ماػ اػاؿی ؿا ػؿ چاؿچٍب لاؿنٍاٰی ایراػ منٍػٌ ،اشؼ مؾکٍؿ منیتٍانؼ یا منیظٍاىؼ ػؿ
ةـاةـ ٤ماػ اػاؿی ا٨ؼامی انراٳ ػىؼ .ا٤قٌن ةـ آن٤ ،ماػ اػاؿی ػؿ لٕض اذتام ٌ ٛظاؿد
اف نياػ ىای شکٍمتی نیق ٌذٍػ ػاؿػ .این ٌِیٝت فمینً ؿا ةـای متن٥ؾین مصٱی مماٜؼ
لاظتً تا ػؿ ةؼٯ پٍٯ اذـاات مناینؼ ٌ این ؿٌه مٝمٍٯ میةاوؼ .ةاٌذٍػ آن ،ػؿ ةّٝی
مٍاؿػ ؿٌاةٖ ةـ ٍِاةٖ ةیىرت تـذیض ػاػه میوٍػ.
یکنت اف ةقؿگان ٨ـیً اف ٌٰمٍاٰی گٍل٥نؼی ا٤قٌػ:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی ةٱعاب ةیان ػاوت:

مـػٳ ػؿ ذـیان ةصخىا ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً شاکمیت ٨انٍن ِٝی ٦وؼه ٌ این امـ منرـ ةً
٤ماػ اػاؿی گمرتػه ،ناامنی ٌ ةی جتاتی ػؿ ٌالیت رسپٲ گـػیؼه الت .شکٍمت مصٱی ػؿ
متاٳ ٌٰمٍاٰی ىای این ٌالیت ِٝی ٦ةٍػه ٌ شکٍمت تٍانایی تامین ٜؼاٰت ٌ ایراػ
میکانیقٳ ىای ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا نؼاؿػ .ممئٍٰین ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن تٍانایی شٲ ٌ
ٍ٤ٲ منٍ٥انً ّ٨ایا مٕاة ٪ةً ٨انٍن ؿا نؼاؿنؼ .مـػٳ ةً این ةاٌؿ انؼ کً ٤ماػ اػاؿی ٌ
لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ىای ٌ٘یٍ٥ی ػؿ اػاؿات شکٍمتی نياػینً وؼه ٌ اف لٍی
م٩امات ٜاٰی ؿتتً اٰی پائین ؿتتً ٌٍؿت میگیـػ.
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یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لانچاؿک ةیان ػاوت:

ععم رقاةعهی و ععالت انتلالی :مـػٳ نگـانی وانـا نمتت ةً ناتٍانی شکٍمت ذيت
ؿلیؼگی ةً ممایٲ شماةؼىی ناوی اف لً ػىً ذنگ اةـاف منٍػنؼ .مـػٳ نگـان ةٍػنؼ کً
ٜامٱین مٍؿػ پیگـػ ٨ـاؿ نگـ٤تً انؼ ٌ ىمین ٜامٱین مان ٞػؿ ةـاةـ مرشٌٜیت ػٌٰت
مٍذٍػ ةً ٜنٍان یک ػٌٰت ػیمٍکـامتی ةاونؼ ٌ ػؿ نتیرً ةاٜخ ایرا ٤اٌٱً ٜمی٩ی میان
مـػٳ ٌ شکٍمت گـػیؼه الت .ىـ چنؼ ٨ـةانیان ذـایم ذنگی ظٍاىان تامین ٜؼاٰت اف
ٔـی ٪میکانیقٳ مٱی مىٍؿتی ذام ٌ ٞایراػ الرتاتیژی ىای ٜؼاٰت انت٩اٰی انؼ ،شکٍمت
ةً ظٍالتً ىای مـػٳ گٍه منیػىؼ .مـػٳ ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً پٍٰین ،لاؿنٍاالن ٌ
مصاکم مـاذٜ ٞمؼه ٌ الالی تامین مماٌیانً ٜؼاٰت ةٍػه کً ةا تامین ٜؼاٰت ٍ٨انین ػؿ
ذام ًٝنا٤ؾ ٌ تٕتی ٪میگـػػ.
یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی ٌیاػ گ٥ت:

فؽهنگ معافیت ظؼ ةؽاةؽ صنىنت علیه ؾنان :مـػٳ ةا اةـاف نگـانی گ٥تنؼ ،ػؿٌٍؿتیکً
ٜؼاٰت ٌ ٌِیٝت ش ٧ٍ٩ةىــ ةيتٍػ پیؼا نکنؼ تا ةً ّ٨ایای ظىٍنت ٜٱیً فنان ؿلیؼگی
ٌٍؿت گیـػ ،مـػٳ ناچاؿ ظٍاىنؼ وؼ تا اف ٔاٰتان ةعٍاىنؼ کً ػؿ این ّ٨ایا مؼاظٱً
مناینؼ.
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یک ظانم اف ويـ رسپٲ گ٥ت:

یک ظانم اف ٌالیت رسپٲ ا٤قٌػ:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی ٌیاػ چنین گقاؿه ػاػ:

فلؽ معیع و ةیکاؼی :مٍذٍػیت ٩٤ـ وؼیؼ ٌ ٜؼٳ ٤ـٌت ىای کاؿیاةی ػؿ میان مـػٳ
یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼۀ ةی جتاتی ٌ نا امنی ػؿ ٌالیت رسپٲ گ٥تً وؼه الت .مـػٳ تإکیؼ
منٍػنؼ ٨ـیً ىای کً مـػٳ آن ةً ٜؼٳ ٤ـٌت ىای و١ٱی مٍاذً انؼ ةیىرت ػؿ مٝـُ
نٍ٥ؽ معاٰ٥ین ٨ـاؿ ػاؿنؼ.
یکنت اف ةـفگان ٌٰمٍاٰی لانچاؿک گ٥ت:

مـػٳ گ٥تنؼ ىـ چنؼ انکىا ٣اذتامٜی منیتٍانؼ ٌٱض ؿا تّمین منایؼ ،میقان ػؿگیـی ػؿ
لٕض مصٲ ؿا کاىي ػاػه میتٍانؼ .ػؿگیـی ىای اظیـ ػؿ ٌالیت رسپٲ نیاف ةً انکىا ٣ؿا
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ةـذمتً لاظتً تا اف این ٔـی ٪شمالیمت ػؿ ةـاةـ ذنگ ایراػ وٍػ .ایراب میکنؼ تا
شکٍمت ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ تٝٱیمی ؿا ٤ـاىم لافػ .مـػٳ ٌالیت رسپٲ ةً این ةاٌؿ
ىمتنؼ کً نتٍػ نٙاٳ تٝٱیمی ٍ٨ی یکی اف مىکالت ذؼی ػؿ این ٌالیت الت .آنيا گ٥تنؼ
کً ا٤ـاػ ةیمٍاػ ةً لاػگی تصت تاجیـ گـٌه ىای معاٰ٨ ٦ـاؿ میگیـنؼ.
یک ظانم اف مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی ةٱعاب ا٤قٌػ:

مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةیـٌن وؼن رشکت ةین املٱٱی مٍاػ ن٥تی چین اف ٌالیت رسپٲ ةً
ا٤قایي ناامنی اؿتتآ ػاؿػ .ىؼ ٣این رشکت ن٥تی التعـاد ٌ تٍفی ٞن٥ت ةً شکٍمت ػؿ
ٌالیت رسپٲ ةٍػ .رشکت  ٧ٍ٤فمینۀ اوت١اٯ ؿا ةـای یک تٝؼاػ فیاػ مـػٳ رسپٲ ٤ـاىم
لاظتً ةٍػ اما ٌالیت رسپٲ ؿا ةناةـ ناامنی تـک منٍػنؼ.

ةً ىمین تـتیث ،مـػٳ تإکیؼ منٍػنؼ کً نمٲ ذٍان ةایؼ ذایگقین کاؿمنؼان لاٰعٍؿػه
شکٍمت گـػنؼ تا ةتٍاننؼ امٍؿات ؿا ةً ٍٔؿ مؤجـ مؼیـیت مناینؼ .یک تٝؼاػ اف مإمٍؿین
لاٰعٍؿػه ةـای مؼت لی لاٯ ػؿ ٜین مٍ ٦٨کاؿ کـػه انؼ ٌ ىیچگاه  ٍُٜنىؼه انؼ.
آنيا ةایؼ اف پمت ىای وان کناؿ ةـٌنؼ ٌ ذای ظٍػ ؿا ةـای نمٲ ذٍان ةؼىنؼ.
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یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی ةٱعاب گ٥ت:

نتىظ ةؽنامه های انکنافی :مـػٳ اف نتٍػ ةـنامً ىای انکىا٤ی وکایت منٍػنؼ ةً ٌیژه
م ٍٍِ ٛآب ةً یک نگـانی ذؼی ةـای مـػٳ ٌالیت رسپٲ متؼٯ وؼه الت .اورتاک کننؼه
گان متؾکـ گـػیؼنؼ کً کمتٍػ آب آوامیؼنی ٌ آةیاؿی ةً ٍٔؿ ممت٩یم تأجیـات من٥ی ؿا
ةاالی ؿوؼ ا٨تٍاػی ٌ مٝیىت مـػٳ ةً ذا گؾاوتً میگؾاؿػ .مـػٳ انت٩اػ منٍػنؼ کً
شکٍمت تٍذً انؼکی ةً شٲ ٌ ٍ٤ٲ ممئٱً آب منٍػه ٌ ىیچ ةـنامۀ مؤجـ اف لٍی ةـنامۀ
ىمتمتگی مٱی اؿائً نگـػیؼه تا این مّٝٲ ؿا ؿ ٞ٤منایؼ .مـػٳ تإکیؼ منٍػنؼ کً آب ةـای
کىت ٌ فؿاٜت ٌ لایـ نیافمنؼیيای ظانٍاػهىا ةمیاؿ رضٌؿی میةاوؼ ٌ ؿ ٞ٤این مّٝٲ
اف تٍان مـػٳ ٩٤یـ ةؼٌؿ الت؛ ةنا ًء کمتٍػ آب مـػٳ ؿا ػؿ ةـاةـ مٍئٍنیت ٠ؾایی ٌ لایـ
نیافمنؼیيای مـةٍٓ آلیث پؾیـ میلافػ.
یک ظانم اف مـکق ويـ رسپٲ چنین اةـاف ػاوت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی ةٱعاب ا٤قٌػ:

معاصالت صاؼحی :مـػٳ ػؿ مرمٍ ٛةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ناامنی ػؿٌ الیت رسپٲ ٌ ػؿ
متاٳ ن٩آ کىٍؿ ناوی اف پیامؼ ىای مؼاظالت لیالی کىٍؿ ىای ىممایً مىعٍاً
پاکمتان ٌ ایـان الت .مـػٳ رسپٲ ةً این ةاٌؿ انؼ کً کىٍؿ ىای ىممایًء ا١٤انمتان
تٍامننؼی کمک ٌ یا مان ٞوؼن تامین جتات ٌ انکىا ٣ػؿ کىٍؿ ؿا ػؿ ىـ مـشٱً ػاؿنؼ.
ةنا ًء ایراب میمنایؼ تا شکٍمت یک الرتاتیژی منٕ ً٩ای ؿا ذيت متاؿفه ٜٱیً مٍاػ معؼؿ
ٌ الٱصً کً نً تنيا ذنگ ؿا وٝٱً ٌؿ میلافػ ،ةٱکً لالمت اذتامٜی ،شکٍمتؼاؿی ظٍب
ٌ جتات ا١٤انمتان ؿا نیق متاجـ میلافػ ،ؿٌی ػلت گیـػ.
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یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی گٍل٥نؼی ا٘ياؿ ػاوت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی ٌیاػ گ٥ت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی لانچاؿک ةیان ػاوت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی لٍفمً ٨ٱ ًٝچنین گ٥ت:

یک مـػ اف ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات گ٥ت:

ريىل اظمینان اؾ پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و امتی ملی :اورتاک کننؼه گان تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ تا
اٌالشاتی ػؿ ٜـًٌ پـٌلً ٌٱض ػؿ رسپٲ ةً میان ایؼ.
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یکنت ػیگـ اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لانچاؿک ةیان ػاوت:

اورتاک کننؼه گان گ٥تنؼ کً ىـ چنؼ نتایؼ ةـای ىمً گـٌه ىای معاٰ ٦ةً ظأـ
اؿتکاب ذـایم ِؼ ةرشی مٝا٤یت اف مرافات ػاػه وٍػ ،ػؿ مرمٍ ٛتٍاٌٍ ٪٤ؿت گـ٤ت
تا ةً ٜٱامء ٌ ةقؿگان ةً ٍٔؿ التحنایی ٤ـٌت ػاػه وٍػ تا ةا الت٥اػه اف مٍ ٦٨وان میان
ٔاٰتان ٌ شکٍمت ػؿ ٌالیت رسپٲ مؾاکـه مناینؼٜ .ٱامء میتٍاننؼ ػؿ پؾیـه مؾاکـات ٌ
پاٰیمیىا تٍلٖ معاٰ٥ین ممؼ ٌا ٞ٨وؼه ٌ اف ىمین ٰصاٗ آنيا میتٍاننؼ ن٩ي ميمی ؿا
ػؿ تامین ٌ تصکیم ٌٱض ای٥اء مناینؼ.
یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لانچاؿک گ٥ت:

یکنت اف ةاونؼه گان ٌٰمٍاٰی ٌیاػ چنین اةـاف ػاوت:

 .4نلنۀ ؼاه ةؽای ىلس:
ػؿ ذـیان ةصخ ػؿ ٌالیت رسپٲ ،مـػٳ یک لٱمٱً ا٨ؼامات تصکیم ٌٱض ؿا ونالائی
منٍػنؼ کً ىؼ ٣این ا٨ؼامات ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ ٜمؼه ػؿگیـی الت .این ا٨ؼامات وامٲ
مٍاؿػ ؽیٲ میةاوؼ :ؿٌی ػلت گـ٤نت ةـنامً ىای انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی؛ ا٤قایي
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٤ـٌت ىای کاؿی ةـای مـػٳ ٜاػی؛ ؿلیؼگی ةً پؼیؼه ٤ماػ اػاؿی ةً منٍٙؿ تامین
ٜؼاٰت ةـای ٨ـةانیان؛ ٤ـاىم آٌؿی فمینۀ ػلرتلی ةً تٝٱیم؛ ٌ ٤ـاىم لاظنت فمینۀ اورتاک
کامٲ مـػٳ ٜاػی ػؿ پـٌلًء ٌٱض ٌ آوتی مٱی ػؿ ٌالیت رس پٲ مـػٳ ٩٤ـ٤ ،ماػ اػاؿی،
ٜؼٳ ػلرتلی ةً تٝٱیم ٌ اوت١اٯ ؿا اف مٍانٜ ٞمؼه ٤ـاؿاه پـٌلًء ٌٱض ٜنٍان کـػنؼ ٌ
ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً این ٍٜامٲ ػؿ تىؼیؼ ناامنی ٌ تّٝی ٦شاکمیت ٨انٍن ػؿ ٌالیت رسپٲ
کمک میمنایؼ.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت [اؾ مخاؾات] :ػؿ ذـیان ةصخ
ىا ،مـػٳ ؿٌی ایراػ ٌ تص٤ ٪٩ـىنگ اشرتاٳ ةً ش ٧ٍ٩ةىــ اف ٔـی ٪شماك لاظنت
کاؿمنؼان ػٌٰت ٌ مـػٳ ٜاػی ػؿ ؿاةًٕ ةً این مٍٍٍِ٨ ٛیإ تإکیؼ منٍػنؼ .آنيائیکً ػؿ
٨ـیً ذات ٌ ٌٰمٍاٰی ىای ٌالیت رسپٲ فنؼگی میمناینؼ ،مىعٍاً ؿٌی این ممئٱً تإکیؼ
منٍػنؼ .شٍّؿ کمـنگ ٝ٤االن ذامًٝء مؼنی ٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ این ٌالیت ؿٌی نٙاؿت ٌ
گقاؿه ػىی ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ تإجیـ من٥ی ةً ذا گؾاوتً الت .این ممئٱً ةاالی
ممایٲ ٌٱض ٌ جتات تإجیـ ممت٩یم ػاؿػ.
یکنت اف ةاونؼگان مـکق ٌالیت رسپٲ گ٥ت:

یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی گٍل٥نؼی چنین گقاؿه ػاػ:

مـػٳ ػؿ مٍؿػ ا٤قایي گـایيىا نمتت ةً لٍء تٝتیـ م٥يٍٳ ش ٧ٍ٩ةىــ اةـاف نگـانی
کـػنؼ کً گٍیا ش ٧ٍ٩ةىــ ٌاژه الت کً تٍلٖ ٤ـىنگ ٠ـةی تصمیٲ وؼه الت .ػؿ
مـکق ٌالیت رسپٲ کً ػؿ آنرا ٜمؼتإ ا٨ىاؿ تٝٱیم یا٤تً فنؼگی میمناینؼ ،ةً ش ٧ٍ٩ةىــ
ةاٌؿ ٌ اشرتاٳ ػاؿنؼ ،اما مـػمی کً ػؿ منأ ٪ؿٌلتایی فنؼگی میکننؼ ،تٝؼاػ انؼک اف
ش ٧ٍ٩ةرشی وان ممت٥یؼ میگـػنؼٌ .الیت رس پٲ ػؿ م٩ایمً ةا لایـ ٌالیت ىای کىٍؿ
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اف ٰصاٗ تإمین ٌ تص ٪٩ش ٧ٍ٩ةىــ ٩ٜث مانؼه التٜ .ؼٳ شٍّؿ نياػ ىای ذامٝۀ
مؼنی ٌ ٝ٤اٰیت ىای کمـنگ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ این ٌالیت
مٍؼا ٧این گ٥تً الت .ةناةـ ٜؼٳ آگاىی الفٳ ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةرش ،فنان اف آلیث
پؾیـتـین ٨رش ػؿ این ٌالیت ةً وامؿ میؿٌنؼ.
یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی لٍفمً ٨ٱ ًٝگ٥ت:

یکنت اف ةقؿگان ػیگـ ٌٰمٍاٰی لٍفمً ٨ٱ ًٝا٤قٌػ:

یکنت اف ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات گ٥ت:

یکنت ػیگـ اف ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی کٍىمتانات ٜالٌه منٍػ:

 .5پیننهاظات مؽظم:
ػؿ متاٳ ةصخ ىای گـٌپی مـػٳ رسپٲ نکات آتی ؿا پیىنياػ منٍػنؼ تا ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین
املٱٱی ٌ مؼنی ةـای ؿلیؼن ةً ٌٱض ػایم یؼؿ این ٌالیت ةً آنيا ةپـػافنؼ:
اؼتلای ظفرتفی ةه تعلیم )1( :ػلرتلی ةیىرت ةً تٝٱیم منصیخ اةقاؿ مٝیاؿی ذيت
شماك لاظنت مـػٳ ةً ىمً ممایٲ مـةٍٓ ،ةً ومٍٯ ش ٧ٍ٩ةرش )2( .ا٤قایي تٝؼاػ

349

نلنه ىلس واليت رسپل

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

مکاتث ٝ٤اٯ ٌ تٝؼاػ واگـػان ةً ٌیژه ومٍٰیت متٝٱمین اناث فیـا ٤ـاىم آٌؿی فمینًء
تٝٱیم ةـای نمٲ ذؼیؼ ةـای انکىا ٣پایؼاؿ ٌالیت یک امـ رضٌؿی الت.
ةهتىظ امنیت )1( :شکٍمت ةایؼ شٍّؿ نٙامی اه ؿا ،ةً ومٍٯ ا٤قایي ػؿ کمیت
نیـٌىای پٍٰین مصٱی اٜم اف مـػان ٌ فنانٜ ،مؼتإ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ىای کً ػؿ آنرا
معاٰ٥ین ممٱض ةیىرت ٝ٤اٯ انؼ ،ش ٚ٥منایؼ.
پؽوفۀ همه حانتۀ ىلس )1( :شٍٍٯ أمینان اف پـٌلً ذامٌ ٞٱض ػؿ ٌالیت رسپٲ ()1
اٌالس وٍؿای ٌٱض ٌالیتی کً ةیٕـ ٌ ٣مٍجـ ةاوؼ( )3شٍٍٯ أمینان اف ليمگیـی
ؿىربان لنتی ةً ٌیژه ٜٱامی ػینی ٌ ؿىربان مـػٳ ػؿ پـٌلً ٌٱض ةً ٌیژه ػؿ ٝ٤اٰیت
ىای وٍؿای ٌالیتی.
مزافظت اؾ رلىق ةرش )1( :میکانیقٳ نٙاؿت ٌ شماةؼىی شکٍمت ذيت مصاٙ٤ت
ا٤ـاػ مٱکی اف ٔـی ٪تص٩ی ٌ ٪ؿلیؼگی ةً ّ٨ایای ش ٧ٍ٩ةرش ،ةً ٌیژه ظىٍنت ٜٱیۀ
فنان)2( .ةـنامً ىای ةیىرت آگاىی ػىی ٌ شماك لافی ؿا میان مـػٳ ٌ م٩امات ٌالیتی
ػؿ مٍؿػ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿاه انؼافی مناینؼ.
انکناف)1( :مـػٳ ػؿ کٲ تٍا ٪٤ػاوتنؼ کً ةـنامً ىای ىمتمتگی مٱی ةً منٍٙؿ
انکىا ٣پایؼاؿ ػؿ ٌالیت رسپٲ ةً ٌیژه ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰیىا تٍ٩یت گـػػ .ةـنامۀ
ىمتمتگی مٱی این ٘ـ٤یت ؿا ػاؿػ تا نتایز مؤجـ ؿا اف ٔـی ٪ةـنامً ىای ٜمـانی اه ػؿ
٨ـیً ذات ٌالیت رسپٲ کمث کنؼ)2( .مـػٳ ةایؼ ػؿ تىعیَ ،پالن ٌ مؼیـیت ةـنامً
ىای ةافلافی ا٨تٍاػی ٨ـیً ذات ليم مؤجـ ػاوتً ةاونؼ.
فؽىتها ةؽای امتغال )1( :ایراػ ٤ـٌتىا و١ٱی ةً ٌیژه ةـای نمٲ ذٍان ،ػؿ ؿالتای
تصٌ ٪٩ٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت رسپٲ کمک ظٍاىؼ کـػ .مـػٳ نگـانی وان ؿا ػؿ امـ گـایي
ٝ٤ٱی شکٍمت متنی ةـ ش ٚ٥کاؿمنؼان لاٰعٍؿػه ٌ کمرت متعٍَ ػؿ پمت ىای ػٌٰتی
اةـاف ػاوتً ٌ ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ىمچٍ گـایي مان٤ ٞـٌتىا ةـای نمٲ ذٍان کً اف مياؿت
ىای ةيرت ةـظٍؿػاؿ انؼ ،میتاوؼ )2( .شکٍمت ىـ چً فٌػتـ ةـنامًء ؿا ةـای تٍٝیْ ا٤ـاػ
لاٰعٍؿػه ةا نیـٌی ذٍان کً ػاؿای نیـٌی ةيرت ةـای اذـای مٍجـ امٍؿ ىمتنؼ ،ؿٌی ػلت
گیـػ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةافتاب ػىنؼه نٙـیات  152تن اف ويـٌنؼان ٜاػی ( 83فن ٌ
 69مـػ) میةاوؼ ٌ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝمناینؼگی کـػه کً وامٲ ٔت٩ات ؽیٲ
میگـػػٜ :ٱامی ػینی ،ةقؿگان مصٲ ،ا٤ـاػ ةانٍ٥ؽ ،اّٜای ذام ًٝمؼنی ،اّٜای وٍؿای
ٌٱض ،اػ٠اٳ وؼگان ،الاتیؼ ػانىگاه ،مٝٱامن ،ژٌؿناٰمت ىا ،ػاني آمٍفان ،کاؿمنؼان
مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی ،فنان متن٥ؾ ،کاؿگـان ممٱکی فن ٌ ظانم ىای ظانً کً ةاونؼه
ٌالیت ٤اؿیاب ىمتنؼ .این لنؼ منایانگـ ةیني ويـٌنؼان ٜاػی ٌالیت ٤اؿیاب ػؿ مٍؿػ
ػؿگیـی ىای ممٱصانً ،ؿیىً ىای اٌٱی آنٍٜ ،امٲ ٌ مصـکً ىای ٜمؼه آن میةاوؼ.
نٙـیات اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ا٨ؼامات ةـای ٌٱض تٍاٳ ةا گقینًىا ةـای تامین ٌٱض
ؽیالً اؿائً وؼه الت .این ن٩ىً ىمچنان وامٲ پیىنياػات ةـظٍالتً اف ةصخ ىای
متمـکق گـٌىی ػؿ مٍؿػ چگٍنگی تامین جتات ٌ ٌٱض متؼاٌٳ ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب میةاوؼ.
مىٍؿت ظٍاىیىا ػؿ ٤اؿیاب ةً محاةً ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان
پیـامٍن ٌٱض (کً ةٝؼ اف این ػؿ این لنؼ گ٥تگٍ نامیؼه میوٍػ) یک ةـنامً رس تارسی
ایمت کً تٍلٖ  11نياػ ىای مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةـای
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ويـٌنؼان ٜاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ مبنٍٙؿ ایراػ  34ن٩ىً
ٌالیتی ةـای ٌٱض ؿاه انؼافی گـػیؼه الت.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ حغؽافیایی ،فیافی و تؽکیث
حمعیتی
ٌالیت ٤اؿیاب ػؿ ظتم لمت ٠ـةی شٍفه وامٯ ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاؿػ ٌ اف ٔـ٠ ٣ـب
ٌ وامٯ ةا کىٍؿ تـکمنمتان ،اف ٔـ ٣رش ٧ةا ٌالیات ذٍفذان ٌ رسپٲ ،اف ٔـ ٣ذنٍب ةا
ٌالیت ٍ٠ؿ ٌ اف ٔـ ٣ذنٍب ٠ـب ةا ٌالیت ةاػ٠ین ىم رسشؼ میةاوؼ.
مـکق این ٌالیت میمنً الت کً شؼٌػا ً ػؿ  435کیٱٍمرتی وامٯ ٠ـب کاةٲ ٌ 235
کیٱٍمرتی ذنٍب ٠ـب مقاؿرشی ٦مٍٝ٨یت ػاؿػ .این ٌالیت ػاؿای ٌٰ 15مٍاٰی
میةاوؼ .181ذ١ـا٤یای این ٌالیت مت٥اٌت ةٍػه ٌ وامٲ لٱمٱً کٍه ىای ىنؼٌکي ػؿ
٨ممت ذنٍةی ٤اؿیاب اٰی ػوت ىای ىمٍاؿ ػؿ ٨ممت وامٰی ٤اؿیاب میگـػػ .ػؿیا
ىای ٨یٍاؿ ،میمنً ،املاؿ ٌ گـفیٍان ػؿ چياؿ ٍ٤ٲ لاٯ ػؿ این ٌالیت ذـیان ػاؿنؼ .آب
این ػؿیاىا ٜمؼتاً اف چىمً ىا ،ةاؿانىا ٌ آب ةـ٣ىا تامین وؼه ٌ ػؿ ٍ٤ٲ ىای
 181ويـػاؿی میمنً ،ظان چياؿ ةاٍ٨ ،ٟؿ٠ان ،انؼظٍی٨ ،ـم٩ٲ ،ػٌٰت آةاػ ،ویـین تگاب ،ظٍاذً لتقپٍه،
ةیٱچـا ،ٟگٍؿفیٍان ،کٍىمتان ،پىتٍن کٍت ،املاؿ ٌ ٨یٍاؿٌٰ .مٍاٰی ٍ٠ؿماچ ةعىی اف ٌالیت ةاػ٠ین ةٍػه ٌٰی
ةً الاك ٤ـمان ؿئین ذميٍؿی مٍؿط ػلمرب لاٯ  ،2۱۱8تٍلٖ ٌالیت ٤اؿیاب اػاؿه میوٍػ.
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فممتان ،ةياؿ ٌ اٌایٲ تاةمتان ذـیان میاةؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی پىتٍن کٍت یک ةنؼ مٍنٍٜی
ةناٳ ةنؼ رسشٍُ ةاالی ػؿیای میمنً اشؼاث وؼه الت.
نٍ٥ك این ٌالیت ةین  17۱۱۱۱۱اٰی  2۱۱۱۱۱۱تن میةاوؼ .182نٍ٥ك ٤اؿیاب ٤ 3.82یٍؼ
ذمٝیت متاٳ کىٍؿ ؿا تىکیٲ میػىؼ ٌ این ٌالیت اف ٰصاٗ ذمٝیت ىىتمین ٌالیت
پـنٍ٥ك ا١٤انمتان ةً وامؿ میؿٌػ .183اکرثیت مٕٱ ٪ةاونؼگان ٌالیت ٤اؿیاب (81.8
٤یٍؼ) ؿا مـػمان ؿٌلتایی تىکیٲ میػىؼٌ .184الیت ٤اؿیاب ػاؿای ذمٝیت کحیـ اف
ٍٜػت کننؼگان (مياذـین ٌ ةیرا وؼگان ػاظٱی) میةاوؼٍٜ .ػت کننؼگان 185این ٌالیت
کً وامؿ وان ةً  94.299تن تعمین فػه میوٍػ٤ 9.9 ،یٍؼ متاٳ ذمٝیت ٌالیت ؿا
تىکیٲ میػىؼ.186
ةا ٌذٍػ ٩٤ؼان اشٍاییً ذؼیؼ ٌ مٝترب ،گ٥تً میوٍػ کً اکرثیت مٕٱ ٪ةاونؼگان این
ٌالیت ؿا اٌفةیک تىکیٲ میػىؼ کً ةً ت٩ٝیث آن ا٨ٱیت ىای تاذک ىا/ایام ،٧پىتٍن ٌ
کٍچی ،تـکمنٜ ،ـب ٌ ىقاؿه ٨ـاؿ ػاؿنؼ .187فةان اٌفةیکی ةً گٍنۀ ٌلی ٞػؿ ٌالیت ؿایز
ةٍػه کً ةً ت٩ٝیث آن فةان ىای ػؿی ٌ پىتٍ ٨ـاؿ ػاؿنؼ .188ذمٝیت کٍچیىا ػؿ لاٯ
 1892۱۱7ةً  689۱۱تن تعمین وؼه ةٍػ کً ٤ 7.3یٍؼ کٲ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ
میػىؼ .ػین اکرث ةاونؼگان این ٌالیت الالٳ لنی الت ٌٰی تٝؼاػ انؼک ظانٍاػه ىای
وی ًٝنیق ػؿ این ٌالیت لاکن ىمتنؼ٤ .195ـ ً٨گـایی ىیچگاه ةً ٜنٍان ٜامٲ ٜمؼه
اظتال٤ات ٌ ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت نتٍػه الت.

 182رسٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕـات اشتامٰی لاٯ  ،2۱11گقاؿه کً ةً ىمکاؿی ASGP/UNDP
متٍیٲ ٌ ؿٌی پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ کاؿ ٌاٰیان ٌالیت ٤اؿیاب ةصخ میکنؼ.
 183رسٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕـات اشتامٰی ،لاٯ 2۱۱7/8
 184رسٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕـات اشتامٰی ،لاٯ 2۱۱7/8
 185وامؿ ةیرا وؼگان ػاظٱی ٌ ٍٜػت کننؼگان کً ػؿ لاٯ  2۱۱7 -2۱۱2تٍلٖ کمیىرنی ٜاٰی مٱٲ متصؼ ػؿ
امٍؿ مياذـین ( )UNHCRاؿایً گـػیؼ.
 186ةـ الاك اؿ٨اٳ اؿایً وؼه کمیىرنی ٜاٰی مٱٲ متصؼ ػؿ امٍؿ مياذـین ( ٌ )UNHCRتعمین نٍ٥ك ٌالیت
٤اؿیاب ةً الاك رسٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕـات اشتامٰی ،لاٯ 2۱۱7/8
 187ةـ الاك رشس ٌیژگی ىای ٌالیت ٤اؿیاب ،شٍفه وامٯ ،یٍناما لاٯ  .2۱۱8منت ٞاٌٱی مٝٱٍٳ نیمت.
 188رشس ٌیژگی ىای ٌالیتی ٌفاؿت اشیا ٌ انکىا ٣ػىات کً ػؿ ٌیث لایٲ ؽیٲ ٨اةٲ ػلرتك الت:
http://www.mrrd.gov.af/NABDP/Provincial%20Profiles/Faryab%20PDP%20Provincial%20prof
ile.pdf
 189رسٌی مٱی اؿفیاةی آلیث پؾیـی ٌ ظٕـات اشتامٰی ،لاٯ .2۱۱7/8
 195ةـ الاك رشس ٌیژگی ىای ٌالیتی ،یٍناما ،لاٯ  ،2۱۱8ػؿ میمنً رص٤اً  25ظانٍاػه وی ًٝممٱامن فنؼگی
میکننؼ.
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منتٜ ٞمؼه ٜایؼاتی ةاونؼگان این ٌالیت ؿا فؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی تىکیٲ میػىؼ کً پن اف
آن ٝ٤اٰیت ىای ظاؿد اف مـف ،ًٜتراؿت ،ظؼمات ٌ ٌنٝت ٨ـاؿ ػاؿػ .لکتٍؿ ىای ٜمؼه
ا٨تٍاػی ػؿ این ٌالیت ٜتاؿت اف فؿاٜت ،ماٰؼاؿی ،تٍٰیؼات ٌنٝتی ٌ مناةٔ ٞتیٝی
میةاوؼ .مصٍٍالت ٜمؼه کً ةـای مرص ٌ ٣ىمچنان ٤ـٌه ػؿ ةافاؿ تٍٰیؼ میگـػنؼ
ٜتاؿت اف گنؼٳ ،ذٍ ،اٰیا ،٣کنرؼ ،پنتً ،ظـةٍفه ،تـةٍف ،انگٍؿ ٌ لایـ انٍا ٛمیٍه
ذات/م١قیات ماننؼ پمتً ،ةاػاٳ ٌ میٍه ىای چٍن ناک ،گیالك ،لیث ،ةيی ،فؿػ آٍٰ ٌ
تٍت میةاوؼ .ػؿ ٤اؿیاب مٍاوی ةـای مرص ٣گٍوت ،ةاؿکىی ،انت٩االت ٌ تٍٰیؼ
مصٍٍالت فؿاٜتی ماننؼ (ممکًٰ ،تنیات ،پٍلت/چـٳ ماننؼ پٍلت ٨ـه ٨ٲ) مٍؿػ الت٥اػه
ٌ ظـیؼ٤/ـٌه ٨ـاؿ میگیـنؼ .این ٌالیت ػاؿای تٝؼاػ انؼک ٌنای ٞةقؿگ ةٍػه ٌٰی ةّٝی
ٌنای ٞتٍٰیؼی کٍچک ماننؼ ٨اٰین ،گٱیم ٌ ٌنای ٞػلتی ػؿ آن ٌذٍػ ػاؿػ .پیىً ىای
چٍن نراؿیٌ ،یٱؼنگ کاؿی ،شمٲ ٌ ن٩ٲ (ةاؿةـی ٌ تکمی ؿانی)ٝ٤ ،اٰیت ىای لاظتامن
ٌ پـچٍن ٤ـٌوی اف کاؿ ىای ؿٌفمـه ػؿ این ٌالیت ةً وامؿ میؿٌػٌ .الیت ٤اؿیاب ػاؿای
مناةٔ ٞتیٝی چٍن منک ،لنگ مـمـ ٌ مٝؼن ؽ٠اٯ میةاوؼ کً تا ىنٍف کامالً التعـاد
نىؼه الت.

 .3تزلیل ظؼگیؽی ها :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع ظؼگیؽی:
مىؼمگؽی تزت ؼهربی ظالتان :اکرث اورتاک کننؼگان ػؿ ىـ پنز ةصخ متمـکق گـٌىی کً
ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿاه انؼافی گـػیؼه ةٍػ ،معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ةً ؿىربی ٔاٰتان ؿا ةً
ٜنٍان چاٰي ٜمؼه ػؿ ةـاةـ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ جتات ٌالیت ٤اؿیاب مٝـ٤ی کـػنؼ .اکرث مٍاشتً
وٍنؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً ٌالیت ٤اؿیاب ةً ٜٱت مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یایی–لیالی
شیحیت ػؿٌافه شٍفه وامٯ ؿا ػاوتً ٌ اف این ؿٌ ىمیىً واىؼ ػؿگیـی ىای ممٱصانً
میان گـٌه ىای معتٱ ٦ممٱض ةً ٌیژه ٔی ػٌ ػىًی اظیـ ةٍػه الت .اکرث مٍاشتً
وٍنؼگان ٌٰمٍاٰی ٍ٠ؿماچ ؿا ةً ٜنٍان نا امن تـین ٌٰمٍاٰی ٌ "منت ٞشمالت" ػؿ ٌالیت
٤اؿیاب مصمٍب میکننؼٜ .نارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی ٍ٠ؿماچ تٍانمتً انؼ تا نٍ٥ؽ ٌ
کنرتٌٯ ٨ممی وان ؿا ةـ ٌٰمٍاٰی ىای ىمرٍاؿ چٍن ٨یٍاؿ ٌ املاؿ گمرته ػاػه ٌ
تٝؼاػی اف ٨ـیً ذات این ٌٰمٍاٰیىا ؿا تصت کنرتٌٯ ظٍػ ػؿ آٌؿنؼٜ .اله ةـ اینٜ ،نارص
ِؼ ػٌٰت تٍانمتً انؼ تا ػامنً ٝ٤اٰیت ىای وان ؿا ةً لایـ ٌٰمٍاٰیىا چٍن پىتٍنکٍت
ٌ ػٌٰت آةاػ نیق گمرته ػىنؼ.
یک مناینؼه فن اف ذام ًٝمؼنی چنین گ٥ت:
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ا٤قایي ٨اةٲ مالش ًٙػؿ ٝ٤اٰیت ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ٍ٠ؿماچ٨ ،یٍاؿ
ٌ املاؿ تاجیـ من٥ی ةـ ؿٌشیً نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػاوتً الت .ػؿ نتیرً،
ويـٌنؼان ٜاػی اٜتامػ وان ةاالی نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا اف ػلت میػىنؼ.
یکنت اف اّٜای وٍؿای فنان ٌٰمٍاٰی گـفیٍان چنین گ٥ت:

گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی و ؼكاةت های گؽوهیٜ :الٌه ةـ معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ةً
ؿىربی ٔاٰتانٌ ،الیت ٤اؿیاب اف ػیـ فمانی مصٲ ػؿگیـی ىای ٤ـ ً٨ئی میةاوؼ .ةٝؼ اف
ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتانٌ ،الیت ٤اؿیاب نمتت ةً ىـ ٌالیت ػیگـ ػؿ شٍفه وامٯ واىؼ
ػؿگیـی ىای ممٱصانً ٤ـ ً٨ئی ٍٔالنی تـ ةٍػ .اف لاٯ  2۱۱9ةؼینمٍ ،گـٌه ىای ممٱض
٠یـ٨انٍنی لاة ٪ةً شیخ مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ػٌ ةاؿه منمرم ٌ تريیق وؼنؼ تا ػؿ
ٌالیت ٤اؿیاب ةـ ِؼ معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ؿٌف ا٤ـفٌن متاؿفه کننؼ .این ٍ٨مانؼانان
یکتاؿ ػیگـ ن٩ي ةـذمتًی ؿا ػؿ این ٌالیت ظٍاىنؼ ػاوت .ةّٝی اف این ٤ـمانؼىان اف
ٔـی ٪پٍٰین مصٱی ا١٤ان ٌ تىکیالت مصٱی مصاٙ٤ت تالیمات ميم ةمیز گـػیؼنؼ ٌ
وامؿی ػیگـی آنان ةً شیخ نیـٌ ىای کمکی ػؿ ٨ـیًىا ٌ مـاکق ٌٰمٍاٰی ىای کً پٍٰین
ػؿ آن پٍلتً ىای امنیتی ا٤ـاف منٍػه انؼ ،ذاةرا وؼنؼ .تٍ ٞ٨میؿٌػ کً این نیـٌ ىای
ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت فمانی ةً کمک نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ةىتاةنؼ کً آنان نتٍاننؼ
شمالت وٍؿویان ةاالی پٍلتً ىای وان ؿا ػٔ ٌ ٞ٤ـػ کننؼٔ .ی لاٯ ىای ،2۱13 ٌ 2۱۱9
وامؿ فیاػی ٍ٨مانؼانان الت ٌ ٪ا٤ـاػ وان ػؿ ٌ ٣ٍ٥پٍٰین مٱی ا١٤ان ذؾب وؼنؼ ٌ
ن٩ي کٱیؼی ؿا ػؿ متاؿفه ٜٱیً معاٰ٥ین ممٱض ای٥ا کـػه انؼ .ةا ٌذٍػ آن ،تريیق مرؼػ
٤ـمانؼىان الت ٪ةً ٜنٍان مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةاٜخ ةـٌف منافٜات پنيانی مصٱی
(وعٍی ٌ یا تنٙیمی) وؼه الت .این امـ ةـ پیریؼگی اٌِا ٌ ٛچاٰيىا ػؿ ةـاةـ متاؿفه
ةا معاٰ٥ین ممٱض ا٤قٌػه الت.
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یک مٝٱم مکتث گ٥ت:

ظممنی كىمی ،ؼكاةت ةین كانىن مکنان مزلی :اورتاک کننؼگان لایـ انٍا ٛػؿگیـی ؿا ػؿ
ٌالیت ٤اؿیاب ونالائی منٍػنؼ .این ػؿگیـیىا وامٲ مٍاؿػ ؽیٲ میگـػػ :ػؿگیـی ىای ٍ٨می
ا٤ـاػ مصٲ ةً ىمکاؿی ٌ شامیت وعٍیت ىای کٱیؼی لیالی ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت؛ ػؿگیـی
میان ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ةـ رس کنرتٌٯ ٝ٤اٰیت ىای ٜایؼاتی؛ ػؿگیـی میان ػالالن مصٱی
٨ؼؿت ةـای گمرته لاشً نٍ٥ؽ وان ػؿ مصالت.
یک التاػ ػانىگاه چنین گ٥ت:

عىامل ظؼگیؽی :اورتاک کننؼگان لً ٜامٲ ٜمؼه ذنگ ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا ونالایی
منٍػنؼ )1( :مؼیـیت ناػؿلت اف ذانث ممئٍٰین ػٌٰت مصٱی ةً ومٍٯ م٩امات نیـٌ
ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ٌ ٜؼٳ تٍانائی ػؿ تامین شکٍمتؼاؿی ظٍب،
شاکمیت ٨انٍن ٌ امنیت ةً ػٰیٲ مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ٌ یا ٩٤ؼان ٘ـ٤یت؛ ( )2ػالیٲ
لیالی (ةً ومٍٯ اىمیت مٍٝ٨یت لیالی-ذ١ـا٤یایی ٌالیت ٤اؿیاب کً شیحیت ػؿ
ٌؿٌػی شٍفه وامٯ ؿا ػاؿػ ٌ وامؿ فیاػ گـٌه ىای لیالی کً ةناةـ ظٍٍمت ىای
ةـظٍالتً اف شٍاػث گؾوتً ةً میان آمؼه انؼ)؛ ( )3ظال ىای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی (ماننؼ
٩٤ـ ،ةیکاؿی ،ةیمٍاػی ٌ ٜؼٳ آگاىی مـػٳ ٜاػی اف ش ٌ ٧ٍ٩ممؤٰیت ىای وان ٌ
ىمچنان کىت کٍکناؿ ػؿ ةّٝی اف ةعي ىای این ٌالیت).
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فقاظ گقرتظه و پؽوفه ضعیف ىلس و امتی ملی :اکرث اورتاک کننؼگان م٩امات مصٱی ؿا
ةً ظأـ ٤ماػ اػاؿی گمرتػه ػؿ اػاؿات مـةًٍٔ ةً ومٍٯ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ٌالیت
٤اؿیاب انت٩اػ کـػنؼ .اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ىمتنؼ کً ٤ماػ اػاؿی ٜامٲ ٜمؼه
ناؿِایتی مـػٳ ٜاػی اف م٩امات ػٌٰت مصٱی میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ظأـ نىان
لاظتنؼ کً ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ا٤قایي ٨ؼؿت ٌ مٝا٤یت اف مرافات ةـای ػالالن ٨ؼؿت ػؿ
مصٲ میةاوؼ .پؼیؼه ٤ماػ منرـ ةً ةی ٜؼاٰتی ٌ ةیکاؿی نیق میوٍػ.
یک ٜامل ػینی گ٥ت:

چنؼین اورتاک کننؼه تٍِیض ػاػنؼ کً چگٍنً ٤ماػ اػاؿی ػؿ اػاؿات ؽیـةٖ ممت٩یامً
ؿٌی فنؼگی مـػٳ ٜاػی تاجیـ میگؾاؿػ ظٌٍٍاً فمانیکً پـٌژہ ىای انکىا٤ی ةً ػٰیٲ
٤ماػ اػاؿی ةً تٝٱی ٪ػؿ میأینؼ.
یک ژٌؿناٰمت گ٥ت:
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مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان نگـانی ػیگـ ةـای
اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ٌالیت ٤اؿیاب ةٍػ .اکرث اورتاک کننؼگان
ظأـ نىان لاظتنؼ کً ؿٌنؼ ٌٱض ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب تصت تاجیـ ٤ماػ اػاؿی ػؿ وٍؿای
ٌٱض ٌ التعؼاٳ ا٤ـاػ ٠یـ ٌاذؼ رشایٖ ةً ٜنٍان اّٜای این وٍؿا ٨ـاؿ ػاؿػ .یکنت اف
اّٜای ذام ًٝمؼنی چنین گ٥ت:

ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ذنایت کاؿان اف ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ ا١٤انمتان ةـای مٝا٤یت اف مرافات الت٥اػه لٍء میکننؼ .این پؼیؼه تا فمانی
اػامً ظٍاىؼ ػاوت کً ؿٌنؼ ةـؿلی ٌ میکانیقٳ شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ةً گٍنۀی و٥ا٣
تٕتی ٪وٍػ .ةـ الاك ا٘ياؿات ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ،وامؿی اف گـٌهىا کً ةً ؿٌنؼ
ٌٱض پیٍلتً انؼ ٌاٝ٨اً ٜنارص ِؼ ػٌٰت نیمتنؼ .یک  ٍّٜفن ذام ًٝمؼنی گ٥ت:

ةّٝی اف مٍاٰصً کننؼگان کً ػؿ ةصخىا متمـکق گـٌىی رشکت کـػنؼ ،مٍذٍػیت ٤ماػ
ؿا ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب تائیؼ کـػنؼ .آنان تاکیؼ
منٍػنؼ کً ٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ وؼه تا یک تٝؼاػ گـٌهىا معاٰ ٦ممٱض کً ظٍاىان
پیٍلنت ةً ؿٌنؼ ٌٱض ةٍػنؼ ،ةً ذنگ اػامً ػىنؼ .یکنت اف ا٤ـاػ ةـگىتً ةً پـٌلً اػ٠اٳ
مرؼػ اف ٌالیت ٤اؿیاب چنین گ٥ت:
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لایـ اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ةا ٌذٍػیکً ٌِٝیت ماٰی ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان ةمیاؿ ظٍب الت ،پـٌلً ٌٱض ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ةً کنؼی ةً پیي میؿٌػ ٌ
تا کنٍن ىیچ ػلتاٌؿػ ٨اةٲ مالشًٙء نؼاوتً الت .یکنت اف کاؿمنؼان اناث ػؿ یکی اف نياػ
ىای ٠یـ ػٌٰتی گ٥ت:

وامؿی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً مٍاٰصً کننؼگان اف ذانث م٩امات ػٌٰتی
ٌ نياػ ىای امنیتی ةً گٍنۀ ػؿلت شامیت منیوٍنؼ کً این منرـ ةً ٜؼٳ مٍئٍنیت مٍاٰصً
کننؼگان میوٍػ .نگـانی ىای امنیتی ةاٜخ وؼه تا مٍاٰصً کننؼگان ةً ػنتاٯ ٤ـٌت ػٌ ةاؿه
پیٍلنت ةً گـٌه ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةاونؼ .یک  ٍّٜپیىین ٔاٰتان گ٥ت:

معافیت نیؽو های ظؽفعاؼ ظولت :ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان یاػ آٌؿ وؼنؼ کً اٜامٯ
ناػؿلت (آفاؿ ٌ اؽیت مـػٳ ٜاػی ،مؼاظٱً ػؿ امٍؿ پٍٰین مٱی ٌ تص٩ی٩ات ذنائی،
اظاؽی ،ماٰیات ٠یـ٨انٍنی ،تٍ٨ی ٦ظٍػرسٰ ،ت ٌ کٍب ،کاؿ اذتاؿی ٌ تصمیٲ لایـ امٍؿ ةـ
مـػٳ مصٲ) مٱیىً ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةاٜخ ا٤قایي منافٜات ممٱصانً میوٍػ .این امـ
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ةاٜخ وؼه تا مـػٳ ٜاػی اف ٔاٰتان ةً ٨ـیً ىای وان الت٩تاٯ مناینؼ .یک  ٍّٜوٍؿای
ٌٱض ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

ةـ ٜالٌه اٜامٯ فوت ٌ ناػؿلت ،ةّٝی اف گـٌه ىای ممٱض ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ػؿ ٌالیت
٤اؿیاب ةا ٔاٰتان ػؿ اؿتتآ ىمتنؼ ٌ اف ٔاٰتان ٌ شکٍمت پٍٯ میگیـنؼ .ػؿ نتیرً،
ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً لاػگی میتٍاننؼ ةاالی پٍلتً ىای امنیتی پٍٰین مٱی شمٱً مناینؼ
کً این امـ تاجیـ من٥ی ةاالی ؿٌشیً نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان اف ظٍػ ةرا میگؾاؿػ.
یکنت اف ٝ٤اٰین ش ٧ٍ٩فن گ٥ت:

ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی اف ٌالیت ٤اؿیاب ٌ ٜؼٳ ٘ـ٤یت کا٤ی نیـٌ ىای
امنیتی مٱی ا١٤ان نیق اف ذمٱً نگـانی ىای امنیتی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ةً وامؿ میؿٌػ.
اکرث اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ظـٌد پیي اف ٌ٨ت نیـٌ ىای ةین املٱٱی نٙامی
تاجیـ من٥ی ؿٌی ؿٌشیً مـػٳ ٜاػی ٌ نیـٌی ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػاؿػ .ظـٌد ٨تٲ اف
ٌ٨ت ػلتاٌؿػ ةقؿگی ةـای ٜنارص ِؼ ػٌٰت مصمٍب میوٍػ فیـا این امـ ةً ٍٔؿ ٠یـ
ممت٩یم ٌ ٣ٍ٥وانـا تٍ٩یت میکنؼ.
یک  ٍّٜوٍؿای فنان ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

عىامل فیافی :ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ػالیٲ لیالی ؿا نیق
ةً ػؿگیـی ىای ممٱصانً ذاؿی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب پیٍنؼ ػاػنؼ .آنان ػٌ مٍٍِٜ ٛمؼه ؿا
ةیان کـػنؼ:
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آنيا ىمچنان یاػ آٌؿ وؼنؼ کً ػؿ ٍٔٯ ػٌ ػىًء گؾوتً ٌالیت ٤اؿیاب ػؿگیـی ىای
ممٱصانً فیاػی ؿا ترـةً منٍػه الت کً میان گـٌه ىای معتٱ ٦ماننؼ گـٌه ىای ممٱض
ٌ٤اػاؿ ةً اشقاب لیالی معتٱٔ( ٦اٰتان ٜٱیً نیـٌ ىای ائتال ٣وامٯٔ ،اٰتان ٜٱیً نیـٌ
ىای امنیتی مٱی ا١٤ان) ات٥ا ٧ا٤تاػه الت .اکرث ذٍانث مناف ًٜىمٍاؿه تاله منٍػه انؼ تا
شٍّؿ وان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا ش ٚ٥مناینؼ.
ؿئین یکی اف وٍؿا ىای ةقؿگان گ٥ت:

یک التاػ ػانىگاه ا٘ياؿ ػاوت:

ةّٝی اف اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٔاٰتان ةً ػالیٲ لیالی نٍ٥ؽ وانـا ػؿ اػاؿات
ػٌٰتی ةً ومٍٯ نياػ ىای امنیتی ػاػه ٌ اف شامیت م٩امات ةٱنؼ ؿةتً ػٌٰتی ةـظٍؿػاؿ
ىمتنؼ .یکنت اف مٝٱمین اناث گ٥ت:

تتعیض ،ععم انکناف احتامعی اكتياظی :وامؿ اف اورتاک کننؼگان ػالیٲ اذتامٜی ٌ
ا٨تٍاػی ؿا منصیخ ٜٱٲ اٌٱی ػؿگیـی ىای ممٱصانً ٝ٤ٱی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ٜنٍان کـػنؼ.
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اکرث آنيا ٩٤ـ ،ةیکاؿی ،ةیمٍاػی ٌ ىمچنان تٝت٩یْ ٰمانیٍ٨ ،می ٌ لمتی میان مـػٳ مصٲ ٌ
م٩امات ػٌٰتی ؿا اف ٜٱٲ الالی ػؿگیـی ىای ممٱصانً میػاننؼ .یکنت اف التاػان مـکق تـةیً
مٝٱم ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ متاٳ گـٌه ىای پنرگانً ای ةصخ ىای متمـکق گـٌىیٜ ،الٌه ةـ مىعَ ونالائی
ٍٜامٲ ػؿگیـی ىای ممٱصانً ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ،اورتاک کننؼگان پیىنياػات ٜمٱی ؿا
ذيت ؿلیؼگی ةً ظال ىای مٍذٍػ ةـای تامین ٌٱض اؿائً کـػنؼ .اکرث اورتاک کننؼگان
ةـای کاىي ػؿگیـی ىای ممٱصانً ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ةـ لً پیي رشٓ ؽیٲ تاکیؼ منٍػنؼ:
( )1تٍ٩یت نياػ ىای شکٍمت مصٱی ةً ومٍٯ وٍؿای ٌٱض؛ ( )2اؿت٩ای ٘ـ٤یت لکتٍؿ
امنیتی ٌ ظٱ ٞلالس لاظنت ا٤ـاػ ممٱض ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت؛ ( )3شامیت ٌ انکىا ٣اذتامٜی–
ا٨تٍاػی ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان اف ٔـی ٪ىمکاؿی میان ويـٌنؼان ٜاػی ٌ
ذام ًٝمؼنی.
تلىیت نهاظ های رکىمت مزلی :ػؿ ذـیان متاٳ ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک
کننؼگان شکٍمتؼاؿی ِٝی ٦ناوی اف ٤ماػ اػاؿی گمرتػه ؿا منصیخ ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی
ممٱصانً ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ٜنٍان کـػنؼ .آنان تاکیؼ منٍػنؼ کً اکرث م٩امات ػٌٰتی ةً ومٍٯ
ممئٍٰین ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػؿ لٕض ٌالیت ٌ ٌٰمٍاٰیىا کام ًال ةً ٤ماػ آٍٰػه ةٍػه ٌ نیق
٘ـ٤یت کا٤ی ةـای اذـای ٌ٘ای ٦وان ؿا نؼاؿنؼ .اکرث این م٩امات پمت ىای وان ؿا اف
مراؿی ٤ماػ ةً ػلت آٌؿػه انؼ ٌ اف این ذيت شکٍمت مصٱی نتٍانمتً کً شکٍمتؼاؿی
ظٍب ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ةـای مـػٳ تامین مناینؼ .این امـ ىمچنان ةیانگـ این مٍٍِٛ
الت کً چـا ةّٝی اف ذٍانان ةً گـٌه ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت پیٍلتً ٌ منیظٍاىنؼ کً
مٍاٰصً کننؼ .اکرث اورتاک کننؼگان شامیت وانـا اف انتعاب ٌاٰی ٌ ويـػاؿ ممت٩یامً تٍلٖ
مـػٳ اةـاف منٍػنؼ .آنان ىمچنان اف شکٍمت مصٱی ظٍالتنؼ تا شاکمیت ٨انٍنٜ ،ؼاٰت
(ش ٧ٍ٩ةرش) ٌ متاؿفه ٌاٝ٨ی ٜٱیً ٤ماػ اػاؿی ٌ مٍاػ معؼؿ ؿا ػؿ اٌٍٰیت کاؿی وان ٨ـاؿ
ػىنؼ ٖ٩٤ .اف این ٔـی ٪میتٍان ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا
ترسی ٞةعىیؼ.
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یک التاػ ػانىگاه چنین گ٥ت:

اىالذ پؽوفه ىلس و آمتی ملی  :اظمینان راىل منىظن اؾ فؽاگیؽ ةىظن ةؽنامه ىلس:
ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً اٌالشات ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان ٌ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض میتٍانؼ اٜتتاؿ اف ػلت ؿ٤تً شکٍمت مصٱی ؿا ػٌ ةاؿه
اشیاء کـػه ٌ گـٌه ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ؿا تىٍی ٪منایؼ تا ةً ؿٌنؼ
ٌٱض ةپیٍنؼنؼ.
یک  ٍّٜذام ًٝمؼنی گ٥ت:

وامؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ نٙـ گـ٤نت ةؼیٲىا ةـای ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان ؿا پیىنياػ کـػنؼ تا فمینً ؿا ةـای اشیای اٜتتاؿ شکٍمت مصٱی مماٜؼ لاظتً ٌ
اٜتامػ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةً شکٍمت مصٱی ؿا ذٱت کـػه ٌ آنيا ؿا تىٍی ٪کنؼ تا ةً
پـٌلً ٌٱض ةپیٍنؼنؼ .آنان گ٥تنؼ کً ةّٝی اف ا٤ـاػ یا گـٌه ىای ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ
ٌالیت ٤اؿیاب ٜٱیً نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان میذنگنؼ فیـا آنيا ةاالی شکٍمت مصٱی
اٜتامػ نؼاؿنؼ ٌ ٤کـ میکننؼ کً این یک شکٍمت ػلت نىانؼه الت .این ٜنارص ِؼ
ػٌٰت مٝت٩ؼ ىمتنؼ کً متاؿفه وان ٜٱیً ؿژیم ٝ٤ٱی ذياػ الت .شکٍمت مصٱی پیاٳ
تٕتی ٪اٌالشات الفٳ ػؿ اػاؿات شکٍمت مصٱی ٌ وٍؿای ٌٱض ؿا ةایؼ اف ٔـیٜ ٪ٱامی
متن٥ؾ ٌ ٨اةٲ اٜتامػ ةً آنان ةـلاننؼٜ .نارص ِؼ ػٌٰت پیاٳ اٌالشات ؿا ةً گٍنۀء ٠یـ
ممت٩یم اف ٔـی ٪مناةـ ممراػ ةً ػلت میآٌؿنؼ.
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ؿئین کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌالیت ٤اؿیاب گ٥ت:

وامؿی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ٩٤ـ ٌ ةیکاؿی اف ذمٱً ػالیٲ ٜمؼه ٌ
اٌٱی ػؿگیـی ػؿ ٤اؿیاب الت ةناً شکٍمت مصٱی میتٍانؼ ةا میکانیقه لاظنت فؿاٜت ةً
این ممٱً ؿلیؼگی منایؼ .یکی اف ةقؿگان مصٲ گ٥ت:

ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ٜؼٳ ومٍٰیت ا٤ـاػ ٜاػی ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ پـٌلً ٌٱض ؿا
یکی اف مٍانٜ ٞمؼه ٤ـا ؿاه ٌٱض ٌ مٍاٰصً ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب میوامؿنؼ .مٍٍِ ٛیکی اف
ِ ٦ٝىای ةـذمتً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب میةاوؼ.
اورتاک کننؼگان ةـ اىمیت این مٍٍِ ٛتاکیؼ منٍػه ٌ ٔی ةصخ ٍٔالنی ةً چگٍنگی
ومٍٰیت مـػٳ ٜاػی ٌ گـٌه ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض پـػاظتنؼ .یک کاؿمنؼ
مٍلمً ٠یـ ػٌٰت گ٥ت:

یک  ٍّٜذام ًٝمؼنی نگـانی ىای متٝؼػ ظٍػ ؿا چنین ةـومـػ:
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تىامننع فاصنت نیؽو های امنیتی ملی افغان و صلع فالذ گؽوه های مقلس ظؽفعاؼ ظولت:
یکی اف نگـانی ىای ٜمؼه متامی اورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی
٩٤ؼان ٘ـ٤یت ػؿ نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ةٍػ .ظال ىای کمی ٌ کی٥ی ػؿ نیـٌ ىای
مٱی امنیتی ا١٤ان ىنٍف ىم ٌذٍػ ػاؿػ کً ةایؼ ٨تٲ اف ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی
اف ٌالیت ٤اؿیاب مـ ٍٛ٤گـػػ .اکرث اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً اٜقاٳ نیـٌی
امنیتی ٌ تريیقات کا٤ی ٌ ىمچنان اؿت٩ای ٘ـ٤یت این نیـٌىا میتٍانؼ اٜتامػ مـػٳ ةاالی
نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان ؿا مرؼػا ً اشیاء کنؼ .این امـ ةاٜخ تٍ٩یت ؿٌشیً مـػٳ ٜاػی
نیق ظٍاىؼ وؼ .یکنت اف التاػان ػانىگاه چنین گ٥ت:

ٜالٌه ةـ تٍامننؼ لاظنت نیـٌی ىای امنیتی مٱی ا١٤ان اف ٔـی ٪ةـنامً ىای اؿت٩ای ٘ـ٤یت
ٌ تريیق کامٲ ،اورتاک کننؼگان ؿٌی ظٱ ٞلالس لاظنت گـٌه ىای ممٱض ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت کً
ةاونؼگان مصٲ ؿا آفاؿ ٌ اؽیت میکننؼ ،نیق تاکیؼ ٌؿفیؼنؼ .اورتاک کننؼگان ناؿِایتی
ظٍیي ؿا اف تمٱیض مرؼػ ٤ـمانؼىان الت ٪گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف ٔـی ٪پـٌگـاٳ
ػ٤ا ٛظٍػی ٌ یا ةً ٜنٍان پٍٰین مصٱی اةـاف ػاوتنؼ .آنان ظأـ نىان لاظتنؼ کً اکرث
این ٤ـمانؼىان ػؿ گؾوتً ةً اؿتکاب اٜامٯ ذـمی متيم ىمتنؼ ٌ ةایؼ مصاکمً وٍنؼ .اف
این ذيت ،اورتاک کننؼگان ظٱ ٞلالس لاظنت ٍ٤ؿی چنین ٤ـمانؼىان ؿا پیىنياػ کـػنؼ.
یک التاػ ػانىگاه گ٥ت:
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انکناف اكتياظی–احتامعی :اکرثیت اورتاک کننؼگان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً شکٍمتؼاؿی
ِٝی ٦ناوی اف ٤ماػٜ ،ؼٳ شاکمیت ٨انٍن ٌ نگـانی ىای امنیتی ٌذيً ای شکٍمت ؿا
ظؼوً ػاؿ لاظتً الت ٌ مـػٳ ٜاػی ٌالیت ٤اؿیاب ةاالی شکٍمت مصٱی اٜتامػ نؼاؿنؼ.
آنان ظال ىای شکٍمتؼاؿی ؿا ونالائی کـػه ٌ پیىنياػاتی ؿا متنی ةـ چگٍنگی اشیای
مرؼػ اٜتتاؿ شکٍمت مصٱی اؿائً کـػنؼ تا مـػٳ اف شکٍمت وان شامیت مناینؼ .یک ٍّٜ
انرمن ٌکالی مؼا ٞ٤گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ىمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کً وامؿ فیاػی اف م٩امات ةٱنؼ ؿتتًء ٌالیت
٤اؿیاب کً ػؿ ٍٔٯ ػه لاٯ گؾوتً م٩ـؿ وؼه انؼ ةاونؼگان اٌٱی این ٌالیت منیةاونؼ.
اٌٍٰیت چنین ا٤ـاػ ا٤قایي منا ٞ٤لیالی ٌ تنٙیمی وان الت نً اینکً ةـای مـػٳ ٌالیت
٤اؿیاب ظؼمت کننؼ .تتٝیْ ٰمانی ٌ لمتی اف ذانث م٩امات ةٱنؼ ؿتتًء ػٌٰتی مانٞ
تٕتی ٪پـٌژہ ىای انکىا٤ی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب وؼه الت .این پـٌژہ ىای انکىا٤ی وامٲ
اٜامؿ ةنؼ آب ػؿ ٌٰمٍاٰی املاؿ ٌ ٨یـ ؿیقی ذاػه شٱٍ٩ی الت کً وامؿ فیاػ ٌٰمٍاٰی ىای
٤اؿیاب ؿا ةا شٍفه ىای وامٯ ٌ ٠ـب ٌٌٲ میکنؼ .ةالتکٱی٥ی متؼاٌٳ این پـٌژہىا ٜامٲ
اٌٱی ةیکاؿی ؿٌف ا٤قٌن ٌ پیٍلنت ذٍانان ةً ٌٜ ٣ٍ٥نارص ِؼ ػٌٰت میةاوؼ.
یک مٝٱم مکتث چنین ا٘ياؿ ػاوت:

اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً مـػٳ ٌالیت ٤اؿیاب ةً این ةاٌؿػ ىمتنؼ کً شکٍمت مصٱی تٍانائی
شامیت ٌ ش٥ا٘ت لکتٍؿ ظٌٍٍی ؿا نؼاؿػ .ػؿ نتیرً ،رسمایً گؾاؿی ىای لکتٍؿ ظٌٍٍی
ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب نمتت ةً لایـ ٌالیات شٍفه وامٯ ةً ومٍٯ ٌالیت ةٱغ ةمیاؿ انؼک ةٍػه
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الت .مـػٳ ٌالیت ٤اؿیاب اف اػاؿات شکٍمت مصٱی میظٍاىنؼ تا این مٍٍِ ٛؿا ػؿ ٌؼؿ
اٌٰیت مالرت پالن وان ٨ـاؿ ػىنؼ .یکنت اف کاؿمنؼان ٌصی چنین گ٥ت:

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ػؿ ٌالیت ٤اؿیاب ،اورتاک کننؼگان پیىنياػات ؽیٲ
ؿا ذيت ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ػؿ این ٌالیت اؿائً منٍػنؼ:
تلىیت اظاؼات رکىمت مزلیٌ )1( :اٰی ٌ ويـػاؿ ٌالیت ةایؼ اف ٔـی ٪انتعاةات
ػیمٍکـاتیک ػؿ رسارس ٌالیت تٝیین وٍنؼ؛ ( )2اٌالس لکتٍؿ ٜامً ةً ومٍٯ ةـنامً ىای
اؿت٩ای ٘ـ٤یت ٌ افػیاػ مٝاوات کاؿمنؼان ػٌٰتی یک نیاف میةاوؼ؛ ( )3پـٌلً التعؼاٳ
کاؿمنؼان ػٌٰتی ةایؼ و٥ا ٌ ٣ؿ٨اةتی ةٍػه ٌ اٌٍٰیت ةـای ػأٌٱتان ٌاذؼ رشایٖ اف
ٌالیت ٤اؿیاب ػاػه وٍػ؛ ( )4شکٍمت مصٱی ةایؼ تؼاةیـ ٜمٱی ؿا ةـای متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ
اػاؿی ،تتٝیْ ٍ٨می ٌ کىت کٍکناؿ ؿٌی ػلت گیـػ؛
اىالذ و تلىیت پؽوفه ىلس و آمتی ملی )1( :ػؿ مٍؿػ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ةایؼ
ةافنگـی ٌٍؿت گیـػ (چيـه ىای ةصخ ةـانگیق ٌ ٤الؼ ذای ظٍػ ؿا ةً ا٤ـاػ تصٍیٲ کـػه،
ةیٕـ٨ ،٣اةٲ اٜتامػ ٌ تاجیـ گقاؿ ةؼىنؼ)؛ ( )2تٝیین ةقؿگان ػاؿای ويـت نیک ٌ ةیٕـ٣
منصیخ اّٜای وٍؿای ٌٱض ةً مـػٳ ٜاػی ٤ـٌت ليمگیـی ةیىرت ػؿ پـٌلً ٌٱض ٌ
مٍاٰصً ؿا میػىؼ .این امـ ةاٜخ اشرتاٳ ةیىرت مـػٳ نمتت ةً م٩امات شکٍمت مصٱی
نیق ظٍاىؼ وؼ؛ ( )3ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ ٌ آوتی مٱی ةایؼ اف ٔـی ٪مـػٳ ٜاػی ٌ ذامًٝ
مؼنی تٍ٩یت وٍػ؛ (ٜ )4ؼاٰت ةایؼ اف ٔـی ٪ت٩ٝیث ٜؼٰی مرـمین ذنگی ػؿ مصرض
مصکمً تامین گـػػ؛
تلىیت نیؽو های امنیتی ملی افغان و صلع فالذ کؽظن گؽوه های مقلس ظؽفعاؼ ظولت:
( )1ظالىای کمی ٌ کی٥ی ػؿ لکتٍؿ ىای امنیتی ةایؼ اف ٔـی ٪التعؼاٳ پـلٍنٲ ذؼیؼ،
٤ـاىم آٌؿی تريیقات ٌ تؼٌیـ ةـنامً ىای اؿت٩ای ٘ـ٤یت مـ ٍٛ٤گـػػ؛ ( )2گـٌه ىای
ممٱض ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ٌ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةایؼ ظٱ ٞلالس وٍنؼ؛ ( )3پالن ذامٞ
امنیتی ةـای تٕتی ٪ةيرت پـٌژہ ىای ةقؿگ انکىا٤ی نیاف الت؛ ( )4اٌالشات ػؿ ٌ٣ٍ٥
نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤ان رضٌؿی میةاوؼ .این اٌالشات ةایؼ ػلتاٌؿػىا ؿا ت٩ؼیـ ٌ
تعٱ٥ات ؿا تٍةیغ منٍػه ٌ وامٲ ٔـس منالث ةـای تـ٤یٝات ٌ افػیاػ مٝاوات ةاوؼ.
انکناف اكتياظی و احتامعی و تلىیت ةؽنامه ىلس و اظغام مخعظ افغانقتان اؾ ظؽیم
ممىلیت مؽظم عاظی و حامعه معنی )1( :رضٌؿت ةً تٕتی ٪پـٌژہ ىای مٝٱ ٪وؼیؼاً
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اشماك میوٍػ .پـٌژہ ةنؼ آب ٌٰمٍاٰی املاؿ ٌ ذاػه شٱٍ٩ی  ٧ٍ٤اٰؾکـ اف ذمٱً
اٌٍٰیتىا میةاونؼ؛ ( )2ػؿ لکتٍؿ کاؿیاةی اٌٲ ٜؼٳ تتٝیْ ةایؼ تٕتی ٪وٍػ .مـػٳ
٤اؿیاب ةً ٌیژه ذٍانان این ٌالیت نیافمنؼ ٌ ممتص٤ ٪ـٌت ىای کاؿی مماٌی ىمتنؼ
کً ػؿ آن تتٝیْ ٍ٨می ٌ ٰمانی ني٥تً نتاوؼ؛ ( )3م٩امات ػٌٰتی ةایؼ ٌشؼت ٌ
ىمتمتگی مٱی ؿا اف ٔـی ٪ػلرتلی یکمان ةً تميیالت ٌ ظؼمات اذتامٜی ةً ومٍٯ
ٌصت ،تٝٱیم ٌ تـةیً ٌ آب آوامیؼنی میان مـػٳ تٍ٩یت مناینؼ؛ ( )4شکٍمت مصٱی ةایؼ
گاٳ ىای مٍجـی ؿا ػؿ ؿالتای متاؿفه ٜٱیً ؿلٍٳ ناپمنؼ ةـػاؿػ؛ ( )5فؿاٜت ةایؼ میکانیقه
وٍػ تا ٍٜایؼ ا٤ـاػ ا٤قایي یاةؼ .این امـ ةاٜخ تٍ٩یت ا٨تٍاػ ػؿ لٕض ٌالیت ،منٌٕ ،ً٩
کىٍؿ نیق میگـػػ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ایی اف ممایٲ مٕـس وؼه ٌ پىنياػاتی میةاوؼ کً
ػؿ ةصخ متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای مرشس ٌ ،رسٌی ػیؼگاه ىایی میةاوؼ کً ٔی
پـٌلً مىٍؿتی تصت ؿىربیت ذام ًٝمؼنی ةا  17۱تن ويـٌنؼ ان ا١٤ان ٌالیت ةاػ٠ین
ٌٍؿت گـ٤تً الت .اورتاک کننؼگان اف ىـػٌ ٔت ً٩فنان ٌ مـػان ةعي ىای معتٱ٦
اذتامٜی ةا لٍاة ٪لیالی مت٥اٌت اٜم اف فنان ٌ مـػان ةً ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی،
رسان ٍ٨می ،ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی ٌ ،اػ٠اٳ وؼگان
مرؼػ (ٔاٰتان ٨تٱی) میةاوؼ .مىٍؿتىا ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً II
گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان (کً منتٝؼ ػؿ این لنؼ گ٥تگٍی مـػٳ نا میؼه میوٍػ) ػؿ مٍؿػ
ةـنامً ٌٱض ةـگقاؿ گـػیؼ کً تٍلٖ 11وتکً ذام ًٝمؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ذيت مىٍؿت ظٍاىی ةا شؼٌػ ةیىرت اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػ ی ذيت
ػلت ؿلی ةً 34ن٩ىًىا ی مصٱی ةـای ٌٱض ٜيؼه ػاوت ؿاه انؼافی گـػیؼ.
ػؿ این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض تاله ٌٍؿت گـ٤تً تا تصٱیٲ ذامٝی اف ٍٜامٲ ذنگ
اؿائً وؼه ٌ نیق ؿاه شٲ ىای ٜمٱی ةـای تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین
ونالائی گـػػ.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ فیافی ،حغؽافیایی وتؽکیث حمعیتی
ٌالیت ةاػ٠ین ػؿ لمت وامٯ شٍفه ٠ـب ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً ٌ مماشت آن
 21858کیٱٍمرت مـة ٞمیةاوؼ .این ٌالیت ةا ٌالیات ىـاتٍ٠ ،ؿ ٌ ٤اؿیاب مـف مىرتک
ػاوتً ٌ ػاؿای مـف مىرتک ةا کىٍؿ تـکمنمتان میةاوؼ .این ٌالیت وي ٌٰمٍاٰی ػاؿػ
کً ٜتاؿت اف :ةاال مـ٠اب٨ ،اػك ،ذٍنؼ ،آةکمـی ،م٩ـ٨ ٌ ،ٱ ًٝنٍ میةاوؼ .مـکق اػاؿی این
ٌالیت ويـ ٨ٱ ًٝنٍ میةاوؼ کً ػؿ ٌٰمٍاٰی ٨ٱ ًٝنٍ مٍٝ٨یت ػاؿػٌٰ .مٍاٰی ٍ٠ؿماچ ٨تالً
مـةٍٓ ٌالیت ةاػ٠ین ةٍػ مگـ اکنٍن متٝٱ ٪ةً ٌالیت ٤اؿیاب میةاوؼ.
پىتٍن ىا ،تاذک ىا ،اٌفةیک ىا ،ةٱٍچىا ٌ ىقاؿهىا اٍ٨اٳ اٌٱی لاکن ػؿ این ٌالیت
ىمتنؼ .وامؿ ػ٨ی ٪ذمٝیت این ٌالیت ماننؼ لایـ ٌالیات ا١٤انمتان ػؿ ػؿ ػلرتك
نیمت .تعمیناً٤ 62 ،یٍؼ ذمٝیت ةاػ٠ین تاذیک٤ 28 ،یٍؼ پىتٍن٤ 5 ،یٍؼ اٌفةیک3 ،
٤یٍؼ تـکمن٤ 1 ،یٍؼ ىقاؿه ٌ ٤ 1یٍؼ ةٱٍچ میةاوؼ .اکرثیت ةاونؼگان ٌالیت ةاػ٠ین
تاذیکىا ةٍػه ػؿ شاٰیکً ةقؿگرتین ا٨ٱیت ػؿ این ٌالیت ؿا پىتٍنىا تىکیٲ میػىؼ.
پىتٍنىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةاال مـ٠اب ٌ م٩ـ اکرثیت ؿا تىکیٲ میػىنؼ ػؿ شاٰیکً
اکرثیت ذمٝیت ػؿ چياؿ ٌٰمٍاٰی ػیگـ ؿا تاذک تىکیٲ ػاػه الت .اٌفةیکىا اکرثاً ػؿ
ػؿه ةا٠ک نقػیک ويـ ٨ٱ ًٝنٍ ٌ ٌٰمٍاٰی م٩ـ فنؼگی میکننؼ ٌ اف مناینؼگی ظٍةی ػؿ
مـکق ٌالیت ةـظٍؿػاؿ میةاونؼ .تـکمنىا ػؿ ػؿه مٍؿیچاٌٰ ٧مٍاٰی ةاال مـ٠اب کً ةا
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کىٍؿ تـکمنمتان ىم رسشؼ الت ،لاکن میةاونؼ .ةٱٍچىا ٤ 1یٍؼ متاٳ ذمٝیت این
ٌالیت ؿا میلافنؼ ٌ ػؿ ٨ـیً ٨ـ٨اچ ٌٰمٍاٰی م٩ـ ةٍػ ٌ ةاه ػاؿنؼ.
ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی ػٌ شقب واظَ ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین میةاونؼ .اف ٰصاٗ
ذ١ـا٤یایی ،شقب الالمی ػؿ لاشات وامٰی کً اکرثا ً پىتٍن نىین التٍ٨ ،ی ةٍػه ػؿ شاٰیکً
ذمٝیت الالمی ػؿ منأ ٪تاذیک نىین ةً ٌیژه ػؿ آةکمـی ٌ ٨ٱ ًٝنٍ شٍّؿ ٝ٤اٯ ػاؿنؼ.
گ٥تً میوٍػ کً ذمٝیت الالمی ػؿ اػاؿه مصٱی اف نٍ٥ؽ ةیىرتی ةـظٍؿػاؿ الت.

 .3تزلیل ظؼگیؽی ها :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع ظؼگیؽی :اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ،ذنگ ىای ةین اٍٰ٩می ،گـٌه ىای ممٱض
٠یـ٨انٍنی ،شٍّؿ ِٝی ٦نیـٌ ىای مٱی امنیتی ٌ مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىممایً ؿا ةً
ٜنٍان ٍٜامٲ کٱیؼی ةی جتاتی ٌ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ونالائی منٍػنؼ.
اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً معاٰ٥ین ممٱض تصت ؿىربی ٔاٰتان ػٌایـ ػٌٰتی ٌ ىم چنان
مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی ٜامً کً ػؿ ةعي ىای ٌصت ،آب یا لایـ پـٌژہىا مماٜؼتی
ٝ٤اٰیت ػاؿنؼ ،ؿا مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میػىنؼٔ .اٰتان کنرتٌٯ منأ ٪ؿٌلتائی ٌٰمٍاٰی ىای
٨اػك ،ةاالمـ٠اب ٌ م٩ـ ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتً ٌ ػؿ این مصالت ةً ىـ نٍٜی کً ظٍالتً
ةاونؼ ،شکمـانی میکننؼ .پن اف ؿٌنؼ انت٩اٯ ةً نیـٌ ىای امنیتی ا١٤انٔ ،اٰتان اکنٍن
تٍانائی ا٤قایي ٤ىاؿ ػؿ ٨ـیً ذات ةیىرت ةً ٌیژه ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةاالمـ٠اب ٌ م٩ـ ؿا
ػاؿنؼ .ةـظی اف گـٌه ىای ٔاٰتان ػؿ منافٜات ةین االٍ٨امی ػظیٲ ةٍػه ٌ اگـ اف ٔـ٣
ٍ٨ٳ ػیگـی مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ گیـنؼ ،اف ٍ٨ٳ ظٍػ شامیت میمناینؼ.
مـػٳ ٜاػی ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین این اػٜای ٔاٰتان ؿا کً میگٍینؼ ذنگ وان رص٤اً ةـای
ػین ةٍػه ٌ ةً ىیچ چیق ػیگـی ذق ظیـ مـػٳ ذنگ منیکننؼ انت٩اػ میکننؼ .یک تن اف
مصٍٱین ػانىگاه ػؿ ٌٰمٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:

ةـ ٜالٌه ٜامٲ ػیگـ ةی جتاتی ػؿ این ٌالیت شامیت مـػٳ مصٱی اف ٔاٰتان ةا تيیً ٠ؾا ٌ
ذای ةٍػ ٌ ةاه الت .ةـظی اف مـػٳ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً مـػٳ مصٲ ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰیىا
منیػاننؼ کً ٔاٰتان ش ٪ةً ذانث الت یا اینکً ػٌٰت ا١٤انمتان ةـش ٪میةاوؼ .ةً گ٥تً
آنانٜ ،ٱامء ممئٍٰیت ػاؿنؼ تا مـػٳ ؿا اف ش ٪آگاه لافنؼ .یکی ػیگـ اف ٍٜامٲ ةی جتاتی
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ػؿ این ٌٰمٍاٰی شامیت مـػٳ مصٲ اف ٔاٰتان اف ٔـی ٪تيیًء ٠ؾا ٌ مصٲ ةٍػٌةاه
میةاوؼ .یک تن اف اورتاک کننؼگان ػؿ یک نىمت گـٌىی ةً این ةاٌؿ ةٍػ کً:

ةـظی اف اورتاک کننؼگان ةـ ٜالٌه مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰیىا اف ٨اچا٨چیان
مٍاػ معؼؿ نیق شامیت میکننؼ ٌ ػؿ م٩اةٲ اف ٔـ ٣این ٨اچا٨چیان شامیت میوٍنؼ.
ىمکاؿی مـػٳ ٜاػی ةا ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای مؾکٍؿ اذتاؿی میةاوؼ .اورتاک کننؼگان
ةاٌؿ ػاؿنؼ کً ػؿ مرمٍٔ ٛاٰتان ظٍاىان ػاونت ؿٌاةٖ ٜمی ٪ةا مـػٳ ةـ متنای ٨اچاٌ ٧
مٍاػ معؼؿ ىمتنؼ .آنىا اػٜا میکننؼ کً ٔاٰتان میظٍاىنؼ ا٤کاؿ مـػٳ ؿا ةا ویٍه ىای
معتٱ ٦ةً ومٍٯ تٝتیـ ظٍػ وان اف ذياػ ،ت١ییـ ػىنؼ.
نٍ ٛػیگـی اف ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین کً اف ٔـ ٣اورتاک کننؼگان ونالایی وؼ ،ناوی
اف ممایٲ ٍ٨می میةاوؼ .این نٍ ٛػؿگیـیىا اکرثاً پن اف ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ةً میان
آمؼه الت .ػؿ ذـیان شکٍمت ٔاٰتان ،ػٌٰت اف پىتٍنىا ػؿ ةـاةـ لایـ اٍ٨اٳ ٌ ٨تایٲ
شامیت میکـػ .ةـظی اف اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ىمتنؼکً ػٌٰت نیق ةیٕـ ٣نتٍػه ٌ
اف اٍ٨اٳ ٌ مٱیت ىای مىعَ ػؿ ةـاةـ لایـ اٍ٨اٳ ٌ مٱیتىا شامیت ٌ پىتیتانی میکنؼ.
یک ةقؿگ ٍ٨می مصٱی اف ٌٰمٍاٰی ةاالمـ٠اب چنین ا٘ياؿ ػاوت:

ذؼا اف ا٨ؼامات اف لٍی ػٌٰت ،اورتاک کننؼگان ػؿ ةاػ٠ین اػٜا میکننؼ کً ةقؿگان
ٍ٨می گـٌه ىای کٍچک ؿا ةً ظأـ ػ٤ا ٛاف اٍ٨اٳ ظٍیي ایراػ کـػه انؼ کً این گـٌهىا
تٍلٖ ةقؿگان مصٱی تمٱیض میوٍنؼ تا ٜٱیً لایـ اٍ٨اٳ ةرنگنؼ .ةّٝی اٌ٨ات این گـٌه
ىای ممٱض ػ٤اٜی ٍ٨می ةا ٔاٰتان میپیٍنؼنؼ تا ٜٱیً نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤انمتان
متاؿفه کننؼ .یک  ٍّٜذام ًٝمؼنی ةً این ةاٌؿ ةٍػ کً:
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اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ کً ةّٝی اف این مىکالت فمانی ةً ٌذٍػ آمؼ کً شکٍمت ىای
مصٱی ا٨ؼاٳ ةً ػ٤ا ٛاف ٍ٨ٳ یا گـٌه ٍ٨می مىعَ ػؿ ٌٰمٍاٰی کـػنؼ ٌ این ٜمٲ وان
ذانث م٩اةٲ ٌاػاوت تا ةً ٜٱت ةی ٜؼاٰتی ةً کٍهىا ةـٌنؼ [ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت
ةپیٍنؼنؼ].
عىامل ظؼگیؽی :اورتاک کننؼگان ػؿ ذـیان ةصخ ىای گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػیٌ ،
ٔی ٍ٤ؿٳ ىای رسٌی مٍاؿػ ؽیٲ ؿا ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین اف ٍٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ظٍانؼنؼ:
گـٌه ىای معاٰ ٦ممٱض تصت ؿىربی ٔاٰتان [کً ةً الاك اػٜاىا اف ٔـ ٣کىٍؿ ىای
ىممایً ةً ومٍٯ پاکمتان ٌ ایـان شامیت میوٍنؼ] ،ذنگ لاالؿان مصٱی ٌ ا٤ـاػ
لیالی کً کـلی ىای ػٌٰتی ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ ٌ یا اػاؿه ای ؿا ؿىربی میکننؼ ،نياػ ىای
ػٌٰتی ةً ومٍٯ وٍؿای ىای ٌالیتی ٌ پاؿملان ٌ ،ىمچنان گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کً
ةً الاك ممایٲ ٍ٨می ةً ٌذٍػ آمؼه انؼ".
مىؼمگؽی ةه ؼهربی ظالتانٔ :اٰتان لً لاٯ ةٝؼ اف ل ٍٓ٩وان ػؿ لاٯ 2۱۱1ػؿ
ةاػ٠ین ػٌ ةاؿه ممٱض وؼنؼ .ةنا ةـ ػیؼگاه مـػٳ ػؿ ٌالیت ةا٠ین لً نٍٔ ٛاٰتان ٌذٍػ
ػاؿػ :اٌٯٔ ،اٰتانی کً ةً ظأـ ٩ٜیؼه میذنگنؼ ٌ ػؿ ذنگ ٜٱیً نیـٌ ىای مٱی امنیتی
ا١٤ان ٌ نیـٌ ىای ةین املٱٱی ٨ـاؿ ػاؿنؼ ٌ اف ٔـ ٣وٍؿای کٍیتً 191کً ػؿ پاکمتان
مٍٝ٨یت ػاؿػ ٌ ایـان شامیت میوٍنؼ؛ ػٌٳ ،گـٌه ػٌٳ ٔاٰتان انؼ کً الالاً ةنا ةـ ممایٲ
ٍ٨می ایراػ وؼه انؼ؛ لٍٳٔ ،اٰتانی کً ةً ػٰیٲ ةی ٜؼاٰتی ٌ ِ ٦ٝػٌٰت ةً ٌذٍػ آمؼه
انؼ.
ػؿ ؿاةًٕ ةً نٍ ٛاٌٯ ٔاٰتان[ ،یک تن اف اورتاک کننؼگان چنین گ٥ت]:

اورتاک کننؼگان ىمچنان ٔاٰتان ؿا کً اػٜا میکننؼ کً ةً ظأـ ظٍةی مـػٳ میذنگنؼ،
ةً ػؿٌ٠گٍیی متيم میکننؼ ٌ میگٍینؼ کً ٔاٰتان ػؿ ش٩ی٩ت ةً ظأـ اؿفه ىای
 191لافمان ذنگرٍیان کً متىکٲ اف ؿىربان ٔاٰتان ا١٤ان ةٍػه ػؿ کٍیتً ةٱٍچمتان پاکمتان ٨ـاؿ ػاؿػ .این وٍؿا
ةٝؼ اف ل ٍٓ٩اماؿت الالمی ٔاٰتان ػؿ ذـیان  2۱۱1کً ؿىربان ةقؿگ ٔاٰتان ةً پاکمتان متٍاؿی وؼنؼ لاظتً
وؼ.
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الالمی منیذنگنؼ .ةـ الاك گ٥تً ىای اورتاک کننؼگان ،کىٍؿ ىای ىممایً ةا شامیت
ماٰی ٌ تىٍی ٪ذٍانان ةیکاؿ ٜٱیً ػٌٰت ا١٤انمتان ٌ نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ػؿ این
ػؿگیـیىا ن٩ي ةً لقائی ؿا ةافی میکننؼ.
یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ شٍّؿ مرؼػ ٔاٰتان ػؿ ةاػ٠ین نٙـیات مت٥اٌت ػاوتنؼ.
ةّٝی اف آنيا ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ةیمٍاػی ٌ ةیکاؿی ٜامٲ معاٰ٥ت آنيا میةاوؼ .یکی
اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی ٨اػك چنین گ٥ت:

اکرث اورتاک کننؼگان ةً ػٰیٲ ٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی ٌ پـٌلً ىای ٍٔالنی ةً تٍٝی ٪انؼاظنت
ب ظؼمات ػٌٰتی ةاالی ػٌٰت ةی ةاٌؿ ىمتنؼ .آنىا ىمچنان اواؿه کـػنؼ کً ٜؼٳ
ٜؼاٰت ٌاٝ٨ی ػؿ لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ا١٤انمتان یکی اف ػالیٲ پیٍلنت مـػٳ ةً
ٌ ٣ٍ٥معاٰ٥ین میةاوؼ .ةیىرت اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰیىا ةً اؿذصیت لیمتم ٜؼٰی
ٌ ّ٨ائی ٠یـ ؿلمی ٔاٰتان ةـای شٲ مىکالت ٍ٤ؿی مـػٳ اواؿه منٍػنؼ .یکنت اف ةاونؼگان
مصٱی ٨ٱ ًٝنٍ چنین ا٘ياؿ منٍػ:

گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی مزلی :ةنا ةـ ػیؼگاه مـػٳ ،ػٌمین ٜمٲ ذنگ ػؿ ٌالیت
ةاػ٠ین شٍّؿ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی میةاوؼ کً اکرث آنيا ةـ الاك ممایٲ ٍ٨می
ةً ٌذٍػ آمؼه ٌ تٍلٖ مراىؼین لاة ٪یا ذنگ لاالؿان ؿىربی میوٍنؼ٘ .اىـا ً آنىا اف
ػٌٰت شامیت منٍػه ٌ مان ٞنٍ٥ؽ ٔاٰتان ٌ شمالت وان ةاالی مـػٳ مصٲ میوٍنؼ .ةا
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ٌذٍػ آن ،این گـٌهىا ػؿ ٜین فمان یکی اف ٍٜامٲ ػؿگیـی ٌ ظىٍنت ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین
میةاونؼ.
ةّٝی اٌ٨ات این گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف مـػٳ مصٲ ٜرش ذم ٞآٌؿی میکنؼ ٌ
آنىا ؿا مرتٍؿ میلافػ تا ةـای وان لالس تيیً منٍػه یا ةً نٍ ٛػیگـ اف آنيا شامیت کننؼ.
ا٤قٌن ةـ آن٤ ،ـمانؼىان ذياػی کً ػؿ لاظتاؿ ػٌٰتی شٍّؿ ٍ٨ی ػاؿنؼ ةً الاك اػٜاىا
ةً تمٱیض مرؼػ ا٤ـاػ ٍ٨می ظٍیي پـػاظتنؼ تا شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ ظٍیي ؿا ػؿ منأ٪
ؿٌلتائی ش ٚ٥منٍػه ةاونؼ .یکنت اف ةاونؼگان مصٱی ٨ٱ ًٝنٍ ػؿ یک مٍاشتً ای ذامٞ
چنین ا٘ياؿ ػاوت:

گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ماننؼ ٔاٰتان ةً چاٰىی ػؿ ةـاةـ لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی
ؿلمی ػٌٰت تتؼیٲ میوٍنؼ .ػؿ اکرث منأ ،٪ذنگماالؿان مصٱی ّ٨ایای ؿا ةً گٍنۀ ٠یـ
ؿلمی شٲ ٌ ٍ٤ٲ میکننؼ تا شٍّؿ ٌ نٍ٥ؽ وان ػؿ منٕ ً٩ؿا ةً منایي ةگؾاؿنؼ .یک تن
اف ةقؿگان ٍ٨می اف ويـ ٨ٱ ًٝنٍ مٍٍِ ٛؿا چنین تإییؼ کـػ:

گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةـای مـػٳ ٜاػی ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ٌالیت ةاػ٠ین ةً چاٰي
ةقؿگ تتؼیٲ وؼه انؼ .مٍاشتً وٍنؼگان ا٘ياؿ میػاؿنؼ کً ةً گٍنۀء محاٯ ،ػؿ ٌٰمٍاٰی
ذٍنؼ مـػٳ مصٲ ةؼٌن اذافه ذنگماالؿان مصٲ پرسان ٌ ػظرتان ظٍػ ؿا ٜـٌلی کـػه
منیتٍاننؼ ٌ ةـای اظؾ اذافه آنيا مـػٳ ةایؼ پٍٯ ةپـػافنؼ .یکنت اف ةاونؼگان مصٲ اف
ٌٰمٍاٰی ذٍنؼ کً ػؿ یک مٍلمً ةین املٱٱی ٠یـ ػٌٰتی کاؿ میکنؼ ،چنین گ٥ت:
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ٔت ٪ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان ،شٍّؿ ذنگماالؿان ةاٜخ وؼه تا مـػٳ اف ش ٧ٍ٩ةرشی
الالی وان ةيـه منؼ نىٍنؼ .ةـظی اف این ذنگماالؿان ٌ ٤ـمانؼىان گـٌه ىای ممٱض
٠یـ ٨انٍنی ىمقمان ػؿ چنؼین مٍ ٦٨ةٱنؼ ػٌٰتی کاؿ میکننؼ ٌ ػؿ ٜین فمان اػاؿه ٌ
ؿىربی گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٝ٤اٯ ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ؿا ةً ٜيؼه ػاؿنؼ .این امـ فمینً
ؿا مماٜؼ میلافػ تا این ا٤ـاػ کنرتٌٯ مصٲ ؿا ػؿ ػلت ػاوتً ٌ ػؿ ٜین فمان
ذنگماالؿان ؿا منصیخ ةعي ميم ػٌٰت کً مصا ٚ٤مٍ ٦٨ؿلمی این ا٤ـاػ الت ،مٝـ٤ی
میکنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس:
اورتاک کننؼگان ؿیىً ٌ ٍٜامٲ کٱی ػؿگیـی ؿا ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ونالائی منٍػنؼ .ةً
منٍٙؿ ظتم ذنگ ػؿ این ٌالیت ،آنىا ؿٌی اتعاؽ تٍامیم ٌ ا٨ؼامات مٱمٍك ذيت
ظامتً ةعىیؼن ةً مؼاظالت کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان ،ؿاه انؼاؿی
یک ةـنامً مٍجـ متاؿفه ةا وٍؿوگـی ،تإمین انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ،ةافنگـی ةـنامً
ٌٱض ٌ ایراػ لاظتاؿ ذؼیؼ تٍلٖ ا٤ـاػ و٥ا ٌ ٣متٝيؼ،تٕتی ٪شاکمیت ٨انٍن ٌ مصٍ
٤ماػ اػاؿی گمرتػه ىمچنان  ٕٞ٨مؼاظالت کىٍؿىا ی ىممایً ػؿ امٍؿ ا١٤انمتان ةً
ظأـ پایان ةعىیؼن ةً ذنگ تإکیؼ ٌؿفیؼنؼ.
ؼهربی منىظن متاؼؾه مىثؽ ةامضالفت مقلزانه :ةً الاك ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان ،یکی
اف گاٳ ىای ميم ةـای تامین ٌٱض ػؿ ةاػ٠ین ؿٌی ػلت گـ٤نت یک ةـنامً مٍجـ ةـای
متاؿفه ةا معاٰ٥ت ممٱصانً الت .اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً نیـٌ ىای مٱی ا منیتی
ا١٤انمتان ةایؼ ةً گٍنۀ منالث آمٍفه ػیؼه ٌ اف اؿفه ىای مٱی مصاٙ٤ت مناینؼ .آنىا
تإکیؼ کـػنؼ کً ػٌٰت ا١٤انمتان ةایؼ ٜمٱیات نٙامی ِؼ معاٰ٥ت ممٱصانً ؿا ٜٱیً
ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ ىمچنان ٜٱیً آنانی کً اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت شامیت میکننؼ ،ؿاه
انؼافی منایؼ تا ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین تإمین گـػػ .مان ٞػیگـ ػؿ ةـاةـ ٌٱض ؿا
کً اورتاک کننؼگان ونالایی منٍػنؼ ،لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی میةاوؼ .این اورتاک
کننؼگان اؽٜان ػاوتنؼ فمانیکً نیـٌ ىای مٱی امنیتی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا شتی ةا وٍاىؼ
ٌ مؼاؿک ٍ٨ی گـ٤تاؿ میکننؼ ،مصکمً آنىا ؿا ؿىا کـػه یا ةـای وان مرافات ظ٥ی ٦ػؿ
نٙـ میگیـنؼ کً این امـ ةاٜخ تّٝی ٦ؿٌشیً نیـٌ ىای مٱی امنیتی میگـػػ .اورتاک
کننؼگان اٜت٩اػ ػاؿنؼ کً چنین پیأمؼىا ةناؿ ةـ مٍذٍػیت ٤ماػ اػاؿی گمرتػه ػؿ لیمتم
ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی میةاوؼ.
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اؼتلای انکناف احتامعی و اكتياظیٍٔ :ؿی کً ػؿ  ٧ٍ٤ؽکـ وؼ ،اکرث اورتاک کننؼگان
ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ةیکاؿی یکی اف ةقؿگرتین مىکالت الت کً ذٍانان ؿا ةـای پیٍلنت
ةا معاٰ٥ین تىٍی ٪میکنؼ .آنيا پیىنياػ میکننؼ کً ػٌٰت ةایؼ ٤ـٌت ىای کاؿی ؿا ةً
ٌیژه ةـای ذٍانان ایراػ منایؼ تا آنيا ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتً ةاوؼ ٌ نیق أمینان شاٌٲ منایؼ
کً آنيا ةـای تامین مٝیىیت ؿٌفمـه ظٍػ مٝاه ةؼلت میآٌؿنؼ .این اورتاک کننؼگان
ىمچنان پىنياػ میکننؼ کً ذام ًٝةین املٱٱی ةایؼ ٤اةـیکًىا ؿا ػؿ ٌالیات تإلین منایؼ
تا مـػٳ ةتٍاننؼ معاؿد فنؼگی ظانٍاػه ىای وان ؿا تامین مناینؼ ،ا٨تٍاػ ظٍػ ؿا ةيتٍػ
ةعىنؼٌ ٌ ،اةمتگی ةً کاال ىای ٌاؿػاتی اف کىٍؿ ىای ىممایً ؿا کاىي ػىنؼ .یکنت اف
اورتاک کننؼگان ػؿ گ٥تگٍی گـٌىی ت٩اِا کـػ کً ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ةایؼ:

ةـ ٜالٌه اورتاک کننؼ ه گان یاػ آٌؿی منٍػنؼ کً ٨یمت ةـ ٧ػؿ ةاػ٠ین (ةـیا ىـ کیٱٍات
 45ا١٤انی) الت کً ػؿ ک٩ایمً ةا ٌالیت ىمرٍاؿ ىـات کً مـػٳ  %1۱این ٨یمت ؿا ٳ
یپـػافنؼ ظیٲ یگـان میةاوؼ .این ممئٱً ؿوؼ ا٨تٍاػی ؿا کً یک یاف ٍٜامٲ مصـکً منافًٜ
ػؿ این ٌالیت میةاوؼ ،تصت ٤ىاؿ ٨ـاؿ میػىؼ.
اىالذ ةؽنامه ىلس ةؽای اظمینان اؾ اینکه تىفغ امضاو پاک و متعهع ةه پیه ةؽظه
مىظ :اورتاک کننؼگان ةاٌؿی ظٍػ ػؿ مٍؿػ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ رصاشتاً اةـاف کـػنؼ.
آنىا اػٜا میکننؼ کً ىـ چنؼ شؼٌػ ٜ 15۱۱نارص ِؼ ػٌٰت ةً ؿٌنؼ ٌٱض پیٍلتً انؼ،
ىنٍف ىم رشایٖ امنیتی نا متٝاػٯ میةاوؼ .آنيا مٝت٩ؼ ىمتنؼ کً اکرث ا٤ـاػ کً ةً ؿٌنؼ
ٌٱض پیٍلتً انؼ ٌاٝ٨اً ٜنارص ِؼ ػٌٰت نتٍػه ةٱکً ةاونؼگان ٜاػی منأ ٪ؿٌلتائی
ىمتنؼ کً تٍلٖ شکٍمت مصٱی گـػ ىم آٌؿػه وؼنؼ تا ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین ؿا محتت ٌ مٍجـ ذٱٍه ػىنؼ .اورتاک کننؼگان ىمچنان
گ٥تنؼ کً اّٜای ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان اکرثا ً ةً ٨ـیً ذات ؿ٤تً منیتٍاننؼ.
تٝؼاػ فیاػ اّٜای این پـٌگـاٳ اف ويـ ٨ٱ ًٝنٍ ةیـٌن ؿ٤تً منیتٍاننؼ ٌ  ٖ٩٤ػؿ ذٱمات
اورتاک میکننؼ .یکنت اف ٝ٤اٰین ذام ًٝمؼنی ػؿ یک ةصخ متمـکق گـٌىی چنین ا٘ياؿ
کـػ:
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اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ػؿ مؼت  35لاٯ ذنگ ،کىٍؿ ىای ىممایً ةً
ومٍٯ ایـان ٌ پاکمتان ظٍٍمت ظٍػ ؿا ػؿ ةـاةـ مـػٳ ا١٤انمتان نىان ػاػه انؼ ٌ نيایت
تاله منٍػه انؼ تا ا٨تٍاػ ٌ لاظتاؿ نٙامی این ممٱکت ؿا ناةٍػ لافنؼ .آنيا مٝت٩ؼ ىمتنؼ
کً پاکمتان ٌ ایـان ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا آمٍفه میػىنؼ ٌ آنيا ؿا تىٍی ٪میکننؼ تا ٜٱیً
نیـٌ ىای مٱی امنیتی ةرنگنؼ ،مکاتث ؿا اف ةین ةربنؼ ،مان ٞتصٍیٲ فنان ٌ ػظرتان وٍنؼ،
ٌ مان ٞػلت یا٤نت مـػٳ ةً ش ٧ٍ٩وان گـػنؼ .آنيا ةاٌؿمنؼ ىمتنؼ کً این ممئٍٰیت
ذام ًٝةین املٱٱی الت تا أمینان شاٌٲ منایؼ کً کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ امٍؿات ػاظٱی
ا١٤انمتان مؼاظٱً منیکننؼ ٌ ػؿ ٜین فمان ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا مکٱ ٦میلافنؼ تا ػؿ
م٩اةٱً ةا این چنین مؼاظالت ذؼی ٜمٲ منایؼ.
نظؽیات اضافی ظؼ مىؼظ نله ملل متزع :اورتاک کننؼگان ةاػ٠ین تإکیؼ ػاوتنؼ کً مٱٲ
متصؼ ةً ٌیژه یٍناما ػؿ تامین ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ن٩ي چىمگیـی ػاؿػ .آنيا اف مٱٲ متصؼ
ظٍالتنؼ تا ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ ظًٍٍ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ مماٜؼت منایؼ.
آنيا ىمچنان ةاٌؿمنؼ ىمتنؼ کً یٍناما منصیخ مناینؼه مٱٲ متصؼ ػؿ ا١٤انمتان این
تٍانائی ؿا ػاؿػ کً ةاالی کىٍؿ ىای ىممایً ٤ىاؿ ٌاؿػ منایؼ تا اف مؼاظالت ػؿ امٍؿ
ػاظٱی ا١٤انمتان ػلت ةکىنؼ .یک ػى٩ان اف ٌٰمٍاٰی م٩ـ چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان اف ذام ًٝذيانی ةً ٌیژه مٱٲ متصؼ ظٍالت تا ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ػؿ
ؿالتای ؿیىً کن کـػن نکات ِ ٦ٝػٌٰت ٌ انتعاةات مىٍؿه ػاػه ٌ شامیت منایؼ ٌ ؿاه
شٲىا ؿا ةـای مىکالت ٌ چاٰي ىای کً ػٌٰت ةا آن ؿٌةـٌ الت ،ونالائی کنؼ .یک
ا٤رس پٍٰین اف ٌٰمٍاٰی آةکمـی چنین گ٥ت:
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 .5پیننهاظات امرتاک کننعه گان:
رامیت اؾ اىالرات و فؽاگیؽ فاؾی پؽوفه ىلس و اظغام مخعظ )1( :ػٌٰت ةایؼ ا٤ـاػ
متٝيؼ ٌ ةی ٔـ ٣ؿاػؿ ةـنامً آوتی مٱی ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ةگامؿػ تا و٥ا٤یت این پـٌلً
تّمین وؼه ةاوؼ .ىمچنٱن ػٌٰت ةایؼ أمینان شاٌٲ منایؼ کً آنانیکً ةً پـٌلً ٌٱض ٌ
اػ٠اٳ مرؼػ ٳ یپیٍنؼنؼ ٔاٰتان ش٩ی٩ی ةٍػه ٌ تؼاةیـی اتعاؽ گـػػ تا اف ةاف گىت ػٌةاؿه
آنيا ةً ذنگ ذٱٍ گیـی وٍػ؛
اؼتلای امنیت و تلىیت نهاظ های مزلی رکىمت ظاؼی و راکمیت كانىن )1( :ػٌٰت ةایؼ
ةـ ِؼ ٤ماػ متاؿفه ٌاِض ٌ ٌؼا٨تمنؼانً منٍػه ،گاٳ ىای التٍاؿ ةـای اٌالس اػاؿه ٜامً ،پٍٰین
ٌ لیمتم ّ٨ایی ةـػاوتً ٌ ٘ـ٤یت ممٱکی آنيا ؿا ةاال ةربػ؛ ( )2ػٌٰت ةایؼ پـٌلً ت٩ـؿ متنت
یرب تتٝیْ ؿا ظامتً ػىؼ؛ ( )3ػٌٰت ةایؼ ٌِ ٞامنیتی ٌٰمٍٰیىا ؿا ةا افػیاػ پـلٍنٲ
ممٱکی امنیتی کً ػؿ آنرا ٜمٱیات مناینؼ ةيتٍػ ةتعىؼ؛ (ٍ٨ )4ای امنیت یا١٤ان ةایؼ
ٜمٱیاتىا ینٙامی ؿا ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ةـای پاکمافی اف ٌذٍػ ٔاٰتان إذـا مناینؼ؛ ( )5ػٌٰت
ةایؼ أمینان شاٌٲ کنؼ کً ٍ٨ای نٙامی ا١٤ان کامالً ممٱکی لاظتً وٍنؼ؛ ( )6متاٳ
گـٌپ ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ٌالیت ةٍٕؿ پایؼاؿ ظٱ ٞلالس وٍنؼ ٌ لالس ىای وان
ِتٖ گـػػ؛ ذام ًٝةین املٱٱی ةایؼ ةً ىمکاؿی ىای وان ةـای ا١٤انمتان ةً ٌیژه ػؿ
اؿت٩ای ٘ـ٤یت نیـٌىا ی امنیتی ا١٤ان ٌ انکىا ٣ا٨تٍاػی اػامً ػىنؼ؛
اؼتلای انکناف اكتياظی و احتامعی )1( :ػٌٰت ةایؼ ةً اوت١اٯ فایی تٍذً منایؼ ةً
ظًٍٍ ةا ایراػ ٤اةـیکات ػؿ ٌالیت تا انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌالیت ؿا ةيتٍػ ةعىیؼه ٌ
مـػٳ ؿا مرصٌ ٣لافػ؛ ( )2ػٌٰت ةایؼ کی٥یت لکتٍؿ مٝاؿ ٣ؿا اف ٔـی ٪اؿت٩ای ٘ـ٤یت
التاػان ٌ تـیرنان ةاال ةربػ؛ ( )3ػٌٰت ةایؼ ظؼمات ةیىرت ٌصی ؿا ةـای ٌٰمٍاٰیىا پیىکي
منٍػه ٌ ػلرتلی مـػٳ ةً آب آوامیؼنی ٌصی ؿا ػؿ ن٩آ ػٌؿ ا٤تاػه مماٜؼ لافػ؛ ()4
ػٌٰت ةایؼوتکً ىای ؿاهىا ٌ مٍاٌالت ؿا کً میتٍانؼ ٤ـٌت ىای ظٍب ا٨تٍاػی ؿاةـا
ی ةاػ٠ین ةً ةاؿ آٌؿػ،ةيتٍػ ةتعىؼ؛ ( )5ػٌٰت ةایؼ ؿٌی گقینً ىای ٜـًِ ةـ ٧اف
کىٍؿىا ی ىممایً ةـا ی کاىي ممئٱً ٨یمت گقا ٣آن ػؿ ٌالیت ةاػ٠ین کً میتٍانؼ
فمینً لاف ؿوؼ ا٨تٍاػی آن ةاوؼ تـکیق منایؼ؛
حلى گیؽی اؾ معاصله کنىؼ های همقایه )1( :ذام ًٝذيانی ةایؼ مان ٞمؼاظالت کىٍؿ
ىای ىممایً ػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان وؼه ٌ ػٌٰت ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ چنین
مؼاظالت ةً لافمان مٱٲ متصؼ وکایت منایؼ.
مقئىلیت مؽظم )1( :ةقؿگان ٍ٨می ٌ ؿىربان مؾىتی ةایؼ ػٌٰت ؿا ػؿ ؿالتای تامین امنیت
ٌ انکىا ٣مماٜؼت مناینؼ .ىمچنان ؿىربان مؾىتی ةایؼ مـػٳ ؿا ةـای ٤ـلتاػن ٤ـفنؼان
وان ةً مکتث تىٍی ٪مناینؼ؛ ( )2مـػٳ مصٲ ةایؼ این ممٌٍٰیت ؿا ةؼلت گیـنؼ تا تا مانٞ
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شمالت ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةاالی نیـٌ ىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان اف ٌٰمٍاٰی ىای وان
وؼه ٌ ذٍانان ؿا اف پیٍلنت ةا ٔاٰتان یا لایـ گـٌه ىای ػىىت ا٤گن ذٱٍگیـی مناینؼ.
مـػٳ مصٲ ةً ٌیژه ةاونؼگان ٌٰمٍاٰیىا ةایؼ أ٥اٯ وان ؿا ةً مکاتث ة٥ـلتنؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای اف ممایٲ مٕـس وؼه ٌ پىنياػاتی میةاوؼ کً ػؿ
ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ ،رسٌی ػیؼگاه ىایی میةاوؼ کً ٔی
نىمت مىٍؿتی ةا  15۱ويـٌنؼ ا١٤ان م٩یم ٌالیت ىـات ٌٍؿت گـ٤تً الت؛ این ةصخ
ىای گـٌىی متمـکق ػؿ لاٯ  2۱14ػایـ وؼنؼ .اورتاک کننؼگان اف ةعي ىای معتٱ٦
اذتامٜی ةا لٍاة ٪لیالی مت٥اٌت ةً ومٍٯ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی ،رسان ٍ٨می،
ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی ٌ ،اػ٠اٳ وؼگان مرؼػ (ٔاٰتان
٨تٱی) میةاوؼ کً  45ػؿٌؼ آن ؿا فنان تىکیٲ میػىؼ .نىمت مىٍؿتی ةً ٜنٍان ةعىی
اف مـشٱً  IIگ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ةـنامً ٌٱض ةـگقاؿ گـػیؼ کً اةتکاؿ آن ؿا
 11وتکً ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً ٜيؼه ػاوت تا
نٙـیات ةیي اف  45۱۱ا١٤ان ٜاػی ةً منٍٙؿ ٔـس  34ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض – یک ن٩ىً
ؿاه ةـای ىـ ٌالیت ،ذم ٞآٌؿی گـػػ .ىؼ ٣ایراػ این ن٩ىۀ ؿاه مصٱی ٜتاؿت اف تصٱیٲ
ىـچً ذام ٞتـ ٍٜامٲ مصٱی ذنگ ٌ ىمچنان ونالایی ؿاه شٲ ىای ٨اةٲ تٕتی ٪ذيت
تصکیم ٌ شٌ ٚ٥ٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ىـات میتاوؼ.
ىؼ ٣اف ایراػ این ن٩ىۀ ؿاه مصٱی تصٱیٲ ىـ چً ذامٍٜ ٞامٲ مصٱی ػؿگیـی ذنگ ٌ
ىمچنان ونالایی ؿاه شٲ ىای منالث ٌ ٨اةٲ تٕتی ٪ةً منٍٙؿ تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ
جتات ػؿ ٌالیت ىـات میةاوؼ.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ فیافی ،حغؽافیائی وتؽکیث حمعیتی
ٌالیت ىـات لٍمین ةقؿگرتین ٌالیت ا١٤انمتان ةٍػه کً  53565کیٱٍ مرت مـة ٞمماشت
ػاوتً ٌ ػؿ ٠ـب کىٍؿ مٍٝ٨یت ػاؿػ؛ این ٌالیت ةا ٌالیت ىای ٤ـاهٍ٠ ،ؿ ٌ ةاػ٠ین ىم
مـف میةاوؼٌ .الیت ىـات ىمچنان اف ٔـ٠ ٣ـب ةا ایـان ٌ اف ٔـ ٣وامٯ ةا تـکمنمتان
مـف مىرتک ػاؿػٌ .الیت ىـات ػاؿای ٌٰ 15مٍاٰی میةاوؼ ٌ ويـ ىـات کً مـکق ٌالیت
الت 12 ،ناشیً ػاؿػ.
ٌالیت ىـات  17447۱۱تن ذمٝیت ػاوتً یا ةً ٜتاؿه ػیگـ ةً تٝؼاػ  29۱783ظانٍاػه
ػؿ آن فنؼگی میکنؼ .ةا ٌذٍػ آن ،اکرثا ً گ٥تً میوٍػ کً ذمٝیت این ٌالیت ةً ػٰیٲ
مياذـت ىای ػاظٱی ممکن ػٌ ةـاةـ آماؿ ةاوؼ کً ؿلامً اٜالن وؼه الت .پن اف ويـ
ىـاتٌٰ ،مٍاٰی ىای انریٲ ،وینؼنؼ ،گؾؿه ،کىک ؿةآ لنگی ،پىتٍن فؿٍ٠ن ،گٱـان ٌ
ٍ٠ؿیان ةیىرتین تـاکم ذمٝیت ؿا ػاؿنؼ .ػؿ ٌالیت ىـات مـػٳ کٍچی نیق فنؼگی
میمناینؼ کً تٝؼاػ آنيا نٙـ ةً ٍ٤ٲ لاٯ ت١ییـ میکنؼ .ػؿ ٍ٤ٲ فممتان 4.1 ،ػؿٌؼ کٲ
ذمٝیت کٍچی ىای ٌالیت ىـات ػؿ  166مصٲ فنؼگی میمناینؼ .شؼٌػ لً چياؿٳ این
کٍچیىا ؿا نیمً نا٨ٱین تىکیٲ میػىؼ کً اف شٍفه ىای نقػیک ةً این ٌالیت میأینؼ12 ،

383

نلنه ىلس واليت هؽات

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

ػؿٌؼ آنيا نا٨ٱین میةاونؼ کً اف شٍفه ىای ػٌؿتـ ةً این ٌالیت رسافیـ میوٍنؼ ٌ 13
ػؿٌؼ ػیگـ وان ػؿ این ٌالیت ممت٩ـ ىمتنؼ.
ةاونؼگان ٌالیت ىـات ػؿ کٲ مـػٳ ةا ٤ـىنگ ٌ ٌاشث تٝٱیم ةٍػه کً آنيا ؿا اف لایـ
منأ ٪ا١٤انمتان متامیق میلافػ .گ٥تً میوٍػ کً  72ػؿٌؼ ذمٝیت ىـات ػؿ ؿٌلتاىا
ٌ  28ػؿٌؼ آنيا ػؿ ويـىا فنؼگی میکننؼ .ةا ػؿ نٙـ ػاوت رسافیـ وؼن مياذـین تافه
ٌاؿػ ػؿ ويـ ىـات ،این ؿ٨م ممکن مت٥اٌت ةاوؼ 98 .ػؿٌؼ ذمٝیت ٌ  97.7ػؿٌؼ
ؿٌلتا نىینان ةً فةان ىای ػؿی ٌ پىتٍ تکٱم منٍػه ٌ ة٩یً مـػٳ این ٌالیت ةً فةان ىای
تـکمنی ٌ اٌفةیکی ٌصتت میکننؼ.
ٌالیت ىـات ه شیحیت ػؿٌافه ٠ـةی ا١٤انمتان ؿا ػاؿػ ،اف ذمٱً ٜمؼه تـین مراؿی
تـانمپٍؿتی ٌ یکی اف ةقؿگرتین ويـ ىای تراؿتی ا١٤انمتان ةً وامؿ میؿٌػٍٜ .ایؼ
ماٰیات ٌ گمـکات ؿٌفانً این ٌالیت ةً  25۱۱۱۱تا  3۱۱۱۱۱ػاٰـ امـیکائی میؿلؼ کً اف
ٔـیٌ ٪اػؿات ٌ ٌاؿػات کاالىا ةً ػلت میآیؼ .شؼٌػاً  4۱ػؿٌؼ متامی کاال ىای
ٌاؿػاتی ػؿ این ٌالیت اف ٔـی ٪ةنؼؿ الالٳ ٨ٱ ًٝمـف ایـان ٌاؿػ کىٍؿ میوٍػ .ممیـ
کىٍؿ ىای ایـان ،پاکمتان ٌ آلیای میانً ػؿ این ٌالیت ذؼا میوٍنؼ .یک ؿاه اف ٔـی٪
ٌالیت کنؼىاؿ ػؿ ذنٍب ةً چمن پاکمتان ،ممیـ ػیگـ ةً کىک تـکمنمتان ػؿ وامٯ ٌ
لٍٳ آن ةً الالٳ ٨ٱ ًٝمیؿٌػ.
ٌالیت ىـات گاٳ ىای ميمی ؿا ةً منٍٙؿ ظٍػک٥ائی ػؿ ةافاؿ ىای ٌنٝت ةـػاوتً
چنانچً پاؿک ىای ٌنٝتی ىـات تٍذً رسمایً گؾاؿان ةیىامؿ ةً ومٍٯ رشکت ىای ةین
املٱٱی کً ػلت ةً ایراػ ٤اةـیکًىا ػؿ آنرا فػه انؼ ،ذٱث منٍػه الت .ػؿ گؾوتً6۱۱ ،
٤اةـیکً ػؿ آنرا ٝ٤اٯ ةٍػنؼ ٌٰی ػؿ شاٯ شارض  162 ٖ٩٤آن ػؿ این ٌالیت ٝ٤اٰیت
ػاؿنؼ .ػٰیٲ این ؿا میتٍان ةً ٌظامت ٌِٝیت امنیتی ػؿ منٕ ٌ ً٩نا مٝٱٍٳ ةٍػن شٍّؿ
192
نیـٌىای ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان نمتت ػاػ.

http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March
2016.
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ذمٝیت الالمی کً یکی اف اشقاب ٜمؼه ذياػی میةاوؼ ،اف نٍ٥ؽ ٨اةٲ مالشًٙء ػؿ این
ٌالیت ةـظٍؿػاؿ الت کً ػٰیٲ آن ىم ن٩ي الالی الت کً این شقب ػؿ رسنگٍنی نٙاٳ
193
کمٍنمتی ػؿ ا١٤انمتان ای٥اء منٍػ.

 .3تزلیل ظؼگیؽی ها :انىاع و عىامل ظؼگیؽی
انىاع ظؼگیؽی :ػؿ ذـیان ؿٌنؼ نٙـ ظٍاىی ،مـػٳ ىـات یک لٱمٱً منافٜات ةً ىم
مـتتٖ ؿا ونالائی منٍػنؼ کً وامٲ معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ةً ؿىربی ٔاٰتان ،منافٜات
لیالی ٌ ،ذنگ ىای ٍ٨می ٌ ؽات اٰتینی میوٍػ.
مضالفت های مقلزانه ةه ؼهربی ظالتان :ىـ چنؼ ٌالیت ىـات ماننؼ لایـ ن٩آ کىٍؿ
ػؿ مٝـُ ػؿگیـی ٨ـاؿ نؼاؿػ ،اورتاک کننؼگان معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ةً ؿىربی ٔاٰتان
ٜٱیً ػٌٰت ا١٤انمتان ؿا ةً ٜنٍان یکی اف ٜمؼه تـین نٍ ٛػؿگیـی ػؿ این ٌالیت
ونالائی منٍػنؼ .اورتاک کننؼگان ػؿیا٤تنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت اف گـٌه ىای معتٱ٦
تصت ؿىربی ٔاٰتان ذم ٞوؼه انؼ 194.این گـٌه ػؿ امـ متاؿفه ٜٱیً نیـٌىای ػٌٰتی ىؼ٣
مىرتک ػاوتً اما پن اف پایان ذنگ ٌشؼت وان اف ةین میؿٌػ .اکرث ا٤ـاػ مٍاشتً وؼه
ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً معاٰ٥ین اف کىٍؿ ىای ىممایً ٌاؿػ کىٍؿ وؼه ٌ اینکً ؿیىً
ىای آنيا ػؿ ذاىای ػیگـ میةاوؼ.
یک تن اف التاػان ػانىگاه ٌالیت ىـات ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

193ةً ػنتاٯ وکمت ؿژیم کمٍنیمتی ػؿ لاٯ ٍ٨ ، 1992ت ىای مراىؼین ةـای لً ٌ نیم لاٯ شکم٥ـما ةٍػنؼ،
ةٝؼا آنيا ػؿ لاٯ  1995تٍلٖ ٔاٰتان ةـ انؼاظتً وؼنؼ .ةً ىـٌٍؿت  ٍ٨مانؼانان ذياػی الت ٪ةً ت٩ٝیث ةیـٌن
ؿانؼن ٍ٨ای ٔاٰتان تٍلٖ نیـٌ ىای تصت ؿىربی ایالت متصؼه آمـیکا ػؿ لاٯ  2551ػٌةاؿه ٨ؼؿت ؿا ػؿ ٌالیت
ىـات ةؼلت آٌؿػنؼ.
 194اف ىنگاٳ مىٍؿت ىای گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض ػؿ ىـات ػؿ لاٯ  ،2514ةـظی انکىا٤اتی ػؿ
ذنتي ٔاٰتان ا١٤انمتان ةً ٌ ٍٛ٨پیٍلتً الت کً ةً ىمینگٍنً ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ىـات نیق اف آن اجـ پؾیـ وؼه
انؼ٤ .اه وؼن ٌ٤ات مال ٜمـ ؿىرب ٔاٰتان ػؿ ذٍالی  2515منتز ةً ایراػ وکا ٣ػؿ ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان گـػیؼ.
ةـگیقػه وؼن متٝا٨ث مال اظرت مصمؼ منٍٍؿ ةً شیخ ؿىرب ذؼیؼ ٔاٰتان ةا اظتال ٣نٙـ ةـظی اف ؿىربان گـٌپ
ٔاٰتان ةً ناٳ وٍؿای ٜاٰی اماؿت الالمی ا١٤انمتان تصت ٨یاػت مال ؿلٍٯ تٍآٳ ةا لنگـ گیـی ٌی ػؿ ٌٰمٍاٰی
وینؼنؼ مٍاذً وؼ .ػؿ ػلامرب  2515گقاؿواتی اف ذنگ میان ذناس ىای ؿ٨یث ٔاٰتان  ،مال منٍٍؿ ٌ مال ؿلٍٯ
ػؿ ٌٰمٍاٰی وینؼنؼ ىـات ن٩ٲ گـػیؼ .این انکىا٤ات ذؼیؼ ةـ پیچیؼه گی ىای ذنگ مٍذٍػ ةـ ٌظیم تـ وؼن
اٌِا ٛامنیتی ػؿ ٌالیت ىـات اِا ً٤گـػیؼ.
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اورتاک کننؼگان ػؿ ةصخ ىای گـٌىی متمـکق ةیان منٍػنؼ کً پن اف رسنگٍنی ٔاٰتان
مـػٳ این ٌالیت میتٍانمتنؼ آفاػانً ػؿ ٌٰمٍاٰیىا ل٥ـ مناینؼ ٌٰی اکنٍن منیتٍاننؼ
ةیىرت اف یک کیٱٍمرت اف مـکق ٌٰمٍاٰی ل٥ـ مناینؼ ٌ ػٌٰت تٍانائی کنرتٌٯ این ٌِٝیت ؿا
نؼاؿػ .مـػٳ اف ماٰیات ٠یـ ٨انٍنی ،تيؼیؼات ٌ اؿٜاب تٍلٖ  xxxوکایت ػاؿنؼ .ةا آنکً
ويـ ىـات نمتتاً پیرش٤ت ظٍةی ػاوتً ،این ٌالیت ةمیاؿ پیچیؼه الت .ةّٝی اف
ٌٰمٍاٰی ىای این ٌالیت ماننؼ گٱـان ةنا ةـ شٍّؿ کمـنگ ػٌٰت ٌ ظٍٱت لنتی ةٍػن
لاکنین آن مٝـٌ ٣الت.
یک تن اف ػىا٨ین ٌٰمٍاٰی وینؼنؼ چنین گ٥ت:

این یک ش٩ی٩ت الت کً شتی ػؿ  2۱کیٱٍ مرتی أـا ٣ويـ ىـات ،ةعي ىای اف
ٌٰمٍاٰی ىای ىمرٍاؿ ةً ومٍٯ ٨ممت ىای اف ٌٰمٍاٰی گؾؿه کامالً یا شؼ ا٨ٲ اف ٔـ٣
وث اف مصؼٌػه کنرتٌٯ ػٌٰت ظاؿد الت ٌ یا تصت کنرتٌٯ ٔاٰتانٜ/نارص ِؼ ػٌٰت
٨ـاؿ ػاؿػ .ىـچنؼ مـػٳ ٜاػی ىـات اف ػؿگیـی میان ػٌٰت ٌ معاٰ٥ین ممٱض ةـ رس
کنرتٌٯ کىٍؿ ٌ مـػٳ آگاه ىمتنؼ ٌ میػاننؼ کً ػؿ چنین ػؿگیـیىا این مـػٳ ٜاػی
الت کً متصمٲ ظماؿات میوٍنؼ این ؿا ٌاِض لاظتنؼ کً مٝمٍالً این مـػٳ ٜاػ ی انؼ
مً لعتی میکىنؼ.
یک تن اف کاؿگـان فن ػؿ ٌالیت ىـات ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

مـػٳ ىـات ةً ٌیژه آنانیکً ػؿ ٌٰمٍاٰیيای ػٌؿتـ اف ويـ فنؼگی میکننؼ ماننؼ لایـ ن٩آ
کىٍؿ ناگقیـ انؼ ىمً ؿٌفه ةا ٌاٝ٨یت ةً ناٳ معاٰ٥ت ىای ممٱصانً ةً ؿىربی ٔاٰتان
ؿٌةـٌ وٍنؼ .ىـ چنؼ اکرث این ا٤ـاػ میتٍاننؼ ةً مـاکق ٌٰمٍاٰیىا ٌ اػاؿات ػٌٰتی
مـاذ ًٝمناینؼ ،اکرثا ً مرتٍؿ انؼ میان ٔـ ٣ىای ذنگ فنؼگی مناینؼ ٌ ػؿ ٌٍؿت ٰقٌٳ ةً
ظأـ فنؼه مانؼن ةا ىـ ػٌ ٔـ ٣ىمکاؿی کننؼ.
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یک تن اف ػىا٨ین ىـات چنین گ٥ت:

مـػٳ ىـات نً تنيا اف ناشیً گیـ مانؼن ػؿ لاشات تتاػًٰ آتي میان ٔـ٤ین ػؿگیـی
متصمٲ ظماؿات میگـػنؼ ةٱکً ةا تيؼیؼات ممت٩یم ٜٱیً ا٤ـاػ مٱکی ةً ومٍٯ اظتٕا،٣
آفاؿ ٌ اؽیت ،تيؼیؼات ٌ اؿٜاب نیق مٍاذً انؼ تا متاػا ةا ػٌٰت ىمکاؿی مناینؼ .متال٥انً،
مـػٳ ػؿ ويـ ىـات ٌ ٌٰمٍاٰی ىای ىمرٍاؿ ةا ٨تٲ ىای ىؼ٤منؼ تٍلٖ ا٤ـاػ ممٱض
مٍتـ لایکٲ لٍاؿ مٍاذً ىمتنؼ کً مٝمٍالً اف ت٥نگچً ىای مريق ةا ٌؼا ظ ً٥کن
الت٥اػه میکننؼٜ .الٌه ةـ آن ،ؿٌیؼاػ ىای نیق ات٥ا ٧ا٤تاػه کً ػؿ آن نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ
ػٌٰت پن اف شمٱً معاٰ٥ین ػؿ لاشاتی کً ةیىرت ممتٝؼ ذنگ الت ،اف ظانٍػه ىای
معاٰ٥ین انت٩اٳ گـ٤تً انؼ.
ظؼگیؽی های فیافی :نٍ ٛػیگـ ػؿگیـی کً ػؿ ٌالیت ىـات تٍلٖ اورتاک کننؼه گان
تىعیَ گـػیؼ  ،مناف ًٜمیان ةافیگـان لیالی ٌ ٨ؼؿمتنؼان الت کً ىـ کؼاٳ ةً نٍةً
ظٍػ ةً ظأـ ػؿ اظتیاؿ گـ٤نت کنرتٌٯ مـػٳ ٌ مناة ٞماٰی ىـات آن ةاىم ػؿگیـ میوٍنؼ.
ٌالیت ىـات ٨ممت اٜٙم تراؿت ةا ایـان ؿا کنرتٌٯ میکنؼ ٌ منت ٞظٍب ٜایؼاتی ةـای
مٝامالت مرشٌ ٌ ٛنا مرشٌ ٛةً وامؿ میـٌػ.
ىـ یک اف ٨ؼؿت منؼان ٜمؼه اف ٔـی ٪نياػ ىای ػٌٰتی ٌ ؿٌاةٖ ةا وعٍیت ىای مٕـس
ةا ىم ؿ٨اةت میکننؼ .گ٥تً میوٍػ کً ٔی یک ػىً گؾوتً ،گـٌه ىای ىمرتاف ةا یکی اف
٨ؼؿمتنؼان یا لایـ ا٤ـاػ ةا نٍ٥ؽ ػؿ ٩ٜث یک لٱمٱً ظىٍنتىا ٌ اٜامٯ اؿٜاب آمیق ػؿ
این ٌالیت ػلت ػاوتنؼ .ػؿ ٜین فمان ،ػالالن ٨ؼؿت أمینان شاٌٲ میکننؼ کً ا٤ـاػ
ٌ٤اػاؿ ةً ظٍػ وان ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ةـای ػ٤ا ٛاف آنيا ٌذٍػ ػاؿػ .مـػٳ ٜاػی ػؿ ةین
این ػؿگیـیىا گیـ مانؼه انؼ .مـػٳ ىـات ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ػؿگیـی لیالی کً ةً
مناینؼگی اف یکی اف ٨ؼؿمتنؼان ٌٍؿت میگیـػ ةً آنيا ٤ـٌت میػىؼ تا نٍ٥ؽ ٌ ٨ؼؿت
وان ؿا ػؿ این ٌالیت ىمچنان ش ٚ٥مناینؼ.
یک تن اف مصٍٱین اناث ػانىگاه ػؿ فمینً چنین گ٥ت:
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یک تن اف کاؿمنؼان ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی فنؼه ذان چنین گ٥ت:

منا ٞ٤کً تٍلٖ اورتاک کننؼگان تٍِیض وؼ ةا ٨ؼؿت لیالی ٌ وتکً ىای شامیٍی
اؿتتآ ػاؿػ کً ػالالن ٨ؼؿت اف اینگٍنً ٝ٤اٰیتىا ةً ػلت میأٌؿنؼ .ػؿ ٜین فمان،
مٍاشتً وٍنؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً کىٍؿ ىای ىممایً نیق اف این ػالالن ٨ؼؿت ةً منٍٙؿ
پیىربػ منا ٞ٤ظٍػ کً گاىی ىم ٠یـ ٨انٍنی الت ،الت٥اػه میمناینؼ .مـػٳ ٜاػی ىـات ٌ
کاؿمنؼان ػٌٰت ىمٍاؿه کىٍؿ ىای ىممایً ؿا متيم میکننؼ کً ػؿ ىمکاؿی ةا ٨انٍن
وکنان مصٱی ٨انٍن وکنان مصٱی کً ممکن کاؿمنؼ ػٌٰت ةاونؼ ،ةاٜخ ةـٌف ظىٍنتىا
ػؿ این ٌالیت میوٍنؼ.
یک تن اف اّٜای وٍؿای مصٱی چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ةاٌؿ منؼ ةٍػنؼ کً ٨انٍن وکنان مصٱی ػؿ ىـات نٍ٥ؽ ظٍػ ؿا اف ٔـی٪
ایراػ یک نٍ ٛةی جتاتی ػؿ یک شؼ مٝین ش ٚ٥میمناینؼ .ةؼٌن ةی جتاتی ٌ ػؿ ٌٍؿت
کنرتٌٯ ػٌٰت ةـ لاشات ،نٍ٥ؽ آنيا ػؿ این منأ ٪کاىي یا٤تً یا اف ةین میـٌػ.
ظؼگیؽی های كىمی و غات التینیٌ :الیت ىـات اف ذمٱً ٌالیاتی الت کً مـػٳ متنٍ ٛػؿ
آن فنؼگی میمناینؼ ٌ متاجـ اف منافٜات ٍ٨می ٌ ؽات اٰتینی میةاوؼ کً این منافٜات اف
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یک لاشً تا لاشً ػیگـ مت٥اٌت میةاوؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی ذنٍةی وینؼنؼ ،ػؿگیـی میان
تاذیک ٌ پىتٍن ،میان پىتٍنىا ٌ اٍ٨اٳ ٌ ظانٍاػه ىای کٍچک پىتٍن نىان میػىؼ کً
ػؿ ػؿگیـی ٌلی ،ٞمـػٳ ذانث کؼاٳ ٔـ ٣مناف ًٜؿا ةگیـنؼٌ .الیت ىـات متىکٲ اف اٍ٨اٳ
تاذیک ،پىتٍن ،ىقاؿه ،تـکمن ،اٌفةیک ٌ کٍچی میةاوؼ .رشیک لاظنت ٨ؼؿت میان گـٌه
ىای معتٱٍ٨ ٦می ةاٜخ ةـٌف ت٥ـ ٌ ً٨یک لٱمٱً ػؿگیـی وؼه الت.
یک تن اف کاؿمنؼان ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی فنؼه ذان چنین گ٥ت:

ٜالٌه ةـ منافٜات کً میان گـٌه ىای معتٱ ٦مٱیتی ٌذٍػ ػاؿػٌ ،الیت ىـات واىؼ
ػؿگیـیىا میان اٍ٨اٳ ٌ ٨تایٲ ػؿ ػاظٲ مٱیت نیق الت .ػؿ ػٌؿ تـین ٌٰمٍاٰی رش٨ی
چىت رشی ،٦اٍ٨اٳ چىتی ٌ پيٱٍان ةاىم ػؿگیـ ىمتنؼ ىـ چنؼ ىـ ػٌ ٍ٨ٳ تاذیک ٌ
ٔـ٤ؼاؿ شکٍمت ىمتنؼ .گ٥تً میىٍػ کً این نقا ٛػه لاٯ ٨تٲ پن اف آن آ٠اف یا٤ت کً
یک فن مـػی ؿا اف یک ٍ٨ٳ ٔال ٌ ٧ةا مـػی اف ٍ٨ٳ ػیگـ افػٌاد منٍػ .ةناةـ گ٥تً ىای
مناة ٞمصٱی ،ةیىرت اف ػٌ ٌؼ تن ػؿ ذنگ ىای کً ةٝؼا ً ؿط ػاػ ،ةً ٨تٲ ؿلیؼه انؼ.
یک تن اف التاػان ػانىگاه ىـات ػؿ اؿتتآ ةا ػؿگیـی میان اٍ٨اٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی گٱـان
چنین گ٥ت:

این ػؿگیـیىا شتی ػؿ ػاظٲ ٨ـیً ذات ةـ رس ت٩میم منا ٞ٤پـٌژہ ىای انکىا٤ی ةـ
میظیقػ .چنین منا ٞ٤کً ةً ٍٔؿ ٠یـ ٜاػالنً ٌ نا مماٌیانً ت٩میم میگـػنؼ ،ةاٜخ
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تىؼیؼ ػؿگیـی میان گـٌهىا ػؿ یک ٍ٨ٳ میگـػػ .ةناةـ ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان ،این کاؿ
ةّٝاً ةاٜخ میوٍػ تا ذناشی کً ناػیؼه گـ٤تً وؼه ،ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت یکرا وٍنؼ.
یک تن اف التاػان مکتث ػؿ ٌٰمٍاٰی کـط ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

متال٥انً کً ػؿگیـی ىای ٍ٨می مصؼٌػ ةً ٌٰمٍاٰی ىای ىـات منیوٍػ .ػؿ ػه لاٯ
گؾوتً ،ةـظٍؿػىا ٌ وٍؿه ىای میان اٍ٨اٳ معتٱ ٦ػؿ ويـ ىـات ةً ٌ ٍٛ٨پیٍلت کً
فمینً این ات٥ا٨ات ؿا ةّٝی ا٤ـاػ ٌ اوعاً مٝین ةً منٍٙؿ ةمیز ٜنارص ا٤ـأی ٤ـاىم
منٍػه ةٍػنؼ .ىـ چنؼ ٌِٝیت ػؿ ويـ ٌ أـا ٣آ« ٔی چنؼ لاٯ گؾوتً آؿاٳ ةً نٙـ
میؿلیؼ ،مـػٳ ا٤ـاػی ؿا کً ػؿ این شٍاػث کىتً ٌ یا فظمی وؼه انؼ ،تا ىنٍف ةً ظأـ
ػاؿنؼ .متال٥انً ،کمانیکً ػؿ ىمچٍ ٝ٤اٰیتىا ػظیٲ ىمتنؼ ،ةنا ةـ ٌاةمتگی ىای وان
ةا اؿةاب ٨ؼؿت اف لٍی لیمتم ٜؼاٰت ؿلمی مٍؿػ مرافات ٨ـاؿ نگـ٤تً انؼ.
عىامل ظؼگیؽی :ػؿ مٍؿػ ةصخ پیـامٍن ٍٜامٲ ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ىـات ،اورتاک کننؼگان
نعمت ةً نٍ٥ؽ کىٍؿ ىای ىممایً٩٤ ،ـ ٌ نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةیً٤ ،ـىنگ مٝا٤یت [اف
مرافات] ٌ ،ةٝؼا ً ةً ػالالن ٨ؼؿت ،منافٜات ٍ٨می ٌ ؽات اٰتینیٜ ٌ ،ال ً٨منؼی ىای
لیالی اواؿه منٍػنؼ .ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ٌ مٍاشتً ىای مٍ٥ٲ،
ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان اف این ممایٲ ةً ٜنٍان ٍٜامٲ ةـٌف ٌ تىؼیؼ ػؿگیـی ػؿ
ٌالیت ىـات یاػ کـػنؼ.
معاصله ظولت های صاؼحی :اورتاک کننؼگان ػؿ متامی ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اف نٍ٥ؽ
٨ؼؿت ىای ظاؿذی ةً ٜنٍان ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ٌ ىمچنان گـٌه ىای ِؼ ػٌٰت ،گـٌه
ىای ذنایتکاؿ ٌ ا٤ـاػ ٤ـلتاػه وؼه ظاؿذی کً ةـای اىؼا ٣معـب معتٱ ٦ػؿ ٌالیت
ىـات ٝ٤اٰیت ػاؿنؼ ،ناٳ ةـػنؼ .ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ةً کىٍؿ ىای منٌٕ ً٩
ىممایً ٌ نیق وایٝاتی اواؿه منٍػنؼ کً گٍیا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ ٌالیت ىـات ػؿ
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ٌٍؿت نیاف ذيت ػؿمان ٌصی ٌ ٤ـاگیـ آمٍفه ةً کىٍؿ ىای ىممایً میؿٌنؼ .ةـظی اف
اورتاک کننؼگان اػٜا منٍػنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ ٔاٰتان نیـٌىا ٌ کاؿٌان ىای امنیتی
ا١٤ان ؿا مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میػىنؼ ػؿ شاٰیکً نیـٌ ىای ٌیژه ایاالت متصؼه اف لٍی آنيا
مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ منیگیـنؼ ٌ چنین گ٥تً میوٍػ کً میان نیـٌ ىای امـیکائی ٌ معاٰ٥ین
ممٱض لافه ٌٍؿت گـ٤تً ةاوؼ .ةناةـ این ،ةمیاؿی اف مـػٳ ىـات ٍٜامٲ ظاؿذی ؿا ػٰیٲ
اٌٱی ػؿگیـی میػاننؼ.
یک تن اف مٝٱمین فن چنین ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ شاٰیکً مـػٳ ةً مؼاظالت من٥ی کىٍؿ ىای ىممایً اواؿه کـػنؼ ،آنيا ةً این نکتً نیق
یاػ آٌؿ وؼنؼ کً ةافیگـان ظاؿذی اف ذنگ ىای گؾوتً الت٥اػه میکننؼ ٌ اف ػؿگیـیىا
ٌ ةی اٜتامػی میان اٍ٨اٳ ةيـه کىی میمناینؼ.
یک تن اف اّٜای ( )PJSTگ٥ت:
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این گامن کً ةافیگـان ظاؿذی معاٰ٥ین ممٱض ؿا ٜمالً متٍیٲ میمناینؼ ،ظیٱی وای ٞالت.
ةا آنکً ةـظی اف مٍاشتً وٍنؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت مناة ٞپٍٰی ظٍػ ؿا
ةا اظاؽی "ٜرش" ٌ لایـ ٝ٤اٰیت ىای ذنایتکاؿانً ةً ػلت میأٌؿنؼ ،آنيا ىمچنان اف کىٍؿ
ىای ىممایً ةً ٜنٍان منت ٞاٌٱی الٱصً ٌ پٍٯ ةً معاٰ٥ین یاػ کـػنؼ.
یک تن اف ػٌکانؼاؿان فن چنین ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ نتیرً ،ةـظی اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ةيرت ظٍاىؼ ةٍػ تا مـف ىای ا١٤انمتان ةً
ؿٌی ظاؿذیان ةمتً وٍػ .یک تن اف ةقؿگان مصٱی ػؿ ٌٰمٍاٰی گؾؿه چنین ا٘ياؿ ػاوت:

فلؽ و نتىظ آمىؾل :مٕاة ٪لعنان یک تن اف مٝٱمین فن:

ةا ٌذٍػیکً ويـ ٌ ٌالیت ىـات ػؿ م٩ایمً ةا لایـ ن٩آ ا١٤انمتان نمتتاً ٌِٝیت
ظٍةی ا٨تٍاػی ػاؿػ ،ػؿ این لاٯ ىای اظیـ ا٨تٍاػ پـ ؿٌن ٪ىـات ؿٌ ةً فٌاٯ ةٍػه
الت .لاکنین ٌالیت ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ػهىا ىقاؿ و١ٲ ةً ػٰیٲ کاىي کاؿ ػؿ پاؿک ىای
ٌنٝتی ىـات افػلت ؿ٤تً انؼ ٌ رسمایً گؾاؿی ىای ظٌٍٍی وؼیؼا ً کاىي پیؼا کـػه
التٍٔ .ؿیکً ػؿ  ٧ٍ٤ؽکـ گـػیؼ ،تٝؼاػ ٤اةـیکات ٌنٝتی ػؿ ٌالیت ىـات ػؿ اٌاظـ
لاٯ ( 2۱13ػؿ مٍ ٞ٨تيیً این گقاؿه) ةً ٤ 162اةـیکً کاىي یا٤ت ػؿ شاٰی کً ةیىرتین
تٝؼاػ ٤اةـیکات ػؿ ٌالیت ىـات ةً ٤ 6۱۱اةـیکً میؿلیؼ .این کاؿ ةاٜخ تّٝی ٦ا٨تٍاػ
مصٲ ٌ کاىي ٤ـٌت ىای و١ٱی مرشٌ ٛةـای مـػٳ ٜاػی ا١٤ان گـػیؼه الت .چنانچً
انتٙاؿ میؿ٤ت ،اورتاک کننؼگان اف ؿکٍػ ا٨تٍاػی ٌ نتٍػ ٤ـٌت ىای تٝٱیمی ةً ٜنٍان
ٍٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ػؿ ٌالیت ىـات یاػ منٍػنؼ .مـػٳ اف پیٍلنت ةا معاٰ٥ین ممٱض پٍٯ
ٌ الٱصً ةً ػلت میآٌؿنؼ.
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یک فن ٌ٥ا کاؿ منقٯ چنین ا٘ياؿ ػاوت:

اورتاک کننؼگان ػٌٰت ؿا ػؿ ایراػ ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ تامین وگٍ٤ائی ا٨تٍاػی ناتٍان
ظٍانؼنؼ .مـػٳ اکرثا ً ةً ٍٔؿ مکـؿ وکایت میمناینؼ کً ذٍانان مرتٍؿ ىمتنؼ تا ةـای کاؿ
ةً کىٍؿ ىای ىممایً ،اکرثا ً ایـان ل٥ـ مناینؼ .این ذٍانان ةً ٍٔؿ ٨انٍنی یا ٠یـ ٨انٍنی
ةً ایـان میؿٌنؼ ٌ فمانی کً ةـ میگـػنؼ مٝتاػ ةً تـیاک میةاونؼ .تٝؼاػ ػیگـ ةً
اؿتکاب ذـایم کٍچک ٌ آػٳ ؿةائی ةً ٌیژه اظتٕا ٣تاذـان مصٱی ٌ کٍػکان آنيا ؿٌی
میآٌؿنؼ کً این نٍ ٛذـایم متال٥انً ػؿ ٌالیت ىـات ةمیاؿ مٝمٍٯ الت.
ٌا٠ ًٝ٨م انگیق ػیگـی کً ةً ٍٔؿ متٍاتـ ػؿ این ٌالیت ؿط میػىؼ ٨تٲ ىای ىؼ٤منؼانً
نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤ان ػؿ اٌ٨ات ؿظٍتی ،کاؿمنؼان ػٌٰتی ٌ ،ا٤ـاػ ٜاػی ذامًٝ
میةاوؼ .ةناةـ ا٘ياؿات ةـظی ا٤ـاػ ،آنيا این کاؿ ؿا ػؿ ةؼٯ پٍٯ انراٳ میػىنؼ.
ذنایتکاؿان ٌ وٍؿویان این کاؿ ؿا اکرثاً ةا یک مٍتـ لایکٲ ٌ ػٌ رسنىین ٍٔؿی انراٳ
میػىنؼ کً ؿاکث ٨ـةانی ؿا ةا الت٥اػه اف ت٥نگچً ةؼٌن ٌؼا ىؼ٨ ٣ـاؿ میػىؼ ٌ
ؿاننؼه رسیٝاً اف مصٲ ٤ـاؿ میکنؼ .آنيا اف این ؿٌه ةـای مرـٌس ٌ ةً ٨تٲ ؿلانؼن
نیـٌىای امنیتی مٱی ا١٤انمتان ،مال ىای ةـذمتً ٌ ،شتی فنان ذٍان کً متيم ةً انراٳ
اٜامٯ نا منالث ىمتنؼ ،الت٥اػه میمناینؼ.
یک ظانم ظانً ػؿ ٌالیت ىـات چنین گ٥ت:

ىـ چنؼ ؿکٍػ ا٨تٍاػی ةاالی ويـ ىـات ٌ ٌٰمٍاٰیيا ىم ذٍاؿ آن تاجیـ ػاوتً الت ،نتٍػ
٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ آمٍفوی ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای کً ٝ٤اٰیت ىای ا٨تٍاػی ػؿ آن ٌذٍػ
نؼاؿػ تاجیـات من٥ی ةیىرت ؿٌی فنؼگی مـػٳ اف ظٍػ ةً ذا مانؼه الت .ذٍانان ػؿ ٌٰمٍاٰی
ىای چٍن ٤اؿلی ،گٱـان ٌ ،کىک کينً ٌ ىمچنان ن٩آ ػٌؿلت ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای مـکقی
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ىیچ نٍ ٛػلرتلی ةً مـاکق آمٍفوی نؼاوتً یا این ػلرتلی ةمیاؿ انؼک میةاوؼ .ةناةـ
ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاوتنؼ کً این کاؿ نً تنيا ةـ تٍانائی ىای ذٍانان ةـای پیؼا
کـػن کاؿ اجـ میگؾاؿػ ةٱکً ممیـ ٜمٍمی فنؼگی وان ؿا نیق متاجـ میلافػ.
یک تن اف ةقؿگان مصٲ ػؿ ٌٰمٍاٰی گٱـان چنین گ٥ت:

نهاظ های ضعیف رکىمت و نتىظ راکمیت كانىن :اورتاک کننؼگان اواؿه منٍػنؼ کً
ػٌٰت تٍانائی کنرتٌٯ ةـظی گـٌه ىای مىعَ ٌ اٌِا ٛوکنننؼ ؿا نؼاؿػ .اظتال٤ات
مٍذٍػ ٍ٨می ٌ اذتامٜی تٍاٳ ةا نٍ٥ؽ ِٝی ٦ػٌٰتّ٤ ،اء ؿا ةـای ةـٌف منافٜات مماٜؼ
میلافػ کً ةً ظٍالت متامی ٔـ ٣ىای ػظیٲ شٲ ٌ ٍ٤ٲ نىؼه ٌ این امـ اٌِا ٛؿا اف
آنچً الت ٌظیم تـ میلافػ.
یک تن اف مصٍٱین اناث ػانىگاه چنین گ٥ت:

ناتٍانی ػٌٰت ػؿ کاىي ػؿگیـی ىای مصٱی ٌ ذٱٍگیـی اف ةقؿگ وؼن آن میـاث لاٯ
ىای ذنگ ٌ ناوی اف نٍ٥ؽ ٨انٍن وکنان مصٱی وناظتً وؼه ػؿ ٌالیت ىـات میةاوؼ .ةا
ٌذٍػ آن ،مـػٳ ىـات اواؿه منٍػنؼ کً ػٌٰت تٍانائی اػاؿه ٌ کنرتٌٯ ػؿگیـی ىای مصٱی
ؿا نؼاؿػ کً این ٜؼٳ تٍانائی ةً ػٰیٲ ٩٤ؼان اؿاػه یا ٜؼٳ اٜتامػ ةً لکتٍؿ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی
ػٌٰتی میةاوؼ .ناتٍانی لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػٌٰتی ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ ّ٨ایای ذقائی ٌ
ش٨ٍ٩ی ةً نصٍی کً ةـای ٔـ ٣ىای ؽیؼظٲ ٜاػالنً ةاوؼ٤ ،ـىنگ مٝا٤یت [اف مرافات]
ؿا ةیىرت اف پیي تىٍی ٪میمنایؼٜ .الٌه ةـ ِٜ ٦ٝمٍمی ،اورتاک کننؼگان ػٌٰت ؿا ػؿ
متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی نیق ناتٍان ظٍانؼنؼ.
یک تن اف مٝٱمین ٌٰمٍاٰی کـط ػؿ ظًٍٍ اؿتتآ ةافیگـان مصٱی ةا ػٌٰت ٌ ٜنارص ِؼ
ػٌٰت ٌ ةـظٍؿػاؿی اف ٤ـىنگ مٝا٤یت [اف مرافات] چنین گ٥ت:
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نتٍػ شاکمیت ٨انٍن ػؿگیـی ىای وعٍی ٌ ٍ٨می ؿا نیق ةقؿگ میلافػ ٌ یک گـٌه ؿا
تىٍی ٪میکنؼ تا ةا معاٰ٥ین ممٱض ةپیٍنؼنؼ .ماننؼ لایـ شاالت کً ػؿ  ٧ٍ٤ؽکـ گـػیؼ،
اگـ یک وکایت ةً ٍٔؿ نا ٌ َ٨یا ٠یـ ٜاػالنً مٍؿػ شٲ ٌ ٍ٤ٲ ٨ـاؿ گیـػ ،میتٍانؼ گـٌه
ىای ةقؿگ اف مـػٳ ؿا منصـ ٣لافػ .اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً شٲ ٌ ٍ٤ٲ
ّ٨ایای ذقائی وؼیؼا ً متاجـ اف ٤ماػ ٌ ظٍیي ظٍؿی میةاوؼ .اکرثا ً گ٥تً میوٍػ کً ٤ماػ
اػاؿی ػؿ لٍٕس معتٱ ٦لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ػٌٰتی ةً ومٍٯ پٍٰین ،لاؿنٍاٰی ٌ
ّ٨ات ؿظنً کـػه ٌ ةی اٜتامػی گمرتػه ؿا نمتت ةً لیمتم ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ةً ةاؿ آٌؿػه
الت .شتی اگـ ؿوٍه ٌ اؿٜاب ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ یک ّ٨یً مىعَ ٌذٍػ نؼاوتً ةاوؼ،
مـػٳ ةاف ىم نمتت ةً نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی کمرت ةاٌؿمنؼ میةاونؼ .ةً الاك لعنان
اورتاک کننؼه گان این ٌِٝیت ةً نٍةً ظٍػ ةاٜخ ةـٌف ظىٍنت ٌ شن انت٩اٳ گیـی ػؿ
ٌالیت میوٍػ.
ظامنی کً ماػؿ پنز ٔ٥ٲ الت ،ػؿ مٍؿػ اینکً چگٍنً ٤ـىنگ مٝا٤یت [اف مرافات] ػؿ
نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی منرـ ةً ا٤قایي مٝا٤یت میوٍػ ،چنین ا٘ياؿ نٙـ منٍػ:

مناؾعات كىمی و غات التینی :اکرثیت گـٌه ىای ٍ٨می کً ػؿ ىـات فنؼه گی میکننؼ ةً
اٍ٨اٳ ٌ واظً ىای کٍچکرت ت٩میم وؼه انؼ ٌ ويـ ىـات متال٥انً ٔی ػه لاٯ گؾوتً
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میؼان ظىٍنتىا میان وی ٌ ًٝلنی ةٍػه الت .ػالالن اٌٱی ٨ؼؿت ػؿ منٌٕ ً٩اةمتً ةً
اٍ٨اٳ پىتٍن ٌ تاذیک ٌ ىم چنان اٍ٨اٳ ػؿ ػاظٲ ظٍػ این مٱیتىا میةاوؼ کً این ىمً
] .ةا ٌذٍػ آن،
اظتال٤ات ٍ٨می ػؿ این ٌالیت ؿا پیچیؼه تـ میلافػ [
مّٝالت ٍ٨می کً لتث اظتال٤ات میگـػػ ةیىرت اف ممایٲ کٍچک محٲ اظتال٤ات ةاالی
فمین ،ذایؼاػ یا مٍٍِٜات مـةٍٓ شیحیت ا٤ـاػ ناوی میوٍػ.
یک تن اف التاػان ػانىگاه ػؿ این مٍؿػ چنین میگٍیؼ:

اورتاک کننؼه گان تٍِیض ػاػنؼ کً شٲ ٌ ٍ٤ٲ اینگٍنً ػؿگیـیىا منافٜات ةً ٌیژه
فمانیکً کمی ةً ٨تٲ ؿلیؼه ةاوؼ ،مىکٲ ٌ ٍٔالنی الت .ىـ چنؼ چنین منافٜات ةیىرت
ذنتً مصٱی ػاوتً ٌ الالاً منرـ ةً ػؿگیـی ىای ةقؿگ لیالی منیگـػػ ،اما ةّٝی
اٌ٨ات چنین چیق ٌٍؿت میگیـػ .یک منٍنً چنین ٌِٝیت ػؿگیـی میان اٍ٨اٳ پىتٍن ػؿ
ٌٰمٍاٰی وینؼنؼ میةاوؼ .ػؿگیـیىا میان اٍ٨اٳ ةقؿگ ٌ کٍچک ٌ شتی میان ظانٍاػهىا
فمانی ةً ٌذٍػ آمؼه کً یک گـٌه اف یک ٍ٨ٳ ةً ٌ ٣ٍ٥پٍٰین مصٱی یا مٱی پیٍلتً ٌ
گـٌه ػیگـ ةا معاٰ٥ین ممٱض یکرا میوٍنؼ .ػامنً چنین ػؿگیـیىا میان گـٌهىا گمرتػه
تـ میوٍنؼ ٌ این امـ ا٤ـاػ ؿا ٌا میؼاؿػ تا ٘اىـا ً ةـای شامیت اف ػٌٰت یا گـٌه ىای
معاٰ ٦ممٱض ٌ ػؿ ٌا ٞ٨ةـای مٍئٍنیت ظٍػ الٱصً ةگیـنؼ .ةا ٌذٍػ این ىمً ،ةً گ٥تً
اورتاک کننؼگان ،شتی اگـ چنین ػؿگیـیىا پایان یاةؼ ،یا٤نت یک ؿاه شٲ ػامئی ٌ ٌٱض
آمیق ةً منافٜات ٍ٨می مىکٲ میةاوؼ.
یک تن اف ػکانؼاؿان فن چنین گ٥ت:

نفىغ فیافتمعاؼان و كانىن مکنان :منأ٠ ٪ـةی ا١٤انمتان ،ةً ٌیژه ٌالیت ىـات ،ممٱٍ
اف ؿ٨اةت ىای لیالی میان لیالتمؼاؿان ٨تٱی ٌ ٝ٤ٱی میةاوؼ کً ةً نٍةً ظٍػ ةً
ناّ٨ین ٨انٍن ٌاةمتً ىمتنؼ ٌ ؿیىً ىای وان ةً ػٌؿه ذياػ ةـ میگـػػ .ةً گ٥تً
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اورتاک کننؼگان ،لیالتمؼاؿان ٌ ناّ٨ین ٨ؼؿت ةا ٜنارص ِؼ ػٌٰت ٌ ا٤ـاػ ممٱض ٠یـ
٨انٍنی اؿتتآ ػاؿنؼ ٌ اف نٍ٥ؽ آنيا ةـای وٝٱً ٌؿلاظنت ػؿگیـیىا الت٥اػه میمناینؼ.
اورتاک کننؼگان ػؿ کٲ ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً ةـٌف یک ػؿگیـی کٍچک ػؿ یک لاشً ةً
٨انٍن وکنان مصٱی ٌ منٍٕ٩ی ٤ـٌت میػىؼ تا (ةً گٍنۀ ؿلمی یا ٠یـ ؿلمی) ػؿ
ػٌٰت ةـای ظٍػ ذا ةاف کننؼ چٍن آنيا ظٍػ ػؿ لاشً ٌاشث ٨ؼؿت ٌ اٜتتاؿ انؼ کً
میتٍاننؼ ػؿگیـی ؿا وٝٱً ٌؿ نگيؼانؼ.
یک تن اف مصٍٱین اناث ػانىگاه ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

چنانچً ذام ًٝا١٤انی ةً پیي ػؿ شـکت الت ،این ةافیگـان کً اف ىـد ٌ مـد ػٌؿان
ذياػ ٌ ذنگ ىای ػاظٱی الت٥اػه کـػه ٌ کنرتٌٯ ةّٝی اف لاشات مىعَ ؿا ةً ػلت
آٌؿػنؼ ،اکنٍن لٝی میکننؼ تا اف ٔـی ٪شامیان وان ٌ ةا الت٥اػه اف شٍّؿ ِٝی٦
ػٌٰت نٍ٥ؽ ظٍػ ػؿ این لاشات ؿا ش ٚ٥کننؼ .لیالتمؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿت تاله
میمناینؼ کً شامیان ٌ ٔـ٤ؼاؿان وان پمت ىای ةٱنؼ ؿا ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیت ةً
ػلت آٌؿنؼ کً این امـ ظٍػ ةـ ؿٌنؼ شاکمیت ٨انٍن ٌ مٝا٤یت [اف مرافات] تاجیـ گؾاؿ
میةاوؼ [ةً ؽیٲ مـاذ ًٝوٍػ] .ىامنگٍنً کً آنيا تاله میکننؼ تا نٍ٥ؽ وان ؿا اف ٔـ٧
معتٱ ٦ػؿ ػٌٰت ش ٚ٥مناینؼ ،ةی جتاتی ناوی اف ٌِٝیت مٍذٍػ ػٌٰت ؿا ةً ظًٍٍ ػؿ
لٕض مصٱی ةیىرت تّٝی ٦میمنایؼ ٌ ػؿگیـیىا ؿا ىمچنان وٝٱً ٌؿ تـ میلافػ .نٍ٥ؽ ٌ
شامیت لیالتمؼاؿان ٌ ٨انٍن وکنان اف گـٌه ىای معتٱ ٦مان ٞتاله ىای ٌٱض نیق وؼه
میتٍانؼ.
یک تن اف اّٜای ( )PJSTػؿ فمینً چنین ا٘ياؿ ػاوت:
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ٜالٌه ةـ آن ،اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ فمانیکً ٌٰمٍاالن اف یک ٌٰمٍاٰی ةً ٌٰمٍاٰی
ػیگـ تتؼیٲ وؼه یا ةـکناؿ میوٍنؼ ،آنيا ةـای ٌٰمٍاالن ذؼیؼ مىکالت ؿا ظٱ ٪میکننؼ تا
اٜتامػ مـػٳ نمتت ةً آنيا ؿا اف ةین ةربنؼ .آنيا ىمچنان اػٜا منٍػنؼ کً م٩امات مصٱی ٌ
ٌالیتی ةا کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ اؿتتآ ىمتنؼ ٌ آنيا ػؿ ةؼٯ ظـاب کـػن ٌِٝیت
امنیتی پٍٯ ػؿیا٤ت میکننؼ .ماننؼ ةمیاؿی اف ممایٲ ػیگـ کً اف لٍی اورتاک کننؼگان
مٍؿػ ةصخ ٨ـاؿ گـ٤ت ،مٍٍِٜ ٛامٲ ةٍػن لیالتمؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿت ةـای منافًٜ
ماننؼ لایـ مٍاؿػ یاػ وؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ػؿ ٌالیت ىـات ،مـػٳ ػؿ کٲ مٍاؿػ گمرتػه ؿا ةً
ٜنٍان ا٨ؼامات ٜمٱی تامین ٌٱض کً ٌیژهء این ٌالیت الت ،ونالائی کـػنؼ کً ىؼ ٣آن
ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ اٌٱی ػؿگیـی ةً ومٍٯ ٌٰی نً مصؼٌػ ةً مٍاؿػ ؽیٲ میةاوؼ :اٌالس
ٌ گمرته ؿٌنؼ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ؛ ؿلیؼگی ةً ِ ٦ٝىای شکٍمتؼاؿی ٌ ایراػ ذامًٝء
متتنی ةـ شاکمیت ٨انٍن؛ تٍل٤ ًٝـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی؛ ٌ ذٱٍگیـی اف نٍ٥ؽ
ةیـٌنی ػؿ این ٌالیت .ىـ چنؼ ذٱٍگیـی اف نٍ٥ؽ کىٍؿ ىای ظاؿذی ػؿ این ٌالیت یک
مٍٍِ ٛػؿ لٕض ٌالیت یا ٌٰمٍاٰی نیمت ،ةافٳ الت تا این مٍٍِ ٛؿا ةً ظأـ ػاوت
فیـا مؼاظالت ةیـٌنی اف نعمتین پالغ ىای ةٍػ کً ا٤ـاػ ػؿ گ٥تگٍی مـػٳ ػؿ ىـات اؿائً
کـػنؼ .ةا تٍذً ةً این کً ٌالیت ىـات ػاؿای ػٌ مـف ةین املٱٱی الت ،این مٍٍِ ٛاف
اىمیت ٌیژهء ةـظٍؿػاؿ الت.
اىالذ و گقرتل ؼونع ىلس و ميالزه :اورتاک کننؼگان ىمٍاؿه ةً این نکتً اواؿه منٍػنؼ
کً ؿٌنؼ ٝ٤ٱی ٌٱض کً فیـ ناٳ پـٌلً ٌٱض ٌ مٍاٰصً ذـیان ػاؿػ ػؿ کاؿ اٌٱی اه کً
ىامنا تامین مٍاٰصً ػؿ ٌالیت ىـات الت ،ناکاٳ ةٍػه الت .آنيا اّٜای وٍؿای ٌالیتی
ٌٱض ؿا متيم منٍػنؼ کً ةـای منا ٞ٤ظٍػ یا منا ٞ٤ناّ٨ین ٨انٍن یا لیالتمؼاؿان کاؿ
میکننؼ.
یک تن اف مصٍٱین ػانىگاه ػؿ این اؿتتآ چنین گ٥ت:
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ىـچنؼ ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان این ؿا ةً ػیؼه وک مینگـیمتنؼ کً وٍؿویان لاة٪
کً تا شاٯ ةً ؿٌنؼ ٌٱض پیٍلتً انؼ ٌاٝ٨اً اف ذمٱً معاٰ٥ین ةٍػه یا ا٤ـاػ ممٱض ٜاػی
ىمتنؼ کً ةً ظأـ ةؼلت آٌؿػن منا ٞ٤ماػی ةً این ؿٌنؼ پیٍلتً انؼ ،تٝؼاػ ػیگـ ةً
این ةاٌؿ انؼ کً ٝ٤اٰیت ىای ٝ٤ٱی ؿٌنؼ ٌٱض ٤ـٌت ىای و١ٱی ةؼیٲ ؿا ةـای ا٤ـاػ
پیٍلت وؼه معاٰ٥ین ٤ـاىم نکـػه الت.
یک تن اف ػىا٨ین ػؿ ٌٰمٍاٰی وینؼنؼ چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ناتٍانی ػٌٰت ػؿ ٤ـاىم آٌؿی ٤ـٌت ىای و١ٱی ةؼیٲ ؿا یک چاٰي ػؿ
ةـاةـ ؿٌنؼ ٌٱض ظٍانؼنؼ .ةا آن ىم این یک مٍٍِ ٛميم ةٍػه کً ةا امکانات ةقؿگرت
ا٨تٍاػی رشایٖ ذنگ اؿتتآ ػاؿػ .امکانت ا٨تٍاػی ةیىرت نً تنيا اف ٜؼٳ ؿذٍ ٛػٌةاؿه
ذنگرٍیان ةً ذتيات ذنگ أمینان میػىؼ ةٱکً ٜؼٳ پیٍلنت لایـ ا٤ـاػ ةً گـٌه
معاٰ ٦ؿا نیق تّمین میکنؼ.
ؿٌنؼ ٌٱض نیافمنؼ و٥ا٤یت ػؿ متاٳ لٍٕس ةً ومٍٯ پـٌلً التعؼاٳ ا٤ـاػ منالث ٌ
ةیٕـ ٣میةاوؼ .اورتاک کننؼگان نیق گقیني اّٜای وٍؿای مٱی ٌ ٌالیتی ٌٱض ؿا مٍؿػ
پـلي ٨ـاؿ ػاػنؼ ٌ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةـظی اف این ا٤ـاػ ػومنان ٨ؼیمی ٔاٰتان ةٍػه یا
ىیچ گٍنً ؿٌاةٖ ةا آنيا نؼاؿنؼ تا اف ٔـی ٪آن پیاٳ ٌٱض ؿا ةً معاٰ٥ین ةـلاننؼ.
اورتاک کننؼگان ایکً ػؿ ىـات ةا آنيا مىٍؿت ٌٍؿت گـ٤ت ةً ٌٍؿت مىرتک پیىنياػ
منٍػنؼ کً اف مالىا ٌ ؿىربان مؾىتی ةـای اؿلاٯ پیاٳ ٌٱض ةً معاٰ٥ین الت٥اػه ٌٍؿت
گیـػ .ػؿ ٜین فمان ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً نیاف الت تا ذام ًٝمؼنی،
فنان ٌ گـٌه ىای فنان یکرا ةا مـاکق ػینی کاؿ کننؼ تا پیاٳ ٌٱض ٌ ىم چنان آمٍفه ٌ
انکىا ٣ػؿاف مؼت ؿا تتٱی ٢مناینؼ.
یک تن اف فنان ٌ٥اکاؿ منقٯ چنین گ٥ت:
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ةناةـ این ،مـػٳ ىـات ةً این نٙـ انؼ کً متامی ا٨ىاؿ ذام ًٝةایؼ ػؿ شامیت اف ؿٌنؼ
ٌٱض ن٩ي ػاوتً ةاونؼٜ .ٱی اٰـ٠م آن ،این ممئٍٰیت ػٌٰت ا١٤انمتان الت تا ؿاىی
منالث ؿا ٔـس منایؼ تا متامی این ٌؼاىا ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰصً ةافتاب یاةنؼٌ ،
أمینان شاٌٲ گـػػ کً متامی ا٨ىاؿ ذام ًٝةً ومٍٯ فنان ٌ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ػؿ
آن اورتاک ػاؿنؼ.
یک تن اف ةقؿگان چنین گ٥ت:

گقرتل رضىؼ مىثؽ ظولت و راکمیت كانىن :یکی اف ػیؼگاه ىای مىرتک ػیگـ نقػ
اورتاک کننؼگان نیاف ةـ گمرته شٍّؿ مٍجـ ػٌٰت ٌ تامین شاکمیت ٨انٍن ػؿ رس تارس
ٌالیت ةٍػ .اورتاک کننؼگان اکرثاً یاػ آٌؿ وؼنؼ کً گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ا٤ـاػ ةا
نٍ٥ؽ ػؿ نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ؿلمی ٌ تن٥یؾ ٨انٍن اف مقیت مٝا٤یت [اف مرافات]
ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ .ب آنيا اواؿه منٍػنؼ کً گـٌه ىای معتٱ ٦ػؿ اذـاات ؿلمی وان ػؿ
ػاظٲ نٙاٳ یا ػؿ تىکیالت پٍٰین مٕاة ٪منا ٞ٤وعٍی یا ٍ٨می ظٍػ کاؿ میکننؼ .آنيا
ىمچنان اف ٜؼٳ شٍّؿ مٍجـ ػٌٰت ػؿ ةمیاؿی اف لاشات این ٌالیت یاػ منٍػنؼ .ةّٝیىا
اف ا٨ؼامات پٍٰین مصٱی ا١٤ان واکی ةٍػه ٌ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً آنيا نً تنيا ػؿگیـی ؿا
ظامٍه منیلافنؼ ةٱکً آن ؿا وٝٱً ٌؿتـ میلافنؼ .ةاٌؿ مىرتک ػیگـ این ةٍػ کً ٤ماػ
اػاؿی ػؿ متاٳ لٍٕس ذامٌ ًٝذٍػ ػاؿػ ٌ ،ؿیىً کن لاظنت آن ةـای شٍٍٯ أمینان اف
کنرتٌٯ مٍجـ ػٌٰت الفٳ میةاوؼ کً این ةً نٍةً ظٍػ ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ ةّٝی ػؿگیـیىا
مماٜؼ ٌا ٞ٨ظٍاىؼ وؼ.
یکنت اف مصٍٱین فن ػانىگاه ػؿ فمینً چنین گ٥ت:
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ػؿ ٌِٝیت ایکً مـػٳ اف ٤ماػ مٍذٍػ ػؿ ػٌٰت وکایت میکننؼ ،ذای تٝرث نیمت کً
ةـظی اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ ؿژیم ٔاٰتان نٙـ محتت ػاوتً ٌ اػٜا کـػنؼ کً ػؿ آن
فمان شؼ ا٨ٲ ٌٱض ٌذٍػ ػاوت ٌ ٨انٍن ةً ٍٔؿ مٍجـ تٕتی ٪میگـػیؼ .یک فنؼانی ػؿ
فنؼان مـکقی ٌالیت ىـات کً اٌ ًال اف ٌالیت ٤اؿیاب الت ،چنین گ٥ت:

مٍٍِ٤ ٛماػ ٌ شماةؼىی تنيا ػؿ مصاکم ٌ اػاؿات شکٍمت مصٱی مٍؿػ ةصخ نگـ٤ت.
مـػٳ ىمچنان یاػ آٌؿ وؼنؼ کً مٍٍِ ٛةیٕـ٤ی ةایؼ ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض نیق تّمین وٍػ .ىـ
چنؼ مـػٳ ظٍاىان ٌٱض ةا م٥يٍٳ ةٍػنؼ کً ةتٍانؼ معاٰ٥ین ممٱض ؿا ةً پـٌلً ٌٱض ةاف
گـػانؼ ،آنيا ةً نیاف ةـ ش٥ا٘ت ش٨ ٧ٍ٩ـةانیان نیق تاکیؼ منٍػنؼ .اورتاک کننؼگان یاػ آٌؿ
وؼنؼ کً معاٰ٥ین ممٱض ةـگىتً ةً پـٌلً ٌٱض نً مٍؿػ پیگـػ ٜؼٰی ٨ـاؿ گـ٤تنؼ ٌ نً
مصکٍٳ ةً ذـایم وؼه انؼ کً ػؿ فمانی معاٰ٥ت مـتکث وؼنؼ ٌ ػؿ این ٜـًٌ یک نٍٛ
مٝا٤یت ٜمٍمی ٌذٍػ ػاؿػ .ةا ػؿ نٙـ ػاوت اینکً ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ٤ماػ
اػاؿیٜ ،ؼٳ کنرتٌٯ ػٌٰت ٌ ،مٝا٤یت [اف مرافات] ؿا ةً ٜنٍان ٍٜامٲ مناف ًٜیاػ منٍػنؼ،
آنيا ىمچنان اٌالس نٙاٳ ،ؿیىً کن لافی ٤ماػ ٌ ،تٍ٩یت تن٥یؾ ٨انٍن ؿا ػؿ امـ تامین
ٌٱض ميم ػانمتنؼ.
ػؿ ذـیان پـٌلً نٙـ ظٍاىی ،یک تن اف ةقؿگان ػؿ فمینً چنین ا٘ياؿ منٍػ:

اورتاک کننؼگان ةیىرت ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً ػٌٰت ةایؼ ةـ چاٰي ىای کً مـػٳ ٜاػی
ىـات ةا آنيا مٍاذً الت تٍذً منٍػه ٌ ػیؼگاه ىای مـػٳ ؿا ػؿ ٔـس ةـنامً ىای
انکىا٤ی ٌ ٌٱض مؼ نٙـ گیـػ .ةً ٩ٜؼه آنان ،یک شکٍمت مٍجـ نً تنيا ظؼمات ظٍب ؿا
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اؿائً کـػه ٌ اف آن نٙاؿت میمنایؼ ةٱکً ةً نیافمنؼی ىای ويـٌنؼان نیق ؿلیؼگی میکنؼ
چنانچً یکنت اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی گؾؿه گ٥ت:

گقرتل فؽىت های آمىؾمی و اكتياظی :ػؿ متاٳ ذـیان ةصخ ىای ٌٍؿت گـ٤تً ،مـػٳ
ا٘ياؿ منٍػنؼ کً نتٍػ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ مٝاؿ ٣ةا کی٥یت ٜامٲ اٌٱی ناؿِایتی
معاٰ٥ین میةاوؼ .مـػٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝتاکیؼ منٍػنؼ کً ٤ـٌت ىای ةیىرت ػؿ
اظتیاؿ مـػٳ ٨ـاؿ گیـػ تا فنؼگی آؿاٳ ٌ اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی مـ ً٤ؿا لپـی کـػه ٌ ةتٍاننؼ
ةاالی معاٰ٥ین ٤ای ٪آینؼ.
یکنت اف التاػان ػانىگاه ىـات ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا پـٌژہ ىای فیـةنائی ماننؼ پـٌژہ ىای ذاػه ىا ،پٲ
ىا ،واىـاه ىا ،ةنؼ ىا ٌ ،لیمتم ىای آةیاؿی ؿا ةً ىؼ ٣انکىا ٣مٝیىت ٌ انکىا٣
ا٨تٍاػی ػؿ ٌالیت ا٤قایي تٍل ًٝػىؼ .ةا تٍذً ةً نتٍػ ٤ـٌت ىای کاؿی ٌ اینکً
ٝ٤اٰیت ىای تراؿتی ٌ ٤اةـیکات ػؿ پاؿک ىای ٌنٝتی ىـات ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ىمچنان ةا
ػؿ نٙـ ػاوت کاىي ػؿ رسمایً گؾاؿی ظاؿذی ،اورتا کننؼگان رضٌؿت ةـ انکىاٌ ٣نایٞ
مصٱی ؿا اشماك منٍػه ٌ ةـ ن٩ي ػٌٰت ػؿ ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی تاکیؼ منٍػنؼ.
یک کاؿمنؼ ( )PJSTچنین گ٥ت:

ىامنٍٕؿیکً ػؿ  ٧ٍ٤ؽکـ گـػیؼ ،اورتاک کننؼگان أمینان اف مٍذٍػیت ؿاه ىای ةؼیٲ
ةـای پیٍلنت وٍؿویان ةا معاٰ٥ین ٌ اینکً وٍؿویان مؼ٠م وؼه ةً ؿٌنؼ ٌٱض انگیقه ماٰی
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ةـای ةافگىت ةً ذنگ نؼاؿنؼ ،ؿا ٌاةمتً ةً انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ ػلرتلی ةً ٤ـٌت ىای
و١ٱی میػاننؼ .ةً ةاٌؿ اورتاک کننؼگان ،جتات آینؼه ٌاةمتً ةً گمرته شٍّؿ ػٌٰت ػؿ
ٌٰمٍاٰی ىا ،تص ٪٩انکىا ٣ػؿ منأ ٪ؿٌلتائی ٌ ،ةيتٍػ کی٥یت ٌ ٨اةٲ ػلرتك ةٍػن
٤ـٌت ىای آمٍفوی اؿتتآ ػاؿػ.
یک تن اف ةقؿگان ػؿ ٌٰمٍاٰی گؾؿه ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان اواؿه منٍػنؼ کً ىـ چنؼ تٝؼاػ فیاػ ذٍانان ٰیمانن (٤اؿ ٟػانىگاه)
ةیکاؿ ىمتنؼ ،پمت ىای ػٌٰتی اکرثا ً تٍلٖ ا٤ـاػ ةیمٍاػ ٌ ةً الاك ؿٌاةٖ او١اٯ
میوٍنؼٜ .الٌه ةـ گمرته ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ آمٍفوی ،آنيا ىچنان اف ػٌٰت
ظٍالتنؼ تا ػؿ التعؼاٳ ا٤ـاػ و٥ا٤یت ةیىرت ؿا تامین مناینؼ.
ةؽكؽاؼ مخعظ ؼواةغ ةین امللل :اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ منٍػنؼ کً ذام ًٝةین املٱٱی
میتٍانؼ ػؿ ذٱٍگیـی اف مؼاظالت ٌ نٍ٥ؽ کىٍؿ ىای ىممایً ػؿ امٍؿ ػاظٱی ا١٤انمتان
کمک مناینؼ .انتٙاؿ آنيا اف مٱٲ متصؼ این الت تا ػؿ پایان ػاػن ةً مّٝالت ػاظٱی ٌ
مؼاظٱً کىٍؿ ىای ىممایً کمک منایؼ ٌ اف ػٌٰت ا١٤انمتان نیق ظٍالتنؼ تا ا٨ؼاماتی ؿا
ػؿ این لٕض اتعاؽ منایؼ .آنيا اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ؿا ػؿ ا١٤انمتان
ا٤قایي ػىؼ تا ذٍانان ىـاتی مرتٍؿ نىٍنؼ ةـای کاؿ ةً ایـان ل٥ـ کننؼ کً اکرث آنيا ػؿ
شاٰی ةً ٌٔن ةـ میگـػنؼ کً مٝتاػ ةً تـیاک میةاونؼ.
ػؿ ىمین شاٯ ،آنيا امّاء تٍا٩٤ات امنیتی ػٌٰت ةا آیما ٌ ٣کىٍؿ ىای ٠ـةی ؿا
معاٰ٥ت ظٍالت ىممایگان ا١٤انمتان ظٍانؼنؼ .یک تن اف اّٜای ( )PJSTچنین گ٥ت:
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ٜالٌه ةـ ممایٲ الرتاتیژیک ،اورتاک کننؼگان اف ػٌٰت ت٩اِا منٍػنؼ تا امنیت مـفىا ؿا
ةیىرت تامین منایؼ .ةً ةاٌؿ آنانٌ ،الیت ىـات کً ةا ایـان مـف مىرتک ػاوتً ٌ ةا لایـ
ن٩آ کىٍؿ ػؿ اؿتتآ الت ،مىعٍاً اف اجـ مؼاظالت آن ٔـ ٣مـفىا متاجـ میگـػػ.
یک ةـفگ وٍؿا اف ٌٰمٍاٰی کٍىمان چنین پیىنياػ منٍػ:

اورتاک کننؼگان ىمچنان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً کىٍؿ ىای ىممایً اف نتٍػ ٌشؼت مٱی ػؿ
ا١٤انمتان لٍء الت٥اػه میکننؼ .آنيا اف ػٌٰت ت٩اِا منٍػنؼ تا ػؿ این ؿالتا ا٨ؼامات ؿا
ؿٌی ػلت گـ٤تً تا أمینان شاٌٲ گـػػ کً کىٍؿ ىای ىممایً اف اظتال٤ات ٍ٨می ػؿ
کىٍؿ الت٥اػه منیکننؼ .ػؿ ِمن ،آنيا ةـ ىـ چً ممٱکی تـ وؼن نیـٌىای امنیتی مٱی
ا١٤ان تاکیؼ منٍػنؼ .یکنت اف ةاونؼگان ٌٰمٍاٰی ٍ٠ؿیان ػؿ فمینً چنین گ٥ت:

ةا آنکً ػؿگیـیىا ػؿ کىٍؿ ػاؿای ٍٜامٲ مصٱی معتٱ ٦میةاوؼ ،اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً ٌِٝیت مصٱی ةً ةافیگـان ةیـٌنی ٤ـٌت میػىؼ تا اف این ٌِٝیت ةً نٞ٥
ظٍػ وان الت٥اػه مناینؼ.
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 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ ذـیان پـٌلً نٙـ ظٍاىی ػؿ ٌالیت ىـات ،مـػٳ پیىنياػات ؽیٲ ؿا ةً ىؼ ٣ليیم
لاظنت ػٌٰتٝ٤ ،االن ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ گ٥تگٍی لافنؼه پیـامٍن ؿلیؼگی ةً
ٍٜامٲ اٌٱی ػؿگیـیىا ػؿ ٌالیت ىـات اؿائً منٍػنؼ:
تلىیت اىالرات و همه ممىل معن پؽوفه ىلس و ميالزه )1( :اٌالشات ػؿ پـٌلً
ٌالیتی ٌٱض ؿٌی ػلت گـ٤تً وٍػ تا أمینان شاٌٲ وٍػ کً ا٤ـاػ ایکً ػؿ تص ٪٩پـٌلً
ٌٱض ٨ـاؿ ػاؿنؼ اف مؼاظً لیالی ٌ یا متایٲ ةً یک ذانث ٜاؿی ةاونؼ؛ ( )2ةقؿگان ٍ٨می،
مال ى اٜ ،ٱامی ػینی ٌ اّٜای وٍؿای انکىا ٣مصٲ ةـای شامیت اف ؿٌنؼ ٌٱض ةمیز
وٍنؼ تا ػؿ پـٌلً ٌٱض اف ٔـی ٪ػاػ ظٍاىی ليیم گـػنؼ؛ (٤ )3ـاىم آٌؿی فمینً ةـای
مـػٳ تا ذنتي ىمگانی ؿا ػؿ ىمکاؿی ةا ػٌٰت ةـای شامیت اف ٌٱض آ٠اف مناینؼ ٌ این
التمـاؿ این ذنتي ؿا ش ٚ٥کننؼ؛
تلىیت نهاظ های ظولتی و راکمیت كانىن )1( :متاؿفه مٍجـ ٜٱیً ٤ماػ ٌ نٍ٥ؽ گـٌه ىای
ما٤یائی ٌ ػالالن ٨ؼؿت ٌٍؿت گیـػ؛ ( )2ذٱٍ گیـی افٍ٨ٳ پـلتی ٌ ذانتؼاؿی ةً الاك نژاػ
ٌ منمٍب ةٍػن ةً یک ٍ٨ٳ ةایؼ اف میان ةـػاوتً وٍنؼ ٌ متعٱ٥ین ةایؼ اف لٍی ػٌٰت مٍؿػ
مرافات ٨ـاؿ گیـنؼ؛ ( )3شٍٍٯ أمینان اف اینکً متاٳ کاؿمنؼان ػٌٰت ػؿ ىمً لٍٕس اف
تٝٱیامت ٌ وایمتگی ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ اینکً ةی تٝٱیم ذای وان ؿا ػؿ ػٌٰت ةً ا١٤ان ىای
تٝٱیم یا٤تً ةمپاؿنؼ؛ ( )4شاکمیت ٨انٍن تٕتی ٌ ٪تٍ٩یت گـػػ؛ مٝا٤یت [اف مرافات] ػؿ
ذـایم لنگین پایان ػاػه وٍػ؛ ٌ "٤ـىنگ مٝا٤یت" اف ةین ةـػه وٍػ؛ ( )5ظٱ ٞلالس ٌ
اینکً الٱصً اف نقػ ا٤ـاػ گـٌه ىای ٠یـ ممئٍٯ ذم ٞآٌؿی گـػػ؛ ( )6اف تٍفیٜ ٞاػالنً
٨ؼؿت ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی أمینان شاٌٲ گـػػ؛ ( )7شٍٍٯ أمینان اف تامین مرؼػ ؿٌاةٖ
میان مـػٳ ٌ ػٌٰت ةً ىؼ ٣شٍٍٯ أمینان اف اینکً ةً مـػٳ ةً ٜنٍان اویاء نً ةٱکً ةً
محاةً ويـٌنؼ نگـیمتً وٍػ؛
اؼتلای انکناف اكتياظی و احتامعی٤ )1( :ـٌت ىای و١ٱی ةـای مـػٳ مصٲ ػؿ نٙـ
گـ٤تً وؼه تا آنيا مرتٍؿ ةً پیٍلنت یا شامیت اف معاٰ٥ین ممٱض نىٍنؼ؛ ( )2ػٌٰت ةایؼ
ؿٌی پـٌژہ ىای فیـةنائی متـکق کنؼ تا ةً ٌلیٱً آن ٌٰمٍاٰی ىای ػٌؿ ػلت ةا ىم ٌٌٲ
منٍػه ٌ فمینً کاؿ ؿا ةـای تٝؼاػ فیاػ مـػٳ مصٲ ٤ـاىم لافػ؛ ( )3اف مناةٔ ٞتیٝی
ا١٤انمتان (ؽٜاٯ ،گاف ،مناة ٞمٝؼنی) ش٥ا٘ت ٌ ةيـه گیـی ػؿلت ٌٍؿت گـ٤تً ٌ
أمینان شاٌٲ گـػػ کً اف آنيا ػؿ ػاظٲ ا١٤انمتان الت٥اػه ٌٍؿت میگیـػ؛ ( )4ذامًٝ
ذيانی ةایؼ ؿٌی اؿت٩ای ٘ـ٤یت ىای لاظتاؿی ،تٍ٩یت آمٍفه ،شامیت اف فؿاٜت ٌ ایراػ
٤ـٌت ىای کاؿی متـکق منایؼ؛
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اؼتلای رلىق ةنـؽ )1( :لٕض آگاىی مـػٳ ةً ومٍٯ آنا نیکً ػؿ منأ ٪ؿٌلتایی فنؼه
گی میکننؼ پیـامٍن ممایٲ معتٱ ٦لیالی ٌ اذتامٜی ةً ومٍٯ ش ٧ٍ٩ةرشی وان اف
ٔـی ٪ؿلانً ىا ،لیمیناؿ ىاٌ ،ؿکىاپ ىا.
حلى گیؽی اؾ معاصله کنىؼ های همقایه )1( :پاٰیمی ظٍب ٌ و٥ا ٣ةـای مٝامٱً ةا
ذام ًٝذيانی ةً ومٍٯ کىٍؿ ىای ىممایً ٔـس گـػػ؛ ( )2اف مؼاظٱً کىٍؿ ىای
ىممایً ػؿ امٍؿات ػاظٱی ا١٤انمتان ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آیؼ؛
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض اؿایً کننؼه ظالًٌ نکات ٌ نٙـیات ميم متاشخ گـٌىی،
مٍاشتً ىا ٌ ،نٙـ لنری ىایی میتاوؼ کً ػؿ ذـیان پـٌلً مىٍؿه ةا  143ن٥ـ اف
ويـٌنؼان ا١٤ان (ت٩ـیتا ٤ 2۱یٍؼ فنان) ػؿ ٌالیت ٤ـاه ٌٍؿت گـ٤تً الت .اورتاک
کننؼگان متىکٲ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝةىمٍٯ کاؿمنؼان ظؼمات ٜامً،متن٥ؾین،
فاؿٜین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامء ٌ ،ذنگرٍیان ایکً ةً پـٌلً مٍاٰصً
پیٍلتً انؼ ؿا ػؿ ةـ میگیـػ.
مىٍؿت ظٍاىیىا ةً محاةً ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن ٌٱض
(کً ةٝؼ اف این ػؿ این لنؼ گ٥تگٍ یاػ میگـػػ) تٍلٖ  11نياػ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ
ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةـای مىٍؿت ةا ةیىرت اف  45۱۱تن ا١٤انان ٜاػی ةا این ػیؼگاه کً
 34ن٩ىً مصٱی ةـای ٌٱض ؿا انکىا ٣ػىؼ ؿٌی ػلت گـ٤تً وؼ.
این ن٥ىً ؿاه ةـای ٌٱض ةـ آن الت تا اؿایً کننؼه ترقیً ٌ تصٱیٲ ذامٍٜ ٞامٲ منافٜات
ٌ تىعیَ ؿاه شٱيای مٱمٍك ٌ منالث ةـای کمک ػؿ التصکاٳ ٌ تؼاٌٳ ٌٱض ٌ جتات ػؿ
ٌالیت ٤ـاه ةاوؼ.

 .2معلىمات والیتی
ٌالیت ٤ـاه ػاؿای ةیي اف  48۱۱۱کیٱٍ مرت مـة ٞةٍػه ٌ چياؿمین ٌالیت ةقؿگ اف شیخ
اؿاِی ػؿ ا١٤انمتان میتاوؼکً ىـات ػؿ وامٯٍ٠ ،ؿ ػؿ رش ،٧نیمـٌف ػؿ ذنٍب ،ىٱمنؼ
ػؿ ذنٍب رش ٌ ،٧ایـان ػؿ ٠ـب آن مٍٝ٨یت ػاؿػ .ةا این ٰصاٌٗ ،الیت ٤ـاه منصیخ یک
ػىٱیق متٍٲ کننؼه منأ ٪ذنٍب ٌ وامٯ ا١٤انمتان پنؼاوتً میىٍػ.
ٌالیت ٤ـاه ػاؿای ٌ 11اشؼ اػاؿی میتاوؼ کً وامٲ ةاالةٱٍک ،ظاک ل٥یؼ ػؿ وامٯ ،ويـ
٤ـاه ةٝنٍان مـکق ٌ ةکٍا ػؿ ذنٍب ٨ٱ ًٝکاه ٌ ویث کٍه ػؿ ٠ـب ،اله ٌ ذٍین ػؿ
ذنٍب ٠ـب ٌ پىت ؿٌػ ػؿ مـکق مٍٝ٨یت ػاؿنؼ.نٍ٥ك ت٩ـیتی ٌالیت ةین  8۱۱۱۱۱تا
 1۱۱۱۱۱۱میتاوؼ کً  %9۱آن ػؿ ٨ـیً ذات ٌ ٌٰمٍاٰیىا فنؼگی میکننؼٰ .مانيای پىتٍ
ٌ ػؿی کاؿةـػ ػاؿنؼ کً ػؿی ةً ٌٍؿت ٜمؼه ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ٌ ٌٰمٍاٰیيای ٠ـةی ٌ
پىتٍ ةیىرت ػؿ ٌٰمٍاٰیيای رش٨ی ةکاؿ میؿٌػ.
گ٥تً میىٍػ کً پىتٍنيا  %75نٍ٥ك ؿا تىکیٲ میؼىنؼ کً اکرثیت آنان مـةٍٓ ةً ٍ٨ٳ
نٍؿفایی کً کً آن نیق ػاؿای  15واظً انؼ ،میتاوؼ ٌ لپن اٍ٨اٳ ةاؿکقیٜ ،ٱیقی ٌ ،متتا٨ی
ؿا اٍ٨اٳ تاذیک کً ت٩ـیتا  ٌ %1۱ایٱتا ،مٍ١ٯ ،ةٱٍچ ٌ ،لاػات میتاونؼ ،تىکیٲ میؼىؼ.195
 195متاٳ اؿ٨اٳ اؿائً وؼه ت٩ـیتی ةٍػه ٌ الاك مٕاٰٝاتی ٜٱمی ػؿ ٤ـاه نؼاؿػ.
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ٌالیت ٤ـاه ػاؿای یک تٝؼاػ مـػمان کٍچی نیق ةٍػه کً ةنا ةً ٍٍ٤ٯ تٝؼاػوان مت١یـ
میتاوؼ .ةـا لاك مٝٱٍمات ؿیالت اٍ٨اٳ ٌ ٨تایٲ ػؿ تاةمتان تٝؼاػ آنان تا 11۱۱۱۱
میؿلؼ کً اکرث آنان ةً ٌٰمٍاٰیيای پىت کٍه ٌ اناؿ ػؿه میـٌنؼ.
ةـ الاك مٝٱٍمات ت٩ـیتی ةیي اؿ  1۱۱۱۱۱اف مـػٳ ٤ـاه ٝ٤ال منصیخ کاؿگـان مياذـ ػؿ
ایـان فنؼگی میکننؼ ٌ تٝؼاػی نیق ػؿ ىـات ذائیکً ٤ـٌتيای ا٨تٍاػی ةیىرتی ٌذٍػ
ػاؿػ ؿ٤تً انؼ.

 .3تزلیل مناؾعات :نىعیت و عىامل آن
انىاع مناؾعات :ػؿ ذـیان متاشخ گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ٔیٌ ٦لیٝی اف انٍاٛ
منافٜات ؿا کً ػاؿای تتٝات معـب ةـ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ انکىا ٣ػؿ ٌالیت ػاؿنؼ ؿا ةـ
ومـػنؼ .منافٜ ًٜمؼه کً ػؿ ذـیان الت ٤ی ماةین نیـٌ ىای معاٰ ٦ممٱض ةً ؿىربی
ٔاٰتان ٌ نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت کً ةٝؼ اف تىکیٲ ػٌٰت ذؼیؼ ا١٤انمتان ا٠اف وؼ،
میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ٩ٜیؼه ػاوتنؼ کً مناف ًٜػٌ ٔـ ،٣ػیگـ منافٜات ٌ مىکالت ؿا
محٲ منافٜات ٍ٨می ،گـٌه ىای ما٤یایی ٌ ذـایم لافمان یا٤تً ٌ آنياییکً پٍٰین مصٱی ػؿ
آنيا ػظیٲ میتاوؼ ؿا نیق ةٍذٍػ آٌؿػه الت.
ةيـ شاٯ ،ميمرتین نٍ ٛمناف ًٜکً تٍلٖ اورتاک کننؼه گان ونالایی وؼ ٌ ػؿ ةاال ةً آن
اواؿه ٌٍؿت گـ٤ت مناف٤ ًٜی ماةین نیـٌىای وٍؿوی ةً ؿىربی ٔاٰتان ٌ نیـٌ ىای
ممٱض ػٌٰتی میتاوؼ.

رشایٖ امنیتی ػؿ ٌالیت ٤ـاه ةا ظـاب وؼن ٌِ ٞػؿ یک ةعي آن ٌ تتٝات آن ػؿ ةعي
ػیگـ ػؿ نٍلان میةاوؼ .این ةنا ةـ ت١ییـ ػؿ ٍٜامٲ آن ةً ومٍٯ ٤ـاىم ةٍػن الٱصً ٌ
شٍّؿ ػٌٰت ةعًٍٍ نیـٌىای ممٱض ػٌٰتی ػؿ یک منٕ ً٩میةاوؼ .یکی اف اّٜای
ذنتي ظٍاىـان ةا نگـانی چنین گ٥ت:
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ػؿ ةّٝی اف منأ٤ ٪ـاه ،ؿ٨اةتيای وعٍی نٍ ٛػیگـی اف مناف ًٜؿا ةٍذٍػ آٌؿػه٨ٌ .تی
ا٤ـاػ ةنا ةً مٍذٍػیت ؿ٨اةتيای پیىینً ظٍػ ةا ػیگـان ػاؿای مٍ ٦٨ػٌٰتی میوٍنؼ،
ؿ٨تای آنان متامیٲ ةً ذٱث شامیت اف وٍؿویان میگـػنؼ .کمانیکً ػؿ مٍ ٦٨ػٌٰتی ٨ـاؿ
ػاؿنؼ ممکن کً متاػؿت ةً تٍ٨ی٥يای ظٍػرسانً ،آفاؿ ٌ اؽیت ٌ ،تيؼیؼ ٌ تعٍی ٦ؿ٨تای
ظٍػ ،مناینؼ ٌ کمانیکً تصت شامیت وٍؿویان میتاونؼ متاػؿت ةً اظتٕا ،٣تيؼیؼٌ
تعٍی ،٦ا٤ـاػ ،کاؿگؾاؿی ماین ٌ ػؿ ةّٝی مٍاؿػ شمالت پاتکی ٜٱیً ؿ٨تایىان مناینؼ کً
لتث ةٍذٍػ آٌؿػ ن ٌِٝیت مىکٍک ٌ ٠یـ ٨اةٲ ػؿکی اف مناف ٌ ًٜػیگـ التاب ؿنز ٌ
ػؿػ ا٤ـاػ مٱکی میگـػػ.
ػؿ ةّٝی منأٌ ٪الیت ،گـٌه ىای ما٤یای مٍاػ معؼؿ نیق ةٍذٍػ آٌؿػنؼه منافٜات انؼ ٌ
ةا ٌذٍػ آن کً پؼیؼه ذؼیؼ منیةاونؼ اما ةا ػؿ نٙـ ػاوت کاىي ٌ اف ػلت ػاػن کنرتٯ
ػٌٰت ػؿ ةّٝی اف این منأ ٪ةاٜخ ؿوؼ ٌ ٝ٤اٰیت این گـٌ پيای ما٤یایی گـػیؼه الت.
مـػٳ اػٜا ػاوتنؼ کً گـٌه ىای ما٤یایی ةا الت٥اػه اف رشایٖ ٌ اٌِا ٛةٍذٍػ آمؼه ةً نٞ٥
ظٍػوان تٍلٖ شامیت اف گـٌه ىای وٍؿوی ةا اؿایً کمکيای ٍٰژلتیکی ٌ ماٰی ٌ ػؿ
 ٍُٜةا ةيـه گیـی اف تٍان مصاٙ٤تی آنان ػؿ اؿلاٯ ٕ٨اؿىای مٍاػ معؼؿ ػؿ مـفىا ٌ
مصاٙ٤ت مقاؿ ٛکىت تـیاک ٜمٲ مینامینؼکً این ممئٱً ةاٜخ ا٤قایي تٍان وٍؿویان ٌ
نیق منرـ ةً ا٤قایي ةی جتاتی ٌ ٜؼٳ امنیت وؼه الت .اورتاک کننؼگان ةا ةیان اینکً این
ممئٱً منصیخ یک ةصـان ٜمؼه ةٍػه کً ػؿ آن وٍؿویان ةعأـ ٜؼٳ شٍّؿ ػٌٰت ػؿ
ٌٰمٍاٰیيا ٌ ةيـه گیـی اف کمکيای ماٰی گـٌه ىای ما٤یایی٨ ،ؼؿت ظٍیي ؿا ا٤قایي
میػىنؼٍٔ .ؿیکً ةً آن اواؿه ٌٍؿت گـ٤ت ،کىت کٍکناؿ ةاٜخ ا٤قایي تٍان ٌ انـژی
وٍؿویان ػؿ منٕ ً٩گـػیؼه الت ٍٔؿیکً ػٌٰت ىیچ ةـنامً ؿٌونی ةـای امصاء آن ػؿ
ػلت نؼاؿػ .ػؿ منأ٩یکً کٍکناؿ ةٍٕؿ ٌلی ٞتصت کىت ٨ـاؿ ػاؿػ محٲ ٌٰمٍاٰیيای ةکٍا ٌ
ةاال ةٱٍکٔ ،اٰتان مقاؿ ٛکىت وؼه ؿا اف تعـیث مصاٙ٤ت میمناینؼ .اما ػؿ منأ٩یکً تصت
اػاؿه کامٲ ٌ یا ٨ممی ػٌٰت میةاوؼ ،فاؿٜین ظٍؿػ ٌ کٍچک ةعي ةمیاؿ کمی اف کٍکناؿ
ؿا میکاؿنؼ ٌ ػٌٰت نیق ػؿ اف ةین ةـػن آن ػؿ ٍ٤ٲ ةـػاوت تاله میمنایؼ .کؼاٳ کىت
ذایگقین ٌ یا ةؼیٲ نیق ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ٜمٱکـػ ػٌٰت ةاٜخ اف ةین ةـػن ػؿآمؼ آنان میىٍػ.
میقان ػظیٲ ةٍػن ٍٜامٲ ٍ٨می ػؿ ةٍذٍػ آٌؿػن منافٜات ةمتگی ةً ظٍػ ٌٰمٍاٰی،
تاؿیعچً ٌ ؿٌاةٖ ٍ٨می ػؿ آن ٌ ،لاظتاؿ وکٲ گیـی ٨ؼؿت مصٱی آن ػاؿػ .آین ممئٱً
ناوی اف میقان کمث شامیتٍٜ ،امٲ متٝؼػ محٲ مناة ٞمٍذٍػ ػؿ ػلرتك ٌ ،میقان ةيـه
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گیـی آن تٍلٖ ٍٜامٲ متتٝؼػ ٌ آن ىم ةً الاك منا٨ىات گؾوتً کً تا ىنٍف ػٌاٳ ػاؿنؼ
میةاوؼ .یکی اف منت٥ؾین ٌٰمٍاٰی ةاالةٱٍک چنین گ٥ت:

اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ػؿ ٌٰمٍاٰی ةاال ةٱٍک منافٜات ٍ٨می ةیىرت ةـ
مصٍؿ ٨ؼؿت ٔٱتی ةـمـػٳ مصٱی ٌ اٍ٨اٳ ؿ٨یث ػؿشاٯ چـظي الت .این ٨ؼؿت میتٍانؼ ةا
نٍ٥ؽ ػؿ اػاؿات ػٌٰتی ٌ یا کمث شامیت وٍؿویان ةا الت٥اػه اف گـٌه ىای ما٤یایی کً
ػؿ لٍٕس مصٱی مٕـس میتاوؼٜ ،مٱی وٍػ.
ةا این ٌذٍػٍٜ ،امٱی ػیگـ نیق ىمت کً تىؼیؼ کننؼه منافٜات ػؿ لٕض ٌالیت میتاوؼ.
یکی اف آنيا کً تٍلٖ اورتاک کننؼگان اواؿه وؼ ٜؼٳ جتات لیالی ػؿ مـکق ٌ پایین ةٍػن
لٕض لٍاػ ػؿ منأ ٪مصٱی میتاوؼ .مٍذٍػیت این ظالء ىا ،تٍلٖ تٝؼاػی اف ٍٜامٲ ػؿ
منافٜات مٍؿػ لٍء الت٥اػه ٨ـاؿ گـ٤تً الت٥اػه آلان تـ اف این مناة ٌ ٞشامیتيای تعنیکی
مـػٳ مصٱی ؿا ةـای آنان ليٍٰت میتعىؼٜ .امٲ ػیگـ مٍجـ ػؿ ایراػ مناف ًٜؿا میتٍان
٩٤ؼان ٤ـٌتيای لیالی ٌ ا٨تٍاػی ةـای ويـٌنؼان ٤ـاه ػانمت اورتاک کننؼگان ةً ٤ماػ
اػاؿی گمرتػه اواؿمنٍػنؼ ٌ آن ؿا میتٍان ةٝنٍان یک ٜامٲ مٍجـ ػؿ تؼاٌٳ منافٜات
ونالایی کـػ ٍٔؿیکً مـػٳ ؿا ةـای اذتناب اف آٍٰػه وؼن ةً ٤ماػ مرتٍؿ ةً ٤اٌٱً گـ٤نت
اف ػٌٰت منٍػه الت.
یک ظانم نـك اف ويـ ٤ـاه ٍٜ ،امٲ مناف ًٜػؿ ٌالیت ٤ـاه ؿا کً ٜالٌتاً تٍلٖ اػٜایىا ی
مؼاظالت کىٍؿىا ی ىممایً متاجـ وؼه الت ةاف تاب ػاػه گ٥ت :

411

نلنه ىلس واليت فؽاه

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

عىامل مناؾعات :ػؿ ذـیان متاشحات ةا اورتاک کننؼگان ػؿ متاشخ گـٌپی ،ا٤ـاػ مٍاشتً
وؼه ٌ ٤ـميای نٙـ لنری ،اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً ٜامٲ اٌٱی منافٜات
ٔاٰتان ٌ گـٌه ىای وٍؿوی ٌاةمتً ٌ شامیت کىٍؿىای ىممایً ةىمٍٯ ایـان ٌ
پاکمتان ،گـٌه ىای ما٤یایی مٍاػ ػمعؼؿ ،تٝؼاػی اف ؿىربان ٍ٨می ٌ ا٤ـاػ ػاؿای پمتيای
ػٌٰتی ٌ لیالیتمؼاؿان ةىمٍٯ اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌ اّٜای پاؿملان کً ةـای ةؼلت
آٌؿػن م٩اٳ ػؿػٌٰت ػؿ شاٯ تاله میتاونؼ.
اغتنال تزت ؼهربی ظالتان :ةـ الاك نٙـ اورتاک کنؼگان ،ػٌ نٍٔ ٛاٰتان ٌذٍػ ػاؿنؼ.
نٍ ٛاٌٯٔ ،اٰتان ػاظٱی انؼ کً ةا ػٌٰت ٝ٤ٱی ا١٤انمتان ةـای شٍّؿ نیـٌىای ظاؿذی ػؿ
کىٍؿ مىکٲ ػاؿنؼ ٌ نٍ ٛػٌٳٔ ،اٰتان ظاؿذی ىمنتؼ کً ةـای تقٰقٯ جتات ػؿ ٌالیت ػؿ
شاٯ مناف ًٜمیتاونؼٔ .اٰتان ظاؿذی وامٲ ٔاٰتانی انؼ کً اف ٔـ ٣ػٌٰتيای ایـان ٌ
پاکمتان مٍؿػ شامیت ٨ـاؿ میگیـنؼٔ .اٰتان ظاؿذی وا مٲ ٔاٰتانی میىٍنؼ کً اف ػیگـ
منأ ٪ماننؼ ىٱمنؼ٨ ،نؼىاؿ ٌ ،ػیگـ ٌالیات ىمرٍاؿ مياذـ وؼه انؼ .منا ٞ٤ایـان ػؿ
ٌالیت ٤ـاه ؿیىً ػؿ ممائٲ آةيای ذاؿی ػاؿػ .ةیىرت مناة ٞآةی ٌالیت ٤ـاه ةً لٍی
اؿاِی ایـان میـٌػ ػؿ شاٰیکً مـػٳ ٌالیت ٤ـاه اف ٜؼٳ ػلرتلی ةً آب ػؿ ؿنز ةرس
میربنؼ٤ .ٱيؾاٌ ،ٱض ٌ امنیت ٌ جتات ػؿ ٤ـاه کً ػٌٰت ٌ مـػٳ ٨اػؿ ةً کنرتٯ مناة ٞآةی
ظٍػ میتاونؼ ،ةً ن ٞ٥ایـان منیةاوؼ .یک ٝ٤اٯ ذام ًٝمؼنی ٌ ش ٧ٍ٩ةرشی فنان گ٥ت:

اورتاک کننؼه گان اؽٜان ػاوتنؼ کً کمتٍػ امکانات آمٍفوی ماننؼ ٰیمًىا ٌ مکاتث
اةتؼایی ٌ ىمچنین ٩٤ـ ةاٜخ کمتٍػ مٝٱٍمات ا٤ـاػ نمتت ةً ٌٱض ،انکىا ٌ ٣مٱی
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گـایی گـػیؼه ٌ ةً ةـػاوت ٠ٱٖ اف رشیٝت الالمی ػؿةاؿه ذياػ میانرامؼ ٌ ةاٜخ
ا٤قایي منافٜات ػؿ ٌالیت ٤ـاه میوٍػ.
ػؿ این فمینً یک ؿیي ل٥یؼ اف ٨ـیً گـانی ٌٰمٍاٰی ةاال ةٱٍک محاٯ فیـ ؿا اؿایً منٍػ:

ػٌٰت ىم یکی اف ٍٜامٲ مناف ًٜوناظتً میوٍػ فیـا آنيا ٤الؼ ٌ اؿػٌٌ ٌ کاؿمنؼان مٱکی
آنيا نیق ٠یـ ممٱکی ىمتنؼ .ػؿ ٍٔٯ ٌصتتىا گقاؿه وؼه ةٍػ کً ػؿ ةّٝی اف
ٌٰمٍاٰی ىا ،پٍٰین مـػٳ مصٲ ؿا متيم ةً ػلت ػاونت ةا ٔاٰتان میکـػ ػلت ةً
ػلتگیـی ىای ةؼٌن ذٍاف،آفاؿػىی ،تيؼیؼ ٌ ةّٝی اٌ٨ات ذـایم وؼیؼی ٜٱیً مـػٳ
مـتکث میوؼنؼ .یک ؿیي ل٥یؼ اف ٌٰمٍاٰی ظاک ل٥یؼ چنین اػٜا منٍػ:

مـػٳ اػٜا ػاوتنؼ کً ٔـ٤ین ػؿ مناف ًٜاف ناامنی ػؿ ٌالیت اف ؿاه ىای معتٱ ٦لٍػ
میةـػنؼ .ةـای محاٯ ،ما٤یای مٍاػ معؼؿ اف ٔاٰتان یا نیـٌی ىای ػٌٰتی ةنا ةـ رشایٖ ةـای
انت٩اٯ مٍاػ معؼؿ الت٥اػه میکننؼ.
اورتاک کننؼه گان ىمچنین یاػ آٌؿی کـػنؼ کً رشکت ىای امنیتی اف نا امنی لٍػ
میةـػنؼ فیـا آنيا ٨ـاؿػاػ ىای مصاٙ٤ت اف ٕ٨اؿىای نیـٌی ىای ایما ٣ؿا ةا ٨یمت ةاالتـ
انت٩اٯ میػاػنؼ .انيا اِا ً٤منٍػنؼ کً ممؤٰین ػٌٰتی ٤الؼ نیق اف نا امنی لٍػ میةـػنؼ
فیـا ػٌٰت آنيا ؿا اف ٌ٘ی ً٥وان ةـٔـ ٣منیکنؼ چٍن ممکن الت آنيا ةً ٔاٰتان مٱص٪
وٍنؼ .ىمچنین رشایٕی ةً ػیگـ ممؤٰین ٜاٰی ؿتتً نیق ٌؼ ٧میکنؼ .ةناةـاین آنيا اف یک
گـٌه ممٱض ظاً شامیت میکننؼ یا اف ٔاٰتانی کً ػؿ لاشً نا امنی ایراػمی مناینؼ
شامیت ماٰی میکننؼ .یا لاػه تـ آنيا اف اینکً ٤الؼ ىمتنؼ لٍػ میةـنؼ ٌ ػٌٰت انتٙاؿ
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ظٍػ ؿا اف آنيا کاىي میػىؼ ٌ ؿوٍه گیـی ةـای آن ممؤٰین ؿاشت تـ میىٍػ .یک
ٌاشث منٍث لاة ٪پٍٰین مٱی اػٜای ظٍػ ؿا ةا محاٯ فیـ تاکیؼ منٍػ:

ةـالاك ةصخ ىأ ،ـ٤ین ػؿگیـ ػؿ مناف ًٜاذنؼای ظاٌی ةـای ٌٱض نؼاوتنؼ فیـا مناٞ٤
وعٍی آنيا ةا آمؼن ٌٱض ػؿ ٤ـاه ػؿ ظٕـ میوؼ .اورتاک کننؼه گان ىمچنان ةً این
نٙـ ةٍػنؼ کً ٔاٰتان مصٱی ٌ ػیگـ گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت یک ایؼٌٍٰژی ممت٩ٲ
نؼاوتنؼ ٌ آنيا اف تٍمیم ىایی کً ػؿ ػیگـ ذاىا میىؼ تتٝیت میکـػنؼ ،یا وٍؿای
کٍیتً ،196آی آك آی یا نیـٌىای ان٩الةی ٨ؼك ایـان.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ةيرتین گـٌىی ػاػظٍاىی کً تٍلٖ رشکت کننؼه گان ةـای شامیت اف ٌٱض انتعاب وؼ
مالىا ،ؿیي ل٥یؼىا ٌ ،ػیگـ اّٜای وٍؿای انکىا٤ی ةٍػ .گـچً ،آنيایی کً ةـای ٌٱض
تاله میکـػنؼ تٍلٖ ٔاٰتان ،گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت ٌ یا ما٤یای مٍاػ معؼؿ مٍؿػ
ىؼ٨ ٣ـاؿ میگـ٤تنؼ .فیـا این گـٌهىا آلیث پؾیـ ىمتنؼ ،ػٌٰت ةایؼ ةـای آنيا امنیت
٤ـاىم کنؼ ػؿ ٠یـ این ٌٍت آنيا ٨اػؿ نعٍاىنؼ ةٍػ تا ػؿ ٨ـیً ذات ٌٱض ةیاٌؿنؼ .ذامًٝ
ذيانی ةایؼ ةـای اذنؼای ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان ةا مان ٞوؼن مؼاظالت کىٍؿ ىای ظاؿذی
ةانؼیىنؼ .ةقؿگان ٍ٨می ػؿ شٲ مىکالت ٍ٨می ٌ مىکالت وعٍی ظٍب ٜمٲ میکننؼ.
گـچً٨ٌ ،تی مٍٍِٜات مـةٍٓ ةً تنافٜات لیالی ةین نیـٌی ىای ممٱض ػٌٰت ٌ ظٍػ
ػٌٰت میؿلیؼ ةـای آنيا تٍمیم گیـی مىکٲ الت
ٌ٨تی ةً مٍٍِ ٛاف یک ػیؼگاه ٌلیٝرت نگاه میوٍػ ،رشکت کننؼه گان مٝت٩ؼ ىمتنؼ کً
ػٌٰت ٨ؼٳ ىای مصکمی ٜٱیً مؼاظٱً کىٍؿىای ىممایً ةگیـػ ماننؼ اؿذا ٛػاػن
مٍٍِ ٛةً نياػ ىای ةین املٱٱی ،انراٳ ٜمٱیات ىای مؤجـ ِؼ ٔاٰتان ،آٌؿػن انکىا٣
اذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ،ایراػ یک ةـنامً ٌٱض ةً ؿىربی ا٤ـاػ متٝيؼ ٌ لامل ٌ تٕتی٨ ٪انٍن
ةـای متاٳ ا٤ـاػ ةً ٌٍؿت یکمان .آنيا نیق ةیان ػاوتنؼ کً ػٌٰت ٤ماػ گمرتػه ػؿ اػاؿات
ظٍػ ؿا پایان ػىؼ تا منافٜات ػؿ ٌالیات ظتم وٍػ.
 196آنچً ةً إٌالس وٍؿای کٍیتً نامیؼه میوٍػ ٜتاؿت اف یک وٍؿای ؿىربان ٔاٰتان میةاوؼ کً ةً ػنتاٯ
ل ٍٓ٩شکٍمت ٔاٰتان ةا مؼاظٱً نٙامی امـیکا ػؿ لاٯ  2551ػؿ کٍیتً ػؿ ةٱٍچمتان پاکمتان پناه گـ٤تً انؼ.
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حلىگیؽی اؾ معاصله کنىؼهای همقایه :رشکت کننؼه گان مٝت٩ؼنؼ کً تنيا اةقاؿ ةا٨ی
مانؼه ػلت ةً کاؿ وؼن ٌ ٜمٲ کـػن ٜٱیً کىٍؿىایی الت کً ػؿ کىٍؿ ما مؼاظٱً
میکننؼ .گـچً رشکت کننؼه گان ظٍالتاؿ ٜمٱیات ىای انت٩اٳ ذٍیانً نىؼنؼ اما آنيا
ظٍالتاؿ تؼاةیـ وؼیؼتـی ٜٱیً ا٤ـاػ مؼاظٱً ذٍی ظاؿذی وؼنؼ .ةـای محاٯ ،آنيا گ٥تنؼ
کً پاکمتان انتصاؿی ىای ظٍػ ؿا ةً ٌالیت ةـای کىنت ا٤ـاػ ةی گناه می٤ـلتنؼ ،ػٌٰت
ا١٤انمتان ةایؼ ةا ٜمٲ مامجٲ پالغ ةؼىؼ.
آنيا ىمچنین گ٥تنؼ کً ٌ٨تی کً ایـان مياذـین ؿا ػؿ مـف ظٍػ میکىؼ ٌ ميامت ٌ پٍٯ
ةً معاٰ٥ین ػٌٰت می٤ـلتؼ ،ػٌٰت ةایؼ آنيا ؿا ػلتگیـ ٌ ةً میق مصاکمً ةکىانؼ .ػؿ
ٜین شاٯ ،آنيا گ٥تنؼ کً ػؿ ػیگـ ٌالیت نیق ٌ٨تی پاکمتان ؿاکت ةً ا١٤انمتان وٱیک
میکنؼ ،ا١٤انمتان نیق ةایؼ م٩اةٲ ةً محٲ کنؼ .رشکت کننؼه گان ةصخ میکـػنؼ کً
ذام ًٝذيانی میتٍانؼ اف مؼاظٱً کىٍؿىای ظاؿذی ةً ا١٤انمتان کمک کنؼ .گـچً این
ٌاِض نتٍػ کً رشکت کننؼه گان ظٍالتاؿ ؿاذ ٞکـػن مؼاظالت ةً مصاکم ةین املٱٱی یا
وٍؿای امنیت مٱٲ متصؼ یا مرمٜ ٞمٍمی مٱٲ متصؼ ،رشکت کننؼه گان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً
ةاف کـػن یک ػٌلیً ػؿ مٱٲ متصؼ ةً ػؿک ةيرت مٍٍِٜات ةین کىٍؿی میانرامؼ ٌ
پیىنياػاتی ةـای ذام ًٝةین املٱٱی ةـای ذٱٍگیـی اف مؼاظالت .ممٌٍٯ اتا ٧تراؿت ٤ـاه
چنین گ٥ت:

متاؼؾه مىثؽ ةا مضالفین مقلس :رشکت کننؼه گان ةً ٍٔؿ ممت٩یم ةً ٔاٰتان ةً ٜنٍان
منت ٞاٌٱی ناامنی ٌ ةی جتاتی اواؿه کـػنؼ ٌ اف ػٌٰت ظٍالتنؼ تا ٨ؼٳ ىای مصکمی ةـای
پایان ػاػن ةً این مىکٲ ةـػاؿػ .مـػٳ گ٥تنؼ کً انراٳ ٜمٱیات ىای تٍ٥یً ای ٌ ةٝؼ تـک
کـػن منٕ ً٩یک ؿٌه ظٍب ةـای متاؿفه ةا نا امنی نیمت .ػؿ ،ٍُٜػٌٰت ةایؼ پایگاه
ىای ٍ٨ی ایراػ کنؼ کً ػاؿای ا٤ـاػ ةا ترـةً ٌ ممٱکیی ةاونؼ کً ةتٍاننؼ ذنایتکاؿان ؿا
ػلتگیـ کنؼ ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ةً ٌٍؿت ممٱکی تٕتی ٪کننؼ .آنيا ىمچنین گ٥تنؼ کً
یک ٜمٱیات متاؿفه ةا ػىىت ا٤ګننی وامٲ تص٩ی٩ات کامٲ ذنایی ٌ لیمتم ىای ةافؿلی
ٌ ةافذٍی میةاوؼ ٌ شتی فمانی کً ٔاٰتان ػلتگیـ میوٍنؼ ٨اِی ىای منیتٍاننؼ آنيا ؿا
مصکمً کننؼ فیـا وٍاىؼ کا٤ی ةـای آنيا ٌذٍػ نؼاؿػ.
انکناف احتامعی و اكتياظعامه :ىامن ٍٔؿی کً رشکت کننؼه گان ةیان کـػنؼ یکی اف
٤اکتٍؿىای اٌٱی کً ةً منافٜات کمک میکنؼ کمتٍػ مٍٝ٨یت ىای ا٨تٍاػی ٌ نتٍػ
اشتیاذات اٌٰیً مـػٳ میةاوؼ .معاٰ٥ین ػؿ منافٜات ٌ منا٨ىات پٍٯ ٌ لالس ةً مـػٳ
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میػىنؼ .ػؿ منأ ٪ػٌؿ ػلت ٌالیات ،رشکت کننؼه گان گ٥تنؼ کً مکتث ،کٱینیک ٌ
ػیگـ کمک ىای ةرشی ٌذٍػ نؼاؿػ .ػؿ این ٌٍؿت مـػٳ مصٲ ةً گقینً ىای ػیگـ ةـای
اػامً فنؼگی ظٍػ ؿٌی میآٌؿنؼ .رشکت کننؼه گان ةً یکی ػیگـ اف مىکالت ػؿ ٌالیت
٤ـاه اواؿه کـػنؼ کً کمتٍػ تٍذً ػٌٰت ةً ةنؼ ةـ ٧ةعاه آةاػ الت ،کً لاٯ ىای ٨تٲ
ةـنامً ؿیقی وؼه ةٍػ .آنيا میگ٥تنؼ کً اگـ ةنؼ ةـ ٧تکمیٲ میىؼ ت١ییـات محتتی ػؿ
فنؼگی مـػٳ ٜاػی ةٍذٍػ میامؼ .یک ٝ٤اٯ ش ٧ٍ٩ةرشی فنان چنین گ٥ت:

ةؽنامه ىلس که تىفغ افؽاظ متعهع و پاک ؼهربی میمىظ :ػؿ ٍٔٯ ػٌؿه ةصخ ،رشکت
کننؼه گان مٝت٩ؼ ةٍػنؼ کً ةـنامً مٍاٰصً ٌ ٌٱض تٍلٖ گـٌىی اف ا٤ـاػ پیىربػه
میوٍػ کً ظٍػوان ػؿ ظىٍنتىا ػلت ػاؿنؼ .رشکت کننؼه گان گ٥تنؼ کً اّٜای
کنٍنی کمیتً ٌٱض ةً ٌ٘ای٥ىان متٝيؼ نیمتنؼ ٌ ةـای منا ٞ٤وعٍی ظٍػوان کاؿ
میکننؼ ٌ ةً ىمین ػٰیٲ گاٳ ىای مصکمی ػؿ این ةاؿه ةـػاوتً نىؼه الت .یک ؿیي
ل٥یؼ اف ٤ـاه چنین گ٥ت:

رشکت کننؼه گان اشماك میکـػنؼ کً شؼا٨ٲ اٌالشاتی ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض کنٍنی ةایؼ ةٍذٍػ
ةیایؼ وامٲ اىؼا ٌ ٣م٩اٌؼ ىمچنین کاؿمنؼان کمیتً ٌٱض ٌ وٍاؿی ٜاٰی ٌٱض ةاوؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ متاٳ مىٍؿتىا ػؿ ٌالیت ٤ـاه ،مـػٳ ل٥اؿوات کٱی فیـین ؿا ةـای شکٍمتتً منٍٙؿ
پـػاظنت ةً ٍٜامٲ الالی مناف ًٜػؿ آن ٌالیت پیىنياػ منٍػنؼ:
اىالذ پؽوفه ىلس و اظغام مخعظ مىؼای عالی ووالیتی ىلس )1( :اٌالس اىؼا ،٣م٩اٌؼ
ٌ ت٩ـؿ ا٤ـاػ ػؿ وٍؿای ٜاٰی ٌوٍؿای ٌالیتی ٌٱض  ،وٍؿای ٌٱض ٌ ةـنامً اػ٠اٳ مرؼػ اف
ةی ٔـ٤ی ،تٍامننؼی ٌ ٤ـاگیـ ةٍػن پـٌلً ٌٱض أمینان ػىؼ )2( .گـػىم آٌؿی ؿیي
ل٥یؼان ،مالىا ،ػانىمنؼان الالمی ٌ اّٜای وٍؿای انکىا٤ی ةـای ػاػظٍاىی اف ٌٱض؛
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تلىیت رکىمت ظاؼی مزلی و راکمیت كانىن )1( :شٍٍٯ أمینان اف اینکً کـلی ىای
ػٌٰتی اف ٔـی ٪پـٌلً انتٍاب وایمتً لاالؿی تکمیٲ گـػػ؛ ( )2ایراػ یک ةـنامً
مؤجـمتاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ػؿ ٌالیت؛ ( )2تٕتی٨ ٪انٍن ةً ٍٔؿ مماٌی ةین ِٝیٌ ٦
ٍ٨ی؛
تلىیت و گقرتل امنیت ،متاؼؾه مىثؽ علیه آمىةگؽان )1( :تيیً یک پالن الالی متاؿفه
ةـ ٜٱیً آوٍةگـان کً وامٲ ایراػ اػاؿه مٍجـ شکٍمت ػاؿی ػؿ منأٌ ٪اپن گـ٤تً وؼه
اف معاٰ٥ین ممٱض ةاوؼ؛ ( )2ةيرتلاظنت رشایٖ امنیتی ػؿ ٌالیت ٤ـاه تٍلٖ تٍ٩یت ٌ
شٍّؿ نیـٌىای نٙامی؛ ( )3ذم ٞآٌؿی لالسىا اف نقػ ا٤ـاػ ٠یـ ممؤٯ ٌ ظٱ ٞلالس
منٍػن اف نقػ آنيا؛ ( )4م٩ـؿ کـػن ممؤٰین ٜاٰی ؿتتً ،وامٲ ٌاٰی ىاٍ٨ ،منؼان ىای امنیً
پٍٰین ٌ ٍ٨منؼان ىای ٜاٰی ؿتتً نٙامی ٌ امنیتی اف ٌالیت ٤ـاه ،فیـا آنيا اف ٌِٝیت
آگاىی ةیىرتی ػاؿنؼ؛
انکناف احتامعی اكتياظی )1( :ش ٚ٥ىامىنگی ظٍب ٌ مؤجـ ةا ػٌٰت مـکقی ػؿ مٍؿػ
تٕتی ٪ةـنامً ىای ميل؛ ( )2ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی ةـای مـػٳ مصٲ تا آنيا مرتٍؿ نتاوؼ
ةً نیـٌ ىای ٠یـ ػٌٰتی ةپیٍنؼنؼ؛ ( )3ایراػ یک پالن مؤجـ متاؿفه ةا مٍاػ معؼؿ کً ةتٍانؼ
گقینً ٌ ٤ـٌت ةيرتی ةـای کىاٌؿفان ظىعاه ةاوؼ؛ ( )4ذٱٍګیـی اف ةً ىؼؿ ؿ٤نت آب
ؿٌػ ٤ـاه کً ةً ایـان میؿٌػ ٌ لاظنت ةنؼ آب ٌ ةـ ٧ةعي آةؼ کً ٤ـٌت ىای و١ٱی
ةـای مـػٳ ایراػ میکنؼ؛ ( )5ةاالةـػن آگاىی مـػٳ نمتت ةً مٍٍِٜات معتٱ ٦ماننؼ
ش ٧ٍ٩ةىــ.
حلىگیؽی اؾ معاصالت کنىؼهای همقایه )1( :تيیً یک لیالت مؤجـ ٌ ظٍب ػؿ شاٰی
کً ةتٍانؼ ةا ذام ًٝةین املٱٱی ةىمٍٯ کىٍؿىای ىممایً کاؿ کنؼ؛ ( )2ذٱٍگیـی اف
ػظاٰت ظاؿذی ػؿ ممایٲ ػاظٱی ا١٤انمتان.
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 .1معؽفی
این گقاؿه ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ظالًٌ ای یا٤تً ىای کٱیؼی گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان
الت کً ػؿ ويـ فؿنز مـکق ٌالیت نیمـٌف تؼٌیـ یا٤ت .ػؿ این ةصخ ىای مىٍؿتی اف
رسارس ٌالیت فنان ٌ مـػان وامٲ ةٍػنؼ ٌ اورتاک کننؼگان آن اٜم اف ةاونؼگان مصٲ،
مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ،رسان اٍ٨اٳ ،اّٜای وٍؿای ٜٱام ٌ التاػان ةٍػنؼ.
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ػایکنؼی ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىا ی ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىای ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.

 .2فاصتاؼ والیت :حغؽافیه ،تؽکیث حمعیت و اوضاع فیافی
ٌالیت نیمـٌف ةا ػاونت تـکیث ذمٝیتی معتٱٖ اف لایـ ٌالیات شٍفه ذنٍب ا١٤انمتان
مت٥اٌت الت .اف ٰصاٗ تاؿیعی اکرثیت ذمٝیت آن ةٱٍچىا ٌ ةـاىٍیىا ىمتنؼ ٌٰی ةا
آن ىم مياذـت ىای ٨اةٲ مالش ًٙةاٜخ گـػیؼه الت کً اذتام ٛپىتٍنىا اکرثیت
ٜمؼه ای  6۱ػؿ ٌؼی این ٌالیت ؿا ةمافػ .ةٱٍچ ىا ،تاذکىا ٌ ىقاؿهىا متتا٨ی 4۱
٤یٍؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ میػىنؼ.
ػؿ شاٰیکً ةافؿگانی (ةً گٍنۀ ای ٨انٍنی ٌ ٠یـ٨انٍنی آن) ةا کىٍؿ ىمرٍاؿ ایـان ن٩ي
ٜمؼه ای ؿا ػؿ ا٨تٍاػ مصٲ ةافی میکنؼ ،ػٌمین پیىً ای ٜمؼه اکرثیت مـػٳ این ٌالیت
ؿا کىاٌؿفی تىکیٲ میػىؼ .اکرثیت ٜمؼه مرتمٝات مصٱی لاکن ػؿ ٌٰمٍاٰیىا کً
مرصٌ ٣کىاٌؿفی ىمتنؼ ةـای آةیاؿی ٤ـآٌؿػه ىای فؿاٜتی وان ةٍٕؿ ٤قاینؼه ةً لیمتم
آب ػؿیایی ٌاةمتً میةاونؼ .اف این ؿٌ ػؿ ٌٍؿت ظىکماٰی ٌ یا لایـ ٤کتٍؿ ىای
ا٨ٱیمی ٤ـاٌؿػه ىای کىاؿٌفی این ٌالیت آلیث پؾیـ ىمتنؼ.
ةٝؼ اف ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ،ةاٌذٍػ آنکً ت٥اٌتىا ٌ تني ىای ةین اٍٰ٩می ٌذٍػ ػاؿػ،
ةٍیژه ػؿ میان پىتٍنىا ٌ ةٱٍچ ػؿ ةّٝی لاشات ،اما کؼاٳ منافٜ ًٜمؼه ػؿ میان مـػٳ
مصٲ ؿط نؼاػه الت .رسان اٍ٨اٳ ةا نٍ٥ؽتـین اوعاً مصالت وان ىمتنؼ ٌ اکرثا ً اشقاب
لیالی ػؿ تاله ةؼلت آٌؿػن شامیت آنان میوٍنؼ.
این ٌالیت ٜمی٩اً اف کىٍؿ ایـان متاجـ الت ،ػٰیٲ آن وایؼ الت٥اػه ٌلی ٞالٝاؿ ایـانی ٌ
ىمچنان لیالی ةاوؼ .اکرثیت مـػٳ مصٲ اػٜا ػاؿنؼ کً کىٍؿ ایـان نٍ٥ؽ ةیي اف شؼ
ظٍیي ؿا ةـ ممؤٰین ٌالیت نیمـٌف نگيمیؼاؿنؼ .مـػٳ مصٲ میگٍینؼ کً ٌؼٌؿ ةـ ٧اف
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لاشات ىمرٍاؿ ةا کىٍؿ ایـان ةً ٌالیت نیمـٌف یک ا٨ؼاٳ ةیٕـ٤انً پنؼاوتً منیوٍػ ٌ
ممکن الت ػؿ لاٯ ىای آینؼه اف آن ةصیخ ٌلیٱً ای ةـای ٤ىاؿ لیالی الت٥اػه وٍػ.
ىمچنان تاجیـ ٤ـىنگ ایـانی ػؿ این ٌالیت ةٍیژه ػؿ فنان نیق ةٍٕؿ ٨اةٲ مالش ًٙمىاىؼه
میوٍػ کً فنان ،ػؿ م٩ایمً ةً لایـ ٌالیات ىممان ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان ،ؿا ٨اػؿ
میلافػ تا ةیـٌن اف منقٯ کاؿ منٍػه ٌ ن٩ي ةـافنؼۀ ؿا ػؿ فنؼگی اذتامٜی ای٥ا مناینؼ.
اف ػیؼ اٌِا ٛامنیتی ،ػؿ م٩ایمً ةً ػیگـ ٌالیات شٍفه ذنٍب ،این ٌالیت کمرت اف
ٌِٝیت وٍؿه متاجـ وؼه الت ةا ٌذٍػ آنکً ػؿ لٕض ةّٝی اف مرتمٝات ٌ ٌٰمٍاٰی
ىای پىتٍن نىین چٍن ظارشٌػ انؼکی ىمؼؿػی ٌ شامیت اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی وایؼ
مبالش ًٙةـلؼ .اما شٍّؿ ٌ نیـٌی وٍؿویان ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظارشٌػ ٌ ػالؿاٳ کً ن٩آ
تـػػ ٌ شمٲ ٌ ن٩ٲ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌ ل٥ـ ةً ٌالیات ىٱمنؼ ٌ ٤ـاه میةاوؼ ،ةؼٰیٲ
اذـای ٜمٱیات ىای پیٍلتً تٍلٖ نیـٌ ىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت تّٝی ٦گـػیؼه الت .اف ػیؼ
امنیتی ٌ لیالی مٍٝ٨یت ٌٰمٍاٰی ظارشٌػ مصٲ لرتاتیژیک ةىامؿ میآیؼ .ذمٝیت این
ةعي ةیىرت پىتٍنتاؿ ىمتنؼ کً ةٍٕؿ لنتی ةٱٍچىا ػؿ این ٌالیت ةیىرت تمٱٖ ػاوتنؼ ٌ
مـکق این ٌٰمٍاٰی کً ةً ٠ـ٠ـی ممآم الت ػؿ فمان ؿژیم ٔاٰتان ةً مـکق ٌالیت نیمـٌف
تتؼیٲ وؼه ةٍػ.
ةا ٌذٍػ تاله ىای ػٌامؼاؿ ؿىربی ٌالیت لٕض پایین ا٤ـاػ ممٱکی ػؿ ؿیالتىا ػٌٰتی،
٤ماػ گمرتػه ،فیـةنای ِٝی ٦ػٌٰتی ،نا امنی ػؿ ةّٝی اف ٌٰمٍاٰی ىای ػٌؿ ػلت ٌ
تٍذً ٌ کمک کمرت شکٍمت مـکقی اف ذمٱً چاٰي ىای ىمتنؼ کً شکٍمتؼاؿی مصٱی
ػؿ نیمـٌف ةا آن ؿٌةـٌ الت.

 .3تزلیل مناؾعه :مزؽک های مناؾعه
ٌالیت نیمـٌف اف ةؼتـین وکٲ تىؼػ ناوی اف وٍؿوگـی کً لایـ ٌالیات شٍفه ذنٍب
ا١٤انمتان ؿا متاجـ لاظتً مٍؤن ةا٨ی مانؼه الت .این ػؿ شاٰیمت کً ةعي ٜمؼه اف
این ٌالیت ،ةٍیژه لاشات ىم رسشؼ ةا ایـان ،ةٍٕؿ گمرتػه ٜاؿی اف تن٥یؾ ٨انٍن ةٍػه کً
رشایٖ ؿا ةـای ٨اچاٌ ٧لی ٞةٍیژه ٨اچا ٧مٍاػ معؼؿ ميیا لاظتً الت.
ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظارشٌػ ٌ ػالؿاٳ چاٰي ىای ٌیژه ٤ـاؿاه نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان
ٌذٍػ ػاؿػ .چنین پنؼاوتً میوٍػ کً شکٍمت مصٱی ػؿ این ػٌ مصٲ ظیٱی ِٝی ٦ةٍػه
ٌ تٍان آنـا نؼاؿػ تا شیًٕ نٍ٥ؽ ٌالشیت ظٍػ ؿا ٤ـاتـ اف مـاکق ٜمؼه آن گمرته ةؼىؼ.
ػؿ نتیرً این ِ ٦ٝةاٜخ وؼه الت تا این ػٌ ٌٰمٍاٰی تصت کنرتٌٯ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی
٨ـاؿ گیـنؼ٤ .کـ میوٍػ کً ٔاٰتان ةا الت٥اػه اف ظال میان ظارشٌػ ٌ ممؤٰین ٌیژه گی
ىای وان ؿا اؿت٩اء ةعىیؼه انؼٜ .امٲ ػیگـی کً امنیت ؿا متاجـ لاظتً این الت کً
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ةّٝی اف ٜٱام ٌ مال ىای م٩یم ػؿ نیمـٌف ،ةٍٕؿ ٌیژه ػؿ مـکق ٌالیت فؿنز ،اؿتتأات
٤ـِی ٌ نقػیک ؿا ةا وٍؿویان کً وتکً ىای وان ػؿ ایـان ممت٩ـ الت ،ةـ٨ـاؿ منٍػه انؼ.
ممؤٰین ػٌٰتی ٌ ذام ًٝمؼنی ىـاك ػاؿنؼ کً ةا ظـٌد نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی وایؼ
ٌِٝیت امنیتی ٌظیمرت وٍػ .آنان میگٍینؼ کً نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان آمٍفه کا٤ی
نؼیؼه انؼ ٌ اف ٰصاٗ تريیقات نیق ةا کمتٍػ مٍاذً ىمتنؼ .تىٍیي ٌذٍػ ػاؿػ کً چاٰي
ةقؿگ ةـای نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان ظٍاىؼ ةٍػ تا آنان ةا وٍؿوگـی م٩اةٱً مناینؼ ٌ ٌؿٌػ
این ٜنارص اف کىٍؿ ىای ىمرٍاؿ ؿا کنرتٌٯ کننؼ.
اف آن ذاییکً نیمـٌف ةىؼت اف ظىکماٰی ا٨ٱیمی متاجـ وؼه ،اف ػیـ فمانی مـػمان مصٱی
ٔاٰث کمک ػٌٰت مـکقی وؼه الت تا لیمتم ىای مٍذٍػ آةـلانی ٌ آةیاؿی این ٌالیت
ؿا ةيتٍػ ةعىؼ .کاؿ ةافلافی ةنؼ کامٯ ظان ٌ کاناٯ نيـٰىکـی کً آب ؿا اف ٌالیت ىٱمنؼ
ةً این ٌالیت میؿلانؼ اف ػیـ فمانی تٍلٖ شکٍمت مـکقی ٌٜؼه ػاػه وؼه ٌٰی کاؿ این
پـٌژہىا نامتاٳ ةا٨ی مانؼه الت.
ٌٜؼه ىای شکٍمت ةـای مرتمٝات مصٱی متنی ةـ ةيرت لاظنت ٌِٝیت امنیتی ٌ تٍلًٝ
ػاػن ةـنامً ىای انکىا٤ی مصٱی ةً گٍنۀ ای ٌلی ٞناتکمیٲ ةا٨ی مانؼه الت .نا امنی
پیٍلتً ػؿ ةّٝی اف ٌٰمٍاٰیىا ةٍیژه ٌٰمٍاٰی ىای ػالؿاٳ ٌ ظارشٌػ لاکنین مصٱی ؿا
مایٍك لاظتً الت .اؿایً ظؼمات ناچیق تٍلٖ ممؤٰین مصٱی ةٍیژه ٩٤ؼان آب ؿلانی
ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای متاجـ وؼه اف ظىکماٰی ،ةً مـػٳ مصٲ این شن ؿا اٰ٩اس منٍػه الت
کً گٍیا آنان اف ٔـ ٣شکٍمت مصٱی ةؼلت ٤ـامٍوی لپـػه وؼه انؼ .رسافیـ وؼن
پیٍلتً ا١٤ان کً اف کىٍؿ ایـان مٝاٌػت منٍػه ٌ ةیراوؼگان ػاظٱی اف ٌالیات ىٱمنؼ ٌ
٤ـاه ٤ىاؿ ةیىرتی ؿا ةـ ظؼمات ػٌٰتی ٌاؿػ میمنایؼ .مرتمٝات کً ػؿ لاشات رسشؼی
فنؼگی میکننؼ ىـاك ػاؿنؼ کً ِ ٦ٝشکٍمت ٌ ٤ماػ اػاؿی ةاٜخ ٤ـاىم آٌؿی
تميیالت ةـای ٜنارص ِؼ ػٌٰتی٨ ،اچا ٧مٍاػ معؼؿ ٌ لایـ ٝ٤اٰیت ىای ٠یـ٨انٍنی وٍػ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
تلىیت انکناف اكتياظی احتامعي :اورتاک کننؼگان ةٍٕؿ پیٍلتً ةً ناکامی شکٍمت ٌ
ذام ًٝذيانی اواؿه منٍػنؼ کً نتٍانمتً انؼ اف ٔـی ٪پیاػه کـػن کمک ىای انکىا٤ی جتات
ؿا ػؿ ٌالیت نیمـٌف ممت٩ـ لافنؼ .ناؿِایتی ةً مىاىؼه ؿلیؼه کً ٔی ػىً گؾوتً ٤ـٌت
ىای ظٍةی اف ػلت ؿ٤تً الت ٌ مایٍلی ػیؼه میوؼ کً ةا ٌذٍػ آنکً مٱیاؿػىا ػاٰـ
امـیکایی تٍلٖ ذام ًٝةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان مبرص ٣ؿلیؼ ٌٰی مـػٳ نیمـٌف تا ىنٍف
ىم اف ةیکاؿی ٌ ٩٤ـ ؿنز میةـنؼ.
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ةـ الاك ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان:

ىمچنان وامؿی فیاػ اورتاک کننؼگان ٩٤ؼان ٌ کمتٍػ پیٍلتً آب ؿا یکی چاٰي ىای
ٜمؼه تىعیَ ػاػنؼ کً نیاف الت این مّٝٲ ةٍٕؿ رسی ٞشٲ وٍػ ٌ مـػٳ اف شکٍمت
وؼیؼا ً انت٩اػ میمنٍػنؼ کً نتٍالتً الت پـٌژہ ىای فیـةنایی لیمتم آةیاؿی ؿا ٜمٱی
منایؼ کً این کاؿ ظٍػ ػؿ ةيتٍػ ٌِٝیت کم آةی کمک میکنؼ.
"شکٍمت ٌٜؼه ػاػه الت کً ةنؼ کامٯ ظان ؿا ػٌةاؿه میلافػ ٌٰی تاکنٍن ا٨ؼاٳ نکـػه
الت ٌ ظىکماٰی ػؿ رسارس ٌالیت تا ىنٍف ىم شکم٥ـما الت .این ٜمٲ ظٍػ ةاٜخ
٩٤ؼان کاؿیاةی وؼه الت٩٤ ،ـ ؿا افػیاػ ةعىیؼه ٌ مـػٳ ؿا مرتٍؿ لاظتً تا ةا ٔاٰتان
یکرا وؼه ٌ ٜایؼاتی ةؼلت ةیاٌؿنؼ تا ٤امیٲ ىای وانـا ةا آن شامیت کننؼ( ".ةاونؼه
مصٱی ،چاؿةـذک)
مقیؼ ةـ این وامؿی فیاػی اورتاک کننؼگان اف ٤ىاؿ اِا٤ی یاػ آٌؿی کـػنؼ کً تٍلٖ
وامؿی فیاػی اف مٝاٌػت کننؼگان ٌ ةیرا وؼگان ػاظٱی کً اف لاشات ناامن ةً این
ٌالیت رسافیـ میوٍنؼ ،ةـ ظؼمات اذتامٜی ٌ مناة ٞمىرتک ٌاؿػ میوٍػ.
"ةً ىقؿان تن اف لایـ ٌالیت ةً این ٌالیت میآینؼ کً آنيا ةٍٕؿ کامٲ ػؿ ذمٝیت فؿنز
اػ٠اٳ نىؼه ٌ این امـ لٕض ةیکاؿی ؿا ا٤قایي ػاػه الت .شکٍمت ٨اػؿ نیمت کً ذـیان
این مياذـتىا ؿا مؼیـیت کنؼ( ".یکنت اف التاػان ٌالیت فؿنز)
تؽوید رکىمتعاؼی صىب و اكعام ةؽ ضع فقاظ اظاؼی :ػؿ شاٰیکً ةّٝی اف اورتاک
کننؼگان ةصخ ىای مىٍؿتی ٤کتٍؿ ىای ةیـٌنی ؿا ػؿ اٌِا ٛناامنی وامٲ میػاننؼ
(ةىمٍٯ نٍ٥ؽ ةی جتات کننؼه ای کىٍؿ ىای ظاؿذی ٌ ٥٠ٱت تٍلٖ شکٍمت کاةٲ)
وامؿی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان ٤ماػ اػاؿی ٌ ٜال٨منؼی ةً منا ٞ٤وعٍی تٍلٖ
ممؤٰین ٌالیتی ؿا اف ذمٱً ٍٜامٲ ٜمؼه ٤ـاؿاه ٩٤ؼان ؿ٤اه اذتامٜی میػاننؼ.
"ممؤٰین ػٌٰتی ا٤ـاػ مـةٍٓ ةعٍػ وانـا ةـ الاك منا ٞ٤وعٍی وان ٌ ىمٍاؿ لاظنت ؿاه
ةـای ةصـان ؿا ةکاؿ میگامؿنؼ .آنان ةعأـ ٜؼٳ اذـای ممؤٰیت ىای اذتامٜی وان،
مناف ًٜؿا تـٌیز میمناینؼ( ".یکنت اف ةقؿگان فؿنز)
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یکنت اف وامٱین ةصخ ىای مىٍؿتی اؿتتآ میان ناتٍانی شکٍمت ٌ نا امنی ؿا ةً گٍنۀ ای
ممت٩یم ةيم پیٍنؼ ػاػ.
"آیا وام میتٍانیؼ ةا ػاونت یک شکٍمت ِٝی ٦امنیت ظٍب ػاوتً ةاویؼ؟ ت٩ـؿىا ةـ
الاك تٍانایی ٌ اىٱیت ٌٍؿت نگـ٤تً ةٱکً ةـ الاك پـػاظت ةیىرت پٍٯ ٌٍؿت میگیـػ.
فمانیکً یک وعَ م٩ـؿ وؼ اٌٰین کاؿه این الت تا مٍاؿ ٣پـػاظت وؼه اه ؿا اف
ٔـیٜ ٪ایؼات ٠یـ٨انٍنی چٍن ؿوٍه ٌ مٝامٱً ةا ٨اچا٨ربان مٍاػ معؼؿ ػٌةاؿه ةؼلت
ةیاٌؿػ( ".ژٌؿناٰمت ،فؿنز)
"شتی آنانیکً ػؿ شکٍمت ٌالیتی ای٥ای ٌ٘ی ً٥میمناینؼ نیق ٌذٍػ مىکالت ٤ماػ اػاؿی
ؿا تاییؼ منٍػه انؼ .ما ػؿ ٌالیت نیمـٌف اف ٌذٍػ ٤ماػ اػاؿی کً ػؿ اکرثیت اػاؿات ػٌٰتی
ةیؼاػ میکنؼ ؿنز میةـیم .من ٤کـ میکنم کً این یک مىکٲ ةقؿگ الت ٌ اگـ شکٍمت
آنـا مـ ٍٛ٤منایؼ ،لایـ مىکالت ػیگـ ةً آلانی شٲ ظٍاىؼ وؼ( ".کاؿمنؼ ػٌٰت ،فؿنز)
ةـای تٝؼاػی ةیىرت اف اورتاک کننؼگان ةصخىا مىٍؿتی گ٥تنؼ ،تراؿت مٍاػ معؼؿ ىمتً
مـکقی ٤ماػ اػاؿی ػؿ ػلتگاه شکٍمت ،ةٍیژه ػؿ ػاظٲ نیـٌ ىای مٱی امنیتی ا١٤ان ؿا
تىکیٲ میػىؼ.

رامیت اؾ راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت اؾ مخاؾات :مىاىؼه وؼه الت کً
مٝا٤یت اف مرافات کمانیکً ػؿ تراؿت مٍاػ معؼؿ وامٲ انؼ ػؿ ٌالیت نیمـٌف شاکمیت
٨انٍن ؿا وؼیؼا ً تصت تاجیـ ظٍػ ٨ـاؿ ػاػه الت.
گ٥تاؿی اف یک ةـفگ ٍ٨می ػؿ فؿنز.

ةـ الاك گ٥تً ةّٝی ىا ،مٝا٤یت اف مرافات ٌ ٩٤ؼان شاکمیت ٨انٍن ؿیىً اٌٱی
مناف ًٜالت .وامؿی فیاػی وکایت ػاوتنؼ کً ٨انٍن رص٤اً ةـ ٜٱیً مـػٳ ٠ـیث تٕتی٪
میگـػػ ػؿ شاٰیکً لایـین اف این امـ ممتحنی ىمتنؼ .وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان
اػٜا منٍػنؼ کً ممؤٰین ػٌٰتی ةٍیژه نیـٌ ىای مٱی امنیتی ٌ پٍٰین مٱی ا١٤ان تعٕی
کننؼگان اٌٱی ٨انٍن ىمتنؼ تا تٕتی ٪کننؼگان آن:
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یکنت اف ةقؿگان ٍ٨ٳ ٌ ٌٰمٍاٯ الت ٪ظأـ نىان لاظت کً مٝا٤یت اف مرافات ذـایم
گؾوتً ػٰیٲ ٜمؼه مىکالت ذاؿی الت.

اینگٍنً اشمالات تٍلٖ وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان ةصخ ىای مىٍؿتی انٝکاك
ػاػه وؼ ،آنانیکً ةؼةین ةنٙـ میؿلیؼنؼ کً تٍٝ٨ات وان ةا ش٩ای ٪مٕاة٩ت ٌ ىمعٍانی
نؼاؿػ ٌ ،ةً آینؼه این مىکالت ،کً آنان تىعیَ ػاػه ةٍػنؼ ٌٰی ةؼلت ٤ـامٍوی لپـػه
وؼه الت ،ةمیاؿ ظٍوتین نتٍػنؼ.

تلىیت ىلس و ؼونع ميالزه :وامؿی فیاػی اف اورتاک کننؼگان اف وٍؿای ٌٱض ،ػؿ لٕض
مٱی ٌ ٌالیتی ،انت٩اػ میمنٍػنؼ .ةّٝی اف اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ا٤ـاػی
فیاػی ػیگـی ،ةیـٌن اف چاؿچٍب وٍؿای ٌٱضٌ ،ذٍػ ػاؿنؼ کً ٘ـ٤یت اذـای کاؿ مٍجـ
ةـای ٌٱض ؿا ػاؿنؼ ةىمٍٯ اّٜای وٍؿای ٜٱام ٌ اّٜای وٍؿای ٌالیتی.
شتی اّٜای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض اف این کاؿ انت٩اػ منٍػنؼ ،کً یکنت اف این اّٜا چنین
ا٘ياؿ ػاوت:
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ةّٝی اف اورتاک کننؼگان میظٍالتنؼ این أمینان ؿا ةؼىنؼ کً ؿٌنؼ ٌٱض اف پایین تـین
ن ًٕ٩یٝنی اف ةٕن مرتمٝات آ٠اف میوٍػ ٌ واکی ةٍػنؼ کً ةا وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ
مٍؿػ ٝ٤اٰیت ىای وان ةٍٕؿ ٌلی ٞمىٍؿه ٌٍؿت منیگیـػ.
این مٍٍِ ٛؿا یکنت اف نـلان کٱینیک مصٱی ةیان ػاوت.

وامؿی ػیگـی اف اورتاک کننؼگان ٜال ً٨منؼی وان ؿا ةـای ؿٌنؼ ٌٱض ٤ـاگیـ ٌ الالی
ا٘ياؿ منٍػنؼ کً متـکق آن ةاالی ةؼلت آٌؿػن نتایز ٜمٱی ةاوؼ تا اینکً یک نياػ ةـای
ةصخ ىای تیٍؿیکی.

ةٍٕؿ ظالًٌ ،وامؿی فیاػی اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً مٍ٩٤یت ؿٌنؼ ٌٱض
ممؤٰیت ىـ ٤ـػ الت ٌ نتایؼ ػؿ گـٌ وامؿی ا٤ـاػی انتٍاب وؼه گؾاوتً وٍػ کً ػؿ
مٍؿػ آن ٤یٍٱً مناینؼ.

 .5تىىیه های مؽظم
تٌٍیً ىای ؽیٲ ةـ پیىنياػاتی ةنا یا٤تً الت کً تٍلٖ اورتاک کننؼگان ةصخ ىای
مىٍؿتی اؿایً گـػیؼه الت ٌ چنان ٔـشً وؼه انؼ تا ةً نگـانی ىای ٌیژه ای کً ػؿ
ٌالیت نیمـفٌ تحتیت گـػیؼه الت ،ؿلیؼگی منایؼ.
تلىیت انکناف اكتياظی احتامعی )1( :اوت١اٯ فایی اف ٔـیٔ ٪ـس پـٌژہ ىای انکىا٤ی
ىؼ٤منؼ ٌ متاؿفه ةا ٩٤ـ؛ ( )2پیاػه لاظنت تؼاةیـی کً ةتٍانؼ تاجیـات ظىکماٰی مٍلمی
ؿا کاىي ػىؼ ،ةٍیژه اکامٯ کاؿ پـٌژہ ىای ةنؼ کامٯ ظان ٌ ةافلافی کاناٯ آةیاؿی
نيـٰىکـی؛
تؽوید رکىمتعاؼی صىب و اكعام ةؽ علیه فقاظ اظاؼی )1( :تامین ؿٌنؼ ةکاؿ گامونت ٌ
انتعاب ةـ الاك اىٱیت ةـای کاؿمنؼان ػٌٰتی؛ ( )2اؿت٩ای لٕض اٜتامػ ةـ ػٌٰت اف ٔـی٪
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اٜامٯ ٌؼا٨ت تٍلٖ ممؤٰین ػٌٰتی ػؿ متاٳ لٍٕس؛ ( )3ةـٔـ ٣لاظنت آنٝؼه ممؤٰین
ػٌٰتی کً مصکٍٳ ةً ٤ماػ اػاؿی ىمتنؼ؛
رامیت اؾ راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت اؾ مخاؾات )1( :ظامتً ةعىیؼن ةً
مٝا٤یت اف مرافات گمرتػه ،ةٍیژه آنانیکً ػؿ تراؿت مٍاػ معؼؿ ػلت ػاؿنؼ؛ ( )2متاؿفه
ٍ٨ی ةـ ِؼ ٤ماػ اػاؿی ،لؤ الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ ؿ٩٤ ٞ٤ؼان و٥ا٤یت ػؿ لیمتم
ٜؼاٰت ذنایی؛ ( )3ةـؿلی ٌ مرافات منٍػن آنانیکً ػؿ گؾوتً ةً تعٕی ىای ذؼی
ش ٧ٍ٩ةىــ متيم میةاونؼ.
تلىیت ؼونع ىلس و ميالزهٌ )1( :لٝت ةعىیؼن ٌٱض ٌ مٍاٰصً تا این ؿٌنؼ کام ًال
اٍ٨اٳ ٌ گـٌه ىای معتٱ ٦مؾىتی ؿا اشتٍا منایؼ؛ ( )2وامٲ لاظنت ٌ مىٍؿه ةا مرتمٝات
مصٱی ػؿ لٍٕس اٌٱی ذيت تٍ٩یت ٌؿنؼ ٌٱض.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ؿاه ةـای ٌٱض ٤رشػه ای اف یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ ممایٱی ؿا ةً مٝـ٤ی میگیـػ
کً ػؿ ذـیان مىٍؿتىا ةً وکٲ مىٍؿت ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ
رسٌی نٙـیات ةا مناینؼگان مـػٳ ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ؿاه انؼافی گـػیؼ .این مىٍؿتىا ةً
وکٲ ةصخ ىای گـٌچی ةا  5۱تن اف اورتاک کننؼه گان مـػ ٌ  25اورتاک کننؼه فن انراٳ
گـػیؼ .ةنا ةـ مىکالت امنیتی ةصخ ىای گـٌچی ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ مصؼٌػ تـ گـػیؼ.
این مىٍؿت منصیخ ةعىی اف مـشٱً  IIگ٥تگٍ ىای مـػٳ کً تٍلٖ  11وتکً ذامًٝ
مؼنی ةً ومٍٯ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةً منٍٙؿ نٙـظٍاىی اف 45۱۱
تن ا١٤ان ٜاػی ؿاه انؼافی وؼه تا  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض (یک ن٩ىً ؿاه ةـای ىـ
ٌالیت) ٔـس گـػػ.
این ن٩ىً مصٱی ةـای ٌٱض ٍ٨ؼ ػاؿػ تا تصٱیٲ ذام ٞیـا اف ٌِٝیت ذنگ اؿایً ػىؼ ٌ
ؿاه ىای شٲ ٜمٱی ایـا ةـای اٌؿػن جتات ٌ ٌٱض ػایمی ػؿ ىٱمنؼ اؿایً ػىؼ.

 .2معلىمات ظؼ مىؼظ فاصتاؼ حغؽافیایی ،حمعیت منافی و فیافی ظؼ
والیت هلمنع
ٌالیت ىٱمنؼ ػؿ ذنٍب ٠ـةی ا١٤انمتان ٌا ٞ٨وؼه الت .ةا ٌالیات نیمـٌف ٌ ٤ـاه ػؿ
٠ـب٨ ،نؼىاؿ ػؿ رش ،٧ةا ایاٰت ةٱٍچمتان پاکمتان ػؿ ذنٍب ٌ ةا اؿفگان ،ػایکنؼی ٌ ٍ٠ؿ
ػؿ وامٯ ىم مـف میةاوؼ .لاشً ای ؿا کً پٍوي میؼىؼ  61829کیٱٍمرت مـةٌ ٞ
ةقؿگرتین ٌالیت ا١٤انمتان ةٍػه کً اٍ٨اٳ معتٱ٥ی ؿا ػؿ ظٍػ ذای ػاػه الت ٌ ػاؿای
ا٨تٍاػی متتنی ةـ فؿاٜت التٌ .الیت ىٱمنؼ یکی اف ٌالیات اٌٱی کىت ٌتٍٰیؼ
ظىعاه ػؿ ا١٤انمتان ةٍػه کً تٍٰیؼ ان نیق ؿٌ ةً ا٤قایي میةاوؼ .ػٌ ٌٰمٍاٰی ة١ـان ٌ
ػه وٍ تٍلٖ ٔاٰتان اػاؿه میوٍػ ذاػه ىای منتيی ةً ٌٰمٍاٰی نٍفاػ نا امن ةٍػه ٌ
اؿلاٯ کمک ٌ ةـظی اف ظؼمات ػٌٰتی ؿا ةً این ٌٰمٍاٰی معتٲ منٍػه الت .ػؿ ىمً
ٌٰمٍاٰی ىای نا امن وامٯ ٌالیت ىٱمنؼ ماننؼ مٍلی ٨ٱ ًٝلنگین ٌ کرکی شاکمیت
ػٌٰت تنيا ػؿ مـکق ٌٰمٍاٰی ظالًٌ وؼه التٌ .الیت ىٱمنؼ ػؿگیـ مٍٍِٜات امنیتی،
شکٍمتؼاؿی ٌ چاٰي ىای انکىا٤ی نیق الت.
ةقؿگرتین ؿٌػظانً ا١٤انمتان ؿٌػ ىٱمنؼ میةاوؼ ةً ػؿافای ةیي اف یک ىقاؿ کیٱٍمرت کً
اف ٌالیات ٌؿػک لپن ةامیان ،ػایکنؼی ٌ اؿفگان میگؾؿػ ةً ٌالیت ىٱمنؼ ؿلیؼه ٌ
لپن ةً ٌالیت نیمـٌف ظتم میوٍػ .کً اف اب ان ةـای اةیاؿی مقاؿ ٛکىاٌؿفی ػؿ ٌالیات
مؾکٍؿ الت٥اػه میوٍػٌ .الیت ىٱمنؼ ةً ٌٰ 14مٍاٰی ت٩میم وؼه الت مـکق ان ويـ
ٰىکـ گاه ٌ ةافاؿ پـ ؿٌن ٪ان الت.
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اکرثیت لاکنین ٌالیت ىٱمنؼ پىتٍنىا ىمتنؼ کً ميمرتین ٨تایٲ انىا ٜٱیقی ،ةاؿکقی،
نٍؿفی،الصا ٧فی ،اٰکٍفی ،پٍپٱقی ،ظـٌتی ،تـکی ،لٱیامن ظیٲ ،تٍظی ،کاکـ ،نیافی،
ٌا٤یان ،ػٌتانی ،ىٍتک ٌ ظٍگیانی میةاونؼ .تٝؼاػ ٨اةٲ تٍذيی نیق اف ٍ٨ٳ ةٱٍچ ػؿ
ذنٍب ٌالیت ىٱمنؼ فنؼگی میکننؼ .اف ػیگـ گـٌه ىای ا٨ٱیت ػیگـ میتٍان اف ىقاؿه ىا،
تاذیکىا ٌ لیکىا یاػ کـػ.
ىامننؼ ٨نؼىاؿ ٌالیت ىٱمنؼ نیق اف ان ةً ٜنٍان منٕ ً٩شاٌٱعیق ٌ پـ ػؿامؼ یاػ میوٍػ
ةا ا٨تٍاػی متتنی ةـ فؿاٜت معٌٍٍا ػؿ نٍاشی ذنٍةی کً ا٨تٍاػی ٌاةمتً ةً کىت ٌ
تٍٰیؼ ػانً ىای کتان (پنتً) چاؿ م١ق ،نعٍػ ،ذٍاؿی ٌ گنؼٳ میةاوؼ .ػؿ وامٯ ٌالیت
ىٱمنؼ ىم ةاػاٳ ،انگٍؿ ٌ اناؿ نیق ويـت ػاؿػ .ىمچنان این ٌالیت اف ةقؿگرتین مـاکق
کىت ٌ تٍٰیؼ مٍاػ معؼؿ ػؿ ا١٤انمتان الت.ةٝؼ اف کىت تـیاک گنؼٳ ػؿ مـتتً ػٌٳ
٨ـاؿ ػاؿػ.اما تـیاک ةقؿگرتین منت ٞػؿ امؼ ةمیاؿی اف ػىا٨ین میةاوؼ ،ػؿ شاٰیکً ٝ٤اٰیت
ا٨تٍاػی تٝؼاػ کمی اف کاؿا٤ـینان میتٍانؼ ةً وؼت ةً ا٤قایي " فنریـه اؿفه" ػؿ این
ٌالیت کمک منایؼ.ػامؼاؿی ٌ ظؼمات شمٲ ٌ ن٩ٲ اف ذمٱً ػیگـ ٝ٤اٰیت ىای ا٨تٍاػی
میةاوؼ .این ٌالیت ػؿ گؾوتً اف ظىکماٰی ٌؼمً ػیؼه الت کً نتایز فیانتاؿی ةـای
ػىا٨ین ػاوتً الت .نتٍػ مصٲ نگيؼاؿی تٍٰیؼات فؿاٜتی (لیٱٍ) یعچاٯىا ةـای
نگيؼاوت میٍه اف ػیگـ مىکالت ػؿ این ٌالیت میةاوؼ.
لٕض لٍاػ ػؿ ٌالیت ةمیاؿ پایین ةٍػه ٌ ػؿ ٌؼ ان ةین مـػان ةین  5%تا  ٌ 8%ػؿ فنان
 1%میةاوؼ.تنيا  6%ػؿٌؼ اف أ٥اٯ ةین لنین  6تا 13لاٯ ػؿ مکاتث جتت ناٳ منٍػه
انؼ .مـاکق معتٱٌ ٦صی ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ کً ةً وکٲ اةتؼایی ٝ٤اٰیت میمناینؼ؛ یک
و٥اظانً ػؿ مـکق ٌالیت ٌ لً و٥اظانً ػیگـ ػؿ ٌٰمٍاٰیىا مٍذٍػیت ػاؿنؼ 56.کٱینیک
ٌ  425مـکق مـا٨تت ىای ٌصی نیق ػؿ ىٱمنؼ مىٍ١ٯ ةً کاؿ میةاونؼ.

 .3تزلیل مناؾعه :انىاع و عىامل مناؾعه
ػؿ م٩ایمً ةا ٌالیت ىمرٍاؿ ٨نؼىاؿ ٔاٰتان ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ لاشات ميمی ؿا ػؿ اظتیاؿ
ػاوتً ٌ تمٱٖ ػاؿنؼ اف ذمٱً ٌٰمٍاٰی ة١ـان میتاوؼ کً تصت کنرتٯ کامٲ ٔاٰتان ٨ـا
ػاؿػ .ىیچ گٍنً ٜمٱیات نٙامی ةـای ةاف پن گیـی ٌٰمٍاٰی انراٳ نىؼه ٌ ٔاٰتان ػؿ
امنیت ػؿ این ٌٰمٍاٰی گىت ٌ گؾاؿ میکننؼ .لاکنین ٌٰمٍاٰی ة١ـان اذافه ػاؿنؼ تا ةً
ٌٰمٍاٰی ىای ىمرٍاؿ ٌ ٌالیت ٨نؼىاؿ ل٥ـ کننؼ اما ممکن الت فمانی کً ةً منٕ ً٩ةـ
میگـػنؼ اف لٍی ٔاٰتان مٍؿػ پـلي ٨ـاؿ ةگیـنؼ ةً ىمین ظأـ اوعاً فمانی کً ل٥ـ
میکنننؼ ةا ةی میٱی ةا لایـاوعاً ىمٍصتت میوٍنؼ ػٌٰت ىیچگٍنً أالٜاتی اف این
ٌٰمٍاٰی نؼاؿػ تنيا تٍٍؿ میوٍػ ةـظی اف کاؿمنؼان ةی ٔـٌ ٣صی ٌ آمٍفوی ػؿ لاشً
شاکمیت ٔاٰتان شٍّؿ ػاوتً ةاونؼ.ػؿ اٌاظـ لاٯ ٌٰ 2۱13مٍاٰی" ػه وٍ" ةً ترص٣
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ٔاٰتان ػؿ امؼ .تمٱٖ ػٌٰت ةاالی ٌٰمٍاٰی نٍفاػ مصؼٌػ ةً تٝؼاػ کمی اف ٨ـیًىا
میوٍػ.ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای لنگین ٌ مٍلی ٨ٱ ًٝػؿگیـی ىای وؼیؼی اف ةياؿ لاٯ2۱13
ةین ٔاٰتان ٌ نیـٌىای ػٌٰتی ؿط ػاػه الت .ةً ٍٔؿ کٲ اگـ یک ٔـ ٣مـکق ٌٰمٍاٰی ٌ
ذاػه ىای أـا ٣ان ؿا ةگیـػ ٔـ ٣ػیگـ ةـ لاشً أـا ٣تمٱٖ پیؼا میکنؼ ػؿ ةمیاؿی
اف ٨ـیً ىای این ػٌگانگی ٌذٍػ ػاؿػ ػؿ ؿٌف تمٱٖ شکٍمت ٌ ػؿ وث شٍّؿ ٔاٰتان.
ةا ظـٌد نیـٌىای ةین املٱٱی ،نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةا ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت ةا لالس ىایی
یکمان ٌ اف نٍ ٛاةتؼایی ػؿ ذنگ ظٍاىنؼ ةٍػ امـی کً مٍذث تىؼیؼ ذنگ ىای ةمیاؿی
ظٍاىؼ وؼ تا شؼٌػی یا٤تً ىای ةعي ش ٧ٍ٩ةرشػؿ فمینً تٱ٥ات مٱکی نیقمٍیؼ این امـ
میةاوؼ(.ماننؼ نٍاشی کً نً ػؿ ترصٔ ٣اٰتان ٌ نً ػؿ ترص ٣نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ػؿ
میایؼٌ تٱ٥ات مٱکی ؿا یکی یا ىـ ػٌ ٔـ ٣ؿ٨م میفننؼ) .تٱ٥اتی اف این ػلت اف لاٯ
 2۱12تا  2۱13ػه ةـاةـ وؼه الت.تاجیـ اینگٍنً ذنگىا ةـ ؿٌی ٠یـ نٙامیان ٤اذ ًٝةاؿ
الت.ةا تٍذً ةً ػٌؿ اف ػلرتك ةٍػن لاشً تٱ٥ات ٠یـ نٙامیان اشتامال ةیىرت ةٍػه ٌ اف ٨ٱم
ا٤تاػه الت .ؿلیؼن ةً ؿ٨م ػ٨ی ٪تٱ٩ات ٠یـ نٙامیان کاؿ لاػه ای نیمت تنيا ػؿ مـاکق
ٌصی وامٯ ٌالیت ىٱمنؼ ػؿ تاةمتان لاٯ  2۱13ػؿ ى٥ت ى٥تً  631ن٥ـ (وامٲ  396مـػ،
 119فن٥ٔ 116 ،ٲ) ػؿ اجـ ػؿگیـی ىای ةین ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت ٌ نیـٌ ىای نٕامی
ا١٤ان ٌ ةا ػؿ اجـ ماین ىای کناؿ ذاػه ای فظمی وؼه انؼٌ .اِض ىمت کً این اؿ٨اٳ تنيا
ةّٝی اف نٍاشی لنگین  ،مٍلی ٨ٱ ٌ ًٝکرکی ؿاپٍوي میؼىؼ ٌ تٱ٥ات ػؿ ان نٍاشی کً
٠یـ نٙامان ػلرتلی ةً کٱنیکىا ٌ مـاکق ٌصی نؼاؿنؼ ػٌؿاف چىم میمانؼ.
اؿ٨اٳ کمیىرنی ٜاٰی پناىنؼگان لافمان مٱٲ متصؼ نىان میػىؼ کً ةیرا وؼگان ػاظٱی
ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان ػؿ لاٯ  2۱13ػؿ شؼٌػ  44%ػؿٌؼ یٝنی  56.586ن٥ـ ا٤قایي
ػاوتً الت .کً تٝؼاػ مرمٍ ٛةیرا وؼگان ػاظٱی ؿا ةً  183.88۱ن٥ـ میـلانؼ .ةیرا
وؼگان ػاظٱی ػؿ ذنٍب ا١٤انمتان ةیىرت اف ن٩آ ػیگـ کىٍؿ تا پایان لاٯ 2۱13
میةاوؼ .ةیىرت ةیچا وؼگان ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ اف ٌٰمٍاٰی ىای نٍفاػ ،مٍلی ٨ٱ ،ًٝکرکی
ٌ لنگین میةاونؼ.
ایؼئٍٍٰژی ٌ وٍؿوگـی تنيا یکی اؿ ٜٱٲ ظىٍنت ىای وؼیؼ ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ الت ٜٱت
ػیگـ آن ما٤یای مٍاػ معؼؿ الت ،یکی اف لاکنین ٌالیت ىٱمنؼ چنین میگٍیؼ:
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ػؿ نٍاشی کً ٔاٰتان کنرتٯ پایؼاؿ ٌ مصکمی ػؿ ان نؼاؿنؼ ةً شمالت چـیکی ؿٌی اٌؿػه
انؼ ٍٔؿی کً اةتؼا لاشً مـةًٍٔ ؿا مٍؿػ ىؼ٨ ٣ـاؿ ػاػه ٌ لپن لاشً ؿا تـک
میکننؼ.ماننؼ ةافی مٍه ٌ پیىک ٌ فمانی کً ٩ٜث نىینی میکننؼ لاشً ؿا ةا ماین ٤ـه
منٍػه کً اگـ نیـٌىای ػٌٰتی ػؿ ت٩ٝیث انان شـکت کننؼ مٍؿػ اٌاةت ماین ٨ـاؿ
ةگیـنؼ.ػؿ لپتامرب لاٯ  2۱13میالػی ػؿ مٍاشتً یک پٍٰین مصٱی ةا ؿلانًىا ٜنٍان وؼ
کً انان ػؿ یک ؿٌف نقػیک ةً  114ماین ؿا ظنحی کـػه انؼ .ةؼین وکٲ ٔاٰتان منٕ ً٩ؿا
٠یـ ٨اةٲ لکٍنت میکننؼ ٌ ةً نصٍی لاکنین ؿا نیق ةً مرافات میـلاننؼ کً چـا تصت
شاکمیت ػٌٰت ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ.
گؽظاننعگان مناؾعه :ةـٜالٌه ایؼیاٍٰژی ،اورتاک کننؼه گانٍٜ ،امٲ ا٨تٍاػی ایـا تىعیَ
ػاػنؼ کً ىٱمنؼ اف ةاةت کىت ٌ تراؿت تـیاک ةا ان ؿٌةـٌ الت ٌ یک یاف ٍٜامٲ ميم
تؼاٌٳ ذنگ میةاوؼ .مـػٳ ىمچنان ؿاذ ٞةً کی٥یت تٝٱیم ٌ تـةیً ،ةیکاؿی ،اؿایً ظؼمات
الالی ماننؼ ةـ ٌ ٧آب ةـا یقؿاٜت ،نتٍػ شکٍمت ػاؿی ظٍب نکاتی ؿا ةـذمتً لاظتنؼ.
یکی اف کاؿمنؼان ػ٤رت کمیمیٍن ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان چنین تٍِیض ػاػ :

یکی اف کاؿمنؼان تصٍیٱکـػه ػؿ ٰىکـگاه ٍٜامٲ ذنگ ٌ ػؿگیـی ؿا چنین ةـومـػ :
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یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ٌٱض ا٘ياؿ ػاوت ؛ آتىی کً ٝ٤ال ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ةـ پا وؼه
الت ةمیاؿ مىکٲ ظٍاىؼ ةٍػ کً ظامٍه گـػػ چـا کً مىکالت لیالی ٌ ٩ٜیؼه ای
ؿیىً ػؿ اظتال٨ات ٍ٨می ٌ انت٩اٳ ذٍیی ىایی ٨تیٱً ای ػاؿػ .این اظتال٤ات لتث ایراػ
وتکً ای پیچیؼه ای اف ػؿ گیـ ىای ظىٍنت ةاؿ وؼه الت.

مٕاٰث کمی ػؿ ظًٍٍ پٍٰین مصٱی کً ػؿ ىىت ٌٰمٍاٰی شٍّؿ ػاوتً ٜنٍان گـػیؼ
 ،پٍٰین مصٱی ةً نؼؿت متيم ةً ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ شین ػؿگیـی ٌ ذنگىا وؼه
الت ،وایؼ ةً این ػٰیٲ کً ةعي ش ٧ٍ٩ةىــ ةا ا٤ـاػ کمی ػؿ این ظًٍٍ مٍاشتً
کـػه الت میتٍان گ٥ت ةیىرت تعٕی ىای پٍٰین مصٱی ػؿ مٍؿػ اظاؽی کـػن ٌ ٠اؿت
امٍاٯ ٌ آفاؿ ٌ اؽیت مـػٳ میةاوؼ.
نٙـات مـػٳ ػؿ ظًٍٍ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ػٌ پيٱٍ میةاوؼ ٍٔؿی کً اف انان ةً
ٜنٍان ممتتین ذنگ ٌ ٌٱض یاػ میوٍػ انان اؽٜان ػاوتنؼ کً نیـٌىای ةین املٱٱی ػؿ
م٩اةٲ ذنگ ةا وٍؿویان مٍجـیت ػاوتً ٌ ػؿ ةافلافی نیق ن٩ي ميمی ػاوتً انؼ.
(ظٌٍٍا ػؿ لاظتاؿ ىای فیـةنایی) ةً ٍٔؿ ظاً ػؿ مٍؿػ آمٍفه نیـٌىای امنیتی ا١٤ان.
مـػٳ ا٘ياؿ کـػنؼ کً ٜمٱیات ىای ٍ٨ای ظاؿذی نیق مٍذث تٱ٥ات ٠یـ نٙامیان وؼه
الت .ةمیاؿی اف رشکت کننؼگان ةـ این نٕـ تاکیؼ ػاوتنؼ کً کمک ىای ةین املٱٱی ةـای
شـ ً٤ای لاظنت ٌ امٍفه نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان کا٤ی نتٍػه الت.
چنؼین مـاتث رشکت کننؼگان یاػ اٌؿ وؼنؼ کً ٍ٨ٳ پـلتی ،ؿوٍت ٌ اظتالك ةمیاؿ ٜاػی
وؼه ٌ ؿٌاد پیؼا کـػه الت ٌ ،ت٩ـیتا ةـای اػاؿات ػٌٰتی ٠یـ ٨اةٲ اذتناب ةٍػه ،این امـ
ةً وکٱی ٜمی ٪ػؿ ذام ًٝا١٤انمتان تحتیت وؼه الت ٌ تتؼیٲ ةً ٜاػتی وؼه کً
ماىـانً انراٳ میوٍػ.
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 .4نلنه مزلی ةؽای ىلس
اف ظالٯ ةصخ ىایی کً ٌٍؿت گـ٤ت چنین ػؿیا٤ت وؼ کً مـػٳ اف مىکالت مٍذٍػ ػؿ
ٌالیت ىٱمنؼ آگاىی ػاؿنؼ .آنيا ؽىنیتی ؿٌون نمتت ةً ٜمٱی وؼن اىؼا٤ىان ػؿ آینؼه
ػاؿنؼ ٌ .میؼاننؼ کً ةً کرا میؿٌنؼ ةمیاؿی اف نٙـات ةـ پایً تراؿب وعٍی ٌ چىم
ػیؼ انيا ٜنٍان گـػیؼ نً ةـ الاك تص٩ی٩ات ػ٨یٜ ٪ٱمی مـػٳ ظمتً اف ذنگ ٌ ظٍاىان
ٌٱض ىمتنؼ ،آنيا نً تنيا نتٍػ ذنگ ؿا میظٍاىنؼ ةٱکً ٜؼاٰت ،کـامت ٌ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا
نیق میظٍاىنؼ ٍّٜ .وٍؿای مصٱی ٌٱض چنین میگٍیؼ :

ٝ٤ ٍّٜاٯ ذام ًٝمؼنی چنین یاػاٌؿ وؼ کً ٤اٌٱً ةین شکٍمت ٌ مـػٳ فمانی اف ةین
میؿٌػ کً شاکمیت ٨انٍن ،اشرتاٳ ٌ شامیت اف ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ تحتیت وایمتً لاالؿی ػؿ
شکٍمت ةً ٌذٍػ ةیایؼ.
ظٍالتً ىای مـػٳ ةـای ٌٱض پایؼاؿػؿ پیـٌی اف چياؿ اٌٲ ٌاةمتً ةً ىم ػؿ ؽیٲ میایؼ:
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :مٍٍِٜی کً تٍلٖ رشکت کننؼگان ةاؿىا تکـاؿ
گـػیؼ متایٲ وؼیؼ ا١٤انىا ةً ػاونت یک شکٍمت" ٌاٰض ٌ ٜاػٯ" ةـای پایان ةعىیؼن ةً
شاکمیت الٱصً " الت م٩امات شکٍمت ا١٤انمتان ةیىرت مٍا ٞ٨شـ٤ی میقننؼ کً ػؿٜمٲ
اٌال ةً ان تٍذً نؼاؿنؼ وایؼ تنيا ةـای ا٨نا ٛذام ًٝذيانی ةّٝا لعنانی ةً فةان
میآٌؿنؼ اما ىـگق ةً ان ٜمٲ منیکننؼ.
مـػٳ ػؿ چنؼین مٍؿػ وکایت ػاوتنؼ اف ذمٱً ٤ماػ گمرتػه اػاؿی ،ةيـه ةـػاؿی ةً ن٢٥
وعٍی تٍلٖ ٨ؼؿمتنؼان ،نتٍػ مياؿت ىای کا٤ی ممٱکی ػؿ ةین کاؿمنؼان ذام ًٝمؼنی
 ،لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت ٌ مؼاظٱً فٌؿمنؼان منٕ ً٩ای ٌ ذنگ لاالؿان ػؿ ػٌٰت.
رسظٍؿػگی مـػٳ ػؿ شکٍمت ذؼیؼ ةّٝا ةا رسظٍؿػگی مـػٳ ػؿ  2۱لاٯ ٨تٲ اگـ م٩ایمً
وٍػ ػیؼه میوٍػ کً ىمین ن٥ـت ٌ ػؿمانؼگی مـػٳ ةٍػ کً ػٌٰت ٔاٰتان ؿا ؿٌی کاؿ
آٌؿػ ،رشایٖ ىمچنان اػامً ػاؿػ ٌ ةؼ تـ نیق میوٍػ این ؿا میوٍػ ػؿ ا٘ياؿات یک ٝ٤اٯ
ذام ًٝمؼنی ػیؼ کً چنین میگٍیؼ :

مـػٳ ػؿ ٌاٌ ٞ٨ا ٦٨ةً نتٍػ ٤ـىنگ ػمٍکـالی ٌ ،ؼا٨ت لیالی ٌ ،ؿ٤اه مؼنی ىمتنؼ ٌ
اف ان مٕٱ ٞمیةاونؼٝ٤ .اٯ ذام ًٝمؼنی ٰیمت مىکالت ٜؼیؼه ای ؿا چنین ٜنٍان
میکنؼ :ػؿ رشایٖ کنٍنی کً ت٩ـیتا متامی اؿگانيای ػٌٰتی ٌ اذتام ٛةا مىکالت ٤ـاٌان
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ػلت ٌ پنرً نـٳ میکنؼ ماننؼ لیث گنؼیؼه ای وؼه الت کً ػیگـ منیتٍانؼ ٨ـنٕینً
وٍػ .ةا این ٌذٍػ متامی لیمتم شکٍمتی ؿٌ ةً ل ٍٓ٩ظٍاىؼ ةٍػ:

مـػٳ اف مٍجـیت ذـیان ٌٱض ،مٍاٰصً ٌ ٝ٤اٰیت ىایی  ً٬ػؿ فمینً اػ٠اٳ مرؼػ ٌٍؿت
گـ٤تً ٨ناٜت نؼاؿنؼٜ .مؼتا ةً ظأـ وٮ ػؿ ٌؼا٨ت ا٤ـاػی ىمت  ً٬ػؿ این ذـیان
رش٬ت ػاوتً انؼ.ذـیان ٌٱض ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ةً ٌلیٱً مـػٳ ٜاػی ،ويـٌنؼان ناؿاِی ٌ
ظمتً اف ذنگ ٌ ؿىربان فمان ذنگ ىؼایت منیوٍػ ةٱ٭ً تٍلٖ ٬مانی ؿىربی میوٍػ
 ً٬اف اػامً ذنگ ةیىرت اف ٌٱض منٝ٥ت میةـنؼ.مـػٳ ىمچنان ا٘ياؿ ٬ـػنؼ  ً٬ؿىربان
ذـیان ٌٱض ا٤ـاػی ٠یـ ماىـ ،مع٥ی ٬اؿ ٌ ةؼٌن ػیؼ الرتاتیژیٮ ىمتنؼ.این ٍٜامٲ
ةاٜخ نا٬اؿآمؼی ذـیان ٌٱض ،مٍاٰصً ٌ اػ٠اٳ مرؼػ وؼه الت.
یٮ ٬اؿمنؼ الت ٪ػٌٰت چنین میگٍیؼ:

یٮ  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ػؿ ىٱمنؼ چنین یاػآٌؿ میوٍػ ً٬؛ متاٳ ٬متٍػات ػؿ وٍؿای
ٌالیتی ٌٱض انٝ٭اك ػىنؼه ٝ٤اٰیت ىای ٜمٍمی ػٌٰت میتاوؼ:
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یٮ مصٍٲ ػانىگاه گ٥ت:

یٮ م٩اٳ ٜاٰی ؿتتً ایاالت متصؼه ةـ این نٙـ الت  ً٬ةمیاؿی اف ا١٤انىا اف ؿٌنؼ ٌٱض نا
امیؼ ٌ ةً آن گامن ىمتنؼ .اٌ مصـمانً ػؿ ا٘ياؿ نٙـی ةً ةعي ش ٧ٍ٩ةىــ گ٥تً الت :

مٍاشتً وٍنؼگان اؽٜان منٍػنؼ ٬ ً٬اؿآمؼی ؿىربان پـ نٍ٥ؽ ٌ تٍمیم گیـنؼگان ٤ا٨ؼ
مٍجـیت ةٍػه چـا  ً٬نتٍانمتً انؼ ن٩ي محتت ٌ شیاتی ؿا ػؿ فمینً ای٥ا ٬ننؼ.
ةهتىظ رلىق ةرش ،راهمیت كانىن و اؾ ةین ةؽظن معافیت :مـػٳ ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ةا
این٭ً اف م٥اىیم ٜٱمی ٌ تـمینٍٍٰژی ش ٧ٍ٩ةرشی ػؿ مٍؿػ ةیان نٙـاتىان الت٥اػه
ن٭ـػنؼ اما ػیؼگاىی ٬ٱی ٌ متمـ٬ق ةـ ش ٧ٍ٩ةىــ ػاوتنؼ .اذام ٛؤلالی ةـ ٌؼا٨ت
ةیىرت ٜ،ؼاٰت ،پایان ٤ـیث ٌ منایي ىای لیالی ةٍػ.
 ٍّٜوٍؿای اذتامٜی ٌٰمٍاٰی ناػٜٱی ةـای تٍل ٌ ًٝؿوؼ ػمٍ٬ـالی ٌ،ٱض ٌ ٬ـامت
انمانی چنین میگٍیؼ:

ةّٝی اف ٬مانی  ً٬تٍلٖ ةعي ش ٧ٍ٩ةىــ ػ٤رت یٍناما مٍؿػ مٍاشتً ٨ـاؿ گـ٤تنؼ ػؿ٫
ػ٨ی٩ی اف ٌِٝیت مٍذٍػ ػاوتً ٌ ةً نتٍػ ٜؼاٰت ،شا٬میت ٨انٍن ٌ ةی اجـ ةٍػن اؿگان
ىای ػٌٰتی ػؿ تإمین ٜؼاٰت اواؿه ػاوتنؼ.یٮ  ٍّٜوٍؿای ٜٱام اؿمان ىای ذام ًٝؿا
چنین ةـ میومـػ:
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نٙـات ا١٤انىا ؿاذ ٞةً ش٭ٍمت ةً نؼؿت چاپٱٍلانً میةاوؼ.مـػٳ ػیؼگاه تص٩یـ امیقی
نمتت ةً نٙاٳ ّ٨ائی ػؿ ا١٤انمتان ػاوتنؼ .یٮ  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی چنین تٍِیض
میػىؼ:

شتی ٬اؿمنؼان ةا ؿتتً متٍلٖ ػؿ ػٌٰت م٩اػیـی اف پٍٯ ؿوٍت ؿا ةً مٝاه ىای ٨انٍنی
وان انت٩اٯ میػىنؼ ػؿ ٬ىٍؿ تٍل ًٝنیا٤تً ای ماننؼ ا١٤انمتان ٌ ػؿ ٌالیتی  ً٬ا٨تٍاػی
ةـ پایً ٬ىاٌؿفی ػاؿػ ,میتٍانؼ ٌؼمً ةً ا٨تٍاػ ٬ىٍؿ ٌاؿػ منایؼ.
ػؿ نتٍػ یٮ نٙاٳ ٜؼٰی ّ٨ائی ممٱ٭ی تٕتی ٪ةـنامً ىای لیالی ٩ٜ،یؼه ای ٌ الرتاتیژی
ىای نٙامی ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ةا مى٭ٲ مٍاذً ظٍاىؼ وؼ:
مـػٳ اواؿه ػاوتنؼ ٤ ً٬ـىنگ مٝا٤یت ذـائم ػؿ ا١٤انمتان منرـ ةً ػٌ نتیرً من٥ی
وؼه الت ؛ و٭ا ٣ةین مـػٳ ٌ ش٭ٍمت ی٭ی اف این نتایز من٥ی میةاوؼ.ػیگـی انت٩اٳ
گیـی ىای وعٍی ىمت فمانی  ً٬مـػٳ نتٍاننؼ ةـای تٕتیٜ ٪ؼاٰت ةً ش٭ٍمت ت٭یً
٬ننؼ ظٍػوان ةـای اش٩ا ٧ش ٪ظٍیي ا٨ؼاٳ می٬ننؼ.
گقرتل انوناف احتامعی و اكتياظی :ػؿ ذـیان ذٱمات مىٍؿت ػىی ،مـػٳ ةً ٍٔؿ
٬ٲ ةـ این نٙـ تإ٬یؼ ٬ـػنؼ  ً٬ان٭ىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ةـای تحتیت ٌٱض ٌجتات ػؿ
ٌالیت ىٱمنؼ شیاتی ةٍػه الت  :تٍ٩یت تٝٱیم ٌتـةیً ،اؿت٩ای لٕض ٌصت ،ا٤قایي
٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ ػلرتلی ةً ان٭ىا ٣متٍافن اف این ذمٱً میةاوؼ .یٮ  ٍّٜوٍؿای
ٜٱام ىىؼاؿ میؼىؼ ٬ ً٬مٮ ىای ان٭ىا٤ی ةً ٌالیت ىٱمنؼ ٘اىـا محتت اما پیامؼ ىای
من٥ی ػاوتً الت ،متاٰ ٢ىنگ٥تی اف پٍٯ ػؿ ذایی محٲ ا١٤انمتان  ً٬ػاؿای ش٭ٍمتی
ِٝی ٦میةاوؼ ؿیعتً وؼ  ً٬نتیرً محتت ػؿ ةـ نؼاوتً الت.
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یٮ مناینؼه وٍؿای ذٍانان ٌالیت ىٱمنؼ چنین میگٍیؼ:
ما اف نتٍػ ؿىربی ٌ نٙاؿت ٌ اؿفیاةی ػؿ ٌالیت ىٱمنؼ ؿنز میةـیم .مؤلمات ةین املٱٱی
ٌؼىا میٱیٍن ػاٰـ مرص٬ ٣ـػه انؼ اما ىنٍف مـػٳ ىیچ ت١ییـی ػؿ فنؼگی وان مىاىؼه
ن٭ـػه انؼ.

ی٭ی اف لا٬نین ٌٰمٍاٰی ناػ ٜٱی اػٜا می٭نؼ ٜ ً٬ؼٳ شامیت ػٌٰت ٌ ٩٤ـ ةاٜخ ؿٌی
اٌؿػن فاؿٜین ةً ٬ىت کٍکناؿ وؼه الت.چـا ٬ ً٬ىت این نٍ ٛمصٍٍٯ لٍػ ةیىرتی
نمتت ةً لایـ مصٍٍالت فؿاٜتی ػاؿػ ٌ تا ىنٍف ػؿ م٩اةٲ مصٍ این نٍ٬ ٛىت م٩اٌمت
میوٍػ.

مـػٳ انت٩اػ ىایی ػؿ فمینً ٜؼٳ انکىا ٣متٍافن نیق ةیان ػاوتنؼ ةـظی ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً
تٍذً متاما ةً ويـىا وؼه الت ٌ منأ ٪ؿٌلتایی ٤ـامٍه گـػیؼه الت .آنان ىمچنان
گ٥تنؼ کً مىکالت ٝ٤اٰیت ىای انکىا٤ی ىامن مىکالتی الت کً ةـای ػٌٰت ذنراٯ
ظٱ ٪کـػه الت.

439

نلنه ىلس واليت هلمنع

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

یک  ٍّٜوٍؿای اذتامٜی مٍ٥ال ؿاذ ٞةً شاٰت تال ٦ةاؿ پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ مناةٞ
ػٌٰتی چنین رشس میػىؼ :

یک کاؿمنؼ لاة ٪ػٌٰت کً ػؿ یکی اف پمت ىای ػٌٰتی ای٥ای ٌ٘ی ً٥میکـػه الت
چنین میگٍیؼ:

ةاؾیگؽان و تضؽیث کننعگان ىلس :ةین ا١٤انىا ٌ ٔاٰتان ؿٌاةٖ شمنً ای ٌذٍػ نؼاؿػ،
یک اورتاک کننؼه ٜنٍان کـػ کً مـػٳ ةً ٔاٰتان أمینان نکـػنؼ چـا کً انان ٘املانً ةا
مـػٳ ؿ٤تاؿ میکـػنؼ .کمانی ةؼٌن یٍنیٍ٥ؿٳ معًٍٍ ٌ ٍ٨اٜؼ مىعَ کً ٌاٝ٨ا أمینان
ةً انيا مىکٲ ةٍػ ،ةـظی نیق ةً این مٍٍِ ٛاواؿه ػاوتنؼ کً انيا ٨اچا٨ربان اٌٱی مٍاػ
معؼؿ ةٍػنؼ کً تنيا ةاٌؿوان پٍٯ ةٍػ ىمً چیق ةـایىان ىامننؼ کاال ی مرص٤ی ةٍػ شتی
رسةافان ٌ ا٤ـاػ تصت کنرتٯ وان.یک ٝ٤اٯ ذام ًٝمؼنی ػؿ مٍؿػ ٌٰمٍاٰی تصت تمٱٖ
ٔاٰتان ة١ـان چنین میگٍیؼ:
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ةیىرت نٙـات ؿٌی مصٍؿیت ٌٱض ٌ شاکمیت ٨انٍن مٕـس گـػیؼ ،ات٥ا ٧نٙـ ةـ این ةٍػ کً
شٜ ٧ٍ٩ـ٤ی ٌ اؿگانيای مـةٍٓ ةً ان ماننؼ (وٍؿاىا ٌ ذـگً ىای ةقؿگان ٍ٨می) ممایٲ ٌ
ػٜاٌی مـػٳ ػؿ ػؿ ذام ًٝمٍجـ تـ نمتت ةً اؿگاىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی ٤یٍٱً
میکننؼ.ىمچنان ةعي ش ٧ٍ٩ةىــ نٙـاتی ؿا ونیؼ کً ىمین ذـگًىا ةّٝا ػؿ گؾوتً
ا٤ـاػ ؿا تىٍی ٪ةً ٌٱض ٌ ةـای تٍ ٦٨ذنگ تاله میکـػنؼ .ةً ىـ شاٯ مـػٳ ةـ این نٙـ
ةٍػنؼ کً فمان ةـای این نٍٍ٨ ٛانین کين ٌ مرافات ىای ٠یـ انمانی لپـی وؼه الت
ظٌٍٍا ػؿ مٍؿػ فنان ٌ أ٥اٯ کً ةیىرت مٍؿػ تتٝیْ ٌ ٌؼمً ٨ـاؿ میگیـنؼ .ػلتاٌؿػ ىای
منایىی وٍاؿی ٌالیتی ٌٱض ػؿ مٍؿػمٍاٰصً ػیگـ ةـای مـػٳ ٨اةٲ اٜتتاؿ منیةاوؼ مـػٳ ةً
ػنتاٯ ذایگقین کـػن انان میگـػنؼ یک مؼیـه مکتث متٍلًٕ ػظرتانً چنین میگٍیؼ :

ةمیاؿی اف مـػٳ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ةؼٌن ىمکاؿی پاکمتان ٌٱض ناممکن میةاوؼ .ةا
ٌذٍػ پیٍنؼ ىای ٍ٨می ،ةمیاؿی اف مـػٳ نٙـات من٩ی نمتت ةً پاکمتان ػاوتنؼ ىمچنان
مـػٳ ةً ن٩ي تعـیتی پاکمتان ػؿ ا١٤انمتان نیق پی ةـػه انؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ ذـیان ةصخىا ،اورتاک کننؼه گان پیىنياػات فیـ ؿا ةـای آٌؿػن ٌٱض ػؿ ٌالیت
ىٱمنؼ ٌ ا١٤انمتان ةیان ػاوتنؼ:
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات )6( :اذـای ٍ٤ؿی مٝیاؿ ىای ٨تٍٯ وؼه ػؿلتی ٌ
ٌؼا٨ت ،شماةؼىی ،شـ ً٤ای گـایی ،و٥ا٤یت ٌ ؿالتکاؿی ػؿ متاٳ مـاتث اػاؿات ػٌٰتی ٌ
اشیای اٜتامػ اف ػلت ؿ٤تً مـػٳ ػؿ ةاؿه شکٍمتىان؛ ( )2ؿىربی کـػن متامی لیالتىا ٌ
ةـنامًىا ػؿ ؿالتای م٥يٍٳ کٱی امنیت (امنیت انمانی)؛ ( )3ا٤قایي گ٥تگٍ میان ىمً
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نياػىا ٌ نياػ ىای ٠یـ ػٌٰتی ةً ومٍٯ( ذام ًٝمؼنی ٌ مٕتٍٜات آفاػ) ٌ ويـ ٌنؼان
ٜاػی ةً منٍٙؿ ایراػ اٜتامػ ٌ ا٤قایي اٜتامػ ػٌذانتً ػؿ ٜـًٌ ىای معتٱ٦؛
تلىیت رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةؽ ضع معافیت )1( :ظامتً ةعىیؼن ةً
٤ـىنگ گمرتػه مٝا٤یت ،ةً ظًٍٍ ن ْ٩ىای وؼیؼ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ لٍء الت٥اػه اف
٨ؼؿت؛ ()2 )2آگاىی ؿلانی ةیىرت ش ٧ٍ٩ةىــ ةا ٤ـاىم لافی ػؿک ٜمی ٪م٥اػ ٌ ٌاٞ٨
گـایی آن؛ ( )3ایراػ ٌ تٍ٩یت ؿلانً ىای ممت٩ٲ ،ةا کی٥یت ،ممٱکی ،انت٩اػی ٌ الت٥اػه
اف آن ةـای آگاىی ػىی ػٌٰت ٌ ا٤ـاػ ِؼ ػٌٰت؛ ( )4ذمترٍ ةـای یا٤نت متصؼین لنتی
ٌ چيـه ىای مؾىتی ةً منٍٙؿ إواٜۀ پیاٳ ش ٧ٍ٩ةرشٜ ،ؼاٰت ،ظٍب ةٍػن ٌ ٜؼٳ
تتٝیْ؛ ( )5متاؿفه ٍ٨ی ٌ ٜاذٲ ةـِؼ ٤ماػ ،ن ْ٩شٜ ٌ ،٧ٍ٩ؼٳ و٥ا٤یت ػؿ لکتٍؿ
ٜؼٰی (ةً ظًٍٍ ػؿ ٜؼاٰت ذقایی) (ةً ومٍٯ مصاةن ٌ مصالت لٱث آفاػی)؛
تلىیت انکناف احتامعی – اكتياظی٨ )1( :ٱ٨ ٌ ٞم ٞا٨تٍاػ نا پایؼاؿ متتنی ةـ مٍاػ
معؼؿ؛ ( )2متاؿفه ةـ ِؼ ٩٤ـ ةا ٤ـاىم لافی ٤ـٌت ىای منالث کاؿی؛ ( )3ونالایی ٌ
ؿٌی ػلت گـ٤نت رضٌؿ یات انکىا٤ی منأ ٪ؿٌلتایی؛ ( )4شٍٍٯ أمینان اف و٥ا٤یت ٌ
شماةؼىی ٌ مماٌات ػؿ اؿایً کمکىا؛
تلىیت فؽاگیؽی پؽوفه ىلس و آمتی ملی )1( :اٌالس ٜاذٲ ٝ٤اٰیت ىای مٍذٍػ ٌٱض ٌ
آوتی مٱی ةً منٍٙؿ اٌالشات مٍجـ ٌ ةؼلت آٌؿػن نتایز مٕٱٍب؛ ( )2تٍ٩یت ذامًٝ
مؼنی تا ظالی ةی اٜتامػی مٍذٍػ ةین ػٌٰت ٌ مـػٳ ؿا پیٍنؼ ػىؼ؛ ()3متاؿفه ةا ٠اؿتگـان
ٌٱض ٌ آوتی مٱی ةً ومٍٯ ةـؿلی کمانی کً ٌٱض ؿا ؿىربی ٳ یکننؼ ةً محاةً ؿػ ىـ نٍٛ
 ٍ٥ٜػؿ ةـاةـ شنایت کاؿان ذنگی ٌ ذنایات ِؼ ةرشی؛
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ةیانگـ ظالٌۀ اف یا٤تًىا ٌ مٍٍِٜاتی الت کً ػؿ نىمت
ىای گـٌىی ،مٍاشتً ةا ا٤ـاػ ٌ ،نٙـ لنری کً ػؿ ذـیان پـٌلً مىٍؿه ةا ويـٌنؼان
ا١٤ان ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ ؿٌی ػلت گـ٤تً وؼ ،مٍؿػ ةصخ ٨ـاؿ گـ٤ت .اورتاک کننؼگان
نٙـ لنری ػاؿای پیىینً معتٱ ٦اذتامٜی ،تٝٱیمی ٌ لیالی ةٍػنؼ .این پـٌلً مىٍؿتی
ةً ٜنٍان ةعي اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ةـنامً ٌٱض ةٍػ ٌ ػؿ
نیمً ػٌٳ لاٯ  ٌ 2۱13اٌایٲ لاٯ  2۱14میالػی ؿٌی ػلت گـ٤تً وؼ .ى٥ت نىمت
گـٌىی ةا شٍّؿ  85مـػ ٌ  48فن ةً ؿاه انؼاظتً وؼ .پـلىنامً ىای رسٌی ةً  19مـػ ٌ
 33فن تٍفی ٞوؼ ٌ اکرث مٍاشتً وٍنؼگان ا٤ـاػ تٝٱیم یا٤تً ٌ ػاؿای ٌ٘ی ً٥ةٍػنؼ ٌ ػؿ
منأ ٪ويـی فنؼگی میکـػنؼ .شؼٌػا ً نیم اف اورتاک کننؼگان کاؿمنؼان ػٌٰت ٌ نیم ػیگـ
آنىا کاؿمنؼان مٍلمات ذامٝۀ مؼنی ٌ لایـ لکتٍؿىا ةٍػنؼ.
ٍٔؿی کً ػؿ ذامٝۀ کً الت٩الٯ ٤ـػی ٌ آفاػ انؼیىی ؿا ٍ٨یاً شامیت منیکنؼ مٝمٍٯ
الت ،پـلىنامً ىای کً ةً ا١٤انىا تٍفی ٞوؼه ةٍػ اکرثا ً ػاؿای پالغىا یا ٜتاؿات ت٩ـیتاً
ىممان ةٍػنؼ کً این منایانگـ آنمت کً ةّٝی ا٤ـاػ ػؿ گـٌهىا کاؿ کـػه تا پالغ ىای
ؿِایت ةعي اؿائً وٍنؼ یا نىان میػىؼ کً ا٤ـاػ شین پالغ ةً پـلىنامًىا اف نٙـیات
ٌ ؿىنامئی ىای "ؿىربان ظٍػ" پیـٌی منٍػه انؼ .تٝؼاػ ٨اةٲ مالشٙۀ اورتاک کننؼگان فن
(ةً ٌیژه ػؿ رسٌی ا٤ـاػ) ٠یـ ٜاػی ٌٰی ىؼ٤منؼانً ةٍػ.
اکرث مٍاشتً وٍنؼگان پالغ ىای اؿائً کـػنؼ کً متاجـ اف ن ٞ٥وعٍی وان میةاوؼ ٌ این
امـ یک پؼیؼه ٔتیٝی ةرشی ةٍػه ٌ ٨اةٲ انت٩اػ منیةاوؼ فیـا این پالغىا ػؿ مٕاة٩ت ةا
ظٍالت اکرث ا٤ـاػ (ماننؼ ا٤قایي مٝیاؿ لٕض فنؼگی) ٨ـاؿ ػاوتً ٌ انصٍاؿی منیةاوؼ .این
مٍٍِ ٛفمانی ةیىرت شماك وؼ کً ةّٝی ا٤ـاػ ةً گٍنۀ ظاً ،ظٍػظٍاىانً ٌ ةؼٌن
ػؿنٙـ گـ٤نت منا ٞ٤مصٱی ٌ اذتامٜی ت٩اِا کـػنؼ تا ٌِٝیت وعٍی وان ةيرت وٍػ .ةً
ٍٔؿ محاٯ ،تٝؼاػ اف مـػان ظٍػ ؿا ا٤ـاػ متن٥ؾ مٝـ٤ی کـػنؼ کً گٍیا ػؿ وٍؿای ٜٱامء،
وٍؿای مـػٳ مصٲ ٌ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض اف ذایگاه ميم ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ ٌٰی اف این مٍٍِٛ
چىم پٍوی کـػنؼ کً فنان ،ػانىمنؼان یا ذٍانان ةایؼ مماٌیانً ػؿ این ٜـًٌىا ليیم
ةاونؼ تا اف ىمً ومٍٯ ةٍػن ،و٥ا٤یتٜ ،ؼاٰت ٌ مؤجـیت نياػىا أمینان شاٌٲ وٍػ.
ىؼ ٣این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اؿائً ترقیً ٌ تصٱیٲ ذام ٞاف ٍٜامٲ ذنگ ػؿ
منٕ ً٩میةاوؼ .ىم چنان ،ػؿ این ٔـس تاله وؼه تا ؿاه شٲ ىای منالث ٌ ٜمٱی
ونالائی وٍػ تا ػؿ ایراػ ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ مماٜؼ ٌا ٞ٨وٍنؼ.
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 .2معلىمات ظؼ مىؼظ والیت :حغؽافیا ،ظمىگؽافی و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت کنؼىاؿ ػؿ لمت رش ٧ةا ٌالیت فاةٲ٠ ،ـب ةا ىٱمنؼ ،وامٯ ةا اؿفگان ٌ ذنٍب ةا
ایاٰت ةٱٍچمتان پاکمتان ىم رسشؼ میةاوؼٌ .الیت کنؼىاؿ ػاؿای ٌٰ 17مٍاٰی ؿٌلتائی
– ٌ اف ذنٍؿی  2۱14ةؼینمٍ –  15ناشیً ويـی میةاوؼ .ويـ کنؼىاؿ ػٌمین ةقؿگرتین
ويـ ا١٤انمتان ةٍػه ٌ مـکق منٕ ً٩میةاوؼ .لً ػؿیا – اؿ٠نؼاب ،تـنک ،اؿ٠متان – اف
ٌالیت کنؼىاؿ ٜتٍؿ میکنؼ کً ىـ لً ػؿیا واظً ىای ػؿیای ىٱمنؼ میةاونؼ .ػؿیا ىای
مؾکٍؿ ةیىرتین فمین ىای فؿاٜتی کنؼىاؿ ؿا آةیاؿی میکننؼ .ػوت ؿیگمتان ػؿ لمت
ذنٍب ٌالیت کنؼىاؿ مٍٝ٨یت ػاؿػ ػؿ شاٰی کً وامٯ این ٌالیت ؿا اؿاِی کٍىمتانی
کً ػؿ اکرث ن٩آ کىٍؿ ٌذٍػ ػاؿػ ،اشأً کـػه الت.
نٍ٥ك ٌالیت کنؼىاؿ ةً  1۱57۱۱۱تعمین فػه میوٍػ ٌٰی این ؿ٨م ةنا ةـ ٜؼٳ جتت
ظانٍاؿىا ٌ مياذـت ىای ػاظٱی ػؿ رسارس ٌالیت ممکن ػٌ چنؼ وٍػ٤ 6۱ .یٍؼ مـػٳ
کنؼىاؿ ػؿ منأ ٪ويـی فنؼگی میکننؼ .اکرثیت مٕٱ ٪کنؼىاؿ ؿا پىتٍن ىای مـةٍٓ ةً
یکی اف پنز ٍ٨ٳ ؽیٲ تىکیٲ میػىؼ :پٍپٱقی ،اٰکٍ فی ،ةاؿکقی (مصمؼ فی ٌ اچکقی)،
ٜٱیقی ٌ نٍؿفی .اٍ٨اٳ ٠ٱرائی ةً ومٍٯ تٍظی ،ىٍتک ،کاکـ ،تـه کی ،لٱیامنعیٲ ٌ
ميمنؼ نیق ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ شٍّؿ کمـنگ ػاؿنؼٍ٨ .ٳ ىقاؿه (وی ٌ )ًٝىنؼٌ نیق ا٨ٱیت
ىای ةمیاؿ کٍچک ؿا ػؿ ويـ کنؼىاؿ تىکیٲ میػىنؼ .ىقاؿان ٤امیٲ کٍچی ٔی
مياذـت ىای ٍ٤ٱی وان اف اؿاِی ةٱنؼ ةً لٍی کنؼىاؿ شـکت میکننؼ.
یکی اف ػالیٲ ٜمؼه ػؿ ؿاةًٕ ةً اىمیت الرتاتیژیک کنؼىاؿ مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یائی آن
میةاوؼ کً ممیـ تراؿتی ٌ تـانقیتی ةً پاکمتان ،ایـان ٌ ويـ ىای ىـات ٌ کاةٲ ٌ ةـ
ٜکن آن میةاوؼ .رسک شٱٍ٩ی کىٍؿ (واىـاه  )1اف ويـ کنؼىاؿ میگؾؿػ .واىـاه
وامؿه  4ويـ کنؼىاؿ ؿا ةا رسشؼ پاکمتان ػؿ لپین ةٍٰؼک ٌٌٲ میلافػ .رسمایً ىنگ٥ت
ةّٝی اف فمینؼاؿان ٌ تراؿان ؿا میتٍان ةً تراؿت مٍاػ معؼؿ ٌ لایـ ٝ٤اٰیت ىای ٨اچا٧
ةـی نمتت ػاػ .مصٍٍالت فؿاٜتی ٌالیت کنؼىاؿ ةمیاؿ مىيٍؿ ةٍػه ٌ این ٌالیت (ةا
ٌالیت ىمرٍاؿه ،ىٱمنؼ) مٝمٍالً ةً ٜنٍان ٌالیات "شاٌٱعیق" ا١٤انمتان ةً وامؿ
میؿٌنؼ .ةا ٌذٍػ آن ،لاٯ ىای متامػی ذنگ ىای ممٱصانً ٌ ةی جتاتی لیالی تاجیـات
فیان ةاؿ ؿٌی ا٨تٍاػ این ٌالیت ةً ذا گؾاوتً الت .این ذنگىا ٌ ةی جتاتی لیالی
مىعٍاً لیمتم ىای آةیاؿی ؿا متاجـ لاظتً الت کً آب ؿا ةً اؿاِی کً فمانی ةمیاؿ
شاٌٱعیق ةٍػنؼ٤ ،ـاىم میکـػ.
ةقؿگان مصٲ ٌ ٜٱامی ػین تا ىنٍف اف نٍ٥ؽ چىمگیـ اذتامٜی ٌ لیالی ػؿ متاٳ منأ٪
ذنٍةی کىٍؿ ةـظٍؿػاؿ ىمتنؼ .متاٳ ٌٰمٍاٰیىا ػاؿای وٍؿا ىای ٍ٨می ةٍػه کً ػؿ
م٩ایمً ةا م٩امات ٌٰمٍاٰیىا ن٩ي تٝیین کننؼه ؿا ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ منافٜات ػاؿنؼ .نٍ٥ؽ

445

نلنه ىلس واليت هنعهاؼ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

ةقؿگان ٍ٨ٳ ةاٜخ وؼه تا ػؿ مٝـُ تـٌؿ تٍلٖ ٜنارص ِؼ شکٍمت یا لایـ ٜنارص کً
منا ٞ٤وان اف اجـ آنيا تيؼیؼ میوٍػ٨ ،ـاؿ گیـنؼ .ؿٌاةٖ ٍ٨می ػؿ این ٌالیت ةی نيایت
پیچیؼه ٌ وکننؼه میةاوؼ .ىـ چنؼ منافٜات ةقؿگ ٍ٨می ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ مىاىؼه
نىؼه الت ،ظٍٍمت ىای ةین اٍٰ٩می میان ةقؿگان ٍ٨ٳ ةً ٌیژه ؿٌی منا ٞ٤لیالی ٌ
تراؿتی ٌذٍػ ػاؿػ .ؿٌاةٖ ٍ٨می ىنٍف ىم ػلرتلی ةً ٤ـٌت ىای لیالی ٌ ا٨تٍاػی ؿا
متاجـ لاظتً الت .وعٍیت ىای متن٥ؾ کنؼىاؿی وامٲ اّٜای ظانٍاػه کـفی ٌ ذرناٯ
ؿافٍ٨ ،٧مانؼان امنیً آن ٌالیت میةاوؼ.
کمیتۀ ٌالیتی ٌٱض کنؼىاؿ ػؿ لاٯ  2۱1۱ایراػ وؼ ٌ پن اف آن ذٱمات آگاىی ػىی
منٙم ٌ ةافػیؼ اف ٌٰمٍاٰیىا ؿا ؿٌی ػلت گـ٤تً الت .ةقؿگان ٍ٨ٳ ٌ ٜٱامء تميیٲ
کننؼگان ميم ةـای تامین ؿٌاةٖ میان کمیتً ٌالیتی ٌٱض ٌ ٜنارص ِؼ شکٍمت ػؿ ٌالیت
کنؼىاؿ ٌ ويـ ىای ىم مـف چٍن چمن ٌ کٍیتۀ پاکمتان مصمٍب میوٍنؼ .اٰی 24
لپتامرب  ،2۱13تٝؼاػ مرمٍٜی ٜنارص ِؼ شکٍمت کً ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ ةً پـٌلۀ ٌٱض
ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ا١٤انمتان ( )APRPپیٍلتنؼ رص ٣ةً  152تن میؿلیؼ .ىؼ ٣پـٌگـاٳ
تىٍی٩ی ٍ٨مانؼانان اینمت تا ٍ٨مانؼانان نا ؿاِی کً ةً پـٌلۀ ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان پیٍلتً انؼ ،تىٍی ٪کنؼ تا لایـ ٍ٨مانؼانان ٜنارص ِؼ شکٍمت ؿا ٨ان ٞلافنؼ
کً ماننؼ آنيا ٜمٲ مناینؼ .ةـنامً آگاىی ٜامً اف ٔـی ٪اةتکاؿ شامیت اف ٌٱض ؿٌی ػلت
گـ٤تً میوٍػ تا ٜنارص ِؼ شکٍمت ؿا ٨ناٜت ػىؼ کً ةً پـٌلً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
ا١٤انمتان ةپیٍنؼنؼ .شٍّؿ فنان ػؿ پـٌلً ىای ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ (ٌ شیات لیالی) ػؿ
ٌالیت کنؼىاؿ اکرثا ً منایىی ٌ لمتٍٰیک ةٍػه الت .اشقاب لیالی ػؿ کنؼىاؿ ٝ٤اٰیت
ػاؿنؼ ٌٰی ن٩ي ةـذمتً ػؿ فنؼگی ؿٌفمـه ػؿ این ٌالیت کً اوکاٯ ٜنٝنٍی لاظتاؿ ىای
اذتامٜی ٌ لیالی چٍن ٍ٨ٳ ىنٍف ىم ػؿ آن ممٱٖ الت ،نؼاؿنؼ.

 .3تزلیل ظؼگیؽی :انىاع و عىامل مناؾعه
انىاع مناؾعه :مـػٳ ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ ٜمٍماً لً نٍ ٛػؿگیـی ؿا ونالائی منٍػنؼ کً این
ػؿگیـیىا مصؼٌػ ةً منافٜات ممٱصانً منیوٍػ :اٌالً ،ذنگ ىای نٙامی مصٱی ةاالی
منأ ٌ ٪ةـای کمث ٨ؼؿت کً ٘اىـا ً یک ٔـ ٣آن نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان (ػؿ شامیت ةا
نیـٌی ىای آیمأ ٌ )٣ـ ٣ػیگـ آن ٔاٰتان ةٍػه ٌٰی ػؿ ٌا ٞ٨این ذنگىا ناوی اف
ذيت گیـی ىای ةی جتات گـٌىی اف ٔـ ٣ىای مٝامٱً گـ ػظیٲ ػؿ ّ٨یً میةاونؼ کً
اف اجـ مٝامالت پىت پـػه ةً ؿاه میا٤تؼ .ایؼیٍٍٰژی ىمیىً ٜامٲ اٌٱی ػؿگیـیىا
نتٍػه ةٱکً شـً ةً ٨ؼؿت ٌ یا منا ٞ٤ماٰی ةً ىامن انؼافه مصـک ذنگ میةاوؼ .جانیاً،
ٜنارص ِؼ شکٍمت کً اف پاکمتان ٌاؿػ این کىٍؿ وؼه یا شؼ ا٨ٲ تٍلٖ آنىا متٍیٲ
میوٍنؼ :ذنگرٍیان ذٍان ٌ آمٍفه ػیؼۀ کً ومتىمٍی م١قی وؼه ٌ ٩ٜؼه ىای
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مؾىتی ػاؿنؼ ةً ذنگ ىای  ٧ٍ٤اٰؾکـ کىانیؼه میوٍنؼ ٌ ىم چنان این ا٤ـاػ اٜامٯ
رص٤اً تـٌؿیمتی ؿا مـتکث میوٍنؼ کً چنین اٜامٯ ٜاؿی اف ىـ نٍ ٛمنٝ٥ت ماػی،
ػلتأٌؿػ ىای اؿِی یا نٍ٥ؽ لیالی میةاونؼ .جاٰحاً ،منافٜات لیالی میان ا٤ـاػ ٨ؼؿمتنؼ ٌ
آنانی کً ػؿ تاله کمث ٨ؼؿت ىمتنؼ کً ىمً این ا٤ـاػ ٔاٰث گمرته ٨ؼؿت ٌ رسمایً
وان ىمتنؼ .ويـٌنؼان ةً ظٍةی آگاه ةٍػنؼ کً ٨ـیً ىا ،ويـىا ٌ مـػٳ کً ػٌٰت ػؿ
ةـاةـ وان ممئٍٰیت اؿائً ظؼمات ؿا ػاؿػ ،ػؿ ةـاةـ چنین ا٤ـاػ شیحیت ػانً ىای وٕـنز
ؿا ػاؿنؼ کً ةا آنىا ةافی میکننؼ:

یک ظانم کنؼىاؿی ّ٠ث ،ةیقاؿی ٌ رسػؿگمی ظٍػ ؿا چنین اةـاف میکنؼ:

ةّٝیىا ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً میقان ظٍوتینیىا ػؿ ا١٤انمتان اف لاٯ  2۱۱1اٰی 2۱۱3
میالػی ةمیاؿ ةٱنؼ ةٍػ ٌ کىٍؿ ػؿ ذـیان این لً لاٯ پیرش٤ت ىای ػاوتً الت .پن اف
آن نیـٌ ىای آیمأ ٌ ٣اٰتان ٜمٱیات ىای نٙامی ؿا وؼت ةعىیؼنؼ کً منرـ ةً
ا٤قایي نا امنی ٌ ةیىرت وؼن تٱ٥ات وؼ .ػؿ کٲ ،مـػٳ شمالت ٔاٰتان ؿا ةً ٜنٍان
ةقؿگرتین تيؼیؼ ػؿ ةـاةـ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ میونالنؼ .تاکتیک ٔاٰتان ػؿ
ٌالیت ىٱمنؼ تعـیث ٌ ایراػ ىـد ٌ مـد میةاوؼ کً وامٲ :تعـیث اف ٔـی ٪شمالت
چـیکی ،ةً ػلت گـ٤نت کنرتٌٯ یک منٕ ً٩ةـای مؼت کٍتاه ،ةافی مٍه ٌ گـةً ةا نیـٌ
ىای امنیتی ٌ ،ذا ةرا کـػن مٍاػ من٥رـه تٝتیً وؼه میگـػػ .ػؿ م٩اةٲ آنٔ ،اٰتان ػؿ
ةـظی اف ن٩آ کنؼىاؿ کً فاػگاه آنيا ةً وامؿ میؿٌػ ،پاٰیمی لیالی ٌ شتی مؤجـ ػاؿنؼ
کً ىامنا :ةً ػلت آٌؿػن مرؼػػ ٨ؼؿت اف ٔـی ٪ایراػ ؿٌاةٖ ةا ا٨ٱیت ىای متن٥ؾ ٌ
نٍ٥ؽ ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی ٌ لاظتاؿ ىای ٍ٨ی مصٱی میةاوؼ.
یک م٩اٳ نياػ ةرشػٌلتانً کً ػاني کا٤ی ػؿ مٍؿػ ٌِٝیت ػؿ شاٯ ت١ییـ امنیتی ػؿ متاٳ
ٌٰمٍاٰی ىای ٌالیت کنؼىاؿ ػاؿػ ،ػؿ اٌایٲ لاٯ  2۱14میالػی ةً نياػ ىای ذام ًٝمؼنی
گ٥ت کً ةا کاىي نیـٌ ىای آیما٤ ٣ىاؿىا ؿٌی ذمٝیت ؿٌلتائی ا٤قایي یا٤ت:
٘ـ٤یت مصاؿةٍی نیـٌی ىای امنیتی ا١٤ان ةؼٌن شامیت تکنٍٍٰژی پیرش٤تً آیما٣
ت٩ـیتاً مماٌی ةا تٍانائی ىای نٙامی معاٰ٥ین ةٍػه کً این مٍٍِ ٛةاٜخ ٍٔالنی تـ
وؼن ٌ ةؼٌی لاظنت ذنگىا وؼه ٌ منرـ ةً گمرته میؼان ذنگ میان ٔـ٤ین گـػیؼ.
گـٌه شاکم کنرتٌٯ منأ ٪کٍچک ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاوتً ٌ ا٤ـاػی کً ػؿ آن ممیـ مما٤ـت
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می کـػنؼ مرتٍؿ ةٍػنؼ تا اف چنؼین ٨ٱمـٌ ٌ متن٥ؾین مصٱی ٜتٍؿ مناینؼ ٌ این ػؿ شاٰی
الت کً ٌِٝیت مٝمٍالً ٌ ةً گٍنۀ ٠یـ ٨اةٲ پیي ةینی ت١ییـ میکنؼ.
ػؿ این پـلىنامً ،ت٩ـیتاً متاٳ اورتاک کننؼگان ةً تٝـی ٦ذامٌ" ٞٱض" تٍا ٪٤منٍػنؼ کً
ػؿ ةـگیـنؼه مصٍ ذنگٜ ،ؼاٰتٜ ،ؼٳ تتٝیْ ٌ ،ػلرتلی مماٌی ةً ظؼمات میةاوؼ.
عىامل ظؼگیؽی :اکرث مٍاشتً وٍنؼگان تٍلٖ نياػىای ذام ًٝمؼنی رصاشتاً ا٘ياؿ ػاوتنؼ
کً "کىٍؿ ىای ىممایۀ ا١٤انمتان ٜامٲ اٌٱی اػامً ذنگ" ػؿ ا١٤انمتان ةٍػنؼ .ػؿ
پالغ ةً این لٍاٯ ذام ٞکً ػٰیٲ "نا امنی" چیمت ،اکرث ا٤ـاػ "مؼاظالت من٥ی [تٍلٖ]
کىٍؿ ىای ىممایً" ؿا ٜنٍان کـػنؼ ٌٰی "مصـٌمیت اف ش[ ٧ٍ٩ناوی اف] ةی ٜؼاٰتی ٌ
٤ماػ اػاؿی ػؿ ػاظٲ نياػ ىای ػٌٰتی ةا ت٥اٌت انؼک ػؿ ؿتتً ػٌٳ ٨ـاؿ گـ٤ت .ىنگامی
کً ذام ًٝمؼنی شٍفه پـلي ؿا ٌلی ٞتـ لاظت کً چً چیق ةاٜخ "ناؿِایتی" ػؿ ذامًٝ
میوٍػ ،نتایز آن ةـای ػٌٰت رشٳ آٌؿ تـ ةٍػ" :م٩امات آٍٰػه ةً ٤ماػ ٌ ةی ک٥ایت
ػٌٰت" ةً گٍنۀ نامٕٱٍب ىممان ةا "ٔاٰتان ٌ گـٌه ىای معاٰ" ٌ "٦ذنگ لاالؿان ٌ
ٍ٨مانؼانان" مصمٍب وؼنؼ .ىـ لً کتگٍؿی  ٧ٍ٤اٰؾکـ کامالً ٜین تٝؼاػ ؿای ؿا ػؿیا٤ت
کـػنؼ.
ةً ٌٍؿت ٜمٍٳ مـػٳ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٔاٰتان ةً ٜنٍان منت ٞنا امنـی ةـا٨ی ظٍاىنـؼ
مانؼ ،کً ایـن مٍِـٍ ٛاػٜـای متـٍاتـ ػٌٰـت ؿا متنـی ةــ اینکـً آنيـا ػؿ آلـتانۀ وکمـت
معاٰ٥ین کً آظـین ؿٌف ىای ػٌؿان وان ؿا لپـی میکننؼ ٌ ،اینکً معاٰ٥ین ة٩ای ظـٍػ ؿا
 ٖ٩٤اف ٔـی ٪اٜقاٳ ٔاٰتان اف پاکمتان ةً ٜنٍان ىیقٳ ذنگ م٩ؼٌؿ میػاننؼ ،ؿػ میکنؼ.
اػٜا میوٍػ کً ٌِٝیت امنیتی ػؿ ويـ کنؼىاؿ ٔی چنؼ لاٯ اظیـ ةً ٍٔؿ ٨اةٲ مالشٙۀ
ةيتٍػ یا٤تً الت ٌٰی اگـ منت ٞاین اػٜاىا پیگیـی وٍنؼ ،مٝمٍالً ةً م٩امات امنیتی ٌ
ػٌٰتی ةً ٌیژه آنانی کً شامی ذرناٯ ؿافٍ٨ ،٧مانؼان امنیً کنؼىاؿ ٌ ػومن رسلعت
ٔاٰتان ىمتنؼ ،میؿلؼ .تعمین ىای ػیپاؿمتنت امنیت ٌ مٍئٍنیت مٱٲ متصؼ
( )UNDSSنىان میػىؼ کً ٌ٨ای ٞامنیتی ػؿ ويـ کنؼىاؿ اف لاٯ ٌ 844( 2۱11ا)ًٝ٨
اٰی ٌ 42۱( 2۱12ا٤ 5۱ )ًٝ٨یٍؼ کاىي یا٤ت ٌٰی این ؿ٨م ةٝؼ ًآ ػؿ لاٯ 421( 2۱13
ٌا )ًٝ٨ت٩ـیتاً ػؿ ىمین لٕض ةا٨یامنؼ ..ةا ٌذٍػی کً پٍٰین مصٱی ا١٤ان ػؿ ػه ٌٰمٍاٰی
ؿٌلتائی ٌالیت کنؼىاؿ اٜقاٳ وؼه انؼ ،آنىا چً اف نٙـ اورتاک چىمگیـ ػؿ ذنگىا یا
ةً ظأـ ن ْ٩ش ٧ٍ٩ةرشی شین اذـای ٜمٱیاتىا کمرت ظرب لاف میوٍنؼ .یکی اف ػالیٲ
ممکن این ةاوؼ کً  ٖ٩٤تٝؼاػ مصؼٌػ اف ا٤ـاػ کً تٍلٖ نياػ ىای ذام ًٝمؼنی
مٍاشتً وؼنؼ ،اف ةاونؼگان ػایمی ٌٰمٍاٰی ىای ىمتنؼ کً پٍٰین مصٱی ػؿ آنرا شٍّؿ
ػاؿنؼ .ا٤قٌن ةـ آن ،اکرث ؿ٤تاؿ لٍء پٍٰین مصٱی ا١٤ان ممکن وامٲ اٜامٯ چٍن ٠اؿت
کـػن ،اظاؽی ٌ آفاؿ ٌ اؽیت گـػػ کً ٨ـةانیان چنین اٜامٯ ؿا – ٔت ٪مٝیاؿ ىای ا١٤انی –
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وایمتۀ گقاؿه ػاػن منیػاننؼ .ػٌ تن اف ةقؿگان ػؿ ٌٰمٍاٰی پنرٍائی (ٌالیت کنؼىاؿ)
اػٜا کـػنؼ کً پٍٰین مٱی ا١٤ان ةً ٍٔؿ منٙم ٌ متؼاٌٳ اف ةاونؼگان آن مصٲ اظاؽی
میکـػنؼ ٌ ا٤ـاػ ؿا ةؼٌن ت٥کیک تٍ٨ی ٦میمنٍػنؼ .آنيا ىم چنان پٍٰین مصٱی ؿا متيم
ةً ٨تٲ ىای ٠یـ ٨انٍنی کـػه ٌ یک ٌا ًٝ٨مىعَ ؿا رشس ػاػنؼ .یک تٝؼاػ ا٤ـاػ اػٜا
کـػنؼ کً پٍٰین مصٱی ا١٤ان اکرثا ً آمٍفه نؼیؼه ٌ ةؼٌن تريیقات الفٳ میةاونؼ؛ ةً نٙـ
میؿلؼ کً مـػٳ ػؿ میان نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان (اؿػٌی مٱی ،پٍٰین مٱی ،پٍٰین
مصٱی) پٍٰین مصٱی ؿا ةً ٜنٍان ٠ا٤ٲ تـین ٌ ةی ترـةً تـین نیـٌىا میونالنؼ ىـ
چنؼ آنىا ةـنامً ىای آمٍفوی ةیىرت (ةا شامیت ٌ نٙاؿت ذام ًٝذيانی) ؿا ةـای متاٳ
نیـٌ ىای امنیتی تٌٍیً کـػنؼ .تٝؼاػ ٨اةٲ مالشٙۀ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً پٍٰین مصٱی ػؿ
تامین امنیت مصالت ٌ ؿٌلتاىا ن٩ي محتت ؿا ای٥ا کـػه الت.
نٙـیات مـػٳ ػؿ ؿاةًٕ ةً نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی گنگ ٌ متيم ةٍػ :تٝؼاػ چىمگیـ
اف ا٨ٱیت ىای مٍاشتً وٍنؼه این نیـٌىا ؿا ىم ٜامٲ ذنگ ٌ ىم ةاٜخ ٌٱض
میػانمتنؼ .مـػٳ ن٩ي نیـٌ ىای نٙامی ةین املٱٱی ؿا ػؿ امـ متاؿفه ةا معاٰ٥ین ،متٍیٲ
پـٌژہ ىای انکىا٤ی لاظتامنی ٌ نٙامی (ةً ٌیژه فیـ ةنا ىا) ٌ مىعٍاً آمٍفه نیـٌ ىای
امنیتی ا١٤ان لتٍػنؼ ٌ اف آن الت٩تاٯ کـػنؼ .اف لٍی ػیگـ ،آنىا ةً این مٌٍٍِ ٛا٦٨
ىمتنؼ کً متاؿفه این نیـٌىا تٱ٥ات ٌ فیان ىای مٱکی ؿا نیق ةً ةاؿ آٌؿػ .ةمیاؿی اف
معأتین تإکیؼ منٍػنؼ کً ةً ؿ٠م تاله ىای ةین املٱٱی ،ىنٍف ىم تٍانایی ىای ممٱکی
نیـٌىای امنیتی ا١٤ان کا٤ی ٌ ةمنؼه نیمت .ةّٝیىا ةؼین ةاٌؿ انؼ کً نیـٌىای نٙامی
ةین املٱٱی ةعأـ کمک ةً ا١٤انيا ةً مإمٍؿیت ؿِا کاؿانً ةً ا١٤انمتان نیامؼه انؼ ،ةٱکً
ػؿ ٌا ٞ٨ةـای ػ٤ا ٛاف امنیت مٱی ٌ ػیگـ منا ٞ٤وان ػؿ اینرا شٍّؿ ػاؿنؼ.
مـػٳ ةاؿىا ٌ ةاؿىا تکـاؿ میمناینؼ کً ظٍیي ظٍؿی ،ؿوٍه ٌ اظتالك ةً یک امـ مٝمٍٯ
ٌ اذتناب ناپؾیـ ػؿ متاٳ نياػ ىای ػٌٰت متؼٯ وؼه الت .این ؿ٤تاؿ چنان ػؿ ذامًٝ
ا١٤انی ؿیىً ػٌانیؼه ٌ ا١٤انيا ػؿ این کاؿ ظیٱی ماىـ وؼه انؼ .مایً نگـانی ػیگـ ،وتیً
ذيان ٌاٝ٨ی ا١٤انيا ػؿ ظاؿد اف مصًٍٔ لافمان مٱٲ این الت کً ا٤ـاػی کً لٝی
منٍػنؼ تا مٝیاؿ ىای امانت ػاؿی ،ممٱکی ةٍػن ٌ شاکمیت ٨انٍن ؿا ػؿ ٜمٲ پیاػه کننؼ،
مٍؿػ ةؼؿ٤تاؿی ،تيؼیؼ ٌ اؽیت ٨ـاؿ گـ٤تً ٌ یا ىم ةا م٩اٌمت ا٤ـاػ رسکي ٌ کٱً و٪
ؿٌةـٌ وؼنؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
اف متاٳ ةصخ ىای گـٌه ىای مٍؿػ نٙـ مـػٳ اف ٌِٝیت ناةمامان ٝ٤ٱی ػؿ ٨نؼىاؿ ةً
ظٍةی آگاه ةٍػنؼ .ػؿ مٍؿػ ةّٝی اف وکایات ةی پـػه ٌ ةا رصاشت ٌصتت میکـػنؼ ،اما
وکایت ػؿ مٍؿػ ةـظی ػیگـ ممایٲ گٍیا من ٞیا شـاٳ ةٍػ .این ا٤ـاػ ػؿک ٌاِض یا ػیؼگاه
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مىعٍی ػؿ مٍؿػ آینؼه ةيرت یا آن چً ؿا کً میظٍالتنؼ ،ػاوتنؼٌٰ .ی ةیىرت گ٥تً ىای
وان ػیؼگاه وعٍی ةـظالتً اف چىم ػیؼ ٌ ترـةً ىای وان ةٍػ .تصٱیٲ ىای ذؼی ةمیاؿ
کمی تا شاٯ ٌٍؿت گـ٤تً ٌ ىیچ کمی ىم ػؿ مٍؿػ ٍٜامٲ ؿیىً ایی ذنگ ٌصتت منیکـػ
ٌ اف انت٩اػ اف ظٍػ ىم ىیچ اجـی ةً چىم منیظٍؿػ .ػؿ  ،ٍُٜةمیاؿی اف ا١٤انيا ٠ـٌؿ ةیي
اف شؼ اف ظٍػ نىان میؼاػنؼ کً ةّٝی ٌ٨ت آنيا ؿا ػؿ مـف ةیگانً ىـالی ٨ـاؿ میػاػ ٌ
تإکیؼ ػاوتنؼ کً متاٳ ةؼةعتی ىای ا١٤انمتان تٍ٩یـ ظاؿذی ىالت :کىٍؿ ىای ىممایً
ا١٤انمتان ةً ٜنٍان ٜامٱین اٌٱی ذنگ ٌ نا ؤمنی ٨ٱمؼاػ میوؼنؼ.
اکرث کمانی کً نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ةا آنيا ٌصتت منٍػ ،اوعاً نمتتاً تصٍیٲ کـػه ٌ
ويـی ةٍػنؼ .ػؿ مصؼٌػ مٍاشتً ىای اظتٍاٌی کً نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ةا ؿٌلتائیان
ا١٤ان ػاوت ،آنيا ػیؼگاه ىایی ؿا مٕـس کـػنؼ کً ةا ػیؼگاه ذمٝیت ويـی ت٥اٌت ٨اةٲ
مالش ًٙی ػاوت کً اٰتتً این امـ ػؿ کىٍؿی ػؿ شاٯ تٍل ًٝمایً تٝرث ٌ شیـت
منیةاوؼ .ةً گٍنۀ محاٯ ،ؿٌلتائیان اشماك میکـػنؼ کً ؿوؼ ٌ تٍل ًٝةٍٍؿت ٠یـ
ٜاػالنً  ٖ٩٤ةً ويـ ىای ةقؿگ متمـکق الت ٌ این ا٤ـاػ ةا ٌذٍػ لتایي اف ممٱکی
ةٍػن نیـٌىای اؿتي مٱی اف نتٍػ انّتآ ػؿ میان اّٜای پٍٰین مصٱی وکایت ػاوتنؼ ٌ
ةیىرت نياػ ىای مصٱی ٌ لنتی ؿا تـذیض میػاػنؼ (فیـا این لاظتاؿىا اکرثؤ ةً آنيا اذافه
میػىؼ تا ظٍػ ؿا ةً ٜنٍان ػالالن ٨ؼؿت مٝـ٤ی کننؼ) ٌ ،چنؼان ٜال ً٨ی ةً نياػ ىای
متمـکق ٌ مؼؿن ػٌٰتی (منرمٱً اف انتعاةات) اف ظٍػ نىان منیػاػنؼ .پیىنياػ ىای ٜمٱی
مـػٳ ةـای ٌٱض پایؼاؿ ػؿ چياؿچٍب چياؿ مٍٍِ ٛمـتتٖ ةً ىم ٨ـاؿ میگیـػ:
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :ت٩ـیتإ ىمً ةـ یک مٍٍِ ٛتإکیؼ مکـؿ ػاوتنؼ:
ظٍالت ةمیاؿ ذؼی ا١٤انيا ػاونت یک ػٌٰت متىکٲ اف انمان ىای "ٜاػٯ ٌ ةا ک٥ایت"
الت کً ةً گ٥تً مـشٍٳ ٨میم اظگـ ؿٌون٥کـ ا١٤ان "ةً شاکمیت ت٥نگ ظامتً ػىؼ" .اما
ٔنق ؿٌفگاؿ ػؿ این الت کً ممئٍٰین ػٌٰت نیق ةً تکـاؿ ػیؼه وؼه انؼ کً ةعأـ ػلت
یا٤نت ةً این ىؼ٥ٰ ٣ا٘ی کـػه انؼ کً ةؼٌن وک این ؿ٤تاؿوان ةـظالتً اف ػؿک ؿٌون
آنيا اف آنچً کً ػنیای ةیـٌنی انتٙاؿ ػاؿػ اف آنيا ةىنٍػ ،میةاوؼ.
مـػٳ ةٍٍؿت ٜمٍٳ ةاٌؿ ػاؿوتنؼ کً کٱیؼ ٌٱض پایؼاؿ ػؿ گـٌ ةـ٨ـاؿی کنرتٌٯ ٌ
مرشٌٜیت نياػ ىای مصٱی ػؿ ٨نؼىاؿ میةاوؼ .رشکت کننؼگان اف ةصـان ٍٔالنی ػؿ
مرشٌٜیت ػلتگاه ىای ػٌٰتی وکایت ػاوتنؼ کً ةـظالتً اف ٤ماػ ،ؿ٤تاؿ ظٍػیاٌؿی
٨ؼؿمتنؼان ،نتٍػ مياؿت ػؿ میان کاؿمنؼان مٱکی ،لٍء الت٥اػه اف ٌالشیت ٌ٘یٍ٥ی ٌ
مؼاظٱً ػؿ امٍؿ شکٍمت اف لٍی ػالالن ٨ؼؿت ٌ ذنگماالؿان مصٱی میةاوؼ .اگـچً
رسظٍؿػگی مـػٳ اف ػٌٰت ةّٝاً اف نٙـ وؼت ةا ىامن نا امیؼی ٌ انقذاؿ مٱی م٩ایمً
میوٍػ کً شؼٌػ ػٌ ػىً ٨تٲ ةاٜخ ةً ٨ؼؿت ؿلیؼن ٔاٰتان وؼ ،ةا آن ىم ةً نٙـ
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منیؿلؼ کً این ٌِٝیت ال ٦ةاؿ ٌ ٌیـانگـ فنگ ظٕـی ؿا ةً ٌؼا ػؿ آٌؿػه ةاوؼ" .کاؿ
ٔت ٪مٝمٍٯ" ذـیان ػاؿػ.
ىامنگٍنً کً تٍذً ػاؿیؼ ،ىیچ تٍذیيی ةـای أال ٧این وعَ ةً شیخ "ةا نٍ٥ؽ" ٌذٍػ
نؼاؿػ ٌ کمی ىم تاله نکـػه الت تا تصٱیٱی ػاوتً ةاوؼ اف اینکً چـا اٌ چنین پیي
ةینی میمنایؼ .اػٜای این وعَ ةا آماؿ ٌ اؿ٨اٳ ةعي مٍئٍنیت ٌ امنیت مٱٲ متصؼ
( )UNDSSکً نىان میػىؼ امنیت ػؿ ٌالیت ٨نؼىاؿ اف لاٯ  2۱11تا  2۱12ةيرت وؼه
م١ایـت نؼاوتً ٌ اما امنیت ةٝؼىا ػؿ لاٯ  2۱13ؿٌ ةً ٌظامت گؾاوت .میان مصیٖ
ت٩ـیتإ منالث ػؿ ويـ ٨نؼىاؿ ٌ ؿٌلتا ىای نا ؤمن ٌ ةصـانی کً ةً تؼؿیز میان نیـٌىای
ػٌٰت ٌ ٔاٰتان ػلت ةً ػلت میوٍنؼ ،ىم ت٥کیک ظاٌی ٌٍؿت نگـ٤تً الت.
ػؿ ذـیان مٍاشتً ةا لاکنین چنؼ ٌٰمٍاٰی ؿٌلتائی مىعَ وؼ کً ىیچ یک ةً نياػ
ىای مؼؿن ،مٱی ٌ ٠یـ مؾىتی ػٌٰت ةاٌؿ نؼاؿنؼ .آنيا ةاٌؿ ػاؿنؼ کً منالترتینٍ٨ ،ی
تـین ٌ ػؿلت تـین ٝ٤اٰینی کً میتٍاننؼ ت١ییـاتی محتتی ایراػ کننؼٝ٤ ،اٰین لنتی ٌ
مصٱی انؼ کً اٜتتاؿ ٌ ويـت ٍ٨ی مؾىتی ٌ نً ػمٍکـاتیک ػاؿنؼ .ذاٰث این کً ةّٝی اف
پالغىا شتی اف لٍی فنان ةٍػه کً ةٍٍؿت لنتی اف لٍی ىمین نیـٌىای مصا ًٙ٤کاؿ ٌ
لنتی مٍؿػ تتٝیْ ٨ـاؿ میگیـنؼ .اٰتتً ظٕـی نیق ٌذٍػ ػاؿػ کً مـػٳ متایٲ ةً ةافگىت
ةً فنؼگی کين ،ؿٌلتایی ٌ وایؼ ظیاٰی گؾوتً ػاؿنؼ – فنؼگی ای کً ػؿ ش٩ی٩ت ةً ىیچ
ٌٍؿت فنؼگی ٜقمتنؼی نتٍػه الت٨ ،ممیکً مـػٳ ةا نگاىی ةً گؾوتً اػٜای آنـا ػاؿنؼ،
ٌ شتی ةؼ تـ اف آن اینکً تٍٍیـی کً مـػٳ اف گؾوتً ػاؿنؼ ،تٍٍیـی الت کً ٜمؼاً
تصـی ٦وؼه الت ٌ ،یک "لنت مينؼلی وؼه" میةاوؼ٨ٌ .تی کً نياػ ىای ذامًٝ
مؼنی اف مـػٳ پـلیؼ کً آظـین ةاؿی کً ٨نؼىاؿ ؤمنیت ػاوت ،چً فمانی ةٍػ ،اکرث پالغ
ػىنؼهىا ( 44ػؿٌؼ) تٍٍیـی اف یک گؾوتً ةا وکٍه تـلیم منٍػنؼ ٌ ػٌؿه واىی ػىً
 197۱ؿا ةـگقیؼنؼ 24 .ػؿٌؼ ػیگـ اػٜا منٍػنؼ کً ىیچگاىی ػؿ ٨نؼىاؿ امنیت نتٍػه
الت؛ ٌ  13ػؿٌؼ ػیگـ اػٜا ػاوتنؼ کً ٝ٤ٱن ٨نؼىاؿ ؤمن الت ٌ ةً ٩ٜیؼه  14ػؿٌؼ
ػیگـ ػٌؿه ٔاٰتان ةمیاؿ ؤمن ٌ آؿاٳ ةٍػه الت.
ػؿ نٙـ لنری ای ػؿ مٍؿػ اینکً مـػٳ چً کمی ؿا ةـای "تإمین ٌٱض ػؿ ا١٤انمتان مؤجـ"
میػاننؼ ،ػٌٰت ا١٤انمتان ةا ت٥اٌت انؼک اف ؿ٨یتاني ػؿ ذایگاه نعمت ٨ـاؿ گـ٤ت.
ةمیاؿی اف مـػٳ نیق پؾیـ٤تنؼ کً ػؿ اٌٲ انتعاةات یک اةقاؿ مؤجـ ةـای ةً ٨ؼؿت ؿلانؼن
یک ػٌٰت پالعگٍ میةاوؼ ٌ اینکً ٔـف ٜمٲ ىای ٤نی ٌ م٩ـؿات انتعاةاتی ىم ةً
انؼافه کا٤ی ظٍب التنؼ .اما ،ةمیاؿی اف مـػٳ ،نً تنيا اف این تـك ػاوتنؼ ةٱکً مٕمنئ
ةٍػنؼ کً لیالیت مؼاؿان ٝ٤ٱی – ٌیا تافه ةً ٨ؼؿت ؿلیؼگان کً کاؿنامً مىکٍک ػاؿنؼ –
ةـ انتعاةات نٍ٥ؽ ٌ آنـا ةً ن ٞ٥ظٍػ ؿ٨م ظٍاىنؼ فػ ٌ یکتاؿ ػیگـ ٨ؼؿت ؿا ةً ٨تًّ
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گـ٤تً ٌ مان ٞؿٌی کاؿ آمؼن لیالتمؼاؿان ٌاػ ٌ ٧ةا ترـةً ػؿ این ذـیان ظٍاىنؼ وؼ.
مـػی اف ويـ ٨نؼىاؿ ةـؿلی یا تصٱیٲ ٌاػ٨انً ی ظٍػ اف پـٌلً انتعاةات ٌ پیامؼ آن ؿا ةا
رشس لٱمٱً مـاتث ؽیٲ چنین ةیان کـػ:

ةا ٌذٍػ وک ٌ تـػیؼ ىای گمرتػه ػؿ مٍؿػ انتعاةات ،ةّٝیىا ظٍالتاؿ تٝیینات مرؼػ ػؿ
شکٍمت وؼنؼ ٌ میگٍینؼ کً ا٤ـاػی نٙیـ ٌاٰیٌٰ ،مٍاٯ ٌ ويـػاؿ ةایؼ انتعاب وٍنؼ.
مـػٳ ةٍٍؿت ظاً ػؿ مٍؿػ وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػیؼگاه منت٩ؼانً ػاوتنؼ .اف متاٳ کمانی
کً پـلیؼه وؼ 75 ،ػؿٌؼ وان اف ٝ٤اٰیت ىای این وٍؿا ناؿاِی ةٍػنؼ .ةً نٙـ ظیٱیىا
این نياػ (ةؼین ذيت ایراػ وؼه) ٌ یا ٍٔؿی اف آن لٍء الت٥اػه میوٍػ تا منا ٞ٤وعٍی
اّٜای آنيا تإمین وٍػ ٌ ىیچ کاؿی ةـای پیرش٤ت ٌٱض منیکنؼ .اّٜای وٍؿای ٌالیتی
ٌٱض ةً نٙـ مـػٳ ةی اجـ٤ ،الؼ ٌ ؿیا کاؿ ىمتنؼ .مـػٳ میگٍینؼ ٝ٤اٰیت وٍؿای ٌالیتی
ٌٱض ظٍػ ةاٜخ نا ؤمنی میگـػػ ،فیـا ةً ذنگرٍیان ٔاٰث اذافه میػىؼ تا اف مع٥یگاه
ىای ظٍػ ةیـٌن آمؼه ٌ ةً " ٌٰمٍاٰیىا ٌ ؿٌلتا ىا" نٍ٥ؽ کننؼ .ظیٱیىا ػؿ مٍاشتً ةا
نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ةٍٍؿت رصیض تاله ىای وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ػؿ ذيت ةـ٨ـاؿی
آوتی مٱی ؿا ةعًٍٍ ةـنامً ىایی ؿا کً ػؿ ةین مـػٳ اذـا میوٍنؼ ،مٍؿػ متمعـ ٌ
التيقاء ٨ـاؿ میػاػنؼ:

اما مٍاشتً وٍنؼگان میپؾیـ٤تنؼ کً آنٝؼه اف ؿىربان ٌ تٍمیم گیـنؼگان ةا ک٥ایت،
ٌاػ ٌ ٧ةا نٍ٥ؽ کً ػلت وان ةً ظٍن کمی آٍٰػه نیمت ،میتٍاننؼ ن٩ي محتت ٌ
شیاتی ؿا ػؿ پـٌلً ٌٱض ای٥ا کننؼ.
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یک م٩اٳ ةٱنؼ پایً امـیکایی ػؿ ٌصتت ةً نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ػیؼگاه نا امیؼ کننؼه
ٌ ةؼگامن ظیٱی اف ا١٤انىا ؿا ػؿ مٍؿػ پـٌلً ٌٱض تائیؼ منٍػه ٌ گ٥ت:

یک ا١٤ان تصٍیٲ کـػه ةا اواؿه ةً مرافات منٍػن وٍؿویانی کً متيم ةً ن ْ٩ش٧ٍ٩
ةىــ یا ػیگـ ذـایم انؼ ،اف ٌذٍػ ةـظٍؿػ یا مٝیاؿ ىای ػٌگانً لعن میگ٥ت:

ػیؼگاه ا١٤انيا ػؿ مٍؿػ اّٜای پاؿملان نیق محتت نتٍػ 4۱ ٖ٩٤ .ػؿٌؼ این ذمٱً ؿا تٍؼی٪
کـػنؼ کً " اّٜای انتعاب وؼه پاؿملان اف لاشۀ ما ةعأـ ٌٱض ٌ امنیت ٌ تـٌیز ش٧ٍ٩
ةىــ ػؿ ٌالیت ما کاؿ میکننؼ ".ػؿ میان پالغ ػىنؼگانی کً ةً ػٌٰت ٌاةمتً نتٍػنؼ،
میقان ناؿِایتی اف وٍؿای ٌالیتی ٌٱض ٌ پاؿملان ت٩ـیتإ  1۱۱ػؿٌؼ ةٍػ.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات :نٙـ ا١٤انيا ػؿ
اؿتتآ ةً این ممئٱً کً ؿٜایت ش ٧ٍ٩ةىــ میتٍانؼ ػؿ تصکیم ٌٱض ن٩ىی ػاوتً ةاوؼ،
ةاالتـ اف ( 91ػؿٌؼ ةٍػ) .اما این پالغ ةؼین مٝنی نیمت کً ىمً ا١٤انيا م٥يٍٳ ش٧ٍ٩
ةىــ ؿا ػ٨ی ٪میػاننؼ ،ةٱکً نىان میػىؼ کً ش ٧ٍ٩ةىــ ةً نٙـ وان یک امـ محتت
الت .ةا تٍذً ةً این ٌاٝ٨یت کً ةّٝی اف مؾىتی ىای تنؼؿٌ ةا ةؼگٍیی اف ش ٧ٍ٩ةىــ
اػٜا میکننؼ کً ةا ػین الالٳ ػؿ م١ایـت الت ،این نتیرً ػٰگـٳ کننؼه میةاوؼ( .اما
منیتٍان این اشتامٯ ؿا ؿػ کـػ کً ةعىی اف این پالغ ىای  ٧ٍ٤اٰٝاػه محتت وایؼ اف ؿٌی
اػب ػاػه وؼه ةاوؼ ،فیـا این رسٌی اف ذانث نياػ ىای ذام ًٝمؼنی اذـا وؼه ةٍػ).
ةـای یک ٌالیتی کً تـٌؿیقٳ ٌ ٜمٱیات ىای نٙامی ةعىی اف فنؼگی ؿٌفمـه الت ،وایؼ
ٜریث ةً نٙـ ةـلؼ کً اکرث مٍاشتً وٍنؼگان ػؿ مٍؿػ "امنیت" یک ػیؼگاه ةمیاؿ ذامٞ
ػاوتنؼ :نً تنيا مصٍ ذنگ ،ةٱکً آمٍفه ٜمٍمی٤ ،ـٌت ىای ظٍب و١ٱی ٌ تٍلًٝ
ا٨تٍاػی کً اینيا اف ذمٱً ٜنارص کٱیؼی امنیت ةرشی ،ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ انکىا ٣پایؼاؿ
ةرشی میةاوؼ.
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ىیچ ػیؼگاىی منیتٍانؼ وؼت رسظٍؿػگی ٌ تال ٦ةاؿ ا١٤انيا ؿا ظٍةی ػیؼگاه ؽیٲ ةیان
کنؼ؛ این ػیؼگاه کً متٝٱ ٪ةً یک ؿیي ل٥یؼ ؿٌلتائی الت ،ةً ىیچ ٌذً ػیؼگاه ٠یـ
مٝمٍٰی نیمت:

این ن٩ٲ ٍ٨ٯ نىان ػىنؼه ٍٜتانیت ٜمی ٪ا١٤انيالت ،فیـا ا٤ـاػ ٌاشث ٨ؼؿت مـػٳ ؿا
اف آنچً کً ش ٪مرشٌٌ ،ٛاػ٨انً ٌ ٨انٍنی ظٍػ میػاننؼ یا ةً ٜتاؿۀ ػیگـ اف ش٧ٍ٩
انمانی آنيا مصـٌٳ کـػه انؼ.
نً تنيا ؿٌلتائیان ةی ٌؼا ٌ اف نٙـ ا٤تاػه ا١٤انمتان ظٍػ ؿا ىمیىً ةالتکٱی٥ی ٌ ػؿ
مٝـُ ظٕـ مـگ شن میکننؼ ،ةٱکً شتی یک تصٍیٲ کـػه لاکن ويـ ٨نؼىاؿ نیق ةً
شن ٌشىت ٌ تـك ىمیىگی اؽٜان میکنؼ:

یک ؿٌلتایی ػیگـ این گٍنً تٍِیض میػىؼ:

ةا اینکً ػیؼگاه ا١٤انيا ػؿ مٍؿػ فمامؼاؿان ؿا ةً مىکٲ میتٍان محتت تٝـی ٦کـػ ،اما ػؿ
اکرث مٍاؿػ مـػٳ ةؼتـین وکٲ ةؼةینی ظٍػ ؿا ةً لکتٍؿ ّ٨ایی ا١٤انمتان نىان میػىنؼ
ٌ ػٰیٲ آن ٤ماػ ٌ ةی ٜؼاٰتی مٍذٍػ ػؿ لکتٍؿ ّ٨ایی الت کً شتی ماىیت این نياػ ؿا
فیـ لٍاٯ ةـػه الت ٌ ةً ىمین ػٰیٲ ػؿ م٩ایمً ةا ٍ٨ه اذـائی ٌ ػیگـ تٍؼی ىای
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ػٌٰتی ٌِٝیت ػؿ ٍ٨ۀ ّ٨ائیً ةمیاؿ تکان ػىنؼه میةاوؼ .مـػی این ٌِٝیت ؿا رشس
ؽیٲ ةٍٕؿ ػ٨ی ٪ظالًٌ میکنؼ:

این ن٩ٲ ٍ٨ٯ نا گٍاؿ تـین ذنتۀ لیمتم ٜؼاٰت ذنایی ؿا ةـذمتً میلافػ ٌ آن اینکً
اوعاٌی کً پٍٯ کا٤ی ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ میتٍاننؼ ةا پـػاظت ؿوٍه ظٍػ ؿا اف شتن ؿىا
کننؼ رص٤نٙـ اف اینکً ذـٳ آنيا چ٩ؼؿ لنگین الت.
یکی اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ یکی اف ٌٰمٍاٰی ىای ٠ـب ٨نؼىاؿ چنین ّ٨اٌت میکنؼ:
مـػٳ گ٥تنؼ کً ٌِٝیت شاکم مٝا٤یت اف مرافات ػؿ ا١٤انمتان ػؿ ةـاةـ اؿتکاب ىـ نٍٛ
ذـٳ -چً ػؿ گؾوتً ٌ چً ػؿ شاٯ  -ػٌ پیامؼ ةقؿگ من٥ی ػؿ پی ػاوت :اٌٯ ةاٜخ
وگاٜ ٣می ٪میان مـػٳ ٌ ػٌٰت وؼه الت ٌ ػؿ ةّٝی مٍاؿػ ةً انت٩اٳ ذٍیی ىای
وعٍی اف لٍی ٨ـةانیانی منرـ وؼه کً شن میکـػنؼ ةـای تامین ٜؼاٰت منیتٍان ةً
نياػ ىای ػٌٰتی اتکاء کـػ.
مـػٳ میگٍینؼ مٝمٍٯ تـین وکٲ ػؿگیـی ىای "ٍ٨می" نً ػؿگیـی ىای ممٱصانً کٍچک
یا مصٱی کً ػؿ ػیگـ ةعي ىای ا١٤انمتان نیق ؿط میػىؼ ،میةاوؼ ةٱکً ةافػاوت
ظٍػرسانً ٌ ٠یـ٨انٍنی ا٤ـاػ تٍلٖ ػومنان وان میةاوؼ کً میظٍاىنؼ تٍ٥یً شماب
ىای ٨تٱی یا اػامً ػومنی ىای ظٍنین ظانٍاػگی ؿا ؿ ٞ٤مناینؼ :یک رسةاف پٍٰین اف
ٌٰمٍاٰی لپین ةٍٰؼک چنین اػٜا ػاوت:

نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ ٌصتت ةا ا٤رسان پٍٰین ٌ ويـٌنؼان نىانً ىایی اف ةی
اٜتامػی ػٌذانتً ؿا متٍذً وؼ .پٍٰین وکایت ػاوت کً مـػٳ ٜاػی اف تاله ىای
پٍٰین ةـای تص٩ی ٪ذـایم ،شامیت منیکننؼ ،نیـٌىای امنیتی ؿا مٍؿػ التيقاء ٨ـاؿ ػاػه ٌ
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ةا کىتً وؼگان پٍٰین ػؿ ذـیان ٌ٘ی ً٥ىیچ ىمؼؿػی نىان منیػىنؼ .ويـٌنؼان ةً
ػاونت یک تـك ػایم ٌ ٤ـاگیـ – ٰقٌماً نً اف نیـٌىای امنیتی – ٌ نگـانی ىای ةمیاؿ ٜینی
(کً شتی پٍٰین ىم تائیؼ منٍػه) اواؿه کـػنؼ ٌ آن این کً یک تٝؼاػ ٜنارص تنؼ ؿٌ ِؼ
ػٌٰتی ةا نٍ٥ؽ ةً ػؿٌن نیـٌىای امنیتی میتٍاننؼ اف ىـ کمی کً ةا نیـٌىای امنیتی
ىمکاؿی کنؼ ،انت٩اٳ ةیگیـنؼ.
تزلم تىفعه اكتياظی و احتامعی :ػؿ متاٳ پـٌلً مىٍؿه ػىی ،مـػٳ ةٍٍؿت ٜمٍٳ ةاٌؿ
ػاوتنؼ کً پیرش٤ت ٌاٝ٨ی ػؿ تٍل ًٝاذتامٜی ٌ ا٨تٍاػی ةـای تصکیم ٌٱض پایؼاؿ ػؿ
ٌالیت ٨نؼىاؿ ميم ٌ شیاتی میةاوؼ :تٍ٩یت آمٍفه ،ةيتٍػ مـا٨تت ىای ٌصی ،ایراػ
٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ تّمین ػلرتلی مماٌیانً ةً انکىا .٣یکی اف نىانً ىای ةـذمتً
ػؿ گ٥تً ىای مـػٳ این ةٍػ کً ػىً گؾوتً ةاٜخ پیرش٤ت چىم گیـی ػؿ فیـلاظت ىا،
مـا٨تت ىای ٌصی ٌ ميمرت اف ىمً ػؿ ةعي آمٍفه فنان ٌ ػظرتان ػؿ ا١٤انمتان وؼه
الت .تٝؼاػ ػیگـی ٌذٍػ ؿلانً ىای متٝؼػ ٌ آفاػی ؿلانًىا ٌ ىمچنین پیرش٤ت ش٧ٍ٩
فنان ؿا لتایي منٍػنؼ .یکی اف الاتیؼ فن ػؿ ػانىگاه ٨نؼىاؿ ةا تٍِیض اینکً چـا آمٍفه
ميم الت گ٥ت:

ظیٱیىا ظٍالتاؿ اٜامؿ ذاػه ىای ةيرت ،مکاتث ٌ کٱینیکىا ةٍػنؼ ٌ این ظٍػ نىان
میػىؼ کً ىنٍف ىم ةً رسمایً گؾاؿی ىای ةیىرت ػؿ پـٌژہ ىای ذؼیؼ ٌ تؼاٌٳ پـٌژہ
ىایی کً ٨تأل آ٠اف وؼه الت ،نیاف الت .ميمرت اف ىمً اینکً ،مـػٳ میپؾیـ٤تنؼ کً
پیرش٤ت ىای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ةً متاٳ ٌالیات ا١٤انمتان ٌ نیق ٌالیت ظٍػ آنيا ؿلیؼه
الت ٌ ةؼین تـتیث این تنا ْ٨ؿا ؿػ میکننؼ کً ىمً مـػٳ کىٍؿ اف کمک ىای انکىا٤ی
ممت٥یؼ وؼه انؼ ةً التحنای اوعاً ان٥ـاػی کً ات٥ا٨اً وام ةا آنيا ىم ٌصتت میوٍیؼ.
نکتً آظـ این کً مـػٳ ةً ػؿلتی ػؿک منٍػه انؼ کً پیرش٤ت نً تنيا فنؼگی ىـ ٤ـػ
ممت٥یؼ وٍنؼه ؿا ةيتٍػ میةعىؼ ،ةٱکً متاٳ کىٍؿ ؿا ةا جتات تـ ،مٍئٍن ٌ آؿاٳ تـ
میلافػ .ةا این شاٯ یک ظانم ةا تٝرث چنین گ٥ت:

نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ىمچنان انت٩اػاتی ؿا التام ٛمنٍػ کً گٍیا ٝ٤اٰیت ىای انکىا٤ی
ةیي اف شؼ ػؿ ويـىا متمـکق ةٍػه ٌ منأ ٪ؿٌلتایی ػؿ نٙـ گـ٤تً نىؼه انؼ ،اینکً ٌ
پـٌژہىا ةی نيایت کٍتاه مؼت ٌ نا پایؼاؿ میةاونؼ .مـػٳ انت٩اػ منٍػنؼ کً ٝ٤اٰیت ىای
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انکىا٤ی ٌ ةـنامً ىای ٩٤ـ فػایی ةا ىامن مىکالتی مٍاذً الت کً ػؿ کٲ ػامنگیـ
ػٌٰت الت :وامؿی اف ةقؿگان ٍ٨ٳ اف ٌٰمٍاٰی ىای ٌالیت کنؼىاؿ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً
چگٍنً ػٌٰت ةـای تـٌیز ٤ـٌت ىای کاؿی متنالث ا٨ؼامات انؼکی ؿٌی ػلت گـ٤ت
کً نتایز ٤اذ ًٝةاؿ ػؿ ٨تاٯ ػاوت:

ةـظیىا ةً این ةاٌؿ ىمتنؼ کً پـٌژہ ىای انکىا٤ی ٌ ٩٤ـفػایی ةایؼ ػؿ مٕاة٩ت ةا
پـػاظت مٝاوات منالث ةً کاؿمنؼان ػٌٰت ،ةً ظًٍٍ نیـٌىای امنیتی ةاوؼ چنانچً
ٜؼٳ این امـ فمینً ٤ماػ ةیىرت ؿا ةـای کاؿمنؼان ػٌٰت مماٜؼ میلافػ ٌ ةؼتـ اف آن
اینکً ٜایؼ ناچیق وان ؿا اف ٔـی٤ ٪ماػ ذربان میمناینؼ.
صعاب ةه فعاالن و مضؽةین ىلس :ػؿ ذـیان پـٌلۀ ؿٌنؼ نٙـظٍاىی ،مـػٳ ةیىرت تاکیؼ
ػاوتنؼ کً اورتاک گمرتػه مـػٳ ظامٍه  -فنان ،ذٍانان ٌ تکنٍکـات ىای تٝٱیم یا٤تً کً
٨ؼؿت لیالی نؼاؿنؼ – ػؿ امـ مٍ٩٤یت پـٌلً انکىاٌ ،٣ٱض ٌ ،اػ٠اٳ مرؼػ نيایت ميم
میةاوؼ .مـػٳ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً اورتاک ٌلی ٞذام ًٝمؼنی ،فنان ٌ ،ا٨ىاؿ ذام ًٝةً
ٍٔؿ لنتی ػؿ شاویً ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ ةـای ىمً ومٍٯ ةٍػن ٌ ماٰکیت مصٱی اینگٍنً
پـٌلًىا ةمیاؿ ميم میةاوؼ .گـٌىی اف ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی فن چنین ا٘ياؿ ػاوتنؼ:

یک ظانم ػیگـ ػؿ ؿاةًٕ ةً ت٥اٌت مٝنٍیات ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی ٌ ذام ًٝمؼنی نٙـ
ذامٜ ٌ ٞمٍمی ؿا اؿائً منٍػ:
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وکی نیمت کً ٤ماػ ٌ شـً ػؿ لکتٍؿ ٠یـ ػٌٰتی نیق ٌذٍػ ػاؿػ ٌ کاؿمنؼان مٍلمات
٠یـ ػٌٰتی ةـای اینکً ظٍاىان مٝاه کا٤ی ةـای ظٍػ ىمتنؼ ،نتایؼ مٍؿػ مالمتی ٨ـاؿ
گیـنؼ .ةا این شاٯ ،یک تن اف نا٘ـین اینگٍنً تؾکـ ػاػ کً ةا پایان یا٤نت مناة ٞةاػ آٌؿػه
ای آیما ،٣اکرث تراؿت ىای شـیَ ٌ م٥ت ظٍاؿ تصت چرت مٍلمات ٠یـ ػٌٰتی اف
ٌصنً ػٌؿ وؼنؼ ٌ ذام ًٝمؼنی کً تاشاٯ شٍّؿ ػاؿنؼ ٜمٍماً گـٌه ىای ممٱکی ،پاةنؼ
ةً اٌٍٯ ٌ ذؼی ىمتنؼ.
ةً ذام ًٝمؼنی نً تنيا ٤ـٌت آن ػاػه نىؼ تا ن٩ي ظٍػ ةً ٜنٍان "پٲ میان ػٌٰت ٌ
ويـٌنؼان" ؿا ای٥ا کنؼ ةٱکً اػٜا میکننؼ کً ػٌٰت آنيا ؿا ةً گٍنۀ لافمان یا٤تً اف پـٌلً
ىای تٍمیم گیـی شتی ػؿ لاشاتی تعنیکی ٌ ٤نی کً ذام ًٝمؼنی ػؿ آن ٜـًٌىا اف
تراؿب ظٍب ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ میتٍاننؼ ةً گٍنۀ مؤجـ ليم گیـنؼ (مح ًال ػؿ ٝ٤اٰیت ىای
اذتامٜی ٌ ةرشی) کناف فػه وؼنؼ" .مـػٳ" ٌ لافمان ىای ةین املٱٱی ذام ًٝمؼنی ؿا
شامیت میمناینؼ اما معاٰ٥ت ػٌٰت ةا آنيا (ةی نيایت) ذؼی ةٍػه الت .ةا آنيم ،ؿٌیکـػ
ٝ٤االن ذام ًٝمؼنی ظیٱی م٥یؼ ةٍػه ٌ مٍ ٦٨پـظاوگـانً نؼاوتً انؼ ٌ ،وؼیؼ ًآ ٔـ٤ؼاؿ
ایراػ ّ٤ای اٜتامػ میان ػٌٰت ٌ ذام ًٝمؼنی میةاونؼ:

ةا ٌذٍػ آن ،ؿٌاةٖ کامالً تیـه ٌ تاؿ نیمت؛ ؿٌاةٖ این ػٌ ماننؼ لیاىی ػؿ م٩اةٲ ل٥یؼی
نیمت .یک ٝ٤اٯ ذام ًٝمؼنی تٍؼی ٪کـػ کً:

فمانی کً نياػ ىای ذام ًٝمؼنی پـلیؼ کً آیا "رشایٖ ةـای اورتاک فنان ػؿ فنؼگی ٜامً
مماٜؼ ةٍػ"٤ ،یٍؼی پالغ محتت ٌ من٥ی ت٩ـیتاً مماٌی (٤ 45یٍؼ محتت ٌ ٤ 55یٍؼ
من٥ی) ةٍػ .ىـ چنؼ تن٥ـ گمرتػه ػؿ ةـاةـ فنان مان ٞذؼی ػؿ ةـاةـ تٍامننؼ لافی فنان ػؿ
ا١٤انمتان میةاوؼ ،اکرث فنان ؿا ةاٌؿ ةـ این الت آنچً کً ٌاٝ٨اً آنيا ؿا ػؿ ظانً نگيؼاوتً
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مىکٲ ةنیاػی ٌ الالی نا امنی الت .نا امنی مان ٞاورتاک ظیٱی اف فنان ػؿ شیات مؼنی
– ؿ٤نت ةً مکاتث یا گـ٤نت ٌ٘ی – ً٥وؼه الت.
فنان تٝٱیم یا٤تً کً ةا نياػ ىای ذام ًٝمؼنی مٍاشتً منٍػنؼٜ ،ال٨منؼی وان ؿا ةـای
اورتاک ػؿ ذام ًٝا١٤انی نىان ػاػنؼ؛ آنيا ةاٌؿ ػاوتنؼ کً میتٍاننؼ ن٩ي محتت ؿا ػؿ
ذام ًٝای٥اء کـػه ٌ نا ؿِایتی ظٍػ ؿا ةا ذنگ نىان ػاػنؼ .یکی اف آنيا چنین گ٥ت:

یک تن اف مٝٱمین فن ِمن اظتال ٣نٙـ ٌ ةصخ ذؼی ػؿ این اؿتتآ ،ناؿاشتی گمرتػه
فنان ؿا چنین اةـاف کـػ:

آنيا ىمچنان اؽٜان ػاوتنؼ کً تٝؼاػ فنان ػؿ لاظتاؿ ػٌٰت گمـاه کننؼه الت :اکرث فنان
کً ٌ٘ای ٦ػٌٰتی ػاؿنؼ (ةیىرت و١ٲ مٝٱمی ػاؿنؼ) ،اما تٝؼاػ آنيا ػؿ ؿىربی لیالی
ةمیاؿ انؼک الت.
متاؿفه ةا تٝتیْ ذنمیتی ٌ تٍامننؼ لاظنت فنان شتی ػؿ ويـ مـکق ٌ نمتتاً پیرش٤تً
کنؼىاؿ مٍٍِ ٛظیٱی ةصخ ةـ انگیق ةٍػ .ػؿ ذـیان گ٥تگٍی مىرتک ةا فنان ٌ مـػان،
مـػی اػٜا کـػ کً ٤ـٌت ىای تٝٱیمی ٌ ا٨تٍاػی ةایؼ نعمت ةـای مـػان ٤ـاىم وٍػ
چٍن آنيا نان آٌؿ ظانٍاػه ىمتنؼ ٌ اشتامٯ ػاؿػ کً مـػان ةی لٍاػ ٌ ةیکاؿ ةً ٔاٰتان
ةپیٍنؼنؼ .این مٍٍِ ٛةا معاٰ٥ت یک فن مٍاذً وؼ کً ةً نٙـ اٌ نا ؿِایتی ٌ ناؿاشتی
فنان منرـ ةً کىمکيىا ػؿ ظانٍاػه میگـػػ ٌ اػامً آن متاٳ کىٍؿ ؿا ةی جتات میلافػ.
مـػٳ مایٲ ةً گ٥تگٍ ةا ٔاٰتان نیمتنؼ اما این ؿا میؼاننؼ کً ػؿ ٌٍؿت ٜؼٳ مٍ٩٤یت
گقینً نٙامی ،این گ٥تگٍىا ةایؼ اػامً پیؼا کنؼ ظٍاه مـػٳ مٍا ٪٤ةاونؼ یا ظیـ .یک تن اف
فنان گ٥ت:
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ةا این شاٯ ،مصتٍةیت ٔاٰتان نقػ اکرث ا١٤انىا اف ةین ؿ٤تً الت .اف ذمٱً ذناس ىای کً
گامن میؿٌػ "ػؿ تامین ٌٱض مؤجـ ةاونؼ" (این إٌالس ػؿ ةـگیـنؼه ایراػ ٌٱض اف ٔـی٪
ٝ٤اٰیت ىای محتت ٌ متٍ ٦٨لاظنت ٝ٤اٰیت ىای من٥ی میوٍػ) ٔاٰتان نمتت ةً ػٌٰت
ا١٤ان ،کىٍؿ ىای ىممایً ٌ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی ؿای کمرت ةؼلت آٌؿػنؼ.
این ظانم ةا آگاىی اف تٍذً ذامٝۀ ذيانی ةً ش ٧ٍ٩ةىــ ٌٰی ةؼٌن اینکً اف لٍی نياػ
ىای ذام ًٝمؼنی ػؿ ؿاةًٕ ةً مٍٍِ ٛاواؿۀ وؼه ةاوؼ ،ةا اػةیات ظٍػ ىامن پیي
رشٓىا ةـای ىـ نٍ ٛگ٥تگٍ ؿا مٕـس کـػ کً اف مؼتىا ٨تٲ ظٍالت ذام ًٝذيانی ةٍػ:

مـػٳ ذيان (شتی وایؼ تٝؼاػ ٨اةٲ مالش )ًٙةا شٍّؿ ػٌامؼاؿ نیـٌىای نٙامی ةین املٱٱی
ػؿ ا١٤انمتان معاٰ ٦نتٍػنؼ اما گ٥تً ىای یک مٝٱم فن چنین میؿلانؼ کً ىم ػٌٰت
ا١٤انمتان ٌ ىم ذام ًٝذيانی ةایؼ تاله ىای ةیىرت ةً ظـد ػىنؼ تا مـػٳ ؿا ةً گٍنۀ
کامٲ ٌ و٥ا ٣آگاه لافنؼ:

یک تن اف مناینؼگان تٝٱیم یا٤تً ذام ًٝمؼنی ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ کً ػؿک ةيرتی اف اٌِاٛ
ػاوت ٌٰی شتی این ػؿک ةاٜخ کاىي اةياٳ ٌ ناؿِایتی ٌی نىؼ:

ىامنگٍنً کً ػؿ یک ٌالیت کً ةا پاکمتان مـف ٍٔالنی ٌ پیٍنؼ ىای نژاػی مىرتک ػاؿػ
متٍ ٞ٨التٜ ،ؼه فیاػی مـػٳ ةً این ٩ٜیؼه ةٍػنؼ کً ةؼٌن ىمکاؿی پاکمتان منیتٍانیم
ةً ٌٱض ػلت پیؼا کنیم .ةا ٌذٍػی پیٍنؼ ىای نژاػی ،اکرث مـػٳ ػؿ ؿاةًٕ ةً پاکمتان ٌ
ن٩ي معـب کً ػؿ ا١٤انمتان ةافی کـػ ،نٙـ کام ًال من٥ی ػاوتنؼ .یکی اف ةقؿگان ٍ٨ٳ ةً
گٍنۀ محاٯ اف ةمتً وؼن مؼاؿك تٍلٖ پاکمتان ػؿ لاٯ  2۱13ناٳ ةـػ کً ةاٜخ رسافیـ
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وؼن ىقاؿان تن اف واگـػان تصت آمٍفه مؾىتی ٌ ؿاػیکاٯ ػؿ رسشؼات ا١٤انمتان وؼ.
تٝؼاػ اف ا٤ـاػ میان ٔاٰتان ظٍب ٌ ةؼ ت٥اٌت ٨ایٲ ىمتنؼ چنانچً ٔاٰتان "ظٍب"
(ا١٤ان) ؿا ةً ٜنٍان ا٤ـاػ مٍ٩ٝٯ ةاٍٰ٩ه مٝـ٤ی کـػه ٌ ٔاٰتان "ةؼ" (پاکمتانی) ؿا ا٤ـاػ
متٍٝث ظاؿذی ةا اٜامٯ معـب ظٍانؼنؼ کً "ػؿ چنگاٯ لافمان التعتاؿاتی پاکمتان ٨ـاؿ
ػاؿنؼ ".یک تٝؼاػ ػیگـ ػؿ اؿتتآ ةا نٍ٥ؽ ایاالت متصؼه ٌ ذام ًٝذيانی نٙـیات ٠یـ
ٌاٝ٨تینانً ػاوتنؼ ("آنيا ةایؼ ةـ پاکمتان ٤ىاؿ ةیأٌؿنؼ تا اف مؼاظالت ظٍػ ػؿ امٍؿ
ا١٤انمتان ػلت ةکىنؼ )".اکرث ا٤ـاػ ػؿ ظًٍٍ ایـان نیق نٙـیات مىاةً ػاوتنؼ ىـ
چنؼ ایـان شؼ ا٨ٲ مؼاظٱً ؿا ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ (ػؿ م٩ایمً ةا ٌالیت ىای ىـات ٌ
نیمـٌف) ػاوت الت .ةّٝی وان گ٥تنؼ کً "نً ایـان ٌ نً پاکمتان ظٍاىان یک
ا١٤انمتان ةا جتات نیمتنؼ ".ىـ چنؼ اکرث مـػٳ کً اف مؼاظالت ظاؿذیىا انت٩اػ میکـػنؼ
ن٥ـت ٌ انقذاؿ وان ؿا اف پاکمتان ٌ لافمان التعتاؿاتی این کىٍؿ ( )I.S.Iآوکاؿ کـػنؼ،
ةـظی ػیگـ ا٤تعاؿ ٌ ٠ـٌؿ تاؿیعیٜ ،نٝنٍی ٌ ةی ٔـ٤ی ا١٤انمتان ؿا اینگٍنً اةـاف
ػاوتنؼ :ظاؿذیىا ةایؼ ا١٤انمتان ؿا ةً شاٰی ظٍػ ةگؾاؿنؼ ٌ ةً ا١٤انىا ٤ـٌت ةؼىنؼ
تا ظٍػ مىکالت وان ؿا شٲ ٌ ٍ٤ٲ کننؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم
پیىنياػات ؽیٲ ةً الاك ؿٌنؼ نٙـ ظٍاىی اؿائً وؼه الت .متاٳ این پیىنياػات ةً
ٌٍؿت کٱی اف نٙـیات متٝؼػ (ٌ گٍناگٍن) گـ٤تً وؼهٜ ،اؿی اف رشس ٌ شکایت وکایات
٤ـػی ػؿ مصٲ ةٍػه ٌ ،اف ٔـیٝ٤ ٪اٰیت ىای ظٍب ذيانی ٌ مکٱ٥یت ىای ش٨ٍ٩ی ةین
املٱٱی ةيتٍػ یا٤تً انؼ؛ متاٳ این پیىنياػات ػؿ ٌا ٞ٨نً تنيا ػؿ ٌالیت کنؼىاؿ ةٱکً ةـای
ةمیاؿی اف منأ ٪ا١٤انمتان ٨اةٲ تٕتی ٪میةاوؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات )1( :مٝیاؿ ىای ٨اةٲ ٨تٍٯ ةیٕـ٤ی ،شماةؼىی،
ممٱکی ةٍػن ،و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لٍٕس ىمً لکتٍؿ ىای ػٌٰتی ىـ چً ٜاذٲ
مٍؿػ تٕتی٨ ٪ـاؿ گیـػ تا ظالی ةی اٜتامػی میان مـػٳ ٌ شکٍمت ؿ ٞ٤وٍػ؛ ( )2اؿت٩ای
٘ـ٤یت ممٱکی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان (ةً ومٍٯ ٰ ٌ ٍ١انصالٯ نياػىا ٌ ٌاشؼىا ٌ
مرافات ا٤ـاػ کً ٨اةٲ اٌالس نیمتنؼ) اػامً یاةؼ تا اف آنيا ذنگرٍیان مؤجـ تـ ٜٱیً
وٍؿویان لاظتً ٌ اشرتاٳ وان ػؿ ةـاةـ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ٍ٨انین ةرشػٌلتانً ةیىرت گـػػ؛
( )3م٥يٍٳ ذام ٞامنیت (مٍئٍنیت ةرشی) ػؿ متاٳ پاٰیمیىا ٌ ةـنامًىا مٍؿػ تٍذً ٨ـاؿ
گیـػ؛ ( )4گ٥تگٍىا میان متاٳ نياػ ىای ػٌٰتی ،نیـٌىای ػیمٍکـاتیک نا٘ـ ةـ اٜامٯ
شکٍمت (ماننؼ لافمان ىای ذام ًٝمؼنی ٌ ؿلانً ىای آفاػ) ٌ ويـٌنؼان ٜاػی کىٍؿ
گمرته یاةؼ تا ّ٤ای اٜتامػ ایرا وؼه ،ػؿک مت٩اةٲ ةیىرت گـػیؼه ٌ ،ىمکاؿی ػؿ ٜـًٌ
ىای مـةًٍٔ ٌٍؿت گیـػ؛
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تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت )1( :ش ٧ٍ٩ةىــ نتایؼ رسکٍب
وٍػ فیـا مـػٳ ا١٤انمتان ةً آن نیاف ػاؿنؼ؛ ( )2مٝا٤یت گمرتػه ةً ٌیژه ن٤ ْ٩اشي
ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ لٍء الت٥اػه اف ٨ؼؿت ةایؼ متٍ ٦٨وٍػ؛ ( )3آگاىی ةیىرت ػؿ مٍؿػ ش٧ٍ٩
ةىــ ٤ـاتـ اف آنچً مـػٳ ةا آن آونا ىمتنؼ ٌ تاکیؼ ؿٌی وٝاؿ ىای ش ٧ٍ٩ةىــ ةً منٍٙؿ
اؿائً ػؿک ٜمی ٪تـ اف م٥يٍٳ ،مصتٍیات ،مقایا ٌ تص ٪٩ش ٧ٍ٩ةىــ ٌٍؿت گیـػ؛ ()4
اٌالشات ػؿ شاکمیت ٨انٍن :متاؿفه ٜاذٲ ٌ ذؼی ةا ٤ماػ ،لٍء الت٥اػه ٌ ٜؼٳ و٥ا٤یت
ػؿ نٙاٳ ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی (ةً ٌیژه ٜؼاٰت ذقایی) کىٍؿ (ةً ومٍٯ مصاةن ٌ تٍ٨ی ٦ظانً
ىا) ٌٍؿت گیـػ؛
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :اف ؿٌیکـػ ىای وناظتً وؼه ةین املٱٱی متتنی
ةـ ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ ٔـس ،تٕتی ٌ ٪اؿفیاةی ىـ نٍ ٛپالن انکىا٤ی الت٥اػه ةً ٜمٲ آیؼ؛
( )2رسمایً گؾاؿی ؿٌی تٝٱیم ٌ تـةیً ةً ٌیژه ةـای ػظرتان ةایؼ اػامً ٌ ا٤قایي یاةؼ ٌٰی
این امـ وامٲ ةـنامً لٍاػ آمٍفی ةـای ةقؿگماالن نیق میوٍػ؛ ( )3متاؿفه ةا ٩٤ـ ةً ٌیژه
اف ٔـی ٪ایراػ ٤ـٌت ىای منالث ٌ مماٌی کاؿیاةی ٌٍؿت گیـػ؛ ( )4نیافمنؼی ىای
انکىا٤ی منأ ٪ؿٌلتائی ونالایی ٌ ةً آنىا ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ؛( )5ةا ٤ماػ ةً ٌیژه
ػؿ ةـنامً ىای ٩٤ـ فػایی ٌ انکىا٤ی ؿٌیکـػ لامل ةً ٌذٍػ آیؼ  ،و٥ا٤یت ٌ شماةؼىی
تٍ٩یت وٍػ.
رامیت اؾ همه ممىل ةىظن پؽوفۀ ىلس و اظغام مخعظ )1( :اٌالشات ػؿ ٝ٤اٰیـت ىـای
ذاؿی ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌٍؿت گیـػ تا مؤجـیـت آنيـا ؿا ا٤ـقایي ةعىـؼ؛ ٝ٤اٰیـت ىـای
ػاؿای نتایز من٥ی ةایؼ متٍ ٌ ٦٨لاظتاؿ ىای کً نتایز نا َ٨ػؿ ٨تاٯ ػاؿنـؼ ،اٌـالس ٌ یـا
منصٲ گـػػ؛ ( )2میکانیقٳىا ةً منٍٙؿ ػظیٲ لاظنت ٌ کمث ػیؼگاه ىای گــٌه ىـای کـً
ةً ٍٔؿ لنتی ػؿ شاویً ؿانـؼه وـؼه انـؼ ةـً وـمٍٯ فنـان ٌ ذٍانـان تٍ٩یـت گــػػ؛ ایـن
ػیؼگاهىا ةً منٍٙؿ نیٲ ةً ٌٱض پایؼاؿ ػؿ پالنىا گنرانیـؼه وـٍنؼ؛ ( )3تمـاٌی ذنمـیتی
مؼ نٙـ گـػػ ٌ مىاؿکت فنان ػؿ ٜـٌـً ىـای اذتامٜـی ةـً ٌیـژه پـٌلـً ٌـٱض ا٤ـقایي
یاةؼ ) 4(،ذام ًٝمؼنی مٍؿػ شامیت ٨ـاؿ گیـػ تا ظالی اٜتامػ میان ػٌٰت ٌ مـػٳ مـ٤ـٍٛ
وٍػ؛ ( )5متاؿفه ةـِؼ نٍ٥ؽ من٥ی معـةین پـٌلً ٌٱض ٌ اػ٠ـاٳ مرـؼػ ٌـٍؿت گیــػ کـً
این امـ ػؿ ةـگیـنؼه ةـؿلی لٍاة ٪ا٤ـاػی کً پـٌلـً ٌـٱض ؿا ؿىـربی مـیکننـؼ ٌ ؿػ ٥ٜـٍ
ٜمٍمی ةـای مـتکتین ذـایم ذنگی ٌ ذـایم ةـ ِؼ ةرشیت میةاوؼ.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىائی الت کً اف یک لٱمٱً ةصخ ىای متمـکق
گـٌىی ػؿ ماه می 2۱13ػؿ ٌالیت فاةٲ ةؼلت آمؼه الت .نىمت ىای مىٍؿتی ةا
مىاؿکت ويـٌنؼان ٜاػی ،ؿىربان ٍ٨می ،ةقؿگان ػینی ،الاتیؼ ٌ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی
رسارس فاةٲ ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان ػؿ مٍؿػ ٌٱض
ةـگقاؿ وؼه ةٍػ.
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ػایکنؼی ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ حغؽافیایی ،فیافی وتؽکیث حمعیتی
فاةٲ اف ذمٱً ٌالیات ةمیاؿ ػٌؿ ا٤تاػه ا١٤انمتان ةا ذمٝیت پـاکنؼه میةاوؼ .اکرثیت
لاکنین فاةٲ مىٍ١ٯ پیىً فؿاٜت ٌ ماٰؼاؿی انؼ کً ةمیاؿی اف آنيا کىاٌؿفان مقػ گیـ
میةاونؼ ٌ ٌنای ٞلتک ػؿ این ٌالیت ٜمالً ٌذٍػ نؼاؿػ .فاةٲ ةا آنکً ػؿ ممیـ ذاػه
شٱٍ٩ی اٌٱی میان ٨نؼىاؿ ٌ کاةٲ ٨ـاؿ ػاؿػ ،ةٍٍؿت ٜمؼه انکىا ٣نیا٤تً ٌ اف ظؼمات
ٜامً نیق مصـٌٳ میةاوؼ.
ٜمؼه لاکنین این ٌالیت پىتٍن ٌ اف نٙـ ٍ٨می تٍظی ٌ ىٍتک ىمتنؼ کً ةً واظً
ةقؿگ ٍ٨ٳ ٠ٱری میـلنؼ .فاةٲ ػؿ ممیـ مياذـت ىای لنتی ميم کٍچیىا ٨ـاؿ ػاؿػ ٌ
ةناةـین فممتانىا شؼٌػ  5۱ىقاؿ کٍچی ػؿ این ٌالیت لاکن میوٍنؼ.
وٍؿا ىای ٍ٨می ٌ ٜٱامی ػینی اؿکان الالی ذام ًٝفاةٲ ؿا تىکیٲ ػاػه ٌ ؿٌی شیات
لیالی ،مؾىتی ٌ اذتامٜی مـػٳ ػؿ این ٌالیت نٍ٥ؽ ٌ تإجیـ ٜمؼه ػاؿنؼ .این وٍؿاىا ٌ
ٜاملان ػین ةٍٍؿت لنتی ن٩ي میانری ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ اظتال٤ات مصٱی ٌ اظتال٤ات میان
اذتامٜات مصٱی ٌ ممئٍٰین ای٥ا منٍػه انؼ.
امٍؿ لیالی ػؿ فاةٲ ٜمؼتإ ةـ مصٍؿ ٍ٨میت تىکیٲ وؼه ٌ ةـ ىامن مصٍؿ میچـظؼ ٌ
ػلرتلی ةً ٨ؼؿت لیالی ةٍٍؿت لنتی نٙـ ةً ٌاةمتگی ٍ٨می ٌ فمینؼاؿی میرس میگـػػ.
وتیً ٌِٝیت ػؿ ػیگـ ن٩آ ذنٍبٝ٤ ،اٰیت اشقاب لیالی ػؿ این ٌالیت مصؼٌػ میةاوؼ،
معٌٍٍإ ػؿ منأ ٪ؿٌلتایی .اکرث مـػٳ نمتت ةً اشقاب لیالی ػیؼ من٥ی ػاؿنؼ ٌ اشقاب
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ؿا ةً آو٥تگی ىای ناوی اف چنؼ ػىً ذنگ اؿتتآ میػىنؼ ٌ متامی ةؼةعتی ٌ ؿنز ىای
ناوی اف ذنگ ؿا ةً اشقاب ٌ گـٌه ىای لیالی نمتت میػىنؼ.

 .3تزلیل حنگ :عىامل حنگ
اورتاک کننؼه گان تٍِیض ػاػنؼ کً ٜنارص ِؼ ػٌٰت ىنٍف ىم ػؿ این ٌالیت شٍّؿ
ةـذمتً ػاؿنؼ ،فیـا فاةٲ ممیـ تـانقیتی ةـای وٍؿویان ممت٩ـ ػؿ پاکمتان الت کً اف
ٔـی ٪فاةٲ ةً ا١٤انمتان میآینؼ ٌ اف آنرا ةً ٌالیات ػیگـ ؿاه مییاةنؼ .الاك ٜمؼه
پایگاه شامیتی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ػؿ فاةٲ ؿا پایتنؼی آنيا ةـ اٌٍٯ پىتٍن ٌاٰی ٌ تٝتیـ
 ً٩٤شن٥ی اف الالٳ کً ةٍٕؿ گمرتػه اف لٍی پىتٍنيا پیـٌی میوٍػ ٌ نیق ؿٌاةٖ ٍ٨می ٌ
ظٍیىاٌنؼی تىکیٲ میػىؼ .ةٍٍؿت ٜمٍٳ ،ةاٌؿ ةـ این الت کً تٝؼاػ کمی اف ٔاٰتان ةا
انگیقه ایؼیٍٍٰژیکی ػؿ فاةٲ ٌذٍػ ػاؿػ .تٍٍؿ میوٍػ کً ظاؿذیىا ػؿ کناؿ ٔاٰتان
ػاظٱی ةً شیخ مـةی ػؿ این ٌالیت کاؿ میکننؼ ٌ مـػٳ مصٲ ةٍٍؿت ٜمٍٳ آنيا ؿا ػؿ
ىمین ن٩ي پؾیـ٤تً انؼ.
ةیىرت ةی ٜال٨گی مـػٳ نمتت ةً ػٌٰت ػؿ ٌالیت فاةٲ ٌ ةعًٍٍ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای آن
ةـظالتً اف این ٌاٝ٨یت الت کً شکٍمتؼاؿی ٌ اؿائً ظؼمات ػؿ فاةٲ  ٧ٍ٤اٰٝاػه ِٝی٦
میةاوؼ .این ٌِٝیت ةیىرت ػؿ نتیرً تـکیتی اف ٍٜامٲ ماننؼ مناة ٞمصؼٌػ ماٰی ،لٕض
ِٝی ٦مياؿتىا ٌ ٘ـ٤یتىا ػؿ میان ممئٍٰین ٌٰمٍاٰیىا ٌ نا ؤمنی ةٍذٍػ آمؼه الت.
ٌٰمٍاٰی ىای ىم مـف ةا پاکمتان معٌٍٍاً ةیىرت آلیث پؾیـ ىمتنؼ ٌ ػؿ نتیرً ،شٍّؿ
ػٌٰت  ٖ٩٤ةً مـاکق ٌٰمٍاٰیىا مصؼٌػ وؼه الت .مىکالت ػؿ التعؼاٳ کاؿمنؼان
ممٱکی ذيت اٜقاٳ ةً منأ ٪ػٌؿ ػلت یکی اف ٍٜامٲ مصؼٌػ کننؼه ػؿ ةـاةـ اؿائً
ظؼمات مٍجـ اف لٍی ػٌٰت ةٍػه الت .ةً ىمین ػالیٲ ،ةمیاؿی اف اذتامٜات ؿٌلتایی
ػؿ ةـاةـ ػٌٰت ةی ٜال ً٨ىمتنؼ ٌ ػٰیٲ این ةی ٜال٨گی ؿا ٜؼٳ ػؿیا٤ت منٝ٥ت مٱمٍلی
اف لٍی ػٌٰت ةیان میکننؼ.
ٍٜامٲ ا٨تٍاػی اف ذمٱً مصـک ىای ٜمؼه ذنگ ومـػه میوٍنؼ ٌ ػؿ نتٍػ ٤ـٌت ىای
و١ٱی ةؼیٲ ،ةمیاؿی ةً لٍی ٔاٰتان ؿٌی آٌؿػه انؼ تا مٝاوی ػؿیا٤ت کننؼ ٌ اف این ؿاه
نیاف ا٨تٍاػی ظٍػ ؿا تإمین مناینؼ.
یک ةقؿگ ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ويـ ٌ٥ا این ػیؼگاه ؿا این گٍنً ظالًٌ منٍػ؛
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ػؿ نتیرً ٜؼٳ شٍّؿ مٍجـ ػٌٰت ،اذتامٜات مصٱی معٌٍٍإ ةعأـ ػلرتلی ةً ٜؼاٰت
ٌ شٲ ٌ ٍ٤ٲ اظتال٤ات وان ةً لاظتاؿ ىای مٍافی ٔاٰتان ؿٌی آٌؿػه انؼ .ػؿ نتیرً ،اکرث
اظتال٤ات ػؿ فاةٲ شتی ممائٲ ذـایم لنگین اف ٔـی ٪مـکًىا (وٍؿاىای مصٱی) شٲ ٌ
ٍ٤ٲ میوٍػ .ػؿ ظیٱی ذاىا ٔاٰتان ةٍٍؿت مٝمٍٯ ن٩ي میانری ؿا ػؿ شٲ اظتال٤ات
ای٥ا میکننؼ .ةً ٜٱت اتيامات گمرتػه ػؿ ظًٍٍ اینکً ّ٨ات ٌ لاؿنٍاالن ةً وؼت
٤الؼ ىمتنؼ ،اٜتامػ ةً لاظتاؿ ؿلمی ٜؼاٰت ةمیاؿ ِٝی ٦میةاوؼ.
لکتٍؿ تٝٱیم ٌ تـةیً نیق ةً ٜٱت ةمتً ةٍػن ةیىرت مکاتث اف لٍی ٜنارص ِؼ ػٌٰت،
کمتٍػ لاظتامن ةـای مکاتث ،میق ٌ چٍکی٨ ،ـٔالیً ذات ٌ نتٍػ مٝٱمین ممٱکی ٌ ةا
ترـةً ةا چاٰي ىای ذؼی ؿٌةـٌ میةاوؼ .لٕض مىاؿکت ػؿ تٝٱیم ٌ تـةیً ةمیاؿ پایین
الت ٌ میقان لٍاػ رسارسی ػؿ این ٌالیت  1۱ ٖ٩٤ػؿٌؼ میةاوؼ کً لٕض لٍاػ ةـای
فنان ىم  2ػؿٌؼ الت.
چنؼ ةقؿگ ػیگـ اف ٌٰمٍاٰی ىای نٍةياؿ ٌ ويـ ٌ٥ا نیق نتٍػ تٝٱیم ٌ تـةیً ؿا ةً ٜنٍان
یک اٌٍٰیت ٜمؼه مىعَ منٍػنؼ کً نیافمنؼ ؿلیؼگی میةاوؼ؛
"ما اف آنچً کً ػٌٰت مـکقی ػاػه ،ؿاِی نیمتیم .ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ما امکانات تٝٱیم ٌ
تـةیً منالث ٌذٍػ نؼاؿػ .واگـػان ػیگـ ٌالیات شتی ٌاذؼ رشایٖ اػامً تصٍیالت ٜاٰی
ػؿ ظاؿد میوٍنؼ .اما اینرا ،ما ةـای اؿائً تٝٱیامت اةتؼائی ٌ متٍلًٕ ةـای کٍػکان مان
ةا مىکالت ؿٌةـٌ ىمتیم".

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
رامیت اؾ پؽوفه فؽاگیؽ ىلس و آمتی :ػؿ ذـیان ةصخىا ٌ مىٍؿتىا مٝٱٍٳ گـػیؼ ػؿ
ظًٍٍ نصٍه مؼیـیت پـٌلً ٌٱض ٌ آوتی نا ؿِایتی گمرتػه ای ٌذٍػ ػاؿػ .چنین
اشماك ٌذٍػ ػاوت کً ا٤ـاػی کً پـٌلً ٌٱض ؿا ؿىربی میکـػنؼ ،ةٍٍؿت ػؿلت ةً
متاٳ ا٨ىاؿ ذام ًٝةىمٍٯ ٔاٰتان ةٍٍؿت مٍجـ ػؿ متاك منیةاونؼ ٌ اینکً نیاف ةً اتعاؽ
تؼاةیـ ةیىرت ػؿ فمینً اٜتامػ لافی ٌذٍػ ػاؿػ تا ٔاٰتان ؿا ةتٍان ٨ان ٞلاظت کً ػلت اف
ذنگ ةـػاؿنؼ.
یک مال اف ٌٰمٍاٰی اؿ٠نؼاب ػیؼگاه ظٍػ ؿا چنین ةیان منٍػ:

این ػیؼگاه اف لٍی یک واگـػ ٰیمً کً ػؿ ةصخىا رشکت منٍػه ةٍػ ،نیق ةیان وؼ.
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ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان ػؿ این ةصخ اشماك میکـػنؼ کً ػؿ پـٌلً ٌٱض وامٲ
لاظتً نىؼه انؼ .ةّٝی وان ةـ این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً پـٌلً ٌٱض تٍلٖ کمانی کً
ٌاػ٨انً ةـای ٌٱض کاؿ میکننؼ ،ؿىربی منیوٍػ ،ةٱکً کمانی این پـٌلً ؿا پیي میةـنؼ
کً منا ٞ٤وعٍی ظٍػ ؿا ػاؿنؼ ٌ لٝی ػاؿنؼ تا منا ٞ٤وعٍی ةیىرتی ةؼلت ةیاٌؿنؼ .ةا
تٍذً ةً اىمیت نٍ٥ؽ ؿىربان ٍ٨می ٌ ػینی ةـ شیات اذتامٜی ٌ مـػمی ػؿ فاةٲ ،ظیٱیىا
ةـ این ةاٌؿ انؼ کً ن٩ي مـکقی ػؿ پـٌلً ٌٱض ٌ آوتی ةایؼ ةً این ؿىربان ػاػه وٍػ.
تٝؼاػ ػیگـ ظٍاىان مىاؿکت مٍجـتـ فنان ٌ ذٍانان ػؿ پـٌلً ٌٱض وؼنؼ ٌ یکی اف
مٍٍِٜات مٕـس وؼه ػؿ این نٙـ ظٍاىیىا این ةٍػ کً اکرث وعٍیت ىای ممئٍٯ ػؿ
پـٌلً ٌٱض ػؿگیـ فػ ٌ ةنؼ ىای وعٍی ىمتنؼ ٌ اف ظٍالتىا ٌ ػیؼگاه ىای مـػٳ
مناینؼگی منیکننؼ .چنؼین اورتاک کننؼه (ةىمٍٯ یک  ٍّٜوٍؿای ٌالیتی ٌٱض) چنین
گ٥تنؼ:

و ثتات :ػؿ ةیـٌن اف مـکق ٌالیت ،شٍّؿ ٌ کنرتٌٯ ػٌٰت
تلىیت رکىمتعاؼی،
 ٖ٩٤ةً مـاکق اػاؿی ٌٰمٍاٰیىا مصؼٌػ میةاوؼ .مىکالت ػؿ التعؼاٳ کاؿمنؼان ممٱکی
ةـای اٜقاٳ ةً منأ ٪ػٌؿ ػلت یکی اف ٍٜامٲ مصؼٌػ کننؼه ػؿ ةـاةـ اؿائً ظؼمات مٍجـ
اف لٍی ػٌٰت ةٍػه الت.
ٌٰی ،اکرث ا٤ـاػ اورتاک کننؼه ػؿ متاشخ این ػیؼگاه ؿا ةیان منٍػنؼ کً شتی ػؿ چنؼ نًٕ٩
مصؼٌػی کً ػٌٰت شٍّؿ ػاؿػ ،اػاؿه ػٌٰت ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ةمیاؿ ِٝی٤ ٌ ٦الؼ
میةاوؼ .شتی آنيایی کً ةا ػٌٰت معاٰ٥ت نؼاوتنؼ ،ػؿ ةيرتین شاٰت نمتت ةً ػٌٰت ةی
ت٥اٌت ةٍػنؼ .نٙـ ظیٱیىا چنین ةٍػ کً اذتامٜات مصٱی ةـای شٲ مىکالت وان ةً
ٔاٰتان ؿذٍ ٛمیکننؼ فیـا اف ِ ٌ ٦ٝکٍتاىی کاؿمنؼان ٤الؼ ،ةی لٍاػ ٌ منٝ٥ت ٔٱث
ػٌٰت ظمتً وؼه انؼ.
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ةنا ةً گ٥تً گـٌىی اف ةقؿگان ٌٰمٍاٰی ىای ويـ ٌ٥ا ،واه ذٍی ٌ کاکـ:

و اكتياظی :نتٍػ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ةـای مـػٳ فاةٲ یکی اف
تلىیت انکناف
ٍٜامٲ ٜمؼه ػؿ کىانؼن ذٍانان ةً لٍی ٔاٰتان تٍٍؿ میوٍػ.
اگـچً ةً ٜٱت ٌِٝیت امنیتی ،ةمیاؿی اف مکاتث ٝ٤أل ممؼٌػ میةاوؼٌٰ ،ی تٝؼاػ
کحیـی اف مـػٳ اف وٍؿای ٌٱض میظٍاىنؼ تا اف ٔـی ٪گ٥تگٍ ةا ٔاٰتان اف آنيا ةعٍاىنؼ تا
اذافه ػىنؼ مکاتث ةاف وٍنؼ.
تؽوید رلىق ةنـؽ و راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت اؾ مخاؾات :وامؿ فیاػی اف
اورتاک کننؼگان اف لیمتم ّ٨ایی ظٍػ مصٍؿ ٌ ٤الؼ وکایت ػاوتنؼ .ةّٝی وان وکایت
ػاوتنؼ کً ممئٍٰین ػٌٰتی تصت نٍ٥ؽ ٌ تإجیـ ػالالن مصٱی ٨ؼؿتٜ ،مالً ةعأـ ا٨ؼاٳ
چنؼ ن٥ـ مصؼٌػ ،کٲ اّٜای یک ٍ٨ٳ ؿا "مرافات گـٌىی" میمناینؼٜ .ؼه ػیگـ گ٥تنؼ
ممئٍٰین ةٍٕؿ متؼاٌٳ ا٤ـاػ ةیگناه ؿا ةً فنؼان میانؼافنؼ .یک ةقؿگ ٍ٨ٳ اف اؿ٠نؼاب
چنین گ٥ت:

ٜؼه ػیگـ ظٍاىان تٍذً ةً این ٌاٝ٨یت وؼنؼ کً ممئٍٰین ةافػاوتگاهىا ةا فنؼانیان ةؼ
ؿ٤تاؿی میکننؼ ٌ این ا٨ؼاٳ ؿا ةً کٍتاىی ٌ ِ ٦ٝرسارسی ػٌٰت مـتتٖ میػانمتنؼ؛

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ پایان این نٙـظٍاىیىا پیىنياػات ؽیٲ ةً ٜنٍان اٌٍٰیتىا اف لٍی اورتاک کننؼگان
مىعَ گـػیؼ.
رامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن پؽوفه ىلس و آمتی )1( :ةایؼ أمینان شاٌٲ وٍػ کً ا٤ـاػ
انتٍاب وؼه ػؿ وٍؿای ٜاٰی ٌٱض ا٤ـاػ ػاؿای اىٱیت ٌ مٍجـیت ةٍػه ٌ ةی ٔـ٣
میةاونؼ؛ ( )2تإمین میکانیقٳ ىای مٝترب ةـای تـ٠یث ٔاٰتان ةً پیٍلنت ةً پـٌلً ٌٱض؛
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( )3وامٲ منٍػن ةیىرت ذٍانان ٌ فنان ػؿ پـٌلً ٌٱض ٌ آوتی؛ ( )4ةایؼ أمینان شاٌٲ
وٍػ کً ةا ةقؿگان ٌ ٜٱام ةً ٜنٍان ةعىی اف پـٌلً ٌٱض ةً وکٲ ػؿلت مىٍؿت ٌٍؿت
میگیـػ؛ ( )5ةایؼ این ػیؼگاه تـ٠یث وٍػ کً تصٌ ٪٩ٱض تنيا ٌ٘ی ً٥نعتگان لیالی نً
ةٱکً ممئٍٰیت ىمً ا١٤انيا میةاوؼ؛
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات )1( :تن٥یؾ ىـچً رسیٝرت مٝیاؿ ىای پؾیـ٤تً وؼه
امانتؼاؿی ،شماةؼىی ،ممٱکی ةٍػن ،و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لکتٍؿىا ٌ لٍٕس
ػٌٰت ةعأـ اٜاػه اٜتامػ اف ةین ؿ٤تً مـػٳ نمتت ةً ػٌٰت؛ ( )2ةایؼ أمینان شاٌٲ
وٍػ کً انتٍاب ا٤ـاػ ػؿ اػاؿت ػٌٰت ةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌٍؿت میگیـػ ٌ اف
ٔـی ٪ؿوٍه ٌ ٤ماػ ةً کمانی کً ةیىرتین ؿٌوٍت ؿا میپـػافنؼٌٍ ،ؿت منیگیـػ؛
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی کً مان ٞپیٍلنت
ذٍانان ةً ٌٔ ٣ٍ٥اٰتان وٍػ؛ ( )2ا٤قایي رسمایً گؾاؿی ػؿ لکتٍؿ مٝاؿ٣
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات )1( :پایان ةعىیؼن
ةً مٝا٤یت ٌ نٍ٥ؽ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت؛ ( )2تـٌیز ؿٜایت ٨انٍن رشیٝت؛ ( )3تإمین یک
لیمتم ٨اةٲ اٜتامػ ٌ ةی ٔـٜ ٣ؼٰی ٌ ّ٨ایی.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای ؿا نىان میػىؼه کً ػؿ نتیرً ةصخ ىای
متمـکق گـٌىی ػؿ ماه می 2۱13ػؿ ٌالیت اؿفگان ةؼلت آمؼه الت .نىمت ىای
مىٍؿتی ةا مىاؿکت ويـٌنؼان ٜاػی ،ؿىربان ٍ٨می ،ةقؿگان ػینی ،الاتیؼ ٌ مناینؼگان
ذام ًٝمؼنی رسارس اؿفگان ةً ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان
ػؿ مٍؿػ ٌٱض ةـگقاؿ گـػیؼه الت.
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ػایکنؼی ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىا ی ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :فاصتاؼ حغؽافیایی ،فیافی و تؽکیث حمعیت
اؿفگان ةً فاػگاه مال ٜمـ ؿىرب لاةٔ ٪اٰتان مىيٍؿ الت ،فیـا ایاٳ ذٍانی ظٍػ ؿا ػؿ
ٌٰمٍاٰی ػىـاٌػ لپـی منٍػه ةٍػ ٌ ىمینگٍنً ،ةً ٌالیتی کً ؿئین ذميٍؿ پیىین شامؼ
کـفی متاؿفات ظٍػ ةـای اف ةین ةـػن ٔاٰتان ػؿ لاٯ  2۱۱1ؿا اف آنرا آ٠اف منٍػه ةٍػ .ةا
اینکً ٌالیت اؿفگان اف نٙـ ٍ٨می ٌ ٤ـىنگی ةا ٌالیت ٨نؼىاؿ پیٍنؼ ػاؿػ ،اما اف ٌالیات
ىمرٍاؿ مت٥اٌت میةاوؼ ٌ یک ظٌٍٍیت منصرص ةً ٤ـػ الت٩الٯ ٌ ظٍػ شاکمیتی ػاؿػ.
اؿفگان اف ذمٱً ٩ٜث مانؼه تـین (انکىا ٣نکـػه تـین) ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػه ٌ ةً
ٜٱت اػامً ذنگ ،ػٌٰت نتٍانمتً ظؼمات اٌٰیً اذتامٜی ،شکٍمتؼاؿی ظٍب ٌ شاکمیت
٨انٍن ؿا ػؿ این ٌالیت تصکیم کنؼ .ةناةـین شٍّؿ ػٌٰت  ٖ٩٤ةً مـاکق اػاؿی ٌٰمٍاٰیىا
ٌ مـکق ٌالیت ،ويـ تـینکٍت مصؼٌػ میةاوؼ .شٍّؿ ٌ تٍانایی ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةـای
ٝ٤اٰیت ػؿ این ٌالیت ةیىرت ةً مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یایی این ٌالیت ،تني ىای ٍ٨می ٌ ةً
ػؿگیـیىا ةـ رس تٍاشث مناةٔ ٞتیٝی ٌ مٍ ٦٨ىای ػٌٰتی نمتت ػاػه میوٍػ .ةً ؿ٠م
پیرش٤ت ىای اظیـ ػؿ تٍانایی اػاؿه ٌالیتی ةـای اؿائً ظؼمات ةً مـػٳ ،میقان ةٱنؼ ٩٤ـ،
لٕض پایین آمٍفه ،میقان گمرتػه ةیکاؿی ،ػلرتلی مصؼٌػ ةً اػاؿات مٱکی ٌ ظؼمات
ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی اف ذمٱً ٍٜامٲ اٌٱی ذنگ ةً وامؿ میآینؼ .متـکق ؿٌی میکانیقٳ ىای
انکىا٤ ٣ـاگیـ اٰی لٕض ٌٰمٍاٰیىا ةـای تإمین جتات ػؿ ػؿافمؼت رضٌؿی میةاوؼ.
ا٨تٍاػ اؿفگان ةٍٍؿت گمرتػه ٠یـ ؿلمی ٌ فؿاٜتی الت .نتٍػ لیمتم منالث شمٲ ٌ
ن٩ٲ ،امکانات ؽظیـه لافی مصٍٍالت ٌ نتٍػ ةافاؿ ةـای تٍٰیؼات فؿاٜتی این ٌالیت
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کی٥یت مصٍٍالت این ٌالیت ؿا متاجـ لاظتً الت ٌ اکرثا ً مصٍٍالت پایین تـ اف لٕض
مٝیاؿی میةاونؼ .ةافاؿ مصٱی تٍان ؿ٨اةت ؿا نؼاؿػ .تنقٯ ٜمٍمی ٨یمت گنؼٳ ةاٜخ وؼه
تا کىاٌؿفان میٱی ةً رسمایً گؾاؿی ؿٌی کىت گنؼٳ نؼاوتً ةاونؼ ٌ شتی ةّٝی وان ةً
کىت کٍکناؿ ؿٌی آٌؿػه انؼ .ةً ٜٱت کاىي شٍّؿ نٙامی ٌ نتٍػ مناة ٞماٰی ةـای متٍیٲ
پـٌژہ ىای انکىا٤ی ػؿ این ٌالیت ،ةیکاؿی ةٍٍؿت گمرتػه ػؿ شاٯ ا٤قایي الت.
اکرث لاکنین اؿفگان اف ٍ٨ٳ پىتٍن (ت٩ـیتإ  92ػؿٌؼ) میةاونؼ ٌ ة٩یً ةاونؼگان این
ٌالیت ؿا ىقاؿهىا تىکیٲ میػىؼ کً ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ظاً اؿفگان ٌ تـینکٍت فنؼگی
میکننؼ .ت٩ـیتإ لً چياؿٳ پىتٍن ىای اؿفگان ػؿانی ٌ یک چياؿٳ ػیگـ آن ٠ٱری ىمتنؼ.
لیالت ػؿ اؿفگان ٜمؼتإ ةـ الاك ٍ٨میت الت .اما اف فمان ل ٍٓ٩ؿژیم ٔاٰتان ةؼینمٍ،
٤ـمانؼىی ٌ کنرتٌٯ مٱیىً ىای نٙامی ةً ٜنٍان یک ٤اکتٍؿ اِا٤ی ٘يٍؿ منٍػ کً
تصـکات لیالی ٌ ػلرتلی ةً مٍ ٦٨ىای ػٌٰتی ؿا ػؿ این ٌالیت وکٲ میػىنؼ.
اذتامٜات ةٍمی نمتت ةً اشقاب لیالی ةمیاؿ ةی اٜتامػ انؼ ٌ ةً این ةاٌؿ انؼ کً
ؿىربان لیالی  ٖ٩٤ػنتاٯ منا ٞ٤وعٍی ظٍػ میةاونؼ تا مناٍ٨ ٞ٤می یا مٱی.
مىاؿکت فنان اؿفگانی ػؿ فنؼگی ٜمـٍمی ةـً وـؼت ِـٝی ٌ ٦کـم ؿنـگ الـت شتـی ػؿ
م٩ایمً ةا ٌالیات ٨نؼىاؿ ٌ ىٱمنؼ .فنـانی کـً ػؿ ٌٰمـٍاٰی تـینکـٍت ػؿ ةیــٌن اف منـقٯ
ػیؼه میوٍنؼ ،اکرثؤ مياذـینی انؼ کً اف ػیگـ ةعي ىای ا١٤انمتان ةً این ذا آمـؼه انـؼ
ٌ گ٥تً میوٍػ کً آفاػی فنان ةـای ؿ٤ت ٌ آمؼ ػؿ ٌٰمٍاٰی ىـای ایـن ٌالیـت ةـً مـاتـث
مصؼٌػ تـ اف تـینکٍت میةاوؼ .ىـچنـؼ تٝـؼاػ مٝـؼٌػی اف فنـان مٝٱـم ،ػاکـرت ٌ پـلـتاؿ
ٌذٍػ ػاؿػٌٰ ،ی تٝؼاػ ةمیاؿ انؼکی اف فنان ػؿ ةیـٌن اف منقٯ کاؿ میکننؼ کً ٜمٍمـإ ایـن
تٝؼاػ مٝؼٌػ اف ػیگـ ٌالیات میةاونؼ.

 .3تزلیل حنگ :عىامل حنگ
مىٍؿتىا ةٍٍؿت گمرتػه نىان ػاػ کً اکرث مـػٳ اف ناتٍانی ػٌٰت ٌ نیـٌىای نٙامی
ةین املٱٱی ػؿ تإمین یک مصیٖ ؤمن ٌ مٍئٍن ناؿاِی ىمتنؼ .مـػٳ اف ناتٍانی ػٌٰت ػؿ
متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی ،شکٍمتؼاؿی ِٝیٜ ٌ ٦ؼٳ تإمین ظؼمات اٌٰیً اذتامٜی انت٩اػ
میکننؼ .ػٌٰت نتٍانمتً شاکمیت ٨انٍن ؿا تإمین ،ػلرتلی ةً ٜٱت ؿا تّمین منایؼ ٌ ةً
انتٙاؿات مـػٳ ػؿ اؿتتآ ةً ٜؼاٰت اذتامٜی پالغ ػىؼ ٌ نيایتاً نتٍانمتً ٤ـٌت ىای
و١ٱی ایراػ منایؼ .این ناؿلاییىا ىمـا ةا ةاٌؿ ىای لنتی ٌ مؾىتیٜ ،ؼٳ ىمگـایی میان
اٍ٨اٳ ،تٱ٥ات مٱکی ٌ ٩٤ـ ىمً یکرا ٌلیٱً ممتؼٰی ؿا ػؿ اظتیاؿ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٨ـاؿ
ػاػه تا شامیت ةّٝی اف ا٨ىاؿ مـػٳ مصٲ ؿا ةؼلت ةیاٌؿنؼ.
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تٝؼاػی اف ؿىربان اؿوؼ ٔاٰتان (مال ٜمـ ،مال ةـاػؿ ،مال ٜتاك ٌ نٍؿاٰؼین تـاةی) اف ةٍمی
ىای اؿفگان ىمتنؼ ٌ وایؼ ىنٍف ىم ػؿ میان ةّٝی اف اذتامٜات نٍ٥ؽ ٍ٨ی ػاوتً
ةاونؼٔ .ت ٪گقاؿهىا ىنٍف ىم لاظتاؿ ىای مٍافی ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت ٝ٤اٯ ىمتنؼ.
ػؿ مرمٍ ،ٛمـػٳ اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت شامیت منیکننؼ ،اما ةً نٙـ میـلؼ ٜنارص ِؼ
ػٌٰت اف شٍّؿ مصؼٌػ نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ ظـٌد نیـٌىای ةین املٱٱی ةعًٍٍ ػؿ
منأ ٪کٍىمتانی ٌ ػٌؿ ا٤تاػه ػٌٰت الت٥اػه میکننؼٜ .نارص ِؼ ػٌٰت ةا التناػ ةً
کمتٍػیىا ٌ ناکامی ىای ػٌٰت ةً اٜتتاؿ آن ٰٕمً میفننؼ.
اؿفگان ػؿ چنؼ لاٯ اظیـ واىؼ ػؿگیـی ىای مکـؿ میان نیـٌىای ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت (وامٲ
پٍٰین ٌ٤اػاؿ ةً ٌٰمٍاالن ٌ مٱیىً ىای ظٌٍٍی) ٌ ٔاٰتان (ةا نٍ٥ؽ ٍ٨ی ػؿ رسارس
ٌالیت) ةٍػه الت .ةٍٕؿ مىعَ ،اذتامٜات متإجـ اف این ذنگ ةً مؼت چنؼین لاٯ اف
یک ٤ـمانؼه مصٱی ىقاؿه ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةناٳ ٜتؼاٰصکیم وراٜی وکایت ػاوتنؼ.
ةً ؿ٠م ةّٝی پیرش٤تىا ػؿ ٌٰمٍاٰی تـینکٍت ٌ لاشات أـاٌِٝ ،٣یت امنیتی ػؿ
اؿفگان ىنٍف ىم وکننؼ ٌ ٠یـ ٨اةٲ پیي ةینی الت .اؿاِی نا ىمٍاؿ ٌ منقٌی اف نٙـ
ذ١ـا٤یاییٜ ،ؼٳ شٍّؿ ٤یقیکی نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ٌ ٩٤ؼان شامیت ٍٰژلتیکی ىمً
اینىا ةـ ٌِٝیت امنیتی ػؿ این ٌالیت تإجیـ گؾاوتً انؼ .ةً ػنتاٯ انت٩اٯ ممئٍٰیت ىای
امنیتی اف نیـٌىای آیما ٣ةً نیـٌىای امنیتی ا١٤انٜ ،نارص ِؼ ػٌٰت شاال تٍذً وان ؿا
اف نیـٌىای ةین املٱٱی ةً نیـٌىای امنیتی ا١٤ان متمـکق لاظتً انؼ ٌ شمالت وان پیٍلتً
ةاٜخ تٱ٥ات مٱکی گـػیؼه الت .وتیً ةا ؿٌاٯ مٝمٍٯ ػؿ منٕٜ ،ً٩نارص ِؼ ػٌٰت ىنٍف
اف مٍاػ من٥رـه تٝتیً وؼه ٌ شمٱً ةا لالس ىای لتک ةـ پٍلتً ىای نیـٌىای امنیتی
ا١٤ان الت٥اػه میکننؼ ٌ کاؿکنان ٌ شامیان ػٌٰت ؿا مٍؿػ شمٱً ٨تٲ ىای ىؼ٤منؼ ٨ـاؿ
میػىنؼ .ػؿ ماه ىای اظیـ ،اّٜای وٍؿای ٌالیتی ،وٍؿای ٍ٨میٜ ،ٱام ،ؿىربان ٍ٨می ٌ
ػیگـ وعٍیت ىای ةانٍ٥ؽ ٨ـةانی تـٌؿ اف لٍی ٜنارص ِؼ ػٌٰت وؼه انؼ.

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان مىٍؿتىا اورتاک کننؼگان میان ٤ماػ ٌ ِ ٦ٝػؿ لاظتاؿ ىای ػٌٰتٜ ،ؼٳ
انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ٌ تؼاٌٳ نا ؤمنی ػؿ اؿفگان ؿاةًٕ ؿٌونی تـلیم کـػنؼ.
ةّٝی وان اف تاله ىای ذام ًٝةین املٱٱی ةـای ؿلیؼگی ةً ظالء ىای امنیتی ٌ انکىا٤ی
اؿفگان انت٩اػ میمنٍػنؼ ٌ ةمیاؿی اف اورتاک کننؼه گان آنچً ؿا کً " مؼاظٱً ةیـٌنی"
تٱ٩ی میکـػنؼ ،مٍؿػ انت٩اػ ٨ـاؿ ػاػنؼ .اما ػؿ کناؿ ػؿظٍالتىا ةـای ؿلیؼگی ةً ٤ماػ ٌ
ةی ٜؼاٰتی ػؿ ػٌٰت ،ظیٱیىا ةاؿىا ظٍاىان ٤ـٌت ىای و١ٱی ٌ تٝٱیم ٌ تـةیً وؼنؼ تا
ةً ٜنٍان یک اةقاؿ لاکنین ٌالیت ؿا ٨اػؿ ةً ةيتٍػ ٌِٝیت وان منایؼ ٌ ةً ذٍانان ٌ ا٤ـاػ
مصـٌٳ امیؼ ػىؼ تا متاػا ةً لمت وٍؿوگـی ؿٌی ةیاٌؿنؼ.
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تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات :مىٍؿتىا نىان ػاػ کً اکرث مـػٳ اف ٌذٍػ ظٍیي
ظٍؿی ٍ٨می٤ ،ماػ ٌ ٜؼٳ ک٥ایت ػؿ ػؿٌن لاظتاؿ ىای ػٌٰت ناؿاِی ىمتنؼ .یکنت اف
اورتاک کننؼگان ناؿِایتی ىمً ؿا اینگٍنً ظالًٌ کـػ:

اورتاک کننؼگان ٍ٨یاً وکایت ػاوتنؼ کً ػؿ اػاؿه ػٌٰت تٍافن ٍ٨می ػؿ نٙـ گـ٤تً منیوٍػ ٌ
اف لٱًٕ ٌ نٍ٥ؽ ةیي اف شؼ ٍ٨ٳ پٍپٱقی (یک واظً اف ٍ٨ٳ ػؿانی) ناؿاِی ةٍػنؼ.
اورتاک کننؼگان ػؿ این مىٍؿت رشکت کـػنؼ گ٥تنؼ کً تٝٱیم ٌ تـةیً ٌ نٙم ػؿ میان
پٍٰین مٱی ةيرت وؼه ،اما ىنٍف ىم ةایؼ کاؿ ىای فیاػی انراٳ وٍػ .ةناةـین ظٍاىان
آمٍفه ىای ةیىرت ةـای اؿػٌی مٱی ٌ پٍٰین مصٱی ا١٤ان وؼنؼ.
اورتاک کننؼگان ةـای متاؿفه ةا ظٍیي ظٍؿی ٌ ٍ٨ٳ گـایی ،آؿفٌی وان ةـای مىاؿکت ػؿ
انتعاةات ؿا مٕـس لاظتنؼ ،فیـا اف ٔـی ٪انتعاةات میتٍاننؼ ةؼٌن تـك ٌ ٤ىاؿ اف لٍی
ذنگماالؿان مصٱی ػیؼگاه ىای وان ؿا مٕـس کننؼ .اورتاک کننؼگان ىمچنین ظٍاىان
ا٤قایي تٝؼاػ مناینؼگان مـػٳ اؿفگان ػؿ پاؿملان وؼنؼ.
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی :یکی اف وکایات ٜمؼه کً اف لٍی اورتاک کننؼگان
مٕـس وؼٜ ،ؼٳ تٍذً ػٌٰت مـکقی ٌ ٌالیتی ةً نیاف ىای اٌٰیً ةرشی ٌ ،انکىا٤ی مـػٳ
اؿفگان ةٍػ .ظیٱیىا وکایت ػاوتنؼ ٌالیات ىمرٍاؿ ةعًٍٍ ػایکنؼی ػؿ م٩ایمً ةا
اؿفگان ةٍٍؿت نامتنالث ليم ةقؿگی اف شامیت ىای ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی ؿا ػؿیا٤ت
میمناینؼ.
نتٍػ امکانات آمٍفوی ىم یکی ػیگـ اف نگـانی ىای ٜمؼه ةىامؿ میؿ٤ت .ؿئین ٌالیتی
وٍؿا ٜاٰی ٌٱض گ٥ت اف آنرائیکً لیمتم آمٍفه ػؿ اؿفگان ةً وؼت ِٝی ٌ ٦ناتٍان
میةاوؼ٤ ،اؿ٠ین ٰیمً ىای اؿفگان منیتٍاننؼ ػؿ امتصانات کانکٍؿ ةـای ومٍٰیت ػؿ
ػانىگاهىا ةا ػانىرٍیان کاةٲ ؿ٨اةت کننؼ.
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یک ٜامل ػینی چنین گ٥ت؛

ظیٱیىا وکایت ػاوتنؼ کً ةا ٌذٍػ اینکً ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی لاظتامن ىای
ذؼیؼی ةـای مکاتث ٌ کٱینیک ىای ٌصی اٜامؿ منٍػه انؼ ،اما مٝٱمین ٌ ػاکرتان آمٍفه
ٌذٍػ نؼاؿػ ٌ ػؿ نيایت اؿائً ظؼمات ٜامً ةیىرت ذنتً "لمتٍٰیک" ٌ مناػین ػاوتً الت.
ةً نٙـ ظیٱیىا میان نتٍػ ٤ـٌت ىای آمٍفوی ٌ کاؿی ٌ تٍانایی ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ػؿ
التعؼاٳ ذنگرٍیان ذؼیؼ ؿاةًٕ ةمیاؿ ٍ٨ی ٌذٍػ ػاؿػ .ظیٱیىا گ٥تنؼ کً ٩٤ـ ٌ نا ؤمنی
ةاٜخ ةی کاؿ وؼه ٌ ػؿ نيایت میان ػٌٰت ٌ مـػٳ ٤اٌٱً ایراػ منٍػه الت ٌ ٜنارص ِؼ
ػٌٰتی ىم تٍانمتً انؼ اف این ناؿِایتی اذتامٜی الت٥اػه کننؼ.
ةً گ٥تً یک التاػ ػانىگاه کً ػؿ ذـیان این ةصخىا ٌصتت میکـػ ،ػلرتلی ةً آمٍفه
اف ذمٱً پیي رشٓ ىای الالی ةـای ػلتیاةی ةً لایـ ش ٧ٍ٩میةاوؼ.

اما ػؿ لٕض مىعَ تـ ،نتٍػ ةـ ٧اف ٍٜامٲ ٜمؼه ةافػاؿنؼه انکىا ٣ا٨تٍاػی ٌ اذتامٜی
اؿفگان مٕـس گـػیؼ .این ٌالیت ىنٍف ةً وتکً رستارسی ةـ ٧کىٍؿ ٌٌٲ نىؼه ٌ ؿیالت
ةـ ٧تنيا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای تـین کٍت ٌ ػىـاٌػ ةـ ٧مصؼٌػ ٤ـاىم میتٍانؼ .اکرث کمانی
کً ػؿ این ةصخىا رشکت منٍػنؼ اف ٌفیـ انـژی انت٩اػ ػاوتنؼ کً ةً گ٥تً آنيا ٌفیـ انـژی
ةا ظٍػػاؿی اف تامین ةـ ٧منالثٜ ،مؼؤ میظٍاىؼ تا ذٱٍ انکىا ٣ا٨تٍاػی ػؿ ذنٍب
ا١٤انمتان ؿا ةگیـػ.
ةاونؼگان مصٱی ػؿ اؿفگان نا ؿِایتی ظٍػ ػؿ مٍؿػ آنچً کً ةً نٙـ آنيا مرص ٣نامنالث
ٌ ٠ٱٖ مناة ٞتٍلٖ متٍیٲ کننؼگان ةین املٱٱی میةاوؼ ،ؿا ةیان منٍػنؼ .ظیٱیىا وکایت
ػاوتنؼ کً ةیىرت کمک ىای انکىا٤ی ةین املٱٱی یا ةً التعؼاٳ ٨ـاؿػاػی ىای ةین املٱٱی
مرص ٣وؼه ٌ یا ىم تٍلٖ ممئٍٰین ٤الؼ شی ٌ ٦میٲ وؼه ٌ یا ىم ةیىرت این پٍٯىا
ةً ذیث مـػمان ظاؿذی اف ا١٤انمتان ؿ٤تً الت .یک وعَ ةقؿگماٯ اف ٌٰمٍاٰی چیناؿتٍ
چنین گ٥ت:
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مـػٳ نیق وکایت ػاوتنؼ کً اکرث پـٌژہ ىای متٍیٲ وؼه اف لٍی متٍیٲ کننؼگان ةین املٱٱی
ةؼٌن مىٍؿه ةا اػاؿه ٌالیتی تٕتی ٪وؼه الت ٌ اینکً ةیىرت این پـٌژہىا ةی کی٥یت
ةٍػه ٌ یا ىم کاؿ آن نامتاٳ ؿىا وؼه انؼ.
این ػیؼگاه ةً یک ةؼگامنی ػؿ مٍؿػ مؼاظٱً ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان نیق پیٍنؼ ػاػه
میوؼ ٌ ةً گ٥تً ی یک ةقؿگ ٍ٨می اف تـین کٍت ،ذام ًٝةین املٱٱی
ةّٝیىا شتی ةً این تیٍؿی تٍٔئً ةاٌؿ
ػاوتنؼ کً ٔاٰتان ؿا التعتاؿات امـیکا ( )CIAشامیت میکنؼ ٌ ىؼ ٣الالی این کاؿ
ٍٔالنی لاظنت ذنگ ػاظٱی ػؿ ا١٤انمتان ةً ٜنٍان ةعىی اف یک ةافی ٨ؼؿت
ذیٍپٍٰیتیک منٍٕ٩ی میةاوؼٜ .ؼه ػیگـ اف یٍناما ظٍالتنؼ تا ةا الت٥اػه اف نٍ٥ؽ اه
پاکمتان ٌ ایـان ؿا ٌاػؿ منایؼ تا ػیگـ ػؿ امٍؿ ا١٤انيا مؼاظٱً نکننؼ .یک ةاونؼه تـینکٍت
ػیؼگاه مىرتک اورتاک کننؼگان ؿا این گٍنً ةیان کـػ:

تؽوید رلىق ةنـؽ و راکمیت كانىن و ؼفیعگی ةه معافیت اؾ مخاؾات :اورتاک کننؼگان
اف ٝ٤اٰیت ىای یک ذنگماالؿ مصٱی ىقاؿه ٔـ٤ؼاؿ ػٌٰت ةناٳ ٜتؼاٰصکیم وراٜی
وکایت ػاوتنؼ .وراٜی ٌ یک گـٌه اف پٍٰین مصٱی ٌ٤اػاؿ ةً اٌ ةً چنؼین مٍؿػ کىتاؿ
ظٍػرس یا ٠یـ ّ٨ایی ػؿ لً لاٯ گؾوتً متيم وؼه ٌ چنؼین مٍؿػ شکم ةـای ػلتگیـی
اٌ ةی نتیرً مانؼه الت .ا٤ـاػ مصٱی ةاؿىا این اتياٳ ؿا مٕـس منٍػنؼ کً شامیان پـ ٨ؼؿت
ػؿ ػٌٰت ٌ ػؿ ػؿٌن نیـٌىای نٙامی امـیکایی اف وراٜی شامیت میکننؼ ،فیـا اٌ یک
ذنگرٍی (ةیـشم) ػؿ ةـاةـ ٔاٰتان الت .انت٩اػ ىای گمرتػه ػؿ مٍؿػ لیمتم ٜؼٰی ٌ
ّ٨ایی کً ِٝی٤ ٌ ٦الؼ تٍٍؿ میوؼ ،نیق ٌذٍػ ػاوت .یکی اف اورتاک کننؼگان این
گٍنً وکایت ػاوت؛

اورتاک کننؼگان گ٥تنؼ ا٤ـاػ جـٌمتنؼ کً میتٍاننؼ ؿوٍه ةؼىنؼ ىمیىً آفاػ میوٍنؼ ٌ ػؿ
 ،ٍُٜظیٱی اف ا٤ـاػ ةیگناه تصت وکنرً مرتٍؿ میوٍنؼ ةً ذـایمی "اٜرتا "٣کننؼ کً
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اٌأل مـتکث نىؼه انؼ .یکی اف اورتاک کننؼگان ةا اواؿه ةً این گٍنً ّ٨ایا آن ؿا اف انگیقه
ىای ٜمؼه ػؿ تٍ٩یت اشمالات ِؼ ػٌٰتی ظٍانؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم
پیىنياػات ؽیٲ ةً ٜنٍان اٌٍٰیتىا اف لٍی اورتاک کننؼگان ػؿ پایان ةصخىا مىعَ
گـػیؼ.
تلىیت رکىمتعاؼی ،امنیت و ثتات )1( :اذـای ىـچً رسی ٞتـ مٝیاؿ ىای پؾیـ٤تً وؼه
امانتؼاؿی ،شماةؼىی ،شـ ً٤ایی ةٍػن ،و٥ا٤یت ٌ ٌؼا٨ت ػؿ متاٳ لٍٕس ٌ ػؿ متاٳ لکتٍؿ
ىای ػٌٰت ةـای اٜاػه اٜتامػ اف ػلت ؿ٤تً مـػٳ نمتت ةً ػٌٰت؛ ( )2تّمین این کً
انتٍاب ػؿ اػاؿات ػٌٰت ةـ الاك وایمتگی ٌٍؿت میگیـػ ،نً ةً ٌالًٕ ؿٌاةٖ ٍ٨می؛
( )3ؿوؼ مؼاٌٳ مياؿت ىای ممٱکی ػؿ میان نیـٌىای امنیتی ا١٤ان ةـای متاؿفه ةيرت ةا
وٍؿوگـی ٌ تٍ٩یت پایتنؼی آنيا ةً ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ ٍ٨انین ةرشػٌلتانً؛ ( )4ا٤قایي تٝؼاػ
مناینؼگان مـػٳ اؿفگان ػؿ پاؿملان.
تلىیت انکناف احتامعی و اكتياظی )1( :متاؿفه ةا ٩٤ـ ٌ نا ؤمنی اف ٔـی ٪تٍذً ةیىرت
ةً ایراػ و١ٲ؛ ( )2ا٤قایي رسمایً گؾاؿیىا ػؿ لکتٍؿ مٝاؿ ٣ةعًٍٍ ػؿ ةعي
التعؼاٳ ،آمٍفه ٌ ٘ـ٤یت لافی مٝٱمین؛ ( )3ا٤قایي رسمایً گؾاؿی ػؿ لیمتم مـا٨تت
ىای ٌصی ةعًٍٍ ػؿ ةعي التعؼاٳ ،آمٍفه ٌ ٘ـ٤یت لافی کاؿکنان ٌصی؛ (ٌٌ )4ٲ
منٍػن اؿفگان ةً وتکً رستارسی ةـ ٧کىٍؿ؛ ( )5ةيتٍػ مؼیـیت ٌ نٙاؿت ةـ پـٌژہ ىای
انکىا٤ی ةـای ذٱٍگیـی اف ِای ٞوؼن پٍٯ ٌ تٕتیِٝ ٪ی ٦پـٌژہىا؛
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و متاؼؾه ةا معافیت اؾ مخاؾات )1( :پایان ةعىیؼن
ةً نٍ٥ؽ ٌ مٝا٤یت ذنگماالؿان ٨ؼؿمتنؼ؛ ( )2پایان ةعىیؼن ةً مٝا٤یت ػؿ ةـاةـ تعٕی
ىای ذؼی ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ لٍء الت٥اػه ذؼی اف ٨ؼؿت؛ ( )3تإمین یک لیمتم ٨اةٲ
اٜتامػ ٌ ةی ٔـٜ ٣ؼٰی ٌ ّ٨ایی ةً ىؼ ٣ذٱٍگیـی اف تٍلٲ ةً ظىٍنت ػؿ شٲ ٌ ٍ٤ٲ
اظتال٤ات.
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 .1معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ٤رشػه ای یا٤تً ىای کٱیؼی ٌممایٱی الت کً ػؿ ذـیان
ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌی نٙـیات کً ٔی ؿٌنؼ مىٍؿتی
ةا  15۱ويـٌنؼ ا١٤ان لاکن ٌالیت ٍ٠ؿ انراٳ وؼه ةٍػ ؿا اؿایً میػاؿػ .اورتاک کننؼگان
اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ لیالی مناینؼگی میکـػنؼ کً وامٲ کاؿمنؼان لکتٍؿ ػٌٰتی،
رسان ٍ٨می ،ػىا٨ین ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػین ٌ ،معاٰ٥ین ةـگىتً
(ٔاٰتان الت )٪ىمـاه ةا ت٩ـیتاً ٤ 35یٍؼ اورتاک کننؼگان فن میوؼنؼ.
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ػایکنؼی ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىا ی ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ةـ آن الت تا تصٱیٲ ذامٝی اف ٍٜامٲ ذنگ اؿائً ػىؼ ٌ
نیق ؿاه ىای شٲ منالتی ؿا ذيت تصکیم ٌ تٍ٩یت ػٌامؼاؿ ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ
ونالائی منایؼ.

 .2معؽفی والیت :حغؽافیه ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت ٍ٠ؿ ػؿ ٨ممت مـکقی ٠ -ـةی ا١٤انمتان مٍٝ٨یت ػاوتً کً مماشت آن 38579
کیٱٍمرت مـة ٞمیةاوؼ ٌ ةا ٌ 9الیت ػیگـ ،ةاػ٠ین ،ةامیان ،ػایکنؼی٤ ،ـاه٤ ،اؿیاب،
ىٱمنؼ ،ىـات ،رسپٲٌ ٌ ،الیت اؿفگان مـف مىرتک ػاؿػ کً منأ ٪ذنٍةی ،وامٰی٠ ،ـةی
ٌ منأ ٪مـت ٞ٥مـکقی ا١٤انمتان ؿا ةا ىم ٌٌٲ میلافػٌ .الیت متؾکـه ةً ػه ٌاشؼ
اػاؿی ،ت٩میم وؼه الت کً چ١چـان مـکق این ٌالیت میةاوؼٌ 197.الیت ٍ٠ؿ یک ٌالیت
کٍىمتانی ةٍػه ٌ ٩ٜث مانؼه میةاوؼ؛ این ٌالیت کً ةا ةـ ٣ةاؿیىا ىمً لاًٰ رسکىا
ٌ کٍتٲ ىایي ممؼٌػ میوٍػ ،اف فممتان ىای وؼیؼ ؿنز ةـػه ٌ این ٌالیت ؿا ةیىرت
منقٌی میلافػ.
ٔت ٪آماؿ اػاؿه مـکقی اشٍائیًٌ ،الیت ٍ٠ؿ ػاؿای ( )6463۱۱ن٥ـ ذمٝیت میةاوؼ ،ةا آن
کً تعمین ىای ػیگـی ىم ٌذٍػ ػاؿػ کً نٍ٥ك این ٌالیت ؿا ةً ( )78۱۱۱۱ن٥ـ ةٱنؼ
میةـػ .چ١چـان پـ نٍ٥ك تـین ٌٰمٍاٰی این ٌالیت میةاوؼ کً نٍ٥ك آن ةً ()1318۱۱
ن٥ـ میؿلؼ کً ةً ت٩ٝیث آن ٰٝٲ ٌ رسذنگٲ کً نٍ٥ك آن ( )1۱89۱۱ن٥ـ ،پماةنؼ
 197مـکق این ٌالیت ػؿ لاٯ  1965اف تیٍؿه ةً چ١چـان انت٩اٯ یا٤ت.
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( )922۱۱ن٥ـ ،تیٍؿه ( ،)889۱۱ويـک ( )582۱۱ن٥ـ ،تٍٰک ( )5۱۱۱۱ن٥ـ ،ػٌٰینً ()351۱۱
ن٥ـ ،لا٠ـ ( )337۱۱ن٥ـ ،ػٌٰتیاؿ ( )318۱۱ن٥ـ ٌ چاؿلؼه ةً ( )266۱۱ن٥ـ میؿلؼ.
نٍ٥ك ٌالیت متؾکـه ؿا ٜمؼتاً مٱیت تاذیک تىکیٲ میؼىؼ ٌ ىقاؿهىا ػٌمین مٱیت
ةقؿگ این ٌالیت ؿا میلافنؼ یٝنی ةیىرت اف ٤ 17یٍؼ نٍ٥ك این ٌالیت ؿا ػؿ ةـ میگیـنؼ،
ػؿ شاٰیکً ٤ 3-2یٍؼ نٍ٥ك این ٌالیت ؿا پىتٍنىا تىکیٲ میػىنؼ .ػٌ ٤ـٜ ً٨مؼه
مؾىتی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ؛ لنیىا اکرثیت ؿا تىکیٲ میػىنؼ ٌ ػؿ رستارس ٌالیت
ٍ٠ؿ مٍٝ٨یت ػاؿنؼ ،ػؿ شاٰیکً ویًٝىا ت٩ـیتاً ٤ 17یٍؼ ذمٝیت این ٌالیت ؿا تىکیٲ
میػىنؼ ٌ ةیىرت ػؿ ٌٰمٍاٰی ٰٝٲ ٌ رسذنگٲ ٌ ةـظی ٨ـیً ذات کٍچک ػؿ ٌٰمٍاٰی
ىای پماةنؼ ٌ ػٌٰتیاؿ لکٍنت ػاؿنؼ .اکرثیت ذمٝیت ٍ٠ؿ ػؿی ٌصتت میکننؼ .ػؿ
ذـیان ماه ىای تاةمتان ،کٍچی ىای پىتٍن ،اف ٌالیات ٤ـاه ،ىٱمنؼ ،ىـات ٌ ةاػ٠ین ةً
ٌالیت ٍ٠ؿ مياذـت میمناینؼ .ػ٤رت ٌاٰی ٌالیت ٍ٠ؿ مياذـت مٍلمی کٍچیىا ؿا ػؿ لاٯ
 2۱12ةً  2۱۱۱۱ن٥ـ تعمین فػه ةٍػ.
اٰی رسنگٍنی ٔاٰتانٌ ،الیت ٍ٠ؿ تصت اػاؿه ذمٝیت الالمی ٌ 198شقب الالمی ٨ـاؿ
ػاوت٩٤ .ؼان ذمٝیت ٜمؼه ای پىتٍن ٌ فممتان ىای وؼیؼ کً ةاٜخ معتٲ وؼن ؿ٤ت
ٌ آمؼ ػؿ این ٌالیت میوٍػ ،اف نٍ٥ؽ ٜمؼه ٔاٰتان ػؿ این ٌالیت ذٱٍگیـی ةً ٜمٲ آٌؿػه
الت ،اگـچً ٔاٰتان تا انؼافه ای ػؿ ىىت ٌٰمٍاٰی اف مرمٍ ٛػه ٌٰمٍاٰی این ٌالیت
شٍّؿ ػاؿنؼ .اماٜ ،ٱٲ ػیگـةی جتاتی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ ،محٲ منافٜات ٍ٨می ٌ
شٍّؿ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی کً ػؿ نا امن لاظنت این ٌالیت کمک میمنایؼ.

 .3تزلیل و تخؿیه مناؾعه :انىاع و عىامل مناؾعه
انىاع مناؾعه :ػؿ ذـیان مىٍؿت ىا ،مـػٳ ٌالیت ٍ٠ؿ ٔیٌ ٦لیٝی اف منافٜاتی ؿا
ونالایی کـػنؼ کً ةا ىم پیٍنؼ ػؿٌنی ػاؿنؼ کً وامٲ وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان،
منافٜات لیالی ،منا٨ىات ؽات اٰتینی مٱیتی ،منافٜات ٨تیٱٍی ٌ ،منا٨ىات ةین گـٌه
ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی میوٍػ.
ٌالیت ٍ٠ؿ اف ٰصاٗ اینکً اکرثیت ذمٝیت آن ؿا تاذیکىا تىکیٲ میؼىنؼ ٌ ىقاؿهىا کً
ػؿ نٍاشی رش٨ی این ٌالیت یٝنی ػؿ ٌٰمٍاٰی ٰٝٲ ٌ رس ذنگٲ ٌ ٨ممت ىای اف ٌٰمٍٰی
ػٌٰتیاؿ فنؼگی میکننؼ اف ٌیژگی منصرص ةً ٤ـػی ةـظٍؿػاؿ میةاوؼ .تنيا ٤ 3-2یٍؼ
ذمٝیت ٍ٠ؿ ؿا پىتٍنىا تىکیٲ میػىنؼ کً ةً گٍنۀ لنتی ةیىرت ةا ٔاٰتان ىمؼؿػی
ػاؿنؼٜ .مؼه تـین نٍ ٛمناف ًٜػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ مناف٨ ًٜتیٱٍی میةاوؼ کً ا٠ٱتاً ةاٜخ
منافٜات ٍٔالنی ػؿ ةین ٨تایٲ میگـػػ .اف منافٜات ٨تیٱٍی مراىؼین الت ٪ةيـه ةـػاؿی
 198ذمٝیت الالمی ٌ شقب الالمی ٜمؼتاً ؿ٨یث ٔاٰتان ةٍػه انؼ.
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کـػه انؼ کً منٍٙؿ ش ٚ٥منا ٞ٤ظٍػ ٌ ٨تایٲ وان گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ؿا تىکیٲ
منٍػه انؼ؛ اف مٍٍِ ٛمنافٜات ٨تیٱٍی لیالت مؼاؿان نیق ةً ظأـ ؿلیؼن ةً ٨ؼؿت ةيـه
ةـػاؿی میکننؼ؛ ٌ ٔاٰتان نیق اف منافٜات ٨تیٱٍی ذيت کمث ىمکاؿی مـػٳ مصٲ ػؿ
ذاىای کً آنىا ةً گٍنۀ لنتی نٍ٥ؽ ٍ٨می نؼاوتً انؼ ،کاؿ گـ٤تً انؼ.
مناؾعات كىمیٌ :الیت ٍ٠ؿ گـ٤تاؿ منافٜات ػؿٌن ٍ٨می میةاوؼ .اٍ٨اٳ ةّٝی اٌ٨ات
تصت ن٩اب گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ،ةاالی فمین ،تمٱٖ ةاالی اٍ٨اٳ کٍچک ٌ لایـ
اٍ٨اٳ ٤ـٜی ،ىمچنان ممایٲ نامٍلی ةا ىم ٌاؿػ ذنگ میوٍنؼ .ةـظی اف این منافٜات
ٍٔؿی کً رشکت کننؼگان تٍِیض میػىنؼ ةً نمٲىا ٨تٲ ةـ میگـػػ ٌ وامٲ مٍایث ٌ
آالمی میگـػػ کً ناوی اف لٱًٕ ذٍی ىا ،پٱٍان رشیکی ٌ ،ةـتـی ذٍئی اٍ٨اٳ معتٱ٦
میةاوؼ .ةا آنکً ذنگ ىای مٱیتی ػؿ این ٌالیت نیق ٌذٍػ ػاؿػٌٰ ،ی ذمٝیت ٜمؼتا ً
تاذیک ةیىرت ةً لتث مٍٍِٜات ٍ٨می من٩مم وؼه الت تا ممائٲ مٱیتی .ػؿ اؿتتآ ةً
ٌٰمٍاٰی ىای ويـک ٌ تایٍؿه ،یک ظانم ظانً ػیؼگاه ظٍػ ؿا ٨ـاؿ ؽیٲ مٕـس کـػ:

رسکٍب اٍ٨اٳ تٍلٖ اٍ٨اٳ ػیگـ اف نمٲىا ةؼینمٍ ،ةاٜخ ةـٌف منافٜات ػٌامؼاؿی گـػیؼه
کً ةً گٍنۀ متؼاٌٳ ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن ذنگ میگـػػ .گقاؿوات منافٜات ٍ٨می کً منرـ
ةً کىتً ٌ فظمی وؼن ا٤ـاػ میوٍػ ٌ ،انت٩اٳ ذٍیی ىای ةٝؼی ،ةؼةعتانً ػؿ ٌالیت
ٍ٠ؿ ةً یک امـ مٝمٍٯ ٌ ؿٌفمـه تتؼیٲ وؼه الت .ةناةـ گ٥تً ای یک ػاني آمٍف:

ػؿ ٜین فمان ،ةـظی اف اٍ٨اٳ ٌاةمتً ةً ػٌٰت میةاونؼ ٌ اف نٍ٥ؽ نمتی ظٍػ ةـای اٜامٯ
لٱًٕ ةاالی اٍ٨اٳ ػیگـ ػؿ این ٌالیت الت٥اػه میکننؼ .ةناةـ گ٥تً ای یک ةقؿگ ٍ٨می:
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اورتاک کننؼگان ػؿ مٍؿػ یک ٌا ًٝ٨نامٍلی ػؿ ٌٰمٍاٰی ػٌٰتیاؿ کً ػؿ لاٯ  2۱11ات٥ا٧
ا٤تیؼه ةٍػ ٌصتت کـػنؼ کً منرـ ةً کىتً وؼن وي ن٥ـ ػؿ ذـیان ذنگ ٌ کىتاؿ
ىؼ٤منؼ گـػیؼه ةٍػ – تا اٰصاٯ ،مناف ًٜمتؾکـه شٲ ناوؼه ةا٨ی مانؼه التٌ .اًٝ٨
متؾکـه ٘اىـاً فمانی آ٠اف وؼ کً ٍ٨می ،فنی اف ٍ٨ٳ معاٰ ٦ظٍػ ؿا اظتٕا ٣کـػ ٌ چـظً
ای اف انت٩اٳ ذٍئیىا ؿا ةً گـػه ػؿ آٌؿػٔ .ت ٪گ٥تً ىای یک تاذـ اف ٌالیت ٍ٠ؿ:

منافٜات ٍ٨می ػؿرستارس ٌٰمٍاٰیىا ػیؼه میوٍػ ٌ فمینً ٌ چياؿچٍب ؿا ةـای لایـ
انٍا ٛمنافٜاتی کً اکنٍن ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ٤ ،ـاىم میلافػ.
مىؼمگؽی تزت ؼهربی ظالتان :مـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کً ذنگ ةین ػٌٰت ٌ گـٌه
ىای ٔاٰتان کً ةاٌؿ ىای ٍ٨ی ایؼیٍٍٰژیکی ػاؿنؼ یکی اف ٍٜامٲ ٜمؼه ای ذنگ ػؿ
ٌالیت ٍ٠ؿ میةاوؼ .یک ػاني آمٍفی اف ٔت ً٩اناث گ٥ت:

ةا آنکً ػؿ اةتؼاء ٌالیت ٍ٠ؿ مکان مؤجـی ةـای وٍؿوگـی تصت ؿىربی ٔاٰتان پنؼاوتً
منیوؼ ،اما این گـٌه ػؿ این ٌالیت پیرشٌی ىای ػاوتً انؼ ،اف تني ىای ٍ٨می ٌ
٤ـمانؼىان اةن اٍٰ٨ت منٝ٥ت ةـػه ٌ تٍانمتً انؼ کً ةـای ظٍػ ذای پای ةاف مناینؼ.
اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ػؿ شاٰیکً تٝؼاػ گـٌه ىای معاٰ ٦ػٌٰت تا آن
شؼی نیمت کً ةاٜخ ةی جتاتی ػٌامؼاؿ وٍنؼ ،اما معاٰ٥ت ػٌٰت اف معاٰ٥ت ىای ٍ٨می
ػؿ ذام ًٝةـای ٜمٱیات ظٍیي لٍػ میةـنؼ .مـػٳ ٌالیت ٍ٠ؿ مکـؿاً اػٜا میکننؼ کً
ةّٝی اف این گـٌهىا کً تصت ناٳ ٔاٰتان ٜمٱیات میمناینؼ اف ٔـ ٣کىٍؿ ىای ظاؿذی
شامیت میوٍنؼ ٌ او١اٯ ا١٤انمتان ؿا ػؿ ػلتٍؿاٰٝمٲ کاؿ ظٍػ ػاؿنؼ.
گؽوه های مقلس غیؽ كانىنی :اؿائً یک تٝـی ٦مىعَ اف گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی
ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ ػوٍاؿ الت فیـا آنيا گاىی ةً وکٲ گـٌه ىای ػ٤اٍ٨ ٛمی ٘اىـ میوٍنؼ
ٌ ةّٝاً ةً وکٲ گـٌه ىای ظٍػ معتاؿ ظاؿد اف لاظتاؿىای ٜـُ ٌذٍػ میکننؼ .ةـظی اف
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این گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةیىرت متایٲ ػاؿنؼ کً اف ػٌٰت ٔـ٤ؼاؿی مناینؼ ،ةـظی
ػیگـ وان ػؿ معاٰ٥ت ةا ػٌٰت ٨ـاؿ ػاؿنؼ ،مگـ تٍامیم وان ةیىرت ةـ الاك مناٞ٤
وعٍی وکٲ میگیـػ تا ممائٲ ایؼیٍٍٰژیکٔ .ت ٪گ٥تً ػى٩انی اف ٌالیت ٍ٠ؿ:199

ةً ىـ ٌٍؿت ظماؿاتی ؿا کً آنيا ٌاؿػ میلافنؼ ظیٱی ميم انؼ ،ػؿ رشس این مٍٍِ،ٛ
یک مٝٱم چنین گ٥ت:

ٍٔؿیکً ػؿ  ٧ٍ٤تؾکـ یا٤تٔ ،اٰتان اف شامیت نمتتاً کمی ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ ةـظٍؿػاؿ
میةاونؼ .امأ ،اٰتان ػؿ این ٌالیت اف ن٥اٍ٨ ٧می ةيـه گـ٤تً انؼ ٌ ةـای ظٍػ ػؿ ذا ىای
کً ٨تالً نٍ٥ؽ نؼاوتً انؼ ذای پائی ةاف کـػه انؼ .یک ممئٍٯ الت ٪ػٌٰت تٍِیض میػىؼ:

این نٍ ٛذنگىا ٜمی٩اً ػؿ ىم تنیؼه انؼ ٌ یک ػیگـ ؿا ت١ؾیً میمناینؼ .شتی ةـای
مـػمان مصٲ کً ةا ایىان مىٍؿت ٌٍؿت گـ٤ت مىکٲ ةٍػ ةین منافٜات مصْ ٍ٨می،
 199گـٌه ىای ٠یـ ٨انٍنی ممٱض یک کتگٍؿی ظاً ٔاٰتان ٌ لایـ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ؿا تىکیٲ میػىؼٜ {.نارص
معاٰ ٦ممٱض} اف آنراییکً ٜنارص معاٰ ٦ممٱض ممت٩یام ػؿ ذنگ ةـ ٜٱیً ػٌٰت ليم میگیـنؼ ٌ یا ةـ ِؼ
ٍ٨ای ةین املٱٱی ٌ اىؼا ٣مىعَ ا٨تٍاػی ٌ ٤کـی ؿا ػنتاٯ میکننؼ.
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منافٜات مصْ لیالی ٌ ،منافٜاتی کً ٜامٲ آن ذنگىا ةین ٤ـمانؼىان گـٌه ىای ممٱض
٠یـ ٨انٍنی میةاوؼ ،ت٥کیک ٨ایٲ وٍنؼ.
عىامل حنگ :اورتاک کننؼگان چنؼین ٜامٲ ذنگ ؿا ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ ونالایی کـػنؼ کً
وامٲ منافٜات ٍ٨می٩٤ ،ؼان اػاؿه مؤجـمؤجـ ػٌٰت ،نتٍػ شاکمیت ٨انٍن٩٤ ،ـ٩٤ ،ؼان
تٝٱیم ٌتـةیً ،اظتال٤ات ایؼیٍٍٰژیک اف ذانث ٔاٰتان ٌ ٜنارص مصا ًٙ٤کاؿ ذام ،ًٝنٍ٥ؽ
لالیت مؼاؿان ٌ ػالالن ٨ؼؿتٜ ،ؼٳ مؤجـیت ؿٌنؼ ذاؿی ٌٱض ٌ ،نٍ٥ؽ ٌ مؼاظٱً ػٌٯ
ظاؿذی میوٍػ.
مناؾعات كىمی :ةمیاؿی اف ممئٍٰین ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ٜمؼه تـین ٜامٲ ذنگ ػؿ ٌالیت
ٍ٠ؿ ،منافٜات ٍ٨می میةاوؼ .ةمیاؿی اٍ٨اٳ ٌالیت ٍ٠ؿ منافٜاتی ػاؿنؼ کً لاة ً٩آن
نمٲىا ؿا ػؿ ةـ گـ٤تً الت؛ اٍ٨اٳ معتٱ٥ی ٌذٍػ ػاؿػ کً ةاالی لایـ اٍ٨اٳ یا واظً ىای
اٍ٨اٳ کٍچک تـ اٜامٯ ٨ؼؿت میمناینؼ .ةـظی اف منافٜات مـةٍٓ ةً فنان یا ممائٲ
نامٍلی میةاوؼ .الالاً ،منافٜات ةـظالتً اف اٜامٯ یا منایي ٨ؼؿت میةاوؼ .ةناةـ گ٥تً
یک ؿاننؼه ٌالًٕ ةاؿةـی اف ٌٰمٍاٰی پماةنؼ:

این اٍ٨اٳ معتٱ ٦مٝمٍالً ةً یکی اف ذناسىا تکیً منٍػه انؼ ،یا ةا ػٌٰت یا ةا ذنتي
ٔاٰتان پیٍلتً انؼ ٌ این پیٍلتگی وان ةمتگی ةً این ػاوتً کً ؿ٨تای وان ةً کؼاٳ ٔـ٣
پیٍلتً الت ٌیا اینکً پیٍلنت ةا کؼاٳ ٔـ ٣منا ٞ٤وان ؿا ػؿ آینؼه ةيرت مصاٙ٤ت
میکنؼ .ةناةـ گ٥تً یک مصٍٲ کً اٌالً اف ٌٰمٍاٰی ويـک میةاوؼ:

ةی اٜتامػی ػؿ میان ةاونؼگان مصٲ ٌ اوتیا ٧ةؼلت آٌؿػن ٨ؼؿت ةً ٨یمت آلیث
ؿلانؼن ةً لایـ اٍ٨اٳ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ ٜمی٩اً ؿیىً ػٌانیؼه الت.
فلعان اظاؼه مؤثؽ ظولت :مٍاشتً وٍنؼگان ةً ٩٤ؼان اػاؿه مؤجـ ػٌٰت ٌ ٜؼٳ ةکاؿ گیـی
٨ؼؿت ػٌٰتی منصیخ ٜامٲ ػیگـ ذنگ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ اواؿه کـػنؼ .ةً ةاٌؿ یک ةقؿگ
ٍ٨می اف ٌٰمٍاٰی ػٌٰتیاؿٜ ،ؼٳ شٍّؿ ػٌٰت ،تٍؤٳ ةا اظتال٤ات ٨ؼیمی ٍ٨می ،ةاٜخ ةـٌف
ذنگ میوٍػٌ .ی ٜٱت ةـٌف ذنگ ؿا اینگٍنً تٍِیض ػاػ:
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اؿاِی ناىمٍاؿ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ مانٜ ٞمؼه ای ػؿ تامین اػاؿه ػٌٰت ةً وامؿ میؿٌػ .ةا
آنکً کٍتاه تـین ممیـ اف ىـات ةً کاةٲ اف ٔـی ٪این ٌالیت میةاوؼ ،اما رسک شٱٍ٩ی
ٜمالً این ٌالیت ؿا ػٌؿ میفنؼ ٌ ةً ىمین لتث ل٥ـ ةً این ٌالیت ؿا ػوٍاؿ لاظتً
الت .این ٌالیت کً نً اف مناةٔ ٞتیٝی ٠نی اه لٍػی میةـػ ٌ نً اف ٨ـاؿ گـ٤نت اه ػؿ
ممیـ ةین مـاکق ٜمؼىی تراؿتی ٌ ،ةا تٍذً ةً نٍ٥ؽ کم وٍؿویان ةً این ٌالیت ٔی لاٯ
ىای گؾوتً ،مناة ٞةمیاؿ کمی ةً این ٌالیت ٌ ٦٨وؼه الت .ػاني آمٍفی اف ٌالیت
ٍ٠ؿ ا٘ياؿ ػاوت:

ةمیاؿی اف اورتاک کننؼگان مٍٍِ ٛمٝا٤یت اف مرافات ؿا ػؿ ذـیان گ٥تگٍ ىای متمـکق
گـٌىی ٌ ػؿ ذـیان مٍاشتات ان٥ـاػی مٕـس کـػنؼٜ .ؼٳ مٍ٩٤یت ػٌٰت ػؿ اٜامٯ
٨ؼؿت ٌ ٌالشیت اه ظالء ای ؿا ةٍذٍػ آٌؿػه کً این ظالء تٍلٖ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت،
ؿىربان ٍ٨می٤ ،ـمانؼىان ٠یـ ٨انٍنی ٌ ةاآلظـه تٍلٖ ٔاٰتان پـ وؼه الت.
نفىغ فیافتمعاؼان و ظالالن كعؼت :ػؿ ٜین فمان ،گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ اٍ٨اٳ ةً
ػالالن ٨ؼؿت کً ليمی ػؿ شکٍمتؼاؿی مصٱی ػاؿنؼ یا ػؿ پاؿملان اف این ٌالیت مناینؼگی
میمناینؼٌ ،اةمتگی ىای ػاؿنؼ .گ٥تً میوٍػ کً اّٜای پاؿملان ممت٩یامً ةّٝی گـٌهىا ؿا
ةً ظأـ ش٤ٌ ٚ٥اػاؿی ٌ نٍ٥ؽ وان ػؿ مصٲ ،تصت اػاؿه ای ظٍػ ػاؿنؼ .یکنت اف ةقؿگان
مصٲ گ٥ت:

فمانیکً انتعاةات ٤ـا میؿلؼ ،اف آنىا تٍ ٞ٨ةـػه میوٍػ تا اف یک ٔـی٩ی ةـای اؿةاةان
لیالی ظٍیي ؿؤی ذم ٞآٌؿی مناینؼ .ممئٱً ػلت کاؿی آؿاء ػؿ انتعاةات لاٯ ىای
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 2۱14 ٌ 2۱1۱ ،2۱۱9مٕـس ةٍػ .گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ ٤ـمانؼىان مصٱی متيم
ةً انت٩اٯ مـػٳ تٍلٖ ةنىا ةً مـاکق جتت ؿؤی ػىنؼگان ةٍػه انؼ کً آنىا ؿا مرتٍؿ
کـػه تا منصیخ ؿؤی ػىنؼه جتت ناٳ کننؼ ٌ لپن کاؿت ىای ؿای ػىی وان ؿا اف آنيا
گـ٤تنؼ .تاذـی اف ٌالیت ٍ٠ؿ گ٥ت:

گـٌه ىای ممٱض معتٱ ٦ىمً ةـای ٜین اّٜای پاؿملان کاؿ منیکننؼ ،ةٱکً آنىا ةا گـٌه
ىای معتٱ٥ی کً شٍفه ىای ٨ؼؿت ػؿ ٌالیت ؿا ػؿ اظتیاؿ ػاؿنؼ ،کاؿ میکننؼ .این ممئٱً
ةً لیالت مؼاؿان ٤ـٌتی ؿا ٤ـاىم میلافػ تا اف منافٜات ٨ؼیمی کً ةین اٍ٨اٳ ٌذٍػ
ػاؿػ لٍػ ذٍینؼ تا ؿؤی مٝتربی ةـای ظٍػ ةؼلت آٌؿنؼ.
فن ظانً ػاؿی اف ٌالیت ٍ٠ؿ گ٥ت:

ةا تـذیض ػاػن منا ٞ٤وعٍی ٌ لیالی ظٍیي ةـ منا ٞ٤منٍٕ٩ی ٌ ٌشؼت مٱی ،این
ػالالن ٨ؼؿت ٜامٲ ػیگـی ذنگ ؿا ٤ـاىم میلافنؼ .ایراػ یک ّ٤ای ٌٱض آمیق ٌ تاةٞ
٨انٍن ةً ن ٞ٥آنيا منیةاوؼ ،فیـا ػؿ آن ٌٍؿت ،تٍانایی وان ػؿ ذم ٞآٌؿی ؿؤی ٌ شٚ٥
ذایگاىی ػؿ ٌصنً لیالت ممٱکت ،ةً معأـه ظٍاىؼ ا٤تاػ .ةناةـین ،اٍ٨امی کً ٨تالً ةً
لتث اظتال٤ات ٍ٨می ةا ىم ػؿگیـ ةٍنؼ ،اینک پایگاه ٌ ةيانً لیالی ٌ ٍ٨می نیق ػؿ
اظتیاؿ آنيا ٨ـاؿ ػاػه وؼه الت تا ذنگ ٜٱیً یکؼیگـ اػامً ػىنؼ.
معاصله ظول صاؼحی :یکی ػیگـ اف مٍٍِٜات مىرتک ػؿ ةین اورتاک کننؼگان ،ممئٱً
مؼاظٱً ظاؿذی میةاوؼ .ةمیاؿی اوعاً ،ػلت ةؼ ظٍاىی اف کىٍؿ ىای منٍٕ٩ی ؿا ػؿ
پىت ؿٌیؼاػىا میةیننؼ ٌ ىمچنان شٍّؿ نیـٌىای آیما ٣ؿا ػٰیٲ این ىمً منافٜات
تىعیَ میػىنؼ .ػؿ مٍؿػ کىٍؿ ىای ىممایً ،اورتاک کننؼگان اػٜا میکننؼ کً آنىا
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ػؿ ٨ممت متٍیٲ منٍػن گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی تا شؼٌػی ػلت ػاؿنؼ .ةناةـ گ٥تً
ی یک م٩اٳ الت ٪ػٌٰتی اف ٌالیت ٍ٠ؿ:

اورتاک کننؼگان ةاٌؿ ػاؿنؼ کً نیـٌ ىای آیما ٣یکی اف ٍٜامٲ ذنگ میةاوؼ ،ةا آنکً ،ػؿ
255
ظتم  ،2۱14ىیچ نیـٌی نٙامی ةین املٱٱی ػؿ این ٌالیت شٍّؿ نؼاؿػ.
ععم راکمیت كانىن :ةمیاؿی اف مـػٳ ةً ٩٤ؼان یک لیمتم مؤجـ ٌ ةی ٔـٜ ٣ؼٰی ٌ
ّ٨ائی منصیخ یکی اف ٍٜامٲ ذنگ اواؿه ػاوتنؼ .آنىا مٝا٤یت اف مرافات ةافیگـان
مصٱی ؿا منصیخ ٜامٲ تؼاٌٳ ػؿگیـی ةین اٍ٨اٳ میػانمتنؼ .ىمـاه ةا ٜؼٳ مٍذٍػیت یک
لیمتم مؤجـ کنرتٌٯ ػٌٰت ػؿرستارس این ٌالیت ،ةمیاؿی اف مـػٳ اشماك میکننؼ کً
ػٌٰت ػؿ ؿاةًٕ ةا منافٜات مـػٳ ةً گٍنۀ ای ةیٕـٜ ٣مٲ منیکنؼ .ةً ىمین ػٰیٲ ،مـػٳ
تـذیض ػاػه انؼ کً ةً ظأـ شٲ منافٜات وان ةً ذـگً ىای مصٱی یا گـٌه ىای ممٱض
٠یـ ٨انٍنی مـاذ ًٝمناینؼ .اگـچً ػؿ ةـظی اف ٨ممت ىای کىٍؿ ،ةً نٙـ میؿلؼ کً
گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ذيت ش ٚ٥تمٱٖ ظٍػ ،مـػٳ ؿا اف مـاذ ًٝةً نياػ ىای
ؿلمی ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی مامنٝت منٍػه انؼ .ةناةـ ا٘ياؿات یک ػى٩ان اف ٌالیت ٍ٠ؿ:

255اف اٌٯ ذنٍؿی  ، 2515ناتٍ اف شاٰت مامٍؿیت ٍ٨ای ىمکاؿی امنیتی ةین املٱٱی ػؿ ا١٤انمتان ةً ٍ٨ای ٠یـ
ذنگنؼه ىمکاؿی پایؼاؿ ةً منٍٙؿ امٍفه ،ىمکاؿی ٌ مىٍؿت ػىی ةً ٍ٨ای مٱی ا١٤انمتان ت١ییـ ٌ٘ی ً٥ػاػ.
ٍ٨ای ىمکاؿی پایؼاؿ ناتٍ مـکق ظٍػ ؿا ػؿ کاةٲ ػاوتً ٌ چياؿ مـاکق لاشٍی ػؿ فٌنىا ػؿ ٌالیات ىـات ،مقاؿ
رشی ،٦کنؼىاؿ ٌ ٰ١امن ػاؿػ .تٝؼاػ ٍ٨ای ةین املٱٱی ةٍٕؿ چىم گیـ کاىي یا٤ت ٌ ةٝؼ اف ػلامرب ٍ٨ 2515ای
ىمکاؿی پایؼاؿ وامٲ ٜ 12955مکـ اف  42کىٍؿ کمک کننؼه میةاوؼ .ةً ٰینک ؽیٲ مـاذ ًٝوٍػ :
:http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March
2016.
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ٍٔؿیکً ػؿ  ٧ٍ٤تؾکـ یا٤تٜ ،امٲ الالی ذنگ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ تاله ةـای ؿلیؼن ةً
٨ؼؿت میةاوؼ .این تٍٍؿ ػؿ ؽىن مـػٳ وکٲ گـ٤تً کً نصٍه ٜمٱکـػ شکٍمت مصٱی
چگٍنً ةٍػه ٌ ٩٤ؼان نياػ ىای مؤجـ شاکمیت ٨انٍن چگٍنً ةً ذنگ ػامن میفننؼ.
مٝٱمی اف ٌالیت ٍ٠ؿ تٍِیض میػىؼ کً ذنگ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ چگٍنً ػامن فػه میوٍػ:

نياػ ىای مٱکی ػٌٰتی یا مصاکم منیتٍاننؼ اظتال٤ات ةین گـٌهىا ؿا شٲ ٌ ٍ٤ٲ مناینؼ؛ ٌ
این ةؼین مٝنی الت کً ةّٝی اف اظتال٤ات مىعَ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ اف ٔـی ٪تٍلٲ ةً
ظىٍنت شٲ ٌٍ٤ٲ میگـػػ.
فلؽ :اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً گقینً ىای ا٨تٍاػی مصؼٌػی کً ةً مـػٳ
مصٱی ٌالیت ٍ٠ؿ میرس الت میتٍانؼ مـػٳ ٜاػی ؿا مرتٍؿ ةً پیٍلنت ةً وٍؿویان لافػ،
تا ةتٍاننؼ ةً ٨ؼؿی کامىی کننؼ کً ظانٍاػه ىای ظٍػ ؿا ت١ؾیً مناینؼ .نتٍػ ةؼیٲ ىای
مٍ٩ٝٯ ػؿ ةـاةـ پیٍلنت ةا وٍؿویان یا اوت١اٯ ةً کىت مٍاػ معؼؿ ،تٝؼاػ کا٤ی ٌ جاةت
نیـٌی انمانی ؿا ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٤ـاىم لاظتً ٌ
مـػٳ ؿا ٜٱیً ػٌٰت ٨ـاؿ میػىؼ .یک ؿاننؼه ٌالًٕ ةاؿةـی اف ٌٰمٍاٰی پماةنؼ گ٥ت:

489

نلنه ىلس واليت غىؼ

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

ٌالیت ٍ٠ؿ منصیخ یک ٌالیت ٩٤یـ ػؿ ا١٤انمتان وناظتً میوٍػ .این ٌالیت ةا نتٍػ
فیـةنا ٌ رسک ىای ال٥اٰت وؼه مٍاذً میةاوؼ تا این ٌالیت ؿا ةا لایـ ٌالیات یا پایتعت
ٌٌٲ منایؼ .ةناةـاین٨ ،یمتىا ةـای اذناك ٌاؿػاتی ػؿ ٍ٠ؿ ةٱنؼ تـ اف لاشات ىمرٍاؿ
میةاوؼ ٌ ،ػؿ ٜین فمان مـػٳ تٍان ػلرتلی ةً ةافاؿ ىای ٌلیٝرتی ػؿ کىٍؿ ؿا نؼاؿنؼ.
ماننؼ لایـ ةعي ىای کىٍؿ ،ػؿ چنین رشایٕی ،ةـای گـٌه ىای ممٱض متٝؼػی آلان
آلت کً ةـای ظٍػ اف میان مـػٳ نیـٌ التعؼاٳ کننؼ.
ایعیىلىژی :ةا آنکً ٌالیت ٍ٠ؿ اف ذيت ٔـف ٤کـ مـػٳ یک ٌالیت مصا ًٙ٤کاؿ (لنتی)
میةاوؼ .مـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کً ػؿ شاٰیکً ةـظی اف ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌ گـٌه ىای
ممٱض ٠یـ ٨انٍنی رص٤اً ةعأـ ش ٚ٥اػاؿه ٌ کنرتٌٯ میذنگنؼ ،ةـظی ػیگـ اف این گـٌهىا اف
ٰصاٗ ایؼیٍٍٰژیکی ػؿ تّاػ ةا ػٌٰت ٨ـاؿ ػاؿنؼ .ةناةـ گ٥تً ی یک ػاني آمٍف اف ٌٰمٍاٰی
ويـک:

ا٤ـاػیکً ةعأـ ممائٲ ایؼیٍٍٰژیک میذنگنؼ ةا لاظتاؿ نٙاٳ ٝ٤ٱی معاٰ٥ت ؿیىً ای
ػاؿنؼ ٌ تاله ػاؿنؼ این نٙاٳ ؿا اف ؿیىً ناةٍػ کننؼ ٌ ةً ذای آن ػٌٰت ػیگـی تالین
کننؼ ".ةناةـ گ٥تً ی ػاني آمٍفی اف ٌالیت ٍ٠ؿ:

چنین اظتال٤ات ایؼیٍٍٰژیک ٜامٲ ػیگـ ذنگ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ میةاوؼ ،ةا آنکً وایؼ نٙـ
ةً ٌالیات ػیگـ ،ػؿ این ٌالیت کمرت ةاوؼ.
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 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس
ػؿ ذـیان ةصخ ىای گـٌىی ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ مـػٳ ت٩ـیتاً ةً گٍنۀ ذمٝیٔ ،ی ٦گمرتػه
ای اف اةتکاؿات ؿا ونالایی منٍػن کً این اةتکاؿات ؿا میتٍان ةـنامً ىای ایراػ ٌٱض
معتَ ةً مصیٖ ،ةـظالتً اف مصٲ ٌ ٜمٱی ػانمت کً ىؼ ٣آن ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ ؿیىً
ای ذنگ میةاوؼ .این اةتکاؿات وامٲ اٌالس ٌ تٍل ًٝؿٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰصً ،ؿلیؼگی ةً
ظالء شکٍمتؼاؿی ٌ تامین شاکمیت ٨انٍن ػؿ ذام ٌ ًٝن٥ی شاکمیت فٌؿ ،ةٱنؼ ةـػن
٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ انکىا٤ی ٌ ،مياؿ منٍػن نٍ٥ؽ ٨ؼؿت ىای ظاؿذی ػؿ این ٌالیت
میمی وٍػ ٌٰی مصؼٌػ ةً آنچً کً گ٥تً وؼ منیةاوؼ .ةا آنکً مياؿ منٍػن نٍ٥ؽ کىٍؿ
ىای ظاؿذی ػؿ این ٌالیتٰ ،قٌماً ممئٱً ای مصٱی ٌ ٌالیتی منیةاوؼ ٌٰی ایراػ تٍذً ؿا
میکنؼ فیـا این ممئٱً ای ةٍػ کً ػؿ رستارس ٌالیت ٍ٠ؿ اف ٔـ ٣مـػٳ مٕـس گـػیؼ.
اىالذ و تىفعه ؼونع ىلس و ميالزه :اورتاک کننؼگان پیٍلتً ةً ش٩ی٩تی اواؿه کـػنؼ کً
ؿٌنؼ ذاؿی ٌٱض تصت ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ػؿ انراٳ ٌ٘ی ً٥ای اٌٱی ظٍیي کً
ىامنا مٍاٰصً مصٱی ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ میةاوؼ ناکاٳ مانؼه الت .اّٜای وٍؿای مصٱی ٌٱض
متيم انؼ کً ةً منا ٞ٤وعٍی ظٍیي ٜمٲ میکننؼ ،نً ةً مناٌ ٞ٤ٱض .ؿاننؼه ی یک
ٌالًٕ ةاؿةـی اف ٌٰمٍاٰی پماةنؼ گ٥ت:

ٛ

ذؼا اف اتياماتی کً اّٜای وٍؿای ٌٱض رص٤اً ٜال٨منؼ ةً ؿٌنؼ ٌٱض نیمتنؼ ،ةـظی اف
اورتاک کننؼگان میپـلنؼ کً آیا اّٜای ؿٌنؼ ٌٱض ٌ مٍاٰصً ا١٤انمتان ٌاٝ٨اً ٨اةٱیت
ػؿک ٌ ٤يم ػالیٱی کً چـا مـػٳ میذنگنؼ ٌ چً کاؿی میتٍان انراٳ ػاػ تا وٍؿویىا ٌ
ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ؿا ةً ذانث ػٌٰت کىانؼ ؿا ػاؿنؼ .یک تن اف ٜنارص ِؼ ػٌٰت کً ةً
ؿٌنؼ ٌٱض پیٍلتً الت گ٥ت:
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ممئٱً ػیگـی کً اورتاک کننؼگان پیٍلتً مٕـس میمناینؼ اینمت کً ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ چً تٝؼاػ اف وٍؿویان ٌاٝ٨ی ؿا ةً ؿٌنؼ ٌٱض ذؾب کـػه الت .این ممئٱً ػؿ
چنؼین مٍؿػ مٕـس وؼ کً آن ىائی کً ةً ؿٌنؼ مٍاٰصً پیٍلتً انؼ ػؿ ٌا ،ٞ٨مـةٍٓ ٜنارص
ِؼ ػٌٰت نتٍػه انؼ ةٱکً گـٌه ىای انؼ کً گـػ ىم ذم ٞمیوٍنؼ ٌ ةً پـٌلً ٌٱض
میپیٍنؼنؼ تا اف مقایای ماٰی ٌ ٌ٘یٍ٥ی ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ لٍػی ةؼلت آٌؿنؼ.
ػاني آمٍفی اف ٌٰمٍاٰی ويـک ٌالیت ٍ٠ؿ گ٥ت:
251

ةا ٌذٍػ اینٜ ،ٱی اٰـ٠م انت٩اػ ىا ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ؿا
ػؿ ٤ـاىم لاظنت ؿاه شٲ ٌاٝ٨ی ةـای ذنگ تٍامننؼ میػیؼنؼ .یک تن اف ةقؿگان ٍ٨می ػؿ
ٌالیت ٍ٠ؿ
"

ؿٌنؼ ٌٱض ،اف ىـ ذيت نیاف ةً و٥ا٤یت ةیىرتی ػاؿػ ،اف ذمٱً التعؼاٳ اوعاً منالث
ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اجتات ةیٕـ٤ی اّٜای پـٌلً ٌٱض .ػؿ شاٯ شارض ةـظی ا٤ـاػ انؼ کً ةا
اشقاب لیالی اؿتتآ ػاؿنؼ ٌ منصیخ م٩امات ةٱنؼ ؿتتً کاؿ میکننؼ ٌٰی ٍٔؿی کً ةایؼ،
ةیٕـ ٌ ٣مؤجـ نتٍػه انؼ.
 251ة ً الاك ةـ نامً اػ٠اٳ مرؼػ ،ذنگرٍیان لاة ٪کً ةً ظىٍنتىا پایان ػىنؼ ٌ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا
ةپؾیـنؼ ٌ ػؿ شاکمیت ٨انٍن فنؼه گی منٍػه ٌ ؿاةًٕ ظٍػ ؿا ةا ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت  ٕٞ٨مناینؼ ةً مـػٳ وان
اػ٠اٳ میگـػنؼ ٌ اف کمکىا یالفٳ ماننؼ تٝٱیم ٌ نـةیً ،اوت١اٯ ٌ مصاٙ٤ت ٌ امنیت ةيـه میگیـنؼ.
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
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ػاني آمٍفی گ٥ت:

مـػٳ ةؼین ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ةین ؿٌنؼ ٌٱض ٌ پیرش٤ت ٌ تٍل ٌ ًٝآگاىی ػىی ػؿ لٕض
مصالت پیٍنؼ ٌذٍػ ػاؿػ .آنىا اف ظالء کً ةین ػٌٰت ،تٍل ٌ ًٝمـػٳ ٌذٍػ ػاؿػ نگـان
ةٍػنؼٍٔ .ؿی کً تاذـی اف ٌالیت ٍ٠ؿ میگ٥ت:

الت٥اػه اف مال امامان ٌ ؿىربان ػینی ػؿ ةـنامً ىای آگاىی ػىی اف ٔـ ٣ىمً اورتاک
کننؼگان پیىنياػ میگـػیؼ .اما ػؿ ٜین فمان ،ةـظی اف اورتاک کننؼگان ٰقٌٳ وامٲ لاظنت
ذام ًٝمؼنی ،فنان ٌ گـٌه ىای فنان ىمـاه ةا نياػ ىای مؾىتی ؿا ػؿ امـ تتٱی ٢پیاٳ ٌٱض
یکرا ةا تٝٱیم ٌ تربیً ٌ تٍل ًٝؿاىی ةً ذٱٍ میػیؼنؼ .ػاني آمٍفی اف ٌالیت ٍ٠ؿ گ٥ت:

این ػیؼگاه اف ٔـ ٣مٝٱمی اف ٌالیت ٍ٠ؿ نیق مٕـس وؼ:
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ةناةـاین ،مـػٳ ٌالیت ٍ٠ؿ ةـای ىمً ا٨ىاؿ ذام ًٝن٩ىی ػؿ شامیت اف ؿٌنؼ ٌٱض ٨ایٲ
انؼ .ةيـ شاٯ ،این ٌ٘ی ً٥ای ػٌٰت الت تا ؿٌه مٍٰ٩ٝی ؿا ؿٌی ػلت گیـػ تا این
ٌؼاىا ؿا ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ آوتی وامٲ لاظتً ٌ أمنیان شاٌٲ منایؼ کً اف متاٳ ا٨ىاؿ
ذام ًٝةً ومٍٯ فنان ٌ مناینؼگان ذام ًٝمؼنی ػؿ این ؿٌنؼ مناینؼگی میوٍػ.
تىفعه کنرتول مؤثؽ ظولت و راکمیت كانىن :مٍٍِ ٛمىرتک ػیگـی کً ػؿ ةین اورتاک
کننؼگان ٌذٍػ ػاوت ٰقٌٳ گمرته کنرتٌٯ مؤجـ ػٌٰت ٌ تإمین شاکمیت ٨انٍن ةٍػ.
اورتاک کننؼگان٠ ،اٰتاً ػؿ مٍؿػ مٝا٤یت اف مرافاتی کً گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ٌ
مـػٳ ةا نٍ٥ؽ ػؿ نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ائی ٠یـ ؿلمی اف آن ةـظٍؿػاؿػ ةٍػنؼ ٌ ػؿ نیق ػؿ
مٍؿػ ٰقٌٳ تٕتی٨ ٪انٍن ٌصتت میکـػنؼ .ةـظیىا تاکیؼ ػاوتنؼ کً گـٌه ىای معتٱ٥ی
کً ػؿ ػٌٰت ٌ یا ػؿ ٌ ٣ٍ٥پٍٰین شٍّؿ ػاؿنؼ منا ٞ٤وعٍی ظٍػ ٌ یا ٍ٨ٳ ظٍػ ؿا
شین اذـای ٌ٘ی ً٥ؿلمی ظٍػ مؼ نٙـ ػاؿنؼ .آنىا ىمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کً
ػٌٰت ٜمالً ػؿ ةمیاؿی لاشات این ٌالیت شٍّؿ نؼاؿػ ٌ اینکً ظاؿد اف مـاکق ٌٰمٍاٰی
ىا ،اٍ٨اٳ ٌ گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةً گٍنۀ مؤجـٌ٘ ،ای ٦ػٌٰت ؿا اٜامملی کننؼ.
ةٍٍؿت الالی ،مـػٳ ٤کـ میکـػنؼ کً ٜؼٳ تامین امنیت اف لٍی ػٌٰت نگـانی ذؼی
میةاوؼ کً ةایؼ ةً آن ؿلیؼگی ٌٍؿت گیـػ .ػى٩انی اف ٌالیت ٍ٠ؿ پیىنياػ منٍػ کً:

ذؼا اف ممئٱً رص٤اً شٍّؿ ػٌٰت ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ىا ،مـػٳ ىمچنان ،ظأـ نىان
لاظتنؼ کً ػٌٰت نیاف ةً اٌالشات ػؿ لٕض ٌٰمٍاٰی ٌ ٌالیتی ػاؿػ .پٍٰین مٱی
ا١٤انمتان کً اف مصالت التعؼاٳ وؼه انؼ ،ةً گٍنۀ منٙم متيم انؼ کً ػؿ ؿالتای مناٞ٤
اٍ٨اٳ ظٍیي یا تصت اٌامـ ػالالن مصٱی ٨ؼؿت ٜمٲ کـػه انؼ.
یک ةاونؼه مصٱی اف ٌٰمٍاٰی ػٌٰینً پیىنياػ کـػ:
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مـػٳ ةاؿ ةاؿ ظأـ نىان لاظتنؼ کً مصاٙ٤ت اف ش ٧ٍ٩ةىــ ممئٍٰیت ػٌٰت میةاوؼ.
اما٩٤ ،ؼان شٍّؿ مؤجـ ػٌٰت ،ةً ٌیژه ػؿ لاشات ػٌؿػلت مـػٳ ؿا آلیث پؾیـ لاظتً
الت .ةناةـ گ٥تً ای یک ظانم ظانً اف ٌالیت ٍ٠ؿ:

ػؿ اؿتتآ ةً ممئٱً گمرته اٌالشات ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی ةً لٕض ٌٰمٍاٰی ىا ،مـػٳ
ظأـ نىان لاظتنؼ کً مٝا٤یت اف مرافات ٌ ٤ماػ اػاؿی ةً ػٌاٳ ذنگ کمک کـػه
الت .ةناةـ گ٥تً ای یک ةاونؼه مصٲ اف ٌٰمٍاٰی ػٌٰینً:

مٍٍِ٤ ٛماػ اػاؿی ٌ شماةؼىی تنيا معتَ مصاکم ٌ شکٍمت مصٱی منیوؼ .مـػٳ
ىمچنان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ةیٕـ٤ی ةایؼ ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض تامین وٍػ .ػؿ شاٰیکً مـػٳ
ٔـ٤ؼاؿ ؿٌنؼ ٌٱض مٍٰ٩ٝی ةٍػنؼ کً ةتٍانؼ وٍؿویان ؿا ػٌةاؿه ةً منت ذام ًٝةکىانؼ ،اما
ػؿ ٜین شاٯ ةـ ٰقٌٳ مصاٙ٤ت اف ش٨ ٧ٍ٩ـةانیان آگاىی ػاوتً ٌ ةـ آن تاکیؼ میکـػنؼ.
ٍٔؿی کً ػاني آمٍفی اف ٌٰمٍاٰی ويـک ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ ٜین فمان ،اورتاک کننؼگان اف ن٩ي وان ػؿ پـٌلً ٌٱض آگاىی ػاوتنؼٍٔ .ؿی کً
ػٌکانؼاؿی اف ٌٰمٍاٰی ػٌٰتیاؿ ظأـ نىان لاظت:

گقرتل فؽىت های تعلیمی و اكتياظی :ػؿ متاٳ ةصخ ىا ،اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ
ةٍػنؼ کً نتٍػ ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ تٝٱیم ٌ تـةیً مٍ٩ٝٯ ٜنرص کٱیؼی ػؿ تؼاٌٳ
وٍؿوگـی ةٍػه الت .مـػٳ اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦ذام ًٝةـ ٰقٌٳ ةٱنؼ ةـػن ٤ـٌتىا ةـای
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مـػٳ ةـای ػاونت یک فنؼگی ةا جتات ٌ اف ٰصاٗ ا٨تٍاػی مـ ً٤تاکیؼ ػاوتنؼ تا ةؼین
تـتیث ةـ مىکٲ وٍؿوگـی ٠ٱتً کننؼ.
ٔت ٪گ٥تً ؿاننؼه ای یک ٌالًٕ ةاؿةـی اف ٌٰمٍاٰی پماةنؼ:

مـػٳ ظأـ نىان لاظتنؼ کً ِ ٦ٝا٨تٍاػی آنىا ؿا مرتٍؿ لاظتً تا ػؿ ذنگ ةً ویٍه
ظٍػ ليیم گـػنؼ .ػؿ رشایٖ ػوٍاؿ ا٨تٍاػی مـػٳ مرتٍؿ میوٍنؼ تا تٍامیم ظٍػ ؿا ةـ
الاك اىؼا ٣کٍتاه مؼت نً ةـ الاك منا ٞ٤ػؿافمؼت مٱی ،اتعاؽ مناینؼ .ػٌکانؼاؿی
تٍِیض ػاػ:

ةً ىمین تـتیث ،مـػٳ آینؼه ظٍػ ؿا ػؿ یکی اف این ػٌ شاٰت میةیننؼ :شـکت ةً لمت
تٝٱیم ٌ تـةیً ٌ تٍل ًٝػؿ ٌٰمٍاٰیىا ٌ لاشات ؿٌلتایی؛ یا ؿ٤نت ةً ٔـ ٣ةی جتاتی
ةیىرت .آنيا ةً این ةاٌؿ انؼ کً ػٌٰت ٌ مـػٳ آلایي آینؼه ظٍػ ؿا ٨ـةانی منٝ٥ت ىای
ٝ٤ٱی ظٍیي میکننؼ .ةً نٙـ اورتاک کننؼگان ؿاه آینؼه ةً لٍی جتات منٍٓ ةً گمرته
کنرتٌٯ ػٌٰت ػؿ ٌٰمٍاٰی ىا ،تتؼیٲ منٍػن پیرش٤ت ٌ تـ٨ی ةـای مـػٳ ػؿ ؿٌلتاىا ةً
یک ش٩ی٩ت ٌ ،ةٱنؼ ةـػن کی٥یت ٌ ميیا ةٍػن ٤ـٌت ىای تٝٱیمی ٌ آمٍفوی میةاوؼ.
ةناةـ گ٥تً ای ػاني آمٍفی اف ٌٰمٍاٰی ويـک:
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ذای تٝرث نیمت کً نیاف گمرته ىم فمان ٤ـٌت ىای آمٍفوی ٌ کاؿیاةی یکی اف
رضٌؿیات ميم ٌ یکمان مـػٳ پنؼاوتً میوٍػ .ممئٱً ميم این الت کً مـػٳ ةایؼ
منٝ٥ت ٌٱض ؿا ػؿ مصالت وان مىاىؼه مناینؼ .یک مٝٱم اف ٌالیت ٍ٠ؿ تٍِیض ػاػ:

تنظیم مخعظ ؼواةغ ةین املللی :ةا آنکً ٌالیت ٍ٠ؿ مـف ىای ةین املٱٱی نؼاؿػ ،مـػٳ ا٘ياؿ
ػاوتنؼ کً نٍ٥ؽ کىٍؿ ىای ىممایً ةاالی این ٌالیت تإجیـ من٥ی گؾاوتً الت .مـػٳ
ىمچنان ،اشماك میکننؼ کً ٌالیت ٍ٠ؿ اف مماٜؼت ىای ةین املٱٱی ٌ ةـنامً ىای
تٍلٍٝی ةيـه ای نربػه انؼٍٔ .ؿیکً ؿاننؼه یک ٌالًٕ ةاؿةـی اف ٌٰمٍاٰی پماةنؼ گ٥ت:

مـػٳ ٜاػی ٌالیت ٍ٠ؿ اشماك میکننؼ کً ػؿ ةيتٍشً ذنگ میان ذام ًٝةین املٱٱی ٌ
ٔاٰتان ػؿ تنگنا ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ .ةا آنکً ؿٌنؼ انت٩اٯ ػؿ ذـیان الت ،آنىا ةً رضٌؿتی
اواؿه کـػنؼ کً ؿٌاةٖ ةا کىٍؿ ىای ػیگـ ةایؼ ػٌةاؿه تنٙیم گـػػ تا ا١٤انمتان ةتٍانؼ
٤اؿ ٟاف مؼاظٱً ظاؿذی ػؿ امٍؿات ػاظٱی ظٍیي ةً پای ظٍػ ةی ایمتؼ .ةناةـ گ٥تً ای
ػاني آمٍفی اف ٌٰمٍاٰی ويـک:

 .5پیننهاظات مؽظم
ػؿ ذـیان مىٍؿت ىا ،مـػٳ پیىنياػات ٜمٍمی ؽیٲ ؿا ةً منٍٙؿ ػظیٲ لاظنت ػٌٰت،
ةافیگـان ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی ػؿ یک گ٥تگٍی لافنؼه ذيت ؿلیؼگی ةً ٍٜامٲ
ؿیىً ای ذنگ ػؿ ٌالیت ٍ٠ؿ ،مٕـس منٍػنؼ:
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رامیت اؾ اىالرات و همه ممىل ةىظن ؼونع ىلس و ميالزه )1( :آٌؿػن اٌالشات کامٲ
ٌ ةنیاػی ػؿ ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ مرؼػ ٌ ایراػ مٍػٰی ةـای ةـنامً ٌٱض کً ػؿ آن ٌؼا
ىای ذام ًٝمؼنی ،فنان ٌ ،نياػ ىای مؾىتی انٝکاك یاةؼ تا ةؼین تـتیث ةـنامً ٌٱض
٤ـاگیـ ٌ ىمً ومٍٯ گـػیؼه ٌ ةاٜخ تامین ٌٱض ػٌامؼاؿ گـػػ؛ ( )2ؿٌنؼ ٌٱض ةایؼ ٠یـ
لیالی وٍػ ٌ متاٳ مؼاظالت لیالی ػالالن ٨ؼؿت ،ذنگ لاالؿان ٌ لایـ معـةین ٌٱض کً
ػؿ ػٯ ىای وان ةـای منا ٞ٤مـػٳ ذای ٌذٍػ نؼاؿػ ٕٞ٨ ،وٍػ؛ ( )3ةـنامً ٌٱض ٌ اػ٠اٳ
مرؼػ ةمٖ ٌ تٍل ًٝػاػه وٍػ تا این ةـنامً ةتٍانؼ منافٜات مصٱی یا ٍ٨می کً ةاٜخ ةی
جتاتی میگـػػ ؿا شٲ ٌٍ٤ٲ منایؼ ٌ ،امکانات ٌ ٌالشیت ىای الفٳ ةً این ةـنامً تٍ٥یؾ
وٍػ تا ةتٍانؼ چنین ا٨ؼاماتی ؿا ٜيؼه ػاؿ وٍػ؛ ( )4وکایات مرشٌ ٛمترضؿین مؼ نٙـ
گـ٤تً وٍػ ٌ اینکً آنانی کً مـتکث ذـٳ گـػیؼه انؼ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ ةگیـنؼ.
تلىیت نهاظ های مزلی رکىمت و گقرتل کنرتول ظولتی )1( :گمرته ٨ؼؿت ػٌٰت ةً
لاشاتیکً کنرتٌٯ ػٌٰت ػؿ آن ذاىا مصؼٌػ میةاوؼ ،اف ٔـی ٪اٜقاٳ نیـٌ ىای ةیىرت
امنیتی مٱی ا١٤انمتان؛ ( )2أمینان شاٌٲ گـػػ کً پٍٰین اف ظاؿد این ٌالیت التعؼاٳ
میوٍػ تا أمینان شاٌٲ وٍػ کً پٍٰین اف متاٳ تٍٝتات مصٱی ٤اؿ ٟمیةاوؼ؛ ( )3گـٌه
ى ای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةایؼ ظٱ ٞلالس وٍنؼ ٌ ػٌٰت نتایؼ ةیىرت اف این اف آنىا ػؿ ؿاه
انؼافی لاظتاؿ ىای مٍافی ٨ؼؿت شامیت منایؼ؛ ( )4کاؿمنؼان ممٱکی ،ةیٕـٌ ٌ ٣اػ٧
ػؿ ػ٤اتـ ػٌٰتی ةً کاؿ گاموتً وٍنؼ ٌ ٌالًٕ ةافی ،ظٍیي ظٍؿی ٌ ٤ماػ اف ػ٤اتـ
ػٌٰتی ؿیىً کن وٍػ.
تؽوید رلىق ةرش ،راکمیت كانىن و ملاةله علیه معافیت اؾ مخاؾات )1( :أمینان
شاٌٲ گـػػ کً تـٌیز ش ٧ٍ٩ةىــ ةً ویٍه ای پیي ةـػه میوٍػ کً اؿفه ىای ا١٤انی
ٌ الالمی ػؿ آن ؿٜایت وؼه ٌ ؿىربان ػینی ،فنان ٌ ،ذام ًٝمؼنی ػؿ آن وامٲ میةاونؼ؛
( )2أمینان شاٌٲ وٍػ کً ٍ٨انین ةً گٍنۀ یکمان ةاالی ىمً ی مـػٳ ػؿ رستارس ٌالیت
تٕتی ٪میگـػػ ٌ کمانی کً آٍٰػه ةً ٤ماػ انؼ مٍؿػ ت٩ٝیث ٜؼٰی ٨ـاؿ میگیـنؼ؛ ()3
تٍ٩یت شکٍمتؼاؿی مصٱی ٌ شٍٍٯ أمینان اف اینکً تٝیینات م٩امات ػٌٰتی ةً ویٍه ای
و٥ا ٌ ٣ةـ الاك اٌٲ وایمتگی ٌٍؿت میگیـػ.
تلىیت تىفعه اكتياظی و احتامعی )1( :مایت اف تٕتی ٪ةـنامً ىای ٍ٨ی تٍل ًٝای
ويـی ٌ ؿٌلتایی ةً ى ؼ ٣تٍ٩یت ا٨تٍاػ مصٱی ٌ اؿتتآ ػاػن آن ةا ا٨تٍاػ مٱی ٌ ،نیق
متـکق ؿٌی ایراػ ٤ـٌت ىای و١ٱی؛ ( )2تإمین ػلرتلی یکمان مـػمان مصٱی ةً
مماٜؼت ىای تٍلٍٝی ٌ تٍامننؼ لاظنت مـػٳ ػؿ نٙاؿت ةـ پـٌژہ ىای تٍلٍٝی ػؿ
لاشات وان؛ ( )3گمرته ةـنامً ىای تٝٱیمی ٌ تـةیتی ػؿ ؿٌلتاىا ٌ ،نیق ٤ـٌت ىای
تصٍیالت ٜاٰی ٌ آمٍفه ىای تعٍٍی ةـای ذٍانان؛ ( )4ترؼیؼ متـکق کمک ىای ػٌٰت
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ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ذيت شٍٍٯ أمینان اف این امـ کً ةـنامً ىای تٍلٍٝی ةً لاشات
ؿٌلتایی میؿلؼ.
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 .1معؽفی
مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍ ىای ٌٱض مـػٳ ا١٤انمتان یک ؿٌنؼ مىٍؿتی ةٍػه کً مٍ٩ؼ آن ذمٞ
آٌؿی ٌ جتت نٙـیات ا١٤انان ٜاػی (ةىمٍٯ فنان) ػؿ مٍؿػ ٌٱض ،ؿٌنؼ مٍاٰصً ٌ
ٌِٝیت امنیتی میةاوؼ .این ةـنامً ةً اةتکاؿ  11وتکً نياػ ىای مؼنی ةا ىؼ ٣مىٍؿه
ةا  45۱۱ويـٌنؼ ا١٤ان اف رسارس کىٍؿ ذيت ٔـس  34ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض  -یک
ٔـس ةـای ىـ ٌالیت  -ػؿ پایان لاٯ  2۱13انراٳ وؼه الت.
این ٔـس وامٲ ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض ػؿ ٌالیت ةامیان ٌ ةافتاب ػىنؼه ٤رشػه یا٤تً
ىای کٱیؼی ٌ لایـ ممایٲ مٕـس وؼه تٍلٖ  245تن اف ويـٌنؼ ةامیانی اف ٔـی ٪ةصخ
ىای متمـکق گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ پـلىنامً ىای رسٌی مٕـس وؼه میةاوؼ.
اورتاک کننؼگان وامٲ ٔیٌ ٦لی ٞذام ًٝمصٱی ةً ومٍٯ ػىا٨ین ،کاؿمنؼان لکتٍؿ
ػٌٰتی ،ةقؿگان مصٲ ،مٝٱمین ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػینی ،ا٤ـاػ مٝٱٍٯ ٌ اػ٠اٳ
وؼگان (ٔاٰتان الت )٪میةاونؼ.
ىؼ ٣این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اؿایً یک تصٱیٲ ذام ٞاف ٍٜامٲ مصٱی ػؿگیـی ٌ ؿاه
شٲ ىای منالث ٌ ٨اةٲ اذـا ةـای تصکیم ٌ تامین ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةامیان میةاوؼ.

 .2رشذ ویژگیهای والیت :حغؽافیا ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ٌالیت ةامیان ةعي اف منًٕ٩ء الت کً ةا تٍذً ةً اینکً اکرث لاکنین آن ؿا ىقاؿه ویًٝ
مؾىث تىکیٲ میػىؼ ،ةً ناٳ "ىقاؿه ذات" نامیؼه میوٍػ ٌ این منٕ ً٩ةعي ىایی اف
ٌالیت ٍ٠ؿ تا رسپٲ ،لمنگان ،پـٌان ،میؼان ٌؿػگ ٌ ٌالیت ٠قنی ؿا ػؿةـ میگیـػ.
ٌالیت ةامیان تٍ٥٨گاه کٱیؼی ةـای کاؿٌان ىای ةافؿگانی ةٍػ کً ػؿ ممیـ ذاػه اةـیىم
ٜتٍؿ ٌ مـٌؿ میکـػنؼ ٌ ةً ىمین ػٰیٲ مصٍٍٯ مؾاىث ٌ نژاػ ىای معتٱ ٦میةاوؼ.
ٝ٤اٰیت ٜمؼه ا٨تٍاػی این ٌالیت ؿا فؿاٜت تىکیٲ میػىؼ ،اما ػؿ کناؿ آن مٝاػن ٔتیٝی
فیاػی ػاؿػ ٌ ةاٜخ ذؾب رسمایً گؾاؿی ىای ظاؿذی ػؿ ٜـًٌ التعـاد مٝاػن وؼه
الت .پالن ىای انکىا٤ی ٌالیت ةامیان تـتیث ٌ اٌٍٰیت ةنؼی وؼه الت ،اما ىنٍف ةّٝی
اف ممایٲ ػؿ ةً ٌیژه ػؿ ٜـًٌ لکتٍؿ ٌصت ٌ آمٍفه ػلت نعٍؿػه ةا٨ی مانؼه الت.
ذمٝیت ٌالیت ةامیان ةین  5۱۱تا  65۱ىقاؿ تن تعمین فػه وؼه کً  65ػؿٌؼ آن ؿا ا٤ـاػ فیـ
 2۱لاٯ تىکیٲ میػىؼ .ذمٝیت ةامیان اف نٙـ تـکیث ٍ٨می ( )7۱ػؿٌؼ ىقاؿه )2۱( ،ػؿٌؼ
تاذیک )5( ،ػؿٌؼ پىتٍن ٌ ػؿٌؼ ةا٨ی مانؼه آن ا٨ٱیت ىای معتٱٍ٨ ٦می میةاوؼ.
ىقاؿهىا ػؿ این ٌالیت ػؿ ٍٔٯ تاؿیغ مٍؿػ تتٝیْ ٨ـاؿ گـ٤تً انؼ ٌ ةا ةً ٨ؼؿت ؿلیؼن
ٔاٰتان ػؿ لاٯ  1999ؿ٤تاؿ تتٝیْ آمیق ةً گٍنۀ ةی لاة ً٩ا٤قایي یا٤ت ٌ ىقاؿهىا ةىکٲ
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ٌیژه آفاؿ ٌ اؽیت وؼنؼ .کىتاؿ ػلتً ذمٝی ىقاؿهىا ةـ متنای انگیقۀ ٍ٨می اف لٍی
ٔاٰتان ػؿ میان لاٯ ىای  2۱۱1 ٌ 1998ػؿ وامؿی فیاػی اف ٌٰمٍاٰی ىای ةامیان ةىمٍٯ
ٌٰمٍاٰی یکاٌٰنگ جتت گـػیؼه الت .تا اکنٍن ىیچگٍنً ػاػ ظٍاىی ةـای ٨ـةانیان ،نً
ةىکٲ ؿلمی ٌ یا ٠یـؿلمی ٌٍؿت نگـ٤تً الت .ػؿ آن لاٯىا ػلرتلی ٌالیت ةامیان ةً
ةافاؿ ىای ٜمؼه ظـیؼ چٍن کاةٲ٠ ،قنی ،مقاؿ ٌ ٨نؼىاؿ ةعًٍٍ ةٝؼ اف مصارصه این
شٍفه تٍلٖ ٔاٰتان ػؿ لاٯ  1998ػوٍاؿ گـػیؼه ةٍػ .ػؿ نتیرً آن اکرثیت لاکنین ةامیان
اف ػلرتلی ةً ظؼمات ٌصی ،آمٍفه ٌ ظؼمات اٌٰیً ةی ةيـه وؼنؼ ٌ ىقاؿان ظانٍاػه
ةـای ذمترٍی ٤ـٌت ىای ا٨تٍاػی ٌ کاؿ ةً ایـان ٌ پاکمتان مياذـ وؼنؼ.
ػؿ شاٯ شارض ٌالیت ةامیان یکی اف ٩٤یـتـین ،کٍىمتانی تـین ٌ کمرتین تٍٰیؼ کننؼۀ
مصٍٍالت فؿاٜتی ػؿ لٕض ا١٤انمتان ةىامؿ میآیؼ .ةعي ةیىرت اؿاِی ةامیان ٠یـ ٨اةٲ
کىت ٌ ٠یـ ٨اةٲ ػلرتلی ةٍػه ٌ ةا کمتٍػ وؼیؼ آب نیق مٍاذً میةاوؼ .ماٰکیت اؿاِی
ػؿ این ٌالیت ةمیاؿ کٍچک ٌ ٜؼٳ مٍؤنیت ٠ؾایی ةیي اف شؼ ٌ ػؿ ِمن ظاک کم
کی٥یت اف ٜمؼه مىعٍات اؿاِی این شٍفه ةىامؿ میآیؼ .این شٍفه ٌنای ٞکٍچک این
ٌالیت ةً شؼی ناچیق الت کً ةيرت الت ناػیؼه گـ٤تً وٍػ .ةا ػؿ نٙـػاوت این کً اکرث
ذمٝیت این ٌالیت ؿا ا٤ـاػ فیـ  2۱لاٯ تىکیٲ میػىؼ ،اشتامٯ ػاؿػ ػؿ آینؼه نقػیک
ةافاؿ ىای مصٱی کاؿ ةعًٍٍ ػؿ نتٍػ مناة ٞةاٍٰ٩ه اوت١اٯ ٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت مؤلمات ٌ
لافمان ىای ٠یـ ػٌٰتی ةین املٱٱی ةا ٤ىاؿ ؿٌةـٌ وٍػ.
ةاٌذٍػ این کً ةامیان رسواؿ اف مناةٔ ٞتیٝی میةاوؼٌٰ ،ی میقان ٌاٝ٨ی ؽظایـ ٔتیٝی
ةً گٍنۀ ػؿلت رسٌی نىؼه ٌ التعـاد اف آن ةىکٲ لافمان یا٤تً ػؿ لٕض مٱی ٌٍؿت
میگیـػ ٌ ممئٍٰین ٌالیتی ٌ ٌٰمٍاٰی انؼک یا ىیچ ػظاٰتی ػؿ آن نؼاؿنؼ .ةقؿگرتین امیتاف
(تعمینن 45
التعـاد ؿا یک رشکت رسمایً گقاؿی ظاؿذی ةؼلت آٌؿػه کً ػؿ کيمـػ
ً
مرتیک تن ؽ٠اٯ لنگ) ٌ ػؿ ذنٍب ویرب (مٝؼن آىن شاذی گک  1.8میٱیاؿػ تن آىن)
مٍذٍػ میةاوؼ .ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای یکاٌٰنگ ٌ ٌؿك پتانمیٲ ةاالی التعـاد مناةٔ ٞتیٝی
تحتیت وؼه اما تا کنٍن نعٍؿػه ةا٨ی مانؼه الت.
چنم انعاؾ فیافیٌِٝ :یت امنیتی ػؿ ٌالیت ةامیان نمتتاً ةا جتات ةٍػه الت ٌ ٖ٩٤
چنؼ ؿٌیؼاػ مٝؼٌػ تٱ٥ات ا٤ـاػ مٱکی ػؿ انرا ةٍ ٍٛ٨پیٍلتً الت ٌٰی ٌِٝیت امنیتی
ػؿ این اٌاظـ ؿٌةً ٌظامت گـایؼه الت .ػؿ شاٰیکً ذمٝیت ىقاؿهىا نمتتاً ػیؼ ةاف ػاؿنؼ
ٌ تـ٨ی پمنؼ ىمتنؼ ٌ ٌِٝیت امنیتی ىنٍف ىم ةـای تٕتی ٪مٝیاؿىای اةتؼایی ش٧ٍ٩
ةىــ ػؿ آنرا منالث الت ،اما ةا آن ىم ٌالیت ةامیان ةا تٝؼاػی اف مىکالت مٍاذً
الت کً ػلرتلی ةاونؼگان این ٌالیت ةً ش ٧ٍ٩ةرشی الالی وان ؿا متاجـ لاظتً الت.
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ممؤٰین ٌالیتی شامیت انؼکی ةؼلت میآٌؿنؼ کً ةـ ؿٌی تٍانایی ىای ٌٰمٍاٰیىا ٌ
لایـ ممؤٰین ػؿ کاؿ تٕتی ٪مٝیاؿ ىای ش ٧ٍ٩ةىــ تاجیـ من٥ی میگقاؿػ .این ٌِٝیت ةً
نٍةً ای ظٍػ ةاٜخ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ػلتگاه ّ٨ایی وؼه کً لتث میوٍػ تا ذمٝیت
مصٲ ةٍٕؿ گمرتػه ةً میکانیقٳ ىای شٲ منافٜات مصٱی اتکا مناینؼ کً اکرثا ً این
میکانیقٳىا ةـای فنان م٥یؼ ٌا ٞ٨منیوٍػٜ .الٌتاً ٌذٍػ وامؿی مٝؼٌػی اف ٌکالی مؼاٞ٤
ممت٩ـ ػؿ این ٌالیت ،اؿایً مصاکمً ىای مٝیاؿی ٌ و٥ا ٣ؿا ةیىرت اف پیي متاجـ لاظتً ٌ
ةً تعٕی ىای ش ٧ٍ٩ةىــ ػؿ نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی مماٜؼت میکنؼ٩٤ .ـ ،ؿلٍٳ ٌ
ٜنٝنات لنتی ٌ مٝا٤یت اف مرافات ٌ شماةؼىی مٍاؿػ ػیگـ نگـانی مصمٍب میوٍنؼ.
نياػ ىای ذام ًٝمؼنی ٌالیت ةامیان ػؿ م٩ایمً ةً لایـ شٍفهىا ةیىرت ٝ٤اٯ ةٍػه ٌ اف
آفاػی ةیان ٨اةٲ مالش ًٙای ةـظٍؿػاؿ میةاونؼ .ةیىرت اف  6۱نياػ ذام ًٝمؼنی ػؿ
ؿیالت ٜؼٰیً جتت میةاوؼ.
مياذـت ىای کٍچیان ػؿ ٍ٤ٲ ىای ةياؿ ٌ تاةمتان ةا آلیث پؾیـی ٌٰمٍاٰی ىای وامٯ
رش٨ی ػلت ةيم ػاػه ٌ نگـانی ىای امنیتی مٍذٍػه ؿا تىؼیؼ میةعىؼ .منأ ٪آلیث
پؾیـ ٌالیت ةامیان ةً لً ٌٰمٍاٰی کيمـػ ،لی١ان ٌ ویرب متمـکق وؼه التٜ .نارص ِؼ
ػٌٰت ممت٩ـ ػؿ ٌٰمٍاٰی تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌالیت ىمرٍاؿ ة١الن اف شامیت ا٤ـاػ مصٱی م٩یم
ػؿ ویرب ٌ کيمـػ ةـظٍؿػاؿ ةٍػه ٌ ةٍٕؿ ممتمـ پٍلتً ىای امنیتی پٍٰین مٱی ا١٤ان ؿا
مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ ػاػه ٌ ػؿ ٍٔٯ ةياؿ ٌ تاةمتان لاٯ  2۱13مٍاػ ان٥راؿی تٝتیً وؼه ؿا
ذالافی منٍػه انؼ.

 .3تخؿیه و تزلیل حنگ :انىاع و عىامل حنگ
ػؿ ذـیان مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی ا١٤انىا ةـای ٌٱض مرمٍٜاً ةا  245تن مىٍؿه ٌٍؿت
گـ٤تً الت .آنان گٍنً ىای ػؿگیـیىا ؿا کً ٌالیت ةامیان اف آن متاجـ الت ،ةىمٍٯ
تاجیـات لؤ منافٜات مصٱی ةـ ٌٱض ٌ جتات ،ؿا مٍؿػ ةصخ ٨ـاؿ ػاػه ٌ ةافگٍ منٍػنؼ.
اورتاک کننؼگان تٍِیض ػاػن کً ٌالیت ةامیان الالاً اف نٍ٥ؽ تاجیـات نا امنی ػؿ ٌالیات
ىمرٍاؿ ظٍیي ؿنز میةـػ کً وامٲ شمالت ةـ پٍلتً ىای پٍٰین ػؿ ممیـ ؿاه کاةٲ
ةامیان ةٍػه ٌ تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ٌٍؿت میگیـػ کً اف مصالت أـا ٣آن نٍ٥ؽ
میکننؼ ٌ نا گ٥تً منانؼ کً ٜؼٳ تٍذً گمرتػه شکٍمت مـکقی نمتت ةً این ٌالیت نیق
وامٲ این امـ میةاوؼ .آنان ىمچنان ٤ماػ گمرتػه اػاؿی ػؿ لٕض مصٱی ٌ شکٍمت
مـکقی ؿا منصیخ ٜامٲ تٍل ًٝةعىیؼن ةً ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات تىعیَ ػاػنؼ کً
اشقاب لیالی اف ٜامٱین اٜامٯ ٠یـ ٨انٍنی شامیت میکننؼ .مقیؼ ةـ این ،اورتاک
کننؼگان ةً ػالیٲ ػاظٱی ٌ ةیـٌنی ػؿگیـی ػؿ ا١٤انمتان چٍن ةـتـی یک ٍ٨ٳ ػؿ شکٍمت
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مـکقی ،ػؿ شاویً ٨ـاؿػاػن ٌالیت ةامیان تٍلٖ شکٍمت مـکقی ٌ مؼاظالت ٔـ ٣ىای
لٍٳ (کىٍؿىا ٌ ٌالیات ىم رسشؼ) نیق اواؿه کـػنؼ.
انىاع حنگ
عنارص ضع ظولت (ظالتان) :اکرثیت اورتاک کننؼگان ٔاٰتان ؿا منیصخ ٜامٲ اٌٱی ٌ
مصـک ٜمؼه ػؿگیـی ٌ تيؼیؼ ةً ٌٱض ٌ جتات ػؿ ٌالیت ةامیان تىعیَ ػاػنؼ .ةـ الاك
ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان ٔاٰتان اف ٌِٝیت ناامن ن ٞ٥میةـنؼ ٌ ةً ىمین ٜٱت تاله
میمناینؼ کً نا امنی ؿا ةتاؿ ةیاٌؿنؼ تا ةتٍاننؼ ةً اىؼا ٣ةقؿگرت وان ةـلنؼ .آنان تٍانمتً
انؼ شٍّؿ وان ؿا شؼ ا٨ٲ ػؿ لً ٌٰمٍاٰی اف ذمٱً وي ٌٰمٍاٰی این ٌالیت ،ش ٚ٥مناینؼ
(ٌٰمٍاٰی ىای لی١ان ،ویرب ٌ کيمـػ)ٌ .اٝ٨ات ان٥راؿ مٍاػ تٝتیً وؼه من٥رـه ،شمالت
ممٱصانً ةـ پٍلتً ىای پٍٰین ٌ تٱ٥ات مٱکی اف این ٌٰمٍاٰیىا گقاؿه ػاػه وؼه الت
کً ةیانگـ شٍّؿ ةـذمتً ٔاٰتان ٌ ٝ٤اٰیت ىای وان ػؿ مصٲ میةاوؼ.
نفىغ ظالتان اؾ والیت همخىاؼ ةغالنٜ :الٌه ةـ شٍّؿ ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای لی١ان،
کيمـػ ٌ ویربٜ ،نارص ِؼ ػٌٰتی اف ٌٰمٍالی تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌالیت ة١الن نیق نٍ٥ؽ کـػه ٌ
شمالت ممٱصانً ؿا ةـ ِؼ نیـٌ ىای امنیتی ا١٤ان ٌ اػاؿات ػٌٰتی لافمانؼىی میمناینؼ
ةً این مٍ٩ؼ کً ٨تٲ اف ظـٌد شٍّؿ ٌ تمٱٖ وان ؿا ةـ منٕ ً٩نىان ةؼىنؼ .ةـ الاك
گقاؿهىا یک ػ٤رت شٍفه ٌی ٔاٰتان ػؿ ٌٰمٍاٰی تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌذٍػ ػاؿػ کً آنان اف ىمین
مصٲ شٍّؿ ىـ چً ةیىرت وان ؿا ػؿ ٌالیات ىمرٍاؿ ةا ا٤ـاػ ةٱنؼ ؿتتً ای ٔاٰتان
ىامىنگ میلافنؼ .اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٔاٰتان م٩یم ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای
لی١ان ،ویرب ٌ کيمـػ ٌالیت ةامیان ةٍٕؿ ممت٩یم تٍلٖ ٜنارص ِؼ ػٌٰت م٩یم ػؿ تاًٰ
ٌ ةـ٤ک کنرتٌٯ ٌ ؿىربی میوٍنؼ.
کىچی ها :منافٜات میان کٍچی ىای ٌ اىاٰی مصٲ ةـ رس چـاگاهىا کرثا ً ةً ؿٌیاؿٌیی
ظىٍنت آمیق متؼٯ میوٍػ .ىـ لاٯ ػؿ ٍ٤ٲ ىای ةياؿٌ تاةمتان ػؿگیـی ىای ممٱصانً
میان اىاٰی مصٲ ٌ کٍچیىا ةـ رس ممٱً چـاگاهىا ػؿ ٌٰمٍاٰی ىای ةيمٍػ اٌٯ ٌ ػٌٳ
ٌالیت میؼان ٌؿػگ کً ىمرٍاؿ ٌالیت ةامیان الت گقاؿه میوٍػ .ػؿ نتیرً ،لاکنین
ٌالیت ةامیان کً ػؿ گـػ ٌ نٍای چـاگاهىا ةٍػٌةاه ػاؿنؼ ةّٝی اٌ٨ات تٍلٖ کٍچی
ىای ممٱض مٍؿػ شمٱً ٨ـاؿ میگیـنؼ .ػؿ ذـیان ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک
کننؼگان منافٜات میان ةاونؼگان مصٲ ٌ کٍچیىا ؿا ناوی اف اذنؼای لیالی شاکامن
پىتٍن ٨ٱمؼاػ کـػنؼ کً ػؿ تاله ىمتنؼ تا ةـ مصالت ىقاؿه نىین ٤ىاؿ ةیىرت ٌاؿػ
مناینؼ .ةً ىـ شاٯ ،منافٜات میان مـػمان مصٲ ٌ کٍچیان یکی اف ٤کتٍؿ ىای ػؿگیـی ػؿ
ٌالیت ةامیان پنؼاوتً میوٍػ.
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کنىؼ های همقایه افغانقتان :اورتاک کننؼگان یاػآٌؿ وؼنؼ 252کً کىٍؿ ىای پاکمتان ٌ
ایـان ػؿ ا١٤انمتان منا ٞ٤ػاؿنؼ کً وامٲ ممٱً ای آةيای ػؿیایی ىٱمنؼ ٌ مٍٍِ ٛظٖ
ػیٍؿنؼ میان ا١٤انمتان ٌ پاکمتان میةاوؼ .اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ؿٌی
ىمین ػالیٲ این کىٍؿىا ىیچگاه اف مؼاظٱً ػؿ امٍؿ ػاظٱی ا١٤انمتان ػلت ةـػاؿ
نعٍاىنؼ وؼ فیـا یک ا١٤انمتان ةا جتات ةن ٞ٥آنان نعٍاىؼ ةٍػ .آنان ىمچنان
ا٘ياؿػاوتنؼ کً تصمیٲ اذنؼای کىٍؿ ىای ظاؿذی لتث ةی ٜؼاٰتی وؼه ٌ ػؿگیـی ٌ
ناامنی ؿا ایراػ کـػه الت .ةً نٙـ اورتاک کننؼگان کىٍؿ ىای ایـان ٌ پاکمتان ػؿ ذـیان
ذنگ ىای ػاظٱی اشقاب ٌ تنٙیم ىای لیالی ؿ٨یث ؿا شامیت میکـػنؼ ،ةٕـ٤ؼاؿی آنان
ػؿ ػؿگیـی ىای ممٱصانً ليیم وؼه انؼ ٌ شتی اف ٔـیٜ ٪ٱامی ػینی ػؿ میان ٤ـ ً٨ىای
وی ٌ ًٝلنی ایراػ ن٥ـت ٌ ةؼةینی کـػه انؼ .ممٱً تتٝیْ ٤ـ ً٨ای ػؿ ٌالیت ةامیان
ةصیخ یک مٍٍِ ٛميم ةا٨ی الت.
ؼكاةت های فیافی :میـاث ؿ٨اةت ىای لیالی کً ؿیىً آن ةً ذنگيای ػاظٱی ةـ میگـػػ،
شیینکً مراىؼین ٌ٤اػاؿ ةً اشقاب لیالی ٌاةمتً ةً ایـان ٌ پاکمتان ةاىم ػؿگیـ ذنگ
ةٍػنؼ تاجیـ من٥ی ةـ مصالت ایراػ کـػه الت .ةً گٍنۀ محاٯ ػؿگیـی ىای ممٱصانً فیاػی
ػؿ میان تنٙیم ىای شـکت الالمی (ةً ؿىربی آٌ ٦مصمنی) ،لافمان نرص(ةً ؿىربی
٨ـةانٝٱی ٜـ٤انی) ،وٍؿای ات٥ا ٧الالمی (ةً ؿىربی لیؼ ٜٱی ةيىتی) ٌ ،لپاه پالؼاؿان
الالمی (ةً ؿىربی مصمؼ اکربی) ػؿ مصالت وی ًٝنىین ةٍ ٍٛ٨پیٍلتً الت .چنؼین
ػؿگیـی ممٱصانً مىاةً میان تنٙیم ىای شقب الالمی (ةً ؿىربی شکمتیاؿ) ،ذمٝیت
الالمی (ةً ؿىربی ؿةانی) ٌ ،اتصاػ الالمی (ةً ؿىربی ؿلٍٯ لیا )٣ػؿ مصالت لنی نىین
ٌٰمٍاٰی ىای لی١ان ٌ کيمـػ نیق ؿط ػاػه الت .این ػؿگیـیىا کً ةاٜخ تٱ٥ات مٱکی ٌ
ا٤ـاػ ذنگرٍی ٔـ٤ین ػؿگیـی وؼ ،نيایتاً ةً شمالت انت٩اٳ ذٍیانً منتز گـػیؼه الت .ةا
ٌذٍػ ػٌٰت مصٱی ؿٌی این لاشات کنرتٌٯ ػاؿػ ،اما تا ىنٍف ىم گاه گاىی ذنگ ىای ؿط
میػىؼ کً ةا ػؿگیـی ىای ممٱصانً گؾوتً پیٍنؼ ػاؿػ.
مناؾعات مؽةىط ةه ؾمین :منافٜات فمین مٝمٍال ًًً منرـ ةً ظىٍنت میوٍػ معٌٍٍاً
میان ػٌ ٤امیٲ ٌ یا ىم ػٌ ٍ٨ٳ ػؿ مصٲ .اورتاک کننؼگان وامؿی اف منافٜات ؿا ةـومـػنؼ
کً ػؿ پیٍنؼ ةا ممٱً فمین ؿط ػاػه ٌ ةاٜخ مـگ ا٤ـاػ وؼه الت ٌ نیق ظأـ نىان
لاظتنؼ کً مناف ًٜةـ رس ممٱً آب ػؿ میان گـٌه ىای ىقاؿه ٌ تاذک م٩یم ػؿ ٌٰمٍاٰی
لی١ان تا ىنٍف منیصخ یک مّٝٲ ٜمؼه پا ةـذا ةا٨ی الت .اورتاک کننؼگان پیي ةینی
منٍػنؼ کً اگـ شکٍمت مـکقی این مّٝٲ ؿا شٲ نکنؼ وایؼ این مناف ًٜاف کنرتٌٯ ظاؿد
وٍػ .اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ػلتگاه ّ٨ایی ٤الؼ الت ٌ ؿٌنؼ ّ٨ایی ؿا
 18 252ذٍالی ،مـکق ةامیان
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ةً ىؼ ٣ةؼلت آٌؿػن ؿوٍه ىـ چً ةیىرت ٍٔالنی میلافنؼ ٌ ىیچگاه اف شاکمیت
٨انٍن ٌ شکٍمتؼاؿی ظٍب شامیت منیکننؼ .أاًٰ ؿٌنؼ ّ٨ایی ٌ ش٨ٍ٩ی ةاٜخ تنيىا ٌ
ػؿگیـیىا وؼه ٌ لتث میوٍػ کً ٤اٌٱً میان شکٍمت ٌ مـػٳ مصٲ ةیترش وٍػ.
گؽوه های مقلس غیؽكانىنی :ىنٍف ىم گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ػؿ ٌالیت ةامیان ٌذٍػ
ػاؿػ کً تيؼیؼی ةً امنیت پنؼاوتً میوٍنؼ .ةٍٕؿ ظاً ،اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی
یکاٌٰنگ ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً یک گـٌه ممٱض ٠یـ ٨انٍنی تصت ؿىربی شاذی یٍنن میةاوؼ
کً ةً الاك اػٜای آنان این گـٌه ممٱض ٠یـ ٨انٍنی اف اجـ ٜؼٳ مٍ٩٤یت ٌ کاؿایی ػلتگاه
ّ٨ایی ةـای ؿلیؼگی و٥ا ٌ ٣ػؿلت ةً یک مناف ًٜش٨ٍ٩ی ٜـُ انؼاٳ منٍػه الت.
اورتاک کننؼگان ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً ةّٝی اف گـٌه ىای ممٱض ٠یـ ٨انٍنی ةـ ٜٱیً شکٍمت
مصٱی ٨ـاؿ ػاؿنؼ ػؿ شاٰیکً وامؿی ػیگـی اف این گـٌهىا تٍلٖ ا٤ـاػ لیالی ٌ اّٜای
پاؿملان ةعأـ م٩اٌؼ وعٍی ظٍػ وان ػؿ ذـیان انتعاةات ،الت٥اػه میوٍنؼ.
عىامل ظؼگیؽی
تتعیضٔ :ت ٪گ٥تً ىای اورتاک کننؼگانٌ ،الیت ةامیان اف ذانث شکٍمت مـکقی ةؼلت
٤ـامٍوی لپـػه وؼه الت .یکنت اف ٜٱامی ػینی 253ا٘ياؿ منٍػ کً:

اورتاک کننؼگان اف ٌٰمٍاٰی یکاٌٰنگ ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً شکٍمت ػؿ کاؿ اظتٍاً
ةٍػذً اف تتٝیْ کاؿ میگیـػ 254.ػؿ یک ةصخ ػؿ مـکق ٌالیت ةامیان یکنت اف اورتاک
کننؼگان گ٥ت:
255

 253گـٌه متـکق ٌٰمٍاٰی لی١ان 16 ،ذٍن 2۱13
 254مىكعیت :ولقىالی یکاولنگ والیت ةامیان مىؼش 2013/06/06 :امرتاک کننعگان :فنان ٌ مـػان ،مٝٱامن
مکاتث ،ةقؿگان مصالتٜ ،ٱامی ػینی ،ػاني آمٍفان ،ػىا٨ین ،مکاتث تٍل ًٝمصالت (وٍؿا ىای انکىا ٣مصالت،
فنان ،وٍؿاىا ٌ نياػ ىا.
ٌٰ 255مٍاٰی :مـکق ةامیان .تاؿیغ 17 :اپـیٲ.2۱13 ،
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معاصله ارؿاب فیافی ظؼ امىؼ رکىمت :ػؿ اکرث ةصخ ىای متمـکق گـٌىی اورتاک
کننؼگان ةاالی مٍٍِ ٛمؼاظٱً اشقاب لیالی ػؿ امٍؿ شکٍمت ٌ ؿ٨اةت ىای نالامل ػؿ
ٌٰمٍاٰیىا ٌ مـکق ةامیان ٌصتت کـػنؼ .ةّٝی اف ممؤٰین ةً اشقاب لیالی ٌ کىٍؿ
ىای ظاؿذی پیٍنؼ ػاؿنؼ کً ةاٜخ ةـٌف ذانتؼاؿی ٌ ٤ماػ اػاؿی میوٍػ .ػؿ ش٩ی٩ت
ٝ٤اٰیت اشقاب لیالی ةعأـ تاله ةً کمث شامیت ،ػؿ میان مـػٳ ت٥ـ ً٨ایراػ منٍػه
الت .یکنت اف التاػان ػانىگاه تٍِیض ػاػ کً چـا چنین م٥کٍؿه ٌذٍػ ػاؿػ کً اشقاب
256
لیالی ػؿ تاؿیغ ذاؿی کىٍؿ ن٩ي من٥ی ؿا ةافی میکننؼ .ةـ الاك گ٥تً ىای ٌی

ػؿ مـکق ةامیان اورتاک کننؼگان ةً این ممٱً تٍا ٪٤منٍػنؼ

یکنت اف اىاٰی مصٲ گ٥ت:

258

وحىظ فؽهنگ معافیت اؾ مخاؾات و فلعان تعتیم كانىن :ػؿ ذـیان ةصخىا اکرثیت
اورتاک کننؼگان نگـانی وان ؿا ػؿ مٍؿػ ٩٤ؼان تٕتی٨ ٪انٍن٤ ،ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات،
ةی ٜؼاٰتی ٌ ٩٤ؼان ٜؼاٰت اذتامٜی اةـاف منٍػنؼ .یکنت اف ةقؿگان مصٲ اف ٌٰمٍاٰی کيمـػ
چنین گ٥ت:
256

ةصخ ىای
متمـکق گـٌىیٌٰ :مٍاٰی :مـکق ٌالیت ةامیان .تاؿیغ 17 :اپـیٲ .2۱13
 257ةصخ ىای متمـکق گـٌىیٌٰ :مٍاٰی :مـکق ٌالیت ةامیان .تاؿیغ 17 :اپـیٲ .2۱13
 258ةصخ ىای متمـکق گـٌىیٌٰ ،مٍاٰی ٌؿثٌ ،الیت ةامیان 22 ،ماه میلاٯ 2۱13
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259

ةـ الاك ا٘ياؿات اورتاک کننؼگان نياػ ىای ٜؼٰی ٌ ّ٨ایی کامالً ٤الؼ ةٍػه ٌ ػؿ ٤ماػ
اػاؿی ػظیٲ ىمتنؼ .ممٱً ٤ماػ اػاؿی تٍلٖ ىـ اورتاک کننؼه ةصخ ىای متمـکق
گـٌىی مٕـس ٌ ةـذمتً گـػیؼ ةىمٍٯ ویٍه ىای کً ػؿ آن ّ٨ایای ٜؼٰی یا شٲ نىؼه
ةا٨ی مانؼه ٌ یا اف ٔـ ٣لاؿنٍاٰی ٌ مصاکم ةـای مؼت ٍٔالنی ةتٍٝی ٪انؼاظتً وؼه
الت کً ةاٜخ ایراػ ةی اٜتامػی ٌ ٩٤ؼان ةاٌؿ مـػٳ نمتت ةً شکٍمت ٝ٤ٱی میوٍػ.
ىمچنان ّ٨ایای شٲ ناوؼه ةاٜخ ةـٌف منافٜات وعٍیٍ٨ ،می ٌ ٨تیٱٍی وؼه الت.
فقاظ اظاؼیٌ :ذٍػ ٤ماػ اػاؿی ػؿ ىـ ٜـًٌ ٌ ػؿ ىـ اػاؿه ػؿ ةین مـػٳ یک ّ٤ای ةی
اٜتامػی ٌ ةی ةاٌؿی ؿا ایراػ کـػه الت کً وایؼ ةً ٜنارص ِؼ ػٌٰتی این امکان ٌ
٤ـٌت ؿا ػاػه ةاوؼ کً ػؿ ةّٝی اف لاشات ٌالیت ةامیان چٍن ٌٰمٍاٰی کيمـػ ،لی١ان
ٌ ویرب ،کً ٜنارص ِؼ ػٌٰتی ػؿ این مصالت شٍّؿ ٝ٤اٯ ػاؿنؼ ،ةیىرت اف پیي ٝ٤اٯ
وٍنؼ .ةی ٜؼاٰتی ٌ ٤ماػ اػاؿی ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی منرـ ةً مصـٌمیت اف ش ٧ٍ٩مؼنی
وؼه الت .اورتاک کننؼگان اف شکٍمت مـکقی ةعأـ ٜؼٳ تٕتی٨ ٪انٍن انت٩اػ کـػنؼ.
٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ةىکٲ ةـذمتً ٌذٍػ ػاؿػ ،اشقاب لیالی ٜامٱین اٜامٯ ٠یـ
٨انٍنی ؿا شامیت میکننؼ ،شکٍمت ِٝی٥رت ٌ ٤الؼتـ اف آن الت کً آنان ؿا ةً ٜؼاٰت
ةکىانؼ .اورتاک کننؼگان ؿٌی ناتٍانی شکٍمت ػؿ کاؿ متاؿفه ةا ٤ماػ اػاؿی تاکیؼ منٍػه ٌ
نتٍػ شاکمیت ٨انٍن ؿا اف ٜٱٲ تؼٌاٳ ذنک ةـ ومـػنؼ.
فلؽ :ةیکاؿی ٌ ٜؼٳ انکىاٌ ٣الیت نیق اف ٜمؼه تـین مصـک ىای ػؿگیـی مصمٍب
میوٍػ .اف ؿٌف ایراػ شکٍمت ػیمٍکـاتیک مٍٍِ ٛانکىا ٣نامتٍافن ةاٜخ نگـانی مـػٳ
ٌ ممؤٰین ػٌٰتی ةٍػه الت .ةا ایراػ مـشٱً ػیمٍکـالی ٌ وامٲ وؼن ذام ًٝةین املٱٱی
ػؿ مٍٍِ ٛا١٤انمتان اىاٰی مصالت ةً آینؼه ةيرت ٌ انکىا ٣متٍافن ظٍوتین ةٍػنؼ ٌٰی
ػؿ نتیرً تتٝیْ ػؿ م٩اةٲ ٌالیت ةامیان ىیچ پـٌژہ انکىا٤ی ػؿ ٌالیت ةامیان آ٠اف نىؼ.

 259ةصخ ىای متمـکق گـٌىیٌٰ ،مٍاٰی کيمـػ ،اٌٯ لپتمرب 2۱13
 215مٍاشتً ىای تـتیث وؼه .مصمؼ ٌاػٜ ٧ٱی یاؿفاػه ،ؿئین کمیتً ٌالیتی ٌٱض ،مـکق ٌالیت ةامیان
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فلعان مقلکی ةىظن ظؼ رکىمت :لایـ مناة ٞتني ٌ ػؿگیـیىا کً مٍؿػ ةصخ ٨ـاؿ
گـ٤ت ٌ ،یا اف ٔـی ٪ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ىىتگانً ٌ ،یا اف ٔـی ٪لٍاٰنامً ىای
رسٌی ٌ مٍاشتً ىای تـتیث وؼه تىعیَ گـػیؼنؼ وامٲ ٩٤ؼان ممٱکی ةٍػن ػؿ
شکٍمتٜ ،ؼٳ تٕتی ٪ةـنامً اٌالس اػاؿات ٜامً ٌ ٜؼٳ مٍذٍػیت اٜتامػ مـػٳ مصٲ
ةاالی شکٍمت میوٍػ.

 .4تىىیه های مؽظم و نلنه ةؽای ىلس
ػؿ متاٳ ؿٌنؼ مىٍؿهىا اورتاک کننؼگان تٌٍیً ىای ٜمٍمی ؽیٲ ؿا ةً مٍ٩ؼ وامٲ لاظنت
شکٍمتٝ٤ ،اٰین ةین املٱٱی ٌ ذام ًٝمؼنی ةـای یک ػیاٍٰگ لافنؼه ةعأـ ؿلیؼگی ةً
ٜٱٲ الالی مناف ًٜػؿ ٌالیت ةامیان ،پیىنياػ منٍػنؼ:
تلىیت نیؽو های امنیتی افغان :ةیىرت اورتاک کننؼگان ةً این نٙـ ةٍػنؼ کً نیـٌ ىای مٱی
امنیتی ا١٤ان ةایؼ ةیىرت اف پیي شامیت وٍنؼ ،آمٍفه ةتیننؼ ٌ ةا لالسىا ٌ ميامت مٍؿػ
نیاف مريق گـػنؼ تا ةتٍاننؼ اف ظاک ٌ کىٍؿ ػ٤ا ٛمناینؼٌ .الیت ةامیان ،ةٍٕؿ ٌیژه ،نیافمنؼ
یک پایگاه اؿػٌی مٱی ا١٤ان ٌ وامؿی ةیىرت اف پٍٰین مٱی ا١٤ان الت تا ةتٍاننؼ امنیت ؿا
ػؿ ٌالیت تامین مناینؼ.
اتضاغ پالیقی های صاؼحی معلىل :اورتاک کننؼگان پیىنياػ منٍػنؼ کً نیاف الت تا
پاٰیمی ىای ظاؿذی مٍ٩ٝٯ ٌ منٕ٩ی وٍنؼ تا ةا ممایٲ ظاؿذی ةً گٍنۀ ای ػیپٱٍماتیک
ةـظٍؿػ ٌٍؿت گـ٤تً ٌ ةا کىٍؿ ىای ىممایً ةٍیژه پاکمتان تنيىا ػؿ ظًٍٍ ظٖ
ػیٍؿنؼ کاىي یا٤تً ٌ این مّٝٲ ةا پاکمتان شٲ گـػػ.
رامیت اؾ فؽاگیؽ ةىظن ؼونع ىلس و ميالزه :گ٥تگٍ ىای ٌٱض ةا ٔاٰتان ةایؼ تٍلٖ
ػانىمنؼان ،ا٤ـاػ مؾىتی ،گـٌه ىای ذٍانانٝ٤ ،اٰین ذام ًٝمؼنیٝ٤ ،اٰین ش ٧ٍ٩ةرش،
ٝ٤اٰین ش ٧ٍ٩فن ٌ ذام ًٝةین املٱٱی ٌٍؿت گیـػٔ .اٰتان ةایؼ مت٩اٜؼ لاظتً وٍنؼ تا ةً
ؿٌنؼ ٌٱض ةپیٍنؼنؼ ػؿ ٠یـ آن ةا الت٥اػه اف ٍ٨ا رسکٍب وٍنؼ .ػؿ ٌالیت ةامیان گ٥تگٍی
ٌٱض ةایؼ ةا اىاٰی ٌٰمٍاٰی تاًٰ ٌ ةـ٤ک ٌالیت ة١الن آ٠اف وٍػ تا اف نٍ٥ؽ ٜنارص ِؼ
ػٌٰت اف این ٌٰمٍاٰی ذٱٍگیـی ةٝمٲ آیؼ.
ؾنان ظؼ ؼونع ىلس :ػؿ ىـ نىمت ةصخ ىای متمـکق گـٌىی ،اورتاک
فهیم
کننؼگان ةـ تـٌیز ش ٧ٍ٩فنان ٌ ليیم لاظنت آنان ػؿ ؿٌنؼ ٌٱض ٌ لٍٕس ٜاٰی تٍمیم
گیـی ارصاؿ ػاوتنؼ" .ػؿ ىـ ؿٌنؼ ٌٱض ةً ش ٧ٍ٩ةرش ،ةٍیژه ش ٧ٍ٩فنان ،ةایؼ اشرتاٳ
گؾاوتً وٍػ ٌ ٜنارص ِؼ ػٌٰت ةایؼ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ؿا ٨تٍٯ ٌ ةً آن اشرتاٳ
٨ایٲ وٍنؼ٨ ".انٍن الالی ا١٤انمتان ةـای فنان ٌ مـػان ش ٧ٍ٩مماٌی ٨ایٲ الت.
"ش ٧ٍ٩فنان ٌ ش ٧ٍ٩ةىــ نتایؼ ٨ـةانی وٍػ ،ةً ش ٧ٍ٩ا٨ٱیتىا ةایؼ اشرتاٳ گؾاوتً
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وٍػٔ ".اٰتان (ةـاػؿان ناؿاِی) ةایؼ ٨انٍن الالی ا١٤انمتان ٌ لایـ اٌٍٯ ش ٧ٍ٩ةىــ ؿا
٨تٍٯ مناینؼ.
تؽوید رلىق ةنـؽ و راکمیت كانىن ةه هعف متاؼؾه ةا فقاظ اظاؼی و فؽهنگ معافیت
اؾ مخاؾات :اکرثیت اورتاک کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً تن٥یؾ ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ پایان ػاػن
ةً ٤ـىنگ مٝا٤یت اف مرافات ػؿ امـ آٌؿػن ٌٱض کمک منٍػه ٌ ىمچنان ػؿ میان متامی
گـٌه ىای ٍ٨می ٜؼاٰت مماٌی ٌ اشرتاٳ ةً اؿفه ىای الالمی ؿا تامین میمنایؼ .ةـای
شامیت اف ش ٧ٍ٩فنان کمپاین ىای اؿت٩ای لٕض آگاىی ػؿ این ظًٍٍ ؿاه انؼافی وٍػ.
تلىیت انکناف اكتياظی و احتامعی :انکىا ٣متٍافن ،ةؼٌن تتٝیْ .ذام ًٝةین املٱٱی
نتایؼ ممٱً انکىاٌ ٣الیت ةامیان ؿا ةؼلت ٤ـامٍوی ةمپاؿػ .ةایؼ ةـای ٌالیت ةامیان ٌ
لایـ ٌالیات ا١٤انمتان ةٍػذً انکىا٤ی یکمان ٌ ةـاةـ تعٍیَ گـػػ .ةً ٌِٝیت امنیتی
ؿاه ىای کً ٌالیت ةامیان ةا کاةٲ ؿا ٌٌٲ میمنایؼ ةایؼ ؿلیؼگی وٍػ .مٍٍِ ٛاؿت٩ای
لٕض آگاىی ػؿ مٍؿػ ٌٱض ٌ مٍاٰصً ٌ ٍ٨انین ا١٤انمتان ةایؼ ػؿ لٕض مصالت ٌٍؿت
گیـػ.
تعتیم ععالت انتلالی و اععای ىالریت ةینرت ةؽای والیت :اورتاک کننؼگان ،إٜای
ٌالشیت ةیىرت ؿا ةـای ٌالیت منصیخ ةيرتین ؿاه شٲ ةـای ٌٱض ٌ جتات ػؿ کىٍؿ
پیىنياػ کـػه ٌ ػؿ مٍؿػ یک لرتاتیژی مٱی کً ٜؼاٰت اذتامٜی ؿا ةـای متاٳ ا٨ىاؿ ذامًٝ
ػؿ نٙـ ػاوتً ةاوؼ تٌٍیً منٍػنؼ .اورتاک کننؼگان ظأـ نىان لاظتنؼ کً ٌشؼت مٱی،
إٜای ٌالشیتىا یتیىرت ةـای ٌاٰی ٌ ٜؼاٰت اذتامٜی اةقاؿی م٥یؼی ةـای ٌٱض ػٌامؼاؿ
211
ػؿ ا١٤انمتان ظٍاىنؼ ةٍػ.
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 .6معؽفی
این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ٤رشػه اف یا٤تً ىای کٱیؼی میةاوؼ کً ةـةنیاػ ػیؼ گاهىا ٌ
نگـانی ىای اورتاک کننؼه گان ایکً ػؿ متاشخ گـٌىی ،مٍاشتً ىای ان٥ـاػی ٌ رسٌ ی
ػیؼگاهىا ػؿ ٌالیت پنرىیـ اورتاک ٌؿفیؼه ةٍػنؼ تيیً گـیؼه الت ...این مىٍؿتىا ةً
ٜنٍان ةعىی اف مـشٱً  2ةـنامً گ٥تگٍ ىای مـػٳ ا١٤انمتان کً من ةٝؼ ػؿ این لنؼ
گ٥تگٍ نامیؼه میوٍػ ػؿ مٍؿػ ٌٱض ػؿ ٌالیت پنرىیـ انراٳ وؼه الت .ةـ نامً ای رس
تارسی ایکً تٍلٖ  11نياػ مؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ةـای
مىٍؿت ةا ةیىرت اف  45۱۱تن ا١٤انىا یٝاػی ػؿ رس تارس کىٍؿ ًٰ منٍٙؿ تيیً  34ن٩ىً
مصٱی ةـای ٌٱض – یک ن٩ىً ةـای ىـ ٌالیت ؿاه انؼافی گـػیؼ.
ػؿ ٌالیت پنرىیـ ػٌ ةصخ گـٌىی 5 ،مٍاشتً ان٥ـاػی ٌ  1۱رسٌی نٙـیات ةا مىاؿکت
 8۱تن مـػٳ مصٱی ؿاه انؼافی گـػیؼ .اورتاک کننؼگان اف ا٨ىاؿ معتٱ ٦اذتامٜی ٌ
لیالی کً وامٲ ةقؿگان مـػٳ ،مٝٱمین اٜم اف ؽکٍؿ ٌ اناث ،مناینؼگان لافمان ىای
ذٍانان ،مناینؼگان ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامی ػین ٌ ٍ٨مانؼانان الت ٪ذياػی ةٍػنؼ
این ن٩ىً ؿاه مصٱی ةـای ٌٱض اؿاػه ػاؿػ ،تا شؼی کً ممکن ةاوؼ ،اؿفیاةی ذامٝی اف
اٌِا ٌ ٛونالایی ؿاه شٲ ىای ٜمٱی ٌ منالث ؿا اؿائً ػىؼ تا ةـای آٌؿػن ٌٱض ٌ جتات
ػایمی ػؿ ٌالیت پنرىیـ کمک کنؼ.

 .2معؽفی والیت :وضعیت حغؽافیائی ،تؽکیث حمعیت و فاصتاؼ فیافی
ػؿه پنرىیـ ػؿ  12۱کیٱٍمرتی وامٯ کاةٲ ةا مماشت  6645کیٱٍمرت مـة ٞػؿ نقػیک لٱمٱً
کٍه ىای ىنؼٌکي مٍٝ٨یت ػاؿػ .این ٌالیت ةا ػاونت چياؿ ٌٰمٍاٰی کً اف شًٍ اٌٯ اٰی
شًٍ چياؿٳ ٨ت ًال ةعىی اف ٌالیت پـٌان ةٍػ تا ةاآلظـه ػؿ لاٯ  2۱۱4ػٌٰت ٤یٍٱً کـػ کً
این ػؿه ؿا منصیخ ٌالیت ػؿذً لً میونالؼٝ٤ .الً این ٌالیت ػاؿای ٌٰ 7مٍاٰی ةٍػه کً
مـکق آن ةافاؿک ،شًٍ اٌٯ (ٌٰمٍاٰی ىای ػؿذً اٌٯ ةا مـکق اػاؿی این ٌٰمٍاٰی کً ظینز
میةاوؼ) ،ؿظً (ٌٰمٍاٰی ػؿذً ػٌٳ ةا مـکق اػاؿی آن ،وٍت) ،آناةً (ٌٰمٍاٰی ػؿذً ػٌٳ ةا
مـکق اػاؿی آن ،آناةً) ،ػؿه (ٌٰمٍاٰی ػؿذً ػٌٳ ةا مـکق اػاؿی آن ،کـامان) ،پـیان (ٌٰمٍاٰی
ػؿذً ػٌٳ ةا مـکق اػاؿی آن ،نٍػانک) ٌ ،وتٲ (ٌٰمٍاٰی ػؿذً لٍٳ ةا مـکق اػاؿی آن ،ػاالن
لنگ) میةاوؼ .ػؿ اٌایٲ  ،2۱12یک ٌٰمٍاٰی ذؼیؼ ،آةىاؿ اف ٌٰمٍاٰی ػؿه ذؼا وؼ تا
ظؼمات ػٌٰتی (ٜمؼتاً ٌصت ٌ تٝٱیم ٌ تـةیً) ؿا ةـای ذمٝیت ىای ػٌؿ ٌٰمٍاٰی ػؿه ةا
آن کً تا ىنٍف ةٍٍؿت کامٲ ٝ٤اٯ نگـػیؼه ،تٍل ًٝػىؼ.
ٌالیت پنرىیـ اف ٰصاٗ تاؿیعی ةا شقب لیالی ذمٝیت الالمی ٌ نيّت م٩اٌمت
وٍؿای نٙاؿ ،اشمؼ واه ممٍٝػ ،چً ػؿ فمان مؼاظٱً اتصاػ وٍؿٌی – کً  5۱۱تانک
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وٍؿٌی ٌٰمٍاٰی ؿظً ؿا ػؿ فمان ذياػ مصارصه کـػه ةٍػ ٌ چً ػؿ فمان ٔاٰتان ػؿ لاٯ
ىای  2۱۱1 -1996پیٍنؼ ػاؿػ .ةً ىمین گٍنً ،این ٌالیت ترـةً ذنگ ىای وؼیؼ ٌ
مصؼٌػیتىا ؿا ػاؿا میةاوؼ کً مـػٳ این ٌالیت مرتٍؿ وؼنؼ تا این ػؿه ؿا چنؼین ةاؿ
تعٱیً ٌ ةـظی اف مـػٳ آن ػؿ ظاؿد یا ػؿ ٌالیات ػیگـ الکان پؾیـ گـػنؼ.
پنرىیـ اف ٰصاٗ تـکیث ٍ٨می تاذیک تتاؿ ةٍػه ٌ اف ٰصاٗ تاؿیعی ةا ٔاٰتان معاٰ٥ت
ػاؿػ ،ةا آن کً ىیچ وٍؿوگـی مصٱی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ نؼاؿػ ،تصـکات ٜنارص ِؼ
ػٌٰتی اف ٌالیات ىمرٍاؿ نٍؿلتان ٌ لایـ ٌالیات ماننؼ ة١الن ٌ کاپیما منصیخ نگـانی
اٌٱی ةـای م٩امات ػٌٰتی ةا٨ی مانؼه التٝ٤ .اٰیت ىای مـتتٖ ةا وٍؿوگـی ػؿ
نٍؿلتان ىم ةاالی پنرىیـ کً یک ٌالیت مياذـ پؾیـ میةاوؼ ٌ این مياذـین اف اجـ
ظىٍنتىا ٤ـاؿ کـػه ٌ ةً این ٌالیت مياذـت میکننؼ ،تإجیـ ػاوتً التٜ .ؼٳ ٜالً٨
ٍ٨مانؼانان ذياػی ،منصٲ وؼن آنان تٍلٖ پـٌلً مٱکی لافی ،ظٱ ٞلالس ٌ اػ٠اٳ مرؼػ
( ٌ )DDRنؼاػن و١ٲ ةـای این ٜؼه ا٤ـاػ ؿا م٩امات منصیخ منت ٞةاٍٰ٩ه ةی جتاتی
212
میػاننؼ.

 .9تخؿیه و تزلیل حنگ :انىاع و عىامل حنگ
انىاع حنگ :ةاونؼگان مصٲ ػؿ ٌالیت پنرىیـ ةا ا٤تعاؿ اػٜا کـػنؼ کً ػؿ شاٯ شارض
ىیچ ذنگی ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ نؼاؿػ .اٌِأٍ ٛؿی کً آنىا اػٜا ػاؿنؼ کامالً ةا 5
ٌالیات منأ ٪مـکقی ٤ـ ٧ػاؿػ .آنىا پنز ػٰیٲ ٜمؼه ؿا ةـای این کً چـا ٌالیت پنرىیـ
امن تـین ٌالیت ػؿ منأ ٪مـکقی الت ،ؽکـ کـػنؼ :ػٰیٲ اٌٯ ،مٍٝ٨یت ذ١ـا٤یایی این
ٌالیت میةاوؼ؛ پنرىیـ تٍلٖ کٍه ىای مـت ٞ٥اشأً گـػیؼه ةناةـاین اف ٔـٌ ٣الیات
ػیگـ ةً ذق ٌالیت پـٌان کً ػؿٌافه پنرىیـ نامیؼه میوٍػ ٠یـ ٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ.
ػٰیٲ ػٌٳ ،تاؿیغ ذياػ پنرىیـ میةاوؼ کً مـػٳ این ٌالیت ؿا ةا ىم متصؼ لاظتً الت.
آنىا ا٘ياؿ ػاوتنؼ کً پنرىیـ ،ةـای مؼت ىا 14 ،لاٯ مـکق ذياػ ٜٱیً نیـٌ ىای وٍؿٌی
ٌ ػٌٰت مـکقی ػؿ کاةٲ ةٍػ کً این مؼت کً ةا  5لاٯ م٩اٌمت ٜٱیً ٔاٰتان ىمـاه
گـػیؼه ٌ ةاٜخ گـػیؼ مـػٳ این ٌالیت ةاىم ٍ٨یاً متصؼ گـػنؼ.
مٝٱمی اف ٔت ً٩اناث کً ػؿ گ٥تگٍ ىای مـػمی اورتاک کـػه ةٍػ گ٥ت:

 212یٍناما ،مٝـ٤ی ٌالیت پنرىیـ ،اپـیٲ 2513
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لٍمین ػٰیٲ مـةٍٓ ةً مٱیت میوٍػ؛ متاٳ ةاونؼگان ٌالیت پنرىیـ متٝٱ ٪ةً ٍ٨ٳ
تاذک میةاوؼ .یک ةقؿگ ٍ٨می ا٘ياؿ ػاوت:

ػؿ رستارس مىٍؿتىا مـػٳ ةً نگـانی ىای ٝ٤ٱی ٌ نگـانی ىای آینؼه اواؿه کـػنؼ.
نگـانی ىای ٝ٤ٱی مـػٳ:
ػؿ ذـیان ةصخ ىای گـٌىی ،اورتاک کننؼگان ؿٌی لً نگـانی کً میتٍانؼ ػؿ این ٌالیت
لتث ذنگ وٍػ ،اواؿه کـػنؼ:
٤ ماػ ٌ ِ ٦ٝشکٍمت مصٱی؛
ٜ ؼٳ تٍذً شکٍمت مـکقی کً منتز ةً ةـٌف پاٰیمی تتٝیْ آمیق گـػیؼه؛ ٌ
٩٤ ؼان پـٌژہ ىای تٍلٍٝی کً منتز ةً ةٱنؼ ؿ٤نت نـط ةیکاؿی گـػیؼه.
فقاظ و رکىمتعاؼی ضعیف :مـػٳ مصٲ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ٌ ٜمٱکـػ ِٝی ٦م٩امات ػٌٰتی
وکایت کـػنؼ .آنىا ةـ م٩امات اتياٳ ٌاؿػ کـػنؼ کً ةً مٝیاؿ ىای فنؼگی مـػٳ مصٲ
تٍذً منیکننؼ .ػٌٰتٍٔ ،ؿی کً آنىا اتياٳ ٌاؿػ کـػنؼ میتٍانمت کاؿ ىای فیاػ ؿا ةً
ظأـ ةيتٍػ رشایٖ فنؼگی مـػٳ ٘ـ ٣این ىمً لاٯىا انراٳ میػاػ.
یک ٝ٤اٯ ذامم ًٝمؼنی تؾکـ ػاػ:
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مـػٳ اتياٳ ٌاؿػ کـػنؼ کً م٩امات آٍٰػه ةً ٤ماػ ػؿ این ٌالیت اف ٔـ ٣ةـظی اف م٩امات
نیـٌمنؼ ػؿ لٕض مـکق ٌالیت کاةٲ شامیت میوٍنؼ .این گٍنً پىتیتانی ،ةاٜخ ا٤قایي
٤ماػ میگـػػ.
یک ةقؿگ مصٱی اػٜا کـػ:

یک ٝ٤اٯ ذام ًٝمؼنی ا٘ياؿ ػاوت کً:

ععم تىحه ظولت مؽکؿی :اکرثیت اورتاک کننؼگان اػٜا ػاؿنؼ کً ػٌٰت مـکقی ةً ٌالیت
پنرىیـ تٍذً کا٤ی نؼاؿػ.
یک ٍ٨مانؼان الت ٪ذياػی ا٘ياؿ ػاوت:

یکی ػیگـ اف کاؿمنؼان ػٌٰت اواؿه کـػ کً:

مـػٳ ٍ٨یاً ةاٌؿمنؼنؼ کً آنىا "٨ـةانیان ٌٱض" ىمتنؼ .آنىا اػٜا میکننؼ کً ٌِٝیت آؿاٳ
پنرىیـ ،لتث وؼه تا ذام ًٝةین املٱٱی پـٌژہ ىای تٍلٍٝی ٌ اوت١اٯ کا٤ی ؿا ةـای این
ٌالیت ٤ـاىم نمافػ.
یک ةقؿگ ٍ٨می ا٘ياؿ ػاوت کً:
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فلعان پؽوژہ های تىفعىی و امتغال :اورتاک کننؼگان نگـانی وان ؿا ػؿ مٍؿػ ةیکاؿی ػؿ
پنرىیـ ةً ٌیژه ػؿ اؿتتآ ةا فنان مٕـس کـػنؼ 2۱ .لاٯ ذنگ ػؿ ٌالیت پنرىیـ 4۱۱۱
ةیٍه کً ػؿ ذمترٍی اوت١اٯ انؼ ،ةً ذا گؾاوتً الت؛ ةـ ٜالٌه ذٍانان نیاف ةً کاؿ ػاؿنؼ.
آنىا اػٜا کـػنؼ کً اکرثیت ذٍانان ،این ٌالیت ؿا ةـای ػؿیا٤ت ٤ـٌت ىای و١ٱی ةً
ٍ٨ؼ کاةٲ تـک کـػه انؼ؛ ةا آنکً مناةٝی ماننؼ مٝاػن ،اشراؿ ٨یمتی ٌ آب ػؿ این ٌالیت
ٌذٍػ ػاؿػ ،مـػٳ ػؿ مٍؿػ ٩٤ؼان پـٌژہ ىای تٍلٍٝی ٌ تٕتی ٪آن ػؿ این ٌالیت وکایت
ػاؿنؼ.
یک  ٍّٜذام ًٝمؼنی اف ٔت ً٩اناث گ٥ت کً:

ٍّٜی اف ٜٱام ا٘ياؿ ػاوت کً:
یک ٍ٨مانؼان الت ٪ذياػی ا٘ياؿ ػاوت کً:

ةـٜالٌه ،تٝؼاػ فیاػ مراىؼین کً لالس ىای ظٍػ ؿا ةً ةـنامً ػی ػی آؿ تصٍیٲ ػاػنؼ
ةیکاؿ ةٍػه ٌ ػؿ مٍؿػ ٜؼٳ ىمکاؿی ػٌٰت وکایت میمناینؼ.
یک ٍ٨مانؼان الت ٪ذياػی ؿٌی ممایٲ آتی چنین تإکیؼ میٌؿفػ:
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ػؿ این فمینً یک ٍ٨مانؼان ػیگـ الت ٪ذياػی گ٥ت کً:

نگؽانی های مؽظم اؾ آینعه :ذؼا اف ممایٱی کً ػؿ  ٧ٍ٤تؾکـ یا٤ت ،مـػٳ پنرىیـ نگـانی
ىای ػیگـی کً الم آن ؿا "نگـانی ىای آینؼه" میتٍان گؾاوت ،مٕـس کـػنؼ:
(٤ )1ـامٍوی ٌ تـک ؿىربان مراىؼین اف ٔـ ٣ػٌٰت ٌ ذام ًٝةین املٱٱی؛
( )2مناف ًٜةین اٰصقةی مراىؼین.
٤ـامٍوی ؿىربان مراىؼین منتز ةً ناؿِایتی ٌ مإیٍلیت گـػیؼه الت:

مناف ًٜةین اٰصقةی مراىؼین :مـػٳ گ٥تنؼ کً تني ىای ػؿ شاٯ ا٤قایي ةین ػلتً ىای
معتٱ ٦نعتگان مراىؼین ػؿ کاةٲ ٌذٍػ ػاؿػ کً ؿىربان مراىؼین پنرىیـ ػؿ آن ػظیٲ
میةاونؼ .مـػٳ ؿٌی این ن٥ا ٧ا٘ياؿ نگـانی منٍػنؼ ٌ ىـاك ػاؿنؼ کً ػٍٜی نعتگان
مراىؼین ػؿ کاةٲ ممکن منتز ةً ایراػ ت٥ـ ٌ ً٨تني ػؿ ٌالیت پنرىیـ گـػػ.
لً نگـانی ٜمؼه ٌذٍػ ػاؿػ )1( :شکٍمت مصٱی ( )2شکٍمت مـکقی ٌ ( )3ؿىربان
لیالی پنرىیـ:
 .1رکىمت مزلی :مـػٳ ػؿ مٍؿػ ٤ماػ ٌ اذـاات ِٝی ٦م٩امات شکٍمتی وکایت
ػاوتنؼ.
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یک ةقؿگ ٍ٨می گ٥ت کً:

 .2رکىمت مؽکؿی :اکرثیت اورتاک کننؼگان ػٌٰت مـکقی ؿا ةً "تتٝیْ" متيم میکـػنؼ.
ٍ٨مانؼانان الت ٪ذياػی ا٘ياؿ ػاوتنؼ:

 .3ؼهربان فیافی پنخنیؽ مـػٳ گ٥تنؼ کً تني ىای ػؿ شاٯ ا٤قایىی ةین ػلتً ىای
معتٱ ٦نعتگان مراىؼین ػؿ کاةٲ ٌذٍػ ػاؿػ کً ؿىربان مراىؼین پنرىیـ ػؿ آن ػظیٲ
میةاوؼ .مـػٳ ؿٌی این ن٥ا ٧ا٘ياؿ نگـانی منٍػنؼ ٌ ىـاك ػاؿنؼ کً این ػٍٜی نعتگان
مراىؼین ػؿ کاةٲ ممکن منتز ةً ایراػ ت٥ـ ٌ ً٨تني ػؿ ٌالیت پنرىیـ نیق گـػػ.
یک ٍ٨مانؼان الت ٪ذياػی گ٥ت:

 .4نلنه ؼاه ةؽای ىلس:
ػؿ رستارس ةصخ ىای گـٌىی ،مٍاشتًىا ٌ ؿٌنؼ رسٌی نٙـیات ،مـػٳ پنرىیـ ل٥اؿوات
آتی ؿا ةـای تإمین جتاتٌ ،ٱض ػٌامؼاؿ ٌ آینؼه ةيرت ةـای مـػٳ پنرىیـمٕـس کـػنؼ .آنىا
ةاالی ػٌ مٍٍِ ٛميم متـکق کـػنؼ:
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( )1اٌالس شکٍمت مصٱی؛ ٌ
( )2ؿلیؼگی ةً ةـنامً ىای تٍلٍٝی ٌ ا٨تٍاػی ػؿ این ٌالیت ٌ تٍذً ٌیژه ةً این ٌالیت
کً تا ةً شاٯ ةؼلت ٤ـامٍوی لپـػه وؼه الت.
 .1اىالذ رکىمت مزلی :مـػٳ ةاٌؿمنؼنؼ کً م٩ـؿی اکرثیت م٩امات ٌالیتی ةً الاك
وایمتگی نً ،ةٱکً ةـ الاك ؿٌاةٖ وعٍی التٍاؿ میةاوؼ .یک ةقؿگ مصٱی گ٥ت کً:

آنىا ىمچنان ؿٌی رضٌؿت اٌالشات اػاؿی ٌ ةـنامً ىای اؿت٩ای ٘ـ٤یت م٩امات تإکیؼ
ٌؿفیؼنؼ.
ذٍانی اف ذام ًٝمؼنی گ٥ت کً:

.2مالرظات ظؼ مىؼظ ةؽنامه های تىفعىی و اكتياظی ظؼ این والیت :مناة ٞرسواؿی
ماننؼ مٝاػن ،اشراؿ ٨یمتی ٌ آب ػؿ پنرىیـ مٍذٍػ الت ٌ مـػٳ ظٍاىان رسمایً گؾاؿی
ػؿ این فمینًىا میةاونؼ.

 .5پیننهاظات مؽظم:
( )1اٌالشات اػاؿی ػؿ شکٍمت مصٱی ةـ الاك وایمتگی اٜامٯ گـػػ تا اف ظٍیي
ظٍؿی ٌ ٍ٨ٳ پـلتی ذٱٍگیـی وؼه ةاوؼ؛ ( )2متاؿفه ٜٱیً ٤ماػ؛ (ٝ٤ )3اٰیت ىای
آمٍفوی اؿت٩ای ٘ـ٤یت؛ ( )4رسمایً گؾاؿی منالث ؿٌی پـٌژہ ىای تٍلٍٝی؛ ( )5ایراػ
٤ـٌت ىای التعؼاٳ ٌ ٤ـاىم آٌؿی شامیت ةـای آلیث ػیؼه تـین ٨رش مـػٳ ،ةیٍه فنان،
مٝیٍةین ،ذٍانان ٌ مـػٳ الت ٪ذياػی ٌالیت پنرىیـ.
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 .1معؽفی
ػٌؿ ػٌٳ گ٥تگٍ ةا مـػٳ پیـامٍن ٌٱض ٌامنیت ،مبنٍٙؿ ذم ٞآٌؿی نٙـات ا٤ـاػ ٜاػی اٜم
اف فن ٌمـػ ؿاه انؼافی وؼه الت .این ن٩ىً ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی،
ؿاذ ٞمبٍٍِٜاتی الت کً ػؿذـیان گ٥تگٍ ةا تٝؼاػ شؼٌػ  2۱۱تن اف ويـٌنؼان ٜاػی
ا١٤انمتان ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ةؼلت آمؼه الت( .ةصخ ىای گـٌىی  6ذٱمً ،مٍاشتً
ةا  1۱تن ٌ ذم ٞآٌؿی نٙـیات اف ٔـی ٪رسٌی ةا 21تن) .رشکت کننؼه گان این گ٥تگٍ
وامٲ ا٨ىاؿ گٍناگٍن ذام ًٝاف ٌٰمٍاٰی ىای معتٱ ٦نٙیـ کاؿمنؼان لکتٍؿ مٱکی،
ةقؿگان ٍ٨می ،مٝٱمین مکاتث ،مناینؼه ىای ذام ًٝمؼنیٜ ،ٱامء ػینی ،ا٤ـاػ ػاؿای
مٝٱٍٰیت ٌ ٍٜػت کننؼگان ةً ومٍٯ منأ ٪کرـان ،میـامٍؿ ٌ کیتی میوٍنؼ.
این ن٩ىً ؿاه ٌالیتی ةـای ٌٱض ظالًٌ یا٤تً ىای کٱیؼی ٌ مٍٍِٜاتیمت کً تٍلٖ ويـ
ٌنؼان ػایکنؼی ةً شیخ ةـظی اف ةـنامً مـشٱً ػٌٳ گ٥تگٍی مـػٳ ا١٤انمتان پیـامٍن
ٌٱض کً من ةٝؼ " گ٥تگٍی مـػٳ نامیؼه میوٍػ" یک ةـنامً رس تا رسی مٱی کً تٍلٖ
 11نياػ ٌ وتکًىای ذام ًٝمؼنی ٌ کمیمیٍن ممت٩ٲ ش ٧ٍ٩ةىــ ا١٤انمتان ػؿ
مىٍؿت ةا ةیي اف  45۱۱تن ا١٤انىا ی ٜاػی ػؿ رستارس کىٍؿ ةا تيیً  34ن٩ىً ٌٱض
ةـای ىـ ٌالیت ا١٤انمتان تيیً گـػیؼه الت.
این ن٩ىً ةً ىؼ ٣ترقیً ٌ تصٱیٲ ذامٍٜ ٞامٲ مصٱی ةـظٍؿػىا (منافٜات) ٌ ونالایی ؿاه
شٲ منالث ٌ ٜمٱی کً ممؼ ٌٱض پایؼاؿ ٌ جتات ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ةاوؼ ،تيیً وؼه الت.

 .2ظوؼمنای والیت
ٌالیت ػایکنؼی ذقء فٌن مـت ٞ٥مـکقی (لنرتٯ ىایٱنؼ) مـةٍٓ ةً ىقاؿه ذات الت کً
ٜمؼتا ىقاؿه ىای وی ًٝػؿ آن لکٍنت ػاؿنؼ٨ .تال ٌالیت ػایکنؼی ةعىی اف ٌالیت
اؿفگان ةٍػ ،نٙـ ةً ظٍالت مـػٳ ىقاؿه ةً تاؿیغ  2۱ذٍالی  2۱۱4ةً اجـ ٤ـمان ؿئین
ذميٍؿ کـفی ةً ػؿذً ٌالیت اؿت٩اء یا٤ت .ظٍالت ىای مـػٳ ناوی اف میقان ذمٝیت ةاال
ٌٜؼٳ ػلرتلی آنيا ةعأـ ناامنی ٌظىٍنت ىای نژاػی ةً تـینکٍت ،مـکق ٌالیت اؿفگان
ةٍػٌ .الیت ػایکنؼی ةا پنز ٌالیت کىٍؿ مـفىای مىرتک ػاؿػ کً ٜتاؿت انؼ افٌ :الیت
ىای ٠قنی ،اؿفگان ،ىٱمنؼٍ٠ ،ؿ ٌةامیانٌ .الیت ػایکنؼی ػاؿای ىىت ٌٰمٍاٰی میتاوؼ
کً ٜتاؿت انؼ اف :نیٱی ،ويـلتان ،میـامٍؿ ،اورتٰی ،لنگ تعت ٌةنؼؿ،ظؼیـ ،کرـان ٌ
کیتیٌ .الیت ػایکنؼی ت٩ـیتا ػاؿای مماشت  175۱1کیٱٍمرت مـةٌ ٞػؿ شؼٌػ  %3ظاک
ا١٤انمتان ؿا تىکیٲ میػىؼ.
ػایکنؼی ةا ػاونت آب ٌ ىٍای ناگٍاؿ ظٍػ مٝـٌ ٣الت .ػؿ فممتان ةمیاؿی ن٩آ ٠یـ
٨اةٲ ػلرتك میةاوؼ کً مـػٳ این ٌالیت ؿا ةا ٜؼٳ أمینان اف مٍاػ ظٍؿاکی مٍاذً

524

نلنه ىلس واليت ظايونعي

گفتگىی مؽظم افغانقتان پیؽامىن ىلس

میلافػ .ةنا ةـ ػٌؿ ػلت ةٍػنٍٜ ،اؿُ اؿاِی ٌ رشایٖ لعت ذٍی این ٌالیت اف ذنتً
ظٕـات ةرشی ػؿ متاٳ ذـیان لاٯ آلیث پؾیـ میةاوؼ .اػاؿه ٌالیتی ةا ٩٤ؼان ٘ـ٤یت ٌ
مناة ٞػچاؿ الت.
منأ ٪نا امن ػؿ این ٌالیت ٌذٍػ ػاؿػ اما میقان آن نمتت ةً لایـ ٌالیات کىٍؿ کمرت
میةاوؼ.ةً ظًٍٍ ةعي رش٨ی ٌٰمٍاٰی میـامٍؿ ٌ ةعي ذنٍةی ٌالیت ػایکنؼی نا امن
انؼ .لاشات متؾکـه تٍلٖ ٜنارصی اف لمت ٌالیت اؿفگان ٌ ىٱمنؼ ةً ٌیژه ٔاٰتان ایکً
ػاؿای ةـنامً لیالی انؼ ٌ مصالت ةافؿلی ٠یـ ٨انٍنی ؿا ػؿ ممیـ واىـاه تٍآٳ ةا انمؼاػ
ىای مٍ٨تی این واىـاه ةـای ذٱٍگیـی افػلت ؿلی ةً ةافاؿ مٍاػ ٠ؾایی کنؼىاؿ ٌ فٌن
ذنٍب ایراػ میکننؼ تصت شمٱً ٨ـاؿ ػاوتً التِ .من ٩٤ؼان کنرتٌٯ ػٌٰت ةـ ةعي
ىای ذنٍةی این ٌالیت٤ ،ىاؿىا ی ؿٌف ا٤قٌن ةـ مناة ٞاػاؿی ٌالیتی کرـان ٌ گیقاب ؿا
نیق ةاؿ آٌؿػه الت.
ىنٍف کؼاٳ آماؿ مىعَ اف میقان ذمٝیت ٌالیت ػایکنؼی ٌذٍػ نؼاؿػ اما آماؿ ت٩ـیتی
کً اف لٍی ةقؿگان ٍ٨می ،وٍؿای ٌالیتی ٌم٩امات ٌالیت اؿائً وؼه ةین  65۱۱۱۱تا
 7۱۱۱۱۱میتاوؼ .ةٱصاٗ نژاػی لاکنین ٌالیت ػایکنؼی ٜتاؿت انؼ اف %9۱ :ىقاؿه%5،
ةٱٍچ %3 ،لیؼ ٌ  %2پىتٍن .ىـ افگاىی ةـظٍؿػ ىای منٍٕ٩ی ٌٍ٨می ػؿ ذنٍب ٌالیت
ػایکنؼی (کرـان) ةً شامیت مـػمی کً گـایي ةً ٔاٰتان ػاؿنؼ اف مٍٝ٨یت ىٱمنؼ ٌ
اؿفگان ةٍ ٍٛ٨میپیٍنؼػ .ةٱصاٗ ذمٝیتٌٰ ،مٍاٰی میـامٍؿ ةقؿکرتین ٌٰمٍای ػایکنؼی
میتاوؼ ( %99.3 ٌ )16.4ذمٝیت ػایکنؼی ػؿ ػىات فنؼگی میکننؼ.

 .3تخؿیه تزلیل مناؾعات وعىامل آن
ػؿ ذـیان وي ةصخ گـٌىی ممت٩یم ةامـػٳ ،مٍاشتً ةا  1۱تن ٌ رسٌی نٙـیات ةا21
تن کً ذمٝا شؼٌػ  2۱۱ن٥ـ افمتاٳ ا٨ىاؿ مـػٳ ٌ ن٩آ معتٱٌ ٦الیت ػایکنؼی ؿا ػؿ ةـ
میگیـنؼ ٌاِض وؼ ،کً ٌالیت ػایکنؼی متإجـ اف ایراػ نا امنی اف مـف ىای ٌالیت ىای
ىمرٍاؿ ٌناػیؼه گـ٤نت شکٍمت مـکقی میتاوؼٜ .ٱیـ٠م نقاٜيا ٌةـظٍؿػىا ،ىمچنان مـػٳ
اف ٌؿٌػ کٍچیيا٤ ،ماػ اػاؿیٜ ،ؼٳ انکىا ٣متٍافن ،شٍّؿ گـٌىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی،
ؿ٨اةت ىای لیالی ،مىکالت ىای مما٤ـتی ةً کاةٲ ةً ػٰیٲ ناامنی ػؿ ممیـ ؿاه میتاوؼ.
انىاع ةؽصىؼظها (نؿاعها)
ةؽصىؼظ های مقلزانه ةین عنارص مضالف ظولت ونیؽوهای امنیتی افغانٌ :الیت
ػایکنؼی مـف مىرتک ٍٔالنی ةاٌالیت ىای ٠قنی ،ىٱمنؼ ٌ اؿفگان ػاؿػ ،کً ٜمؼتا لاشات
مـفی کامال ٌ٨مامً تصت کنرتٌٯ نیـٌىای معاٰ ٦ػٌٰت (ٔاٰتان) ٨ـاؿػاؿنؼ کً ػلت ةً
شمالت ممٱصانً ةاالی ػایکنؼی میقنؼ ٌ ٌِٝیت امنیتی ؿا ناامن میلافنؼٜ .مؼتاً
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نیـٌىای معاٰ ٦ػٌٰت شٍّؿ گمرتػه ٌٝ٤اٯ ػؿ ٌٰمٍاٰیيای چاؿچینً ٌ گیقاب ٌالیت
اؿفگانٌٰ ،مٍاٰی ةا٠ـان ٌالیت ىٱمنؼ ٌٌٰمٍاٰی اذـلتان ٌالیت ٠قنی ػاؿنؼ کً اف این
ن٩آ ةً ٌٰمٍاٰیيای کرـان ،ظؼیـٌ میـامٍؿ ٌالیت ػایکنؼی ػلت ةً شمالت ممٱصانً
ٜٱیً ٌٰمٍاٰیيا ٌ ذالافی مٍاػ ان٥راؿی تٝتیً وؼه ػؿ ممیـ ؿاىای مٍاٌالتی میقننؼ ٌ
ةٝؼ اف ٝ٤اٰیتيای تعـیتی ةؼٌن کٍچکرتین ٌاکني اف لٍی م٩امات ٌالیت ىای ٠قنی،
اؿفگان ٌ ىٱمنؼ ةً پناگاه امن ظٍػ ةـ میگـػنؼ .متاٳ ؿاه ىای مٍاٌالتی کً ػایکنؼی ؿا ةً
اؿفگان ٌ ىٱمنؼ ٌٌٲ میکننؼ تصت کنرتٌٯ ٔاٰتان الت .ػؿ فمان ٔاٰتان ةً ممؼٌػ
منٍػن ؿاه ىای مٍاٌالتی ةً ؿٌی ةاونؼه گان ػایکنؼی متاػؿت میٌؿفنؼ ٌ اف مٍتـىا
مـػٳ ٜاػی ةٝنٍان ٜامٲ ٤ىاؿ ماٰیات اظؾ میمناینؼ تا ةً اىؼا ٣ظٍػ ػلت یاةنؼ.
رشکت کننؼه کان ػؿ گ٥تگٍ اف ممؼٌػ منٍػن ؿاه ىای مٍاٌالتی ٌٰمٍاٰی کیتی ٌکرـان
ظربػاػنؼ کً ةمٍی ٌالیت ىای ٨نؼىاؿ ٌاؿفگان منتيی میىٍنؼ کً ةاؿىا اف لٍی ٔاٰتان
ةً ؿٌی مـػٳ ممؼٌػ وؼه الت .ػؿ لاٯ ٔ 2۱13اٰتان اف مـػٳ ٌٰمٍاٰی کرـان ظٍالت
ةیـٔ ٧اٰتان ؿا ةً اىتقاف ػؿ آٌؿػ ٌ ةصٍّؿ نیـٌىای ا١٤ان ظامتً ػىنؼ.
یک ٜامل ػینی یاػآٌؿػ وؼ:

ػٌکانؼاؿ:

مناؾعات ةین ةامنعه گان مزل و کىچی ظؼكتال علفچؽها :منافٜات ػؿؿاةًٕ ةا ٜٱ٥چـىا
(چـاگاه ىا) ةین ةاونؼه گان مصٲ ٌ کٍچی تاؿیغ ٍٔالنی ػاؿػ .ىمً لاًٰ اف ٌٍٛ٨
ةـظٍؿػ ىای ممٱصانً ةین لاکنین ةٍمی ٌ کٍچیيا ػؿ ٍ٤ٲ ةياؿ ٌ تاةمتان ػؿ ٌٰمٍاٰی
213ةصخ گـٌىی ةا مناینؼه ٌٰمٍایيای کرـان ٌکیتی  7می1۱13
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میـامٍؿ ػؿ مٍؿػ ٜٱ٥چـىا گقاؿه میؿلؼ .منافٜات ناوی اف ٜٱ٥چـىا یکی اف اٌٱی تـین
مٍاؿػ منافٜات ػؿ ػایکنؼی ةً شماب میآیؼٌٰ .مٍاٰی میـامٍؿ ػاؿای مـف مىرتک ةین
ٌٰمٍاٰی اذـلتان ٠قنی الت کً ىـ اف گاىی ةاکٍچیيای ممٱض ػؿ گیـ میوٍػ .ػؿ
ذـیان گ٥تگٍ رشکت کننؼ گان اف شکٍمت مـکقی انت٩اػ ٌمتيم ةؼلت ػاونت شکٍمت
مـکقی ػؿ ا٤قایي ایراػ ػومنی ةین لاکنین ةٍمی ٌ کٍچیيا کـػنؼ ٌىمچنان رشکننؼه
گان اػٜا کـػ کً ٔاٰتان ةً منٍٙؿ تٍل٨ ًٝٱمـٌوان اف کٍچیيا شامیت میکننؼ تا منأ٪
نٍاؿ مـفی ؿا نا امن لافػ.
رشکت کننؼگان:

ؼكاةت های فیافی :ػؿ ذـیان گ٥تگٍ ،رشکت کننؼه گان اف نٍ٥ؽ اشقاب لیالی ةاالی
مـػٳ ٌ لٍ ٧ػاػن مـػٳ ةمٍی ةـظٍؿػ ىای ظىٍنت آمیق ؿا تأئیؼ کـػنؼ.اوعاً پٍؿنٍ٥ؽ
لیالی اف مـػٳ الت٥اػه لیالی میکننؼ کً ةّٝی اٌ٨ات ةً ظىٍنت گـاییؼه ةاٜخ
فظمی وؼن ٌ٨تٲ مـػٳ میىٍػ .رشکت کننؼگان:
215

گؽوه پهای مقلس غیؽكانىنی :گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ،شٍّؿ گمرتػه ٌ گىت ٌگؾاؿ
آفاػانً ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ػاؿنؼ .پٍٰین ٨اػؿ ةً کنرتٌٯ آنيانیمت ٌةنصٍی ػؿ تٝامٲ ةا
پٍٰین ٨ـاؿ ػاؿنؼ کً ةـگىت ٌگؾاؿ وان مصؼٌیت ایراػ نکنؼٜ .مؼتا گـٌه ىای ممٱض
٠یـ٨انٍنی ذنگ لاالؿان لاة ٪ىمتنؼ کً ةا ىمؼیگـ ػؿ ذـیان ذنگ ىای ػاظٱی ةً نربػ
میتاظتنؼ ٌىنٍف ىم ػؿ ٌؼػ انت٩اٳ گیـی اف ؿ٨یث (ػومن) کً مـتکیث ٨تٲ گـػیؼه ةٍػ
میتاونؼ .ةّٝی اٌ٨ات اّٜاء پاؿملان ةً آنيا پٍٯ تيیً میکننؼ تا ةً ن ٞ٥وان کمپاین منایؼ
214ةصخ گـٌىی ةامـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی ويـلتان  4ذٍالی 2۱13
215ةصخ گـٌىی ةامـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی ويـلتان  4ذٍالی 2۱13
216ةصخ گـٌىی ةامـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی ويـلتان  4ذٍالی 2۱13
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ٌ آنيا مـػٳ ؿا ةً فٌؿ ٌا ػاؿ ةً اظؾ ؿای ةً ن ٞ٥کانؼیؼ مىعَ میکننؼ ٌ این ؿٌوی
الت کً اف لاٯ  2۱۱4تا کنٍن اػامً ػاؿػ .گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی تٍذً ةً ٨انٍن ٌ
ش ٧ٍ٩ةىــ منیکننؼ تنيا ػؿ ٌؼػ منا ٞ٤وعٍی وان الت .شاذی یک تن متن٥ؾ ٍ٨می:

تعيتات كىمی و مػهتی :رشکت کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٍ٨میت ىنٍف یک چاٰي
ةقؿک الت کً ٌالیت ػایکنؼی ؿا متإجـ میلافػ .ىمٍاؿه ٔاٰتان اف منأ ٪پىتٍن نىین
(ٌالیت ىای ىٱمنؼ ٌ اؿفگان) ةاالی ػایکنؼی شمٱً میکننؼ اما م٩امات ٌالیتيای ىٱمنؼ ٌ
اؿفگان ىیچ ٌاکنىی اف ظٍػ ػؿةـاةـٔاٰتان نىان منیػىنؼ .ةی میٱی شکٍمت ىای مصٱی
ىٱمنؼ ٌ اؿفگان نىان گـ ایراػ ناامنی ٌةی جتاتی ػؿ ػایکنؼی الت .رشکت کننؼ گان:

218

عىامل ةؽصىؼظها
رضىؼ ظالتان و عنارص مضالف ظولت :شٍّؿ ٔاٰتان ٌ ٜنارص معاٰ ٦ػٌٰت مىکٲ
آ٤ـین ٌتيؼیؼ ةـای امنیت ةً شماب میآیؼٜ .مال آنيا ةا شکٍمت ا١٤انمتان ػظیٲ ػؿ

 217ةصخ گـٌىی ةا مـػٳ ٌٰمٍاٰی ظؼیـ  8می2513
218ةصخ گـٌىی ةا مناینؼه ٌٰمٍایيای کرـان ٌکیتی  7می1۱13
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ذنگ ىمتنؼٔ .اٰتان مبحاةً یک تيؼیؼ ةقؿک ػؿ م٩اةٲ ٌٱض ٌجتات ٌةا نیـٌىای امنیتی
ا١٤ان ػؿ گیـ ذنگ ىمتنؼ کً ٠یـنٙامیان ؿا ىؼٌ ٣متإجـ میلافػ.
فقاظ اظاؼی٤ :ماػ اػاؿی ػؿ نياػ ىای ػٌٰتی ،ظٌٍٍا ػؿ نياػ ىای ٜؼٰی ٌّ٨ای کمرتػه
الت .نياػ ٜؼٰی ٌّ٨ای مکٱ ٦ةً تٕتی٨ ٪انٍن ،ةً مصاکمً کىانؼن مرـمین ،مصٍ
٤ماػ اػاؿی ،تأمین ٜؼاٰت اذتامٜی ،امنیت ٌآؿامي مـػٳ الت .اما نياػ ىای ممئٍٯ اف
تٕتی٨ ٪انٍن ٤اٌٱً ػاؿنؼ ٌ نياػ ىای ٜؼٰی ٌّ٨ای ٜاذق اف تٕیت٨ ٪انٍن ،ةؼٰیٱی ػظیٲ
ةٍػن ظٍػ این نياػىا ػؿ ٤ماػ اػاؿی کً شتی ةاٜخ ایراػ ٤اٌٱً ةین مـػٳ ٌ شکٍمت
وؼه الت .اکرثرشکت کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً میقان ٤ماػ گمرتػه الت ٌ ػٰیٱی
اٌٱی ناامنی ناوی اف ؿٌیکـػ ىای ػؿٌن شکٍمت مـکقی الت ةاٜخ ةٍذٍػ آمؼن انٍاٛ
ظىٍنت میىٍػ .رشکت کننؼ گان:
219

225

221

فلؽ ،ةیقىاظی و ةیکاؼیٌ :الیت ػایکنؼی یکی اف ٩٤یـتـین ٌالیت ىای کىٍؿٌ میقان ةی
کاؿی ةاال ٌمـػٳ اف ٩٤ـ ؿنز میربنؼ .اکرث ّ٨ایای ذنای ناوی اف ٩٤ـ الت .تٍؿٳ نمتت ةً
ة٩یً ٌالیتيا ةؼٰیٲ ظـاةی ؿاىای مٍاٌالتی ،ؿیقه ةـٍٔ ٣النی مؼت شتی ػؿ ٍ٤ٲ
فممتان منرـ ةً انمؼاػ ٍٔالنی ؿاهىا میىٍػ .رشکت کننؼگان ةً این ةاٌؿةٍػنؼ کً یکی
اف ػالئٲ اٌٱی ناامنی ٩٤ـ ،ةیمٍاػی ٌةی کاؿی الت .ةاالت٥اػه اف این ٤ـٌت ،اشقاب
لیالی گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ذيت ةؼلت آٌؿػن مناٌ ٞ٤اىؼا ٣وعٍی وان اف
ا٤ـاػ ٩٤یـ لٍء الت٥اػه میکننؼٌ .کیٲ مؼا" :ٞ٤
" 222.ػؿ اکرث ذٱمات گ٥تگٍ رشکت کننؼگان ٩٤ـمّمن ؿا مایً اٌٱی ناامنی ػؿ

219ةصخ گـٌىی ةامـػٳ ػؿ ٌٰمٍاٰی ويـلتان  4ذٍالی 2۱13
225ةصخ گـٌىی ةا مـػٳ ػؿ نیٱی ،ػایکنؼی 9 ،ماؿچ 2513
221ةصخ گـٌىی ةا مـػٳ ػؿ نیٱی ،ػایکنؼی 9 ،ماؿچ 2513
222ةصخ گـٌىی ةا مـػٳ ػؿ نیٱی ،ػایکنؼی 9 ،ماؿچ 2513
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ٌالیت ػایکنؼی ٨ٱمؼاػ کـػنؼ ٌاف شکٍمت ةؼٰیٱی ٜؼٳ لاظتاؿ پالن مىعَ ػؿ ذيت
کاىي ٩٤ـ انت٩اػ کـػنؼ.
فؽهنگ معافیت وععم تعتیم كانىن :مٝا٤یت تتؼیٲ ةً ٤ـىنگ مـٌذً وؼه ٌکمرت ةً
این ٤ـىنگ ٜکن اٰٝمٲ نىان ػاػه میىٍػ .مـػٳ ناامیؼ الت٤ ،کـ میکننؼ کً مٝا٤یت
یک ٤ـىنگ الت کً اف لٍی شکٍمت شامیت میىٍػ٨ .انٍن ٌ ٜؼاٰت ةً ذنگ لاالؿان
ٌ ذنایت کاؿان فٌؿمنؼ ؿةٖ منیگیـنؼ .این تنيا مـػٳ ٩٤یـ الت کً مصکٍٳ ٌ ةً ٜؼاٰت
کىانؼه میىٍػ .رشکت کننؼگان یاػ آٌؿوؼنؼ کً شکٍمت مصٱی ،نً ػؿ مـکق ٌالیت ٌنً
ػؿ ٌٰمٍاٰیيامٍمم ةً متاؿفه ٜٱیً ٤ـىنگ مٝا٤یت میتاوؼ ٌتاله میکنؼ کً ىمکاؿی
ٌىامىنگی ظٍػ ؿا ةا ذنگ لاالؿان ٌ لیالت مؼاؿان ش ٚ٥کنؼ تا ةً این ٌلیٱً ػؿ م٩اٳ
ظٍػ ةا٨ی مبانؼ .ىنٍف کؼاٳ ذنگ لاالؿ-ذنایت کاؿ ٌذنایت کاؿ٨ؼؿمتنؼ ةً مصاکمً
کىانؼه نىؼه الت ػؿ شاٰیکً مـتکیث ٨تٲ وؼه الت .رشکت کننؼگان ةً این ةاٌؿ
ةٍػنؼ کً تؼاٌٳ ٤ـىنگ مٝا٤یت امنیت ؿا متإجـ میلافػ ٌ٨ـةانیان ؿاتىٍی ٪میکننؼ کً
ةٝنٍان آظـین ؿاه شٲ ػلت ةً انت٩اٳ ذٍی ةقننؼ .گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی متىکٲ اف
ذنگ لاالؿان ٌ تتً کاؿان الت ٌتٝؼاػ اف ٨ـةانیان نیق ػؿٌؼػ انت٩اٳ ذٍی اف ؿ٨یث ةً
ىمکاؿی این گـٌه ىای ممٱض ٠یـ٨انٍنی ىمتنؼ.
معاصالت ةیؽونی :اکرث اشقاب ؽی نٍ٥ؽ ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ػؿ ایـان ٌپاکمتان ػؿ ذـیان
او١اٯ وٍؿٌی ةً ا١٤انمتان وکٲ گـ٤تً الت .لاٰيا این اشقاب اف لٍی ایـان ٌپاکمتان
شامیت وؼه ٌآنيا (ایـان ٌپاکمتان) تاله میکننؼ کً اف ٔـی ٪ناامن لاظنت کىٍؿ ةً
منا ٞ٤وان ػلت یاةنؼ .ػؿ نتیرً مؼاظالت ةیـٌنی متاٳ ٌالیتىا متإجـ ظٍاىؼ وؼ .رشکت
کننؼگان یاػ آٌؿوؼنؼٔ :اٰتان ٜامٲ ظىٍنت ٌ ػلت نىانؼه کىٍؿىای ظاؿذی الت کً
ٌِٝیت امنیتی ؿا ةـىم میقنؼ .رشکت کننؼه گان ا٤قٌػنؼ کً ایـان اف ٔـیٜ ٪ٱامء ػینی ٌ
اشقاةی ٌاةمتً ةً ایـان ػؿ ٌالیت ػایکنؼی مؼاظٱً میکنؼ.
ارؿاب فیافی :اشقاب لیالی ةاالی مـػٳ نٍ٥ؽ ػاؿنؼ ٌاف ٔـ٤ؼاؿان ظٍػ کً ػؿ ػؿٌن
شکٍمت مصٱی ٌ وٍؿای ٌالیتی ىمتنؼ شامیت میکننؼ .اّٜاء پاؿملان کً اف ػایکنؼی
مناینؼگی میمناینؼ اؿ ٔـی ٪اشقاب لیالی ةً پاؿملان ؿاه یا٤تً انؼ شتی التعؼاٳ کاؿ
منؼان ظؼمات مٱکی ةً شامیت اشقاب لیالی ٌٍؿت میگیـػتا اف شٍّؿ آنيا ػؿ ػؿٌن
شکٍمت مصٱی ةً ن ٞ٥وان الت٥اػه مناینؼ.
رشکت کننؼگان یاػ آٌؿػ وؼنؼ :متاٳ اّٜاء پاؿملان ػؿ امٍؿػٌٰتی مؼاظٱً میکننؼ .م٩امات
ةٱنؼ پایً (ٌٰمٍاٰيا ٍ٨منؼان امنیً ،ؿٌئمای ؿیالتيا) مرتٍؿ ةً تؼاٌٳ ىمکاؿی ةا اّٜاء
پاؿملان ىمتنؼ ػؿ ٠یـ این ٌٍؿت آنيا ٌ٘ی ً٥ی وان ؿا اف ػلت ظٍاىنؼ ػاػ .تؼاٌٳ چنین
مؼاظالت من٥ی و٥ایت ،شاکمیت ٨انٍن ؿا فیـ لئٍاٯ میةـػ ٌ ةاٜخ ایراػ ناامنی میگـػػ.
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تتعیض :رشکت کننؼگان ةً این ةاٌؿ ةٍػنؼ کً ٌالیت ػایکنؼی ٜمؼا تٍلٖ شکٍمت
مـکقی مٍؿػ تتٝیْ ٨ـاؿ گـ٤تً الت .ةی میٱی شکٍمت فمینً لاف ٤ـٌت ةـای ةـظی
ا٤ـاػ الت کً اف ػؿٌن شکٍمت مـکقی ا٨ؼاٳ ةً ةيم فػن امنیت میکننؼ تا پـٌلً
انکىاٌ ٣الیت ػایکنؼی ؿا متإجـ لافػ .تتٝیْ ػؿ ن٥ن ظٍػ ٜامٲ ایراػ ٤اٌٱً ٌ اظتال٣
ةین شکٍمت ٌمـػٳ میىٍػ کً ناؿیاِتی ؿا ةً ػنتاٯ ػاؿػ ٌلتث میىٍػ کً ةـظی ػؿ
ةـاةـ شکٍمت ٨یاٳ کنؼ .رشکت کننؼگان ةً این ةـػاوت ةٍػنؼ کً تتٝیْ ٨ؼٳ ةً
ذٱٍةمٍی ناامنی ٌ ةی ٜؼاٰتی اذتامٜی الت.
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اف ٔـی ٪پـٌلً گ٥تگٍ ،مـػٳ ل٥اؿوات ٜمٍمی ؽیٲ ؿا مبنٍٙؿ ػظیٲ لاظنت شکٍمت،
نياػ ىای ةین املٱٱی ٌ نياػ ىای مؼنی ػؿ مٕـس لاظنت ؿیىً ىای الالی نقاٜيا ػؿ
ٌالیت ػایکنؼی ػؿ ٨تاٯ ٌٱض اؿاء ػاػنؼ:
تلىیت نهاظ های امنیتی :اکرث رشکت کننؼگان پىنياػ کـػنؼ کً نیـٌىای امنیتی ا١٤ان
ةایؼ شامیت ٌةا لایٲ مٍؿػ نیاف تريیق وٍنؼ تا ةـنا امنیىا ٤ائ ٪آیؼ .ػؿظًٍٍ ػایکنؼی
تٝؼاػ پٍلتً ىای پٍٰین ٌاؿػٌی مٱی ػؿ نٍاؿمـفیىا ا٤قایي یاةؼ تا اف تياذم ٜنارص
معاٰ ٦ػٌٰت ػؿ ٌالیت ػایکنؼی ذٱٍگیـی ةٝمٲ آیؼ.
تلىیه تىفعه ععالت احتامعی و اكتياظی :ایراػ انکىا ٣متٍافن ٌ ةؼٌن تتٝیْ .نياػ
ىای ػٌٰتی ٌ شکٍمت ىای مصٱی ػؿ متاٳ ٌالیت ىای ا١٤انمتان ةایؼ ةٍػذً انکىا٤ی
مماٌیانً ةـای انکىاٌ ٣ةاف لافی ٌالیتيای وان ػؿ یا٤ت مناینؼ ٌ تتٝیْ ؿا ةعأـ تٍ٩یً
ٌشؼت مٱی ٌمتامیت اؿِی کىٍؿ مصٍ منایؼ.
ؼعایت رلىق ةرشو راکمیت كانىن :ةااکرث کمانی کً مىٍؿه ٌٍؿت گـ٤ت ةاٌؿ منؼ
ةٍػنؼ کً ؿٜایت ش ٧ٍ٩ةىــ ٌ پایان ػاػن ةً مٝا٤یت ٌٱض ؿا ةً اؿم١ان میآٌؿػ.
ىمچنان ٜؼاٰت ؿا ةین متاٳ اٍ٨اٳ تأمین میکنؼ .ةً اٌٍٯ الالمی اشرتاٳ وٍػٌ .ٱض نتایؼ
پٍویىی ةـای ذنایات مٝا٤یت ةاوؼ .کمپاین ىای آگاىی ػىی ةً ن ٞ٥فنان ٌٍؿت گیـػ.
پایان ظاظن ةه مناؾعات ةین کىچیها و مؽظم ةىمی :تٕتی٨ ٪انٍن الالی ؿاه شٲ ػامئی
ٌپایان ػاػن ةً نقاٜيا ةین کٍچی ٌ مـػٳ ةٍمی ػؿ ا١٤انمتان میتاوؼ .شکٍمت مرتٍؿ ةً
تيیً فمین ةـای کٍچیي ا الت تا اف ةـظٍؿػ ظىٍنت ةاؿ ةین کٍچی ٌمـػٳ ةٍمی ذٱٍگـی
ةٝمٲ آیؼ.
پایان ظاظن ةه فقاظ و فؽهنگ معافیت :ذيت تؼاٌٳ شاکمیت مرشٌٌ ٛشاکمیت ٨انٍن،
شکٍمت مرتٍؿ ةً پایان ػاػن ٤ماػ اػاؿی ٌ٤ـىنگ مٝا٤یت الت تا متاٳ مـػٳ ا١٤انمتان
ػؿ فیـ چرت ٨انٍن مماٌی فنؼگی کننؼ ٌةا ةی ٜؼاٰتی اذتامٜی مٍاذً نىٍػ.
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اؼتلاء و مزافظت اؾ رلىق ؾنان :ش ٧ٍ٩فنان ةایؼ اؿت٩اء ٌمصاٙ٤ت وٍػ .شکٍمت ةایؼ
فمینًی ةـا ی فنان ٤ـاىم منایؼ تافنان ػؿ متاٳ امٍؿات اذتامٜی ،لیالی ٌا٨تٍاػی ػؿ
کىٍؿ ليم ةیگیـنؼ .ػؿ ىـ مـشٱً پـٌلً ٌٱض ةافنان مىٍؿه ٌٍؿت گیـػ ٌ ػؿ تٍمیم
گـیيا ليیم وٍنؼ .ػلت آٌؿػ ىای کً تاکنٍن ػؿ ٨تاٯ ش ٧ٍ٩فنان تص ٪٩یا٤تً ةایؼ
مصاٙ٤ت وٍػ.
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