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  مقذمٍ

 
  ياكمي نيكٖ ىٽشَ

 

 69700 ډٖتتبكز ثتتب ٹٶٺتتبُ ٙتتمبڃ ىٍ واٹتت٬ يٽٚتت ٍ ځَػٖتتشب       

 چ ډشَيٽ 723 يىاٍا ، نٶَ   يچيډ دنغ اُ ٽمشَ زيػمٮ و ، ډَث٬ چ ډشَيٽ

َ يٽ 322 ه،يٍوٕت  ثب ډَُ َ يٽ 310 ؼتب ، يآًٍثب ثتب  چت ډش  ٕت اكڄ  ثتب  چت ډش

َ يٽ 164 ، هيت سَٽ ثب چ ډشَيٽ 252 به،يٕ يبيىٍ  يډت  اٍډنٖتشب   ثتب  چت ډش

 . ثبٙي

ٔ  هب، يځَػ ٍا ٽٚ ٍ نيا زيػمٮ نيٚشَيث  هتب  يآًٍ ، هتب  ياٍډنت  ٕتذ

 ثتب  هيٍوٕت  ثتب  ډتَُ  هتڈ  و ځَػٖتشب   ٙتمبڃ  ىٍ يػنت ث  يبياوٕش. ىاٍني

 ػنتڀ  اُ ٹجتڄ  ىٍ ين اڅيسٖتو  زيډَٽِ ثب ډَث٬ چ ډشَيٽ 3900 ډٖبكز

 يبياوٕتش  ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ و نٶَ هِاٍ 100 اُ ٽمشَ زيػمٮ ثب َياه

 بياوٕش ډَىڇ. ثبٙي يډ نٶَ هِاٍ 800 زيػمٮ ثب هيٍوٕ ٹچمَو ىٍ يٙمبڅ

َ يث ځَؿه. ىاٍني ب يَانيا ثب يپينِى ٹَاثز ، ينْاى – يٵَهنڂ ن٪َ اُ  ٚتش

 آثوتبُ، . ډٖچمبنني آنهب ىٍٝي 30 كيوى يوڅ ىاٍني اٍسيوٽٔ ډٌهت آنهب

َ يٽ 8700 ډٖتبكز  ثتب  بهيٕ يبيىٍ ٕ اكڄ ىٍ ينيَُٕډ  ثتب  ډَثت٬  چت ډش

 و يبُآثو زياٽظَ ٽه نٶَ هِاٍ 100 كيوى زيػمٮ ثب يٕ ه ډ زيډَٽِ

 . ثبٙني يډ ؿَٽٔ

ُ  و يػن ث يبياوٕش ډٮ٢ڄ  جتب  يځَ يٙت ٍو  يٵَودبٙت  اُ ٹجتڄ  اُ ، آثوتب

 يثتَا  ، ٕتبثٸ  يٙت ٍو  يثنتي  ڈيسٺٖ هب ييبياوٕش.  ځَٵز ٍا ځَػٖشب 

 ثتب  و. ىانٖتشني  ينم ٹج ڃ ٹبثڄ ٍا ځَػٖشب  ثه يػن ث يبياوٕش يواځٌاٍ

 ه،يٍوٕت  بثت  ټيت نِى  نتي يد و يٙتمبڅ  يبياوٕتش  ډَىڇ زيكمب اُ إشٶبىه

                                                

  .ش ير همايدب 
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ٔ  ٵبٝچه نيٽمشَ ىٍ ؼهينش ىٍ. ث ىني ځَػٖشب  اُ ييػيا ه إشبٍ  اُ دت

 ا٭تن   ، بيت آػبٍ و بيآثوبُ ،يػن ث يبياوٕش إشب  ٕه ،يٙ ٍو يٵَودبٙ

 . ٽَىني إشٺنڃ

ٍ  ثتب  ځَػٖتشب   ػمهت ٍ  ٔيٍئت  بيه ٍى ځبډٖب  يا َتتت ث ځَػٖتشب   ٙتٮب

 كمچته  ياڅن يسٖو و يٕ ه ډ ثه ډ ١ ٫ ٽَى  يهيـيد ١من هب يځَػ

 ؼته ينش ىٍ. ييثَآ ډوشبٍ ه ى بڅزيا ىو دٔ اُ نش انٖز ځَػٖشب  اډب. ثَى

 هيت ّوئ ؿهتبٍىهڈ  ىٍ ځَػٖتشب   وٹتز  ػمهت ٍ  ٔيٍئ ٙ اٍىنبىُه اىواٍى

 اډ٢تب  هيٍوٕ ػمه ٍ ٔيٍئ نيچشٖي ٔيث ٍ ثب ٍا ٔياځ ډى مب يد 1994

 ڄيت كب ډن٦ٺته  ټي ىٍ هيٍوٕ ٝچق كبٵ٨ يَوهبين مب يد نيا ٥جٸ. ٽَى

 . ٙيني ډٖشٺَ و ا٭ِاڇ چ ډشَيٽ هٶز َٟ٭ ثه

 ٽتَى   مهي١تم . ىاٙتز  اىاډه يچيٕبٽبٙ  آډي  ٽبٍ يٍو سب زيو١ٮ نيا

 ىٍ يچيٕبٽبٙت   زيت ډلج ث ٘ياٵِا و هيسَٽ ثه ډشٞڄ آػبٍ، ډن٦ٺه إٓب 

ُ  ډن٦ٺته  ىو سٞتَٳ  ثته  تيت سَٱ ٍا يو هب يځَػ ب يډ  يبياوٕتش  و آثوتب

 . نم ى يػن ث

َ  نيا نيؿ ټياڅمذ يثَځِاٍ هنڂبڇ ىٍ 2008 اور هٚشڈ ٍوُ ىٍ  ثته  سٶپت

 بيت ىن پهيكبڅ ىٍ ،يٍوٕ ثب  ٝچق ىو ٙي  ٽٚشه ثب و آډي ىٍ ٭مڄ ډَكچه

َ  ثت ى،  كَٽتز  نيت ا ثتب  هيٍوٕت  ثَه ٍى يؿڂ نڂ ىٍثبٍه سٮمٸ ډشَٝي  ثت

.  ىتثت  نيٕتهمڂ  و ٕتوز  بٍيثٖت  هيٍوٕت  واٽن٘ ب يػهبن انش٪بٍ هنٳ

 ستب  ثچپته  آوٍىني، ىٍ هب يځَػ ؿنڀ اُ ٍا ډن٦ٺه ىو نيا سنهب نه هب ٍوٓ

 اُ يبٍيثٖت  كَٽز نيا ؼهينش ىٍ ٽه ٍٵشني، ٘يد ٔيسٺچ يچ ډشَيٽ 35

ٟ  ىٍ ځَػٖتشب   ييثنب َيُ ٖبريسإٔ و ين٪بډ ډَاٽِ ٍ  ينتبث ى  ډٮتَ  ٹتَا

 . ځَٵز

 ىٍ. ٽتَى  يبنيت ډ ىٍ دتب  ثته  واىاٍ ٍا اٍودب هياسلبى ه،يٍوٕ نيٕنڂ كمنر

 و ځَػٖشب  ٺبډبرډ ثب ډٌاٽَار و يٕبٍٽ ُ ٕٶَ ثب 2008 اور ِىهڈيٕ

ٍ  ني٥َٵ َٗيدٌ ډ ٍى ثني ٙ٘ ىٍ ثٔ آس٘ ٹَاٍىاى ه،يٍوٕ  ځَٵتز  ٹتَا
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 اٹياډبر بٵشني ب يدب ڂَ،يى ني٥َٵ يٕ  اُ ُوٍ يَيثپبٍځ ٭يڇ ٙبډڄ ٽه

َ  ٽمټ ي يٍٕ ٍاه ىٍ ڄيسٖه ،ين٪بډ  يَوهتب ين ثبُځٚتز  ىوٕتشبنه،  ثٚت

 و يٍوٕ يَوهبين س ٤ٕ ځَػٖشب  هبٻ هيسوچ هب، دبىځب  ثه ځَػٖشب 

 . إز ياڅمچچ نيث ٦ٕق ىٍ آثوبُ و يػن ث يبياوٕش ډ ٍى ىٍ ثلض آٱبُ

 اُ ٍا هت ى  يَوهتب ين اور 22 ىٍ هيٍوٕت  يَوهبين ډٮبهيه، ياډ٢ب اُ ثٮي

 ىٍ بن٘يت ن٪بډ ډبنتي   يثبٹ ثَ هيٍوٕ يوڅ. ٽَىني هبٍع ځَػٖشب  هبٻ

 و يػنت ث  يبياوٕش إشٺنڃ ا٭نڇ ثب. ٽَى ييسأٽ آثوبُ و يػن ث يبياوٕش

 ،يػمهت ٍ  ىو نيت ا إتشٺنڃ  اُ هيٍوٕت  زيت كمب و ځَػٖتشب   اُ بيبُآثو

 ډنتب٥ٸ  و ا٭نڇ ٍا هيٍوٕ ثب ه ى ټيذچمبسيى ٍواث٤ ٽبډڄ ٹ٬٦ ځَػٖشب 

 ا٭تنڇ  هيٍوٕت  يٕت   اُ ٙيه اٙٲبڃ ډنب٥ٸ ٍا بيآثوبُ و يػن ث يبياوٕش

 . ٽَى

 اسلتبى  كتِة . ٽتَى  ا٭تنڇ  ٍا يػنت ث  يبياوٕش إشٺنڃ ٍٕمبً پبٍاځ ئهين

 اُ ِيت ن ٹَاثتبٯ  يػمهت ٍ  ٹجَٓ، يػمه ٍ كمبٓ، ػنج٘ ه،يَٽس ثٍِٿ

 و پٖشب يسبػ ثنٍوٓ، ډبنني ييٽٚ ٍهب. ٽَىني ىٵب٫ ډن٦ٺه ىو إشٺنڃ

ٍ  ىٕتش ٍ  ىٍ ٍا هينبك ىو نيا إشٺنڃ ٙنبهشن زيٍٕم ثه ِين ونِوئن  ٽتب

 . اني ىاىه ٹَاٍ ه ى

 ىنجتبڃ  ثته  ؼب يآًٍثب نٶز يچيٍ ٝبىٍار و هب يػ – ثبٽ  نٶز يهب څ څه

 و يػنت ث  يبياوٕتش  إتشٺنڃ  ا٭نڇ اُ هيٍوٕ زيكمب و ٙيه ٹ٬٦ ػنڀ

 زيت اډن ثتب  ٽته  ىاىه ٹَاٍ يَينبدٌ ثَځٚز كبڅز ىٍ ٍا ٽٚ ٍ نيا بيآثوبُ

 . إز ه ٍىه ځَه ٙير ثه آ  يډچ

 ىځَځت    ٍا يا ډن٦ٺه ډٮبىالر ،يػن ث يبياوٕش ػنڀ ٍٕي يډ ن٪َ ثه

 ٝبىٍار و هب يػ – ثبٽ  يالٍى ىبٍيچيډ ؿني نٶز يهب څ څه. إز ٽَىه

 يثتَا  و ٙتيه  ٹ٦ت٬  ځَػٖتشب   ٸي٥َ اُ ؼب يآًٍثب يػمه ٍ نٶز يچيٍ

 اُ ؼتب  يآًٍثب يػمهت ٍ  نٶتز  ٕت آح  ډبهه ٕه ٹَاٍىاى اوڃ ٵبُ ثبٍ نياوڅ

 . إز ٙيه ي٭مچ َا يا ٸي٥َ
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 ٍواثت٤  ٽتَى   زيَيډتي  ىٍ يٕتٮ  ځَػٖتشب   ػنڀ اُ إشٶبىه ثب پبياډَ

ٍ  يٽتبٵ  ن٪ڈ اُ ځَػٖشب  ػنڀ ىٍ ودباٍ. نم ى ٍا هيٍوٕ و اٍودب  ثَهت ٍىا

 و ٔيانڂچت  و ډوتبڅٴ  هيٍوٕت  ثب ثَه ٍى ن ٫ هَ ثب ٙير ثب ٵَانٖه و نج ى

 .  ث ىني هيٍوٕ ثب ييٙي ثَه ٍى ه إشبٍ څهٖشب 

َ  ثب٭تض  ډن٦ٺه يٽٚ ٍهب ىٍ پبياډَ اُ ځَٵشن ٵبٝچه و يهَإ ٍوٓ  ٕتٶ

 . ٙي نياوٽَا و ځَػٖشب  ، ؼب يآًٍثب يػمه ٍ ٽٚ ٍ ٕه ثه يؿن ټيى

 إز يواٍياډ َا يا ډٮبَٝ نيسبٍ ډ٦بڅٮبر ٕٖهؤډ يهبٍػ بٕزيٕ ك ُة

 . ثبٙي ثَىاٙشه ٽٚ ٍ ډنبٵ٬ يٍإشب ىٍ يځبډ ٵ ٷ، ٘يهمب يثَځِاٍ ثب
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 برنامه

  يمل شيهما

 ؛ يجىًت يايايعت جىگ
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 ساعت يسخنران موضوع سخنران
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 3/;5-3/;7  َمايش گيزي شكل يچگًوگ اس گشارشي همايش دبير و دانشگاه استاد    احمذي حغيه دكتز

 3/;7-75/;8 اول جلسه 

  جلغٍ رئيظ معاصر خيتار موسسه پژوهش ريمد  يحقاو يمًع دكتز

 3-;7-95/3 الملل هيت رياتط در هيوً مىاعثات تز گزجغتان ي ٍيعري جىگ زيتاث CIS ارشذ كارشىاط     يىيكل محمذفزَاد دكتز

 95/3-3/;: ؟ ذيجذ ٍيريع اي ميقذ ٍيريع  قفقاس مغائل ارشذ پضيَشگز   اتيت كايٌ يآقا
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  75/;7-75/;8 ــــ پاعخ ي پزعش

 75/;8-75/;:   ييزايپذ

  75/;:-5/77; دوم جلسه 

 المنافع مشترک يکشورها کل ريمد  يصفار يمزتض دكتز 

  خارجه وزارت

  جلغٍ ظيرئ

 يمرکس يايآس مطالعات مرکس سيرئ    يمزاد مىًچُز دكتز

  قفقاز

 75/;:-77  واتً ي ٍيريع رياتط در گزجغتان تحزان يامذَايپ
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 95/77 -5/77;  پاعخ ي پزعش
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   جلغٍ ظيرئ يپلماسيد خيتار و اسناد رکليمد   يشيقز اصغز ذيع
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 79/;:-:7 گزجغتان تحزان اس پظ ذَايتُذ ي فزصتُا ؛ قفقاس  قفقاس مغائل ارشذ كارشىاط  يوجف يعل يآقا
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 :7/;7-:95/7  تحزان هيعزسم اس؛آتخ

 :95/7-;7   پاعخ ي پزعش

    ييزايپذ
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 هيت رياتط در هيوً مىاسثات تز گزجستان ي ٍيريس جىگ زيتاث

 الملل

  ينيٽچ ٵَهبى ډلمي 

 

 سلز هم اٍه ثبٙي يډ يويسبٍ ٽهنه يبُهمه اُ ٽه ځَػٖشب  ثلَا 

 و إز ث ىه ځَػٖشب  يهبٍػ ٤يډل ټيسلَ و يىاهچ ډنبُ٭بر َيطأس

 اُ يثبُ و ىٍو  اُ يثبُ زيٶيٽ هم اٍه سب يهيځَى ثب٭ض ٤يَٙا نيا

 ٤يډل نيهمـن و يَاډ نيد و يٹٶٺبُ ىٍو  ٤يډل ثه َٕ٭ز هث َو يث

 .ٙ ى ډنشٺڄ ياڅمچچ نيث
  اٍودب ، پبياډَ ، هيٍوٕ: ڂَا يثبُ

  ڄي،إَائ نياٽَا ، هيسَٽ:  يا هيكبٙ ڂَا يثبُ

  بيثوبُآ ، هبيئ بياوٕش ، هبيځَػ:  يسنٹ ثٮي 

 يػن ث يبياوٕش:  يَيىٍځ ډلڄ 

 َيطأس ، يٕبُ ىوڅز ، يانَّ ،  زياډن:  ٍٹبثز ىٍ يإبٕ يډل ٍهب

 يا ډن٦ٺه

 ، يياځَ ػبنجه ؿني ، زيَيډي ا٭مبڃ ، يَيبٍځي:  ٍٹبثز زيٶيٽ و ٭مٸ

 ػهز زيسظج ؿبٍؿ ة ىٍ ځَػٖشب  ىوڅز يٕبُ نيهيآ ، س اُ  َييسٲ

 سبثَإبٓ ٽَى سنٗ يهبٍػ بٕزيٕ و يىاهچ زياډن ك ُه ىٍ يَيځ

 ډلبٕجه ٥جٸ ثَ و بيآػبٍ ډ ١ ٫ ىٍ ينٖج زيډ ٵٺ و ػچ  هث ٍو بٕزيٕ

 ٱَة ك ُه يهمپبٍ ػچت و ياڅمچچ نيث ٤يډل و ه ى ٤يَٙا اُ

 هث و ٬يَٕ واٽن٘. ىهي َييسٲ ه ى نٶ٬ هث ٍا هٝلن ىٍ ډ ػ ى ډٮبىالر
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 ځَػٖشب  نيډشلي و يچيٕبٽبٙ  ىوڅز يَيٱبٵچڂ ثب٭ض هيٍوٕ ډ ٹ٬

شَاسْ ٍٹبثز ټي ثه يپيسبٽش ٍٹبثز ټي يٽ سبه ډير ىٍ و ييځَى  ټيٕا

 .ٙي ڄيسجي

 همه ڄيسلچ زيو١ٮ ټي زياډن و يانَّ ډٮبىالر ثب ٤يَٙا تيسَٽ

 يسئ ٍ ىٍ هيٍوٕ. آوٍى وػ ى هث يا هيكبٙ و ياٝچ ڂَا يثبُ نِى ٍا ػبنجه

 ىٍ يٕبُ ٵ٢ب ٽمج ى و يهبٍػ بٕزيٕ اٹشياٍ و يبډ٪ن ١َثه ه ى يثبُ

 َيډٖ نيا ىٍ و نم ى سؼَثه ٍا نبٹٜ ثَى يثبُ ټي ي يثوٚ زيډَٚو٭

 . ډيآ كٖبة هث ټيإشَاسْ يكيوى سب و يپيسبٽش ثبُنيه ځَػٖشب  ىوڅز

 دبٕن نش انٖز ه ى ىٍو  اُ يپيسبٽش اهشنٵبر ثه س ػه ثب ِين اٍودب     

 و يَيهأس يثبُ ثب نيثنبثَا يينمب ډبىهآ ٍا ٤يَٙا ثب ډشنبٕت و الُڇ

 يهَإ ٍوٓ سب ٙي ډ ٵٸ پبياډَ ڂَيى ٥َٳ اُ. ډيآ يا يډ ثه ثبُىاٍنيه

 ٕذَ ٹَاٍىاى بًًَٮيَٕ و ثِني  نييد يهَإ ٖڈيٽم ن يويسبٍ ٍٕ ثبر ثب ٍا

 ثه اًډؼيى و ثَٕبني طمَ ثه نهيهِ نيٽمشَ ثب ٍا ؿټ و څهٖشب  ثب يډ ٙپ

 . ٙ ى بىآوٍي ٍا پبياډَ ثيو  هيٍوٕ ثب سٮبډڄ ىٍ يويسبٍ ب٣ياكش اٍودب

 ىاى َييسٲ ڂَيبنؼيډ ټي ثه يكبډ ډ ٬١ اُ ٍا ه ى َٕ٭ز هث هيسَٽ     

 مب يد ٥َف و يذچمبٕيى ثب ٍا يشياډن ك ُه ىٍ ٙپٖز نم ى سنٗ و

 هيسٖ  ډلڄ ٍا ځَػٖشب  ٽه نياٽَا. ُىٕب ډ٦َف ٍا َا يا ثيو  يٹٶٺبُ

 اډشياى ىٍ ٽَى يٕٮ ث ى ٽَىه انشوبة هيٍوٕ ثب ڈيډٖشٺ َيٱ كٖبة

 نٖجشبً ٘واٽن اُ يبثياٍُ اُ ثٮي پنيڅ ثمبني يثبٹ ځَػٖشب  نٶ٬ هث ثلَا 
 يٲبسيسجچ و يبٕيٕ زيكمب ثه بًَٝٵ ٔيسٶچ اُ زيكمب ىٍ ٱَة ٴي١ٮ

 و ډٺبډبر يَيىٍځ و يىاهچ سل الر ثه س ػه ثب ثنٵبٝچه و دَىاهز

 .ٙي ٍوثَو ثلَا  ثب يىاهچ اكِاة

 يذچمبٕيى ىٍ ٍا ه ى زيډ ٹٮ ث ى س انٖشه ٽه ڄيإَائ ب يډ نيا ىٍ

 و هيٍوٕ واٽن٘ ثه س ػه ثب ٽني يٕبُ نهينهبى ځَػٖشب  ىٍ دنهب 
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 هث هيٍوٕ آٙپبٍ ټيسلَ اُ سب ٽَى سنٗ ٤يَٙا اُ ثبهز و ثَى ډلبٕجه

 .ييينمب ياٍه ىى يپيسبٽش ٝ ٍر

 سب ييځَى ثب٭ض ډٮبىالر ىٍ هيٍوٕ ييػي ِيه ،ډهڈ واٹٮه نيا ىٍ

 وػ ى هث اڅمچڄ نيث ن٪بڇ ىٍ ييػي يانشٺبڅ ىوٍه ىٍ يييػي  االرئٕ

 كبڃ ىٍ...و ييځَا ػبنجه ؿني ډيڃ سب يُن ؿبنه سب اٹشياٍ اُ ډلبٕجه. ييآ

 ډلڄ و ٍٹبثز َٕ٭ز و ٍٹبثز نل ه َاډ  يد ياكشمبالس و إز ډنبٹٚه

 كياٹڄ پنيڅ. ٙ ى يډ ډ٦َف يَيبٍځي يډب يؿ يؿڂ نڂ و ٍٹبثز هيطبن 

 ٹَاٍ ٘يد ډبه ٙ٘ ډوشٞبر ىٍ ػهب  و ډن٦ٺه ٽه إز نيا ډلبٕجه

 َييسٲ هيكبٙ و ډشن ىٍ ځٌاٍا  َيطأوس ڂَا يُ ثب ټيْإشَاس وُ  و نياٍى

 .إز ٙيه ػبثؼب و

 

 َػٖتشب  ځ ىٍ سمتبڇ  مته ين يسلت څ  ٙتبهي  وػهتب   ډن٦ٺته : يَيځؼهينش

 يثتَا  ينينت   إتشٮياى  ثتب  ٤يٙتَا  و ٽَىه َييسٲ ٦ٕق و ٭مٸ و هٖشني

 يَيت ىٍځ ني٥تَٵ  نيثت  يٵت ٍ  ډٞتبڅله  و إتز  ٍوثَو ٍٹبثز و يَيىٍځ

 .ٍٕي يډ ن٪َ هث ٕوز بٍيثٖ
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 ؟ ذيجذ ٍيريس اي ميقذ ٍيريس

 
  بريث ٽبوه

 

 ىٍ َيت اه ثلتَا   هتنڃ  ىٍ هيٍوٕت  ٭مچپتَى  ډتير  ٽ سبه ىٍ ؿه اځَ     

 نٚتي  ډنؼَ ياڅمچچ نيث ډنبٕجبر ىٍ ي٭مچ و يني٭ يَييسٲ ثه ځَػٖشب 

٘  واٽن٘ اُ ٽه يا ځ نه ثه يوڅ  ػبډٮتتتتتتتت   اُ ٬يوٕتتتتت  يهتب  ثوت

 إتز  ٍاه ىٍ يډهم يىځَځ ن، ييآ يډ ثَ سل ڃ نيا ثه نٖجز ياڅمچچ نيث

 . ٙي ه اهي ٍوٙن ثٮي ډَاكڄ ىٍ سنهب آ  ډٚوٞبر و بريػِئ ٽه

 ؿني ياٙبٍاس اُ ثٮي ٽه ث ى ه اهي آ  ثَ يٕٮ ٽ سبه يثٍَٕ نيا ىٍ      

 هتب  اوٕتز  و هب يځَػ ب يډ يٹ ډ يهب سن٘ يتتَيځ ٙپڄ يؿڂ نڂ ثه

ٔ   هتب  سن٘ نيا ډؼيى ِيٍ َٕ و يٙ ٍو يٵَودبٙ ڄياوا ىٍ آثوبُهب و   دت

 و سني واٽن٘ ٽه َىيځ ٹَاٍ س ػه ډ ٍى دَٕ٘ نيا ٕبڃ، دبنِىه كيوى اُ

  يٍوٕت  بيت  ىاٍى زيكپب ييػي  يٍوٕ ټي ثَآډي  اُ هيٍوٕ ٽبٍانه سؼبوُ

 ڈ؟يٹي

 يډت  ډنك٪ته  هيٍوٕت  ىو نيت ا ب يت ډ ٽته  ييهتب  ٙجبهز و هب سٶبور     

َ  كبڃ ىٍ هيٍوٕ ياٹشٞبى – يبٕيٕ ٕبهشبٍ ن٪َ اُ ْهيو ثه ٙتت ى  كب١ت

 نيتتا ڂتتبهيػب نيهمـنتت و نيٽتتَډچ ُډبډتتياٍا  ٭مچپتتَى ثتتَ آ  َيستتبط و

ٍ  ن يٚت يد ثه س ػه ثب َا يا يهبٍػ ډنبٕجبر ىٍ يىځَځ ن  ٍواثت٤  يويستب

 س ػته  ډت ٍى  يثٍَٕت  نيت ا ىٍ ٽته  إز ينپبس ڂَيى اُ ِين هيٍوٕ و َا يا

 . ث ى ه اهي
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  گزجستان تحزان در ٍيتزک مًاضع يتزرس

 
  د ٍ يثهٚش كٖن

 

 ييػتيا  إتشب   ىٍ 1387 ډتَىاى  هؼتيهڈ  ػمٮته  ٍوُ ىٍ ځَػٖشب      

 ىو سل الر هيٽچ سنهب نه ٽه انياهز ٍاه ثه  يػنڂ يػن ث يبياوٕش ٥چت

 يت٭٦ٶتتتتت  نٺ٦ته  ثه ثچپه ؛ ىاى ٹَاٍ َيسأط سلز ٍا ٹٶٺبُ ىٍ ځٌٙشه ىهه

 .ٙي ڄيسجي ٱَة و هيٍوٕ ډنبٕجبر ىٍ

 ٙتَو٫  اُ ثٮي ٍوُ ٙ٘ سنهب هيسَٽ َيوُ نوٖز اٍىوٱب  ب يډ نيا ىٍ     

 يائشنٵت  شهيٽم ڄيسٚپ يثَا ٍا آنپبٍا ٭مڄ اثشپبٍ ډٖپ  ثه ٕٶَ ثب ػنڀ،

 يثَٹَاٍ ٥َف نيا ياٝچ هيٳ. ٽَى ډ٦َف« ٹٶٺبُ هياسلبى»  ٭ن ا  سلز

 ٕٶَ انؼبڇ يثَا اٍىوٱب  ٭مڄ َٕ٭ز. ٙي ٭ن ا  ٹٶٺبُ ىٍ زياډن و ٝچق

ٍ  ىهنتيه  نٚتب   ٙيه ي٥َاك ٘يد اُ ي٥َك اٍائه و ډٖپ  ثه  يثَهت ٍىا

ُ  يٍاهجَى ډن٦ٺه ىٍ ډير ثچني يإشَاسْ اُ هيسَٽ  اٍىوٱتب  . إتز  ٹٶٺتب

َ  ب يػَ ىٍ ه ى ٥َف ڄيسپم يثَا  ډ ١ت ٫  ډتَىاى  30 ىٍ ثتبٽ   ثته  ٕتٶ

ٍ  نٖٚتز  نيا ىٍ. ٽَى ډ٦َف ٍا ٹٶٺبُ ىٍ زياډن و طجبر نٖٚز  ٙتي  ٹتَا

 ځتَى  آنپتبٍا  ىٍ اٍډنٖتشب   و ؼب يآًٍثب ځَػٖشب ، ه،يٍوٕ اُ ينيځبنينمب

 ډتٌاٽَار  ىٍ نپته يا ثَ ييسأٽ ثب ڂَيى ثبٍ اٍىوٱب  ٕٶَ نيا ىٍ. نييأيث هڈ

ُ  متب  يد ڄيسٚپ ٚنهبىيد ؼب يآًٍثب يػمه ٍ ثب ه ى  و  ډ٦تَف  ٍا ٹٶٺتب

 :  ٽَى ا٭نڇ

ٍ  څتِوڇ  ځَػٖتشب   ىٍ ستبُه  سل الر»  ىٍ زيت اډن و طجتبر  يٵت ٍ  يثَٹتَا

 ډن٦ٺته  ىٍ ياٍيت دب ٝچق يثَٹَاٍ ٽَى، اطجبر ڂَيى ثبٍ ټي ٍا ٹٶٺبُ ډن٦ٺه

 «.إز ډن٦ٺه يٽٚ ٍهب ډٚشَٻ ډنبٵ٬ و هيسَٽ يډچ ډنبٵ٬ يٍإشب ىٍ
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 يجبنيدٚتش  ثته  ثجتَى  ٘يد ٍا ه ى ٥َف ٹٶٺبُ ىٍ ثش اني آنپه يثَا هيسَٽ 

 ىٍ 1386 ٕتبڃ  ډهَډتبه  اُ ٽه يسنٙ ڄيىڅ نيهم ثه ىاٍى بُين اٍډنٖشب 

َ  ٙتبنِىهڈ  ىٍ ؛ ثت ى  ٙتيه  آٱتبُ  ٔيٕت ئ  ىٍ ډلَډبنه ډٌاٽَار   ٍيٙته

 يو. ييٍٕت  ؼته ينش ثته  هيسَٽ يػمه ٍ ٔيٍئ ځڄ ٭جياهلل ٕٶَ ثب 1387

 شوتز يدب َوا يت ا ثته  ػٖت ٍانه  اٹياڇ ټي ىٍ  ٍيٙهَ ٙبنِىهڈ ٙنجه ٍوُ

ٍ  ياٍيت ى نيا. ٍٵز اٍډنٖشب  َ  ډپمتڄ  واٹت٬  ىٍ يويستب  ثته  وٱتب  اٍى ٕتٶ

 . ث ى ډن٦ٺه

 قفقاس در ٍيتزک استيس اس ليتحل ياتيارس

ُ  ىٍ ٚشَيث نٶ ً يثَا هيسَٽ ثَنبډه ثه يٺيىٹ نڂبه آنپه يثَا  ىاٙتشه  ٹٶٺتب

 .ڈيثيه ٸيىٹ دبٕن َيُ ياٝچ ٕئ اڃ ؿهبٍ ثه إز الُڇ ڈيثبٙ

 ٽياډني؟ ٹٶٺبُ ىٍ هيسَٽ ياٝچ اهياٳ -1

 ٖز؟يؿ هيسَٽ نڂبه اُ ٹٶٺبُ يشياډن جبريسَس -2

ٍ  ييبُهبياډش ؿه اُ ه ى يشياډن جبريسَس ياػَا يثَا هيسَٽ -3  ثَهت ٍىا

  إز؟ ٍوثَو يډ انٮ ؿه ثب و إز

 ٖز؟يؿ ٹٶٺبُ ىٍ َا يا زيډ ٹٮ ثَ بٕزيٕ نيا َيسأط -4

 ثته  هيٍوٕت  يإٓتب  ثتَٷ  سهتبػڈ  و يػنت ث  يبياوٕتش  ثه ځَػٖشب  كمچه

 يىهت  ٕبُډب  ياثَ ٍا هيسَٽ ٭ِڇ هب، يځَػ كمچه ثه دبٕن ىٍ ځَػٖشب 

 َارييت سٲ ثته  س ػته  ثب يػن ث ٹٶٺبُ يٽٚ ٍهب و هيٍوٕ ثب ه ى ډنبٕجبر

٘  يثتَا  ىانٖز يډ هيسَٽ ٽه ؿَا. ٽَى ػِڇ آډيه ٘يد  ىٍ ينت يآٵَ نٺت

 هيٍوٕت  ثتب  ډنبٕجبر يٕبُ ي٭بى ثيو  إز ٙيه آٱبُ ٹٶٺبُ ىٍ ٽه يثبُ

 يشيډنا ٥َف ؿهبٍؿ ة ىٍ ٹٶٺبُ ىٍ ٍا ه ى ډنبٵ٬ س اني ينم اٍډنٖشب  و

 . ثَى ٘يد ثه ن٪َ ډ ٍى

  ٍيتزک يتزا قفقاس يکيتيصئًپًل تياَم

ِ  يبيإٓ ثه يبثيىٕش يثَا هيسَٽ ِ،ين ټيشيّئ د څ نڂبه اُ  ؼتبى يا و يډَٽت

ُ  ىٍ ٵٮتبڃ  ك٢ ٍ ثه ُثب  سَٻ يٽٚ ٍهب نيث ينيَُٕډ ي ٕشڂيد  ٹٶٺتب



 12 

 اُ ٽه نوؼ ا  ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ ثب هيسَٽ ډٚشَٻ ډَُ َايُ. ىاٍى بُين

 ىٍ ُوٍ ُنڀ ثه ډ ٕ ڇ هينبك س ٤ٕ ؼب ،يآًٍثب يػمه ٍ ياٝچ نيُډَٕ

ِ  ډهتڈ  بٍيثٖت  ڄيت ىڅ ىو ثته  هيت سَٽ يثَا إز اٵشبىه ىوٍ اٍډنٖشب   كتبئ

 .إز يإبٕ زياهم

 س انتي  يډت  اٍډنٖتشب   ثتب  ىوٕشبنه ډنبٕجبر ىاٙشن ٝ ٍر ىٍ هيسَٽ -1

 يهتب  څ څته  س ٕت٤  يانتَّ  و آهتن  ٍاه س ٤ٕ ٽبال نٺڄ و كمڄ يهب دَوّه

 انؼتبڇ  هيت سَٽ و اٍډنٖتشب   – ؼب يآًٍثب ٸي٥َ اُ يٍاكش ثه ٍا ځبُ و نٶز

 .ىهي

 س انتي  يډت  آنپتبٍا  ٭مڄ، ىٍ هيسَٽ ثب اٍډنٖشب  يډَُهب ډٚپڄ كڄ ثب -2

 نيٕتَُډ  ثتب  اٍډنٖتشب   هتبٻ  ٸيت ٥َ اُ ه ىٗ يډَُهب و نوؼ ا  نيث

 ٕتبڅهب،  اُ دٔ تيسَس نيثي. ٽني ثَٹَاٍ اٍسجب٣ ؼب يآًٍثب يػمه ٍ ياٝچ

 و نوؼتت ا  – هيتتسَٽ يهتتب ٖتتزيسَٽ دتتب  نيثتت ينيٕتتَُډ ي ٕتتشڂيد

َ  نيا سلٺٸ ٽه إز ىٍٕز نيا. ځَىى يډ ثَٹتتتتتتَاٍ ؼب يآًٍثب  ىٍ اډت

 اډپتب   ډتير  ثچنتي  ىٍ ٽته  إتز  يهيٵ اډب إز ييثٮ بٍيثٖ ډير ٽ سبه

ً  ىٍواُه ييٽچ ځٶز س ا  يډ نيثنبثَا. ىاٍى سلٺٸ ُ  ىٍ هيت سَٽ نٶت   ، ٹٶٺتب

 ثب ه ى ډٚشَٻ ډَُ ٸي٥َ اُ هيسَٽ ٽه إز ىٍٕز نيا. إز اٍډنٖشب 

 اډپتب   واٹ٬ ىٍ اٍډنٖشب  اډب بثيي ىٕز ٹٶٺبُ ثه س اني يډ ِين ځَػٖشب 

 ثه آنؼب اُ و ؼب يآًٍثب ثه پشَينِى يبثيىٕش ػهز ثه هيسَٽ يثَا يډنبٕج

 .إز يډَٽِ يبيإٓ يٽٚ ٍهب َيٕب و سَٽمنٖشب  و هٍِ

  فقاسق در ٍيتزک پزياساوٍ تلىذ اَذاف

ٔ  و إتز  ډن٦ٺه نيا ىٍ نبس  ٭٢  ٽٚ ٍ سنهب هيسَٽ       ىٍ ػنتڀ  اُ دت

 هتَوع  ٍاه ٽٚت ٍ  نيت ا. ٽنتي  يثبُ يسَډهڈ نٺ٘ ه اهي يډ ځَػٖشب ،

 ثٖٶَ ي سنڂه ىو ډهتبٍ و إز ٱَة يٕ  ثه ؼب يآًٍثب ځبُ و نٶز ياٝچ

َ يى و هيٍوٕت  ٽته  يا سنڂه ىو ىاٍى، ىٕز ىٍ ٍا ىاٍىانڄ و  يٽٚت ٍهب  ڂت

 اُ ځتڄ  ٭جياهلل. ٽني يډ ٝبىٍ آنؼب اُ ٍا ه ى ياريس څ ٚشَيث بهيٕ يبيىٍ
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 پتبڃ يٍاى ٍوُنبډه ثب ياډٞبكجه ىٍ هيسَٽ بٕزيٕ ثَ ٹٶٺبُ ثلَا  َاريسأط

 يبياوٕش َٕ ثَ هيٍوٕ و ځَػٖشب  يهب يَيىٍځ» :ييځ  يډ آنپبٍا ؿبح

 و ډن٦ٺته  ىٍ ډٚتپنر  كتڄ  يثتَا  ٽته  ىهي يډ نٚب  يآثوبُ و يػن ث

 ځٶز ثبة ُوىسَ هَؿه ييثب نيهيآ ىٍ يطجبس يث و هب يآٍاډ نب اُ يَيػچ ځ

 يثتَا  ٽته  إتز  ٽَىه ٚنهبىيد هيسَٽ. ييٚياني يَيسياث و ځٚ ى ٍا ځ  و

 « .ٙ ى ثَځِاٍ يا ډن٦ٺه ييهمب ځَى ټي ٹٶٺبُ ىٍ طجبر ؼبىيا

ُ  ىٍ هيت سَٽ يثتَا  ٍا َيت ُ ځبنته  ٕه اهياٳ س ا  يډ هنٝه ٥ ٍ ثه  ٹٶٺتب

 : ٽَى يثبُٙنبٕ

  يډَٽِ يبيإٓ ثه ٖڈيسَٽ دب  نٶ ً س ٕٮه ځٖشَٗ -1

 ٸيت ٥َ اُ ډن٦ٺه ُثب  سَٻ يٽٚ ٍهب ثب ياٹشٞبى ډنبٕجبر ځٖشَٗ -2

 و نٶتز  انشٺبڃ نهيُډ ىٍ ْهيو ثه ٕ ىآوٍ ياٹشٞبى يهب ٥َف ىٍ ډٚبٍٽز

َ  ٽٚ ٍ ىو نيا ٽه ٹِاٹٖشب  و سَٽمنٖشب  ؼب ،يآًٍثب يٽٚ ٍهب ځبُ  آهت

 و ؼتب  يآًٍثب ٸيت ٥َ اُ س اننتي  يډت  اډب نياٍني ٹَاٍ ٹٶٺبُ ىٍ آنپه وػ ى ثب

 ىٍ اٍډنٖتشب   ٸيت ٥َ اُ اني ٽَىه يِيٍ ثَنبډه ٽه ٥ ٍ آ  بي و ځَػٖشب 

 . ٙ ني ډشٞڄ هيسَٽ ثه نيهيآ

ُ  يانَّ يٱن ډنبث٬ ثه يجبثيىٕش ٸي٥َ اُ هيسَٽ يانَّ نيسأډ -3  ىٍ ٹٶٺتب

 هيت اسلبى و پتب يآډَ ثب يهمپبٍ ٽنبٍ ىٍ َا يا و هيٍوٕ ثب ٍٹبثز نهيُډ نيا

 .ىاٍى ٹَاٍ هيسَٽ ٽبٍ ىٕش ٍ ىٍ اٍودب

  قفقاس در ٍيتزک يراَثزد تزوامٍ رئًس

ِ  يبيإٓت  ىٍ هيت سَٽ س ٕت٤  َيُ يإشَاسْ ٸي٥َ اُ ٵ ٷ اهياٳ  و يډَٽت

 . ٙ ى يډ ىنجبڃ ٦ٕتتتتتق ؿني ىٍ ٹٶٺبُ

 ىٍ ډن٦ٺه يٽٚ ٍهب ىٍ ٹيٍر يثبال يهب ٍىه ثه و٭يه و بُياډش ىاى  -1

 ٽٚ ٍهب نيا يىاهچ بٕزيٕ ٭ميه ډٚپنر كڄ ثه ٽمټ ډ ٍى

 اُ يډتبڅ  زيت كمب ٸي٥َ اُ هيسَٽ ٥َٵياٍ يډلچ يهب ځَوه اُ زيكمب -2

ٍ  نيهمـنت  ،يىوڅش َيٱ يهب ٕبُډب  د ٙ٘ ثب آنهب  هتڈ  اٍسجتب٣  يثَٹتَا
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ُ  َيٱ   يٖياد ُ يهب ځَوه ثب ُډب   ٹبثتتتتڄ  َيت ٱ َارييت سٲ يثتَا  ثَانتيا

  ينيث ٘يد

 يٽبالهتب  ييس څ ىٍ ٵٮبڃ يَٙٽشهب ٸي٥َ اُ ډن٦ٺه ىٍ ياٹشٞبى نٶ ً -3

  يٝنٮش مهين و يډَٞٵ

ٍ  د ٙ٘ ىٍ يٵَهنڂ هيډبر اٍائه -4 ٓ  يثَځتِا  و يآډ ُٙت  يهتب  ٽتن

 ډن٦ٺه يٽٚ ٍهب نوجڂب  ػٌة يثَا يچيسلٞ يهب ث ٍٓ ىاى 

  قفقاس يتزا 3+2 يتيامى ثاتيتزت طزح    

 ، هيت سَٽ نتبٵ٬ ډ نيسأډ ني٭ ىٍ س اني يډ ٽه ي٥َك نيثهشَ هيسَٽ نڂبه اُ

 ثتب  هيسَٽ و هيٍوٕ يهمپبٍ بوٍىيث اٍډٲب  ثه ٹٶٺبُ يثَا ٍا طجبر و زياډن

 .إز اٍډنٖشب  و ځَػٖشب  ؼب ،يآًٍثب يٮني ٹٶٺبُ يػن ث ٽٚ ٍ ٕه

ٌ  اس) ٍيو تزک وظوز  موًرد  يتيامى ثاتيتزت يايمشا هيتز مُم  وگوا

 ( ٍيتزک

 پتب، يَآډ يثتَا  يٮنت ي ٕتبُى  ينمت  ٙتبډڄ  ٍا يا ډن٦ٺه ٵَا يٽٚ ٍهب-1

ٍ  يڂتبه يػب ډن٦ٺته  اُ هتبٍع  يٽٚت ٍهب  َيٕب و اٍودب هياسلبى  نتياىه  ٹتَا

 .إز

ٍ  س ٕتتٮه نته يُډ -1  ډنتتب٥ٸ َيٕتتب و ٹٶٺتبُ  يٽٚتت ٍهب نيثتت ٍا يهمپتب

 . ٕبُى يډ ٵَاهڈ ٍا يډَٽِ يبيإٓ و بهيٕ يبيىٍ ، هٍِ ډبنني همؼ اٍ

 ثته  نٖتجز  ڄيإتَائ  و پتب يآډَ يشهبيكٖبٕت  اُ َا يا ځٌاٍى  ٽنبٍ ثب -2

 اُ يپت ي كتبڃ  نيهمت  ىٍ و ٽبهتي  يډت  يشتتياډن جبريسَس نيؿن ڄيپسٚ

 . ٽني يډ كٌٳ ٍا هيسَٽ يػي يٍٹجب

 ( زانيا وگاٌ اس) ٍيتزک طزح ياجزا مًاوع هيتز مُم

ٍ  ٕتبثٺه  و ډٚتشَٻ  ډتَُ  ٽته  َا يت ا ځتَٵشن  يهينبى -1  ي٥ت الن  يويستب

 يډت  ٍوثتَو  يػي يهب ؿبڅ٘ ثب ٍا ٥َف نيا ىاٍى ٹٶٺبُ ډَىڇ ثب ډٚشَٻ

 .ىٕبُ
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 و ثتتبٯ ٹتتَا ىٍ ي٥چجتت ييػتتيا ډبننتتي ډن٦ٺتته ىٍ ډ ػتت ى ډٚتتپنر -2

  بيآثوبُ و يػن ث يبياوٕش

َ  يجتبس يسَس نيؿنت  ثتب  اٍډنٖشب  و هيٍوٕ ډوبڅٶز -3  ثتتتتتتب  ٽتياڇ  هت

 . ډشٶبور يهب ِهيانڂ
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  گزجستان تحزان در غزب مًاضع يتزرس

 
  يميٽَ ه ٙنڀ ىٽشَ

 

 ٹٶٺتبُ،  ټيت شيّئ دچ كت ُه  و( اٍودتب  و پتب يآډَ ٙتبډڄ ) ٱَة ، هيٍوٕ      

 هيٍوٕت  ٙير دَ يوڅ ډير ٽ سبه ػنڀ نيډوب٥ج و ڂَا يثبُ نيسَ ياٝچ

 ڄيسلچ و هيسؼِ و نييسج يثَا  نيثنبثَا .ٙ ني يډ ډلٖ ة ځَػٖشب  –

 نيت ا ب يت ډ ډنبٕتجبر  زيت ډبه ثته  هڈ يٖشيثب يډ ٕبُ نيسبٍ ٍهياى نيا

 زيت نهب ىٍ ثشت ا   ستب  نمت ى  سمَٽِ و س ػه آ  يپَىهبيٍو هڈ و ڂَا يثبُ

 . نم ى ڈيسَٕ ٍا َياه ثلَا  اُ ينبٙ يبډيهبيد اُ يسَ ٍوٙن َيسٞ 

 ٽٚ ٍ ىو و َياه ثلَا  يسؼچ ٭َٝه نيسَ ياٝچ ٹٶٺبُ ك ُه ؿه اځَ      

 اډتب  ٙ ني، يډ يسچٺ سوبٝڈ و ډنبُ٭ه ياٝچ ٥َٳ ىو ځَػٖشب  و هيٍوٕ

 ٱتَة  و هيٍوٕ ټيشيّئ دچ يبٍوئيٍو ٝلنه ٹٶٺبُ ػنڀ و ثلَا  واٹ٬ ىٍ

َ  يػنڂت  ثه ډجبىٍر ثب هيٍوٕ و ثبٙي يډ  ٘يدت  انش٪تبٍ،  َٹبثتڄ يٱ ٬،يٕت

 ثته  ٍا پتب يآډَ ډشلتيه  بالريا هٞ ٛ ثه و ٱَة بٍ؛ي٭ سمبڇ و نٚيه ينيث

ً  كت ُه  ٴيت سٮَ َٕ ثَ يْيدَٕش و يا٭شجبٍ يؿبڅٚ. ييٽٚ ؿبڅ٘  و نٶت 

 .  نيسپ  كبڃ ىٍ اڅمچڄ نيث ن٪بڇ ىٍ هيٍوٕ ڂبهيػب

ٍ  ډٖشمٖتټ  ثتب  پبيآډَ پهيكبڅ ىٍ      َ  11 ياىيت ٍو ىاى  ٹتَا  ، ٕتذشبډج

 ڈيسٺٖت  11/9 اُ ثٮتي  و ٹجتڄ  ډٺ٦ت٬  ىو ثته  ٍا ٕتَى  ػنڀ اُ دٔ ػهب 

 زيت ډَٽِ و زيت ډل ٍ ثب يٹ٦ج سټ ين٪بډ ڄيسلم ٝيى ىٍ و نم ى يثني

 آډتي  ثَ« بنهيځَا پؼبنجهي» و« َانهيٚڂيد ػنڀ نيىٽشَ»  ثب و ٽٚ ٍ نيا

 ىٍ كبىطه نيا اُ ينبٙ ڈي٭٪ ډلَٽه يَوين و ډ ډنش ڇ اُ يَيځ ثهَه ثب و

 ٭نت ا   سلتز ) اٵٲبنٖشب  ىٍ بٍي٭ سمبڇ ػنڀ ىو ثه ډجبىٍر ٽ سبه يډيس

                                                

  .تحل
 . لگر و کارشناس ارشد مسائل اروپاي
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  ب٭تتتتت اٙ ٭تيڇ  ثتب  ډٺبثچته  ثهبنته  سلتز )  ٭َاٷ ىٍ و( ٖڈيسَوٍ ثب ػنڀ

 يَوهتب ين كمبٕته  واٹٮته  ِيت ن هيٍوٕت  نمت ى، ( يػمٮ ٽٚشبٍ يهب ٕنف

 بٍيثٖ ثهبنه ٍا بيآثوبُ و يػن ث يبياوٕش ډوشبٍ ه ى ډن٦ٺه ىو ثه يځَػ

 يا ٝتٶله  ٽَى  ثبُ و نيٚيد ډلبٕجبر و ډٮبىالر َييسٲ يثَا يډنبٕج

 نيبٍست  اُ و ىاى ٹَاٍ ٱَة، ْهيو ثه هبٍع ػهب  ثب ه ى ډنبٕجبر ىٍ ييػي

َ  ػهتب   و ٽَى اٍائه يٍوٕ يَيسٶٖ ډٮبَٝ سل الر  ىوٍه ىو ثته  ٍا ډٮبٝت

 اُ يٱَثت  َيسٶٖت  و َيت سٮج. إز نم ىه يثني ڈيسٺٖ اور 8 اُ ثٮي و ٹجڄ

 بريت ك ييت سؼي ٽننتيه  اڅٺبء ٍوٕهب، ه إز هنٳ ثَ ىٍٕز كبىطه، نيا

ٍ  بىآوٍي و يٍوٕ ٥چت س ٕٮه و ه اه بىهيُ ٖڈي نبڅينبٕ  ٕتبڃ  دتَاٿ  ثهتب

 .إز يٙ ٍو َٕم اٍس٘ ىٕز ثه ٕبثٸ يؿپٖچ اٽ اٙٲبڃ و 1968

 ډ٦تَف  يدَٕٚت  آ ، يٖتش يؿ و َياه سل ڃ زيډبه ىٍثبٍه دَٕ٘       

 و نيډلٺٺت  اڅمچتڄ،  نيثت  ٍواثت٤  دَىاُا  هين٪َ ،يبٕيٕ ٚمنيا ياني نِى

 ٵَاهت ٍ  ثته  ټيت هَ ٽته  بٕزيىن ي٭م ډ اٵپبٍ و هب ٍٕبنه و دْوهٚڂَا 

 آ  يٖتش يؿ و زيت ډبه اُ ډشٶتبور  يَيسٶٖت   ى،ه بُين و ٙنبهز و نڂبه

 : نم ى يثني ىٕشه ځَوه ؿهبٍ ثه آنَا س ا  يډ ٽه ىهني يډ اٍائه

 ٱتَة  ثتب  هيٍوٕت  ډنبٕتجبر  ىٍ ييت ػي ٕتَى  ػنڀ ييسؼي ثه نيٹبئچ .1

 (.پبيآډَ ډٚوٞبً)

َ  ٱتَة  و هيٍوٕ ب يډ ٕ ىاځَانه و يٍُځَ ػنڀ ثه نيډٮشٺي .2 َ  ثت  ٕت

 . ډنبٵ٬ ڈيسٺٖ

ُ  هين٪َ ٥َٵياٍا  .3 ٘  ىوٍه و ٕتَى  ٝتچق  آٱتب  ىٍ يا٭شمتبى  يثت  و ستن

 .ىو نيا ٍواث٤

ٔ  ثٮي ډب ډَكچه واٍى ػهب  ٽه هين٪َ نيا شبًينهب و .4  ٕتَى  ػنتڀ  اُ دت

 .إز ٙيه

 ىو ن٪تبڇ  ىوٍه ثتب  يٽنت ن  ىوٍه ِاريسمتب  و سٶبوسهب نيډهمشَ ػمچه اُ     

َ  يډجشن يٹ٦ج َ  ٭تنوه  ٕتَى،  ػنتڀ  ثت ٍ  ىٍ نيبىيت ثن َييت سٲ ثت  و ٕتبهشب
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َ  ىو ثَ ن،يٚيد ن٪بڇ ثب يٽن ن اڅمچڄ نيث ٖشڈيٕ ډنبٕجبر  سلت ڃ  ٭نٞت

 كبٽڈ پَىيٍو و نڂَٗ ن ٫. إز إش اٍ پَىهبيٍو ىٍ سل ڃ و ڈيډٶبه ىٍ

 يه٦ت  ٕتبىه  ٖشبٍيا ين ٭ ٽننيه ب يث آ ، اٹمبٍ و ٹيٍر ٹ٦ت ىو ب يډ

 و پتَى يٍو پته يكبڅ ىٍ ثت ى،  آنهتب  سبثٮه يهب ثچ ٻ و ٹيٍر ثَاثَ ىو ب يډ

 ؿنتي  يډنٚت ٍ  س ا  يډ و يهيځَى ٙڂَٳ يسل څ ىؿبٍ ٥َٳ ىو نڂَٗ

 ڂَيپتي ي ثته  نٖتجز  ٥تَٳ  ىو يپَىهتب يٍو نت ٫  ىٍ ٍا يهيت ـيد و يوػه

 .نم ى ډٚبهيه

 ثته  و آ  زيٽچ ىٍ ٱَة ٹجبڃ ىٍ هيٍوٕ پَىيٍو و نڂبه ٽه همبنڂ نه      

 ٹجتبڃ  ىٍ و پٖت ، ي اُ اٍودتب  و پتب يآډَ ب يت ډ ِيسمتب  و ټيسٶپ ىٍ هٞ ٛ

 سل ڃ و َييسٲ ىؿبٍ ڂَ،يى يٕ  اُ يپيآسننش –  ٍوي ينهبىهب و ٽٚ ٍهب

 ثته  نٖتجز  اٍودتب  هٞ ٛ ثه ٱَة پَىيٍو و نڂَٗ ډشٺبثنً ي،يځَى يٶيٽ

 و سٮبډتڄ  ثته  ٹبئتڄ  و ٙتيه  ډشلت ڃ  ِيت ن( يٙت ٍو ) ٦ب يٙت  ياډذَا٥ ٍ

 ب يډ«  سٺبثڄ – ٍٹبثز»  يه٦ ٕبىه ٴي٥. ثبٙي يډ هيٍوٕ ثب ډٚبٍٽز

َ  يډجشنت  يٹ٦جت  ىو ن٪تبڇ  ىٍ ٱَة و هيٍوٕ  يٶت ي٥ ثته  ٕتَى،  ػنتڀ  ثت

 ثتيڃ «  سٮبډتڄ  – ٙتَاٽز  – سٶتبهڈ  – ٍٹبثز – سٺبثڄ»  ٙبډڄ ځٖشَىه

 . إز يهيځَى

 ډشٞتچت  ن٪بڇ ىٍ ٕبثٸ ٱَة ثچ ٻ پذبٍؿهي و همجٖشه نٖجشبً زيٽچ      

 و يياٍودب ،يٵَاډچ ،يډچ ڂَا يثبُ اُ يٮيوٕ ٴي٥ ٙبډڄ اٽن   ،يٹ٦ج ىو

 ٱَة پذبٍؿهي پَىيٍو و ډ ٬١ اُ ٕون نيبثَاثن .ثبٙي يډ يپيآسننش ٵَا

ٓ  نيهمت  ثَ و ثبٙي يډ نبىٍٕز ٹٶٺبُ ثلَا  ٹجبڃ ىٍ  ځٖتشَه  ِيت ن إتب

 ٹجبڃ ىٍ ٍا يٱَث بٕشڂِاٍا يٕ و ٍهجَا  يهب يځبهيى و ډ ا٬١ اُ يٮيوٕ

َ  و سنت ٫ .  ڈيثبٙت  يډ و ث ىه ٙبهي ياىيٍو نيا  ډ ا١ت٬  و پَىهتب يٍو سپظت

 –  ٍويت  ينهبىهتب  و يياٍودتب  ډشٮتيى  يٽٚ ٍهب ب يډ ىٍ سنهب نه ډوشچٴ

 ٍهجَا  و بٕشمياٍا يٕ ٚمنيا ،ياني ب يډ ىٍ نيهمـن ثچپه ، يپيآسننش

 . إز ډٚبهيه و ييٙنبٕب ٹبثڄ ِين پبيآډَ ډشليه بالريا
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 و ځَػٖتشب   ست ا   يډ ،يينهب إشنشبع و ٬يَٕ يثني ػم٬ ټي ىٍ      

 ٍا پتب يآډَ ډشلتيه  رباليت ا ثلتَا ،  ياٝتچ  ثبُنيه ٍا ٹٶٺبُ ي٭م ډ ډن٦ٺه

َ  ٍا اٍودتب  و ثلتَا   ډوب٥ت نيسَ ياٝچ  ٽته  ىانٖتز  يا كت ُه  نيډهمشت

 ياٹشٞتبى  و يانتَّ  ،يپيشيّئ دچ څلب٧ ثه َياه ثلَا  يبډيهبيد و سجٮبر

 .  ىاى ه اهي و ىاىه ٹَاٍ َيسأط سلز آنَا
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  واتً ي ٍيريس رياتط در گزجستان تحزان يامذَايپ

 
  يډَاى ډن ؿهَ

 

ِ  ثته  ځَػٖشب  ين٪بډ سهبػڈ ثب ٽه ځَػٖشب  و هيٍوٕ ډنبٹٚه       ډَٽت

 ټيت  ثته  2008 اځ ٕز هٚشڈ ىٍ يػن ث يبياوٕش ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ

 كبىطته  ٽنبٍ ىٍ ٽه َياه ثلَا  ي،يسَى  ثيو. ٙي ڄيسجي بٍي٭ سمبڇ ػنڀ

 ثته  21 ٹتَ   نوٖتز  ىهته  سلت ڃ  نيډهمشَ ٍا آ  س ا  يډ ٕذشبډجَ 11

 ٍواثت٤ . إتز  يا ډن٦ٺته  و يػهتبن  يبډتيهب يد و اثٮبى يىاٍا آوٍى، ٙمبٍ

 ثتب  هيٍوٕت  ډنبٕتجبر  ، اٍودتب  هيت اسلبى و هيٍوٕت  ٍواثت٤  پب،ياډَ و هيٍوٕ

ُ  ك ُه يٽٚ ٍهب  اُ بياوٍإت  ىٍ يانتَّ  و زيت اډن َيت ن٪ يډجتبكظ  و ٹٶٺتب

. ځَٵز ه اهي ٹَاٍ َياه ثلَا  َيسأط سلز ٽه إز يډ ١ ٭بس نيډهمشَ

 ټيآسننش مب يد ٕبُډب  و هيٍوٕ ٍواث٤ نيهيآ ډٌٽ ٍ، ډ ١ ٭بر ٽنبٍ ىٍ

 و ن٪تَا   ٝتبكت  اًهتب   ٽته  إز يډ ١ ٭بس ػمچه اُ ِين( نبس ) يٙمبڅ

 . ىاٙز ه اهي ډٮ٦ ٳ ه ى ثه ٍا نيډلٺٺ

 ٍواثت٤  ىٍ يبډتي يد ؿه ځَػٖشب  ثلَا  ٽه إز نيا يإبٕ ڃٕؤا      

  ىاٙز؟ ه اهي نبس  و هيٍوٕ يآس

ٍ  ىٍ ٽه إز زياهم كبئِ ڄيىڅ نيا ثه ٕؤاڃ نيا ثه دبٕن  و پتب ياډَ ٽنتب

ُ ( نتبس  ) يٙتمبڅ  ټيت آسننش مب يد ٕبُډب  اٍودب، هياسلبى َ  يڂَيثتب  و ډت ط

 ٭مچپَى و اهياٳ. ييآ يډ ٙمبٍ ثه ډن٦ٺه سل الر ٍوني ىٍ ٽننيه نييسٮ

 ٭نت ا   ثته  ؿته  و ډٖشٺڄ ڂَيثبُ ټي ٭ن ا  ثه ؿه َياه ىهه ىو ي٥ نبس 

 يىهت  ٙپڄ ىٍ يډهم نٺ٘ پبياډَ ْهيو ثه ٱَة يبٕشهبيٕ ٚجَىيد اثِاٍ

ُ  و يٙتَٹ  ياٍودتب  ډن٦ٺه يشياډن و يبٕيٕ جبريسَس  و نمت ىه  ٶتب يا ٹٶٺتب

                                                

  .خارهج  و قفقاز وزارت امور يمرکز يايس مرکز مطالعات آسيرئ. 
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 ٙتيه  ڄيجتي س هيٍوٕ ين٪بډ و يشياډن ، يبٕيٕ ؿبڅ٘ نيډهمشَ ثه ٭منً

 . إز

 ٽته  هيٵ١َت  نيت ا اطجبر يد ىٍ و ٵ ٷ ٕ اڃ ثه دبٕن ىٍ كب١َ ډٺبڅه      

 پتَى يٍو ىو اُ يا وشته يآډ ځَػٖتشب   ثلتَا   اُ دٔ ونبس  هيٍوٕ ٍواث٤

 ٕته  ي٥ت  ثت ى،  ه اهتي  ډوشچتٴ  ډ ١ت ٭بر  و هب ك ُه ىٍ َييسٲ و سياوڇ

 و هبيځبهيت ى ه،يٍوٕت  يشت ياډن ك ُه ىٍ نبس  اهياٳ قيسَٚ ثه اثشيا ثو٘

ُ  ؿٚڈ و نبس  ډٺبثڄ ىٍ هيٍوٕ يبٕشهبيٕ  و هيٍوٕت  يآست  ډنبٕتجبر  انتيا

 . َىيځ يډ ٹَاٍ ڄيسلچ و يبثياٍُ ډ ٍى ٹٶٺبُ ىٍ َياه ثلَا  اُ دٔ نبس 
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  گزجستان در يقًم تک ملت ي ديلت يزيپذ ةيآس
 

 ياكمي نيكٖ ىٽشَ

  

َ  يډجن ، ځَػٖشب  ػمه ٍ ٔيٍئ نياوڅ بيځبډٖبه ٍى ىوڅز ٙٮبٍ        ثت

 اُ نٚب  اډب بٵزين ىواڇ ي٥ الن ډير ځَؿه هب، يځَػ يثَا ځَػٖشب » 

 اٹت اڇ  ثتب  سٺبثتڄ  ىٍ ينت ٭  ثته  يځَػت  ػبډٮه ىٍ ٽه ىاى يډ يٺي٭م ٵپَ

َ  ىاٙتز،  ب يت ػَ ځَػٖتشب   ىاهڄ ډ ػ ى َ يى هيهمٖتب  ىٍ ٽته  ياډت  ڂت

 ٙتير  ثته  يآًٍ َيت ٱ اٹ اڇ انپبٍ ثب ؼب يآًٍثب يػمه ٍ يٮني ځَػٖشب 

 هتيٳ  نيا ثه ي يٍٕ يثَا ځَػٖشب  ػبډٮه يٍو هَ ثه. ٙ ى يډ ىنجبڃ

 : إز جب يځَ ثه ىٕز ٵَاوا  ډٚپنر ثب

 .اٹ اڇ ڂَيى ثب ٖهيډٺب ىٍ هب يځَػ زيػمٮ يډنٶ ٍٙي ٽبه٘ -

 ثتب  ييهمڂَا ١من ٽه ځَػٖشب  ػبډٮه ىٍ ياٍډن   يچيډ ڈين ك٢ ٍ -

 .ىاٍني ٹَاٍ هب يځَػ ثب يٵپَ ٸي٭م سٺبثڄ ىٍ هيٍوٕ

- ًٍ  ډتَُ  ډؼبوٍر ىٍ يُنيځ ثب نٶَ 000/300 ثَ ثبڅٰ زيػمٮ ثب هب يآ

ِ  ثته  ينڂتبه  ثب ځَػٖشب  ثب ؼب يآًٍثب يػمه ٍ  يػمهت ٍ  زيت كبٽم ست

 .دَوٍانني يډ َٕ ىٍ ٍا ثٍِٿ ؼب يآًٍثب زيكبٽم يبيٍو ؼب يآًٍثب

  اُ نيإتشبڅ  س ٕت٤  ىوڇ يػهبن ػنڀ ىٍ ٽه ُثب  سَٻ يهب يډٖٺ٦ -

ٓ  ثتتَ. ٙتتيني ىاىه ٽت ؽ  اُثپٖتتشب  ثتته ځَػٖتشب    ىوڅتتز ٹتتَاٍىاى إتب

َ  000/300 يسمتبډ  ييثب 2011 سب اٍودب هياسلبى ثب ځَػٖشب   ثته  آنهتب  نٶت

 هتب  يځَػت  و هتب  ياٍډنت  ٽته  يډنتب٥ٺ  ىٍ ٹت ڇ  نيا. ثبُځَىني ځَػٖشب 

. ٙتي  ه اهنتي  ٕتبٽن  ډٖتٺ٤،  و ثبمػب همـ   ىاٍني، زياٽظَ ټيٽبس څ

                                                

  . استاد دااگشنه. 
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 ىنجبڃ ٽه - ٙيه اُثټ هب يډٖٺ٦ ثب هب ياٍډن و هب يځَػ نيث هٞ ډز

 . ثبٙي يډ س ػه ٹبثڄ – هٖشني ثٍِٿ سَٽٖشب 

 ثته  يچيٕبٽبٙت   ىوڅز اٹياډبر ثب هؿځَ ډٖچمب  ُثب  سَٻ يآػبٍهب -

َ ينِى ٕبهشبٍ يډٌهج څلب٧ ثه يوڅ اني ٙيه مهي١م ځَػٖشب   ثته  يپشت

 . 2 هچ  و 1 ٽيا يٙهَهب ىٍ ٕبٽن يآػبٍهب ْهيو ثه اٍنيى هيسَٽ

 ٽته  هيٍوٕ نيَُٕډ ډؼبوٍر ىٍ ينٶَ 000/70 زيػمٮ ثب هب ياوٕش -

 . ىاٍني ي ډبه سٶبور هب يځَػ ثب ينْاى و يُثبن ،يٵَهنڂ ن٪َ اُ

 ٝ ٍر ثه ٽه هب ياوٕش همبنني ينٶَ 000/70 زيػمٮ ثب هب يآثوبُ -

 .  ىاٍني ٵَٷ هب يځَػ ثتتب يٕبهشبٍ

 ، هب يځَػ ډوبڅٶب  ثب ٚشَيث ٽه ينٶَ 000/50 زيػمٮ ثب هب ي نبني -

 .ىاٍني يهمَاه هب ياوٕش و هب يآثوبُ همـ  

َ يث ٽه ينٶَ 20000 زيػمٮ ثب يييِي يٽَىهب -  ثته  ٔيسٶچت  ىٍ ٚتش

 . ثَني يډ َٕ

َ  ينٶَ هِاٍ ؿني زيػمٮ ثب هبيآٙ ٍ -  ٔيسٶچت  و يٖت يٽَسبئ ىٍ ډٖتشٺ

 . إز ډشٶبور هبيځَػ ثب آنهب يٵَهنڂ ٕبهشبٍ ٽه

 ټيت  اُ هتب  يځَػت  ب يډ ىٍ وڅي و ُاى ٽمج ى و ځٖشَىه ډهبػَر ثه ن٪َ

 هتتب،  ياٍډنت  ْهيت و ثته  يځَػت  َيت ٱ اٹ اڇ ٬يَٕ زيػمٮ ٘ياٵِا و ٥َٳ

 ثته  ډتير  ىٍاُ ىٍ يځَػت  ػبډٮته  ڂَ،يى ٥َٳ اُ هب يډٖٺ٦ و هب يآًٍ

 كٶت٨  ػهتز  ځَػٖشب  ىوڅز هزػ نيهم ثه. ٙي ه اهي ڄيسجي زياٹچ

َ يث وڅتي  و ُاى اُ يَيػچت ځ  يثَا و يځَػ ٹ ډز  َيت ٱ يهتب  زيت ٹ ډ ٚتش

ٍ  ثته  ىوٍ ؿنيا  نه نيهيآ ىٍ ، يځَػ َ يث آوٍى  نبؿتب  ٍا ٵَُنتي  ىو اُ ٚتش

 .ٽَى ه اهي ډمن ٫

                                                
 Keda.  

 
 Khulo.  
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 يډتٌهج  ىٕتز  ټيت  ػبډٮته  ټيت  اٍډنٖتشب   همبننتي  ځَػٖشب  ػبډٮه

 و هتب  يآًٍ ،يڂت ٍ يځَ ٮزيَٙ يىاٍا ځَػٖشب  ٕبٽن هب ياٍډن. ٖزين

 ػنت ة  ىٍ ٕتبٽن  يهب يځَػ اُ س ػه ٹبثڄ يسٮياى. ډٖچمبنني يډٖٺ٦

 . ثبٙني يډ ټيٽبس څ ځَػٖشب 
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  جُان ي مىطقٍ ياوزص تز ايايست جىگ زيتأث
 

  يٽَډ َيػهبنڂ ىٽشَ                               
 

 ىاى، يٍو يػنت ث  يبيإٓش َٕ ثَ هيٍوٕ و ځَػٖشب  ب يډ ٽه يػنڂ     

 و ٕت ،  ټيت  اُ ٽٚت ٍ  ټيت  ينيٕتَُډ  زيت سمبډ ا٭تبىه  ياى٭تب  ثب ؿه اځَ

 يٕت   اُ ٹت ڇ  ټيت  َٕن ٙتز  نيتي سٮ كٸ اُ زيكمب و ډَىڇ اُ كٶب٩ز

 و هيٍوٕت  ب يت ډ چپته ث و ډٖتپ   ٔيسٶچت  اُ ٵَاسَ يٽٚمپٚ اډب ث ى، ڂَيى

 . إز ٱَة

 زيت كمب ډت ٍى  1992 ٕبڃ اُ يػن ث يبياوٕش ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ     

 نيٕتَُډ  ثته  ٍا آ  ستب  ييٽ ٙ يډ ځَػٖشتتتتتتتب  و ىاٙشه ٹَاٍ هيٍوٕ

 ٔيسٶچت  ه،يٍوٕ ډوبڅٶز اُ ينبٙ ثٖز ثن زيو١ٮ ىٍ. ٽني ډچلٸ ياٝچ

 و يَوُيد بي: آوٍى يډ ٘يد ٍا و٬١ ىو ٽه يػنڂ. ييى ػنڀ ىٍ ٍا ؿبٍه

 ٙتي   ياڅمچچت  نيثت  ؼته ينش ىٍ و ٙپٖتز  بيت  و آػبٍٕتشب ،  سؼَثه سپَاٍ

 . ؿبٍؿ ة آ  ىٍ آ  ٵٞڄ و كڄ اډپب  و ډ ١ ٫

 دَىاهتز  ځَػٖتشب   هيسنج ثه ثهبنه، نيا ثب و ٵَٝز نيا اُ هيٍوٕ اډب     

 ثنتي  و مته يٽَ َهيػِ ٙجه ډ ٍى ىٍ ٽه)  نياوٽَا يثَا ثبٙي يىٍٕ هڈ سب

 زيو١تٮ ( هيدَوىنٖتشَو  يػمهت ٍ  ډ ٍى ىٍ ٽه)  يډ څياو و( ٕ إش دڄ

 ٹ٦ت٬  و ييت سهي ثتب  ٽه آنڂبه ؛ ٱَة يثَا يهٚياٍ اڅجشه و. ىاٍني يډٚبثه

 ڈيسٶهت  ٍا هت ى  بڇيت د آ ، يانتَّ  انشٺتبڃ  ه٦ت ٣  و پبيسَإ ىاال  ډ ٹز

 .نم ى

 ٱتَة  و ځَػٖتشب   ه،يٍوٕت  ٽته  ٕتز ا آ  ن ٙتشه  نيا ىٍ ډ٦َف دَٕ٘

 ڈيسَٕت  س انتي  يډت  ؿڂ نته  آ  نتيه يآ و ٽَىني نڂبه ثلَا  نيا ثه ؿڂ نه

                                                

  . استاد دااگشنه و کارشناس ارشدCIS. 
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 ډ٦تَف  َيت ُ يهتب  ثو٘ ىٍ ډ ١ ٫ ، هب دَٕ٘ نيا ثه دبٕن يثَا ٙ ى؟

 . ٙي ه اهي

 يكٺ ٹ و يبٕيٕ اثٮبى: يػن ث يبيٕشآ څهأډٖ .1

  ػنڀ يثَا ډشٞ ٍ ي هبيٕنبٍ و يبٕيٕ ثٖز ثن: ځَػٖشب  .2

 هٚياٍ و هيسنج و ثي اُ ثيسَ انشوبة:  هيٍوٕ .3

  آ  يٍو ٘يد ىهه ىو اُ دٔ ډلبَٝه نوٖز ډَكچه: ٱَة .4

  َا يا ډ ١ ٫ ثه ياٙبٍاس و يثبُ نيهيآ و بډيهبيد غ،ينشب .5
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 يخوارج  اسوت يس يُايزيگ جُت تز گزجستان جىگ يامذَايپ

 ٍيريس
 

  ينيكٖ اكمي ييٕ

 
٘  يَوهبين      ٍ  ىٍ ځَػٖتشب   اٍست َ  8/8/2008 نيستب ٓ  ثت  ٵَډتب   إتب

 ٥چتت  ييػتيا  ډن٦ٺه ثه ٽٚ ٍ آ  يػمه ٍ ٔيٍئ يچيٕبٽبٙ  ڄيوبئيډ

 هيت اٵششبك ډَإتڈ  ثب همِډب  ٽه كبىطه نيا. ثَىني كمچه يػن ث يبياوٕش

 يبٕت يٕ يهتب  زيٙوٞت  و ٕتَا   ك٢ت ٍ  ثب و دپن ىٍ ټياڅمذ يهبيثبُ

 ثته  ځَٵتز  ٝت ٍر  هيٍوٕت  َيت وُ نوٖز نيد س َيميوالى ػمچه اُ ػهب 

ٍ  ٝتيٍ  ىٍ و ڄيسجتي  ػهتب   و ډن٦ٺته  ىٍ ډهڈ يا كبىطه ثه َٕ٭ز  اهجتب

 . ځَٵز ٹَاٍ ػهب  يبٕيٕ

َ  ٕتبثٺه  يث ىٍ هيٍوٕ اٍس٘ ځَػٖشب ، كمچه ىنجبڃ ثه        اٹتياڇ  نيست

 اُ ٭جت ٍ  ثتب  و ييت ځَى ٭مڄ واٍى َٕ٭ز ثه َياه يٕبڅهب ي٥ ه ى ين٪بډ

َ يى ډنتب٥ٸ  و يػن ث يبياوٕش ډن٦ٺه اٍىو ،يٹبن ن يډَُهب  ٽٚت ٍ  آ  ڂت

. ٍٵتز  ٘يدت  ځَػٖشب  شوزيدب ٔيسٶچ ٙهَ يچ ډشَيٽ 25 سب و يهيځَى

 ډوشچتٴ،  يبسهبي٭مچ انؼبڇ ثب هيٍوٕ اٍس٘ ييه ا يواكيهب ن،يا ثَ ٭نوه

 ٽٚت ٍ  نيت ا يٕتبهشهب  َيت ُ ينتبث ى  و ين٪تبډ  ډَاٽِ ثمجبٍا  ثه ډجبىٍر

 يا انتياُه  ثته  يځَػت  ٥َٳ اٹياڇ ثَاثَ ىٍ هيٍوٕ اٍس٘ بري٭چم. نم ىني

 و آ  نيثت  يسنبٕتج  ؾيهت  ين٪تبډ  و يبٕت يٕ چڂَا يسلچ ٽه ث ى ځٖشَىه

 . ىانٖشني ينم يځَػتتت ٥َٳ يٕ  اُ ځَٵشه ٝ ٍر سٮَٟ

 يػنت ث  يبياوٕش كمچه ٵَډب  ٝيوٍ ىٍ يچيٕبٽبٙ  اٹياڇ ٽه آنؼب اُ     

 ثته  ډ ١ ٫ نيا ث ى ثَه ٍىاٍ ٱَة ډؼم ٭ه ٽبډڄ يجبنيدٚش و زيكمب اُ

                                                

  . ژپوهشگر ارشدCIS. 
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 سٺبثتڄ  و ٙتي  ڄيسجتي  يٱَث ي٥َٵهب ثب هيٍوٕ بٍي٭ سمبڇ ډٺبثڄ ثه َٕ٭ز

 . ييځَى آٱبُ ني٥َٵ نيث يا ځٖشَىه

 ٥ت ٍ  ثته  ن ٙشبٍ نيا ىٍ ځَػٖشب  كبىطه زيكٖبٕ و زياهم ثه ن٪َ     

 ډت ٍى  هيٍوٕت    يٵيٍإ يهبٍػ بٕزيٕ ثَ ٙيه بىي ثلَا  َيسأط اػمبڃ

 : َىيځ يډ ٹَاٍ يثٍَٕ

َ  11 كبىطته  ٍا ځَػٖتشب   كبىطه ،يٍوٕ چڂَا يچسل -  هيٍوٕت  ٕتذشبډج

 ىهته  ىو اُ ٽته  ٍوٕتهب  َيسلٺ ٍوني آ  ؼهينش ىٍ ٽه ٽنني يډ يسچٺتتتتت

 إتز  ٽتَىه  يايت د اىاډته  سبٽن   و يهيځَى آٱبُ يٙ ٍو ىوٍا  اُ و ٘يد

 يٽٚ ٍهب يٵ٢ب ىٍ هڈ ه،يٍوٕ ىاهڄ ىٍ هڈ ډ ١ ٫ نيا. بثيي يډ ب يدب

 ډٶهت ڇ  و يډٮنت  ډؼم ٭ه نيا يډَُهب اُ هبٍع ىٍ هڈ و اڅمنبٵ٬ ډٚشَٻ

 . ىاٙز ه اهي يد ىٍ يٮيوٕ يهب ثبُسبة و

 يٕتونَان  اُ آ  ډٺتيډبر  ٽته  هيٍوٕت  ينت يث ٘يد ٹبثڄ َيٱ واٽن٘ -

ٓ  ىٍ هيٍوٕ ٕبثٸ ػمه ٍ ٔيٍئ نيد س  هيت ٵ ٍ ىٍ نيډت ن  يشت ياډن اػتن

 نيثت  يا ځٖشَىه سٺبثڄ يَيځ ٙپڄ ډ ػت ث ى ه ٍىه ييٽچ 2007 ٕبڃ

 ٕتَى  ػنتڀ  بءيت اك اڅجشته  ييبٍويت ٍو نيا. ييځَى ٱَة ډؼم ٭ه ثب هيٍوٕ

 ىوٍه ټي ب يدب آ  اُ ډهمشَ و ييػي يا ىوٍه آٱبُځَ ثچپه ٖزين ځٌٙشه

 ثته  نپهيا اډب اني ث ىه َيىٍځ ين ٭ ثه و ىاٙشه اهشنٳ هڈ ثب ډنبٕجبر ىٍ

َ  نيت ا. ڈيت ا نجت ىه  ٙبهي ٍا ثبٙني َيىٍځ هڈ ثب ځٖشَىه ٙپڄ نيا  ىٍ اډت

 ٽته  هبٕتز  ييپبيآډَ زيكبٽم و يٹ٦ج سټ ػهب  ىوٍه ب يدب ه ى ث٦ن

 ييت ثب نتيه يآ ػهب  ىاٍني يډ ا٭تتتتتنڇ و يهينشبث ثَ آنَا وػه ؾيه ٍوٕهب

 . ث ى ه اهي آ  ا١ن٫ اُ يپي كشمبً هيٍوٕ ٽه ثبٙي يٹ٦ج ؿني ػهب 

 ٽت ُوو، :  ډبننتي  واځتَا  ډنتب٥ٸ  ىٍ ه اهبنه إشٺنڃ نريسمب ٘ياٵِا -

 يډت  ځَػٖشب  ډنبُ٭ه يػي يبډيهبيد اُ َهيٱ و ثبٯ ٹَا ب،يآثوبُ ب،ياوٕش

 اٹتياڇ  يډنٶت  يبډتيهب يد ثه نٖجز ٽ ُوو إشٺنڃ هنڂبڇ اُ ٍوٕهب. ثبٙي

 يډنٶ ٭ اٹت ثه س ػه ١َوٍر ثَ و ىاىه هٚياٍ ڂَيى يهب ك ُه ىٍ ٱَة
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 ثته  نتيه يآ ىٍ ٽته  إتز  يا ىوڅجه ٲهيس نيا اڅجشه. ث ىني نم ىه ييسبٽ آ 

 هنت ُ  ډٖتپ   ٽته  ؿتَا  نمت ى  ه اهتي  ٭متڄ  هيٍوٕ يثَا يييسهي ٭ن ا 

 ىٍ ي٥چجت  ييػتيا  يٍونتيهب  ثب و نجَىه ب يدب ثه ٍا ؿـن نبڇ ثه يډ ١ ٭

 . ثبٙي يډ جب يځَ ثه ىٕز   يٵيٍإ ىٍو 

ٓ  ه،يٍوٕت  يهتبٍػ  بٕتز يٕ ثَ ځَػٖشب  ثلَا  ڂَيى بډييد -  اكٖتب

 يهتب  كت ُه  ٍى يا ډن٦ٺته  ٵَا يٹيٍسهب ك٢ ٍ و ډياهچه اُ هيٍوٕ ه٦َ

 نته ي٭ ثته  ٍوٕتهب . ثبٙتي  يډت  ٹٶٺبُ ډن٦ٺه ىٍ ْهيو ثه هيٍوٕ يډچ زياډن

 ټيت  نته  ډن٦ٺه يٽٚ ٍهب ثب يهمپبٍ اُ هبيٱَث هيٳ ٽه ٽَىني ډٚبهيه

َ  ثچپته  ني٥تَٵ  ډنبٵ٬ يډجنب ثَ و ٕبىه يهمپبٍ ٓ  ثت   يٕتنبٍ  ټيت  إتب

َ  ٴيس٢تٮ  ثَ يډجشن و هيٵمني َ يث ؿته  هت  نيت ا. إتز  ثت ىه  هيٍوٕت  ٚتش

 و نٺتڄ  و كمڄ ييوٍهبيٽَ و يانَّ انشٺبڃ ثو٘ ىٍ هٞ ٛ هث اٹياډبر

 ځَػٖتشب   ثته  كمچه ىٍ ه ى اٹياڇ ثب هيٍوٕ إز زياهم كبئِ اٍسجب٥بر

 ىٍ يډهمت  ځبڇ بيآثوبُ و يػن ث يبياوٕش إشٺنڃ ٙنبهشن زيٍٕم ثه و

 ثته  و ثَىاٙتز  ځَػٖتشب   ټيت شيّئ دچ و ټيّئ إشَاسْ يشهبي٩َٵ هيسوچ

 يٍو همه اُ ٘يث ييثب ياٍسجب٥ و يانَّ زياډن يثَا ٽه ىاى هٚياٍ ٱَة

 . يينمب كٖبة هيٍوٕ

 يډت  ځَػٖشب  ثلَا  ڂَيى ٭ اٹت اُ هب زيٹ ډ ډٖأڅه بٵشني زياهم -

 ياڅمچچت  نيثت  ډهتڈ  ډٖتأڅه  ثه ينٶَ هِاٍ 70 يبياوٕش ؿڂ نه نپهيا. ثبٙي

 نپشته  ييت نمب يډت  ٭متڄ  هتب  ٹيٍر ډنبٕجبر ىٍ ياثِاٍ ډظبثه ثه و ڄيسجي

َ  هت ى  َيطأست  ييسَى ثيو  هٽ إز يډهم ٍ  ثت  يٹتيٍسهب  و ٽٚت ٍهب  ٍٵشتب

ٛ  ثته  ثٍِٿ  و ثت ى   َاڅمچته يٽظ  يْځت يو ثته  س ػته  ثتب )  هيٍوٕت  هٞت 

 . ځٌاٙز ه اهي يػب ثَ(  ٹٶٺبُ ډبنني يا يهيـيد ډنب٥ٸ ثب يهمؼ اٍ

 و هيٍوٕت  نيثت  ډنبُ٭ته  ٽبن   ٭ن ا  ثه بياوٍإ ډن٦ٺه بٵشني زياهم -

 ثلتتَا  ْهيتتو ثتته َيتتاه يٕتتبڅهب رسلتت ال ؼتتهينش ىٍ. يٱَثتت يٹتتيٍسهب
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 ٍٹبثتز  ييت ػي يٽبن نهب ثه يٕنش ياُٽبن نهب بياوٍإ ډن٦ٺه ، ځَػٖشب 

 . ٙ ى يډ ڄيسجي

 ثلتَا   يبډتيهب يد و اثٮتبى  ٽته  إز ي١َوٍ نپشه نيا ًٽَ ب يدب ىٍ -

 إتز  يكي اُ ٵَاسَ بٍيثٖ هيٍوٕ ْهيو ثه ڂَا يثبُ زيو١ٮ ثَ ځَػٖشب 

 ست ا   يډ ډَٚوف ډٺبڅه ىٍ ٥جٮبً و يهيځَى ٍهاٙب آ  ثه ن ٙشبٍ نيا ىٍ ٽه

 . ىاى ٹَاٍ يثٍَٕ ډ ٍى آنَا اثٮبى ڄيسٶ٢ ثه
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  گزجستان تحزان اس پس ذاتيتُذ ي فزصتُا ؛قفقاس
  ينؼٶ ي٭چ

 

 ؿنتي  اُ دٔ ؿه اځَ ځَػٖشب  و هيوٍٕ ب يډ َياه ين٪بډ يَيىٍځ     

 س ٹتٴ  ىٕتش ٍ  و ځَػٖتشب   يٕ  اُ ثٔ آس٘ ىٍه إز وا٦ٕه ثه ٍوُ

 ػمهت ٍ  ٔيٍئت  يڂَيبنؼيت ډ و هيٍوٕت  ػمهت ٍ  ٔيٍئ يٕ  اُ يَيىٍځ

 سلت الر  پنيوڅ ييځَى ډش ٹٴ يا ډبىه ٙ٘ ٝچق ٥َف نيسيو و ٵَانٖه

 ځَػٖتشب   و هيٍوٕ ب يډ ټيشيّئ دچ ډنبُ٭ه ىٍ يإش اٍ يهب هيدب َ،ياه

   نهتبىه  ب يت ثن ډن٦ٺته  ىٍ ٱتَة  و هيٍوٕ ب يډ ټيّئ إشَاسْ يٍٹبثشهب و

 هتڈ  و ُډتب   ډٖتشچِڇ  هتڈ  ٍٹبثز، نيا و ُ٭هډنب آ  نيهيآ ينيث ٘يد ٽه

 . إز ياڅمچچ نيث يٹيٍسهب يآس ډنبٕجبر ؿبٍؿ ة ٽننيه نييسٮ

 و ډتٌٽ ٍ  سلت الر  ٍونتي  يبثياٍُ و نييسج ىٍ ٽه ؿه آ  كبڃ هَ ىٍ      

ُ  ىٍ ياڅمچچ نيث و يا ډن٦ٺتتتتته يٍٹبثشهب زيٮو١ ِ  ٹٶٺتب  زيت اهم كتبئ

 َا يا يإنډ يػمه  يډچ زياډن و ډنبٵ٬ ثَ سل الر نيا َاريطأس إز،

َ  ٭تنوه  ډن٦ٺه ٦ٕق ىٍ ثلَا  ىاډنه ځٖشَٗ ٍإشب نيا ىٍ. ثبٙي يډ  ثت

 َا يت ا يهمؼ اٍ ډنبٕجبر ثه س ػه ثب ډن٦ٺه، زياډن و طجبر هي٭چ ييسهي

 سلتز  ٍا  َا يت ا يإنډ يػمه ٍ يډچ زياډن و ډنبٵ٬ س اني يډ بُ،ٹٶٺ ثب

 ثته  س انتي  يډت  ٹٶٺتتتتتبُ ډن٦ٺه ىٍ يػبٍ سل الر اڅجشه. ىهي ٹَاٍ َيسبط

 يػمهت ٍ  يا ډن٦ٺته  يبٕتشهب يٕ ٚتجَى يد و ينيآٵَ نٺ٘ يثَا يٵَٝش

 يډنبٕتج  ډٺ٦ت٬  ډٌٽ ٍ سل الر ٍإشب نيا ىٍ. ٙ ى ڄيسجي َا يا يإنډ

ُ  ډٖتشٺڄ  بٕتز يٕ ياػتَا  و ي٥َاك ثه نٖجز  ٽٚ ٍډب سب إز  يٹٶٺتب

 .يينمب اٹياڇ ه ى

                                                

  . کارشناس ارشد مسائلCIS. 
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 يبډتيهب يد و اثٮبى نييسج و ياريسهي و ٵَٝشهب نيا يبثياٍُ و اكٞبء      

َ  ٽمټ َا يا يإنډ يػمه ٍ يٍاهجَىهب ڈيسن٪ ثه س اني يډ آ   يډت ط

 ډن٦ٺه ىٍ سل الر ثه يٽبٍثَى ينڂبه ثب ٖنيهين  كب١َ، ډٺبڅه ىٍ. يينمب

 و ١تَوٍسهب  ؿتبٍؿ ة  ىٍ ډتٌٽ ٍ  ياريت سهي و ٵَٝتشهب  يبثياٍُ ثه ٶٺبُ،ٹ

َ  ٵت ٷ  ثلتَا   ٘ييايت د ډٺ٦ت٬  ىٍ َا يا يإنډ يػمه ٍ اڅِاډبر  اڅتٌٽ

 . ىهي يډ ٹَاٍ ن٪َ ډ ٍى ٍا ډَسج٤ يهب ډؤڅٶه و ډنك٪بر و دَىاهشه
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  ٍيريس ي گزجستان جىگ در لياسزائ وقش
  يٽب٩م اكمي

 

ٍ  س ػته  يػن ث يبياوٕش ػنڀ ىٍ ٽه يچيډٖب نيډهمشَ اُ يپي       اٵپتب

 ڈيتتٍّ نٺتت٘ ٙتتي  آٙتتپبٍ ، ٽتتَى ػچتتت هتت ى ثتته ٍا ػهتتب  ي٭متت ډ

 يبياوٕتش  ثته  كمچته  ي٥َاكت  و ځَػٖشب  اٍس٘ ِيسؼه ىٍ يٖشي نيٝه

 يػنت ث  يبياوٕتش  ػنڀ آٱبُ اُ ٘يد ډبه ٕه ثبٍ نياوڅ يثَا. ث ى يػن ث

ٍ  هتيٳ  ثب ،2008 اور هٶشڈ ىٍ  ثتيو   يمتب يه اد ٵَونتي  ټيت  ىاى  ٹتَا

  ب،يت آثوبُ ثَٵَاُ« ٔيهَډ» ثه ډ ٕ ڇ يٖشي نيٝه ڈيٍّ ٕبهز نيَٕنٚ

          . ٙي آٙپبٍ ځَػٖشب  ثه يٖشي نيٝه ڈيٍّ ين٪بډ يهب ٽمټ څهأډٖ

 ،« ين٪بډ آډ ُٗ» ٙبډڄ ٖشب ځَػ ثه يٖشي نيٝه ڈيٍّ يهب ٽمټ    

 كمچته  ي٥َاكت » و« لبريسٖچ ٵَوٗ» ،« ين٪بډ يهب َٙٽز ٔيٕأس»

 اٵٚتبء  ىنجتبڃ  هثت  ٍإتشب  نيا ىٍ. إز ث ىه«  يػن ث يبياوٕش ثه ين٪بډ

 ڈيت ٍّ يىاهچ زياډن ٕبُډب  ثه واثٖشه« ىثپب» زيٕب ،يٍوٕ ډنبث٬ يځَ

 ىٍ ڄيإتَائ  ڈيٍّ ين٪بډ ډٚبوٍ هِاٍ اُ ٘يث ٽَى اً٭ب  ِين يٖشي نيٝه

 ػنتڀ  ىٍ ٖشب ػځَ ن٪بڇ بىهيد و س دوبنه سبنټ، يهب ڂب ي ٽَى  آډبىه

٘  يػنت ث  يبياوٕتش  سَٞٳ نٺٚه ي٥َاك و هيٍوٕ ١ي . انتي  ىاٙتشه  نٺت

 ٔيٕت أس ثته  اٹتياڇ  يٖتش ي نيٝه ڈيٍّ ين٪بډ ډٺبډبر اُ يثَه نيهمـن

 . اني ٽَىه ىٍځَػٖشب  ييهب َٙٽز

 ٙتمبڃ  ٕتذبه  نيٚت يد ٵَډبنتيه  َٗ،يت ه ځتبڃ  َاڃتتتّن ٍإشب نيا ىٍ     

 ځَػٖتشب   ىٍ ين٪تبډ  متبر يسٮچ ٙتَٽز  ټيت  يٖتش ي نيٝه ڈيٍّ اٍس٘

 ٽمبنيوهب خيس ٵَډبنيه ٴيُ ڄيإَائ ّنَاڃ نيهمـن. إز ٽَىه ٔيإٔس

 ىٍ ڄياڅؼچ څٚڂَ ٵَډبنيه َٗيه ځبڃ ّنَاڃ و يٖشي نيٝه ڈيٍّ اٍس٘ ىٍ

                                                

 .ژپوهشگر ارشد مسائل قفقاز. 
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 ٖتشب  ځَػ ىٍ يشت ياډن ډٚبوٍه َٙٽز ټي َا يډي ٭ن ا  ثه كب١َ كبڃ

 .هٖشني ډٚٲ ڃ إچله ٝبىٍار ثه

 ثتب  پت ى، يڅ كتِة  ثته  واثٖتشه  ٕبثٸ َيوُ و ٖزيٽن ٭٢  چ يډ يٍون      

 و ٝتبىٍار  يثتَا  يبثيت ثبُاٍ نته يُډ ىٍ يٙتَٽش  هچجبن٘، ثَاىٍ يهمپبٍ

٘  ثه يٖشي نيٝه ڈيٍّ ين٪بډ ٬يٝنب ٵَوٗ  و ٔيٕت أس ځَػٖتشب   اٍست

 ځَػٖتشب   ثه َٽبوايډ  َٚٵشهيد سبنټ ىٕشڂبه 200 ٵَوٗ يثَا ياٹياډبس

 ځٌٙتشه  يٕتبڅهب  ي٥ت  نيهمـنت  يٖتش ي نيٝه ڈيت ٍّ. إتز  ىاىه انؼبڇ

 ډشلتَٻ  يډ ٙتپ  يهب ٕبډبنه ، 450 ٔيهَډ هچجب  ثيو  يمبهبيه اد

 بٍيتتاهش ىٍ سجتت ٍ ييتتػي و ٕتتجټ ٕتتنف نيهمـنتت و نپٔيتتڅ نتت ٫ اُ

٘  25 يډٕت ه   يهب ػنڂنيه و ىاىه ٹَاٍ ځَػٖشب   ٍا ځَػٖتشب   اٍست

 . إز ٽَىه ِهيډيٍن

 و يٖتتشي نيٝه ڈيتتٍّ ين٪تتبډ يهتتبيهمپبٍ ځٖتتشَىه اثٮتتبى ياٵٚتتب     

 ځَػٖتشب   ىٵب٫ َيوُ يچيٍِاٙ يٽ ييىاو ٽه إز ي٦يَٙا ىٍ ځَػٖشب 

 زيتتسبثٮ يىاٍا ٽٚتت ٍ نيتتا يتتيهمڂَا اډتت ٍ َيتتوُ يچيبٽ ثٚتت ي متت ٍيس و

 نيواڅي همَاه هث ٘يد ىهه ټي سب ځَػٖشب  ىٵب٫ َيوُ. هٖشني يچيإَائ

 يچياٙ  ٍِيٽ يي يى ديٍ. إز ٽَىه يډ يُنيځ ياٙٲبڅ نيٵچ٦ٖ ىٍ ه ى

 ثتب  ځٶشڂ  ىٍ يػن ث يبياوٕش ػنڀ اُ ٹجڄ ډبه ټي ځَػٖشب  ىٵب٫ َيوُ

 ثته  نٖجز يو دَٖ:  ٽَى ا٭نڇ آكبٍون ر ٮ رييي  يٖشي نيٝه ٍوُنبډه

 اډت ٍ  َيت وُ يچيبٽ ثٚت  ي مت ٍ يس نيهمـنت .   ىاٍى يهبٝ اٍاىر ڄيإَائ

 يٍوُهتب  ىٍ إتز،  يچيإتَائ  زيت سبثٮ يىاٍا ٽه ِين ځَػٖشب  ييهمڂَا

 ٍا هيٍوٕت  ىاى  ٙپٖتز  ست ا   ځَػٖشب  اٍس٘ ٽه ث ى ځٶشه ػنڀ اوڃ

 .إز يهيى آډ ُٗ هب يچيإَائ ىٕز ثه َايُ ىاٍى

 يػمهتت ٍ ٔيٍئتت يچيٕبٽبٙتت  ڄيتتوبئيډ ِيتتن ي٦يٙتتَا نيؿنتت ىٍ      

 ٍُو ٙتمبٍه  ثتب  ځٶشڂت   ىٍ و ِيت ثَانڂ ډتڄ أس بٍيثٖ يا٩هبٍاس ىٍ ځَػٖشب 

 اُ ٕتنف  إٍتبڃ  س ٹتٴ  ثَ تيسپٌ ١من هبآٍسٜ ٍوُنبډه اور 15 ػمٮه
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 ىٕتشب   ىٍ ٝتچق  و ػنتڀ » : زتتتتت ځٶ ځَػٖشب  ثه يٖشي نيٝه ڈيٍّ

  .إز ڄيإَائ ب يه ىي

 ِيت سؼه اُ ثبٍهتب  ِيت ن هيٍوٕ ډٺبډبر يػن ث يبياوٕش ػنڀ ٥ ڃ ىٍ     

َ  يٖتش ي نيٝه ڈيٍّ و پبياډَ س ٤ٕ ځَػٖشب  اٍس٘  پ ډٖت . ىاىنتي  هجت

 ڈيتتٍّ و پتتبياډَ ٕتتبهز يهتتب ٕتتنف ثتتٍِٿ ٍُاىهبنتته ٽتته ٽتتَى ا٭تتنڇ

 ثنتيٍ  ىٍ نيهمـنت  و ځَػٖشب  ٱَة ىٍ يٕنبٽ ٙهَ ىٍ ٍا يٖشي نيٝه

 ستڄ  اُ يٍٕتم  ٥ت ٍ  ثه نيهمـن هيٍوٕ. إز ٽَىه ١ج٤ و ٽٚٴ يد س

 . ٽني ډش ٹٴ ٍا ځَػٖشب  ثه ين٪بډ يهب ٽمټ ه إز  يآو

 ڈيتتٍّ اهتتياٳ ٽتته إتتز فډ٦تتَ ډهتتڈ ٕتت اڃ نيتتا ب يتتډ نيتتا ىٍ     

 اُ ځٌٙتشه  ٖتز؟ يؿ ځَػٖتشب   ثته  ين٪تبډ  يهتب  ٽمټ اُ يٖشي نيٝه

 ډير  ىٍاُ اهياٳ ثب ٍا ډ ١ ٫ نيا يبٕيٕ نب٩َا  ،ياٹشٞبى يهب ِهيانڂ

 ثته  ٽٚت ٍ  نيا ٽَى  ڄيسجي ډن٪ ٍ هث ځَػٖشب  ىٍ نٶ ً يثَا ڈيٍّ نيا

 ڄيبډٖت  و هت ى  يا ډن٦ٺته  ٥چجبنته  س ٕٮه اهياٳ ٚجَىيد يثَا يڂبهيدب

 .ىانني يډ ډَسج٤ يانَّ

 ٽته  يانتَّ  انشٺبڃ څ څه ه٦ ٣ سب إز سنٗ ىٍ  يٖشي نيٝه ڈيٍّ      

 ٍإشب نيا ىٍ. بثيي اىاډه ياٙٲبڅ نيٵچ٦ٖ سب ٽنني، يډ ٭ج ٍ ځَػٖشب  اُ

 اُ ىٵتب٫  ثهبنته  ثته  ٽٚ ٍ نيا ىٍ ين٪بډ ك٢ ٍ و ځَػٖشب  زي١ٍب ػچت

 يٕت   اُ. ٙت ى  يډت  نجتبڃ ى ڈيت ٍّ نيا يٕ  اُ يانَّ انشٺبڃ څ څه ه٦ ٣

 سلتز  ىنجتبڃ  ثته  ٸيت ٥َ نيا اُ يٖشي نيٝه ڈيٍّ ٍٕي يډ ن٪َ ثه ڂَيى

 ځتَٵشن  و هيٕت ٍ  ثتب  ين٪بډ يهبيهمپبٍ ٭يڇ يثَا هيٍوٕ ٹَاٍىاى  ٵٚبٍ

 ييت څئ ن إشَىاى اُ يٖشي نيٝه ڈيٍّ يه ىىاٍ نپهيا ١من. إز بُياډش

ٍ  شتڄ ٹ هب٥َ ثه ٽه  ٽ ٓي ينٶش َٙٽز ٕبثٸ يياػَا َيډي نين ُڅ  ؿهتب

 ىٍډنبٕتجبر  يَٕى ثب٭ض إز، ٙيه ډلپ ڇ اثي كجٔ ثه ٍوٓ ٙهَوني

 .إز ٙيه  يآو سڄ و ډٖپ 
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 ٽته  يػنڂت  ٽته  ىاٍى وػت ى  يبٕت يٕ ډلبٵتڄ  ىٍ يځبهيى نيا اڅجشه      

 ٕتَا   ٽته  إتز  يػنڂت  إتز  ٽَىه آٱبُ يػن ث يبياوٕش هي٭چ ٔيسٶچ

 ثتب  نپهيا ػبڅت .اني ٽَىه آٱبُ پبيآډَ ْهيو ثه ٱَة اُ بثزين ثه ځَػٖشب 

 ډٮ٢تتڄ ثتب  ٽتته يٖتش ي نيٝه ڈيتتٍّ ػنتڀ،  ىٍ نٶتتَ هتِاٍا   ٙتي   آواٍه

 ىاى  ډهتبػَر  يثتَا  يا ْهيت و َيستياث  إتز،  ډ اػته  ډٮپ ٓ ډهبػَر

 نيت ا ډؼم ٭ته . ٽَى اسوبً ياٙٲبڅ نيٵچ٦ٖ ثه ځَػٖشب  ب يه ىي زياٹچ

 ٽته  يػنت ث  يبياوٕتش  ثته  ځَػٖتشب   كمچته  ٽته  ىهتي  يډ نٚب  نيٹَا

 نته  ٩بهَاً إز، ىاٙشه ياػشمب٭ و ياٹشٞبى ،يبٕيٕ هځٖشَى يبډيهبيد

 ڈيت ٍّ و پتب ياډَ پتبر يسلَ ثتب  ثچپه ٽٚ ٍ نيا ډَىڇ ه إز ؿبٍؿ ة ىٍ

َ  ٵَٝتز  نيت ا اُ ِيت ن هيٍوٕت . إتز  ځَٵشته  ٝ ٍر يٖشي نيٝه  كتياٽظ

 ثته  ُى  ١تَثه  ، ځَػٖتشب   ىٍ هت ى  اهتياٳ  ٚتجَى يد يثتَا  ٍا إشٶبىه

 يػنت ث  يبياوٕتش  و بيت آثوبُ إتشٺنڃ  اُ ي٭چنت  زيت كمب ا٭نڇ و ٔيسٶچ

 .إز ځَػٖشب  ډَىڇ ډش ػه ٍوني نيا نهيهِ آنپه كبڃ. ٽَى إشٶبىه
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 تحزان هيسزسم ؛آتخاس 

 
  ُاىه ٽب٩ڈ كبډي

 

 آثوبُٕتشب   و هيت آثوبُ آثوبُ، ٙپڄ ثه ي٭َث و يٵبٍٕ ىٍ ٽه  1ُآثوب      

ُ  ٱتَة  ٙتمبڃ  ىٍ ينيَُٕډ إز، ٙيه ن ٙشه ِين  يٙتَٹ  ٽَانت   و ٹٶٺتب

. إتز  بهيٕ يبيىٍ ٕبكڄ ىٍ يډٕ ه  ثنيٍ آ  ډَٽِ. إز بهيٕ يبيىٍ

 ډٖتبكز  ثتب  ځَػٖشب  يبٕيٕ يډَُهب ىٍو  ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ نيا

 اُ يٽ هٖتشبن  ډنب٥ٸ ٙبډڄ آثوبُ. إز ځَٵشه ٹَاٍ ډَث٬ چ ډشَيٽ 8700

ُ  يهتب  ٽ ه ٍٙشه  ٍوى ډٞتت  اُ ٽته  إتز  بهيٕت  يبيت ىٍ ٽَانت   ستب  ٹٶٺتب

َ  ىٍ .ىاٍى ىاډشيا 3  ځبځَا  ينبك سب 2ينڂ ٍيا ٍ  نيآهت  ٕتبڃ  ىٍ يَٕٙتمب

َ يث. إتز  ث ىه نٶَ هِاٍ 162 كيوى ىٍ هينبك نيا زيػمٮ ڇ 2005  ٚتش

 بنهتتتتتت ډشإٔٶ. ثبٙتني  يډت  يؿَٽٖت  بيت  يآثوتبُ  زيت ػمٮ ډن٦ٺه نيا

 َيٕتب  ثته  هيت آثوبُ نب ينٚت  يځَػت  ډهتبػَر  ثب٭ض يٹ ډ يهب يَيىٍځ

ُ  ُثتب  . إتز  ٙيه ځَػٖشب  ډنب٥ٸ  – هڂت يآى ُثتب   ځتَوه  ثته  يآثوتب

َ  ٙتمبڃ  يُثبنهب ځَوه اُ ه ى آ  ٽه ىاٍى سٮچٸ يآثوبُ  هتبن اىة  يثتبهش

 . إز( يٹٶٺبُ – يجَيا) يٹٶٺبُ يهب ُثب 

 ػن ة ثه ٙمبڃ َيډٖ ىٍ ځَٵشن ٹَاٍ ٭چز ثه يويسبٍ ن٪َ اُ ډن٦ٺه نيا

َ  ډن٦ٺته  ىوڃ ب يت ډ همتت اٍه ، ټيت شيّئ دچ ډمشتبُ  زيت ډ ٹٮ و  آ  ٕتتَ ثت

 و ي٭ظمتبن  و َا يت ا يُډتبن  ٍوڇ، و َا يا يُډبن إز، ىاٙشه وػ ى ډنبٹٚه

                                                


 . و قفقاز دااگشنه تهران  يمرکز يايارشد مطالعات آس يکارشناس يدانشجو.  

 
Russian: Aoxa3    Abkhazia Abkhaz: A  CHbI Apsny, Georgian:       . 

 
  Abkhazeti, or Abkhazeti  

 
 Enguri.  

 
 Gagra.  
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 ىٍ يچيٕبٽبٙت   ٙي  ٹيٍسمني  ثب ِين اٽن   هڈ. ي٭ظمبن و هيٍوٕ يُډبن

. ٽتَى  ثبُ َٕ ٽهنه، ُهڈ نيا ،يو ييځَا يډچ يٙٮبٍهب و يډومچ انٺنة

 ىٍ و يٙت ٍو  نيوادٖت  يهتب  ٕتبڃ  ثته  آثوبُهب و ب يځَػ ب يډ يَيىٍځ

 يآواٍځت  و ين٪تبډ  يَيت ىٍځ ثتب  ٽته  ځَٵتز  ٙتپڄ  ٹتيٍر  ڈيسٺٖ هنڂبڇ

 . ٙي آٱبُ نٶَ هِاٍ ؿنيٝي

 ىٍ 90 ىهت   يياثشتيا  يهتب  ٕبڃ ىٍ هب يځَػ يثَا ځَػٖشب  ٙٮبٍ     

 ب يدب ىٍ. نج ى َيسأط يث يٹ ډ اهشنٳ و ػنڀ نيا ىٍ يځَػ َٕا  ب يډ

 14 ىٍ ځَػٖتشب   وٹتز  يػمهت ٍ  ٔيٍئ ٙ اٍىنبىُه اىواٍى ډَكچه، نيا

 ػمهت ٍ  ٔيٍئت  نيچشٖت ي ٔيثت ٍ  ثتب  ٍا  ٔيىاځت ډ  مب يد 1994 هيّوئ

 كتبٵ٨  يَوهتب ين و ٙت ى  ىاىه ب يدب يىاهچ ػنڀ ثه سب ٽَى اډ٢بء هيٍوٕ

 يبياوٕتش  و بيت آثوبُ يٮني يَيىٍځ ډنب٥ٸ ثه يٹبن ن ٥ ٍ ثه هيٍوٕ ٝچق

٘  نيت ا. ٙت ني  ا٭ِاڇ يػن ث  ٙتي   ٹيٍسمنتي  و ڇ 2003 ٕتبڃ  ستب  آٍاډت

. بٵتتزي ډتتهاىا ٍُ انٺتتنة ثتته ډ ٕتت ڇ يډومچتت انٺتتنة ىٍ يچيٕبٽبٙتت 

 و يا١ٍت  زيت سمبډ ثته  يىاهچ بٕزيٕ يهب ٭َٝه يسمبډ ىٍ يچيٕبٽبٙ 

 يػمهت ٍ  ٕته  َيسٖتو  ىٍ ٽه ځَػٖشب  هبٻ اُ ىٍٝي 47 ثبُځَىاني 

 ثته  ځَػٖشب  كمچ  اُ ثٮي.  ٽَى يډ ييسأٽ إز، اوٕشب و بيآػبٍ ب،يآثوبُ

 يٮنت ي ػمه ٍٙب  ٔيٍئ ٵَډب  ثب ِين بيآثوبُ يػمه ٍ ،يػن ث يبياوٕش

 .  ٙيني ػنڀ نيا واٍى« ثبځبد٘ يَٕځ»

ٗ  و ځَػٖشب  هبٻ ثه هيٍوٕ كمچه       يا١ٍت  زيت سمبډ ٙتي   ډوتيو

 و يػنتت ث يبياوٕتش  هيت نبك ىو إتشٺنڃ  ا٭تتنڇ نيهمـنت  و ٽٚت ٍ  نيت ا

 و ٱتَة  زيت كمب ه،يٍوٕت  يىوډب ىٍ آ  يييسأ و يٍٕم ٝ ٍر ثه بيآثوبُ

 ىوٍا  يَيځ ػجهه نيهمـن و ين٪بډ و يډبڅ ن٪َ اُ ځَػٖشب  اُ پبيآډَ

 يچيٕبٽبٙت   ييډتبػَاػ   غينشب اُ بيىن ىٍ ٱَة و َٙٷ ب يډ َٕى ػنڀ

 ٕتٶبٍسوبنه  ،ينىيډت  ٕتبڃ  ب يدب سب ٽه نم ى ا٭نڇ هيٍوٕ نيهمـن. ٙي

 ب،يت آثوبُ ثتب  ين٪تبډ  يٹَاٍىاى ىٍ و يينمب يډ ؼبىيا ٍا يٕ ه ډ ىٍ ه ى
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 ٍا ځَػٖتشب   اُ ډوشبٍ ه ى يػمه ٍ نيا إشٺنڃ اُ ه ى ٹب٬٥ زيكمب

 ځٌٙشه ٕبڃ اُ ډن٦ٺه نيا نڂبٍنيه، ييانيډ ډ٦بڅٮبر إبٓ ثَ. ٽَى ا٭نڇ

 يَيت ىٍځ يهتب  نٚتبنه  و ثت ى  هتب  يځَػت  ثه نٖجز ييٙي ييواځَا يىاٍا

َ يث ن،يث نيا ىٍ. ث ى ډٚه ى يكيوى سب آ  ىٍ ين٪بډ  بيت آثوبُ ډتَىڇ  ٚتش

 كتيوى  ىٍ بيآثوبُ ډَىڇ. هٖشني هيٍوٕ ٵيٍاڃ ىوڅز ثه  ٕشنيد ه إشبٍ

 يٍوٕت  ځٌٍنبډت   و ٙت ني  يډ ډلٖ ة هيٍوٕ سجٮه ٽه إز بڃٕ ٖزيث

 و ىاٍني، زيډلج ث بٍيثٖ ډيوىٳ و نيد س ،يډلچ يهب ډٞبكجه ىٍ. ىاٍني

ُ  ُثب  ثه ييهب ثَنبډه آنؼب ىٍ هيٍوٕ   يِيسچ  ٘  يآثوتب . ٽنتي  يډت  دوت

 ٠يسجٮت  ثه هم اٍه و ىانني يډ هب يځَػ اُ ػيا ٍا ه ى ه،ينبك نيا ډَىڇ

 . ٽنني يډ ييسأٽ هب اوٕز و آنهب ثه ٖجزن هب يځَػ ينْاى

 ٕتَا   اُ يثَهت  يهتب  هبنه وػ ى ،يٕ ه ډ ىٍ س ػه ٹبثڄ نپبر اُ      

َ  يثتَا  هتب  سبثٖشب  ىٍ ييځ  ٽه ثبٙي يډ بياوٕش و ؿـن  نيت ا ثته  قيسٶت

 اُ ،يٕت ه ډ  ستب  ځتبځَا  اُ بيت ىٍ ٕتبكڄ  يسمتبډ  جتبً يسٺَ. نييآ يډ ډن٦ٺه

 بيت آثوبُ يىوڅش ډٺبډبر. إز ٙيه يهيد ٙ يٖشيس ٍ ينهبيو و آدبٍسمب 

 يډت  اٙتبٍه  بيت آثوبُ يْځيو نيا ثه نؼبنتيا ثب يهٞ ٝ يياٍهبيى ىٍ ِين

َ  ٚتب  يهب نيُډت  سٞبكت يثَا هب يځَػ ڄيىال اُ يپي ٍا آ  و ٽَىني  ثت

 ٲتبر يسجچ ،يځَىٙڂَ ٍونٸ يثَا ىوڅز يهب ثَنبډه ػمچه اُ. ٙمَىني يډ

 2014 ٕتبڃ  يُډٖشبن ټياڅمذ ِثب يډ ٽه إز يٕ ؿ ډن٦ٺ  ىٍ ٵَاوا 

ٍ  يدنّهتب  يثبُٕبُ و ٕبهشن ٙبډڄ ثَنبډه نيا. إز  ب،يت ىٍ ٕتبكڄ  ٽنتب

َ  يهتب  ډؼم ٭ه و نيٽبث سچه اكياص  يډتي٭  آنهتب . ثبٙتي  يډت  يځَىٙتڂ

َ  ، يٕت ؿ  ىٍ ډنبٕتت  يٵ٢تب  و ػتب  ٽمجت ى  ٭چتز  ثته  ٽته  هٖشني  اٽظت

 اٹشٞتبى  اٝتڄ  ىٍ.  ٽتَى  ه اهنتي  ٕٶَ بيآثوبُ ثه اٹبډز يثَا ځَىٙڂَا 

َ  ٹبثتڄ . إز يځَىٙڂَ ٝنٮز ثه واثٖشه بيُآثوب  ٵبٝتچ   ٽته  إتز  ًٽت

 . إز چ ډشَيٽ 40 كيوى ىٍ بيآثوبُ ډَُ سب يٕ ؿ
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ُ  يډلچ اٵَاى يثَا هيٍوٕ ثب بيآثوبُ ډَُ  ىاى  نٚتب   ثتب  سنهتب  و إتز  ثتب

 ىٍ بيت  يٕت ه ډ  ىٍ ييثب كشمبً يهبٍػ اٵَاى يوڅ ٽنني يډ ٭ج ٍ ځٌٍنبډه

َ  اُ بيآثوبُ ډَىڇ. ٽنني هيسه ِايو ځبځَا يډَُثبن ٍ  ډ٦بڅٮتبر  ن٪ت  و يويستب

. ثَه ٍىاٍنتي  يثبالسَ ٦ٕق اُ يٙمبڅ ٹٶٺبُ ډَىڇ َيٕب ثه نٖجز يبٕيٕ

 نٖتجز  يډنبٕج ٙنبهز و ٽنني يډ ىنجبڃ ٍا يػهبن سل الر آنب  ٚشَيث

 ډبننتي  آنب  نِى يدَٕش هنيډ كٔ. ىاٙشني نْاى ياكمي يآٹب و َا يا ثه

 ډچتڄ  َيٕتب   و هت ى  سٶتبور  ٍا ٞته يهٞ نيت ا و ثبالٕتز  بٍيثٖ هب اوٕز

ُ  ٍٕت ڇ  و آىاة كٶ٨ ىٍ.  ىانني يډ ٹٶٺتتتتتتبُ ُ  و يآثوتب  بٍيثٖت  ٹٶٺتب

 ىٍ.  ٽنني يډ يايد ك٢ ٍ يٵَهنڂ يهب ثَنبډه يسمبډ ىٍ و هٖشني ٽ ٙب

 ٽته  ٽننتي  يډت  يُنتيځ  يبىيُ اٍاډن  يليسٶَ يدنّهب و يٕبكچ ين اك

 .اني ٽَىه بػَرډه نؼبيا ثه ياٹشٞبى و يسؼبٍ اډ ٍ ػهز ٚشَيث

 نيت ا اُ ٽته  ٙت ى  يډت  انؼتبڇ  يٕت ؿ  ثه دَواُ ؿني ٍوُانه َوا يا اُ      

ٍ  بيت آثوبُ ثب اٍاډنه اٍسجب٣ ٸي٥َ  ځتَوه  هتب  سبثٖتشب  . إتز  ځٚتشه  ثَٹتَا

َ  يآثوبُهب ،يٙمبڅ ٹٶٺبُ ډَىڇ اُ يَيٽظ  ه،يٍوٕت  نٺتب٣  َيٕتب  ىٍ ډهتبػ

 ٚتڂبه يإٓب اُ هإشٶبى و قيسٶَ يثَا اٍډنٖشب  ب ياٍډن و هيسَٽ يهب سَٻ

 نيت ا آثوبُهتب  ياى٭تب  إبٓ ثَ ٽه ٽنني يډ ٕٶَ بيآثوبُ ثه ييبيىٍ يهب

 .ٍٕي يډ نٶَ   يچيډ ټي ثه ٕبڃ ىٍ سٮياى

َ يث ي٭چم اٍسجب٣ ه إشبٍ ِين بيآثوبُ زيىوڅ ىانٚڂبه       ِ  ثتب  ٚتش  ډَاٽت

ٍ  ثتب  بيآثوبُ ٵَهنڀ و نيسبٍ ٽه ډٮشٺيني آنهب. ث ى يَانيا  ٵَهنتڀ  و نيستب

ٗ  يثتَا  و ه ٍىه َهځ َا يا  و يٵبٍٕت  ُثتب   ثته  آ  ٙتنبهز  بيت  و نڂتبٍ

 بٵشته ي ځٖشَٗ ي٥ څ ٝ ٍر ثه بيآثوبُ يٙهَهب. ىاٍني بُين يَانٚنبٕيا

ٗ  ن ٫ نيا ٙبډڄ ِين شوزيدب يكش. نياٍني ٭مٸ يهٚپ ىٍ و اني  ځٖتشَ

ُ  هبنته  ٕبكڄ ا٥َاٳ ٚشَ،يث ډَىڇ و إز ٙيه ينيٙهَنٚ  ٽتَىه  يٕتب

 ؿٚتڈ  ثب و إز ثَه ٍىاٍ يٵَى ثه ډنلَٞ ييجبيُ اُ يٕ ه ډ ثنيٍ. اني

 ٙهَهب ىٍ. إز يهيثوٚ بيىٍ ثه ييبيٍو يا ػچ ه ، ا٥َاٳ يهب ٽ ه انياُ
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 ياٹشٞتبى  ه ة زيو١ٮ ثٮچز و ىاٍى وػ ى ډنبٕت ي٩بهَ زيو١ٮ ِين

 آنـنب  ٙهَ  اٍيى و ىٍ و هب بثب يه يهَاث اُ هيٍوٕ ىوڅز يهب ٽمټ و

 ٭نت ا   ثته  إتز،  ين٪بډ ټي ٽه بيآثوبُ يػمه ٍ ٔيٍئ. ٖزين يهجَ

 ٙتهَهب  ىٍ و ىاٍى يٵَاوانت  زيت ډلج ث ډَىڇ نِى يډچ ٹهَډب  و ډجبٍُ ټي

 ٙتتهَهب ىٍ نيهمـنتت.  إتتز ډٚتته ى بٍيثٖتت چجَىهتتبيث ىٍ يو ٭پتتٔ

 . ه ٍى يډ ؿٚڈ ثه هب يځَػ هي٭چ ػنڀ يٙهيا اُ يينمبىهب
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 اقذامات

   يخارج استيس مطالعات حوزه

 ( رانيا همجوار طقمنا و انهيخاورم يگروهها)

 38 آرر تا 38 ماهيد از
 زمان يسخنران موضوع سخنران

 يؼعجبً رضب دوتر

 داًؽگبُ اظتبد  
 

 3131 وبُيد ِيلفمبز ثِ افؽبر ًبدرؼبُ ًگبُ

  يگذليث رضبيعل دوتر

 جبىيآررثب يجوَْر در راىيا اظجك ريظف
 

 جبىيآررثب يجوَْر ٍ راىيا رٍاثط تيًؽ ٍ فراز

 يفرٍپبؼ از پط

 31 ثْوي

  يٌيول هحوذفرّبد يآلب

 ارهٌعتبى در راىيا ظبثك ريظف
 

 31 اظفٌذ لراثبغ ثحراى در ْبياظتراتص يتالل

  يخَئ ياهبه يهحوذتم دوتر

 داًؽگبُ اظتبد
 

 3131 ييفرٍرد لفمبز در جَاى تروبى

  ياحوذ ييحع دوتر

 داًؽگبُ اظتبد
 

 3131 جْؽتيارد جبىيآررثب يجوَْر در تبلؽبى

 بيً طيرئ نيرح دوتر

 هَرخ ٍ پصٍّؽگر 
 

 3131 خرداد يعثوبً ٍ ِيصفَ ؼرٍاًؽبّبى،

  يصبلح ًصراهلل دوتر

 داًؽگبُ اظتبد
 

 3131 هرداد   ق933-993) لفمبز در بىيعثوبً ٍ بىيصفَ ثرخَرد

  صفر پَر يعل يآلب

 پصٍّؽگر ٍ هحمك

 

 
 

 يعثوبً اهپراتَر بظتيظ ٍ لفمبز

 

 

 

  

 

 3131 َريؼْر

  ييطجبطجب زادهْر يآلب

 هياظتراتص هطبلعبت ارؼذ وبرؼٌبض
 

  لفمبز در تيحبوو رييتغ كيتطج يثررظ

(5002-5000) 

 3131 هْرهبُ



 43 

 هَحذ يرحوبً يهرتض يآلب

 ٍزارت الوٌبفع هؽترن دٍم ادارُ طيرئ

 خبرجِ
 

 3131 ثْوي راىيا ثب  رٍاثط ٍ هٌطمِ در ترووٌعتبى گبُيجب

  يرچيده يهجتج يآلب

 خبرجِ ٍزارت خسر يبيدر ًِرخبيدث طيرئ
 

 3131 اظفٌذ آى يحمَل نيرش ٍ خسر يبيدر

*********** 

 
                    ((لراثبغ هٌبلؽِ)) رٍزُ هي ػيّوب

 3131 آثبى        

 3132جْؽتيارد               ( (يدرظ وتت ثر ِيتى ثب) جبىيآررثب يجوَْر يخيتبر وتت يثررظ)) ػيّوب

 3132 َريؼْر                      ((اظالم جْبى تتحَال يثررظ))ػيّوب

 3132هْرهبُ                   (( اظالم جْبى ٍ ييفلعط هعئلِ)) يتخصص ًؽعت

 

 3132 آثبى       ( ((         اهلل حسة حوبظِ ثِ يًگبّ) بًِيخبٍره در ياظاله همبٍهت ييًَزا)) ػيّوب

 3132 آرر                     ( ((رياخ ظبل ىصذي در) افغبًعتبى تحَالت يثررظ)) ػيّوب

 3132 وبُيد                                               لفمبز در يؼوبل تبلػ گبُيجب يثررظ ػيّوب

 3132 ثْوي                              راىيا ياظاله اًمالة يالولل ييث ٍ يا هٌطمِ راتيتأث ػيّوب

 3133 خرداد                                       راىيا در يفرٌّگ يؼٌبظ ىاًعب هعئلِ يثررظ ػيّوب

 3133  ريت                      اًذازّب چؽن ٍ چبلؽْب اهرٍز؛ عراق ػيّوب

  3133 هرداد                        ( غ3150-3159) جبىيآررثب يبظيظ حَادث يثررظ ػيّوب

 3133 آرر                                لفمبز  يراًيا دارهرز يا گٌجِ خبى جَاد يهل ػيّوب

 3133جْؽتيارد            ييوردًؽ هٌبطك يبظيظ حَادث يثررظ يهل ػيّوب

 


