
 

 همقدم

 بالای  بالایر س ال    هالا  یپلمااتکالر سیهالک      با تالش  

هکاه  خاسجی تاکک   س تاسبحایر هوسپ ، یز  هکاهی

گایر یسگکالا   نسب  ب  معایالت مکدینی هوسپ  ی کنش

هازمالار بالا   سی یس حال تجابال  یهال     تحوالتی یس آر 

آزییهاز  حمب، تاکک  با حضوس یس نشس  ه  جانبال   

یهامبا( هاالای  بالا سیهالک  ی یپالایر  الا        20مسکو)

پذپا  هش  بند یعشمک  مسکو متعهد شد  یه  ک  

یی کشالوس  بای  بایر س   هکاهی یز بحایر هوسپ  بالا  

یپگا هاکاس   ایگکا ییشت  باشالد  حضالوس تاککال  یس    

پب قطعنامال  باقالایس    نشس  ه  جانب  مسالکو، توالو  

، تالش   یز هالو  شالوسی  یمنکال     آتش بس یس هوسپ 

نکایهالا  معاس ال ، ی    طافبای  تضاک  آتش بس یز 

نالوپ   حضوس یس نشس  آتی قزیقستار،  تحالویی  یعشم 

یس س تاس هکاه  خاسجی یپ  کشالوس یس هالوسپ  سی بال     

تاکک  یز پر هو نسب  بال   معاض نااپش می گذیسی؛ 

ینی خالالوی یس حااپالال  یز  تاجکحالالات هکاهالالی ی مکالالد 

نکایها  معاس   ینعطاف قابال  تالوجهی نشالار ییی  ی    

خالوی سی بایهالاا یییوپال  هالا       س تالاس بووست نسالبی  

هالاخت  یهال ، ی یز طالاف یپگالا بالای        متویزر سیهک 

یییک  باس بعد یز شش هال جنال  ییخمالی یس هالوسپ ،    

سیپکای  یپجابی بای  بایر س   یز بحایر یتخاذ کای  

 ضا  هکاهی هاکاس  بک  یپالایر ی   سیند  ک یه   

   یس هوسپ  سی  ایهم هاخت  یه  تاکک

تایسپسالالم، ) متغکاهالالا  ییخمالی  بالدیر توجالال  بال   

بحالایر پناهجوپالار، بالی تبالاتی ییخمالی، سینالد نزییالی        

شاخص ها  یقتوای ( ی مویف  ها  خاسجی)پکشای  

نکایهالالا  پالالی  یی   ی  یس شالالاال هالالوسپ ، پکشالالای  

ی آزییهاز  حمب، عدم حااپ  متحدپ   یستش هوسپ 

غابی ی    ( یخک  یس تغککا سیپکای تاککال  نسالب  بال     

شکسال  هکاهال     ب  یه  آمد  نتکج بحایر هوسپ ، 

ها  یسییغالار ی تضالعکم موی الی هکاهالی تاککال  یس      

مکدیر هوسپ  یهال   یس ننالک  شالایپطی، آپالا  ضالا       

هکاهالالی ی عامکالالاتی بالالای  باقالالایس  پالالر هاکالالاس    

)مساللم   اکک  یس مو الوعات جالاس  هوسپ   گستای  با ت

، آپنالد  نکایهالا    هالوسپ   کای ، آپند  نظام هکاهالی 

معاس  ، حتی هاکالاس  بالای  یپجالای مویزنال  یسبایبالا      

تحال  شالایپ    یجالوی ییسی    قدست ها   ایمنطق  ی (

جاس  یس معاییال  هالوسپ ،  یپالایر بال  منظالوس هاگالام       
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هاخت  تاکک  با منا ی ی یییوپ  هالا  هکاهالی خالوی    

زپالا   می تویند یتخاذ نااپالد   بال  یالپال     سیپکای ن  

یحتاالالال هاگونالال  هاکالالاس  ی سییبالال  سیهبالالای  بالالک   

ییکشوس یس آپند  تحالوالت هالوسپ  حالدیق  یس کوتالا      

 بعکد می ییند:  سی مدت

توالالوس سهبالالایر تاککالال  یز مالالذیکایت هکاهالالی   - 

نندجانب  ی ییجانب  یس موسی هالوسپ  یپال  یهال  کال      

نی جبهال  مقابال )   سیهک  تاجکحالات هکاهالی ی مکالدی   

  یزیپنالای،  1سیهک ، یپایر، هوسپ ( سی نااپندگی می کنالد 

تاکک ، سیهک  سی ب  عنویر کمکد  تالاپ  بالازپگا بالای     

هالوسپ  یس نظالا گا تال     بایر س   هکاهالی یز بحالایر   

  یس نقط  مقابال  نکالز سیهالک  ننالک  توالوس  یز      یه 

تاککالال  یس نااپنالالدگی یییوپالال  هالالا   ظا کالال  هالالا  

نکایها  معاس   ییسی  بایجوی شکس  هکاهال  هالا    

تاکک  یس هوسپ ، ییک  یصمی نقالش پاسنال  تاککال  یس    

مذیکایت جاس  سییب  گستای  ی  یه  ک  یپ  کشالوس  

با طکم ها  مختمالم نکایهالا  معاس ال  ییسی؛ تالش      

تاکک  نکز بهالا  بالاییس  یز سییبال  خالوی بالا نکایهالا        

یس تضالاک  آتالش بالس یس هالوسپ  حالدیق  تالا        مذکوس

نشس  آهتان  قزیقستار یه   یسصوست تالدییم آتالش   

بس ی عدم نقض آر یز هو  نکایها  معاس ال ، نقالش   

مکالالدینی ی یزر هکاهالالی تاککالال  بالال  مایتالالب یس آپنالالد  

 تحوالت هوسپ  ی زیپش خویهد پا     

کی یز مطایبات یهتایتژپر ی حدیقمی تاکک  یس پ- 

یتوال کانتور ها  کای  ی یپجالای   مکدیر هوسپ ، عدم

شکاف هالازمکنی یس منالاطت تحال  تسالم  نکایهالا       

کای  پی  یی  ی   یز طاپت تدییم عامکات هلا  ایت 
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ب  منظوس مطمی هاخت  مقامالات یپالایر یز توی الت      2016نویمبا 

ییجانب  بک  سیهک  ی تاکک  یس بحایر هوسپ  بخشالی یز ننالک    

 غایبی یس مکار سهبایر تاکک  یه  ذهنک  

ی پکشالالای  نکایهالالا  یستالالش آزیی یز ییبالالا  بالال  هالالا  

تنهالا  یسحالال حا الا   هازمک  ها  شاق  ایت یهال    

نظامی ی هکاهی بالای  تالدییم    ییسی  یسیی بازپگا  ک  

می باشد  طالی  ، سیهک  یه هلا  ایت تاکک  عامکات 

سیزهالالا  یخکالالا جنگنالالد  هالالا  سیهالالک  یس حااپالال  یز 

پکشای  نکایها  یستش آزیی ی نکایها  نظامی تاککال   

یس ییبا ، یس ه  نوب  یز آنها پشالتکبانی هالویپی کالای     

یند  بنظا می سهد ک  سیهک  ی تاکک  یس مالوسی آپنالد    

  یهال  پا تال    کایها  شاال هوسپ  ب  توی ت نانوشالت 

یس یپ  سیهتا، با  شالاس هکاهالی تاککال  ی پالذپا       یند 

سیهک  هکچ یعوتی یز سهبایر کایها  پالی یی  ی  یس  

  کال یستش تاکیکنور  نشس  آهتان  بعا  نکامد  یه  

بالا ،  شها یی با توافخکابار ها  ییبا  شد  یند؛  ییسی

مابی  مومتاکک ۵00ب  عات  یتکمنطق  حائ  یمن جایپی

هالا بال  ینبالال آر بالوی      مدت  کک  تاک  پهوسیس خاک 

منطق    پتا  شها ب  سیهبای  پمحقت خویهد شد ی ی

خویهد شالد    پتبد  کمتحد تاک  ایهاکتح  کنتال ن

  پال یعالزیز یز ی -کامال  یز خال  جالایبمس    یبانکی با پشالت 

سی بال  شالک      پکالانتور عفالا   توینسال  منطق ، خویهد 

با یپجای کاپدیسها  هازمکنی تحال   محاصا  ی   جد

هالنی مالوسی حااپال  خالوی بالا      -تسم  نکایها  عالا  

 تحاکات کایها  یپ  کشوس تسم  ییشت  باشد  

جاهوس  یهشمی یپایر یهاهاً ب  حضوس نظالامی  - 

تاکک  یس خالاک هالوسپ  حساهالک  نشالار مالی یهالد        

هاییس یهقار، یزپا ی اع یپایر، یظهاس ییشت  یه  کال   

ک  یس خاک هوسپ  تح  ها عنوینی مدیخم  نظامی تاک

بال    تجایزبدیر س اپ  ییی  هوسپ  ب  معنا  نقض ی 

تاامک  یس ی هوسپ  یه   ننک  یظهالاسیتی یز هالو    

یپایر پکام سیشنی سی ب  سهبایر تاکک  مالی سهالاند کال     

یپایر نگون  ب  حضوس مکدینی نکایها  نظامی تاککال   

اگالز بالا   یس هوسپ  نگا  می کند  بدیر تایپد، تاکک  ه
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  بالا هالکچ   پها مساللم  کالای  بالوپژ  یس شالاال هالوس     

کشوس  ک  یغدغال  هالا  یمنکال  ممالی آر سی یس نظالا      

نگکای ییسی گفتگو ی هاکالاس  نخویهالد شالد  یز هالو      

یپگا، ذهنک  غایب تواکم گکایر هکاه  خالاسجی ی  

سهان  ها  تاکک  یپ  یهال  کال  یپالایر بالای  تقوپال       

هالا  هالوسپ    موی ی بشاس یهد سییب  سیهبای  بالا کای 

ییسی ی ب  هاک  ییک   هاکاس  ی گفتگو یس یپ  سیبط  

سی منتفی ی بی حاص  می یینند  بایجو یپنک  ب  یحالا   

تاسپخی مسلم  کای  جزء منا ی مشالتاک یمنکتالی یی   

کشوس بوی  یه  یما یس شایپ   عمالی تاککال  یس مالوسی    

کایها  شاال هوسپ  پر ذهنک  تهدپد یز یپایر پکدی 

 کای  یه   

آزیی هاز  حمب هانند مالی توینالد بال  عنالویر      -

ی پاپالار  نقط  عطفی بالای  شالایع مالذیکایت هکاهالی     

عامکات نظامی بای  یپالایر یس نظالا گا تال  شالوی، یمالا      

بای  تاکک  نقط  شایع عامکات ها  گستای  نظالامی  

یس شاق هوسپ  یه   مسلم  ی  کال  بالا یییوپال  هالا      

تضالای  هکاهی ی نظالامی یپالایر یس  مکالدیر هالوسپ  یس     

 کام  یه   

مو وع یپگا یس عالدم یجالوی  ضالا  هاکالاس      - 

سیهبای  بک  تاکک  ی یپایر یس هوسپ ، ی تالایق ی عالدم   

یجوی نقطال  نظالا مشالتاک یس آپنالد  نظالام هکاهالی       

هالویل یهاهالی بالای  تاککال ، نگالونگی      هوسپ  یهال    

تحککم قدست یس -مسامح  با ییی  بشاس یهد بعد یز باز

آنکاسی، یسیی ب  هاکالاس   یپ  کشوس یه ؛ یز نقط  نظا 

سیهبای  با یپایر یس شالایپ   عمالی بال  معنالا  صالح       

گذیشت  با تاجکحات هکاهی یپایر یس تقوپ  موی الی  

ی پالذپا    ییی  بشاس یهد یس آپند  تحالوالت هالوسپ   

یهال     شکس  یز مهاتاپ  سقکب خایسمکان  ی  خالوی 

مو وعی ک  یز پر هو، هزپن  ها  سیینالی زپالای  یس   

ی کاس عاومی ییخمی تاککال  ی منطقال  بالای  یسییغالار     

خویهد ییش  ی یز طاف یپگا موی ی هکاهی نکایها  

معاس   موسی حااپ  تاکک  سی بکش یز پالکش تضالعکم   

 خویهد کای   

حساهالالک  هالالا  موجالالوی یس سییبالال  تاککالال  ی   -

ج  اسا بالوپژ  سییبال    کشوسها  شوسی  هاکاس  خمک

سیهبای  آنها یس بحایر هوسپ  یز یپگا مالویسی  یهال    

ک  یسییغار سی یز یسیی ب  هاکالاس  گسالتای  بالا یپالایر     

ییس می کند  یس پاهخ ب  یپال  حساهالک  هالا، تاککال      

طی بکانک  ی  خویهتاس حضوس عابستار هعوی  ی قطا 

یس نشس  آهالتان  شالد  یهال  کال  یز هالو  مقامالات       

 ینتقاییت شدپد  قایس گا     موسی یپاینی 

هبالای   یس نهاپ  باپد گف  ک  باقایس  سییب  سی

هاخت  س تاس هکاهال    با تاکک  ی تش  بای  منعطم

خاسجی یپ  کشوس یس بحایر هالوسپ  بایهالاا یییوپال     

زمانی می توینالد مماالا تاالا ییقالی     ها  هکاهی یپایر 

شوی ک  یز پر هو یغدغ  هالا  یمنکال  ممالی تاککال      

ازمک  ها  شاال هوسپ  موسی توجال  قالایس   بوپژ  یس ه

گکای، ی یز طاف یپگا یس سیبط  با آپند  نظام هکاهالی  

هوسپ  ی شخص بشاس یهد ینعطاف هکاهی نشالار ییی   

ککمومتا ماز مشالتاک بالا هالوسپ ،     911شوی  تاکک  با 

پر نگا  ژئوپمتککی ب  تحوالت ی معایالت ییخمی یپال   

ا  هاکاس  بالا  کشوس ییسی ک  بدیر توج  ب  ظا ک  ه

ی ی اهالالکسی  حالال  ه آر هاگونالال  تششالالی بالالای  پالالا ت 

نتکجالال  ی  یس بالالا نخویهالالد   پهالالوسباقالالایس  تبالالات یس 

 20نتاپج ی خایجی نشس  آهالتان  قزیقسالتار)  ییش   

ژینوپ ( یس صوست عدم نقض آتش بس می تویند زمکن  

ها  نزیپکی یییوپ  ها  هکاهالی ی مکالدینی یپالایر ی    

تالدییم  بالایپ  یهالاا،   م هازی  تاکک  یس هوسپ  سی  ایه

گفتگالالو ی هاکالالاس  بالالا تاککالال  یز طاپالالت کانالالال هالالا   

 موتاتاپ  آیتاناتکو موجوی یه  یپلمااهی نندجانب  


