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 همقدم

پیماان ممییات   سازمان کشورهای عضو نشست ساالنه 

اجیکستان، روسیه، بالروس، تجمعی با حضور رهبرمن 

در مومسط مکتبر سال جاری در قرقیزستان و مرمیستان 

ور معضاا باه منعدااد    شد. در نشست ماکک  برگزمرمیرومن 

مساترمتیی ممییات   دی پردمختید کاه  قرمردمدهای متعد

قارمر  هاا   تاری  نن  مها   در زمره 2025جمعی تا سال 

تصاریاا    مز کشور یاا ساازمانی   در مسترمتیی فوقدمرد. 

و هاا   چاال   مماا  هنام برده نشد دشم  بالدوهبه عیومن 

پای  مز میا  هرگاز    کاه  -( ISچون دمع )تهدیدمتی 

کاه در مههاوم ممییات جمعای     -و نااتو  -وجود ندمشت

 -1عیاومن شاریب باالدوه منت ااه شاده باود       به 1995

تاکای   باشاید. همنیای     تلویاا  قابا  مساتیبام مای   

 و نیز -نسیای مرکزی در درجه مول–مرزهای خارجی 

                                                           
تروریسا   "ساازمان در قسامت    1995موضوع در ساید   می . 1

گسااترا مقاادمما  در ب اا   "ململلاای، سیاساات تهدیااد باای 

 معتمادساز در زمییه نظامی به شرح ذی  نمده مست:

های سیاسی  میجاد و توسعه مشارکت برمبر با ناتو و سایر سازمان

حا  ماو ر در    و نظامی و ساختارهای ممییتی میطده با هدف رمه

 جهت تاکی  صلح.

فائق نمدن در رمستای مبارزه با تروریس  و مومد م در 

هاای ئئوپلتیاب    باارمن  ناشای مز  های جدیدِ چال  بر

 .   مورمسیا مرزیابی شد

 
 2025تصویب مسترمتیی ممییت جمعی تا سال 

ی مز مبزمرهای مضاعف به میظور مبارزه با فهرستمیجاد 

 ململلی در چارچوه سازمان گرمیی بی  تروریس  و مفرمم

 های تروریستی سازمانتی مشترک مز فهرستهیه 

 شده شیاسایی

به میاقشه  بیانیه رهبرمن کشورهای عضور رمجع

 باغ قره -ناگورنو

جانبه  های یب به پیامد فعالیت رمجعبیانیه رهبرمن 

مستدرمر سیست  دفاع موشکی بر ممییت و  چون ه 

 ململلی  با  بی 

به حهظ و حرمست مز مرزهای دول  بیانیه رهبرمن رمجع

 عضو

تصمی  شورم در رمبطه با مرکز ومکی  به بارمن 

 سازمان

مستاندمرد سازی تسلیاا  به مههوم  تصمی  شورم رمجع

 و تجهیزم  نظامی در چارچوه پیمان ممییت جمعی

سازی مشترک در رمبطه با توسعه کارکیان نظامی  نماده

 2020نیروهای مسلح تا 

مورد  برخی مصوبا 
  تومفق در نشست
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، عادم  2025مساترمتیی  ی چون ردمدر نشست فوق مو

 بااغ  معالم بیانیه قاره و نیز  می شورم تعیی  ریاست دوره

      باشد.   بررسی میتبیی  و قاب  

باار مساااس برخاای مسااائ   2025در مسااترمتیی 

قارمر گرفات   بازنویسی مورد ململلی  رمیط موجود بی ش

هاا و تهدیادم  مادرن     که برخی مز ننها چاون چاال   

خاارجی حاائز مهمیاات   ساازمان در دو بعاد دمخلاای و   

باه   هاا و تهدیادهای مادرن ساازمان     چاال  . دباش می

نظامی جهان و میطداه در مجااور    -سیاسیوضعیت 

بر نظام ممییات  مشاره دمرد که با حوزه وظایف سازمان 

 د.  یت دمشته باشممک  مسند یا جمعی تا یر میهی دمر

کاه در میا     تری  تهدیدم  خارجی برخی مز مه 

مناد شاام  ماومرد زیار      سید مورد مشااره قارمر گرفتاه   

 شود: می

ها با هادف کساب    مجرمی سیاست سایر دولت. 1

   ؛تهوق در حوزه نظامی

های دفااع موشاکی    سیست جانبه  مستدرمر یب .2

ها بدون درنظر دمشت   توسط دولت یا گروهی مز دولت

قاانونی  میافع قانونی سایر کشورها و یا بدون ضامانت  

   ؛تمرمس

در می  رمبطه باید توضیح دمد که مجموع کلماا   

به مستدرمر سیست  دفااع موشاکی    مش صا مبه  فوق 

سیسات   و نیز  2016میاال  متاده در رومانی در بهار 

ریزی شده متعلق به دولت ماککور   دفاع موشکی برنامه

های فرضی مشابه در رمبطه  در لهستان و سایر سیست 

 دمرد.با قلمرو روسیه مشاره 

و  "حملااه جیااا جهااانی "محتمااال میجاااد  . 3

می و  هااای مسااترمتییب سیرهسااته  مسااتدرمر سیساات  

 یا نیت قرمر دمدن نن در فضا،تسلیاا  پیشرفته و 

مخااتالل در هااایی بااا هاادف   فعالیااتمنجااام . 4

هاای عضاو    در دولات موجاود  نظ  قاانونی   و حاکمیت

 ؛سازمان

روز رسااانی ه منعکاااس موضااوع موکاارمی  در باا  

گیری مستدی  مز مصاطالحاتی چاون    با بهرهمسترمتیی 

کامال  برجساته  "جیا هیبریدی"و یا  "منداله رنگی"

مست که ملبته نویسیدگان باه ماومزم  نن باه موضاوع     

هاای عضاو ساازمان نیاز توجاه       کشاور ممییت دمخلی 

 مند. دمشته

هاای   محتمال تجاوز و یا نهوذ به خااک دولات  . 5

نظاامی   هاای  لح، تروریستهای مس عضو مز سوی گروه

 گرم. های مفرمم و سازمان یململل بی 

در فضای موجود می  نگرمنی نه تیهاا مرباوم باه    

هااای نساایای مرکاازی مساات بلکااه همسااایگان  دولاات

گیارد؛   رم دربرمای موکرمی  مشتم  بر روسیه و بالروس 

و  "بازپس گرفت  سرزمی "ها با رویای  چرمکه رمدیکال

 سعی در نهوذ دمرند. "صدور منداله"یا 

موضااوع دمعاا  مسااتدیما  درب اا  تروریساا  و 

ململلی بیان نشده مست مما میا  ماورد    گرمیی بی  مفرمم

مساتیبام  قابا   مز مات  مساترمتیی    صور  تلاویای  به

های تروریستی  رشد فعالیت. می  مه  با توجه به مست

مهمیتای فزمییاده    های عضاو ساازمان   دولتشهروندمن 

هاای   ی نموزامفرمد فوق پس مز ط ؛ چرمکهیافته مست

ململلای باه    های تروریست بی  نظامی در سطح سازمان

 2.خومهید گشتکشورهای خود باز

 باار مساااس تهدیاادم معضااای سااازمان هرچیااد 

رم  2025مسااترمتیی  ،ململلاای فضااای باای  موجااود در

باه مجمااعی دسات      و نسبت به ننمند  بازتعریف نموده

یافتید مماا در درون خاود و در قباال مساائ  دمخلای      

                                                           
2  . http:// russiancouncil. ru/ en/ blogs/ eurasian- 
chronicle/? id_4=2884 
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می نه چیدمن جدی و قااطع    بیانیهصدور موفق نبودند. 

 مز جملاه نن باغ  رمبطه با بارمن قره علیه نذربایجان در

  و حا  باارمن   مست. در بیانیه فوق موضوعا  پیشای 

در قالب گروه مییسب مجددم  مورد تاکید قرمر گرفات  

ومسته میرومن رم تامی  نیمود. دستور کاار بیانیاه   که خ

، 2013هاای   باغ ه  باه منتداادم  میارومن در ساال     قره

در رمبطه با عدم پاسا  میاساب معضاا     2015و  2014

نسبت به توپ انه دمئ  نذربایجان در میاطق پرجمعیت 

گاردد و دولات ماککور منتظاار صادور       مرمیستان بازمی

ت مما می  موضوع نیز مادق بیانیه در می  رمبطه رم دمش

شاود تاا ساایر معضاا  در      می  ممار سابب مای   نگردید. 

هااای میطدااه، مطمییااانی  صااور  درگیااری در بااارمن

طور کاه   نسبت به کارکرد سازمان ندمشته باشید همان

می  روسیه در بارمن موکرمی  فعالیت و هماهیگی ویایه 

رم مز سوی معضا  شاهد نبود که می  ممر به میزله عادم  

 ریاسات  منتدال تصادی شود.  کاروییه سازمان تلدی می

نیاز  شورمی ممییت جمعای مز مرمیساتان باه باالروس     

دیگار کاه در دساتور کاار قارمر      عیومن موضوع مه   به

مورد باا  و بررسای قارمر نگرفات و حتای مز       دمشت

در  2016و به نشست نتی در نوممبر دستور کار خارج 

 .پترزبورگ موکول شد سیت

ماوریات روسایه در میا     کاه   ر مستالزم به ذک

نن با سایر کشاورها   )دوجانبه(عمودیسازمان و رومبط 

مانع مز تعمیق رومبط معضا با یکدیگر به صاور  مفدای   

هر یاب میاافع   شده مست و می  موضوع سبب شده تا 

 های ومحد پیگیری نماییاد.  متهاوتی رم در قبال موضوع

رمبطاه باا   در جادی  بر می  مساس منتظار صدور بیانیاه  

منگارمناه   باغ و ماکوم کردن نذربایجان ساده بارمن قره

به مسئله  سو معضا  رمجع رسد؛ چرمکه مز یب به نظر می

مجماع نظر ندمشتید و مز سوی دیگر برخی معضا  چون 

قزمقستان، قرقیزستان و حتی بالروس با می  کشاور مز  

برخای سیبات    حتی 3.می برخوردمرند مرمودم  گسترده

با می  ماورد مارتبط   رم در نشست ان نظربایف نورسلط

 دمنید.   می

با توجاه باه    تومن مظهار دمشت که  در مجموع می

 ،یجمع تیممی مانیپ سازمان در هیروسند  ماوری 

 ماد   یطاوالن  در جهان ندام ریسا در مسکو یریدرگ

 و دینما دور خود یمصل هدف مز رم سازمان مست ممک 

عالوه بار میا ، فدادمن     .بکاهد نن یومقع یکارکردها مز

و حاک  بودن رویکرد  دستاوردهای مش ص مز یب سو

سیاسی بر سازمان پیمان ممییت جمعی در کیار ساایر  

هااای روس ماااور چااون سااازمان همکاااری   سااازمان

مز ساوی   متاادیه مقتصادی مورمسیا حتیشانگهای و یا 

مز جمله جمهوری شود تا سایر کشورها  سبب می دیگر

دو ساازمان   نسبت به سطح همکاری باا مسالمی میرمن 

 م نمایید.بیشتری مقدم مالحظهفوق با 

                                                           
صااادرم  و ومردم  کشااورهای ذیاا  بااا جمهااوری    میاازمن 3

بادی  ترتیاب   2011-2015نذربایجان بار مسااس هازمر دالر مز    

 مست:

 ومردم  یزمنم صادرم  یزمنم

 872.099  766.384  بالروس

 224.771 1.280.991  قزمقستان

 32.554  14.782  قرقیزستان
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Countr

y/KGZ/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/I

mport/Indicator/MPRT-TRD-VL/ Partner/ AZE/ 
Product/Total 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KGZ/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-TRD-VL/
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KGZ/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-TRD-VL/
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KGZ/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-TRD-VL/

