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 ھیسور ھیلع طقف ھن :ناملآ ۀحلسا تارداص دیدج شرازگ
 ھب ناملآ یراج یاھشالت دادتما ،ھیسور اب تردق گنج تازاوم ھب یماظن یاھتیلاعف یارب یدیدج یاھ نادیم ندوشگ تساوخ
 تلود ھحلسا تارداص دیدج شرازگ ھک نانچنآ .تسا ایسآ یقرش بونج و قرش رد نیچ بیقر لود رتشیب حیلست یارب لاثم روط
 یتاحیلست تسایس لقث زکرم کی زین نونکا نیمھ ات ایسآ یقرش بونج و قرش ،دھد یم ناشن دش رشتنم یراج ۀتفھ ھک ناملآ
 دنوش یم هدید ھقطنم نیا روشک راھچ ،ناملآ زا یگنج یاھرازبا رادیرخ روشک هد نیرتالاب نایم رد :دنھد یم لیکشت ار ناملآ
 .دروخیم مشچ ھب روشک ود مان طقف وتان وضع یاھروشک زا ھک یلاح رد
 کی رد .دنتسھ دنھ سونایقا رد ناملآ یاھتیلاعف شرتسگ ناھاوخ ) Bundeswehr ناملآ شترا( رھو سدنوب ھب قلعتم لفاحم
 بونج و اقیرفآ قرش نیب سونایقا نیا ھک تسا هدمآ خینوم رد رھو سدنوب هاگشناد یسایس مولع نیصصختم زا رفن ھس لیلحت

 ھب سلطا سونایقا ینیزگیاج اب و تسا یناھج تراجت یارب یئایرد هار نیرت مھم رضاح لاح رد ،ایلارتسا نینچمھ و ایسآ یقرش
 زا – دوش لاعف اجنآ رد لوحت نیا اب بسانتم دیاب زین ناملآ .دش دھاوخ "21 نرق سونایقا" ھب لیدبت یناھج یزکرم یایرد ناونع
 یتوبیج رد طقف رھو سدنوب نونکات .سونایقا نیا رواجم یاھروشک اب کرتشم یاھرونام اب الثم تسخن و یماظن قیرط زا ھلمج
 .تسا زیچان یلیخ نیا و دراد روضح یمئاد روط ھب دنھ سونایقا برغ رد
 ھب ناملآ یراج یاھشالت دادتما ،ھیسور اب تردق گنج تازاوم ھب یماظن یاھتیلاعف یارب یدیدج یاھ نادیم ندوشگ تساوخ
 تلود ھحلسا تارداص دیدج شرازگ ھک نانچنآ .تسا ایسآ یقرش بونج و قرش رد نیچ بیقر لود رتشیب حیلست یارب لاثم روط
 یتاحیلست تسایس لقث زکرم کی زین نونکا نیمھ ات ایسآ یقرش بونج و قرش ،دھد یم ناشن دش رشتنم یراج ۀتفھ ھک ناملآ
 دنوش یم هدید ھقطنم نیا روشک راھچ ،ناملآ زا یگنج یاھرازبا رادیرخ روشک هد نیرتالاب نایم رد :دنھد یم لیکشت ار ناملآ
 .دروخیم مشچ ھب روشک ود مان طقف وتان وضع یاھروشک زا ھک یلاح رد
 یبرع یاھروشک رد تاناسون
 لقث رد ار یا ھقطنم یئاھ یئاجباج دش رشتنم ناملآ تلود طسوت یراج ۀتفھ رد ھک 2014 لاس ھحلسا تارداص شرازگ
 رد ھک ریازجلا .تسا ھتفای شھاک برع ناھج ھب ھحلسا تارداص زیچ رھ زا شیب لاثم روط ھب .دھد یم ناشن ناملآ یاھتیلاعف
 نویلیم 164 مقر اب نونکا ،تشاد رارق یناملآ یاھحالس نارادیرخ سأر رد رالد نویلیم 825 تادراو مقر اب لبق لاس شرازگ
 15.5 زیچان مقر اب نونکا دوب مود ۀدر رد وروی نویلیم 673 مقر اب لبق لاس ھک رطق و تسا ھتفرگ رارق متفھ ۀدر رد وروی
 .تسا هدش جراخ رود زا الماک وروی نویلیم
 ۀدر کی زا بیترت نیا ھب ھک تسا هدش هداد لیوحت قارع ھب وروی نویلیم 86 شزرا ھب یگنج رازبا ،شعاد اب گنج تلع ھب اما
 ھب ھحلسا تارداص شھاک نیا ،ناملآ تلود یاعدا فالخ رب .تسا ھتفای اقترا 14 ۀدر ھب )وروی نویلیم 21.5 ابیرقت( نیئاپ
 .ھناریگتخس تاحیلست هزاجا رودص تسایس کی ات تسا ھخاش نیا رد جیار یراجت تاناسون زا یشان رتشیب یبرع یاھروشک
 ھب حالس ندرک دراو هزاجا تسا ھتسناوت ،ناملآ زا ھحلسا ۀدننک تفایرد یاھروشک نیرت ھشقانم دروم زا یکی ،یدوعس ناتسبرع
 یمن یعقاو یریگتخس زا یفرح .تسا ھتفای لزنت 6 ۀدر ھب 4 ۀدر زا اھنت بیترت نیا ھب و دنک بسک ار وروی نویلیم 209 شزرا
 .دشاب دناوت
 یقرش یاپورا رد دشر
 ناملآ ۀحلسا تارداص یارب یدیدج یاھتصرف ھیسور ھیلع رب دیدج درس گنج لیلد ھب ھک دوش یم مولعم ینشور ھب نایم نیا رد
 42.8 مقر لداعم 2013 لاس رد ناملآ زا نآ ۀحلسا دیرخ ھک ناتسھل الثم .دیآ یم دوجو ھب اپورا قرش رد یددعتم یاھروشک ھب
 ھتفرگ رارق ناملآ زا ھحلسا نارادیرخ متسیب ۀدر رد نونکا وروی نویلیم 55.7 مقر ھب یدصرد 30 یدشر اب ،دوب وروی نویلیم
 یاھکھالک ھلمج زا( ناتسھل ھب یرگید یماظن تازیھجت رودص زاوج ناملآ تلود 2015 لاس لوا لصف رد افاضم .تسا
 دراپوئل یناملآ یاھکنات دیرخ ناھاوخ نآ رب هوالع ھک تسا هدومن رداص ار وروی نویلیم 23 یبیرقت شزرا ھب )ھلولگ و یکشوم
 دیلوت سابریا طسوت ھک تسا ھتفرگ رظن رد زین ار لاکاراک ما-225-چا رتپوکیلھ 50 ھیھت نینچمھ ناتسھل تلود .تسھ زین 2
 .دننک یم ریزارس نرسنک نیا یاھقودنص ھب وروی درایلیم 3.1 و دنوش یم
 دیاب ھنیا ھب .]1[ دھدب شرافس یت-رآ-ما-330-آ یامیپاوھ یدادعت دنلھ و ژورن اب هارمھ دراد رظن رد ناتسھل ھک نیا هرخالاب و
 ھحلسا شورف زا زونھ نیلرب ھتبلا .ار نیارکوا ھب ھحلسا رودص و دومن ھفاضا زین ار ناکلاب یاھتلود دیدج یتاحیلست یاھ ھمانرب



 لیوحت اب اھنت دنتسناوت یناملآ یاھتکرش اما .دنا هدرک زاغآ نادب وتان رگید یاھتلود ھک یراک .دنک یم یراددوخ نیارکوا ھب
 زین ھقلعتم مزاول اب هارمھ ھلولگ دض ھقیلج 40000 شورف و دننک یبساک وروی نویلیم 8.4 نیارکوا شترا ھب دوخھالک 40000

 ]2[ .تشاد هارمھ ھب دمآرد وروی نویلیم 15.5 غلبم
 ایسآ رد روشک هد زا روشک راھچ
 رارق ناملآ زا ھحلسا ۀدننک دراو رترب روشک هد نایم رد ایسآ یقرش بونج و قرش روشک راھچ ھمھ زا شیب نایم نیا رد اما
 رایسب کیژتارتسا رظن زا اما کچوک یرھش-تلود ،روپاگنس .)ناتسلگنا و اکیرمآ( وتان وضع روشک ود لباقم رد .دنا ھتفرگ
 ،تسا ھتفرگ رارق موس ۀدر رد وروی نویلیم 329 مقر اب ناملآ زا ھحلسا هدننک تفایرد یاھروشک یدنب هدر تسیل رد ]3[ مھم
 .مراھچ ۀدر رد وروی نویلیم 254 مقر اب یبونج هرک زا شیپ
 105 مقر اب ینورب کچوک نیشن ناطلس ھک یلاح رد تسا هداتفا بقع مھن ۀدر ھب مجنپ ۀدر زا وروی نویلیم 108 مقر اب یزنودنا
 نیا و تسا نیچ اب ریازج رس رب یلادج ریگرد ھک تسا مھم تھج نآ زا ینورب .تسا هدش مھد ۀدر لاغشا ھب قفوم وروی نویلیم
 .دنک یم مھم ار ناملآ زا ھحلسا دیرخ
 Framework" ھب فورعم داد رارق .دنا هدومن اضما یبونج ۀرک اب یراکمھ یاھدادرارق وتان مھ و اپورا ھیداحتا مھ

Participation Agreement " یماظن یاھورین ھک دھد یم هزاجا ،تسا هدش قفاوت لسکورب و لوئس نیب 2014 لاس رد ھک 
 ]4[.دنوش ھتفرگ راک ھب اپورا ھیداحتا یماظن یاھتایلمع رد یبونح ۀرک
 نیچ نوماریپ
 طقف ھن ار نیچ نوماریپ طیحم ناملآ تلود ھک دوشیم تباث رگید راب کی ایسآ یقرش بونج و قرش ھب ھحلسا رودص دیدج لقث اب
 ھب ھجوت نودب ]5[ .دھدیم رارق شھجوت زکرم رد رتشیب و رتشیب یماظن و یتاحیلست رظن زا نینچمھ ھکلب ،یداصتقا رظن زا
 دنھ سونایقا رد هژیو ھب ناملآ یماظن یاھتیلاعف شیازفا ناھاوخ نیا رب هوالع رھو سدنوب لفاحم ،ھیسور اب تردق گنج دیدشت
 زا رفن ود اب اکرتشم وا ھک یدنس رد ریخا ،رھو سدنوب خینوم هاگشناد یللملا نیب طباور روسفورپ ،الاسام ولاک .دنتسھ
 تسا هدومن ھیھت یحیسم تارکمد مکاح بزح ھب ھتسباو رئواندآ دارنک داینب یارب ،لپت میت و سوتست ونیتناتسنک ،شناراکمھ
 لاس زا و تشاد لاغتشا مر رد وتان یعافد جلاک رد 2007 ات 2004 یاھلاس رد الاسام .تسا هدش یتسایس نینچ ذاختا راتساوخ

 تاعلاطم ھب طوبرم یملع یعامتجا شخب لوئسم  ناملآ شرورپ و شزومآ ترازو یملع یاروش وضع ناونع ھب 2009
 .تسا یتینما حالطصاب
 یتاحیلست ۀقباسم
 یمیظع شخب .تسا شیازفا لاح رد ھجوت لباق یا ھنوگ ھب نونکا دنھ سونایقا تیمھا ،دنسیون یم شناراکمھ و الاسام ھک نانچنآ
 ماخ داوم تادراو و اقیرفآ و اپورا اب نیچ تراجت گرزب شخب ھک دوش یم ماجنا سونایقا نیا قیرط زا یناھج تراجت زا
 .دریگیم رب رد ار ناتسودنھ یجراخ تراجت مامت ابیرقت و ھنایمرواخ و اقیرفآ زا ایسآ یقرش بونج و قرش یاھروشک
 راوجمھ ھگنت لاثم روط ھب .دنراد رارق دنھ سونایقا یاھ ھیشاح رد ناھج یئایرد یاھریسم نیرت ساسح زا یخرب نیا رب هوالع
 اکالام یئایرد هار ای دنک یم لرتنک ار زئوس لاناک و خرس یایرد قیرط زا ھنارتیدم یایرد ھب دورو ھک ،)بدنملا باب( یتوبیج
 :دنراد رارق ناملآ زا ھحلسا ۀدننک دراو رترب روشک هد نایم رد ود رھ ھک دنزرم مھ نآ اب زین رگید روشک ود یزلام رانک رد ھک
 ھب ،دراد دوجو یتاحیلست ۀقباسم کی رطخ دنھ سونایقا نوماریپ رد ،دننک یم دیکأت دنس نیفلؤم ھک نانچنآ .یزنودنا و روپاگنس
 .تسا نایرج رد ھیسور و برغ نیب ھک یعازن تازاوم
 الثم ھک دنک یم هراشا دنس .دننایرج رد یماظن ۀدافتسا لباق ردانب لقادح ای یماظن یاھھاگیاپ رس رب نونکا مھ اھتباقر زین المع
 ھکلب ،یتوبیج و )یدوعس ناتسبرع ،نامع ،نیرحب( ناتسبرع هریزج ھبش رد و دنھ سونایقا برغ رد اھنت ھن اھ یئاکیرمآ
 ]6[.دنرادروخرب یماظن یاھھاگیاپ زا )نیپ یلیف و دنلیات( یناھج یایرد نیا قرش رد و )ایسراگ وگ ھید( بونج رد نینچمھ
 هدافتسا دروم تسخن ھک تسا هدومن زیھجت ار )راداوگ( ناتسکاپ رد و )اتوت نابماھ( اکنالیرس رد ھلمج زا یردانب زین نیچ
 دیکأت نیفلؤم ھک نانچنآ .دنریگب رارق مھ یماظن هدافتسا دروم نیچ یئایرد تراجت نیمأت یارب دنناوت یم الامتحا اما دنا یراجت
 زین ھسنارف و ناتسلگنا .دراد روضح ناتسودنھ یئایرد یورین اب کرتشم یماظن رونام لیبق زا یقرط زا  زین ھیسور ،دننک یم
 .دنتسھ رادروخرب یکچوک یاھھاگیاپ زا لقاال
 یمئاد روضح
 ات دریگب هدھع رب ار یمھس یئایرد یطابترا طوطخ تینما نیمأت رد ھک تسا ناملآ عفن ھب نیا" ھک دنسیونیم شناراکمھ و الاسام
 شھاک ار شورف یاھرازاب و ماخ داوم عبانم ھب یبایتسد ناکما و یئایرد زاب یاھھار یریذپ ھبرض و دوخ یگتسباو مھ
 و طابترا یناملآ هورگ" اب و 2002 لاس زا ھتبلا .دننک یمن تیافک روظنم نیا یارب رھو سدنوب ینونکات یاھتیلاعف ]7[."دھد
 قرش رد یمئاد روضح زا یقادح ،داد یم رارق تیامح دروم ار یریگ ولھپ لاح رد یگنج یاھ یتشک ھک "یتوبیج ینابیتشپ
 هژورپ ،تسا لاعف EUCAP Nestor روتسن پکوی و اتنالتآ تایلمع اب مھ اپورا ھیداحتا نآ رب هوالع .تسا هدش نیمأت سونایقا
 .تسا هداد رارق فدھ ار اقیرفآ قرش یاھروشک رد یئایرد تیفرظ شیازفا ھک یا



 رس رب عوضوم .دوش لاعف دنھ سونایقا رد "نونکات زا رتشیب رایسب" دیاب ناملآ ھک دننآ راتساوخ نیفلؤم .دنتسین یفاک اھنیا اما
 رد ھک "کرتشم یاھرونام" نینچمھ و "یدیلک یاھتلود اب ھبناجود گنتاگنت یاھتکراشم" و تسا "ھقطنم رد یمئاد روضح"
 .هدنیآ رد یماظن یاھتلاخد کرادت یارب اھنیا ۀمھ و دنوش ھتفرگ راک ھب دنناوت یم "یتایلمع یاھیراکمھ ندرک درادناتسا" تھج
 دوش یفن دیابن یماظن تلاخد ناکما
 "دنوش یم کرد ناملآ یجراخ تسایس یمومع رتسب رب و یلیمکت یبوچراھچ رد رتشیب" ھتبلا رضاح لاح رد یماظن یاھتیلاعف
 ]8[ ."دنوش یفن دیابن یتایلمع نینچ ناکما" اما
 ینامز رد ار نیچ نوماریپ رد و ایسآ رد رھو سدنوب ھنارگتلاخد یاھتایلمع ھنیمز رد ھفاضا یزادنا مشچ نیفلؤم ھلیسو نیا ھب
 مادم ھک تسا هدش ھیسور اب یکانرطخ یتاحیلست تباقر دراو یبرغ یاھتردق ریاس اب هارمھ شیپ اھتدم زا ناملآ ھک دننک یم زاب
 .دریگیم دوخ ھب یرتشیب زیمآ دیدھت هوجو
  ،یسیلاپ نیراف نمرج
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