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می برند، الزم است قبل از اینکه افراطیون خشونت طلب بتوانند امنیت منطقه را 

تخریب منایند، با همکاران و برادران خود کار کنیم.

این  ملحق شدیم.  اتحادیه عرب  در  برادرامنان  با  ما  یمن  از  مبنظور حامیت 

را  نتایج خوبی  ثبات در منطقه،  بازگرداندن مرشوعیت و  با  وظیفه رشافتمندانه 

باعث گردیده است. سه سال قبل یمن به مکانی امن برای القاعده و شبه نظامیان 

تالش های  نتیجه  در  امروز  بود.  شده  تبدیل  عربستان  جزیره  شبه  در  جنایتکار 

گسرتش  را  امنیت  یمن  مناطق  اکرث  در  ما  عرب،  اتحادیه 

داده و تروریست ها را بیرون منوده ایم. ما شاهد پیرشفت 

با  همکاری  به  و  بوده ایم  یمن  امنیت  در  چشمگیری 

برادرامنان در شورای همکاری خلیج )GCC( و دولت یمن 

جهت ایجاد صلح پایدار متعهد می باشیم.

موفقیت آمیز  نظامی  لحاظ  از  تنها  نه  مأموریت  این 

توسط  شــده  ــران  وی مناطق  عــرب  ائتالف  بلکه  ــوده،  ب

تروریسم را بازسازی و شهروندان غیرنظامی آسیب دیده 

از  و  ساخته  را  مکاتب  و  شفاخانه ها  منــوده،  کمک  را 

سازمان های جامعه مدنی حامیت کرده است. همچنین با 

افکار  برابر  در  جوانان  ایمن سازی  برای  ذیصالح  مقامات 

افراط گرایانه کار منوده و باالی فراهم سازی معلمین جهت 

مترکز  مناید،  محکوم  را  خشونت  و  افراط گرایی  که  حوصله مند  نسل  یک  پرورش 

داشتیم. به مال امامان اجازه داده شده تا مبلغ عدم خشونت باشند و روحیه تحمل 

ائتالف همچنان در تالش ترویج فرهنگ  ادیان را گسرتش دهند، و نیروهای  بین 

شهروندی و وفاداری به میهن بدون پذیرش تفکراتی که سعی در شکسنت اتحاد 

ملی از طریق تحریک فرقه ای دارند، میباشند.

مشارکت  و  مسلح  قوای  توامنندی های  توسعه  برای  بین املللی  رشکای  با  ما 

افزایش می دهند،  را  زمینه ها  در همه  که تخصص  بین املللی  نظامی  در مترینات 

خلیج  همکاری  شورای  در  برادران مان  از  می خواهم  من  اینجا  در  می کنیم.  کار 

برای حامیت مداوم آنها در زمینه های نظامی و امنیتی جهت حفظ ثبات منطقه 

کشورهای  با  همکاری  جهت  متحده  ایــاالت  در  دوستان مان  از  کنم.  تشکری 

علیه  مبارزه  در  مداوم  کار  و  بین املللی  نقل  و  حمل  از  حفاظت  برای  منطقه 

تروریسم، تشکر می منایم.

یکی از مهم ترین ابزارهای حفظ صلح، آموزش و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای 

امنیتی است. از این رو ما در پادشاهی بحرین مترینات نظامی شبیه سازی حقیقی 

را برای ارزیابی رسعت عملکرد و توانایی های خدمات امنیتی پیشنهاد می مناییم. در 

اواخر سال 2017، مترین نظامی محافظین پادشاهی 1 در مجمتع بازاری صیف توسط 

ناظران کشورهای دوست به عنوان منونه ای از هامهنگی عالی مورد تحسین قرار 

گرفت. این مترین نظامی نه تنها ارگان های خدمات امنیتی را تشویق به عملکرد بهرت 

منوده، بلکه ما همچنان در رعایت حقوق برش در برخورد با مظنونان توجه منودیم. 

ما عالقمند به اشرتاک در مترینات نظامی منطقوی با برادران خود در شورای همکاری 

خلیج GCC و مترینات نظامی بین املللی با رشکای بین املللی هستیم.

تشکری  متحده  ایاالت  مرکزی  قومندانی  در  دوستامنان  از  می خواهم 
منایم که از من جهت نوشنت منت افتتاحیه این نسخه یونیپاث که باالی موضوع 

امنیتی  قوای  تجارب  منودند.  دعوت  می مناید،  مترکز  صلح"  بسوی  "حرکت 

پادشاهی بحرین در این ساحه مرا به نوشنت تشویق منود. 

در مدت دو دهه گذشته، این منطقه شاهد جنگ های داخلی، اغتشاشات 

و تجمعات عمومی خشونت آمیز بوده است. این ها خالهای امنیتی به میان 

به مانند  تروریستی  سازمان های  سوی  از  که  آورده 

بهره برداری  مورد  منودن  رشد  برای  حاصل خیز  زمین 

قرار گرفته و باعث تهدیدات برای صلح جهانی گردند. 

خون  و  فراگرفته  را  جهان  تروریستی  مببگذاری های 

بی گناهان در همه جا ریخته شده است. گروپ های 

منظور  به  اجتامعی  شبکه های  صفحات  از  افراطی 

دادن  و سوق  فریب  انحصار گرایانه،  ایده های  انتشار 

جوانان در عملیات های تروریستی استفاده می کنند.

این  از  از کشورهای منطقه  در عین حال بعضی 

رویدادها مبنظور برهم زدن امنیت و ثبات از طریق 

گروپ های  از  حامیت  و  فرقوی  اختالفات  تحریک 

می کنند.  استفاده  همسایه،  کشورهای  در  تروریستی 

آنها این کار را مبنظور گسرتش هرج و مرج، تضعیف امنیت و کنرتول ارگان های 

دولتی انجام می دهند. پادشاهی بحرین هدف چنین پالن های مخرب بود. ما 

مجبور شدیم با این خطر مقابله مناییم و توانستیم این تهاجم را شکست داده، 

پادشاهی برقرار مناییم.  امنیت را در  بین برده و  از  را  شبکه های تروریستی 

اعضای قوای دفاعی بحرین، وزارت داخله و گارد ملی نقش قهرمانانه ای را در 

حفظ جان بی گناهان و محافظت زیربنا ها در جریان عملیات های امنیتی و 

دستگیری خرابکاران، اجرا منودند.

در یمن، بدون شک بزرگرتین چالش بازگرداندن امنیت و ثبات و جلوگیری 

از بازگشت گروپ های تروریستی و یافنت محالت امن در میان اجتامع است. 

با مردم و  امنیتی نقش بزرگی را در روابط برشدوستانه و مسلکی  نیروهای 

هدایت شهروندان به اهمیت گزارش دهی از فعالیت های گروپ های افراطی، 

ایفا می کنند. گارد شاهی و نیروهای وظیفوی قوای دفاعی بحرین به شهروندان 

نیروها  این  باز منودن جاده ها و خدمات رسانی مجدد کمک منوده اند.  برای 

مراکز صحی، مکاتب و شعبات دولتی را از طریق کار با سایر نهادهای دولتی 

مجددا بازگشایی منوده اند. از طریق پروگرام های بنیاد خیریه سلطنتی که یکی 

از اولویت های پادشاهی بحرین می باشد – ما به یتیامن کمک کرده ایم. من 

بسیاری از این ماموریت ها را شخصا نظارت کرده ام.

حرکت  رفاه  و  ثبات  سمت  به  توانستیم  ما  مدت،  کوتاه  دوره  یک  در 

با کشورهای دوست جهت  تبادله معلومات  از طریق کار کشفی و  منوده و 

از  شبکه هایی  تروریستی  گروپ های  مناییم.  کار  به  دستاوردها رشوع  حفظ 

سازمان دهندگان و رسمایه گذاران در کشورهای همسایه دارند و بنابراین آنها 

را منی توان بدون تبادله معلومات کشفی و تعقیب تروریست ها از بین برد. 

به منظور رضبه زدن به تهدیدات تروریسم در ساحاتی که از خالء امنیتی رنج 

پیام رهبر کلیدی

اعلیحرضت برید جرنال شیخ نارص بن حامد آل خلیفه، 

قومندان گارد پادشاهی بحرین
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شدید شب گذشته سطح بیابان معموال خشک را با خندق های 

گِلی پر کرده بود. رسبازان اردنی و ایاالت متحده خندق ها را به موقعیت های 

دفاعی تبدیل کردند، از آنان خواسته شده تا قوای دشمن که سعی می کند از 

رسحد بگذرند را به عقب برانند.

رسبازان گارد رسحدی اردن و هم گارد ملی اردوی کالیفرنیای ایاالت متحده 

در کشمکش بین زمین گل آلود و انداخت هاوان و ماشین دار بودند در حالیکه 

ساق ها و زانوهایشان در بقایای باران غوطه ور بود.

انداخت  قدرت  با  –همراه  می کردند  استفاده  واقعی  مهامت  از  آنها 

تانک های امریکایی و اردنی، وسایط زرهی و توپخانه– که انفجارهای عملیات 

شیر مشتاق سال 2018 را به اوج رساندند. 

مترینات نظامی در رسارس اردن گسرتش یافته و بیش از 7300 رسباز از دو 

کشور در آن دخیل بودند. مترینات 27 -15 اپریل سال 2018 – هشتمین دوره 

– دوجانبه بود، اما رهربی اردن بیش از 40 کشور را برای مترینات شیر مشتاق 

سال 2019 دعوت کرده است.

برید جرنال محمد الثلجی رییس این مترینات از کشور اردن گفت: "حاال 

کامال می دانیم که دوستان امریکایی ما چگونه کار می کنند، و آنها می دانند که 

ما چگونه کار می کنیم." "این مترینات به ما در زمینه های مختلف کمک می کند 

تا با یکدیگر یکپارچه شده و مساعی خود را برای دستیابی به اهداف و مقاصد 

خود واحد سازیم."

مأموریت ها در عملیات شیر مشتاق طوری دیزاین شده اند که قوای زمینی، 

از  استفاده  با  متعارف  غیر  و  متعارف  تهدیدات  به  بتوانند  هوایی  و  دریایی 

سناریوهای واقع بینانه در یک ماحول ائتالفی پاسخ دهند.

یک  و  کرده  حمله  تروریستان  ذریعه  شده  اشغال  قریه های  به  رسبازان 

سفارتخانه را تخلیه کرده و مسافران را از کشتی ها در خلیج عقبه نجات دادند.

قریه  یک  بر  را  تبلیغاتی  اوراق  دادند،  پاسخ  کیمیاوی  یک حمله  به  آنها 

اشغال شده پخش کردند و شورش ها را در کمپ بیجا شدگان رسکوب منودند.

برید جرنال ثلجی گفت: "ما در حال تالش برای ایجاد سناریوهایی هستیم 

که واقعیت را شبیه سازی کنند." "اردن یک کشور با امنیت و ثبات در منطقه 

است جایی که تقریبا از همه طرف آتش آن را احاطه و حلقه کرده است."

حضور   2018 سال  مشتاق  شیر  مترینات  در  متحده  ایاالت  بحری  قوای 

 77 کندک  با   )Marines( دریایی  خاص  قوای  که  زمانیکه  داشت.  گسرتده ای 

جنگلی  ناحیه  در  را  مترینی  هدف  نابودسازی  در  اردن  بحری  قوای  سلطنتی 

جنوب اردن حضور نداشتند، آنها هلیکوپرتها را در فضای ساحل عقبه به پرواز 

آموزش های   برای  را  مواد خطرآفرین  با  مترینات مخصوص  یا  و  می آوردند  در 

حمالت کیمیاوی انجام می دادند.

نزدیکی  در  دوم  پادشاه  عبدالله  خاص  عملیات های  آموزشی  مرکز  در 

امان، قوای خاص دریایی کارمندان یک سفارت ساختگی را از دست معرتضین 

خشمگین که شعار رسمی دادند، تخلیه کردند. عساکر اردوی اردن در حالیکه 

آشوبگران  نقش  داشتند  در دست  تابلوهایی  و  بودند  پوشیده  ملکی  کاالهای 

را اجرا منودند. 

دیپلومات ها بالفاصله از سفارت خارج شدند و برای پرواز به طرف میدان 

هوایی سوار بس شدند، دیپلامت ها بعدا داخل طیاره MV-22 Ospray سوار 

شده و در امنیت کامل پرواز منودند.

تورن جرنال جان مات، رئیس بخش مترینات و آموزش های  قومندانی مرکزی 

ایاالت متحده و همچنان مدیر همکار این مترین گفت: "متریناتی مانند عملیات 

شیر مشتاق، بهرتین روش برای آماده سازی قوای ما جهت همکاری مشرتک در 

رشایط نامعلوم و خطرناک می باشد."

گرچه این مترین دوجانبه بود، اما سمینار رهربان ارشد مترینات شیر مشتاق، 

جرناالنی را از بحرین، مرص، عراق، کویت، لبنان، عامن، پاکستان، قطر، عربستان 

سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورها جذب منود. 

رهربان نظرات و تجربیات خود درباره جنگجویان خارجی، کنرتول فضاهای 

آزاد و آخرین پیرشفت های تکنالوژی در عرصه وسایط هوایی بی رسنشین را به 

اشرتاک گذاشتند.

هنگامی که نقشه ها، مناطق غیردولتی در رشق میانه و آسیای جنوبی را 

نشان می داد، این مناینده گان ملی رسیعا تأکید می کردند که این بی ثباتی تنها 

در قسمت های کوچکی از کشورشان رخ داده است.

اما برید جرنال اردنی عظام رواحنه، که در سمینار یک ارایه داشت، اظهار کرد 

که عملیات نظامی تنها بخشی از تضمین ثبات ملی است. حکومتداری خوب، 

عدالت اجتامعی، مساعی ضد فساد اداری و حاکمیت قانون نیز مهم بودند. 

گونه  ایــن  برابر  در  تنهایی  به  منی تواند  کشوری  "هیچ  گفت:  وی 

تهدیدات مقابله کند." 

سربازان گارد سرحدی اردن و گارد ملی اردوی کالیفرنیا ایاالت متحده از یک 
سرحد در مقابل "نفوذی های دشمن" در جریان یک نمایش انداخت زنده در 

تمرینات شیر مشتاق دفاع کردند.
سرپرکمشر قدمدار جوشوا ال دیموتس/ قوای هوایی ایاالت متحده 

باران

شیر مشتاق
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یک طیاره MH-60S که سرنشینان آن اعضای 
دلگی 28 محاربوی بحری ایاالت متحده هستند 

یک تخته نجات را در حین تمرین طرزالعمل تخلیه 
تلفات با یک قایق گزمه قوای بحری سلطنتی اردن 

در جریان تمرین شیر مشتاق باال می کشد. 
معین سرپرکمشر ساندی گریمنس مورینو/ قوای دریایی ایاالت متحده 



10

قومندانان اردنی و ایاالت متحده 
تمرینات شیر مشتاق 2018 را که 

نمایانگر پیمان هفت دهه دوستی بین 
دو کشور است، ستودند. 

اعضای کندک 77 قوای خاص بحری سلطنتی اردن در حین آموزش 
ساحه عملیات را جهت شناسایی قوای دشمن بررسی می کنند.

شیر مشتاق

سرتیر توجیا متالی/ قول اردوی قوای خاص حبری ایاالت متحده
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پیروزی  هیچگونه  منطقه  این  که  کرد  اعالم  مات  جرنال 

رسیع و آسان وجود ندارد، او قوای ائتالف را فرا خواند تا یاد 

بگیرند و تهدیدات منطقوی را کشف و از بین بربند.

باید  شد،  مردم  از  حفاظت  تقاضای  ما  از  که  "هنگامی 

مات  جرنال  باشیم."  موفق  درخواست  این  به  پاسخگویی  در 

این  انجام  برای  راه  مطمنئ ترین  گفت:  سمینار  حارضین  به 

کار، همکاری می باشد.

بیابان های دور افتاده – اما تحت کنرتول – اردن، پایگاه 

چندین برنامه آموزشی بودند.

در یک شبیه سازی "تلفات جمعی" در نزدیکی قریحه، یک 

وسیله انفجاری تعبیه شده شش رسباز را زخمی کرد. امبوالنس 

اردنی به رسعت "زخمی ها" را به خیمه صحی نظامی ایاالت 

متحده که دارای اتاق سیار جراحی بود، انتقال داد.

آلن فالنیگان قومندان بلوک رضبه شوک که یک جزوتام 

گفت:  بود  مترینات  در  مساعدت کننده  متحده  ایاالت  بحری 

"خدمت به قوای خاص دریایی و همچنان کار کردن با اردنی ها 

یک تجربه بسیار عالی بود."

در شامل در نزدیکی امان، دو تولی قوای پیاده اردن همراه 

بردند  یورش  خانه ها  از  یکی  هر  به  بسام  شاهزاده  اردوی  با 

تا قریه شبیه سازی شده در صحرا را پاک سازی منایند. مربیان 

امریکایی برای کمک موجود بودند.

بعد  متحده  ایاالت  اردوی  بریدمن  لومری  پرولکس  لوک 

اردنی خود گفت:  از متاشای اجرای مترینات نظامی همکاران 

کشور  به  تا  است  ما  برای رسبازان  بی نظیر  فرصت  یک  "این 

خود آمده و در معرض چگونگی انجام کارها و همچنین نحوه 

زندگی قرار بگیرند"

اولین روزهای مترینات شیر  از  این مترینات  هامنطور که 

غرش  و  تفنگ  صدای  رسو  میان  در   2011 سال  در  مشتاق 

انجین ها تکامل یافت، این مترینات تاکید بیشرتی باالی دفاع 

جنگ های  سایربی،  حمالت  مانند  غیرنظامی  تهدیدات  از 

آیدیالوجیک و تبلیغ دهشت افگنی دارد.

ایاالت  نظامی  روحانیون  و  اردن  مسلح  قوای  امامان  مال 

متحده برنامه های متعددی از جمله یک دورهمی را در کالج 

مطالعات اسالمی شاهزاده حسن در زرقاء باهم برگزار کردند.

در اینجا رهربان مذهبی اردن به روحانیون نظامی حامیت 

از اسالمی که توسط افراط گرایی خشونت آمیز تحریف نشده 

است را در همخوانی با پیام اعلیحرضت شاه عبدالله دوم بن 

الحسین، آموزش می دهند.

آموزش ضد  کورس های  قالب  در  ما  مساعی  قبل  یکسال 

اقاب  ابو  ابراهیم  داکرت  جرنال  برید  شد.  متحول  افراط گرایی 

شامل  کورس ها  این  گفت:  حسن  شاهزاده  پوهنځی  رئیس 

و  پرداخته  مشکالت  مطالعه  به  که  هستند  موضوعاتی 

دیدگاه های عقیدتی و شواهد را فراهم می منایند.

بلکه  نیستیم،  افراط گرایی  پدیده  توصیف  به  "ما محدود 

که  مذهبی  مفاهیم  اصالح  ذریعه  را  آن  داروی  و  امراض  ما 

می کنند،  استفاده  تفاهم شان  سوء  دلیل  به  افراط گرایان 

شناسایی می کنیم."

مشتاق  شیر  مترینات  متحده  ایاالت  و  اردنی  قومندانان 

2018 را که منایانگر پیامن هفت دهه دوستی بین دو کشور 

سال  در  مشتاق  شیر  عملیات  مترینی  نسخه  ستودند.  است، 

2019 که برای اواخر آگست و اوایل سپتمرب برنامه ریزی شده 

است، باید با شمولیت بالقوه ده ها کشور دیگر، پیچیده تر گردد. 

جرنال  برید  خرسندیم."  بسیار  مترینات  نتایج  از  "ما 

از  تن  هــزاران  به  که  قومندانی  مرکز  مسئول  افرس  عظام، 

می کند  صادر  دستور  مشتاق  شیر  مترینات  اشرتاک کننده گان 

از کار گروپی در پالن ریزی و  اردن ما  گفت: در قوای مسلح 

اجراات آن بهره مند می شویم." "می خواهم سپاسگذاری ام را از 

همکاران مان در قوای ایاالت متحده اعالن منایم."

تمرین کنترول شورش 
قوای خاص دریایی اردن 

و ایاالت متحده. 
معین سرپرکمشر ساندی گریمنس 

مورینو/ قوای دریایی ایاالت متحده 

محمد الثلیجی برید جنرال 
قوای مسلح اردن در سمت 

راست، و جان مات تورن 
جنرال قوای هوایی ایاالت 
متحده، در آغاز تمرینات 

شیر مشتاق 2018 در یک 
کانفرانس خبری حاضر 

شدند.
 سرپرکمشر ویتنی هوگس/ 

اردوی ایاالت متحده
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ایاالت متحده و اردن  قوه ترکیبی 30 نفره یونیفورم دار قوای مسلح 

برای انجام یک وظیفه منحرص به فرد در مترینات شیر مشتاق 2018 استخدام 

شده بودند. مرمی های شان تنها به خطرناکی توپ های فوتبال بوده و هدف 

مترینی متشکل از دروازه بان و جال بود. 

در تاریخ هشت ساله مترینات شیر مشتاق این اولین باریست که مال امامان 

ایاالت متحده بازدید برشدوستانه از  اردن و همکاران مذهبی شان در اردوی 

یک یتیم خانه اردن را تنظیم کرده اند.

مترینات  در  شده  شبیه سازی  سناریوهای  به  تشابهاتی  بازدید  این  گرچه 

نظامی و بیجاشدگان داشت، اما انگیزه اصلی این بود که یتیامن خرد سال که با 

آنها معموال در اجتامع درست رفتار منی شود، را خوشحال منایند.

قریه کمک به اطفال در شهر امان برای 40 طفل بی رسپرست بین سنین 

2 الی 17 سال، مکانی برای زندگی خانگی را فراهم می سازد. 14 نفر دیگر از 

ساکنین را نوجوانان تشکیل می دهند. 

هنگامی که این قریه در سال 1983 تاسیس شد، دولت اردن زمین قریه 

را در ناحیه جنگلی و روی تپه ای در امان به دور از شلوغی شهری پایتخت 

کشور قرار داد. ساختامن ها و زمین قریه محیط مرست بخشی از سایه درختان 

و بسرتی از گل های مرتب را فراهم ساخته است.

در اینجا اطفال مطالعه می کنند، از باغ ها مراقبت می کنند، سپورت بازی 

می کنند و زیر نظر "مادران خانه" که هامنجا زندگی کرده و منحیث والدین 

ثانوی خدمت می منایند، کمپیوتر کار می کنند. 

از وابستگی فامیلی و قبیلوی جدا می مانند –  این اطفال  از آنجایی که 

نام ها و هویت های جدید  معرف های کلیدی در جامعه اردن– قریه به آنها 

می دهد. زمانیکه یتیامن به سن بزرگسالی می رسند استقرار مجدد در جامعه 

برای آنها آسان نیست، اما هدف قریه این است که این روند را آسان تر سازد. 

زیر آسامنی رسد و بدون ابر، عساکر امریکایی و اردنی با 25 کودک در 

یک میدان بازی یکجا شدند، به دریبل و شوت توپ پرداختند. پنج کودک سعی 

می کردند به یک دروازه بان امریکایی گول بزنند و وقتیکه توپ ها به بدن وی 

اصابت میکرد می خندید.

او بعد از 10 دقیقه از این ساعت تیری گفت: "من خسته شدم، مرد!" 

یک رسباز زن امریکایی یک دخرت خرد سال را برعکس چرخانده و شکم 

به  مشت  و  دادند  دست  اطفال  با  دیگر  رسبازان  می دهد.  قطقطک  را  او 

مشت هم کوبیدند.

این دیدار دو ساعته با تقدیم منودن هدایا ختم شد –اطفال توپ فوتبال 

از امریکایی ها و ساعت دستی را از اردنی ها دریافت کردند.

که  متحده گفت،  ایاالت  اردوی  در  دینی  افرس  فیرش، یک  پینکی  جگرن 

این دیدار در سطوح مختلف موفقیت آمیز بود: تیم های امور عقیدتی ایاالت 

متحده و اردن دوستی ها را تقویت کردند، اهداف قومندانان نظامی شان را در 

مترینات شیر مشتاق تقویت کردند و منونه ای از کمک به نیازمندان در مترینات 

آتی ایجاد کردند. 

جگرن فیرش گفت: "امیدوارم که این آغازگر یک مأموریت ساالنه و بخشی 

از مترینات شیر مشتاق باشد."

ایربد در  اردن و همچنان در  اطفال در عقبه در جنوب  به  قریه کمک 

شامل اردن نیز فعالیت دارد. 

داکرت خمیس سیرهان، مال امام اردو اردن که تعامل با نشاط بین رسبازان 

و اطفال را مشاهده کرده بود، مأموریت اردو در یتیم خانه را در یک جمله 

خالصه کرد: "این یک هیئت صلح است."

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها توسط رسپرکمرش ویتنی هوگس/ اردوی ایاالت متحده

قوای اردنی و ایاالت متحده هدایا و حسن نیت 
خود را در یک یتیم خانه در امان پخش می کنند

یک وظیفه بشری

یک طفل ساکن در 
قریه کمک به اطفال 

شهر امان، توپ 
را به طرف سرباز 

دروازه بان امریکایی 
شوت می کند. این 
بازدید توسط مال 

امامان قوای مسلح 
اردن منحیث بخشی 

از تمرینات شیر 
مشتاق 2018 

ترتیب شده بود.

یک

شیر مشتاق
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یک سرباز امریکایی با یک پسر در قریه 
کمک به اطفال شهر امان بازی می کند.



14

ریاست   ،2018 مشتاق  شیر  مترینات  از  بخشی 

رهنامیی اخالقی قوای مسلح اردن-اردوی عرب سناریوی برخورد با النه های 

دهشت افگنی در نزدیکی مناطق مسکونی را اجرا کرد که در راستای مساعی 

این اداره جهت کسب اعتامد ساکنین و برقراری ارتباط با آنها از طریق متامی 

وسایل مدرن و تکنالوژیکی انجام شد.

این اداره دوشادوش با همتایان امریکایی خود کار منودند تا مترین مشرتک 

توزیع اعالمیه هوایی را در یک منطقه تحت کنرتول دشمن انجام دهند و آنها 

را از اجرای قریب الوقوع حمالت هوایی در موقعیت های دشمن مطلع سازند.

طیاره C-130 با صدای بلند باالی این منطقه بیابانی پایین آمد و ابری 

خیره کننده از اعالمیه ها را پایین انداخت که زمین را پوشاند.

گروپ های  ائتالف  قوای  عزیز،  "شهروندان  بود:  چنین  اعالمیه  این  منت 

دهشت افگن را مبباران می کنند تا شام بتوانید از امنیت مستفید گردید. لطفا 

از موقعیت ها و محالت تجمع تروریستان دور باشید و لطفا برای شناسایی 

مکان های تروریستان با ما به متاس شوید." 

را  شهروندان  مقدم  خطوط  الدسپیکرهای  شد،  انداخته  اعالمیه  وقتیکه 

تروریستان دور شده و جهت  از موقعیت  تا  داده و خواست  قرار  مخاطب 

این زمان،  به متاس شوند. در  تلیفون  ائتالف ذریعه یک منرب  قوای  با  ارتباط 

کسانی که مبایل داشتند یک پیام متنی را در ساحه عملیات دریافت کردند.

این عملیات بسیار مسلکی و دقیق بود. متام جزئیات با موفقیت اجرا شد 

که نشان دهنده مسلکی بودن و موثریت کورس آموزشی است.

تبادل مهارت های  یادگیری،  برای  را  واقعی  عملیات شیر مشتاق فرصتی 

می کند.  فراهم  اشرتاک کنندگان  متام  بین  مفاهیم  استندردسازی  و  نظامی 

ترکیب  از:  است  عبارت  که  می شوند  انجام  مرحله  چند  در  آموزش ها 

کار  برای  بخش ها  متام  همکاری  و  وظایف  توزیع  اشرتاک کنندگان،  مساعی 

ایجاد  مبنظور  کمک  واقعی،  عملیات های  به  مشابه  معضالت  و  رشایط  در 

مهارت های اشرتاک کنندگان.

و  معلوماتی  افرس  منحیث  مشتاق  شیر  عملیات  در  من  کار  ماهیت 

آماده سازی  و  پالن گذاری  در  که  می دهد  من  به  را  فرصت  این  عملیات 

منحیث

بریدمن محمد الخاولدا، قوای مسلح اردن

قوای اردن ذریعه پخش اعالمیه، مبایل و الدسپیکرها 
با افراد غیرنظامی ارتباط برقرار می کنند
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عملیات های معلوماتی با قوای دوست کار کنم. ما مخاطب مورد هدف را 

روش های  و  مواد  مطلوب،  نتایج  به  رسیدن  برای  و  کرده  تحلیل  و  تجزیه 

مناسب را ایجاد می کنیم.

در حاشیه آمادگی ها برای عملیات شیر مشتاق 2018، من نیز منحیث 

نظامی  معلوماتی  عملیات های  "تأثیر  عنوان  تحت  ورکشاپ  یک  در  مربی 

توسط  مشتاق  شیر  عملیات  برگزاری  از  قبل  هفته  دو  که  مخاطب"  باالی 

مختلف  شاخه های  بریدمالن  و  افرسان  منودم.  اشرتاک  شد،  برگزار  ریاست 

اردوی عرب-قوای نظامی اردن در همکاری با قوای امریکایی اشرتاک کردند.

این ورکشاپ برای توامنندسازی افراد مستعد پالن گذاری شد تا در زمینه 

با  کار  و  عملیاتی  سناریوی  یک  فضای  با  سازگاری  معلوماتی،  عملیات های 

قوای دوست فعالیت منایند. آنها برای استفاده مناسب از تجهیزات و وظایف 

استندردسازی روش های اجرایی  خاص عملیات های معلوماتی، هامهنگی و 

در بین سازمان های مختلف آموزش دیده بودند.

تحلیل مخاطب،  و  تجزیه  از جمله  این کورس بشمول چندین موضوع 

تهیه معلومات از صحنه عملیات ها، پروسه های تصمیم گیری نظامی، انتخاب 

ابزار متقاعدکننده و رسانه مناسب، روش های ارتباطی و استفاده از تکنالوژی 

قوای  با  همکاری  در  مرتبه  اولین  برای  که  هوا  از  اعالمیه  توزیع  می باشد. 

هوایی پادشاهی اردن منحیث بخشی از عملیات شیر مشتاق انجام شد، هم 

بشمول این موضوع بود.

که  بود  این  هوایی  تیم  وظیفه  داشتیم.  هوایی  و  زمینی  تیم  دو  ما 

اعالمیه ها را از طریق طیاره انداخته و برای مشخص کردن موقعیت توزیع 

اعالمیه با کنرتول ترافیک هوایی هامهنگی مناید. این تیم در مورد چگونگی 

هدف  منطقه  باالی  گسرتده  توزیع  از  اطمینان  و  هوا  ذریعه  اوراق  توزیع 

از رشوع حمالت  نیم ساعت قبل  از هوا،  اوراق  انداخنت  بود.  آموزش دیده 

هوایی انجام شد. قوای هوایی جهت حصول اطمینان از انداخنت اوراق در 

جهت  و  رسعت  طیاره،  ارتفاع  براساس  را  دقیقی  محاسبات  هدف،  منطقه 

باد انجام دادند.

عالوتا برای رهاسازی و توزیع درست و مؤثر این 55000 ورق، بکس های 

مخصوص با سوراخ هایی در اطرافش تهیه شد. به منظور اطمینان از انداخنت 

اوراق در منطقه معینه، بکس ها به یک لین ثابت که معموال توسط رسبازهای 

چرتباز استفاده می شود، متصل بودند.

ثبت منودن  برای  از جمله یک عکاس  نفر،  پنج  از  متشکل  تیم هوایی 

توزیع می باشد. تیم زمینی که متشکل از شش نفر میباشد مؤظف به تنظیم 

الدسپیکر ها در منطقه هدف بوده و برای برقراری ارتباط با ساکنین منطقه 

هدف که تحت کنرتول دشمن است، از پیامهای های متنی استفاده می کند.

می گوید:  اوراق  هوایی  توزیع  تیم  از  الخرابشه  جمیل  عمر  پرکمرش 

جریان  در  امریکایی  قوای  با  معلوماتی  عملیات های  در  نظامی  "آموزش 

عملیات شیر مشتاق 2018 فرصتی مهم برای همکاری متقابل با رشکای مان 

جهت تبادل تجربیات، مهارت ها و توانایی های فردی و افرسان قوای مسلح 

مخصوصا  نظامی  مختلف  بخش های  در  امریکا  دوست  قوای  است."  اردن 

اهمیت  به  توجه  با  روانی  و عملیات های  زمینه عملیات های معلوماتی  در 

مترینات  می آیند.  بحساب  جهان  در  نظام  قوی ترین  اردو،  برای  معلومات 

مختلفی در این ساحه انجام شده است که مکمل عملیات های ساحوی است. 

با توجه به اوضاع فعلی تاثیر گذار باالی منطقه که دستخوش تغییرات رسیع 

و متنوعی است، این مترین در نشان دادن متغیرهای منطقه واقع بینانه بود."

همه اشرتاک کنندگان در نوشنت، دیزاین، تهیه اوراق و همچنین استفاده 

منطقه  در  مبایل ها  به  پیام  ارسال  برای   Pulse برنامه  و  الدسپیکرها  از 

هدف،آموزش دیدند. این آموزش در ادامه آموزش های اولیه بود که همین 

تیم در سال گذشته انجام داد.

رسپرکمرش قیس العساف که از کسب تجربه خود از نحوه استفاده از 

برنامه Pulse برای ارسال پیام های کوتاه به مبایل ها توضیح میداد، گفت:

"در مورد موضوع آموزش، این آموزش ها حمالت گروپ های تروریستی 

بواسطه  کشورها  گریبانگیر  که  مشکالتی  و  تجاوزات  و  کشورها  بیشرت  در 

می کند.  منعکس  صادقه  و  واضحانه  را  است،  تروریستی  گروپ های  این 

در  عمال  باید  گرفتیم  یاد  نظامی  مترین  طول  در  ما  آنچه  که  معتقدم  من 

عملیات های نظامی تطبیق و استفاده شود. مهمرتین آموزشی که در طول 

برقراری  روش  شود،  واقع  استفاده  و  اجرا  مورد  امیدوارم  و  شد  اجرا  مترین 

ارتباط با ساکنین از طریق ارائه معلومات مهم به مردم یک منطقه جدا افتاده 

است، که ارتباط با آنها بسیار دشوار و انتقال معلومات بطور شفاف و امن 

از طریق توزیع اوراق از باالی منطقه که انتقال معلومات برای ساکنین آن 

منطقه رضوری می باشد، بود. با این شیوه میتوان معلومات را درزمان کوتاه 

به حداکرث ساکنین منتقل منود."

از  سرتاتیژیک  و  مهم  بخش  یک  مشتاق  شیر  عملیات  به طور خالصه، 

روابط بین اردوی اردن و امریکا است. برای اطمینان از توانایی عملیاتی در 

رشایط مختلف بحرانی و خطرناک، این فرصتی برای هر دور کشور است تا با 

همکاری یکدیگر آماده باشند و آموزش ببینند.  

پرسونل قوای مسلح اردن اوراق اعالمیه را از عقب  یک طیارهC-130 در جریان 
عملیات شیر مشتاق 2018 توزیع می کنند.   قوای مسلح اردن
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تامین

دولت افغانستان برای جلب وفاداری 
شهروندان باید خدمات عامه را بهبود ببخشد

احمد فرید فیروزی

مدیر سابق پروگرام »دیموکراسی بین امللل«، افغانستان

امنیت با حکمرانی خوب
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تجربی حاکی از وجود رابطه مثبت بین کیفیت 

و موثریت خدمات عامه و سطح اعتامد شهروندان به دولت است. در 

افغانستان، که در آن فعاالن غیردولتی در مناطق  کشور بی ثباتی مثل 

و  اعتامد  به  اساساً  دولت  مرشوعیت  می کنند،  رقابت  دولت  با  دور 

اطمینان شهروندان بستگی دارد.

دولت  ضد  عنارص  فعالیت  که  افغانستان،  نشین های  قریه  برای 

ممکن است تاثیر مستقیمی باالی آنها داشته باشد، کیفیت و موثریت 

که  این  نظرداشت  بدون  بناً،  دارد.  برجسته  اهمیت  دولتی  موسسات 

خدمت ذریعه قومندان های محلی، گروپ های ضد دولت یا دولت های 

محلی ارائه شود، ارائه هر چی بهرت خدمات عامه برای جلب رضایت و 

اعتامد مردم رضوری است.

ارزیابی کیفیت خدمات عامه کار دشواری نیست. شهروندانی که 

متدید  یا  مالیه  تادیه  محافظت،  درخواست  ارائه  اختالفات،  حل  برای 

می کنند،  مراجعه  دولتی  موسسات  به  دریــوری  لیسنس  یا  پاسپورت 

کیفیت این خدمات را ارزیابی می کنند. فهم و تصویر آنها از دولت از 

اولین مراجعه به موسسات دولتی شکل می گیرد. اگر رضورت ها به طور 

قانونی محقق شود، شهروندان راضی می شوند و اعتامد و اطمینان به 

دولت احیا می شود.

پسران افغان در اطراف کابل والیبال بازی می کنند. بهبود 
خدمات دولتی برای مردم فقیر و قریه نشین افغانستان 

زمینه ساز ثبات در این کشور خواهد بود.   رویرتز

شواهد
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اما اگر این تجربه منفی باشد، شهروندان راه های بدیل را جستجو می کنند 

فعاالن  به  احتامالً  افغانستان،  قریوی  ساحات  در  زندگی  رشایط  به  توجه  با  و 

غیردولتی مراجعه می کنند. در نتیجه، یک رابطه معکوس بین اعتامد و اطمینان 

شهروندان به موسسات دولتی و عوامل غیردولتی شکل می گیرد.

ساحات  امنیت  باالی  اصلی  تاثیرگذار  ازعوامل  یکی  موضوع  این  واقع،  در 

قریوی افغانستان محسوب می شود. در این ساحات، شهروندان یا با دهشت افکنان 

همسو هستند یا در برابر نفوذ آنها مقاومت کرده اند.

جستجوی راه حل
با حامیت برجسته جامعه بین امللل، پالن های مختلفی برای ارائه و بهبود خدمات 

و  خارجی  آژانس های  افغانستان،  دولت  است.  شده  اجرا  افغانستان  در  عامه 

سکتورهای  در  را  عامه  ارائه خدمات  پالن های   )NGO( غیردولتی  سازمان های 

معارف؛ صحی؛ دسرتسی به عدالت؛ صدور پاسپورت، جواز کسب و کار و سند 

زمین؛ و دیگر خدمات ابتدائیه دولتی اجرا کرده اند.

دوام دار  نتایج  باعث  ولی  است  داشته  موقتی  و  مثبت  نتایج  مساعی  این 

مطلوب عمده نشده است. عدم موفقیت دوام دار دالیل مختلفی از جمله مترکز 

بهبود  برای  باالی رصف شهرهای اصلی داشته است. زمینه کلی مساعی دولت 

کیفیت خدمات عامه باعث نواقصی بوده است.

رویکرد  از  افغانستان  عامه  خدمات  ارائه  بخش  تحول  رضورت  وجود  با 

را  قدیمی  نظام  دولت  شهروند-محور،  و  مدرن  رویکرد  به  قدیمی  بوروکراتیک 

پیچیده تر کرده است. پروسه صدور لیسنس دریوری، جواز سیر موتر، سند زمین 

و پاسپورت یک منونه از پروسه غیرموثر، بوروکراتیک و فاسد ارائه خدمات است 

که با وجود مساعی مکرر هنوز بهبود نیافته است.

در نتیجه، نظام ارائه خدمات عامه از نظر کیفیت و سهولت دسرتسی دچار 

مشکل است. در ضمن، این نظام ناکارآمد، آشفته، غیر شهروند-محور و مستعد 

اغشته شدن به فساد و رشوت خوری است.

شهروند-محور  عامه  خدمات  نظام  اهمیت  به  هنوز  مسئوالن  بیشرت 

رضوریات  اساسی ترین  از  بعضی  به  رسیدگی  برای  موثر  سامان  یک  حیث  من 

ساحات  به  مربوط  مسائل  خصوص  به  افغانستان،  جامعه  اجتامعی-اقتصادی 

قریوی، پی نربده اند.

جزییات مشکل
از  بیشرت  اوقات  بعضی  دولتی  خدمات  از  شدن  مستفید  پروسه های  و  مراحل 

باید  نظر  مورد  از خدمات  برای مستفید شدن  است. شهروندان  اندازه طوالنی 

افغانستان  اگر شهروند  بدهند.  به مسئوالن دولتی در رده های مختلف رشوت 

بخواهد اختالف بر رس یک زمین را ذریعه نظام عدلی رسمی کشور حل کند، باید 

به پروسه ای زمان بر و پرمرصف تر از ارزش خود زمین وارد شود.

از نظام  این رشایط، باشندگان قریه جات، محروم و آسیب پذیر، عمدتاً  در 

دهشت افکنان  طعمه  و  می مانند  دور  افغانستان  عامه  خدمات  ارائه  رسمی 

می شوند. بعضی افراد در ساحات قریه جات ترجیح می دهند که مشکالت خود 

دیدگاه ملی: جهت حرکت کشور

دالیل خوش بینی

%33 از مردم افغانستان مسیر حرکت کشور از سال 2016 را درست می دانند
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با توجه به شدت گرفتن خشونت و ستراتیژی جدید 
دولت ایاالت متحده در جنوب آسیا، نظر مردم 

افغانستان درباره مسائل مهم پیش روی این کشور 
چیست: امنیت، انکشاف اقتصادی و اشتغال، 

حکمرانی، مهاجرت و مشکالت زنان؟ سیزدهمین 
سروی ساالنه »بنیاد آسیا«، طوالنی ترین سروی 

افغانستان، نظرات 10,012 تن از مردم افغانستان 
در 18 کتله قومی و 34 والیت را نشان می دهد.
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را ذریعه گروپ های مسلح فعال در منطقه فیصله کنند تا این که وقت و پول 

خود را در پروسه دشوار تایید در ادارات دولتی تلف کنند.

اعضای  از  بسیاری  است.  ناگوار  بسیار  دولتی  کار افتادگی  از  این  عواقب 

مایوس شده نسل جوان، کشور را به امید یافنت فرصت در جاهای دیگر یا الحاق 

مارکیت های  به  را  خود  رسمایه  کمپنی ها،  می کنند.  ترک  مسلح  گروپ های  به 

باثبات و پررونق خارج از افغانستان منتقل می کنند.

بر بنیاد نظرسنجی ملی که »بنیاد آسیا« در سال 2017 انجام داد، 61 فیصد 

از جواب دهندگان افغان اظهار کردند که کشور به دلیل ناامنی و ترس، کمبود 

فرصت های اقتصادی و حکمرانی نامناسب از مسیر انکشاف خارج شده است. 

همین راپور حاکی از آن است که متایل 39 فیصد از مردم افغانستان به خروج 

از کشور ناشی از حکمرانی نامناسب است. 84 فیصد از جواب دهندگان فساد را 

مشکل اصلی افغانستان اعالم کرده بودند.

این نظرسنجی تقریباً منونه جامع و مطمنئ از مردم افغانستان است: بیشرت از 

10,000 جواب دهنده از 18 کتله قومی و 34 والیت در آن اشرتاک کردند.

چی اقداماتی باید صورت بگیرد؟ 
افغانستان باید شیوه ارائه خدمات به شهروندان را از نو سازمان دهد. تحول مکمل 

نظام غیرموثر فعلی به نظام شهروند-محور –که در آن دولت خدمات را بر بنیاد 

رضوریات شهروندان و نه رضوریات دولت دیزاین و ارائه کند– رضوری است.

دستیابی به این هدف با قبول سرتاتیژی جامع و واقع گرایانه بلندمدت در 

زمینه ارائه خدمات عامه، مبارزه با فساد و جلب اعتامد شهروندان ممکن است. 

در این زمینه، ساده سازی و کاهش پیچیدگی فعالیت چندین سازمان همکار و 

مانند  سازمان هایی  ادغام  است  ممکن  جدید،  نظام  در  دارد.  رضورت  غیرموثر 

»اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد«، »مرکز عدلی مبارزه با فساد« »کمیسیون 

دوباره  پیکربندی  یا  و »آسان خدمت«  تفتیش«  عالی  »اداره  اداری«،  اصالحات 

آنها رضوری باشد.

این بازسازی بنیادی امکان مبارزه افغانستان با فساد در سطوح مختلف را 

این  بنیاد  بر  قریوی.  فراهم خواهد کرد: ملی، مادون ملی، والیتی، ولسوالی و 

محیطی مساعد برای همکاری اعضای درستکار جامعه مدنی با دولت در زمینه 

بهبود کیفیت خدمات عامه در جوامع و جلب رضایت و اعتامد شهروندان در 

رسارس کشور فراهم می شود.

من، منحیث فعال انکشاف که 15 سال از عمر خود را مرصوف همکاری با 

جوامع محلی، جوامع مدنی، دولت و سازمان های بین املللی کرده ام، بر این باورم 

که افغانستان از فرصت طالیی و حامیت مورد رضورت برای اصالح رویکردهای 

غیرموثر قبل و پرداخنت به اقدامات جدید برخوردار است.

با بهرتسازی پروسه ارائه خدمات عامه، دولت افغانستان و حامیان بین املللی 

این  افغانستان خواهند شد. در غیر  آن موفق به جلب رضایت و اعتامد مردم 

صورت، گروپ های دهشت افگن از عدم موثریت دولت برای بسط حوزه نفوذ 

خود در مناطق قریوی و محدود کردن هر چی بیشرت حوزه حاکمیت دولت در 

شهرهای کالن و پایتخت استفاده خواهند برد.   

فیصد مردم مخالف با 
طالبان و داعش

بیشتر مردم افغانستان فساد را مشکل اصلی می دانند

برداشت ها از اردوی ملی افغانستان
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از  میکانیزه   36 لوای  مقدم  خط  که 

داعش  زن های  نشان  برابر  در  عراق  زرهدار   9 فرقه 

قرار  زنجیلی  ولسوالی  در  منزله  در یک شفاخانه چند 

ارشاف  بود.  گرفنت  شدت  حال  در  موصل  نربد  گرفت، 

را  اجازه  این  تروریستان  به  شهر  رسک های  بر  شفاخانه 

افراد ملکی در حال فرار  تا مانع اردوی عراق شده و  میداد 

را هدف قرار دهند.

رسبازان 150 تا 200 غیرنظامی –اکرثا زنان و اطفال– را شناسایی کردند که 

در کوچه ها برای رسیدن به خطوط امن آنها برسعت در حرکت بودند. قومندانان 

عراقی به رسعت دستور دادند: آتش بس! اجازه دهید افراد ملکی عبور کنند!

و  سوراخ ها  از  تروریستان  بودند.  محروم  اخالقیات  چنین  از  اما  داعشیان 

انداخت را رشوع  مخفیگاه های نشان زن های خود، بر فامیل های در حال فرار، 

کرده و زنان و اطفال را بدون هیچ رحم و مروت درو می کردند. در عرض چند 

دقیقه همه مرده بودند.

برید جرنال مصطفی صباح العضوی، قومندان جزوتام گفت: "وقتی تروریستان 

دفعتا سالح های خود را بر روی این افراد بی گناه فیر کردند ما شوکه شدیم."

نیم ساعت پس از جنایت، قوای نظامی متوجه شدند که در تپه ای از اجساد، 

یک طفل حرکت می کند. او می خواست زیر عبایه غرق خون مادر خود پنهان شود، 

در حالیکه بین اجساد پدر، مادر، خواهران، عمه ها و کاکاهای خود محارصه شده 

بود. او بی کس، وحشت زده، رسد و تنها بود.

جرنال مصطفی و افرادش تازه فهمیده بودند که این یتیم کوچک فقط 4 سال 

دارد. نام او طیبه بود. 

علیرغم مشکالت نجات – تروریستان هنوز هم شفاخانه که در موقعیت بهرت 

تکتیکی قرار داشت را در ترصف خود داشتند – برید جرنال مصطفی و مردانش 

پالن های دقیقی را برای نجات دخرت به هر قیمتی طراحی کردند:

و محالت  کنند  پیرشوی  زره دار  وسایط  و  آبرامز  تانک  یک  تا  دادم  "دستور 

انداخت دشمن را تحت آتش شدید بگیرند و از قوای ائتالف هم خواهان حامیت 

هوایی شدم. گروپ ما شامل یک تیم صحی از یک موسسه غیر دولتی امریکایی 

می شد... . هامنطور که ما به محل اجساد نزدیک می شدیم، مبب های دودی را 

برای محو کردن دید نشان زن های داعش انفجار دادیم. به رسعت دخرت خردسال 

را از ساحه خارج کردیم، مطمنئ شدیم که زخمی دیگری آنجا نیست و با وسایط 

زره دار عقب نشینی کردیم." 

اعضای  اجساد  میان  در  طفل  این  اینکه  هضم 

برای  بود،  شده  شدیدی  مصیبت  متحمل  خانواده اش 

وحشت،  خون،  غرق  لباس  بود.  سخت  بسیار  رسبازان 

غم و اندوه چشامن او ویرانگر بود. 

خارج  زره دار  واسطه  از  را  او  رسبازان  که  "هنگامی 

کردند و برای اولین بار او را دیدند –لباس او غرق خون بود 

و بدلیل آنچه که بررسش آمده بود هنوز در شوک بود. به محض 

اینکه به چشم های معصوم او نگاه کردم نتوانستم احساساتم را کنرتل کنم. جرنال 

گفت: راجع به فامیلش فکر می کردم، بی اختیار رشوع کردم به گریه کردن." "من 

پنج روز با او در قرارگاه لوا ماندم و از او خواستم که غذا بخورد و او با غذای خود 

ساعت تیری میکرد. اما هر زمان که ما سعی کردیم برایش غذا بدهیم، گریه کرد.

"اما در روز سوم که از طلوع آفتاب من از قرارگاه دور بودم، او غروب منتظر 

من بود، وقتی که برگشتم او سالم کرد، و قبول کرد که با من غذا بخورد. خوشحالی 

من در این پیرشفت مثبت غیرقابل وصف بود، ما با هم غذا خوردیم و رابطه پدر 

و دخرتی را رشوع کردیم. به او متام چیزهای مورد رضورتش را دادم و با او منحیث 

دخرت خودم رفتار کردم، تا جایی که او فقط از دست من غذا می خورد.

"اما ما درگیر جنگی شدید بودیم و ساحه قرارگاه مملو از سالح بود، و رسبازان 

منی توانند گرمی خانه یا خانواده را دوباره خلق کنند. به همین دلیل از یکی از 

فامیل های نزدیک قرارگاه خواهش کردم که از دخرت مراقبت کند. ام ایمن زنی بود 

که برای مراقبت از دخرت داوطلب شد، که مثل مادر برایش بود و با او مثل دخرت 

خودش رفتار می کرد."

اما برید جرنال مصطفی همچنان وعده های غذای شب را با دخرت در قرارگاه 

رشیک می ساخت. یک شب او متوجه چیز نگران کننده ای شد.

"با وجودی که او موافقت کرده بود غذا بخورد، ولی کم غذا خورد، شکم او 

ویکتور مکس  نظر  یافت. من  افزایش  او  بدن  و حرارت  کرد  پندیدگی  به  رشوع 

رییس موسسه غیر انتفاعی امریکایی به نام ACB را خواستم. این موسسه او را 

به یک شفاخانه در اربیل فرستاد، جایی که وی برای یک هفته در آنجا ماند. پس 

از اینکه وضعیت او بهرت شد، برگشت و سه ماه با ما زندگی کرد، در این مدت او 

مورد توجه رسبازانی بود که با او ساعت تیری می کردند و محبت والدین را به او 

نشان می دادند. ما در غم و شادی، رنج و پیروزی با او رشیک بودیم. من "پدر" او 

بودم و به او احساس امنیت می دادم. برای او و فامیل میزبانش آب و غذای کافی 

رضور را فراهم کردم."

چینل ستالیت املوصلیه   

کارکنان یونیپاث

زمانی

یک جزوتام دلیر اردوی عراق جان یک دختر یتیم 4 ساله را در حالیکه 
داعش فامیلش را در موصل قتل عام نموده بود، نجات داد 

نجات یافته از مرگ
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خود  داستان  او  است.  عراقی  مهامن نوازی  بیانگر  کامال  ایمن  ام  سخاوت 

را تعریف می کند:

"آن روز صبح، صدای تک تک دروازه را شنیدم و زمان که در را باز کردم، 

قومندان لوای مجاور، برید جرنال مصطفی العضوی را دیدم. در دستانش دخرتی 

بود که قصه نجاتش توسط قهرمانان لوای زرهی 36 نقل مجلس متام شهر شده 

زیرا  با غم و درد می فشارد،  را  ما  دیده دل های  این دخرت مصیبت  بود. قصه 

جنایات داعش علیه برشیت، از جمله قتل فامیلش، بی سابقه و از نگاه اسالم 

برای  فرد  بهرتین  شام  ایمن،  "ام  گفت:  من  به  ]العضوی[  است.  مردود  کامال 

مراقبت از این دخرت هستید، چراکه من حرف های بسیار خوبی در مورد فامیل 

شام از همسایگان تان شنیدم. شام همچنین می دانید که ما یک اردو هستیم و 

منی توانیم به اندازه کافی مثل یک مادر او را مورد شفقت یا مراقبت قرار دهیم. 

امیدوارم بتوانید به من کمک کنید.'

"لبخند زدم و گفتگو را ادامه دادم. خوشحال بودم آنچه را که جرنال گفت 

شنیدم، و از ظاهر طیبه می توانستم درک کنم که او به مادر رضورت داشت. 

بالفاصله او را داخل بردم لباس های او غرق خون و پاره پاره بود و موهایش با 

خاک و خون خشک شده آلوده بود. او صحبت نکرد و با ترس بزرگ در چشمش، 

فقط گریه کرد. رشوع کردم به حامم كردن او تا خون و گل را از بدنش پاک 

كنم و به او لباس جديد بپوشانم. در نهایت به نظر می رسید که کمی احساس 

آرامش می کند. رابطه مادر و دخرتی مان از آن لحظه رشوع شد. رسبازان برید 

جرنال مصطفی برایامن لباس و غذا آوردند تا بتوانیم او را با وجود رشایط سخت 

و کمبود غذا و آب به علت جنگ، تغذیه کنیم. هرگز کسی را به سخاومتندی 

و شجاعت فرزندان اردوی قهرمان ندیده ام. آنها برای او گریه می کردند، سعی 

کلچه  برایش  روز  هر  آنها  کنند.  مراقبت  او  از  ممکن  اندازه  هر  به  می کردند 

آیا ما به چیزی رضورت داریم. در حضور آنها  می آوردند، سوال می کردند که 

احساس شادی و فخر می کردم."

اما قصه طیبه و جستجوی اقوامش باعث نگرانی جرنال مصطفی شد، زیرا 

او مطمنئ بود که برای دیگران دشوار خواهد بود که دخرت را مثل خانواده خود 

دخرت دوست داشته و مراقبش باشد.

"علیرغم اطالع از اینکه پدر، مادر، برادران، عمه ها و کاکاهایش در آن روز 

کشته شده بودند و هیچکس از فامیلش زنده مناند، بجز امیدواری منی توانستم 

اقوامش در متام رسک های زنجیلی  پیدا کردن  امید  به  را  او  او کنم.  به  کمکی 

می بردم. ما عکس هایش را در اعالنات و صفحات رسانه های اجتامعی منترش 

کردیم. آماده بودم او را به فرزندی بگیرم، و بسیاری از اعضای لوای ما چنین 

فامیلش می تواند گرما و محبت  اما می دانستم که  اظهار داشتند،  را  تقاضایی 

مورد رضورت او را فراهم کند."

هامنطور که جرنال آن روزها را به یاد می آورد، اشک هایش را پاک کرد.

در هامن زمان، ام ایمن در میان همسایگانش در جستجوی کسی بود که 

طیبه را بشناسد.

نکرده  ترک  را  منطقه  که  از همسایه ها  بعضی  با  تا  بردم  با خودم  را  "او 

بودند مالقات کنم و از آنها پرسیدم آیا یکی از اقوام او را می شناسید. هر زمان 

چیزی می فهمیدم به جرنال مصطفی که هر غروب در برگشت از جنگ به دیدن 

من می آمد، میگفتم. متام همسایه ها برای کمک به این طفل سعی می کردند."

برید جرنال مصطفی همچنان به اعالن قصه ها و تصاویر طیبه در رسانه های 

محله  دروازه هــای  مداوم  و  داد  ادامه  عراقی  خربی  استیشن های  و  اجتامعی 

زنجیلی را تک تک می منود تا ببیند آیا کسی دخرت را می شناسد.

"پس از اینکه طیبه سه ماه با ما زندگی کرده بود، او به زندگی با رسبازان 

عادت کرده بود. رسآشپزها در قرارگاه ما غذای مورد عالقه او را می دانستند و 

همیشه برای غذای درخواستی او مسابقه می دادند. او رشوع به لبخند زدن کرد 

و با آنها ساعت تیری و ناز کردن می کرد. فامیل ام ایمن با عشق شدیدی او را 

پرورش می دادند. موصل از پلیدی تروریزم آزاد شد، اما هر زمان که به طیبه 

نگاه می کردم و ترس از آینده را در چشم او می دیدم، غم در قلبم باقی می ماند. 

مطمنئ بودم که در این شهر مبدت طوالنی نخواهیم ماند و در عوض جنگ خود 

را در شهرهای دیگر ادامه خواهیم داد. چگونه می توانم طیبه را با خود بربم و 

آیا او می خواهد با یک فامیل دیگر در یک مکان جدید زندگی مناید؟

"در این زمان، یک فامیل از والیت دیالی با من به متاس شد؛ آنها گفتند 

که خانواده عمه دخرت هستند. شوهر عمه او برای مالقات با من از دیاله به 

موصل )400 کیلومرت( آمد، اما بخاطر نبود اسناد رسمی و اینکه عکس العمل 

او را دیده، عالقه ای به تسلیم  این بود که اولین مرتبه است  بیانگر  نیز  طیبه 

دادن او نداشتم. بعد از اینکه من قبول نکردم، یکی از شیخ های قبیله عزه – که 

من متعلق به آن هستم و مادر طیبه نیز از همین قبیله بود – پیش من آمد. او 

فامیلش را می شناخت و دالیل اثبات بیشرتی را میتوانست به من بدهد. اما علی 

رغم متام احرتام و عزت نسبت به او، از دادن دخرت امتناع ورزیدم مگر اینکه 

دخرت فامیلش را شناسایی می کرد. من قبول کردم که او با عمه و مادرکالنش 

بیایند تا ببینم آیا او آنها را می شناسد، در واقع آنها مسئولیت سفر سخت از 

دیاله به زنجیلی را متحمل شوند و به قرارگاه های ما بیایند.

"هنگامی که چشم های طیبه به مادرکالنش افتاد، او را شناخت و در آغوش 

گرفت و مدتها در آغوش او گریه می کرد، مثل اینکه به آنها شکایت می کرد و 

یا آنها را برای ترک طوالنی مدتشان رسزنش می کرد. من مطمنئ شدم که این 

واقعا فامیلش بود، و احساس راحتی زیادی کردم. از اینکه ما توانستیم این دخرت 

را از دست قاتالن نجات دهیم، او را رسگردان رها نکنیم یا در رسک های موصل 

کشته نشد، خدا را شکر کردم. ما بخاطر حامیت از یک دخرت وطن، مدال افتخار 

نظامی را گرفته ایم."

طیبه در حال حارض با مادرکالنش زندگی می کند و خوشحال به نظر می رسد. 

او  دور  فامیل  که  است  امیدوار  است،  ارتباط  در  مداوم  برید جرنال مصطفی 

عشق و محبت مادرانه و مراقبت های روحی را بتوانند بدهند تا ترس های اخیر 

را فراموش کند. در عین حال، داستان نجات دخرت، مورد توجه رسانه های عراقی 

قرار گرفته است. 

و  قوماندان  منحیث  خود  وظایف  بین  که  پرسید  من  از  ژورنالیست  یک 

توجه و مراقبت از طفل، چگونه تعادل بر قرار می کنم. به او گفتم که ما عراقی 

ریخنت خون  از  عمیقا  و  می جنگیم   – مردم خود   – مردم  این  برای  و  هستیم 

بی گناه متاثر می شویم. این دخرت سختی های زیادی کشیده است؛ داستان او غم 

انگیز است. منحیث یک عراقی، منی توانیم بیچارگی این دخرت بی گناه را نادیده 

برمی گشتم  به خطوط مقدم می رفتم و هر شب  بگیریم. هر روز صبح زود 

و او را پیش من می آوردند و ما باهم نان شب می خوردیم. با کمک خداوند، 

توانستم در حین انجام وظایف خود منحیث قومندان رهربی کننده جنگ، از او 

هم مراقبت کنم.   



همه  با  »خالفت«  اینکه  اول  نیست.  موضوع شک  دو  در 
ساختارها و نهادهای آن از روی زمین محو شده است. دوم اینکه، 

البته  وفادارند.  آن  به  مرگ  اندازه  تا  که  دارد  پیروانی  »دولت« 

اشخاصی وجود  پیروان »دولت«  این  بین  در  آیا  که   ما منی دانیم 

داشته اند که از داعش، »خلیفه« آن، کمیته های منایندگی، قضات 

اسالمی و پولیس مذهبی آن »حسبه« متنفر شده باشند یا خیر.

می 2017   7 مورخ  مکتوب  در  الهاشمی،  الحسینی  ابومحمد 

البغدادی،  ابوبکر  به  خطاب  هاشمی«  »توصیه  عنوان  با  خود 

امور  مدیریت  برای  »دولت«  روش های  با  تندی  به  داعش،  رهرب 

غیرقابل  واقعیت  مخالفت ها  این  است.  کرده  مخالفت  مردم  و 

از  افراطی  درک  دارای  اشخاص  می کند:  آشکار  را  دیگری  تردید 

رشیعت و کاربردهای آن قادر به ایجاد »خالفت« بر بنیاد تعلیامت 

پیامرب اسالم نیستند.

دیگر  انتقاد  مورد  بود  داعش ممکن  منایندگی  کمیته  نظرات 

و  تفسیر  واجد صالحیت  را  عاملی خود  بگیرد. هر  قرار  نیز  علام 

فهم رشیعت می دانست. اختالفات باال گرفت و عاملان و حاکامن 

داعش خود را در بحران واقعی یافتند. در »توصیه هاشمی« آمده 

اردوهای  و  جاسوسان  استخباراتی،  »نهادهای  اینکه  از  بعد  بود: 

قلمرو  محارصه  در  محصلین،  ما،  کردند،  محارصه  را  ما  دنیا 

اسالم قرار گرفتیم.«

ناشی  اختالفات  از  فراتر  مشکل  این  که  است  واضح  بسیار 

این مشکل به چگونگی مدیریت  از مسائل مختلف است. بلکه، 

اختالفات با نظام فلسفی مبتنی بر تکفیر )متهم کردن مسلامنان 

تعبیر  رشیعت  از  انحراف  به  را  اختالف  که  کفر(  به  دیگر 

می کند، بازمی گردد.

ختم دوره »خالفت«، قضات اسالمی، علام و متفکران داعش 

 عصام عباس امین، 

 اداره امنیت و استخبارات 

وزارت دفاع عراق

مکتوب به دست آمده از یکی 

از عوامل داعش ثابت می کند 

که این گروپ از مسیر پیامبر 

اسالم منحرف شده است

جنایات داعشافشای
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و نیز جنگجویان ساده آن را با این سوال مواجه کرد: »چرا نرصت الهی 

»توصیه  در  که  نیست  تصادفی  و  است  مهمی  سوال  این  نرسید؟«  فرا 

هاشمی« جوابی برای آن دیده می شود.

»خدا، که در ممنوعیت ها و محدودیت های خود سختگیر است، به 

ما اجازه منی دهد که خود را وارثان پیامرب بدانیم و بعداً این ادعا را تباه 

کنیم. خدا به ما درسی می دهد که به کمک آن می توانیم حداقل به راه 

راست بازگردیم.«

در بخش دیگری شکایت می کند: »رسزمینی که در آن حقوق رعایت 

منی شود، ظلم رواج می یابد، جمع آوری غنیمت شایع می شود، فرزندان 

پیامرب گرسنه می مانند و عساکر امنیتی در رسحدات به دلیل فقر سزاوار 

اطفال  که  هستید  این  شاهد  شام  می شوند.  صدقه  و  زکات  دریافت 

مهاجرین در رسک ها گدایی می کنند و اطفال االنصار از حقوق، امتیازات 

یا سخاوت محروم مانده اند. بیوه های شهدا به دلیل فقر و رضورت، باالی 

رشف خود معامله می کنند. در اینجا راه پیامرب کجاست؟«

می یابد:  ادامه  قسم  این  نامرشوع  اسالمی«  »دولت  این  از  انتقاد 

»نهادی که مفهوم مذهب را تحریف و افراط گرایی را ترویج می دهد. 

دشنام  نیکوکاران  می شوند،  نفرین  آن  علامی  و  موسس  که  نهادی 

آن  در  که  نهادی  می شوند.  بی ایامن  تدریج  به  مومنان  و  می شنوند 

بدعت های مذهبی خطرناک رواج یافته است. آیا در این ها اثری از راه 

اشخاص  و  اعتامد  آن خائنان مورد  در  که  نهادی  دیده می شود؟  پیامرب 

می افتند  محبس  به  بی گناهان  آن  در  که  نهادی  می شوند.  طرد  امین 

که  نهادی  می شوند.  اعالن  بی گناه  گویان  دروغ  و  می شوند  محکوم  و 

قاضی آن ظامل است و بی گناهان آن شالق می خورند. نهادی که در آن 

متهامن ماه ها بدون سند در محبس می مانند و ستمدیدگان بدون دلیل 

کشته می شوند. نهادی که در آن با علم و اندیشه مخالفت می شود و 

مسلامنان بهار عربی بدون اخالق یا آبرو که بویی از فهم و علم نربده اند، 

از آنکه »بوعزیزی«  از آنها قبل  طالب دین را آزار می دهند. هیچ یک 

با  را  عاملان  آنها  نداشتند.  توحید  از  درکی  کمرتین  بزند،  آتش  را  خود 

عبارت »خطری برای دولت« توصیف می کنند! آیا در این ها اثری از راه 

پیامرب دیده می شود؟

ناامیدی  بیشرت  بلکه  از خشم دیده منی شود  اثری  این بخش ها  در 

اعضای آن به اصطالح »دولت« ریاکار که در آن »خلیفه« و رسانه های 

می آید.  به چشم  بودند،  پیامرب«  راه  از  »پیروی خالفت  مدعی  که  آن، 

منی توان تصور کرد که خلیفه فراری چی قسم میتواند »توصیه هاشمی« 

به  مربوط  اتهامات  و  نفرین ها  معرض  در  داشنت  قرار  وجود  با  را 

اتفاقات ذیل بپذیرد:

»افسوس که صدها هزار شهید جان خود را برای این دولت قربانی 

بعداً  آواره شدند.  رویاهای خود  به  رسیدن  برای  فامیل  کردند. هزاران 

تو با اقدامات خود آن ها را گمراه کردی. به خاطر خدا، به من بگو که 

چی بر رست آمد؟«

»خلیفه« برای تحمل این اندازه از انتقاد به مقدار فراوانی مورفین 

رضورت داشت. هزاران انتقاد درباره ناتوانی در پیروی از مسیر پیامرب 

راه  آنها  که  می شود  گفته  حتی  است.  شده  روان  »خالفت«  جانب  به 

داعش،  رسمی  سخنگوی  العدنانی،  ابومحمد  پیموده اند.  را  خوارج 

این قسم دعا کرد:

»خدایا، اگر این دولت، دولت خوارج است، آن را نابود کن، رهربان 

با عمیق شدن  به راه راست هدایت فرما.  را  را بکش و عساکر آن  آن 

این دعا مستجاب شده است. چرا دعایی که  بدعت درمیان ما، ظاهراً 

'آمین' میلیون ها مسلامن را در پی دارد، نباید مستجاب شود؟« 

به  را  خــالــص  ــای  دعـ ایــن  اعــظــم  عــرش  و  جنت  ــار  ــدگ ــری آف

رسعت مستجاب کرد. 

فرض اول این بود که قضات و علام ذینفعان اصلی »خالفت« هستند. 

بعضی مهاجرت کردند و سوگند وفاداری یاد کردند. البته، در اینجا نکته 

مهم دیگری آشکار می شود؛ محبس های »خالفت« پر از قضات مذهبی 

و طالب رشیعت شده بود. 

»توصیه هاشمی« به این موضوع می پردازد: »تحقیر، عادت رهربان 

و امیرانی بود که تو بر ما منصوب می کردی. آنها رشوع به تکرار هامن 

ادعای قدیمی که 'قضات رشیعت برای دولت خطرناک هستند' کردند. 

عابد النارص، پیرمرد بدنام، این جمله را خطاب به ابوعابد البار الصلیحی، 

شیخ کویتی، اظهار کرد. او در این باره با من گفتگو کرد و عابد النارص 

العراقی خطاب به گروپ قضات  ابواسحاق  رئیس کمیته منایندگی بود. 

تهدید  محصلین رشیعت خطرناک ترین  که  کرد  اعالن  الخیر  والیت  در 

این  رساندند.  من  اطالع  به  را  موضوع  این  آنها  و  هستند  دولت  برای 

هامن مردی است که او را از بین اعضای کمیته برای مدیریت امور قضا 

این  کرد.  منحرف  و  تباه  را  قضایی  نظام  او  کردی.  انتخاب  محاکمه  و 

هامن کمیته ای است که آن را با عبارت ها و واژہ هایشان بر ما مسلط 

کردی )کمیته منایندگی( و من دعا می کنم که خداوند آنها را بکشد و 

به دوزخ بفرستد.«

و بعدا راه ها به محبس های تاریک داعش، بشمول شالق، لت وکوب، 

تحقیر، توهین، مرگ و آزار، ختم شد. در سند »توصیه« آمده است: 

»بلی، آزار. داستان دو زن، ام یوسف امریکایی و ریبتای فرانسوی، 

برای ما آشناست. مردم آنچه را که مستنطقین دیوان هولناک و ستمگر 

به رس آن ها آورده اند، بیان می کنند. قتل، جایز است ولی نه در صورتی 

که مبتنی بر دروغ های بی رشمانه باشد. کشنت از جایگاه قانونی و عادالنه 

و  وحشت  دهشت افگنی،  تکرب،  توهم،  قتل،  طبیعتاً  و  شد  خارج  خود 

بی عدالتی را سبب شد.«

باور  قابل  ما  برای  را  الهاشمی  الحسینی  ابومحمد  شهادت  آنچه 

می کند، نوشنت این مکتوب بدون فشار خارجی و خطاب »خلیفه« با نام 

است: »ای ابراهیم، تو از پیکان های نیکوکاران در امان نیستی.«

او جان خود را با عبور از چندین خط رسخ و آشکار کردن بسیاری 

از موضوعات خطرناک به خطر انداخت.

ارسار  آینده  روزهای  و  است  بسیار  منونه های  از  یکی  فقط  این 

بود،  پیامرب  راه  از  پیروی  مدعی  که  ــت«  »دول این  از  خطرناک تری 

افشا خواهد شد.   



آنالین دفاع
آزمایش

مالقات رهربان جهان برای به اشرتاک گذاشنت بهرتین 
روش های مقابله با حمالت سایربی

کارکنان یونیپاث
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سایربی  جوامع  دفاعی  ابــزار  برترین  اوقــات 

ناکام  اینرتنتی  حمالت  باساده ترین  مقابله  در 

می شوند. بهرتین منونه این خطای امنیتی، فیشینگ هدفمند است.

مستفیدان  عادی،  ایمیل های  عنوان  تحت  سایربی  از حمالت  نوع  این 

را به ارائه معلومات حساس خود مانند نام مستفید، رمزعبور و معلومات 

کارت های اعتباری ترغیب می کنند.

توسط  مخرب  سافتویرهای  سایر  و  جاسوسی  سافتویرهای  ویروس ها، 

معموال  سیستم  یک  اگر   — یا  و  میشوند  پخش  ایمیل ها  ضمیمه های 

شامل  را  لینک هایی  اینرتنتی  خرابکاران   — بتواند  بالک  را  ضمیمه ها  این 

سایت های  ویب  از  بازدید  طریق  از  را  مستفیدان  تا  می کنند  ایمیل 

مخرب بدام بیاندازد.

یک گروه بین املللی از متخصصین امنیت سایربی در کانفرانس امنیت 

حمالت  دفع  برای  را  دفاعی  راهکارهای   )CRCC( مرکزی  منطقه  سایربی 

به  می دهند،  قرار  هدف  را  سایربی  مهم  بسیار  بخشهای  که  چنینی  این 

اشرتاک گذاشتند.

کنفرانس امنیت سایربی منطقه مرکزی امسال در ماه اپریل سال 2018 

از کشورهای بحرین، مرص،  در نزدیکی واشنگتون دی سی برگزار گردید و 

متحده  امارات  سعودی،  عربستان  قطر،  عامن،  لبنان،  کویت،  اردن،  عراق، 

عربی و ایاالت متحده در آن اشرتاک کرده بودند.

ایاالت متحده امریکا  همچنین در این رویداد منایندگانی از قومندانی 

بورکینافاسو،  بوتسوانا،  انگوال،  از کشورهای  نظامی  افریقا و مستشاران  در 

جیبوتی، کنیا، نایجریا و مراکش حضور داشتند. میزبانی این رویداد بعهده 

قومندانی مرکزی )CENTCOM( و وزارت خارجه ایاالت متحده بود.

مرکزی  قومندانی  معاون  ــراون  ب کیو  چارلز  دگــرجــرنال  گفته  به 

اشرتاک کرده اند،  کانفرانس  این  در  که  "متامی همکارانی   :)CENTCOM(

سهم بسزایی در کمک به تقویت مساعی مشرتک امنیت سایربی ما دارند."

مسلکی های  برای  را  فرصتی  مرکزی  منطقه  سایربی  امنیت  کانفرانس 

باالی  که  سایربی  تهدیدات  بررسی  و صنعتی جهت  دولتی  علمی،  نظامی، 

به  کانفرانس  از  روز  سه  است.  آورده  فراهم  می گذارند  تأثیر  ملی  امنیت 

تقویت روابط بین رهربان تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، در راستای مترکز 

بر آزمایش و ارزیابی ابزارهایی جهت تقویت ابزار دفاعی در مقابل حمالت 

سایربی اختصاص داده شد. روابط ایجاد شده در این کانفرانس می تواند به 

حامیت از ثبات منطقوی کمک منوده و سازمان ها را قادر به بهبودی رسیع 

با تحمل کمرتین خسارات در صورت وقوع یک حادثه مینامید.

بانک ها،  منانده اند:  مصئون  اینگونه حمالت  از  جامعه  از  بخشی  هیچ 

هدف  متاماً  نظامی  تأسیسات  و  برق  تأسیسات  شفاخانه ها،  پوهنتون ها، 

قرار گرفته اند.

ارتباطات  پالیسی  بخش  در  اسرتایر  رابرت  امریکا  خارجه  وزیر  معاون 

در  ما  که  تهدیدها  این  از  "مردم  گفت:  بین املللی  و  سایربی  معلومات  و 

رستارس جهان با آن مواجه هستیم بیشرت آگاه می شوند." او ابتکاراتی را که 

اخیرا جهت حفاظت از شبکه ها و زیربناهای حیاتی دولت ایاالت متحده، 

و همکاری با رشکای بین املللی جهت افزایش امنیت سایربی 

ایجاده شده اند را با ما به اشرتاک گذاشت.

ذهنیت  یــک  بــه  نیاز  ــا  "م ــت:  داشـ اظــهــار  ــر  اســرتای

دفاع جمعی داریم."

رئیس  زبیدی  یــارس  مهدی  عــراق  قــوای  جــرنال  ــورن  ت

بین املللی  همکاری  گفت:  دفاع  وزارت  نظامی  ارتباطات 

برای غلبه بر نقاط آسیب پذیر مهم است. تورن جرنال مهدی 

امنیت سایربی داریم"  گفت:"ما تهدیدات مشرتک زیادی در 

یونیپاث. " منحیث مثال اگر به مبارزه علیه داعش نگاه کنیم، 

یک جامعه بین املللی متعهد و متحد باعث شد تا تروریستان در عراق نابود 

شوند. بسیار موفقیت آمیز بود."

نیز  سایربی  امنیت  برای  جهانی  مساعی  همچون  که  داد  توضیح  او 

الزم است، و کانفرانس هایی مانند کانفرانس امنیت سابیری منطقه مرکزی 

CRCC کمک می کند تا کانال های ارتباطی با رشکای بین املللی باز گردند.

مشارکت  همچنین  و  کمپیوتری  مترینات  بشمول  امسال  رویداد  از  او 

از  بین املللی  وسیع  گروه  یک  به  کار  این  بود.  خشنود  آفریقایی  نظامیان 

رهربان امنیت سایربی اجازه داد تا شاخصه های حمالت فیشینگ هدفمند را 

تجزیه و تحلیل منایند.

تورن جرنال مهدی گفت: "ما باید این دانش را با همکاران و همسایگامنان 

توسعه دهیم تا همه قدرمتندتر شویم."

گاهی 

 "با همکاران و همسایگامنان دانش را 
توسعه بدهیم تا همه قویرت شویم.

— تورن جرنال قوای عراق مهدی یارس زبیدی،
رئیس ارتباطات نظامی وزارت دفاع
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انسان ها در مقابل سخت افزار
برای  شده  طراحی  سخت افزاری  و  تخنیکی  وسایل  کمبود  هیچگونه  گرچه 

جلوگیری از حمالت سایربی وجود ندارد، اما هنوز هم نظارت و درک برشی بر آن 

همچنان حیاتی است.

تورن جرنال قوای امریکا مایکل کیلگو که بعدا به سمت رئیس ریاست سوق، 

مقرر   CENTCOM مرکزی قومندانی  کمپیوتری  سیستم های  و  ارتباطات  اداره، 

شد، اظهار داشت: "ما باید پرسونل بخوبی آموزش دیده داشته باشیم که شبکه و 

امنیت سایربی را فهمیده و نه تنها قادر به محافظت و دفاع از تهدیدات باشند 

بلکه به تهدیدات عکس العمل نیز نشان دهند."

کانفرانس  اشرتاک کنندگان در جریان  از  بسیاری  که  بود  این معضل مشرتکی 

اداره  امنیت سايربی  ریاست  معاون  داکرت رشیف هاشم  کردند.  بحث  آن  درباره 

در  سایربی  امنیت  متخصصین  که  داد  توضیح   )NTRA( مرص  مخابرات  تنظيم 

فراهم منودن  به  آنان رضورت  برای جذب  و  رسارس جهان مورد رضورت هستند 

معاش خوب و پکیج های جذاب پاداش است.

داکرت هاشم گفت: که رهربان باید این موضوع را در سرتاتیژی های سایربی خود 

بگنجانند تا از موجود بودن کارشناسان مستعد سایربی دارای آموزش های  جدید 

در مرص   NTRA تلیکام نشنل  مخابراتی  تنظیامت  اداره  منایند.  حاصل  اطمینان 

توزیع  به  منتج  امنیت سایربی حامیت منود که  آموزشی پیرشفته  پروگرام  از یک 

باعث  تنها  نه  برنامه  این  در مرص شد.  نهاد   38 از  متخصص   179 به  شهادتنامه 

برای  مهم  فرصتی  برنامه  این  همچنان  بلکه  شد،  تخنیکی  مهارت  سطح  افزایش 

ایجاد روابط گردید.

کلیدی  امری  یک  آنها  میان  در  ارتباطات مسلکی  "ایجاد  داکرت هاشم گفت: 

است" او همچنان توضیح داد که انتظار برای اتفاق افتادن یک حادثه، زمان آغاز 

ساخت روابط یا اعتامد نیست.

دیده  آموزش  تخنیکی  متخصصین  از  گروه  یک  از  نگهداری  و  استخدام  اما 

عالی، تنها یکی از معضالت پیرشو است. مستفیدان عادی کمپیوتر باید به درستی 

دیگر  و  کالهربداری  فریب،  قربانی  تا  باشند  دیده  آموزش  و  شده  داده  تعلیم 

که  آنالینی  کیلگو گفت:  جهت مدیریت فضای  تهدیدات موجود نشوند. جرنال 

استفاده کنندگان در آن فعالیت می کنند، یوزر پالیسی ها و یا پالیسی های کاربری 

ایجاد و اجرایی شوند.

موفقیت های سایربی
 2017 سال  سایربی  امنیت  جهانی  شاخص  راپور  در  را  جهان  چهارم  رتبه  عامن 

اتحادیه  امنیتی سایربی در بین 193 کشور عضو  در ساحه تعهد و پیرشفت های 

بین املللی مخابرات )ITU( به خود اختصاص داد. دیگر کشورهای رشق میانه که 

در صدر لست جهانی حضور داشتند عبارتند از مرص که در رتبه 14 و قطر که در 

رتبه 25 حضور دارند.

داکرت سلیم سلطان الروزیقی، مدیر اجرایی اداره تکنالوژی معلوماتی پادشاهی 

عامن توضیح داد که کشورش باالی یک سرتاتیژی ملی توجه منوده که به وضوح 

دارد.  رضورت  شخصی-عمومی  قوی  همکاری های  به  و  منوده  معین  را  وظایف 

کمپاین های آگاهی رسانی آموزش عامه هامنند همکاری های منطقوی و بین املللی 

بخشی از سرتاتیژی عامن بشامر میروند.

بیشرتی  معضالت  با  را  ما  تکنالوژی  قدرت  "افزایش  گفت:  الروزیقی  داکرت 

مواجه خواهد کرد."

سهامداران  با  ملی  مترین های  انجام  کشور،  آمادگی  تقویت  راه های  از  یکی 

مقامات اردن و عربستان سعودی در مورد مسائل مربوط به سایبر در کانفرانس 
امنیت سایبری منطقه مرکزی در ماه می سال 2018 صحبت می کنند.    قومندانی مرکزی

اهمیت فکتور برشی
پرسونل احتاملی ترین هدف حمله هستند.  •

آموزش مستفید سیستم جهت مهار دشمنان   •
سایربی مهم است.

یک قوه سایربی بخوبی آموزش   •
دیده بسیار مهم است.

درس هایی از مترینات کمپیوتری
افزایش همکاری و مشارکت برای بهبود   •

قابلیت همکاری، به اشرتاک گذاری 
معلومات و عملیات ها.

ایجاد بیشرت مترینات چند جانبه سایربی.  •
ایجاد مشارکت بیشرت با سکتور خصوصی.  •

مزایای اتصال مراکز سایربی
افزایش آگاهی و مترینات مشرتک.  •

معلومات رسانی به وقت از فعالیت تهدیدات.  •
کاهش خطر ذریعه همکاری های مشارکتی.  •
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امنیت سایربی منطقوی عرب  با ITU مرکز  در داخل سلطنت عامن و همچنان 

تیم  ذریعه  و  شده  میزبانی  معلوماتی  تکنالوژی  اداره  توسط  مرکز  این  میباشد. 

عکس العمل عاجل کمپیوتری عامن مدیریت می شود. مرکز امنیت سایربی متریناتی 

العمل به  انعطاف پذیری و عکس  با 22 کشور عربی جهت کمک به تقویت  را 

حوادث اجرا می مناید.

خالد صادق الهاشمی یاور معاون بخش امنیت سایربی قطر گفت که کشورش 

با بکارگیری بهرتین شیوه های بین املللی و تنظیم آنها مطابق به رضوریات قطر، 

دست آوردهای زیادی داشته است.

راه پیش رو
رابرت منصور، رئیس بخش عملیاتی ریاست مخابرات عملیات قوای  برید جرنال 

برای  همکاری  جهت  مجهز  باید  کشورها  که  گفت:  یونیپاث  به  لبنان  مسلح 

خنثی سازی حمالت باشند.

برید جرنال منصور گفت: "جنگ آینده با مرمی نخواهد بود؛ بلکه با بیت و 

بایت خواهد بود."

به اشرتاک گذاشنت معلومات و همچنین آگاهی از مسائل امنیت سایربی در 

میان مردم، برای موفقیت رضوری است. احضارات و آمادگی به کاهش خطر کمک 

خواهد کرد. او گفت: "حمالت سایربی محدود به یک منطقه مشخص نیستند. این 

تهدیدات بی حد و ورای رسحدات میباشند."

امنیت سایربی منطقه  کانفرانس  برید جرنال منصور در  این نخستین حضور 

مرکزی CRCC بود، و ایشان سخرنانی ها و مترینات کمپیوتری 

را مفید دانستند. او گفت که این معلومات به اشرتاک کنندگان 

بحث  جدید  سرتاتیژی های  و  مفکوره ها  باالی  تا  کرد  کمک 

در  روش ها  بهرتین  ساخنت  رشیک  در  تسهیل  باعث  و  منوده، 

امنیت  علمی  و  صنعتی  دولتی،  نظامی،  متخصصین  میان 

سایربی شده است.

لبنان یک سرتاتیژی ملی امنیت سایربی که چوکاتی را جهت 

همکاری و هامهنگی ایجاد خواهد کرد، انکشاف می دهد. در 

قدم های مهمی  دیگر بخش ها  و  نظامی  عین حال بخش های 

دیگری را در پیش گرفته اند. قوای مسلح لبنان مراکز عملیات امنیتی و عملیات 

شبکه ای در سال 2018 را – در راستای مساعی مکمل جهت تضمین پیوستگی و 

امنیت خدمات شبکه – فعال کردند.

و  ارتباطات  تنظیم  ریاست  معلوماتی  تکنالوژی  بخش  رئیس  التورا  محمد 

تکنالوژی معلوماتی کویت برنامه ملی امنیت سایربی کویت از سال 2017 تا 2020 

را ارائه منود. این پالن باالی حفاظت از منافع ملی کویت و ترویج فرهنگ امنیت 

سایربی در بخش های عمومی و خصوصی متمرکز است.

یکی از معضالت تضمین پالیسی های آینده نگرانه و مدنظر داشنت پیرشفت های 

تکنالوژی مانند محاسبه ابری و محبوبیت دستگاه های انرتنتی میباشد. التورا گفت: 

"ما سیاست هایی که نوآوری را از بین بربند منی خواهیم."   

کانفرانس امنیت سایبری منطقه مرکزی امسال بشمول شرکت کنندگانی از بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، 
لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایاالت متحده بود.  قومندانی مرکزی

 "افزایش قدرت تکنالوژی ما را با 
معضالت بیشرتی مواجه خواهد کرد.

— داکرت سليم سلطان الروزيقي، مدير اجرايي اداره تکنالوژی 
معلوماتی سلطنت عامن
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این اظهارات را ارژن آشیکبایف، معین وزیر خارجه قزاقستان، در کانفرنس 

خربی جنوری 2018 در آستانه مطرح کرده است. گفته های وی حاکی از 

حس عمومی تشویش در منطقه و تجدید همکاری با افغانستان است.

تروریزم بین املللی، افراط گرایی مذهبی، جرایم سازمان یافته رسحدات 

از  بعضی  زیست  محیط  تخریب  و  مخدر  مواد  قچاق  مشرتک، 

میانه  آسیای  کشور  پنج  مشرتک  تشویش های 

)قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان 

و  پرنفوس  کشور  دو  هستند.  ازبکستان(  و 

یعنی  میانه،  آسیای  در  نظامی  انکشاف  از  بهره مند 

صلح  ایجاد  برای  را  اقداماتی  قزاقستان،  و  ازبکستان 

دو  این  رئیسان جمهور  کرده اند.  افغانستان رشوع  در 

کشور مباحثات دیپلوماتیکی را با مسئوالن ایاالت متحده 

درباره رشایط ناپایدار افغانستان و نقش آنها در ترویج صلح 

در این کشور برگزار کرده اند.

بررسی  دارند  قصد  افغانستان  و  میانه  آسیای  کشورهای  ضمن،  در 

مسائل منطقوی را ادامه دهند و اقدامات مشرتکی را برای بهبود وضعیت 

انجام  میانه-افغانستان"  "آسیای  نام  به  در چارچوکات جدیدی  افغانستان 

جرنال های  با  را  جلساتی   2018 فربوری  در  منطقه  نظامی  رهربان  دهند. 

 کشورهای آسیای میانه نفوذ آشکار افغانستان را حس کردہ اند. بی ثباتی
"و افزایش منازعات ماحول کلی آسیای میانه را تحت تاثیر قرار داده است."

سلطنت بردیکیوا

 کشورهای آسیای میانه در حال ایجاد پیوندهای اقتصادی،
سیاسی و امنیتی با افغانستان

افغانستان
ایجاد ثبات در

امریکایی جوزف ووتل و جان نیکولسون درباره امنیت مبتنی بر همکاری در 

کابل برگزار کردند.

ایاالت  بحری  قوای  عضو   ،)Tom Gresback( گرسبک  تام  بحری  کپنت 

کرد:  اظهار  افغانستان  در  ناتو  قاطع"  "حامیه  ماموریت  سخنگوی  و  متحده 

"کشورهای مرکز و جنوب آسیا، بر تعهد خود در زمینه مبارزه با تروریزم 

در منطقه تاکید کردند و به بررسی راه های همکاری برای مقابله 

رسحدات  امنیتی  مشکالت  دیگر  و  مخدر  مواد  قچاق  با 

مشرتک پرداختند".

با این که برگرداندن ثبات به افغانستان از اهداف اصلی 

کشورهای آسیای میانه است، رویکرد آنها در قبال همسایه 

جنوبی خود ظاهراً از مقابله با تهدیدات به همکاری با کابل 

به  رسیدگی  بخش  در  مشرتک  و  ارزشمند  رشیکی  منحیث 

اختالفات و انشکاف اقتصادی تغییر یافته است.

اقتصادی  انکشاف  رضورت  باالی  قبل  از  بیشرت  میانه  آسیای  کشورهای 

افغانستان تاکید کرده اند. رهربان منطقوی اقداماتی را برای دستیابی به توافقاتی 

داده اند.  انجام  افغانستان  با  تهداب  انرژی و  ترانزیت،  در زمینه های تجارت، 

بعضی از پالن های ترانزیتی و تهدابی اجرا شده است و حجم مبادالت تجارتی 

بین این کشورها و افغانستان با وجود مخاطرات امنیتی افزایش یافته است.



طفل افغان در حال فروختن 
پوقانه در سرکی در کابل.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی



کارگران افغانستانی در حال تخلیه جعبه های میوه در مزار 
شریف. انکشاف اقتصادی این کشور با تجارت با همسایگان 

آسیای میانه تقویت می شود.     آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 

— غیرت عمروف، مناینده قزاقستان در سازمان ملل

هر جا که تهدیدی وجود داشته باشد، اراده ای برای برطرف کردن آن وجود دارد. 

 پیشنهاد ما منزوی کردن افغانستان نیست، بلکه ایجاد روابط سازنده با آن است.

با ایجاد فرصت های وظیفوی، ما... به انکشاف افغانستان کمک خواهیم کرد."

"
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تقویت همکاری
با توجه به این که همکاری با افغانستان و ادغام آن در اقتصادهای منطقه 

جایگاه برجسته ای در سیاست خارجی کشورهای آسیای میانه یافته است، 

در این زمینه تغییرات جالبی اتفاق افتاده است. با این که حضور فعال تر 

در افغانستان انکشاف سازنده ای در سیاست خارجی کشورهای آسیای میانه 

محسوب می شود، تغییر موضع ازبکستان در قبال افغانستان شاید در دو 

سال گذشته چشمگیرتر بوده است.

ازبکستان
ازبکستان که بعد از مرگ رئیس جمهور سابق، اسالم کریمف، از انزوا خارج 

منطقوی  منحیث همکار  میرضیایف  با رهربی شوکت  را  است، خود  شده 

مطرح کرده و در پی گرفنت نقش رهربی در آسیای میانه است.

مارچ 2018  ماه  در  افغانستان،  با  رابطه خود  تقویت  برای  ازبکستان 

امنیت  و  صلح  درباره  تاشکند،  خود،  پایتخت  در  را  بین املللی  کانفرانس 

افغانستان برگزار کرد. دیپلومات های ازبک پیشنهاد مذاکرات میانجی گرایانه 

صلح بین دولت افغانستان و طالبان را ارائه کرده اند. قابل توجه است که 

قزاقستان نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود ولی ازبکستان ابتکار عمل 

را در دست گرفت.

هند،  چین،  میانه،  آسیای  کشورهای  از  منایندگانی  کانفرانس  این  در 

عربی،  متحده  امارات  ترکیه،  سعودی،  عربستان  روسیه،  پاکستان،  ایران، 

سازمان ملل و ایاالت متحده حضور داشتند.

ارالن عبداالیف، وزیر خارجه قرقیزستان، حامیت قاطع کشور خود را از 

این ابتکار اعالم کرد. وی اظهار کرد: "همه ما می دانیم که رصف متایل مردم 

افغانستان و ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان برای دستیابی به صلح 

قایق در حال حرکت در "رود آمو" در سرحد افغانستان و ازبکستان. هر دو 
 کشور بر سر آزادسازی سفر و تجارت در سرحدات خود توافق کرده اند.

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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بین اعضای شورای  ایجاد اجامع  این کشور کافی نیست. مساله مهم تر  در 

امنیت سازمان ملل برای دستیابی به این هدف است. هم اکنون باید نشان 

است  افغانستان  در  ثبات  و  ایجاد صلح  راه  تنها  سیاسی  راهکار  که  دهیم 

و مذاکرات صلح بین طرف های درگیر و دستیابی به آشتی ملی بخشی از 

این راه حل است.

از  را  افغانستان  با  روابط خود  ازبکستان  میرضیایف،  ریاست  در دوره 

در  مدرن  افغانستان  مطالعات  مرکز  از  آندری رسنکو،  گفته  به  گرفت.  رس 

از  تهدید.  تا  می داند  فرصت  یک  بیشرت  را  افغانستان  میرضیایف  مسکو، 

دیدگاه جیوپولتیک، رهربان ازبکستان همسایه جنوبی خود را رشیک تجارتی 

و  افغانستان  خاک  در  آهن  خط  ساخت  شمول  به  رشاکت  این  می دانند. 

است.  افغانستان  بغالن  والیت  به  ازبکستان  از  کشی  لین  با  برق  فروش 

رئیسان جمهوری هر دو کشور در دیدار رسمی رئیس جمهوری افغانستان از 

ازبکستان در جون 2017 که بعد از 16 سال صورت گرفت، برای ساخت این 

تهداب توافق کرده بودند.

ارزش  به  قرارداد صادرات  ذریعه 40  افغانستان  با  اقتصادی  پیوندهای 

بیشرت از 500 میلیون دالر که در سال 2017 بسته شد، تقویت شده است. 

ازبکستان تعرفه عوارض گمرکی کاالهای عبوری افغانستان از خاک ازبکستان 

دوجانبه  اقتصادی  روابط  نکته  مهم ترین  شاید  است.  رسانده  نصف  به  را 

ازبکستان- در رسحد  کارگو"  "ترمذ  لجستیکی  کانون  ایجاد   ،2017 سال  در 

دفرتهای  و  بانک  گدام،  آهن،  خط  امکانات  از  کانون  این  بود.  افغانستان 

گمرک برخوردار است.

ازبکستان  رئیس جمهوری  مناینده خاص  ایرگاشف،  ا...  گفته عصمت  به 

و  صــادرات  مرکز  منحیث  اینجا  که  مــی رود  انتظار  افغانستان،  امور  در 

واردات افغانستان فعالیت کند. البته به دلیل وضعیت بی ثبات افغانستان، 

تردیدهایی  اقتصادی  و  تهدابی  همکاری های  گسرته  درباره  طرف  دو  هر 

همکاری  رکن  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  ازبکستان،  نظر  از  ــد.  دارن

اقتصادی دو کشور است.

قزاقستان
در  صلح  ایجاد  برای  مهمی  منطقوی  بازیگر  را  خود  نیز  قزاقستان  رهربان 

افغانستان می دانند. همکاری با ایاالت متحده برای مقابله با مشکل بی ثباتی 

در افغانستان یکی از موضوعات بنیادی جلسه مورخ جنوری 2018 نورسلطان 

ایاالت  با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری  نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان 

متحده بود، این جلسه در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری ازبکستان به 

امنیت سازمان ملل  برگزار شد. قزاقستان که ریاست شورای  ایاالت متحده 

را در سال 2017 عهده دار بود.انکشاف و امنیت کشورهای آسیای میانه که 

افغانستان بخش مهمی از آن است را در صدر پروگرامهای خود قرار داده است.

قزاقستان، از اعضای غیردائم شورای امنیت، در جنوری 2018 هیاتی را 

عازم کابل کرد که این نخستین بازدید مسئوالن رسمی قزاقستان از افغانستان 

سیاسی،  موضوعات  کابل  جلسه  در  می شود.  محسوب   2010 سال  از  بعد 

امنیتی، اقتصادی-اجتامعی و وضعیت حقوق برش در افغانستان بررسی شد. 

به گفته غیرت عمروف، مناینده قزاقستان در سازمان ملل، "هر جا که تهدیدی 

ما  پیشنهاد  دارد.  برای برطرف کردن آن وجود  اراده ای  باشد،  وجود داشته 

با  است.  آن  با  سازنده  روابط  ایجاد  بلکه  نیست،  افغانستان  کردن  منزوی 

ایجاد فرصت های وظیفوی، ما... به انکشاف افغانستان کمک خواهیم کرد."

در  سخرنانی  جریان  در  قزاقستان  خارجه  وزیر  عبدالرحامنوف،  غیرت 

منبع  نباید رصفاً  افغانستان  که  کرد  اظهار  امنیت در جنوری 2018  شورای 

با توجه به پوتانسیل باالی  افزود که  تهدید و بی ثباتی محسوب شود. وی 

برشی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی خاص افغانستان، باید این کشور را 

رشیکی قدرمتند در پالن های اقتصادی مشرتک بدانیم.

تهدابهای  ایجاد  که  است  باور  این  بر  ازبکستان  مثل  نیز  قزاقستان 

جوانان  تعلیم  و  آن  تجارتی  بخش  از  حامیت  افغانستان،  در  ترانسپورتی 

با  آن  همکاری  برای  زمینه سازی  و  کشور  این  پیرشفت  برای  افغانستانی 

اقتصادهای منطقه رضوری است.

قزاقستان قبالً در چندین پالن انکشاف در افغانستان رسمایه گذاری کرده 

است که از آنها می توان به ساخت شفاخانه در والیت بامیان و مکتب در 

سمنگان، تعمیر شاهراه متصل کننده تالقان به قندوز و شیرخان-بندر، و ارائه 

تعالیم رایگان به دانشجویان افغانستانی دانشگاه های قزاقستان اشاره کرد. 

تا سال 2020، حدود 1,000 دانشجوی افغانستانی تحصیالت عالی خود را در 

کرد. همچنین،  مکمل خواهند  قزاقستان-افغانستان  آموزشی  پروگرام  قالب 

ازبکستان قصد دارد در سال 2018 یک مرکز تعلیمی در منطقه "ترمذ" در 

ارائه  اقدام،  این  از  کند. هدف  دایر  افغانستان  با  آن  امتداد رسحد جنوبی 

تعلیم عالی به جوانان افغانستانی است که بخشی از مصارف آن را دولت 

ازبکستان تقبل کرده است.

قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان
این سه کشور نیز همکاری خود با افغانستان را تقویت کرده اند. قرقیزستان و 

تاجیکستان برای تقویت پیوندهای اقتصادی قصد دارند اقدام به فروش برق 

آبی به افغانستان و پاکستان در قالب پالن انتقال برق منطقوی 475 مایلی 

با عنوان CASA-1000 )آسیای میانه-جنوب آسیا( کنند. کارهای عمرانی این 

پالن در جنوری 2018 رشوع شد.

این پالن نیز مثل دیگر پالن های تهدابی منطقوی با معضالت فراوانی مثل 

مسیرهای ناهموار و کوهستانی، مخاطرات امنیتی در افغانستان و مالحظات 

مالی مواجه است. افغانستان با تکیه باالی همکاری اقتصادی در پی گسرتش 

از  بیشرت  است.  قرقیزستان  در  خود  دانشجویان  برای  تعلیمی  فرصت های 

300 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه های قرقیزستان تحصیل می کنند. در 

دسمرب 2017، ساپار ایساکوف، نخست وزیر قرقیزستان، از آمادگی کشور خود 

برای ایجاد روابط تعلیمی بین دانشگاه های دو کشور خرب داد.

قرقیزستان  کوم"  "تازا  پالن  با  همکاری  به  مایل  نیز  افغانستان  رهربان 

هستند. این پروگرام ملی از سال 2017 با هدف دیجیتلی و اتومات کردن 

امور مدیریت عمومی و پیشربد تجارت الکرتونیکی آغاز شده است.

میانه  آسیای  با  قوی تر  فزیکی  پیوند  ایجاد  به  که عالقه مند  افغانستان 

است، ساخت شبکه خط آهن برای پیوسنت به تاجیکستان و ترکمنستان را 

مالی،  و مشکالت  افغانستان  در  تداوم جنگ  که  این  با  است.  کرده  رشوع 

مایلی   400 پالن  از  مایل   55 است،  داده  کاهش  را  ساز  و  ساخت  رسعت 

از آتامیرات-امام نظر ترکمنستان تا آقینه افغانستان به انجام رسیده است. 
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رهربان این کشورها انتظار دارند که این پالن زمینه ساز گسرتش همکاری های 

تجارتی بین آنها باشد.

در ضمن، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه قرارداد 

ساخت جاده و خط آهن در کریدور به اصالح "الپیس الزولی" را در نوامرب 

دروازه های  به  را  افغانستان  تجارت  این مسیر وسعت  کردند.  امضا   2017

اروپا می رساند. افغانستان باالی اهمیت همکاری اقتصادی، به خصوص در 

پیش گفته  قرارداد  است.  کرده  تاکید  ترکمنستان  با  تهداب،  کالن  پالن های 

حجم تجارت این کشور با همسایه جنوبی آن را افزایش می دهد.

تاجیکستان نیز در حال تقویت روابط با افغانستان در بخش ترانسپورت 

کشورهای  بقیه  با  کشور  این  رابط  افغانستان  نظر  از  تاجیکستان  است. 

آسیای میانه است. کابل امیدوار است که با شبکه خط آهن جنوب آسیا که 

تاجیکستان را به دیگر کشورهای آسیای میانه وصل می کند، تجارت منطقوی 

دیگر  مثل  تاجیکستان،  روی  پیش  مشکالت  از  یکی  کند.  تقویت  را  خود 

مصئونیت  و  افغانستان  از  کاال  انتقال  امنیت  منطقوی،  تهدابی  پالن های 

پرسونل فعال در حوزه تجارت رسحدات مشرتک است.

نتیجه گیری
با اجرایی شدن پالیسی های جدید و جامع کشورهای آسیای میانه در قبال 

با  و  انکشاف  و  اهداف صلح  به  تعهد  و  با حامیت  آنها  نتایج  افغانستان، 

بهبود  شد.  خواهد  سنجیده  افغانستان  با  مرتبط  امنیتی  تهدیدات  وجود 

روابط منطقوی و حامیت از افغانستان برای مقابله با تهدیدات فرا-ملی، 

افراط گرایی و خشونت کافی نیست.

عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتامعی هر یک از کشورها باالی امنیت 

منطقه تاثیر می گذارد. نابرابری اقتصادی، فقر، فساد، تحمل نکردن اختالفات 

از  قومی  اختالفات  از  استفاده  و  برش  حقوق  نقض  سیاسی،  و  عقیدتی 

عوامل بی ثباتی و زمینه ساز افکار و اقدامات خشن و افراطی در کشورهای 

آسیای میانه است.

در  ثبات  و  صلح  نبود  که  است  داده  نشان  افغانستان  معارص  تاریخ 

کشور باالی کشورهای مجاور تاثیر می گذارد. در نتیجه، دستیابی به صلح و 

ثبات پایدار در افغانستان و ورود آن به اقتصاد منطقه به آرامش و قدرت 

داخلی کشورهای همسایه نیز بستگی دارد.  

درباره نویسنده: سلطنت بردیکیوا نویسنده، تحلیل گر و وبالگ نویس متولد قزاقستان است 

که در زمینه اقتصاد، پالیسی انرژی و امنیت در آسیای میانه، رشق میانه و ایاالت متحده 

نظریه پردازی می کند.

منابع: نیویارک تایمز, recoilweb.com, Afghan Zariza, صدای امریکا، وزارت دفاع ناروی

 مرد افغانستانی در حال کار کردن در مارکیت چوب در مزار شریف.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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اهمیتقدرت حبری
امنیت و انکشاف عمان به جریان روان جتارت در اقیانوس هند بستگی دارد
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 3,165 ساحلی  خط  دارد.  بحر  با  قدیمی  تاریخی  ارتباط 

سطح  در  کشور  این  مستحکم  تجاری  روابط  و  غیرمتصل  قلمرو  کیلومرتی، 

اقیانوس هند، امنیت بحری را به موضوع مهم برای بحرین تبدیل کرده است.

از موانع آن بوده است. قدمت  اقیانوس هند همواره بیشرت  فرصت های 

قوای بحری قدرمتند عامن به سال 807 بازمی گردد. تا سال 1000، کشتی های 

تجاری عامنی به چین و رسزمین های دیگر دست یافته بودند.

تجارت بحری  نظر  از  از موقعیت سرتاتیژیک،  برخورداری  دلیل  به  عامن 

مزیت متامیزی نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد و متایل آن به اقیانوس 

هند قوی تر از ناحیه محصور خلیج بوده است.

عامن، من حیث کانون دریانوری، از روابط دیپلوماتیک با ملل دوردست 

مثل چین، بریتانیا، فرانسه، ایاالت متحده و هند برخوردار بوده است. از این 

رو، تعجب آور نیست که کشوری مثل عامن که ارتباط تاریخی و قدیمی با دریا 

دارد، خود را تنها کشور دارای امپراتوری بحر-محور در شبه جزیره عربستان 

می داند. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم که حاکامن عامن بین سده های 17 و 19 

امپراتوری بحر-محور تاسیس کرده اند. قلمرو این امپراتوری از داخل خلیج تا 

جنوب ایران و ساحل رشقی آفریقا کشیده شده بود. این وضعیت تا سده 19 

ادامه داشت. قسمتی که باالی نقشه سمت چپ به رنگ رسخ مشخص شده 

است، قلمروی تحت نفوذ عامن در اواسط سده 19 را نشان می دهد.

اقیانوس  اســت.  نشده  کمرنگ  بحری  ارتباطات  و  تجارت  اهمیت 

در  مقایسه  غیرقابل  نقش  و  پوشانده  را  زمین  کره  سطح  از  فیصد   20 هند 

تجارت جهانی دارد. 

یا در نزدیکی آن زندگی  اقیانوس هند  از جمعیت دنیا در  شصت فیصد 

می کنند. شصت فیصد از تجارت بحری دنیا ذریعه این منطقه صورت می گیرد. 

است چون محل  آب ها عمالً شاهرگ حیاتی  این  مثل هند،  برای کشورهایی 

عبور 90 فیصد از صادرات و واردات آن را شکل داده است. این رقم برای چین 

بیشرت از 60 فیصد است. 

جابجایی محموله های انرژی به خصوص به اقیانوس هند و آب های مجاور 

وابسته است. در خط ساحلی شبه جزیره عربستان شبکه های گسرتده پایپ 

الین و بندرهای انتقال محموله های نفت و گاز وجود دارد. دو بر سه نفت 

به  می گذرند،  هند  اقیانوس  از  که  کشتی هایی  ذریعه  عمدتاً   ، خلیج  منطقه 

کشورهای آسیایی صادر می شود.

چهار گلوگاه مهمی که نفتکش های کالن از آنها عبور می کنند: تنگه هرمز 

)17 میلیون بیلر در روز(، تنگه ماالکا )15 میلیون بیلر در روز(، کانال سوئز 

)4.5 میلیون بیلر در روز( و تنگه باب املندب )3.8 میلیون بیلر در روز(.

رسزمین عامن با »پالن تفکیک ترافیک« در آب های رسزمینی عامن نزدیک 

و مرشف به تنگه هرمز است. این کانال نسبتاً کم عمق که پهنای باریک ترین 

بخش آن 21 مایل است، میزبان ازدحام بحری چشمگیری است. 

دنیا  کل  برای  عامن  برای  تنها  نه  هند  اقیانوس  در  بحری  امنیت  یعنی، 

حیاتی است. در عامن پنج بندر اصلی میزبان کشتی های تجارتی، کشتی های 

مسافربری و قایق های ماهیگیری است.

دو بندر مهم »صالله« و »دقم« در بحر عرب موقعیت سرتاتیژیک دارند. 

بندرهای مهم دیگر، »بندر سلطان قابوس« و »صحار« در دریای عامن و »بندر 

خصب« در والیت »مسندم« در خلیج هستند. 

ما برای محافظت از محیط بحری مهم کشور، هفت معضل اساسی قچاق، 

تجارت غیرقانونی، آلودگی، دزدی بحری، تروریزم، ماهیگیری غیرقانونی و صید 

بیشرت از حد را شناسایی کرده ایم. 

این معضالت به همکاری کشورهای مختلف رضورت دارد. در  با  مبارزه 

ماحول پر تحرکی مثل اقیانوس هند، هیچ کشوری منی تواند با تکیه رصف باالی 

منابع خود با این مشکالت مبارزه کند.

باید  خود  امنیتی  و  خارجی  سیاست  تضمین  و  حامیت  بــرای  عامن 

قابلیت های بحری خود را حفظ و تقویت کند. عامن مفتخر است که تعهدات 

بین املللی خود را ضمن دفاع از استقالل کشور انجام داده است. ما می دانیم که 

پالیسی های که اتخاد می کنیم ما باالی امنیت و انکشاف کشور تاثیر می گذارد.

مساملت آمیز  حل  به  متعهد  را  خود  همیشه  عامن  در  ما  کلی  به طور 

منازعات می دانیم. پالیسی خارجی و امنیتی عامن بر بنیاد دکرتین همزیستی 

قابوس بن  با همه کشورهاست. هامنطور که جاللتآمب سلطان  مساملت آمیز 

سعید در سال 1994 فرمود:

»صلح یک اصل است که به آن باور داریم و یک هدف است که سعی 

داریم بدون وقفه و افراط به آن برسیم.«  

این مقاله از سخنرانی انجام گرفته در جمع دانش آموختگان منطقوی کالج جنگ بحری ایاالت 

متحده در عمان در اواخر سال 2017 استخراج شده است. 

تصاویر یونیپاث
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رشد نفوس در شرق میانه و آسیای جوانی
مرکزی و جنوبی می تواند عامل 
انکشاف به جای بی ثباتی باشد

تصادفی نیست که ساحات دچار خشونت و بی ثباتی سیاسی بی سابقه 

در جریان 10 سال گذشته –سوریه، یمن، افغانستان و ساحات قبیلوی 

تحت حاکمیت فدرال در پاکستان– با رشد چشمگیر نفوس جوان جویای 

تحصیل و وظیفه مواجه شده اند.

را  واقعه  این  جهانی  بانک  مثل  سازمان هایی  جمعیت شناسان 

»تورم جوانی« نامیده اند که بر اثر افزایش نرخ تولد و کاهش احصائیه 

 30 زیر  سنی  گروپ  نفوس  افزایش  نتیجه  در  و  اطفال  میر  و  مرگ 

سال شکل می گیرد.

طبق محاسبه بانک جهانی، تقریباً دو بر سه نفوس کشورهای رشق 

میانه و شامل آفریقا کمرت از 30 سال دارند. و یک بر سه این گروپ بیکار 

و بیشرت ولگرد هستند. بعضی این پدیده را »زلزله نفوس« می نامند.

افراط گرایان با استفاده از نارضایتی واقعی و تصور اجتامعی موفق 

در  شده اند.  بنیادگرا  جنبش های  به  جوانان  این  از  تعدادی  جذب  به 

و  داعش  مثل  دهشت افگنی  سازمان های  در  جوانان  حالت،  بدترین 

طالبان که خساره زدن به مردم بیگناه را دنبال می کنند، راجسرت کرده اند.

البته چنین نیست که همه راجسرت کنندگان بنیادگرای متعهد باشند: 

و  یمن  مثل  مکان هایی  در  که  جوانانی  و  نوجوانان  درباره  شایعات 

افغانستان به گروپ های افراط گرای مسلح می پیوندند فراوان است. این 

افراد ظاهراً به دلیل دریافت معاشات بیشرت از معاش بازار کار معمولی 

به این گروپ ها می پیوندند.

به نوشته صباحت خان، استاد پاکستانی موسسه مطالعات نظامی 

از  امارات متحده عربی، »تورم جوانی حاکی  در  نزدیک و خلیج  رشق 

معضل حیاتی در انکشاف اقتصادی کشورهای مرتبط، به شمول مرص، 

عربستان سعودی، دیگر کشورهای حاشیه خلیج و الجزایر است.

امنیتی و سیاسی  ثبات  بلندمدت که بسرتساز  اقتصادی  »شکوفایی 

تعلیمی،  امکانات  و  وظیفوی  فرصت های  کــردن  فراهم  به  باشد، 

مسکن ارزان قیمت و خدمات معالجوی برای این نفوس رو به افزایش 

جامعه بستگی دارد.«

در اظهارات خان این نکته مهم دیده می شود: تورم جوانی رضورتاً 

اطفال یمنی در انتظار دریافت پیچکاری خناق یا دفتری در 
جریان کمپاین واکسیناسیون در صنعا، در مارچ 2018.

کارکنان یونیپاث  |  عکس رویرتز
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باری بر دوش جامعه نیست. در واقع، انکشاف اقتصادی و ابداع وابسته به تحرک 

نفوس جوانی است که برای انکشاف کشور خود خطرپذیری کند.

البته برای استفاده از این امتیازات، کشورهای منطقه منی توانند رصفاً به عنعنات 

گذشته اعتامد کنند. این رویکرد در ابتکارات رهربانی مثل جاللت مآب محمد بن 

سلامن شاهزاده عربستان سعودی و عالی جناب شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، 

معین رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی )UAE( دیده می شود.

از پالن های منطقوی می توان به تقویت سکتور خصوصی، مخصوصا در حوزه 

تکنالوژی معلوماتی )IT(؛ کاهش وابسته به اشتغال و مساعدت های دولتی؛ ترویج 

ابتکارات حکمرانی خوب برای ایجاد حس وحدت ملی؛ و مترکز خاص باالی تعلیم 

ابتدائیه و لیسه، سوادآموزی و تعلیم تخنیکی مسلکی اشاره کرد.

می یابد،  افزایش  نفوس  رشد  دلیل  به  موادغذایی  تقاضای  که  مواردی  در 

کشورها برای تامین رضورت های غذایی افزایش حاصل زراعی را پی می گیرند.

از منونه اقدامات کشورهای ثرومتند خلیج در راستای بهسازی محیط تشبث 

برای مردم خود، می توان به اقدام شیخ محمد در اکتوبر 2017 برای افتتاح پالن 

»یک میلیون کدنویس عرب« اشاره کرد. بودیجه این پالن را بنیاد »ابتکارات جهانی 

محمد بن رشید آل مکتوم« تامین می کند. این پالن قرار است به ارائه تعیلم رایگان 

به جوانان عرب جویای کار در حوزه تکنالوژی معلوماتی بپردازد.

شیخ محمد منحیث حاکم موروثی دوبی، از قدیم در صدد تبدیل کردن امارت 

خود به قدرت اقتصادی جهانی بوده است. ولی این پالن تکنالوژی معلوماتی از 

مستفید شوند،  آن  از  می توانند  تابعیت،  هر  با  که همه جوانان عرب،  نظر  این 

بی نظیر است. به محصالن برتر جوایز نقدی داده می شود.

عربی،  متحده  امارات  خصوصی  سکتور  در  استخدام کنندگان  معروفرتین 

از  چشمگیری  فیصد  هستند.  تکنالوژی  کمپنی های  کویت،  و  سعودی  عربستان 

جوانان –تا 39 فیصد بر بنیاد یک رسوی– در صدد راه اندازی تشبث شخصی ظرف 

پنج سال هستند. پروگرام هایی مثل پروگرام شیخ محمد قرار است مهارت مورد 

رضورت را در اختیار آنها قرار دهد.  

ناپذیری  توقف  پتانسیل  عرب  جوانان  از  »بسیاری  کرد:  اظهار  محمد  شیخ 

قدم اولین  اقدام  این  که  امیدواریم  دارند.  به حامیت رضورت  فقط  آنها   دارند؛ 

پالن ها ــرای  اج ما  باشد.  روشــن  آینده  ســوی  به  منطقه  حرکت  مسیر   در 

و ابتکارات خاص حامیت از جوامع عرب را متوقف منی کنیم چون ثبات منطقه 

به آنها بستگی دارد.«

حامیت از انکشاف بخش خصوصی از اهداف اصلی شاهزاده محمد در مسیر 

بهسازی کیفیت زندگی جوانان سعودی است. پنجاه و هشت فیصد از نفوس این 

پادشاهی زیر 30 سال هستند. 

هنرنمایی اطفال سوری 
در سرک در کمپ 

»وافدین« در دمشق، 
فبروری 2018.
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با رویکرد  را  بیشرت  آزادی  و  اعتدال  پالیسی  که  داده است  شاهزاده قول 

کاهش وابستگی به صادرات نفتی و سازگاری با رضوریات تجارت بین امللل در 

پیش بگیرد. این فلسفه مبتنی بر پروگرام »چشم انداز 2030« این کشور است.

تقریباً دو بر سه نفوس پاکستان را جوانان فقیر تشکیل می دهند که حدود 

تقریباً  مسلکی  تخنیکی  تعلیم  یا  رسمی  تعلیم  از  جوانان  این  از  سه  بر  یک 

بی بهره هستند. ولی وضعیت مایوس کننده نیست.

پاکستان –بخش محروم و در مواجه   )FATA( در ساحات قبیلوی فدرال

بنیادین  نوسازی  صدد  در  کشور  این  مرکزی  دولت  تروریستان–  خشونت 

نظام معارف است.

اقبال ظفر جاگرا، والی خیرب پختونخوا در جریان افتتاح لیسه دولتی نوسازی 

در فربوری 2018 درباره تصویری کالنرت صحبت کرد.

والی جاگرا اظهار کرد: »در هر جامعه، جوانان عامل اصلی تغییر هستند و 

تورم جوانی FATA حدود 60 فیصد است. برای وارد کردن آنها به فعالیت های 

صحیح، مساعی در جریان است.«

افغانستان، همسایه پاکستان، در جریان 15 سال اخیر قدم های کالنی در 

مسیر بهسازی نظام معارف برداشته است. بنا به راپور وزارت معارف افغانستان، 

در سال 2018، حدود 9.2 میلیون طفل در مکتب راجسرت کردند که این رقم در 

مقایسه با احصائیه سال 2002 افزایش 1 میلیون نفری را نشان می دهد. حدود 

39 فیصد از این متعلمین دخرت هستند.  

والی جاگرا اعالم کرد که تقویت تعلیم دخرتان نیز برای FATA مهم است و 

نوسازی بیشرت از 100 مکتب و استخدام 408 معلم جدید امکان ورود 200,000 

طفل جدید به مکتب را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: »داراالنشای FATA با هدف بهبود تهداب بنیادی مکاتب 

و فراهم کردن تضمینی محیط تعلیمی مصون، خود را متعهد به رسیدگی به 

رضورت های ویژه مکاتب نسوان می داند.«

بعضی از مشکالت نظام معارف پاکستان –مثل کمبود مکاتب ارائه دهنده 

دانش و مهارت های سودمند برای اقتصاد پیرشفته– در دیگر کشورهای رشق 

میانه نیز وجود دارد. سازمان هایی مثل »بنیاد ملکه رانیا« در اردن فعالیت های 

خیریه خود را باالی این موضوع متمرکز کرده اند. 

جاللت مآب ملکه رانیا آل عبدا...، ملکه اردن، اظهار کرد: »رضورت امروز 

جهان عرب تحول در سکتور معارف است؛ ما به تغییر بنیادی برای محقق کردن 

خواسته والدین و ارائه معارف باکیفیت به فرزندان آنها رضورت داریم«.

در یکی مقاالت مجله نیوزویک در سال 2017 داستان محسن سمیر محمد 

فقیر  کارگر  که  را  عواید کم، محمد  و  بسیار  فرزندان  داشنت  است.  بیان شده 

فابریکه در قاهره بود، نگران کرده بود. 

بعد از این که برادران و بچه کاکاهای محمد به مردانگی او توهین کردند، 

محمد با وجود زندگی فقیرانه در مرص، همرسش را قانع کرد که باز هم فرزند 

پرداخت  توانایی  آنها  است.  نان  و  جوشانده  باقلی  فامیل  این  غذای  بیاورد. 

مصارف 15 سنتی تیکت بس برای فرستادن فرزندان شان به مکتب را ندارند.

داستان محمد نشان دهنده آثار تورم جوانی در مرص است. دولت اخوان 

املسلمین محمد مرسی، پالیسی انکشاف پایدار نفوس را قاطعانه متوقف کرد. 

رهربان کنونی مرص باید با نتایج این پالیسی روبرو شوند.

رئیس جمهور  که  شد  باعث  آب  و  موادغذایی  برای  ــزون  روزاف تقاضای 

عبدالفتاح السیسی پروگرامی را برای ساخت هزاران گلخانه در 100,000 هکتار 

از زمین های عمدتاً بی آب شامل مرص تدوین کند. این گلخانه ها با رصفه جویی 

در مرصف آب می توانند میلیون ها تن ترکاری جات برای تامین رضورت نفوس 

رو به انکشاف کشور تولید کنند. مرص کالن ترین واردکننده گندم در جهان است. 

کارشناسان بر این باورند که تورم جوانی مرص ممکن است باعث انکشاف 

اقتصادی مرص شود، به رشطی که این کشور منابع بیشرتی را به سکتور معارف 

این کشور می توانند به مکتب بروند،  این که بیشرت اطفال  با  اختصاص دهد. 

تحقیقات بین املللی نشان داده است که مرص از نظر کیفیت تعلیم ابتدائیه در 

رده های پایین قرار دارد.

مارک حبیب، ستون نویس عرب ویکلی اظهار کرد: »نسل گمشده ممکن 

است به رسعت به نسل خطرناک تبدیل شود و از فریبکاران و افراط گرایانی که به 

ارائه جوابات ساده و وعده های دروغین امید و پیروزی می پردازند، آسیب ببیند.

نسل تعلیم دیده می تواند بسرت انکشاف و رفاه کلی کشور را فراهم کند. 

نسل گمشده ممکن است به بار اضافه، مانع انکشاف و منبع دایمی بی ثباتی 

سیاسی تبدیل شود.«  

جوانان افغانستان و  موانع بسیار
سروی نشان داده است که بیشرت مردم افغانستان بیکاری و بی سوادی را مهم ترین مشکالت پیش روی جوانان می دانند. 

71%
بیکاری

17%
اعتیاد به مواد 

خمدر

8%
ناامنی

32%
بیسوادی

15%
ضعف 
اقتصاد

منبع: بنیاد آسیا، 2017
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امنیت  بهبود  برای  را  سرتاتیژیک  و  ملی  پالن  یک 

غذایی آغاز کرده است. بر بنیاد این پالن، قرار است 

100,000 هکتار گلخانه برای کاهش مرصف آب و بهرتسازی استفاده از زمین در 

این کشور عمدتاً خشک، ساخته شود.

حدود گلخانه،  این  ساخت  پروسه  در  آفرینی  نقش  بر  عالوه  مرص   اردوی 

نظامی  کمپ  نزدیکی  در  را  پالن  این  رضورت  مورد  زمین های  از  هکتار   4,900

گلخانه  1,300 زمین ها  این  در  است.  گذاشته  اشــرتاک  به  را  نقیب«   »محمد 

سرتاتیژیک محصوالت  دیگر  و  جات  ترکاری  کشت  برای  شده  کنرتول  رشایط   با 

مرص تولید خواهد شد.

مراسم افتتاح این پالن در شهر حامم در نزدیکی محمد نقیب برگزار شد. در 

در حضور  زمین،  احیای  و  زراعت  سابق  وزیر  البنا،  عبداملنعم  داکرت  مراسم،  این 

مصطفی  جرنال  کرد.همچنین،  سخرنانی  مرص  رئیس جمهور  السیسی  عبدالفتاح 

امین، مدیرعمومی »سازمان پروژہ های خدمات ملی« به سخرنانی پرداخت. سازمان 

جرنال مصطفی این پالن را ذریعه یکی از کمپنی های وابسته به نام »کمپنی ملی 

زراعت محافظت شده« اجرا خواهد کرد.

در  هکتار   20,000 مساحت  در  گلخانه   5,000 بشمول  پروژہ  این  اول  فاز 

نزدیکی »حامم«، ابوسلطان، قریه 10 رمضان و قریه امل در سینا، رشق اسامعیلیه، 

مرصف کنندگان  رضورت  تامین  آب،  مرصف  کاهش  فاز  این  هدف  بود.  خواهد 

شیوه های  ذریعه  رسمایه گذاری  سود  کردن  بیشرت  و  صــادرات  افزایش  مرصی، 

مدرن علمی کشت است.

استفاده از گلخانه های معمولی برای بعضی شیوه های کشت در مقایسه با 

را  و سود  کاهش می دهد  فیصد  را 50  میزان مرصف آب  آزاد  در فضای  زراعت 

یافته سود باالتری دارند، مقدار آب  انکشاف  به سه برابر می رساند. گلخانه های 

مورد رضورت این گلخانه ها 90 فیصد کمرت و حاصل آنها در مساحت زیر کشت 

مشابه شش برابر است.

پیش بینی می شود که در فاز اول ساالنه 1.57 میلیون تن ترکاری جات مختلف 

در سطح زیر کشت 20,000 هکتار تولید شد. برای دستیابی به این مقدار محصول 

در فضای باز 100,000 هکتار زمین مورد رضورت است. این فاز حدود 40,000 

فرصت وظیفوی مستقیم ایجاد می کند. جرنال مصطفی اعالم کرد که کمپنی های 

از گلخانه ها را در نزدیکی »محمد نقیب« ساخته اند.  »خدمات ملی« 86 فیصد 

دیگر کمپنی ها نیز 14 فیصد را با نظارت قول اردوی انجیرنی قوای مسلح ساخته اند.

محافظت  زراعت  ملی  »کمپنی  رهربی  هیات  رئیس  عبدالحی،  محمد  جرنال 

کاهش  موادغذایی،  کمبود  رفع  موجب  پروژہ  این  اجرای  که  کرد  اعالم  شده« 

قیمت ها و تولید محصول بدون استفاده از مواد کیمیاوی مرض خواهد شد.

مصر
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غذارسانیبه مصر
پروژہ گلخانه با حامیت اردو با هدف تامین میلیون ها تن ترکاری 

جات و رفع کمبود احتاملی موادغذایی اجرا می شود
وزارت دفاع مرص/اداره امور معنوی

در  غذایی  شکاف  کاهش  سیاسی،  رهــربان  »رهنامی 

جمهوری عربی مرص بوده است«. این گفته جرنال محمد است.

برای دستیابی به ارزش افزوده، مرص قصد دارد در سال 

با ظرفیت روزانه  2018 یک ورکشاپ بسته بندی و تفکیک 

ساخت  کند.  ایجاد  نقیب  محمد  نزدیکی  در  تن   1,200

ورکشاپ  کمپوست  خروجی  از  که  طبیعی  کود  فابریکه 

بسته بندی استفاده خواهد کرد، در دستور کار قرار دارد.

تعدادی قوریه برای تامین نهال مقاوم در برابر امراض 

خاک ایجاد شده است. این اقدامات جزو بهرتین تخنیک های 

افزایش حاصل و کاهش مصارف است. از تلقیح می توان به 

کیفیت  بهبود  و  خاک  کردن  عقیم  کیمیاوی  ترکیبات  جای 

ایجاد  قوریه  دو  و  سی  اول  فاز  در  کرد.  استفاده  محصول 

خواهد شد. ظرفیت تولید هر یک از اینها در هر دوره کشت 

20 میلیون نهال خواهد بود. هر قوریه می تواند ساالنه شش 

دوره کشت داشته باشد.

گلخانه،  ــروژہ  پـ از  بیشرت  هــرچــه  اســتــفــاده  بـــرای 

خشک  فابریکه  ساخت  ــرای  ب سنجی  امکان  مطالعات 

ایتالیایی  کمپنی  همکاری  با  جات  ترکاری  و  میوه  کردن 

»تکنوکلیام« در جریان است.

جرنال حسن عبدالشافی، مدیر اداره انجیرنی نظامی، به 

کرد.  اشاره  نقیب  محمد  نزدیکی  در  گلخانه  ایجاد  موضوع 

بنیاد کیفیت  بر  این مکان  داد که  مطالعات تخنیکی نشان 

خاک، وضعیت هوا و آب برای زراعت گسرتده مناسب است.

در ضمن، این مکان با شبکه جاده و خط آهن به مراکز 

صادرات  کانون های  و  اسکندریه  مثل  مجاور  پرجمعیت 

و  العرب«  »برج  هوایی  میدان های  و  اسکندریه  بندر  مثل 

مورد  آب  جدید  الین  پایپ  است.  شده  متصل  »العلمین« 

مخازن،  و  پمپ  استیشن های  از  را  گلخانه ها  رضورت 

تامین خواهد کرد.

رئیس جمهور  نقیب،  محمد  نزدیک  تاسیسات  بر  عالوه 

در  امل  قریه  گلخانه های  به  مربوط  فعالیت های  السیسی 

را  »ابوسلطان«  و  رمضان«   10« مراکز  و  سوئز  کانال  رشق 

افتتاح کرد. اداره امور معنوی، کلیات پروژہ را با فلمی به نام 

مرص سبز نرش کرد.  

یک دهقان در حال برداشت 
بادرنگ در گلخانه ای در شمال 

قاهره. مصر برای تقویت 
امنیت غذایی کشور در حال 

ساخت هزاران گلخانه است. 
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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قوای ژاندارمری اردن به تمرین 
کنترول شورش می پردازند. 



کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از اداره ژاندارمری اردن

قوای ژاندارمری اردن نقش مهمی در اقدامات 
این شاهی در بخش مبارزه با دهشت افگنی دارند

برای مبارزه با
دهشت افگنی

فعالیت های  با  مرتبط  معضالت  با  منطقوی  امنیت  دستگاه  که  نیست  تردیدی 

مدنی  آرامش  و  ثبات  در  اختالل  ایجاد  برای  شده  چیده  نقشه های  و  دهشت افگنی 

روبروست. بعد از این که شهر موصل عراق به دست تروریستان تبهکار داعش افتاد، 

قوای امنیتی رشوع به تغییر دادن تکتیک های کالسیک مبارزه با دهشت افگنی کردند. 

و در عوض، نربد در مناطق پرجمعیت و کسب آمادگی برای عملیات غیرسنتی علیه 

که  بود  گروپ هایی  با  مبارزه  آنها  هدف  کردند.  انتخاب  را  دهشت افگن  گروپ های 

استفاده از افراد ملکی منحیث سپر برشی، مبب گذاری در خانه ها و گروگان گیری را در 

پیش گرفته بودند.

همکاری
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جزو  هاشمی  اردن  شاهی  کشور  ماحول،  ایــن  در 

کشورهایی است که برای اجرای پروگرام مشرتک بین املللی 

تعلیم مبارزه با دهشت افگنی در کنار ایاالت متحده فعالیت 

اردن  ژاندارمری  قوای  نتیجه همکاری  پروگرام  این  می کند. 

 )ATA( امریکا«  ضددهشت افگنی  همکاری  »پروگرام  و 

است. »آکادمی تعلیم ژاندارمری« اردن برای میزبانی از این 

یافته  انکشاف  تکنالوژی های  به  مجهز  ماحول  در  پروگرام 

بخش  تکتیکهای  جدیدترین  تعلیم  امکان  تا  شد  انتخاب 

عملیات ضد دهشت افگنی فراهم شود.

یونیپاث با مدیر قوای ژاندارمری، تورن جرنال ارکان حسن 

الحوامته، درباره اهمیت این پروگرام مصاحبه کرده است.

یونیپاث: هدف پروگرام مشرتک تعلیم مبارزه با 

دهشت افگنی چیست؟

اردن  اخیر،  سال  چند  جریان  در  الحوامته:  جرنال  تورن 

دهشت افگنی  با  مبارزه  زمینه  در  را  شجاعانه ای  اقدامات 

مفکوره ها  و  عقاید  به  و  ندارند  بخششی  و  رحم  که هیچ 

را  خود  سعی  نهایت  ما  است.  داده  انجام  می کنند،  حمله 

برای مبارزه با گروپ های خارجی و محروم کردن تروریستان 

این هامن جنگی است که  داده ایم.  انجام  منابع حیاتی  از 

ما  ارزش های خود وارد آن شده ایم؛  آینده و  از  برای دفاع 

برای دفاع از برشیت با هم پیامنان خود همکاری می کنیم. 

دیرین  ارزش های  از  محافظت  برای  را  کالن  مصارف  اردن 

خود در این بخش پرداخته است و اردوی، قوای امنیتی و 

بخشهای سرتاتیژیک با مساعی چشمگیر به صورت مسلکی 

با رشکای ما همکاری و هامهنگی داشته اند.

همکاری در این بخش بین کشور شاهی اردن هاشمی 

و  دیرین  همکاری  پروسه  از  بخشی  متحده  ــاالت  ای و 

مساعی سیاسی جاللت مآب شاه عبدا... دوم بن آل حسین، 

یکپارچه  خواستار  که  است  اردن،  مسلح  قوای  رسقومندان 

در  مختلف  کشورهای  دهشت افگنی  ضد  اقدامات  شدن 

قالب یک جنبش واحد و بین املللی شده است. وی خواستار 

این  در  رشکا  و  متحدان  امنیتی  اقدامات  شدن  هامهنگ 

بخش است چون هیچ کشوری از خطر دهشت افگنی مصون 

نیست و منی تواند مستقل از زمینه های منطقوی و بین املللی 

با این مشکل مبارزه کند.

این  در  اردن-ایاالت متحده  طبیعی است که همکاری 

بخش مسائل مرتبط با تعلیم را نیز در بر بگیرد. اجرای این 

پروگرام مشرتک و دقیق بین ژاندارمری اردن و ATA دو سال 

و چند ماه زمان برد تا این که خواسته های مشرتک هر دو 

طرف محقق شد. مرکز تعلیمی کنونی به این دلیل انتخاب 

حضور قوای 
ژاندارمری اردن 
در محل رویداد 

تعلیم.



قوای ژاندارمری اردن قبل 
از انجام دادن ماموریت نظم 

محاربوی می گیرند.

در جریان چند سال اخیر، اردن اقدامات شجاعانه ای 

را در زمینه مبارزه با دهشت افگنی که هیچ رحم 

و بخششی ندارند و به عقاید و مفکوره ها حمله 

“می کنند، انجام داده است.

“

— تورن جنرال الحواتمه
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تعمیرهای  و  کالن  پولیگون های  داشنت  جمله  از  ما  رضوریات  که  شد 

گذشته  سال  دو  جریان  در  گروپ  دو  هر  می کند.  محقق  را  پیرشفته 

مطالعات وسیعی را برای تضمین دستیابی به نتایج مطلوب انجام دادند. 

دولت ایاالت متحده و ATA به تامین تجهیزات مدرن، ساخت پولیگون 

شبیه سازی  برای  تعلیم  اتاق های  ساخت  و  یافته  انکشاف  محصور 

عملیات واقعی مبارزه با دهشت افگنی پرداختند. اتاق های تعلیم مجهز 

شد و امکانات راحتی در اختیار لیلیه ها قرار گرفت تا محیطی مساعد 

برای تعلیم فراهم شود.

یونیپاث: ظرفیت این مرکز تعلیمی چقدر است؟

تورن جرنال الحوامته: مرکز و پروگرام تعلیمی در هر نوبت پذیرای 120 

خدمات  و  فراهم  تعلیمی  باالی  استندردهای  ترتیب  بدین  است.  نفر 

دستگاه  تعلیم  ظرفیت  رقم  این  می شود.  ارائه  هرنجویان  به  باکیفیت 

امنیت اردن در بخش مبارزه با دهشت افگنی را دو برابر می کند.

یونیپاث: افتتاح این مرکز سرتاتیژیک و حیاتی را چطور با قوای 

ژاندارمری هامهنگ کردید؟

تورن جرنال الحوامته: اعتامد متقابل بین اردن و ایاالت متحده و سابقه 

قوای  بود.  پالن  این  اجرای  مبنای  بخش  این  در  آنها  طوالنی همکاری 

برای  نظامی  رده های  در  که  هستند  مسلکی  امنیتی  قوای  ژاندارمری، 

 2008 سال  در  ژاندارمری  می بینند.  تعلیم  خاص  بخشهای  در  فعالیت 

با مدیریت شاه عبدا... نوسازی شد و قدمهای بلندی در مسیر تقویت 
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قابلیت های امنیتی خود برداشته است. این قوه در زمینه حامیت 

از اجرای قانون، مبارزه با جرایم و مقابله با دهشت افگنی نقش 

حافظ  قوای  با  فعال  همکاری  ذریعه  ژاندارمری  دارد.  حیاتی 

است.  بوده  آفرین  نقش  نیز  بین املللی  در بخش  بین املللی  صلح 

حافظ  بین املللی  قوای  کالن ترین  از  یکی  اردن  ژاندارمری  قوای 

سازمان  مدیریت  تحت  جنگی  منطقه  چندین  در  و  است  صلح 

ملل با جزوتام های پولیس همکاری می کند. عساکر ما با بهرتین 

ذریعه  را  خود  مهارت های  شده اند،  آشنا  بین املللی  شیوه های 

همکاری با دیگران تقویت کرده اند و به درک بهرتی از مشکالت 

امنیتی در بخش عملیات مشرتک در رشایط گوناگون رسیده اند.

از این رو، قوای ژاندارمری اردن امروز در زمینه مسلکی گرایی 

در ایفای وظایف امنیتی در اردن و ماموریت های بین املللی حفظ 

بعد  است.  برخوردار  بین املللی  و  داخلی  ممتاز  اعتبار  از  صلح 

ازرضورت یافنت اجرای پروگرام تعلیمی باکیفیت در بخش عملیات 

برای  مناسبی  گزینه های   ATA و  ژاندارمری  ضددهشت افگنی، 

مبارزه  زمینه  در  سابقه ای طوالنی  دو  بودند، چون هر  همکاری 

با دهشت افگنی، برخورداری از کدر ممتاز در سطوح مختلف و 

توانایی تقویت این همکاری داشتند.

یونیپاث: چرا قوای ژاندارمری پس از 2008 نوسازی شد؟

تورن جرنال الحوامته: قوای ژاندارمری اردن در سال 1921 تقریباً 

همزمان با تاسیس این کشور شاهی شکل گرفت. این قوا تا سال 

1956 فعال بود. در این سال قوای »امنیت عامه اردن« شکل گرفت 

تعلیم دیدن قوای 
ژاندارمری اردن در 
مرکز جدید مبارزه 
با دهشت افگنی در 

جنوب عمان. 
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و وظیفه حفظ امنیت اردن را عهده دار شد. ژاندارمری به 

تدریج از بخش امنیت کشور محو شد تا این که در سال 

را  قوا  این  بازسازی  دستور  عبدا...  شاه  2008 جاللت مآب 

صادر کرد و ژاندارمری به شکل مدرن امروزی درآمد.

جاللت مآب با توجه به انکشاف جامعه اردن و افزایش 

زمینه  این  در  نگر  آینده  رویکردی  امنیتی،  رضورت های 

داشت. در جریان تحوالت محیط امنیتی در سال های بعد، 

این قوا با رسیدگی به مشکالت امنیتی و با رعایت تعهد، 

اعتبار چشمگیری  به  برش،  و حقوق  گرایی  نظم، مسلکی 

امنیتی و سیاسی  میانه شاهد تحوالت  یافت. رشق  دست 

درایت  دلیل  به  خوشبختانه  ولی  است،  بوده  گسرتده ای 

است.  مانده  مصون  تغییرات  این  از  اردن  جاللت مآب، 

ژاندارمری قوای امنیتی فعالی است که با رعایت انصاف و 

مسلکی گرایی با شهروندان رفتار می کند و امنیت اموال و 

تهدابها را تامین می کند. می توان گفت که قوای ژاندارمری، 

با محرتم شمردن رفاه برشی به اصول و ارزش های شاهی 

اردن هاشمی کامالً متعهد مانده است.

می شود،  محسوب  نیز  رسقومندان  که  جاللت مآب 

کشور را در این دوره پرمخاطره با درایت فوق العاده اداره 

کرده است. اردن به دنیا نشان داده است که بعضی اوقات 

ارزش های برشی در فرونشاندن ناآرامی های مدنی موثرتر 

از ماشین نظامی سنتی است ولی وجود قوای امنیتی قادر 

به اعامل حاکمیت قانون، برای محافظت از زندگی روزانه 

امنیت  اصل،  این  بنیاد  بر  است.  رضوری  مردم  حقوق  و 

عوامل  به  منطقه–  رویدادهای  وجود  –با  اردن  ثبات  و 

به  می توان  آنها  مهم ترین  از  که  دارد  بستگی  مختلفی 

رهربی عاقالنه و مطمنئ، دستگاه امنیتی قدرمتند و منظم و 

حس میهن دوستی مردم اردن اشاره کرد.

یونیپاث: اهداف پروگرام مشرتک مبارزه با 

دهشت افگنی چیست؟

تورن جرنال الحوامته: افزایش ظرفیت تعلیم اعضای قوای 

آخرین  زمینه  در  هم پیامن  کشورهای  و  اردن  در  امنیتی 

این  دهشت افگنی.  با  مبارزه  تکتیک های  و  میتودها 

بخشی از تصمیم ما برای رسکوب و ریشه کن کردن دشمن 

ذریعه همکاری و هامهنگی با کشورهای هم پیامن است. 

کشورهای  امنیتی  پرسونل  همه  روی  به  ما  ــای  دروازه ه

که  است  این  ما  انتظار  و  است  باز  هم پیامن  و  دوست 

پرسونل امنیتی با تخصص ها و مهارت های ما آشنا شوند. 

و  کشور  باثبات  و  امن  محیط  ما،  پیرشفته  تعلیم  مرکز 

استندرهای عالی تعلیمی از خصوصیات جذاب مرکز ماست.

 یونیپاث: نظر شام درباره همکاری با ایاالت متحده 

چیست؟

تورن جرنال الحوامته: تفاهم بین ایاالت متحده و اردن منجر 

به شکل گرفنت همکاری بلندمدت و سرتاتیژیک در زمینه 

بیانگر  همکاری  این  است.  شده  دهشت افگنی  با  مبارزه 

با  مبارزه  بخش  در  ما  مشرتک  اهداف  و  ارزش ها  منافع، 

تهدیدات افراط گرایی، خشونت و دهشت افگنی است. این 

مرکز یکی از آثار این همکاری بلندمدت است؛ ممکن است 

این  وجود  باشیم.  نیز  دیگری  پروژہ های  شاهد  آینده  در 

مراکز مشرتک تخصصی و باکیفیت گواه گسرتدگی همکاری 

 –ATA و  ژاندارمری  –مثل  کشور  دو  هر  موسسات  بین 

است که در زمینه مبارزه با افراط گرایی فعالیت می کنند.

یونیپاث: آیا قوای ژاندارمری در تطبیقات »شیر در 

کمین« اشرتاک می کنند؟

عاجل  العمل  ما جزوتام های عکس  الحوامته:  تورن جرنال 

خود را در تطبیقات »شیر در کمین« اشرتاک داده ایم. این 

امنیتی که حمله کیمیاوی  جزوتام ها در سناریو تطبیقات 

را شبیه سازی کرده بود، اشرتاک کردند. جزوتام های عکس 

حمله  کانون  کردن  محارصه  با  ژاندارمری  عاجل  العمل 

و  مجروحان  انتقال  برای  قوا  دیگر  با  شدن  هامهنگ  و 

جلوگیری از ورود افراد ملکی به منطقه ممنوع، نقش مهمی 

العمل  عکس  جزوتام های  کردند.  بازی  تطبیقات  این  در 

عاجل ژاندارمری تعلیامت مخصوص دریافت کرده اند، به 

تجهیزات پیرشفته مجهز هستند و از توانایی مقابله با طیف 

وسیعی از تهدیدات امنیتی برخوردارند. از خصوصیات این 

در  مختلف  قرارگاه های  در  حضور  به  می توان  جزوتام ها 

سطح کشور، توانایی رسیدگی عاجل به بحران، و آشنایی با 

عملیات توقیف و محارصه در جریان عملیات های بحرانی 

و خطرناک اشاره کرد.

یونیپاث: تفاوت وظایف ضددهشت افگنی شام با وظایف 

مشابه قوای مسلح چیست؟

امنیتی  از یک سیستم  ما  اردن،  در  الحوامته:  تورن جرنال 

همه  بین  سازگاری  و  هامهنگی  بر  مبتنی  و  یکپارچه 

ژاندارمری  می شویم.  مستفید  امنیتی  و  نظامی  موسسات 

رابط بین قوای مسلح و »اداره امنیت عامه« )PSD( است. 

رسیدگی  مرجع  اولین   PSD معمولی،  امنیتی  حوادث  در 

متاس های  دیگر  یا   911 متاس های  به  اداره  این  است؛ 
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از  بعد  می دهد.  جواب  می رسد،  امنیتی  دستگاه  به  که  عاجل 

یا  شورش  مثل  جدی،  امنیتی  حوادث  درباره  معلومات  دریافت 

گروگان گیری، ژاندارمری وارد عمل می شود چون ما در مدیریت 

قرار  اگر  افراد خطرناک مسلکی هستیم.  و  پیامیی  راه  مظاهره، 

باشد PSD به حادثه ای که از کنرتول خارج شده است رسیدگی 

 PSD کند، با ژاندارمری به متاس می شود و ژاندارمری از اقدامات

می توانیم  کافی،  معلومات  وجود  صورت  در  می کند.  پشتیبانی 

اقدامات مورد رضورت را قبل از وقوع حوادث انجام دهیم.

عکس  جزوتام های  از  ژاندارمری  جغرافیوی،  پوشش  برای 

در  می گیرد.  کمک  کشور  والیات  همه  در  مستقر  عاجل  العمل 

جزوتام های  دارای  ژاندارمری  دهشت افگنی،  با  مبارزه  بخش 

واحد  این  اعضای  است.  دهشت افگنی  ضد  عملیات  مسلکی 

تحت تعلیم فرشده قرار می گیرند و ژاندارمری یکی از موثرترین 

می شود.  محسوب  دنیا  در  دهشت افگنی  با  مبارزه  جزوتام های 

دزدی  از  غیر  دهشت افگنی،  ضد  مسائل  همه  به  قوه  این 

آنها جزوتام های مسلکی  برای  امنیت میدان هوایی که  و  طیاره 

این  از  غیر  می کند.  رسیدگی  دارد،  وجود  اردن  مسلح  قوای  در 

مسائل، ژاندارمری نخستین مرجع رسیدگی به اقدامات تروریستی 

احتاملی در کشور است.

دفاع از رسحدات ملی وظیفه قوای مسلح اردن است که از 

قابلیت های چشمگیر و پیچیده دفاعی مستفید هستند. بین قوای 

و  ارتباط  ژاندارمری،  مثل  اردن،  امنیتی  خدمات  مراکز  و  مسلح 

همکاری دوامدار در بخش تعلیم، عملیات امنیتی یا پالن گذاری 

سرتاتیژیک وجود دارد.    

اشتراک قوای 
ژاندارمری 

اردن در 
تطبیقات 
تعلیمی.

قوای ژاندارمری اردن در سال 1921 تقریبًا همزمان 

“با تاسیس این کشور شاهی شکل گرفت    .

“

— تورن جنرال الحواتمه
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همکاری قطر در 

امنیت

 یونیپاث
صاویر

ت
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یونیپاث: قطر مودل مهمی از ثبات و امنیت در منطقه 
است. چه سرتاتیژی ها یا پالیسی هایی در موفقیت 

آن نقش داشته است؟

در  جنگ  و  معضالت  افزایش  به  توجه  با  خاص  بطور  غانم:  جرنال 
از  یکی  امنیت  و  ثبات  آن،  اشکال  به همه  تروریزم  و گسرتش  منطقه 

اولویت های اصلی دولت قطر است. برای دستیابی به اولویت ها، رهربی 

را  امنیتی  و  نظامی  انستیتوت های  توانایی های  تا  کرده  سعی  سیاسی 

تقویت و انکشاف دهد و پالن های سرتاتیژیک جامع و یکپارچه را بر 

اساس انکشاف عنرص برشی با مترکز جدی باالی اجرای سرتاتیژی دفاعی 

و امنیتی، ایجاد مناید. در این باره قطر سعی کرده است تا همه ابزار، 

کارایی  و  موثریت  باعث  که  رضوری  پیرشفته  سالح های  و  تجهیزات 

هرچه بیشرت عنرص برشی شده و انکشاف متوازن عملیات ها و آموزش ها 

را ممکن می کند را فراهم مناید. عالوتا، آموزش مداوم قوای نظامی و 

سرتاتیژی  این  است.  عالی  آمادگی  و  احضارات  تضمین کننده  امنیتی 

موفق به یک واقعیت ملموس از امنیت و ثبات دولت قطر تبدیل شده 

و رهربی سیاسی موفق به دستیابی و حفظ منافع سرتاتیژیک ملی شده 

است و نظر به معیارهای جهانی، قطر مصئون ترین کشور منطقه و یکی 

از مصئون ترین کشورهای جهان بشامر می رود.

یونیپاث: چه پیشنهادی به کشورهای همکار دارید تا که 
هامنند قطر به موفقیت برسند؟

باید درک کنیم.  جرنال غانم: واقعیت های مهمی وجود دارند که ما 
و  بین املللی  منطقوی،  سطح  در  معضالت  و  تهدیدات  با  مقابله  اول، 

تامین امنیت، ثبات و حفظ رفاه ملی به همکاری بین کشورها رضورت 

دارد. دوم، از آنجایی که خطرات امنیتی تهدیدی برای امنیت عمومی 

باید در  ما  قرار می دهند،  را در معرض خطر  ما  ثبات منطقه  و  بوده 

مقابله با اینگونه تهدیداتی که هر زمانی ممکن بوجود آیند، بیشرت فعال 

تروریستی  حمالت  و  تهدیدات  نزاع،  جنگ،  شاهد  منطقه  این  باشیم. 

است که همه ما را ملزم می کند تا برای حفظ امنیت و ثبات آن متحد 

باشیم. كشورهای منطقه باید در عوض رقابت های سیاسی به همكاری 

امنیتی مورد  از سرتاتیژی جامع  مؤثر  بطور  و  داده  اولویت  سرتاتیژیك 

توافق تبعیت منایند، انسجام گرا باشند و منافع جمعی مردم را نسبت 

به منافع فردی مقدم بدارند. 

یونیپاث: قطر با بسیاری از قوای نظامی منطقه و جهان 
همکاری می کند. چرا این همکاری برای قطر مهم است؟  

جهت  یکپارچه  مساعی  رضورت  باالی  همیشه  قطر  غانم:  جرنال 
تقویت امنیت، صلح و ثبات تاکید کرده است. مبنظور تقویت همکاری 

قطر  اشرتاک کننده،  کشورهای  میان  در  نظامی  تجربه  تبادل  و  نظامی 

مترینات  در  قطر  نظامی  قوای  سهم گیری  طریق  از  تا  است  عالقه مند 

نظامی  مترین های  این  آورد.  بدست  را  و صلح  امنیت  نظامی مشرتک، 

انکشاف  احضارات،  و  محاربوی  توانایی های  تقویتی  در  موثر  بطور 

قابلیت ها، ترویج همکاری و استفاده از سالحهای مدرن و تجهیزات در 

متام صحنه های عملیاتی کمک می کند. همچنین این نوع همکاری منجر 

به انکشاف قابلیت های قوای اشرتاک کننده در اتخاذ یک رویکرد جامع 

مساعی  کردن  هامهنگ  و  تروریستی–  تهدیدات  توجه  قابل  –کاهش 

منطقه  ثبات  و  امنیت  مشرتک  تهدیدات  و  معضالت  با  مبارزه  برای 

و جهان خواهد شد.

کارکنان یونیپاث

قوت های خاص قوای بحری قطر در ساحل دوحه گزمه می کنند.    آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

مصاحبه با رئیس ارکان قطر دگر جنرال غانم بن شاهین الغانم
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یونیپاث: شام در رسانه ها درباره اهمیت آموزش های  
نظامی جهت کامیابی عملیات ها، اظهارات مهمی 

را بیان منوده اید. کدام مترینات نظامی را می توانید 
بطور متامیز ذکر کنید؟ 

عملیات های  عامل  مهمرتین  بیان کننده  نظامی  مترین  غانم:  جرنال 
نظامی موفقیت آمیز است؛ قوای نظامی حتی اگر با تجهیزات پیرشفته 

انجام  به  قادر  عملیاتی  و  محاربوی  آموزش های  بدون  باشند،  مجهز 

مانند عملیات  نظامی مشرتک  بود. مترینات  نخواهند  اساسی  وظایف 

عزم عقاب و شیر مشتاق سطح احضارات محاربوی قوای نظامی قطر 

قوای  بین  در  را  نظامی  مهارت های  تبادله  زمینه  و  داده  افزایش  را 

جهت  خردمندمان  رهربی  از  می خواهم  منود.  فراهم  رشکت کننده 

حامیت بی دریغ و دوامدار برای انکشاف عملکرد قوای نظامی و تداوم 

پیرشفت هایامن در زمینه آموزش ها و عملیات ها، تشکر و قدردانی خود 

اردوهای  با  را  متعددی  مشرتک  نظامی  آموزش های  ما  منایم.  ابراز  را 

قاطع  تصمیم  مشرتک  نظامی  مترین  مانند  دوست  و  برادر  کشورهای 

امریکا  نیروهای  با  مشرتک  نظامی  مترینات  و  بریتانیا  قوای  با   13

را انجام داده ایم.

یونیپاث: مشارکت اردوی شام در فعالیت های برشدوستانه 
چگونه است و چرا این نوع کار مهم است؟

فعالیت های  از  حامیت  در  را  مهمی  نقش  قطر  غانم:  جــرنال 
در سیاست  مسائل برشدوستانه  که  است، چرا  کرده  ایفا  برشدوستانه 

دولت قطر جایگاه برجسته دارد و ارزش ها و اصول مردم قطر را نشان 

می دهد. قطر همیشه در کمک به رضورت های برشدوستانه و انکشافی 

پیشتاز بوده است. قطر در ساحه حامیت از پروژہ های انکشاف جهانی 

در بین کشورهای عربی در رتبه اول و در سطح جهانی در رتبه پنجم 

قرار دارد. بربنیاد راپور دفرت هامهنگی امور برشدوستانه سازمان ملل 

متحد در سال 2017، قطر از نظر حامیت از سازمان های برشدوستانه 

سازمان ملل متحد در منطقه عرب باالترین مقام و در سطح جهانی 

تعهد  از  بخشی  منحیث  قطر  نظامی  قوای  دارد.  قرار  هفتم  رتبه  در 

برشدوستانه این کشور، عالقمند به کمک های برشدوستانه و کمک به 

بر بخش های  یمن، قطر عالوه  بحران  آغاز  از  نیازمند می باشد.  مردم 

نظامی و سیاسی، در بازسازی و رفاه این کشور مشارکت سخاومتندانه 

از  به عدن  امدادی قطر  اوایل سال 2015 کمک های  از  داشته است. 

راه دریا و از طریق میدان هوایی بین املللی جیبوتی- امبولی فرستاده 

شده است. دوحه میزبان کانفرانس بحران برشی در یمن بود که در 24 

فربوری 2017 به پایان رسید. مجموع کمک های مالی به 223 میلیون 

دالر رسید که 100 میلیون دالر آن را موسسه خیریه قطر اهدا منود. 

نظامی  قوای  برشدوستانه  فعالیت های  منونه های  بهرتین  از  یکی 

ما، انتقال هوایی افرادی بود که در مبب گذاری اوکتوبر 2017در مرکز 

موگادیشو، سومالیا زخمی شدند. بر بنیاد هدایات جاللت مآب امیرشیخ 

متیم بن حمد الثانی، قربانیان جهت تداوی و به صورت گروپی ذریعه 

طیاره های نظامی قطری منتقل شدند. یک تیم صحی بلند رتبه از قوای 

نظامی قطر و قول اردوی صحی حمد باالی انتقال و تخلیه مریضانی 

نظارت می منود. عالوتا، یک طیاره  بودند،  به شدت مجروح شده  که 

C-17 قوای هوایی قطر در حالیکه برای حامیت از قربانیان مببگذاری 

اولیه  کمک های  و  صحی  اکامالت  بشمول  را  کمک هایی  تروریستی 

حمل می منود به میدان هوایی موگادیشو رسید.

یونیپاث: قوای نظامی قطر فعالیت های زیادی را برای
مدرن سازی و افزایش قابلیت های دفاع شخصی آغاز 
کرده اند. کدام برنامه یا سرتاتیژی را شام می خواهید 

تاکید کنید؟

جرنال غانم: رهربی خردمند ما با هدف تضمین ایمنی، مصئونیت و 
ثبات کشور باالی اهمیت ساخنت انستیتوت های نظامی و امنیتی تأکید 

و  جامع  یک سرتاتیژی  بنیاد  بر  را  توامنندی های خود  قطر همه  کرد. 

موثر، جهت رسیدن به خودکفایی به کار گرفته است. بحرانی که قطر 

با آن مواجه شد، منایانگر یک روح همبستگی، هامهنگی و مقاومت 

در میان مردم قطر، اعم از شهروندان و ساکنان بود که آشکار گردید. 

مصئونیتی،  اقتصادی،  عرصه های  تقویت  جستجوی  در  قطر  رهربی 

صحی و آموزشی برای دستیابی به خواسته های چشم انداز ملی قطر 

2030 بوده است. قوای نظامی ما در اجرای چشم انداز ملی قطر 2030 

نقش محوری دارند؛ بنابراین خواه نظامی یا ملکی باشیم، ما مسئولیت 

حامیت از پرسونل نظامی مان را داریم. ما اعضای امنیتی و نظامی مان 

را آموزش دادیم و متامی قابلیت ها، تجهیزات و تخنیک ها را برایشان 

فراهم منودیم تا مطابق با دیدگاه رهربی خردمندمان در راستای امنیت 

ملی با پیرشفت های علمی و تکنالوژی همگام باشند. خدمت ملی یکی 

از موفق ترین پروژہ هایی است که مستقیام به چهار اصل چشم انداز 

ملی 2030 توجه می کند: انکشاف برشی، انکشاف اجتامعی، انکشاف 

اقتصادی و انکشاف محیط زیستی. با توجه به دیدگاه ملی وبه منظور 

همگام بودن با پیرشفت های تکنالوژی که به رسعت در حال پیرشفت 

من می خواهم از رهبری خردمندمان 

برای حمایت مداوم نامحدود از تقویت 

عملکرد قوای نظامی و پیشرفت 

همزمان در زمینه عملیات ها و دوام 

آموزش ها اظهار قدردانی و تشکر نمایم.
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در طی تمرینات مشترک و اولین رویداد ازین نوع 
بین این دو کشور، پرسونل عملیات های خاص 

قطر با قوت های خاص ایاالت متحده در سال 2017 
در آسمان قطر، پرش نمودند. 

خورد ضابط ارکان ترور تی. مک برید / قوای هوایی ایاالت متحده 
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جشن های روز ملی قطر در 
دوحه سال 2017

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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موفقیت هایی  و  چشمگیر  پیرشفت  شاهد  ما  نظامی  قوای  هستند، 

ایجاد  توامنندسازی ذریعه آموزش ها و احضارات محاربوی،  در زمینه 

و  اداری  انستیتوت های  زیرساخت های  تقویت  نظامی،  دکتورین 

تخنیکی، مدرنیزه کردن سیستم های دفاع هوایی و نظامی و انکشاف 

در  رسیع  جهش  یک  ما  نظامی  قوای  می باشد.  سالح ها  و  تجهیزات 

بدست آوردن سالح های مدرن و تکنالوژی های جدید جهت دفاع از 

رسزمین، دریا و فضای قطر داشته است.

 یونیپاث: قطر پالن های خود را برای توسعه 
 روابط نظامی با ایاالت متحده اعالم کرده است. 

این بیانگر چه چیزی است؟

یک   2018 جنوری   30 بتاریخ  متحده  ایاالت  و  قطر  غانم:  جرنال 
اولیه سرتاتیژیک را در واشنگتون دی سی برگزار کردند. دو  گفتگوی 

کشور روی ساحات مشخص همکاری از جمله دفاع، مبارزه با تروریزم، 

مبارزه با افراط گرایی، و تجارت و رسمایه گذاری بحث و گفتگو کردند. 

همکاری  که  معتقدند  قطر  و  متحده  ایاالت  گفتگوها،  این  ادامه  با 

مداوم آنها منافع هر دو کشور و همچنین امنیت و ثبات منطقه را 

تروریزم،  با  مقابله  موفقیت  کلید  همکاری  این  کرد.  خواهد  تامین 

افراط گرایی خشونت آمیز و جلوگیری از تجاوز خارجی است. مقامات 

ایاالت متحده از همکاری قطر برای حامیت از حضور قابل مالحظه 

قطر  در  متحده  ایاالت  مرکزی  قومندانی  تحت  امریکا  نظامی  قوای 

قدردانی کردند. هر دو حکومت اعالمیه مشرتک در مورد همکاری های 

امنیتی صادر کردند و بر تعهد مشرتک هر دو کشور برای پیرشفت صلح 

و ثبات و مقابله با تهدید تروریزم ترصیح کردند. هامنطور که قبال ذکر 

شد، ما یک دشمن مشرتک داریم و برای شکست این دشمن مشرتک 

باید متحد باشیم. 

یونیپاث: مهمرتین مسائل امنیتی قطر چیست و همکاری 
منطقوی برای حل آنها چقدر مهم است؟ 

جرنال غانم: ما به اهمیت همکاری منطقوی برای حل مسائل امنیتی 
و  امنیتی  تهدیدات  تروریستی،  ضد  فعالیت های  از  حامیت  مانند 

و  دریایی  دزدی  افراط گرایی خشونت آمیز،  با  مقابله  آن،  مالی  منابع 

حفظ امنیت و ثبات منطقه، اعتقاد داریم. قطر و رهربی خردمند آن، 

گفتگو و راه حل های سیاسی را منحیث یک مکانیزم حل اختالف اتخاذ 

کرده اند. اجتناب از بحران، ایجاد سهم گیری در برقراری صلح و کمک 

به امنیت و ثبات بین املللی، یک گزینه سرتاتیژیک در چشم انداز ملی 

2030 قطر است و به تعهدات بین املللی و موقعیت های برشدوستانه 

خود پایبند است. تحت رهربی خردمندانه امیر، قطر همچنان رویکرد 

امنیتی  و  نظامی  انستیتوت های  دنبال می کند.  را  امنیتی خود  جامع 

و  ایمنی  حفظ  و  قطر  حاکمیت  از  حفاظت  برای  مداوم  طور  به  ما 

امنیت شهروندان و ساکنان سعی می کنند. قطر علیرغم رشایط دشوار، 

حامیت خود را از شورای همکاری خلیج ترصیح کرد که متمرکز باالی 

مبارزه با تهدیدات منطقوی و تضمین آینده صلح آمیز و شگوفا برای 

اقدام به مساعی یکپارچه جهت حل بحران،  این  متام ملت ما است. 

ثبات  و  امنیت  تضعیف  به  منجر  تنها  که  تبعیض  و  جدایی  جای  به 

می شود، رضورت دارد.

جامعه  مساعی  به  فعاالنه  که  است  عالقمند  همچنان  قطر 

بین املللی برای حامیت از پیرشفت و امنیت سرتاتیژیک دوام دار کمک 

کند. قطر در اکرث فعالیت های سازمان ملل متحد و گروپ های منطقوی 

و بین املللی که در جستجوی راه حل هایی برای بحران های منطقوی 

و بین املللی، پیشگیری از منازعات و حفظ و ایجاد صلح پس از جنگ 

نظامی همکار  از کشورهای  یکی  قطر  دارد.  هستند، همیشه حضور 

دارند.  رشکت  ملل  سازمان  صلح  حفظ  مأموریت های  در  که  است 

العطیه معین نخست  بن محمد  اعلیحرضت دکرت خالد  که  هامنطور 

وزیر و وزیر کشور در امور دفاعی اظهار داشت: "تاریخ ما در قطر 

تاریخ صلح است، نه جنگ، و تاریخ نجات و کمک است، نه خیانت."

یونیپاث: قطر منحیث تولیدکننده عمده گاز جهان چگونه 
صادرات آزادانه خود را در خلیج عرب تضمین می کند؟ 

جرنال غانم: قطر از زمان استقالل کامل خود در سال 1971 منحیث 
یکی از مهمرتین تولید کنندگان نفت و گاز در جهان ظاهر شده است. 

قطر تخمینا بر 14 فیصد از ذخایر گاز طبیعی تثبیت شده در جهان 

از  گازی در جهان است. جدای  بزرگ  نشسته است و سومین کشور 

معضالت سیاسی، قطر در حالی که به رهنمودهای بین املللی و مقررات 

مربوط به جریان های انرژی پایبند است، در جستجو بوده تا از جریان 

آزاد صادرات گاز طبیعی خود در خلیج عرب و یافنت راه حل های بدیل، 

موقعیت های  ما  که  کنم  اشاره  می خواهم  من  کند.  حاصل  اطمینان 

پیشتاز قطر را منحیث بزرگرتین تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی 

مایع )LNG( در جهان، حتی با بیشرتین معضالت، با استفاده از راه 

حل های مختلف برای حمل و نقل و ارسال LNG به بازارهای جهانی، 

حفظ کرده ایم.  

بطور خاص با توجه به افزایش 

 معضالت و جنگ در منطقه

 و گسترش تروریزم به همه

اشکال آن، ثبات و امنیت یکی از 

اولویت های اصلی دولت قطر است.
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شرح حال رهبری ارشد

که جاللت مآب امیر شیخ متیم بن حمد آل ثانی از قطر، در اپریل 

خود  با  واضح  پیامی  کرد،  دیدار  سی  دی  واشنگتون  از   2018

داشت: "قطر آماده است تا نقش محوری و بلند مدت در حفظ صلح و ثبات را در رشق 

میانه بازی کند." این نقش متکی به قوای نظامی است که عالقمند حفاظت از کشورشان و 

دستاوردهای آن به همراه یک سرتاتیژی نظامی دفاعی که حافظ امنیت و ثبات است، باشند. 

امیر برای ایجاد یک قوه نظامی قدرمتند متکی به رسبازان باتجربه با عزم راسخ، صبور، 

مقاوم و با افتخار است. قطری ها این دالوران را راعی السملح، یک اصطالح محلی که به 

معنای "مرد با اراده" است، خطاب می کنند. یونیپاث با یکی از این دالوران با روحیه سملح 

مصاحبه منوده است.

او لوی درستیز قوای مسلح قطر، دگر جرنال غانم بن شاهین الغانم است. 

دیدگاه جرنال غانم نسبت به رابطه بین شهروندان و دولت در حامیت او از برنامه جدید 

خدمت ملی متبلور است که فرزندانش را برای خدمت رسبازی جذب منوده و آنها را آماده 

پاسخگویی به ندای وظیفه در هر زمان میسازد. جرنال صاحب امیدوار است که اولین فارغ 

التحصیالن این برنامه آمادگی کافی برای خدمت را داشته و از تخصص چندین کشور مستفید 

گشته اند. در عوض، وظیفه اردو صداقت است تا بصورت موفقانه از جامعه منایندگی کند.

او گفت: "هرگونه حقیقت گمراه کننده هم برای منبع و هم برای دریافت کننده آن بطور 

مساویانه عمر بسیار كوتاهی دارد. صداقت یکی از مهم ترین عوامل موثر تداوم و موفقیت 

در کار ما است." "حتی با کمپاین های رسانه ای، ما بسیار مشتاق به حفظ اعتبار خودمان 

هستیم و چیزی را که گفته ایم با گذشت زمان تغییر منی دهیم. این دیدگاه ما در قبال مردم 

و رسانه ها است، نه تنها در زمان های بحرانی بلکه طی سال های متامدی یک دیدگاه موفق 

بوده است. این دیدگاه در گذشته و حال استفاده شده و رسمایه گذاری موفقیت آمیز ما را 

در آینده تضمین منوده است."

اما جرنال غانم همچنان تأکید کرد که برای داشنت اعتبار، رضورت به مساعی هامهنگ 

مقامات  و  ژورنالیستان  اقتصاددانان،  سیاستمداران،  اردو،  اعضای  از  اعم  شهروندان،  همه 

امنیتی است. او گفت: "نهایتا این مساعی منجر به ساخنت کشور خواهد شد." 

جرنال غانم در سال 1955 در قطر بدنیا آمد و در سال 1975 از آکادمی نظامی سلطنتی 

عربستان  در  را  پیلوتی  اساسی  آموزش های  او  گردید.  فارغ  کبیر  بریتانیای  در  سندهارت 

سعودی رشوع کرد، و آنجا پرواز با جت جنگنده F-5 را آموخت.

یک سلسله از فعالیت های مهم وی قرار ذیل می باشند. او کارش را با قومندانی دلگی 

کارکنان یونیپاث

لوی درستیز قوای 

مسلح قطر دگر جرنال 

غانم بن شاهین الغانم

هنگامی

خدمت به جامعه
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هفتم جنگنده قوای هوایی قطر که مجهز به جت های جنگنده میراژ F1 بود 

رشوع کرد، و به مقام قومندانی جناح دفاع هوایی ارتقاء یافت. قبل از ارتقاء 

به ریاست عملیات قوای هوایی، او مسئولیت هامهنگ کننده مرکز عملیات 

هوایی را بعهده داشت.

جرنال غانم سند لیسانس را در رشته علوم هوایی دریافت کرده و یک 

در  او  است.  آورده  بدست  پاکستان  هوایی  جنگ  کالج  از  تحصیلی  بورس 

و  منطقه  سطح  در  مختلف  انجمن های  و  کانفرانس ها  جلسات،  از  بسیاری 

بین املللی در انگلیس، فرانسه، ایاالت متحده و سایر نقاط اشرتاک منوده است.

جرنال غانم فرزند واقعی قطر، ذاتا عالقمند ورود به زندگی نظامی بود. 

"قسمتی از پروسه خودشناسی هنگامی بود که سفر خود را آغاز کردم. 

بزرگ  استقامت  و  معضالت، صرب  قبول  اساس  بر  خود  عربی  فرهنگ  در  ما 

شده ایم. هامنطور که ما در قطر می گوییم: "تحمل و استقامت."

"ما در یک ماحول بزرگ شده ایم که شاهد یک تغییر چشمگیر بوده است 

و به صرب و استقامت زیاد ما رضورت دارد. یک رضب املثل محلی است که 

میگوید: "کسی که صرب ندارد مرد واقعی نیست." خداوند همه شیوخ ما را که 

از ابتدای وظیفه نظامی به ما اعتامد کرده و صالحیت و مسئولیت های زیادی 

را به ما دادند، حفظ مناید."

جرنال مفتخرانه زمانی را به یاد می آورد که امیر شیخ متیم به او اعتامد کرده 

و او را به عنوان مدیر عملیاتی بازی های آسیایی در سال 2006 منصوب منود. 

جرنال به امیر گفت: "خداوند شام را حفظ کند. از شام بخاطر صربتان در 

مقابل بی خربی و معضالت ما مبنظور منفعت رساندن به مردم و همکاری با 

جامعه، تشکر می منایم." 

نظم  و  اعتامد  اهمیت  آنها  به  غانم  افرسان جوان، جرنال  به  توصیه  در 

را گوشزد مینامید.

کنند،  مترکز  پروسه  دو  این  باالی  جوان  افــرسان  که  "زمانی  گفت:  او 

آنها رضورت دارند  باشند و همچنین  می توانند در کار خود پیرشفت داشته 

تا به تداوم تعلیامت و انکشافات اهمیت بدهند." "آنها نباید پس از دریافت 

سند پوهنتون یا فارغ التحصیلی از مکتب نظامی، مکتب دفاع ملی یا سایر 

موسسات نظامی توقف منایند، چرا که تعلیم و تربیه یک پروسه دوامدار است 

که انکشاف و توانایی های آنها را تضمین و مهارت های شان را ارتقاء می دهد."

جرنال غانم دارای یک فلسفه قوی درباره نقش قومندان های نظامی در 

ارتباط با عساکر خود می باشد. حس قوی خدمت به رسبازان شان در متامی 

مراحل زندگی آنها رشوع این فلسفه است. اگر رسبازان به رهربان خود اعتامد 

کمی داشته باشند، چطور می توانند وظایف شان را به طور موثر انجام دهند؟

"این رسباز وظایفش را به خوبی می داند، و طرزالعمل های روشنی دارد. 

او می داند آنطور که شایسته وی می باشد، نه تنها در محل کارش بلکه در همه 

جا از او مراقبت خواهد شد. جرنال گفت: این رسباز باید در مورد فامیلش از 

هر تشویشی مصئون بوده و احساس آرامش کند. به این دلیل که این عوامل 

باالی موثریت در انجام وظیفه اش تاثیر گذار خواهد بود." 

"ما نه تنها مسئول تهیه سالح و مهامت به این رسباز و یا دادن طرزالعمل ها 

و محدودیت ها به او هستیم؛ بلکه مسئولیت متام مسائلی که بر نحوه تفکر 

و اجرای مناسب وظایف او در مطابقت با دستوراتش تأثیر می گذارد را داریم. 

بدون هراس  تا  باشد  داشته  نفس  به  اعتامد  باید  این رسباز  از همه،  مهمرت 

از انتقام گیری از یک واقعه انتقاد کند یا درباره بعضی از نقایص در پروسه 

کاری خود صحبت کند."

انستیتوت های  باالی ساخنت  لیاقت رهربان قطر در مترکز  از  غانم  جرنال 

نظامی و امنیتی جهت تضمین امنیت و ثبات کشور قدردانی کرد. این مساعی 

به شمول ساخنت یک احساس هدفمند است تا آنها انرژی خود را به سمت 

توامنندسازی جامعه معطوف منایند. 

او گفت: "رهربی سیاسی ما اطمینان دارند که برای تربیت افراد موثری 

که مشارکت مثبت در اجتامع داشته باشند، باید باالی جوانان رسمایه گذاری 

منایند." "ما می دانیم که کاشنت امید یک روزه بدست نخواهد آمد. ما باید از 

اقلیمی محافظت  تغییرات  تند و  بادهای  از  را  کنیم و آن  امید مراقبت  این 

کنیم، آن را تشویق کنیم تا شگوفه، میوه و دانه های تازه تولید مناید."

— لوی درستیز دگرجرنال غانم بن شاهین الغانم

ما باید از این امید مراقبت کنیم و آن را از بادهای 

تند و تغییرات اقلیمی محافظت کنیم، آن را تشویق 

کنیم تا شگوفه، میوه و دانه های تازه تولید مناید.    
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ماورای منطقه

قوای بحری مرص و فرانسه برای نشان دادن اهمیت همکاری چند-
ملیتی و محافظت از خطوط کشتی رانی در برابر حمالت تروریستان در 

بحر رسخ در فربوری 2018 به هم ملحق شدند.

»کلئوپاترا 2018« نام این تطبیقات تعلیمی بود که بشمول انداخت 

آبی- جنگی  کشتی های  از  هليكوپرت  عملیات  واقعی،  مهامت  با  بحری 

خاکی صنف Mistral، عملیات سوختگیری در یکی از جزایر بحر رسخ و 

تفتیش و توقیف کشتی های مشکوک بود.

سادات«  »انور  جمله  من  خود،  جنوبی  ناوگان  جزوتام های  مرص 

صنف Mistral، چندین ناو محافظ صنف Gowind، راکت انداز و عوامل 

جزوتام های خاص بحری را به این تطبیقات روان کرد.

عملیات  ناپذیر  جدایی  جزء  را   »2018 »کلئوپاترا  مرص  قومندانان 

مبارزه با دهشت افگنی در شامل و اطراف شبه جزیره سینا می دانند. در 

این منطقه محافظت از کانال سوئز اولویتی نظامی محسوب می شود.

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

قوای حبری 
مصر، مدافع حبر سرخ

کرد:  اظهار  مرص  مسلح  قوای  سخنگوی  الرفاعی،  تامر  دگروال 

با مشارکت جزوتام های بحری مجری مجموعه عملیات  »تطبیقات 

بحری  پهنه  از  محافظت  برای   2018 سینا  جامع  عملیات  مشمول 

از نفوذ و  مدیرتانه و بحر رسخ و خطوط کشتی رانی و جلوگیری 

قچاق در خطوط ساحلی مرص برگزار می شود.«

ارکان قوای مسلح شاهد  دگرجرنال محمد فرید حجازی، رئیس 

بحری  تطبیقات  که کالن ترین  تطبیقات مرص-فرانسه  مراحل خامته 

بحری  دگرجرنال  بــود.  می شود،  محسوب  رسخ  بحر  در  مشرتک 

شاهد  نیز  مرص  بحری  قوای  قومندان  سعید،  حسن  خالد  احمد 

این تطبیقات بود.

ستود  را  مرص-فرانسه  روابط  گسرته  و  عمق  حجازی  دگرجرنال 

برابر  تقویت دفاع ملی در  و مسلکی گرایی قوای بحری در زمینه 

منابع: وزارت دفاع مرص، اهرام آنالیندهشت افگنی تحسین کرد.
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برای فراهم کردن زمینه مبارزه با دهشت افگنی و ترویج آشتی ملی، در کانفرانس 
امنیتی بین املللی رم که در مارچ 2018 برگزار شد، وعده صدها میلیون دالر کمک نظامی 

به لبنان داده شد.

متحده  ایــاالت  و  اروپایی  کشورهای  است  قرار  را  کمک ها  این  بیشرت  که  این  با 

در  مالی  کمک  متویل  احتامل  سعودی  عربستان  مثل  میانه  رشق  کشورهای  کنند،  متویل 

آینده را مطرح کردند.

اساس شیوه های  این  بر  است.  ملی  دفاع  پنج-ساله  انکشاف سرتاتیژی  در حال  لبنان 

تقویت اردو و قوای امنیت داخلی مشخص خواهد شد.

در سال 2017، قوای لبنانی در جریان عملیاتی به نام »فجر الجرود« باقی مانده قوای 

داعشی را از زمین های مجاور رسحد شامل رشقی با سوریه بیرون راندند. تروریستان در 

منطقه اطراف شهر »عرسال« نفوذ کرده بودند.

از  استار« در رم گفت: »ما  لبنانی »دیلی  به روزنامه  دیپلومات های سعودی  از  یکی 

اردو و قوای امنیتی لبنان، برای تامین رضوریات شان، حامیت خواهیم کرد. اردو تصمیم 

اقدامی  چه  که  می گیرد  تصمیم  سعودی  عربستان  و  است  رضوری  چیزی  چه  می گیرد 

باید انجام دهد.«

فرانسه در صدر کشورهای کمک رسان به لبنان است و تعهد کرده است که مبلغ 400 

میلیون یورو در قالب خط اعتباری برای خرید تجهیزات نظامی فرانسوی تامین کند. ایاالت 

متحده اعالم کرد که از سال 2006 حدود 2 میلیارد دالر رصف تامین رضورت های اردو و 

خدمات امنیتی لبنان کرده است.

در این جلسه آنتونیو گوترش رسمنشی عمومی سازمان ملل و احمد عبدالغیث رسمنشی 

کویت،  اردن،  مرص،  بحرین،  مثل  کشورهایی  منایندگان  داشتند.  حضور  نیز  عرب  اتحادیه 

عامن، قطر و امارات متحده عربی نیز در این جلسه حارض بودند.

القاعده در شبه جزیره عرب از والیات  قوای یمنی در عملیات نظامی پاکسازی 

ابیان و شبوا در مارچ 2018 پیروز شدند.

عملیات »سیل فراگیر« با حامیت قوای ائتالف عرب، بشمول عساکر عربستان 

مهامت  و  مرمی  منفجره،  مــواد  راکــت،  حــاوی  گدام های  ــارات،  ام و  سعودی 

دیگر را هدف گرفت.

حامیت  با  یمنی  قوای  که  کرد  اظهار  غرامه،  فهد  دگروال  محلی،  قومندان 

منطقه  کوه های  از  را  داعش  فراری های  عربی  متحده  امارات  جت های جنگنده 

حمالت  این  جریان  در  راندند.  بیرون  تروریستان،  سابق  پایگاه  ابیان،  »املهفد« 

قومندان القاعده در آن منطقه کشته شد.

نظامی،  کمپ های  همه  از  را  القاعده  قوای  »ما  کرد:  اظهار  غرامه  دگروال 

دره ها، قریه جات و کوه ها بیرون راندیم.

این منطقه کوهستانی که  به  تروریستان  برگشت  از  دارند  یمنی قصد  قوای 

زمانی پناهگاه تروریستان و شورشیان محسوب می شد، جلوگیری کنند.

دایر  شده  آزاد  مناطق  در  دائم  امنیتی  پوسته های  »ما  کرد:  اظهار  دگروال 

قوای  و  کرده ایم  تقویت  عساکر  افزایش  با  را  قبلی  امنیتی  پوسته های  کرده ایم، 

عکس العمل عاجل را در حالت آماده باش برای جلوگیری از حمله متقابل القاعده 

مستقر کرده ایم«.

قوای شورشی  با  مبارزه  ائتالف عرب در حال  و  یمنی  قوای  دیگر،  در جبهه 

حوثی در نزدیکی صنعا، پایتخت یمن، هستند.

کارکنان

یونیپاث قوای یمنی، القاعده را تار و مار کردند

Al Arabiya ,منابع: گلف نیوز

 Naharnetمنابع: الرشق االوسط، دیلی استار

جنرال جوزف عون، قومندان قوای مسلح لبنان، چپ، و جنرال جوزف 
ووتل، قومندان قومندانی مرکزی ایاالت متحده، در حال دادن سالم 

نظامی به قوا در جریان بازدید جنرال ووتل از لبنان در سال 2017. 
 خورد ضابط ختنیکی DANA FLAMER/اردوی ایاالت متحده

کمک رسانی بین املللی به اردوی لبنان
کارکنان یونیپاث
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 150 مشرتک  کارگروپ  عضو  که  پاکستان  بحری  قوای  کشتی  یک 

)CTF150( است، یک محموله چرس به ارزش 197 میلیون دالر را در 

فربوری 2018 در بحر عرب توقیف کرد.

به  ورود  اجازه  کسب  از  بعد   »Aslat« پاکستانی  جنگی  کشتی 

یک دهو غیرمجاز در آب های بین املللی، توانست 5 تن چرس کشف 

سنتی  بادبانی  کشتی  قسمی  دهو  کند. 

دیده  آب هــا  ایــن  در  بیشرت  که  اســت 

می شود. این توقیف رشته موفقیت های 

مخدر  ــواد  م قچاق  زمینه  در  اخیر 

چند- بحری  کــارگــروپ  ایــن  ــرای  ب را 

ملیتی تداوم بخشید.

فــربوری  ــل  اوای تا   2017 نومرب  از 

2018، هفت کشتی CTF 150 موفق به کشف مواد مخدر غیرمجاز به 

ارزش حدود 1 ملیارد دالر، به شمول حدود 1.5 تن هیروئین، شده اند.

مایل  میلیون   2 از  بیش  شامل  کارگروپ  این  عملیات  ساحه 

مربع از آب های بحر رسخ، خلیج عدن، اقیانوس هند و خلیج عامن 

آب ها  این  در  دنیا  رانی  کشتی  خطوط  مهم ترین  از  بعضی  است. 

فعالیت می کنند. 

کومودر Mal Wise از قوای بحری سلطنتی اسرتالیا و قومندان 

سابق CTF 150، عملکرد همکاران پاکستانی خود را ستود.

کومودر Wise اظهار کرد: »اقدام اخیر PNS Aslat نشان دهنده 

تخصص و دانش عملیاتی محلی قوای بحری همکار ماست که برای 

دستیابی به موفقیت رضوری است«.

در  مستقر  مــشــرتک«  بحری  »قـــوای  از  بخشی   CTF 150

منامه بحرین است.

سورون بای جینبکف، رئیس جمهوری قرقیزستان، با اشاره به بهبود 
امنیت  بهبود  برای   2018 جنوری  قــرارداد  ازبکستان  و  قرقیزستان  بین  روابط 

رسحدات مشرتک دو کشور را تصویب کرد.

دیپلومات ها این قرارداد را در اکتوبر 2017 در تاشکند، پایتخت ازبکستان 

تهیه کرده بودند. این قرارداد تقویت ثبات، امنیت رسحدی و اعتامد بین دو کشور 

را وعده می دهد. این قرارداد عالوه بر تقویت روابط رسحدی، زمینه همکاری در 

حوزه مسائل امنیت منطقوی مثل مبارزه با دهشت افگنی، قچاق مواد مخدر و 

مهاجرت غیرقانونی را فراهم می کند. 

روابط بین این دو همسایه پس از سال 2016 یعنی سال به قدرت رسیدن 

شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری کنونی ازبکستان، بهبود یافته است. تا چندی 

پیش، خط رسحدی 1,374 کیلومرتی قرقیزستان با ازبکستان، محل مناقشه بود.

پوشش  را  قرقیزستان-ازبکستان  رسحد  از  فیصد   85 حدود  جدید  قــرارداد 

کومیش  گفته  به  می ماند.  نشده  حل  متباقی  کیلومرت   324 مشکل  و  می دهد 

گرفنت  رس  از  آماده  او  متبوع  کشور  بیشکک،  در  ازبکستان  سفیر  رشیدوف، 

مذاکرات درباره اختالفات رسحدی است. هر دو کشور درباره همکاری در سطوح 

مرکزی و محلی ابراز متایل کرده اند. 

امنیتی  پوسته های  ماه  این  در  بود.   2017 سپتمرب  روابط  این  نقطه عطف 

رسحدی که پس از انحالل شوروی سابق بسته شده بود، افتتاح شد. شهروندان هر 

دو کشور می توانند فقط با ارائه پاسپورت یا آی دی کارت معترب از رسحد عبور کنند. 

منبع: قوای بحری مشرتک

حضور کارمندان 
کشتی Aslat قوای 
بحری پاکستان در 

میان محموله 5 تنی 
 CTF چرس که در قالب
150 کشف شده است.

قوای حبری مشرتک

قوای حبری پاکستان 
مانع حرکت

قچاقربان مواد خمدر
کارکنان یونیپاث

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

Knews.kg, 24.kg, Kloop.kg منابع:

همکاری قرقیزستان و 
ازبکستان در زمینه سرحدی

سلطنت بردیکیوا
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بلک   UH-60 هليكوپرتهای  جدید  ناوگان  با  اردن 

هاوک که بیشرت پیلوتان آنها زن هستند، از رسحدات 

خود محافظت می کند.

الرا الهواوشه و ایا السورانی، که هر دو در قوای 

بریدمن مرصوف  دویم  درجه  با  اردن  هوایی شاهی 

هستند، در جنوری 2018 در مراسم تحویل محموله 

قوای  تقویت  برای  هاوک  بلک  هليكوپرتهای  نهایی 

عکس العمل عاجل اردن، معرفی شدند.

پیلوت  شش  از  تن  دو  السورانی  و  الهواوشه 

مبارزه  همکاری  صندوق  حامیت  با  که  هستند  زنی 

متحده  ایاالت  در  متحده  ایاالت  دهشت افگنی  با 

تعلیم دیده اند.

آنها  می کنند.  افتخار  اردو  در  خدمت  به  »زنان 

وطن شان  از  آنها  دفاع  هستند.  خود  کشور  عاشق 

را پشت  تعلیم دشوار  آنها دوره های  است.  ستودنی 

الیزابت  دگرمن  گفته های  اینها  گذاشته اند.«  رس 

کلیپس از قوای هوایی ایاالت متحده است. 

ملک  هوایی  پایگاه  در  هاوک  بلک  مراسم  در 

مرکزی  قرارگاه  قومندان  زرقــا،  نزدیکی  در  عبدا... 

ایاالت متحده، جرنال جوزف ووتل، جاللت مآب فیصل 

لوی  قومندانان  رئیس  و  اردن  شاهزاده  الحسین  بن 

درستیز، دگرجرنال محمود فریحت حضور داشتند.

به  امکانات  و  قوا  انتقال  امکان  هليكوپرت  قوای 

دفع  و  رسحدات  از  محافظت  و  اردن  از  نقطه  هر 

وارد  سوریه  از  بخواهند  است  ممکن  که  دشمنانی 

اردن شوند را فراهم می کند.

سطح  در  متحده-اردن  ایاالت  نظامی  »همکاری 

باال و از عنارص اصلی مساعی مشرتک ما برای مبارزه 

با داعش است.« این گفته برید جرنال جابر العبادی، 

قومندان جناح ترانسپورت هوایی اردن است. 

جرنال ووتل بر حامیت ایاالت متحده از مساعی 

ضد دهشت افگنی اردن تاکید کرد.

العاده ای  فوق  همکار  سال ها  جریان  در  »اردن 

در  ما  روابط  بلوغ  نظر من،  به  است؛  بوده  ما  برای 

جرنال  را  گفته ها  این  اســت.«  مشهود  کامالً  اینجا 

ووتل در مصاحبه با CNN مطرح کرد. »اردنی ها از 

تجهیزات بسیار پیرشفته برخوردار هستند و به خوبی 

از آنها استفاده می کنند.«

زنان حدود 5 فیصد از قوای مسلح اردن را تشکیل 

افغانستان  مثل  دوردستی  مناطق  در  و  می دهند 

نقشهای مهمی را به عهده گرفته اند. 

کارکنان یونیپاث

آسوشیتد پرس

فعالیت پیلوتان زن هليكوپرت در اردن

CNN ،منابع: رویرتز، گارد ملی کلرادو

»زنان به خدمت در اردو افتخار می کنند. آنها عاشق کشور 

 خود هستند. دفاع آنها از وطن شان ستودنی است. 

آنها دوره های تعلیم دشوار را پشت رس گذاشته اند.« 

~ دگرمن قوای هوایی ایاالت متحده، الیزابت کلیپس
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ناتو قوای عراقی را تعلیم می دهد

برای جلوگیری از برگشت گروپ های دهشت افگن مثل داعش، دولت 

برای  را  مسلکی  نظامی  آکادمی های  که  است  خواسته  ناتو  از  عراق 

انکشاف مهارت های قوای عراقی دایر کند.

ینس استولتنربگ، رسمنشی ناتو، اظهار کرد که ماموریت تعلیمی در 

عراق بر مبنای توانایی های اردوهای اروپا به »پیشربد ثبات« در رشق 

میانه کمک خواهد کرد.

استولتنربگ در فربوری 2018 اظهار کرد: »ناتو در حال حارض نیز 

قوای عراقی را تعلیم می دهد. ولی ایجاد گروپ تعلیمی باعث خواهد 

منابع  از  این گروپ  تعلیمی جاری دوام دارتر شود.  اقدامات  شد که 

بهرت و پروسه پایدارتر برای همکاری هم پیامنان مستفید خواهد بود. 

ما همچنین قصد داریم به مسلکی تر شدن قوای عراقی کمک کنیم.«

عساکر  تعلیم  برای  را  سیار«  تعلیم  »گروپ های  ناتو  گذشته،  در 

عراقی در سکتورهایی مثل لوژيستيك، تداوی جراحات در میدان جنگ 

موارد،  بعضی  در  بود.  کرده  روان  کردن مبب های دست ساز  خنثی  و 

عساکر عراقی برای تعلیم به کشورهایی مثل رصبستان سفر کرده بودند.

استولتنربگ  است.  عراق  از  فراتر  ناتو  تعلیم  ماموریت  بخش 

اظهار کرد که مبارزه با افراط گرایی خشن مستلزم حضور قوای تعلیم 

دیده در منطقه است. 

رسمنشی افزود: »تجربه نشان داده است که ظرفیت سازی محلی 

یکی از بهرتین ابزارهای مبارزه با دهشت افگنی است. ناتو به تقویت 

قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. ما در این زمینه با همکاران 

خود مثل اردن و تونس همکاری می کنیم.«    منبع: ناتو

کارکنان یونیپاث

عسکر عراقی، راست، در حال یاد گرفتن شیوه کشف بمب دست ساز از مربی اسپانیایی ناتو، فبروری 2018.  
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بازسازی  بــرای  دالــر  میلیارد   2 دارد  قصد  کویت 

این  دهــد.  اختصاص  داعــش  هجوم  از  بعد  عــراق 

که  عراق  بازسازی  بین املللی  کانفرانس  در  تخصیص 

با همکاری سازمان ملل در فربوری 2018 در کویت 

برگزار شد، اعالم شد.

امیر  الصباح،  الجابر  االحمد  صباح  جاللت مآب 

داعش  که  رنجی  بر  کمک  این  اعالم خرب  با  کویت، 

و اقارب آن به عراق تحمیل کرده بودند، اشاره کرد.

امیر اظهار کرد: »ما کالن بودن ویرانی را که در 

نتیجه حضور سازمان های تروریستی در بخشهایی از 

عراق به این کشور وارد شده است، می دانیم«.

ناپذیر  جدایی  جزء  عراق  »ثبات  ــزود:  اف وی 

امنیت و ثبات دولت کویت و منطقه است.« 

و  کشور  ــا  ده ه منایندگان  کویت  اجــالس  در 

زمینه  در  راهکار  ارائــه  برای  دولتی  غیر  سازمان 

بازسازی عراق حضور یافته بودند. عالوه بر کویت، 

برای  دالر  میلیاردها  نیز  ترکیه  و  سعودی  عربستان 

بازسازی والیات جنگ زده شامل عراق به این کشور 

قرار  دالر  میلیارد   30 مجموعاً  کرد.  خواهند  اهدا 

است برای بازسازی عراق اختصاص یابد. 

خانه ها  ــازی  ــازس ب رصف  مبلغ  ــن  ای بیشرت 

اثـــر هجوم  ــر  ب ــده  دیـ آســیــب  ــای  ــداب ه ــه ت و 

شد.  خواهد  موصل  مثل  شهرهایی  به  ــش  داع

در  خانه   40,000 ملل  ســازمــان  محاسبه  طبق 

موصل تخریب شده است.

ملل،  سازمان  عمومی  رسمنشی  گوترش  آنتونیو 

عراق،  به  کشور  این  که  خدماتی  بخاطر  را  کویت 

سوریه و دیگر کشورهای جنگ زده ارائه کرده است، 

ستود. چاد، سومالیا و سودان نیز از کمک های کویت 

مستفید خواهند شد.

تشکر  کویت  دولت  »از  کرد:  اظهار  رسمنشی 

را  همسایه اش  به  خود  تعهد  دیگر  بار  که  می کنم 

خاطر  به  امیر  از  ما  همگی  گذاشت.  منایش  به 

منبع  و  صــادق  کارگزار  رابــط،  منحیث  وی  نقش 

نقاط  دیــگــر  و  منطقه  کــشــورهــای  از  حــامیــت 

جهان تشکری می کنیم.«

منابع: سازمان ملل، کویت تایمز، دویچه وله

جاللتماب امیر کویت صباح االحمد آل جابر آل 
صباح، سمت راست در کانفرنس بازسازی عراق 

با حضور رییس جمهور سابق عراق حیدر العبادی 
اشتراک می کند.   اسوشیتد پرس

کمک چند میلیارد دالری کویت برای بازسازی عراق
کارکنان یونیپاث
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بحرین پنجاهمین سالگرد تاسیس اردوی خود را با آتش بازی چند-ملیتی در منامه جشن 

گرفت. قوای عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در این مراسم حضور داشتند.

تطبیقات مشرتک بسیج »قدرت اراده« در فربوری 2018 برگزار شد. این تطبیقات را 

»قوای دفاعی بحرین« )BDF( در حضور جاللت مآب ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، 

قومندان اعلی قوای مسلح برگزار کرد.

از مهامنان شاه می توان به رئیس سابق ارکان عربستان سعودی، جرنال عبدالرحمن 

بن صالح آل بنیان، رئیس ارکان امارت دگر جرنال حمد محمد ثاتی الرمیثی و تورن جرنال 

ولید بن فالح آل ظهری، قومندان قوای مشرتک سپر شبه جزیره اشاره کرد.

ملک حمد در حین نظارت باالی مترین های دقیق قوا، مسلکی گرایی و روحیه عالی 

آنها را ستود و از آنها خواست که به مبارزه با دهشت افگنی ادامه دهند.

شاه اظهار کرد: »معضالت پیش روی منطقه آماده سازی رده ها و حفظ آمادگی را 

رضوری ساخته است«.

قوای مسلح  اعلی  قومندان  معاون  و  بحرین  ولیعهد  خلیفه،  آل  بن حمد  سلامن 

این کشور، به همراه دیگر اعضای فامیل شاهی و تنی چند از مقامات بحرین در این 

تطبیقات حضور داشت.

در این مراسم، برید جرنال شیخ نارص بن حمد آل خلیفه، قومندان گارد شاهی، یک 

دستگاه موتر نظامی را که در سال 1985 مورد استفاده BDF بود، به شاه هدیه کرد.

شاه به پدر خود، مرحوم شیخ عیسی بن سلامن آل خلیفه، به دلیل بنیان نهادن 

BDF و سعی برای پیرشفت بحرین ادای احرتام کرد.

قانون  مجری  نهادهای  در  گرفته  صورت  اصالحات 
دادن  مثر  حال  در  شد،  رشوع   2017 اپریل  از  که  ازبکستان 

وزارت  در  تازگی  به  که  بین املللی«  همکاری  »اداره  است. 

بین  همکاری  گروپ های  است،  شده  ایجاد  ازبکستان  داخله 

دیگر  کشورهای  و  تاجیکستان  قزاقستان،  پولیس  با  را  سازمانی 

تشکیل داده است.

کــرد:  اظــهــار  اداره  رئیس  قیاسوف،  شــاهــرخ  ــروال  دگـ

»نتایج چشمگیر است«. 

او اشاره کرد که در یک مورد همکاری نزدیک بین نهادهای 

به توقیف مجرمی شد  ازبکستان و قزاقستان منجر  اجرایی در 

که اعضای یک فامیل را در والیت رشقی اندیجان ازبکستان به 

قتل رسانده بود.

اجرایی  نهادهای  بین  معلومات  تبادل  و  گسرتده  همکاری 

افراط گرایی مذهبی،  با  نیز زمینه مبارزه  ازبکستان و قزاقستان 

میانه  آسیای  در  مخدر  مــواد  قچاق  و  غیرقانونی  مهاجرت 

را فراهم می کند.

در  تاجیکستان  و  ازبکستان  در  حارانوال  لوی  دفرتهای 

فربوری 2018 برای محافظت از حقوق و آزادی های شهروندان 

دو کشور و کمک رسانی دوجانبه در حوزه مبارزه با جرایم، به 

خصوص در امتداد رسحدات، قرارداد همکاری امضا کردند.

دگروال قیاسوف تاکید کرد که ازبکستان قصد دارد گروپ های 

همکاری اجرایی مشابهی با قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان و 

روابط  تقویت  پی  در  ازبکستان  در ضمن،  کند.  ایجاد  بالروس 

با افغانستان، پاکستان و ترکیه در زمینه مبارزه با جرایم است.

قیاسوف اظهار کرد: »ما تعدادی از کشورها –مثل کوریای 

است  قرار  کرده ایم.  شناسایی  را  ارساییل–  و  جاپان  جنوبی، 

با فعالیت های پولیسی و  گروپ کارشناسان ما برای آشنا شدن 

نوآوری های مربوط به اجرای قانون به این کشورها اعزام شود«.

وزارت داخله ازبکستان همکاری با موسسات خارجی تعلیم 

و تقویت پولیس را رشوع کرده است. آکادمی و موسسه اطفائیه 

قرارداد  چین  و  روسیه  قزاقستان،  دانشگاه های  با  ازبکستان 

تعلیمی امضا کرده است.

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

Gazeta.uz, Ahnor.uz, Narodnoe Slovoمنابع:

همکاری پولیس 
ازبکستان با همکاران 

چند-ملیتی

WAM، News of Bahrain-منابع: الرشق االوسط، خربگزاری امارات

~ جاللت مآب 

حمد بن عیسی آل 

خلیفه، شاه بحرین

قوای حبرینی پنجاهمین سالگرد 
تاسیس اردو را جشن گرفتند

»همواره پناه مردم 

و حافظ نیکی 

و صلح خواهد 

ماند.«
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و  ازبکستان  نظامی  ارشد  مقامات 

رئیس جمهوری  غنی،  ارشف  با  قزاقستان 

تقویت  ــاره  دربـ و  دیــدار  افغانستان 

زمینه  در  کــشــورهــا  بــیــن  هــمــکــاری 

مواد  قچاق  و  دهشت افگنی  با  مبارزه 

مخدر گفتگو کردند.

مشارکت پاکستان برای حل مشکل جنگ در افغانستان حیاتی ارزیابی شد.

ناتو در ماه فربوری در گفتگو  ایاالت متحده در  بیلی هاچیسون، سفیر  کی 

شایسته  قوای  به  شدن  تبدیل  فرصت  از  »پاکستان  کرد:  اعالم  خربنگاران  با 

برخوردار است«. 

مقامات دفاعی از این فرصت برای بازدید از قوای خاص افغانستان و »اداره 

عملیات  قرارگاه  حامی  و  برگزیده  هوایی  واحد  که  افغانستان«  خاص  ماموریت 

خاص اردوی ملی افغانستان است، بهره گرفتند.

در  میانه  آسیای  کشورهای  و  پاکستان  افغانستان،  دفاعی  ارشد  مقامات 
از سرتاتیژی جنوب  رومنایی  و  منطقه  امنیتی  مسائل  بررسی  برای   2018 فربوری 

آسیا در کانفرانس ساالنه مقامات دفاعی آسیای میانه و جنوب آسیا )CASA( که 

برگزار  متحده  ایاالت  مرکزی  قومندانی  قومندان  مدیریت جرنال جوزف ووتل،  با 

شد، گرد هم آمدند.

پیرشفت  و  افغانستان  ثبات  گذاشنت وضعیت  منایش  به  برای   CENTCOM

قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان )ANDSF(، کانفرانس امسال را با همکاری 

جرنال محمد رشیف یفتالی، رئیس ارکان اردو افغانستان، در این کشور برگزار کرد. 

همسایگان  همه  همکاری  رضورت  و  آسیا  جنوب  سرتاتیژی  به  ووتل  جرنال 

افغانستان برای بهبود وضعیت امنیت و ثبات، به خصوص در بخش های امنیت 

رسحدی و مبارزه با قچاق مواد مخدر اشاره کرد.

جرنال اردوی ایاالت متحده جان نیکولسون، قومندان »گروپ ماموریت قاطع« 

و جرنال یفتلی به نتایج ANDSF طی سال گذشته از جمله کمپاین نظامی مبارزه 

با سازمان های افراط گرای خشن، به خصوص داعش-خراسان، اشاره کردند. 

کارکنان یونیپاث

قومندانان اعلی افغانستان، 
پاکستان، آسیای میانه و 

ایاالت متحده در کانفرانس 
منطقوی مسئوالن دفاعی در 

کابل افغانستان شرکت کردند.
/DANA FLAMER خورد ضابط ارکان

اردوی قوای هوایی ایاالت متحده

منابع: صدای امریکا، آسوشیتد پرس، اردوی ایاالت متحده 
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قزاقستان و قرقیزستان پس از مذاکره درباره تقویت همکاری 

تجارتی و نظامی، فصل جدیدی از روابط خود را آغاز کردند.

این دو همسایه نقشه راه همکاری خود را در دسمرب 2017 

مدیریت  گمرکات،  خارجی،  تجارت  بشمول  که  کردند  امضا 

با جرایم، ترانسپورت و دیگر ساحات همکاری  مالیه، مبارزه 

است. با این قرارداد کنرتول های رسحدی سختگیرانه که منجر 

به ایجاد صفهای طوالنی و ازدحام شده بود، برچیده شد. 

در جریان دیدار رسمی رهربان دو کشور، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، تاکید 

کرد که هیچ یک از کشورها مشکل حل نشده ندارند. به گفته نظربایف، قزاقستان یکی از رشکا و 

رسمایه گذاران اصلی قرقیزستان است و بیشرت از 700 کمپنی قرقیزستانی در قزاقستان فعالیت می کنند.

پوسته  یک  از  بازدید  جریان  در  قرقیزستان،  برگزیده  تازه  رئیس جمهوری  جینبکف،  سورونبای 

امنیتی در رسحد قزاقستان-قرقیزستان در فربوری 2018، دستور رفتار دوستانه با مردم را به قوای 

رسحدی داد و باالی اهمیت روابط برادرانه بین دو کشور تاکید کرد.

در ضمن، وزیران دفاع قزاقستان و قرقیزستان در فربوری 2018 درباره همکاری نظامی و تخنیکی 

وزارت رشایط  برای  هليكوپرتهای چند-منظوره  تامین  پیشنهاد  قزاقستان  مثل،  کردند. طور  مذاکره 

عاجل قرقیزستان را ارائه کرد.

قزاقستان نیز خواستار همکاری در زمینه استفاده مشرتک از ستالیت های مخابراتی برای شناسایی 

و رسیدگی به بالیای طبیعی و دیگر رشایط عاجلی در قرقیزستان شد. ستالیت های قزاقستان به ارائه 

خدمات مخابراتی و رادیو-تلویزیونی در آسیای میانه می پردازند.

متحده  ــاالت  ای مشرتک  خــاص  قــوای  عساکر 
)QJSF( در جنوری 2018 در دوره تعلیمی استفاده 

از توپچی و قوای هوایی در ماموریت های مبارزه با 

دشمنان قدرمتند رشکت کردند.

سیزده افرس و عسکر وظیفه QJSF به همراه 

در  متحده  ایاالت  اردوی   75 میدانی  توپچی  لوای 

آتش«  پشتیبانی  موضوعی  دانــش  »تبادل  دوره 

تعلیم  روز  سه  بشمول  دوره  این  کردند.  اشرتاک 

بود  واقعی  مهامت  با  تعلیم  نوبت  یک  و  نظری 

از کورس پیرشفته توپچی میدانی قوای  که بخشی 

زمینی امیر قطر محسوب می شود.

روز اول به بررسی امتیازات و معایب استفاده 

از توپچی، راکت و پشتیبانی هوایی در عملیات قوای 

خاص اختصاص داشت. یکی از امتیازات این است 

که پشتیبانی با آتش امکان درگیری با قوای پرتعداد 

را برای گروپ های جنگی کوچک فراهم می کند. 

روزهای دو و سه به نقشه خوانی، هدف گیری 

و تنظیم آتش اختصاص داشت. مربیان لوای توپچی 

دادن  تعلیم  برای  عملی  مترین های  از   75 میدانی 

مسلکی  عالی  سطح  شدن.  مستفید  هرنجویان  به 

تحسین  تعلیمی  مطالب  از  آنها  درک  و  گرایی 

از  پروگرام  اشــرتاک  با  نظری  تعلیم  بود.  برانگیز 

پیش تعیین شده انداخت ختم شد. در این پروگرام 

توپچی  نربدهای  قومندانی  تصدیق  قطری  عساکر 

میدانی دریافت کردند.

تعلیمی  دوره هـــــای  دارد  قــصــد   QJSP

همکاران  کمک  به  را  هوایی  حامیت  مخصوص 

امریکایی برگزار کند.

 75 میدانی  توپچی  لــوای  مــدت،  همین  در 

پروگرام تبادل مشابهی را با قوای اردنی و عامنی در 

کشورهای آنها برگزار کرد.  

کارکنان یونیپاث

سلطنت بردیکیوا

قزاقستان، قرقیزستان 
بهبود روابط

kg, Kapital.kz, Informburo.kz, K-news.kg, bnews.kz.24منابع: 

نورسلطان نظربایف، 
رئیس جمهوری قزاقستان، 

و سورون بای جینبکف، 
رئیس جمهوری قرقیزستان، 
در دسمبر 2017 در آستانه 

قزاقستان دیدار کردند.
رویرتز

ارائه تعلیم توپچی 

به قوای خاص قطر

منبع: لوای توپچی میدانی 75
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قوای نظامی عامن و ایاالت متحده حمله شبیه سازی شده به ساحل جنوبی عامن 

از مجموعه تطبیقات مشرتک  این حمله بخشی  را در جنوری 2018 اجرا کردند. 

بین دو کشور است.

قالب  در  هفته  سه  مدت  به  را  عساکر   Inferno Creek 18 تطبیقات 

جزوتام های کشف، انجیرنی، پیاده و گروپ های راکت انداز مشغول کرد. قوای لوای 

11 عامن، اردو شاهی عامن و تیم محاربوی لوای 2 ایاالت متحده، فرقه زره دار 1 

در این مترین اشرتاک کردند.

 Inferno« :دگر من، جاناتان گنج، قومندان کارگروپ ایاالت متحده؛ اظهار کرد

Creek 2018 امکان رفع نقایص و ایجاد رابطه در رشق میانه و تقویت در سطح 

تولی و تکتیکی را برای ایاالت متحده و عامن فراهم می کند«.

اوج این تطبیقات مشرتک، حمله قوای عامن-ایاالت متحده به مجموعه دشمن 

بنگلور  اژدرهای  از  استفاده  با  را  دفاعی  مانع  کشور  دو  نظامی  انجینیران  بود. 

تا  پاکسازی موانع در میدان نربد– در هم شکستند  انفجاری مخصوص  –نل های 

جزوتام های پیاده بتوانند در آن قسمت حرکت کنند.

ترصف  پی  در  که  را   T-72 شده  شبیه سازی  تانک  عامن  جی  پی  آر  گروپ 

مجموعه بود، از کار انداخت. قوماندان دلگی اردوی ایاالت متحده یاکوب کهلر 

آشکار  تفاوت های  وجود  با  همکاری  تضمین  برای  اردو  دو  هر  که  کرد  اظهار 

متحمل زحمت شدند.

جهت  همین  به  بود.  بجا  واقعاً  جزوتام ها  همه  بین  »همکاری  افزود:  وی 

بین  ارتباط  ایجاد  در  خود  تسلط  و  ماموریت  اجرای  در  خود  توانایی  می توانید 

جزوتام ها را بسنجید«.

این  از  منونه  کالن ترین   Inferno Creek 2018 که  کرد  اظهار  گنج  دگرمن 

با  آینده  سال های  در  تطبیقات  این  که  کرد  متایل  ابزار  و  است  ساالنه  تطبیقات 

گسرتدگی بیشرت اجرا شود.   منبع: وزارت دفاع ایاالت متحده

کارکنان یونیپاث

تعلیم مشرتک اردو عمان و قوای ایاالت متحده

تعلیم عساکر عمانی و امریکایی در 
.Inferno Creek 18 جریان تطبیقات
خورد ضابط ارکان جنیفر میلنز/اردوی ایاالت متحده
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