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به دعوت قومندانی مرکزی ایاالت  بنا
متحده، با افتخار این �رب یونیپاث، با موضوع 

همکاری ها و حفظ صلح، دو موضوعی که 

پادشاهی هاشمی اردن به شدت به آنها توجه 

مین�ید، را معرفی می کنم.

در بخش همکاری های منطقوی و 

بین املللی برای مقابله با تروریزم، مانورهای 

نظامی چندملیتی و عملیات بین املللی حافظ 

صلح در نقاطی مثل افغانستان، قوای مسلح اردن پیشگام بوده اند. 

ما از دیرباز با دوستان امریکایی خود همکاری کرده ایم و این روابط 

عمیق سیاسی و نظامی برای دو طرف موثر بوده است.

ایاالت متحده دارای تکنالوجی  های پیرشفته دیجیتل و نیز قوای 

برخوردار از روحیه برادری و دوستی که در عرصه مبارزه با داعش و 

جنگهای شهری تجربه ارزشمندی دارند، میباشد. در مقابل، ما شناخت 

عمیقی از حقوق اسالمی را که سالحی کارآمد در مقابل ایدئولوجی 

افراطی است، در اختیار همکاران خود قرار می دهیم. 

طبق اعالن لوی درستیز، عالی جناب شاه عبدا... (دوم) بن 

آل حسین، اردن �ادی از ارزش ها و سنت های واقعی اسالم 

است؛ ارزش ها و سنت هایی که افراط گرایان آنها را برای پیشربد 

تروریزم تحریف کرده اند.

از طریق رویدادهای تعلیمی مثل مامور ساالنه «شیر در کمین»، 

قوای هر دو کشور در کنار یکدیگر به ¨رین جنگهای متعارف و 

غیرمتعارف برای رفع مشکالت امنیتی در خاورمیانه می پردازند. 

در بخش کنرتول جرم بدون مرز تروریزم، اردن می داند که این 

آفت بدون همکاری بین املللی ریشه کن نخواهد شد. افراط گرایی 

خشونت آمیز را �ی توان رصفاً یک مشکل محلی در کشورهایی مثل 

اردن، عراق و سوریه محسوب �ود.

گروپ های تروریستی به دروغ پراکنی از طریق ارائه تفسیرهای 

مخدوش از قرآن با هدف کشاندن جوانان به مناطق جنگی وابستگی 

شدیدی دارند. بنابراین، موفقیت مبارزه با تروریزم کامالً به افشای 

این دروغ ها و امن ساخí جوانان در مقابل ایدئولوجی افراط بستگی 

دارد. رصفاً یک کشور �ی تواند بار ایفای این وظیفه را به دوش بکشد. 

در این عرصه کوشش مشرتک و وحدت کالم رضور است.

با این که شکست نظامی تروریزم قطعی شده است، و 

تروریست ها از بیشرت شهرهایی که زمانی در اشغال آنها بود خارج 

شده اند، ما همچنان با چالش کالنی به نام جریان های همسو و 

مروج این ایدئولوجی  روبرو هستیم. تروریست ها از 

خود بیوه ها و اطفالی را باقی گذاشته اند. این زنان و 

اطفال تحت شستشوی مغزی قرار گرفته اند و شاهد 

ارتکاب جنایات هولناکی در محالت خود بوده اند. 

اگر موسسات دولتی برای بازپروری و هم آمیزی اینها 

اقدام نکنند، آنها صلح و امنیت را با چالش بزرگی 

مواجه خواهند ساخت.

حامیان مالی سازمان های تروریستی نیز باید 

تحت نظارت قرار بگیرند و حساب های بانکی مربوط به تروریزم و 

فعالیت رشکت های حامی فعالیت های تروریستی باید مسدود گردند. 

این اقدامات نیازمند همکاری بین املللی واقعی و تبادل معلومات و 

ه�هنگی در همه سطوح است. 

قوای مسلح اردن و همکاران آن باید با صدای واحد مروج تحمل 

پزیری و همزیستی مساملت آمیز و نفی کننده خشونت و محرومیت 

باشند. از این رو، ریاست هدایت اخالقی قوای مسلح اردن اقدام به 

ایجاد بخش مخصوص ارتباطات اسرتاتژیک با هدف نظارت بر و تحلیل 

تبلیغات تروریستی و ارائه رشح درست وقایع به مردم اردن، اعراب و 

جامعه بین املللی در مقابل تبلیغات دروغین و نیز ترویج اصول متین 

و انسانی اسالم در بین مردم کرده است.

اردوی اردن از طریق همکاری و ه�هنگی با دیگر وزارت خانه ها، 

گروپ های مدنی، سازمان های بین املللی و قوای همسو که با آنها به 

تبادل تجربه می پردازیم، با تروریزم مبارزه �وده است. مثالً، در نومرب 

2018، قومندانان عراقی در ع�ن در نشستی حضور به هم رساندند 

که درین نشست به انتقال تجربیات به دست آمده از بهرتین روشهای 

به کار گرفته شده در عملیات آزادسازی علیه داعش که آفت جان 

مردم در برخی از نقاط در ش�ل و غرب عراق شده بود پرداختند. 

قومندانان عراقی باالی عنرص حیاتی اسرتاتژی خود تاکید کردند: 

جلب ح�یت و همدلی قوای غیرنظامی برای کسب معلومات در 

جبهه جنگ با داعش، به اندازه مبارزه نظامی با تروریزم اهمیت دارد. 

می خواهم از همه دوستان نظامی و همکارانی که تکتیک ها، 

تخصص و تکنالوجی  خود را برای رسیدن به هدف مشرتک ایجاد 

صلح و امنیت در خاورمیانه و دنیا با اردن به اشرتاک گذاشتند، 

تقدیر و تشکر کنم.

برید جªال متقاعد عودا شدیفات

مدیر اسبق هیات رسانه و هدایت اخالقی، قوای مسلح اردن
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 محافظت پاکستان
از دریاها

این دریا از دیرباز عرصه تقابل بوده است. سطح ظاهراً آرام آن بهراحتی 

تسلیم موجهای خروشان می شود و بادهای شدید در آن به رسعت به 

طوفانهای مخرب تبدیل می شود. دریا چند لحظه آرام می گیرد و بعداً 

ند سواحل گسرتده ای را درگیر  سونامی ناشی از زلزله زیرآبی قد̈ر

خشمی بی امان می کند.

در قسمت فعالیت انسانی در دریا، تجارت قانونی دوشادوش قاچاق 

غیرقانونی در جریان است.

این وضعیت این روزها جلوه بارزتری دارد. اقتصاد جهانی متکی بر 

تجارت بین املللی است که 85 فیصد آن از طریق دریاها صورت می گیرد. 

تهدیدات پیش روی نظم اقتصادی-اجت�عی جهانی رصفاً (ه�نند 

گذشته) از دزدی دریایی نشأت �ی گیرد بلکه ماهیت آن امروزه چنان 

متنوع است که بسیاری از تحلیلگران لقب «کالنرتین صحنه جرم دنیا» را 

به اقیانوس ها داده اند.

گسرتدگی اقیانوسهای به هم پیوسته، در کنار چالش های اجرایی و 

قضایی مربوطه، محیطی جذاب برای فعالیت های پنهانی و به اصطالح 

دور از دید گروپ های جرایم سازمان یافته فراهم کرده است. استفاده از 

کشتی های گمنام برای انجام فعالیت های غیرقانونی مشکالت مربوط به 

ردیابی و اجرای قانون توسط پولیس را پیچیده ساخته است.

توقیف و تالشی کشتی های تجارتی، اگر رصفاً بر بنیاد مشکوک بودن 

به فعالیت مجرمانه صورت بگیرد، روند تجارت جهانی را دچار اختالل 

شدید می کند. در دریای عربستان، کشتی های بادبانی که به طور گسرتده 

برای تجارت ساحلی قانونی فعالیت می کنند، به حمل کاالی قاچاق نیز 

می پردازند. کشتی های ساخته شده برای ماهیگیری، فعالیتی که معیشت 

حدود 12 فیصد مردم دنیا به آن وابسته است، در فعالیت های غیرقانونی 

گوناگونی مثل دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر اشرتاک می کنند.

همکاری بحری با کشورهای 

دوست ضامن تقویت امنیت 

اقیانوس هند و دریای عربستان است
 دریادار (متقاعد) پرویز اصغر، قوای بحری پاکستان 

 تصاویر ذریعه آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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کشتی قوای بحری پاکستان، به نام Aslat، در حال 
فیر)انداخت( به هدف در جریان عمان Aslat .19 برای 

محافظت از دریاها و مقابله با دزدان بحری، تروریست ها و 
دیگر مجرمین با کارگروپ های چند-ملیتی همکاری می کند. 
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{بگذاری در USS Cole، در سال 2000، در حالی که در لنگرگاه عدن یمن 

متوقف بود، و نیز حمله به تانکر تیل MV Lindberg، در سال 2002، که دور از 

ساحل یمن حرکت می کرد، هر دو به وسیله قایقهای پارویی حامل مواد انفجاری 

صورت گرفت. این حمالت هیوالی تروریزم بحری را به صحنه آورد.

کشورها با تقویت امکانات امنیت بحری از طریق کوشش های شخصی و 

گروپی به این حمالت عکس العمل نشان دادند. تصویب «آیین نامه بین املللی 

امنیت کشتی و بندر» در دسمرب 2002، در قالب اصالحیه «کنوانسیون 1974 

امنیت زندگی در دریا» باعث معرفی الزامات امنیتی و رهنمودهای اجرایی در 

کشورهای امضاکننده، تاسیسات بندری و رشکتهای کشتی رانی شد.

البته، بدون شک یکی از راه های مطمنئ برای مقابله موثر با تهدیدات 

برهم زننده نظم دریا، اقدام مشرتک با رویکرد همکارانه است.

دزدی دریایی سومالیا در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند به میزان 

چشمگیری با همگرایی کشتی های جنگی 29 کشور مهار شده است. «سپر 

اقیانوسی عملیات ناتو» یا «کارگروپ  مشرتک» با فعالیت مستقل یا همکاری با 

«عملیات آتاالنتای اتحادیه اروپا»، هدف مشرتکی را تعقیب می کنند.

ابتکارات منطقوی مثل «منشور اخالقی جیبوتی» سازمان بین املللی 

دریانوردی نیز در این عرصه نقش موثری داشته است. اصالحیه 2017 جده باعث 

گسرتش دامنه همکاری برای مقابله با همه فعالیت های غیرقانونی در دریا، و نی 

فقط دزدی دریایی، شد.

با توجه به این که امنیت بحری در صورت نبودن اقدامات موثر به رساب 

تبدیل خواهد شد، قوای بحری جمهوری سنگاپور در سال 2009 دست به اقدامی 

اساسی برای راه اندازی «مرکز ادغام معلومات» در پایگاه بحری «چانگی» زد. این 

مرکز منطقوی تا کنون بیشرت از 71 مرکز عملیات از 38 کشور را به هم متصل 

کرده است و 16 مامور رابط بین املللی در آن فعالیت می کنند.

یکی دیگر از ابتکارات چشمگیر منطقوی، «سمپوزیم بحری اقیانوس 

هند» (IONS) بود. IONS که به تقلید از «سمپوزیم بحری اقیانوس آرام 

غربی» راه اندازی شد، ضمن جذب کشورهای ساحلی اقیانوس هند، پذیرای 

کشورهای فرا-منطقوی دارای منافع در منطقه نیز بوده است. «جلسه رسان» 

که بخش اساسی هر سمپوزیم دوساالنه است، زمینه تبادل نظر و مطرح شدن 

عکس العمل های ه�هنگ در باالترین سطح بحری را فراهم می کند. 

هدف اصلی این نشست ایجاد و اجرایی کردن پروگرامی مشرتک برای مقابله 

با چالش های فراوان امنیت بحری در منطقه است.

با تغییر نام «قومندانی ایاالت متحده-اوقیانوس آرام» به «قومندانی هند- 

اوقیانوس آرام» در سال 2018، منافع ایاالت متحده در منطقه به طور کلی، و 

IONS به طور خاص، رو به افزایش است.

روابط پاکستان-ایاالت متحده در سالهای گذشته فراز و نشیب بسیاری داشته 

است ولی دریا یکی از نقاط مشرتک منافع این دو کشور است. در واقع، مانور 

بحری «سازمان پی�ن مرکزی» (CENTO) در آبهای پاکستان در نومرب 1963 

زمینه ساز ورود قوای بحری ایاالت متحده به اقیانوس هند شد.

 USS بعد از آن، در آگوست 1964 سه کشتی نوساز ا¨ی با نامهای

Enterprise ،Long Beach و Bainbridge در جریان سفر بی سابقه و بدون 

تیل انداخí در اطراف دنیا که با هدف �ایش کارآمدی پیرشان ا¨ی صورت 

می گرفت، در بندر کراچی توقف کردند.

رفت و آمد کشتی های جنگی قوای بحری ایاالت متحده در ش�ل دریای 

عربستان به صحنه ای عادی تبدیل شده است. حضور در بندر کراچی زمینه 

مانورهای عبور یا مجموعه مانورهای دوجانبه با نام Inspired Siren را فراهم 

کرد. در یکی از آخرین مانورهای 1995 یکی از کشتی های جنگی ایاالت متحده 

به وسیله هلیکوپرت باالی کشتی و کادر تعلیم دیده کشتی، مفهوم سوار شدن، 

تالشی و توقیف کشتی را با موفقیت به �ایش گذاشت. این روند به قوای بحری 

پاکستان کمک کرد تا روند های خود در عرصه عملیات جستجو در دریا را به 

روش امن و موثر اصالح کند.

در واقع، در پی حمله به افغانستان با جواز سازمان ملل و تشکیل «کارگروپ  

مشرتک 150»، تشویش قوای بحری پاکستان در عرصه ارائه خدمات و همکاری 

در ماموریت های این کارگروپ  از بین رفت. قوای بحری پاکستان 11 بار (که 

از نظر تعداد بی سابقه بود) قومندانی این قوا را که بخشی از پر ازدحام ترین 

خطوط بحری جزو محدوده عملیات آن بود، به عهده گرفت.

بعد از تشکیل کارگروپ  مشرتک دیگری به نام CTF 151 در جنوری 2009 
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برای مقابله مخصوص با دزدی دریایی، قوای بحری پاکستان عاجل 

به آن پیوست و هشت بار قومندانی آن را به عهده گرفت. تجربه ای 

که قوای بحری پاکستان با اشرتاک در این کارگروپ ها به دست آورد، 

آن را قادر به ایفای وظایف بین املللی از طریق «گزمه های امنیت 

بحری منطقوی» ساخت.

قوای بحری پاکستان با مجموعه ای از مانورهای دوساالنه به نام 

ع�ن (صلح)، که نخستین بار در اوایل 2007 اجرا شد، نام خود را به 

حیث قوای همیشگی مطرح کرد. ششمین مانور از این مجموعه که 

در فربوری 2019 اجرا شد و راپور آن در این �رب از یونیپاث ارائه شده 

است، 45 کشور را در عرصه مشرتک تعقیب صلح در دریا گرد هم آورد.

دیدن �ایندگان کشورهای متفاوت که برای حضور در نشست ها، 

جلسات، مه�نی های شام و �ایشگاه های فرهنگی بین املللی از 

اختالفات سیاسی رصف نظر می کنند و �ادی از روحیه یک ناوگان 

بین املللی فعال در دریا هستند، همواره امیدبخش است.

هلیکوپتر قوای بحری پاکستان در حال فرود آمدن در 
جریان مانور بحری عمان-19. نمایش قوای بحری 

ایاالت متحده در 1995 باعث شد که قوای پاکستانی 
روش استفاده از هلیکوپتر باالی کشتی برای 

جستجو و نجات در دریا را تمرین کنند. 

چالش های غیرمعمول در دریا با گذشت سالها افزایش یافته و 

معموالً در مناطق دارای کمرتین توان مقاومت رخ داده است. در 

صحنه ای به گسرتدگی دریا، چالش های موجود که ماهیتی فراملی 

دارند، چنان پیچیده است که محدودیت های قوای بحری یا دیگر 

نهادهای قانونی بحری را به میدان امتحان می کشاند. نظارت، 

هشیاری، گزمه های بحری، جمع آوری معلومات استخباراتی و تبادل 

معلومات همگی از آن دست ماموریت های بحری هستند که مهار 

کردن آفت بی ثباتی بحری مستلزم اجرای ه�هنگ آنهاست.

گفته شده است که اختالفات زمینی باعث وحدت بحری است. 

اگر خواستار تحقق هدف جهانی آزادی دریانوردی، به قیمت 

محرومیت از اهداف دیگر، باشیم، این وحدت رضوری می شود. 

Pacem in Maribus— صلح در دریا — رصف در صورتی محقق 

می شود که همه کشورهای مسئول ساحلی دست در دست هم برای 

تعقیب این هدف مشرتک کوشش کنند.  



10

آسیای میانه
حل اختالف 

مدیران استخبارات نظامی درباره فرصت های 
ایجاد ثبات در افغانستان تبادل نظر نمودند

آسیای میانه
در

کارکنان یونیپاث

تصاویر ذریعه قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

تصاویر یونیپاث
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کشورهای آسیای میانه و ایاالت متحده در فربوری 

2019 برای بررسی تهدیدات امنیتی مشرتک در 

چهارمین نشست ساالنه مدیران استخبارات نظامی آسیای میانه و جنوب آسیا که 

به میزبانی قومندانی مرکزی ایاالت متحده برگزار می شود، گرد هم آمدند.

این نشست سه-روزه که در تامپا، فلوریدا، ایاالت متحده برگزار می شود، 

میزبان کارشناسان امنیتی و مقامات نظامی افغانستان، قزاقستان، 

قرقیزستان تاجیکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و ایاالت 

متحده بود. رویداد امسال باالی موضوع حل اختالف 

در افغانستان متمرکز بود. سخâانی ها و بحثها به 

کوشش های جاری در عرصه بهبود امنیت در 

افغانستان اختصاص داشت.

«اشرتاک و حضور در این نشست ها 

مهم است چون امکان تبادل معلومات 

درباره تهدیدات از مفکوره ما و آشنایی با 

مفکوره های دیگران فراهم می شود.» این 

گفته دگرجâال هالل الدین هالل، معین 

استخبارات وزارت دفاع افغانستان در 

مصاحبه با یونیپاث است.

جغرافیای افغانستان، که بین آسیای 

میانه و جنوبی، قرار گرفته است، آن را 

از نظر اسرتاتژیکی برای همسایگانش 

ارزشمند ساخته است. یکی از مباحث مهم، 

ارتباط بین تروریست ها و دیگر گروپ های 

خالفکار، مثل قاچاقربان مواد مخدر، بود که 

بر بنیاد منافع مشرتک با یکدیگر همکاری 

می کنند. گروپ های خالفکار سازمان یافته 

شبکوی از زیربنا ها و امکانات ترانسپورتی 

را برای جابجایی مواد مخدر بین رسحدات و 

پر کردن خزانه تروریست ها فراهم می کند. 

بطورمثال طالبان به کشت کوکنار در 

افغانستان می پردازد. 

«تبادل معلومات درباره این مسیرها، به 

پروسه مبارزه با تروریزم کمک می کند و ما 

می توانیم با قاچاقربان مواد مخدر نیز مبارزه کنیم.» این گفته دگرجâالهالل است.

جâال جوزف ووتل، قومندان وقت قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

(CENTCOM)، اهداف اسرتاتژی   ایاالت متحده در جنوب آسیا در افغانستان 

و در عرصه رسیدن به توافق با طالبان از طریق مذاکره و ترکیبی از فشار 

نظامی، سیاسی، اجت�عی و منطقوی را ترشیح کرد.

ح�یت بین املللی و منطقوی برای رسیدن به صلح در افغانستان رضوری 

است. این نظر دگرجâال هالل است. او به یونیپاث گفت: تهدید 

تروریستی منحرص به افغانستان نیست. اگر کشورهای 

منطقه ح�یت و کمک موردرضورت برای تسهیل 

پروسه صلح در افغانستان را ارائه نکنند، مردم 

آن کشورها و زندگی آنها قطعاً دچار تغییراتی 

خواهد شد. تداوم ح�یت کشورهای منطقه از 

پروسه صلح بسیار مهم است.»

همچنان، رویا رح�نی، سفیر افغانستان 

در ایاالت متحده منحیث سخâان در این 

نشست حضور داشت.

رح�نی اظهار کرد: «من امیدوار به رسیدن 

به صلح هستم. در این عرصه قطعاً مشکالت 

بسیاری وجود دارد ولی ریل در حال حرکت به 

طرف صلح است». او اشاره کرد که دو تغییر 

اجت�عی زمینه ساز خروج افغانستان از جنگ 

خواهد شد: گسرتش دموکراسی در این کشور و 

تقویت توانایی های قوای مسلح.

سفیر افزود: «نشانه های امید برای نسل 

جدید افغانستان �ایان شده است.» «انتقاد 

جوانان از دولت و مطالبات مربوط به عملکرد 

بهرتاز دولت، مایه خوشحالی من است. این 

معیاری برای سنجش کیفیت مسیر پیموده شده 

است. شهروندان ما خواستار دموکراسی هستند. 

آنها از ما انتظار جواب گویی دارند.»

او درباره نشانه های فراوان پیرشفت در 

کشور، مثل اصالحات قضایی و پیرشفت های 

بخش تعلیم، صحت و دموکراسی سخâانی کرد. 

»تهدید تروریستی منحصر 
به افغانستان نیست. اگر 
کشورهای منطقه حمایت 

و کمک موردضرورت برای 
تسهیل پروسه صلح در 

افغانستان را ارائه نکنند، 
مردم آن کشورها قطعاً 

 دستخوش تغییراتی
خواهد شد.«

دگرجنرال هالل الدین هالل
معین وزارت دفاع در امور استخبارات

رهربان



زمان صدور بیانیه استقالل ازبیکستان تا امروز، سیاست خارجی 
این کشور بر اصول صلح، همکاری و احترام متقابل متمرکز بوده 
است. ازبیکستان از اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و حل 

مسالمت آمیز اختالفات با روش های سیاسی حمایت می کند.
یکی از اولویت های سیایت خارجی ازبیکستان، تقویت روابط سودمند 
دوستانه و دوجانبه با کشورهای همسایه و دیگر شرکای استراتژیک است. 

روابط ازبیکستان و افغانستان به سطح کاماًل جدیدی رسیده است که 
نشانه های آن را می توان در تقویت همکاری های بخش پالیسی، دیپلماسی، 
تجارت، اقتصاد، ترانسپورت، ارتباطات، فرهنگ، امور بشر دوستانه و دیگر 

بخش ها مشاهده کرد.
این روند باعث شده است که سطح کیفی روابط دوجانبه ما به 

همکاری های عالی و مبتنی بر منافع ملی ازبیکستان و افغانستان و اهداف 
امنیت و انکشاف منطقوی در آسیای میانه و جنوب آسیا ارتقا پیدا کند.

تغییر نظر درباره جایگاه افغانستان -نی به حیث عامل مشکالت، 
تهدیدات و چالش های منطقه، بلکه به حیث سرمایه ای استراتژیک برای 

انکشاف ارتباطات فرامنطقوی در سطح اروپا-آسیا- تحولی کاماًل سازنده 
بوده است.

در ماه مارچ 2017، نشستی بین المللی درباره افغانستان با تمرکز بر 
پروسه صلح، همکاری امنیتی و ارتباطات منطقوی در تاشکند ازبیکستان 

برگزار شد.
در ختم این نشست، »بیانیه تاشکند« تصویب شد. در این بیانیه اصول 

و شرایط اساسی فیصله مسالمت آمیز اختالفات در افغانستان، انکشاف 
میکانیزم های مذاکرات برای ایجاد رابطه بین دولت افغانستان و گروپ  های 
مسلح مخالف، و نیز هماهنگ سازی اقدامات مشترک بین المللی در بخش 

حمایت از این پروسه مشخص شده بود. این سند نشانه آن است که 
وجود رویکرد متحد در قبال فیصله اختالفات در افغانستان و اجرای آن از 

طریق اقدامات مشترک می تواند تاثیر چشمگیری باالی تثبیت وضعیت در 
افغانستان و بهبود وضعیت این کشور داشته باشد.

در ضمن، ازبیکستان از طریق مشارکت عملی در اجرای تعدادی از 
طرح های مربوط به بازسازی اقتصاد جنگ زده افغانستان، برای تقویت 
نقش خود در این بخش گام برداشته است: ازبیکستان برای افغانستان 

برق تامین نموده، پل ها را آباد می سازد، خط ریل و شاهراه اعمار می نماید، 
کمک های بشردوستانه را ارائه داده و روابط فرهنگی را توسعه می دهد.

در عین حال، اهداف ملت ما اجرای عملی طرحهای ذیل در بخش های 
تولید برق، ترانسپورت، تجارت و تعلیم که از اهمیت حیاتی برای افغانستان 

برخوردار است می باشد. 
نخستین طرح کالن، طرح برق رسانی سورخان-پلی-خمری به طول 

260 کیلومتر است. ساخت این خط انتقال نیرو صادرات برق ازبیکستان به 
افغانستان را به میزان 70 فیصد افزایش می دهد و به 6 میلیارد کیلووات 

ساعت در سال می رساند.
این خط انتقال نیرو را می توان بخشی از طرح CASA-1000 دانست. 
مصرف اجرای این طرح 150 میلیون دالر است. قابل ذکر است که میزان 

صادرات انرجی به افغانستان از سال 2002 به بعد سی برابر شده است. از 
جنوری 2018، ازبیکستان مصرف انرجی صادراتی به افغانستان را به میزان 

35 فیصد کاهش داده است. 
طرح کالن بعدی، ساخت خط  ریل متصل کننده مزار شریف به هرات و 
مزار شریف به کابل و پیشاور، پاکستان، است. خط نخست ادامه خط    ریل 

حیرتان-مزارشریف است. خط دوم بخشی از کریدور ترانسپورت متصل کننده 
اتحادیه اروپا، روسیه، ازبیکستان، پاکستان، هند و کشورهای جنوب شرقی 

آسیا خواهد بود.
استفاده از طرح مزارشریف-هرات، به مبلغ حدود 3 میلیون دالر، تاثیر 

مهمی باالی بازسازی اقتصاد افغانستان خواهد داشت. این طرح زمینه کار 
30,000 نفر از مردم افغانستان و رسیدن کابل به عاید انتقال 500 میلیون 

دالری را فراهم خواهد کرد. پیش بینی می شود که این طرح انتقال 5.3
میلیون تن بار در سال نخست را ممکن سازد. هر سال 15 میلیون تن به 

ظرفیت این خط افزوده خواهد شد.
در ضمن، خط برق رسانی سورخان-پلی-خمری-دوشی-سروبی-جالل آباد-
پیشاور قرار است در امتداد خط  ریل جدید ساخته شود و برق مورد ضرورت 

آن را تامین کند.
سومین طرح تحت حمایت ازبیکستان، تعلیم کارشناسان افغانستانی 

است. مرکزی برای تعلیم شهروندان افغانستان در ترمذ ساخته شده است. 
وظیفه اصلی آن، تعلیم و تربیت کارشناسان بر بنیاد پروگرام درسی تعلیم 

عالی )17 درس( و پروگرام درسی تعلیم حرفوی )16 درس( است. حدود 
130 محصل در این مرکز تحصیل می کنند. دوره تعلیم دو-ساله است و با 
صدور سند لیسانس پایان می یابد. پروگرام هایی برای انکشاف این مرکز در 

نظر گرفته شده است.
تقویت تجارت با افغانستان از دیگر طرح های مهم مورد نظر ازبیکستان 

است. یک مرکز لجستیک بین المللی به نام Termiz Cargo به همراه 
ترمینل گمرکی در ترمذ راه اندازی شده است. این مرکز برای تسهیل 

جریان صادرات-واردات و ترانزیت بار بین دو کشور و فراهم کردن فرصت 
دسترسی به بازارهای اروپا و آسیا در نظر گرفته شده است. 

تعدادی طرح تجارتی برای تولید کاالهای نهایی مورد ضرورت طرح ها و 
پروگرام های افغانستان در قالب منطقه مخصوص آزاد اقتصادی ترمذ اجرا 

شده است.
ازبیکستان همچنان برای همکاری با افغانستان در بخش های تولید موتر، 

تجهیزات زراعتی و منسوجات اقدام کرده است. در ضمن، کارشناسان 
ازبیکستان قصد دارند در عرصه انکشاف ذخایر ارزشمند نفت و گاز در شمال 

افغانستان با این کشور همکاری کنند.

ازبکستان
ح�یت از امنیت افغانستان

دگروال علیم جان ساموتوف، �اینده رئیس اداره دفاع و استخبارات ازبیکستان

از

12
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استقبال مردم از دموکراسی در جریان انتخابات پارملان افغانستان در 

اکتوبر 2018 باعث به وجد آمدن او شده بود.

او اظهار کرد: «آنچه در این سفر من را بسیار تحت تاثیر قرار داد، 

آشنایی با یک دریور تکسی جوان -پدر پنج طفل- بود که برای تامین 

مرصف غذا و رسپناه به معاش روزانه متکی بود. در روز دوم انتخابات، او 

هفت ساعت در صف رای گیری بود. هر ساعت انتظار به معنای کاهش 

پول مورد رضورت اطفالش بود.»

دگروال علیم جان ساماتوف، �اینده رئیس اداره دفاع و استخبارات 

ازبیکستان، اظهار کرد که کشورش از مذاکرات بین قوای کلیدی درگیر 

جنگ افغانستان بدون اعالن پیش رشط یا تهدیدات خشن ح�یت می کند. 

ح�یت کشورهای دیگر و سازمان های بین املللی مثل سازمان ملل برای 

موفقیت پروسه صلح رضوری است.

دگروال ساماتوف در مصاحبه با یونیپاث اظهار کرد: «ما به این نتیجه 

رسیده ایم که افغانستان باید در کانون پروگرام های جهانی {اند و راهکار 

مشرتک ما برای ترویج صلح نباید تضعیف شود». 

مثل بسیاری از اشرتاک کنندگان، �اینده ازبیکستان باالی اهمیت ثبات 

افغانستان و تاثیر آن باالی ثبات منطقه تاکید کرد. 

او افزود: «ازبیکستان از این نشست به حیث ابزاری برای بررسی 

روندهای جدید و رسیدگی به مشکالت امنیتی، با تبادل نظر درباره 

موضوعات مهم و انکشاف اقدامات کارآمد، که زمینه ساز تقویت ثبات 

منطقوی خواهد بود، استفاده می کند». او اظهار کرد که هدف کشورش 

تضمین ثبات، امنیت و پویایی اقتصاد آسیای میانه است.

تضعیف تسلط رسزمینی داعش در نقاطی مثل داعش و بازگشت 

جنگجویان اهل آسیای میانه، تهدیدات جدیدی را متوجه دفاع ملی و 

امنیت منطقوی کرده است. داعش خراسان با ¨رکز بر حمالت گسرتده به 

شهرها در حال قدرت گرفí است. قوای امنیتی باید همچنان به تهدیدات 

تروریست ها، سازمان های افراط گرای خشن و مجرمین فراملی رسیدگی 

کنند. سازمان های استخبارات نظامی، از طریق همکاری منطقوی و 

بین املللی، می توانند روند تامین مالی تروریزم ، قاچاق انسان، قاچاق مواد 

مخدر و حمالت تروریستی را به شکل موثرتری مختل کنند. ه�هنگی و 

ح�یت کشورهای آسیای میانه همچنان تاثیرگذار خواهد بود. 

«نشست مدیران استخبارات نظامی آسیای میانه و جنوب آسیا» 

یکی از حدود500 رویداد نظامی-به-نظامی است که هر سال با 

ح�یت CENTCOM برای تبادل معلومات استخباراتی و ایجاد 

روابط برگزار می شود. همکاران با تبادل آزاد نظریات، می توانند به 

تقویت امنیت و خنثی کردن کوشش های بدخواهانه تروریست ها و 

افراط گرایان خشن بپردازند.

اظهار   CENTCOM نظامی  معلومات  معاون  گاست-مولرین،  کاری 

می توانیم  معلومات،  تبادل  و  بین املللی  همکاری های  تقویت  «با  کرد: 

راهکارهایی عملی برای مقابله با تهدیدات امنیتی مشرتک پیداکنیم».  

رویا رحمانی، سفیر افغانستان در ایاالت متحده، در حال صحبت با مقامات افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان تاجیکستان، 
ترکمنستان، ازبیکستان و ایاالت متحده در جریان »نشست مدیران استخبارات نظامی آسیای میانه و جنوب آسیا«.



ایجاد تخصص گرایی با دوره های فوق لیسانس در رشته ای 
پاسبانی (پلیسی) مدرن توسط وزارت داخله عراق

عباس عبد فریح، وزیر داخله عراق

ث
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از رسیدن قوای امنیتی ما به موفقیت های 

چشمگیر در مقابل تروریست های داعش، 

رضورت جمع آوری و تربیت پرسونل ورزیده برای تقویت رسحدات 

داخلی و مطرح کردن نام عراق در جمع کشورهای امن احساس شد.

با آشکار شدن رضورت یافí راه هایی برای تربیت پرسونل، 

وزارت داخله عراق به «موسسه عالی انکشاف امنیتی و اداری» اجازه 

داد که بیشرت از یک رشته ماسرتی تخصصی برای تقویت معیارات 

کّمی و ترسیع پروسه تعلیم و رصفه جویی در زمان ایجاد کند.

رئیس این موسسه عالی، تورن جâال داکرت یارس 

عبدالجبار محمد، مسیر ایجاد پروگرام درسی برای کسب سند 

ماسرتی را ترشیح کرد:

جâال اظهار کرد: «با پیمودن راه های قبلی، 

 íرسیدن به نتایج متفاوت -برای برآورده ساخ

اهداف و خواسته ها- قابل ممکن نخواهد 

بود. ما، منحیث صاحب منصبان و کارمندان 

موسسه عالی، خود را پایبند به ایجاد 

تحول می دانیم. ما متوجه بخش تحصیالت 

تکمیلی که دوره های آن به کسب سند 

خالصه و محدود می شود و پروگرام درسی 

بدون ¨رکز آشکار است، شدیم. این وضعیت باالی 

اعتبار موسسات پوهنتونی قدیمی ما در عراق عزیز 

سایه افکنده است.

 در نتیجه، هیات مدیره موسسه عالی جلسه ای به ریاست عقیل 

الخزعلی، معاون ارشد، تشکیل داد. مشاور وزیر داخله، دگرجâال 

یاسین الیارسی، رسمفتش، رئیس اکادمی پولیس، رئیس موسسه عالی، 

معاون علمی موسسه و مدیر بخش تحصیالت تکمیلی نیز در این 

جلسه حضور داشتند.

هدف این جلسه، ترسیم نقشه راه علمی و تعلیمی بود. 

مهم ترین مسیر این نقشه ¨رکز باالی سازگارسازی اسناد داوطلبان 

پذیرش در دوره تحصیالت در مقطع باالتر از لیسانس با رشته های 

تخصصی شان بود. در ضمن، گسرتش پیشنهادهای علمی، پذیرش 

پروگرام درسی دوره ماسرتی در پوهنځی  های پوهنتون  بغداد، 

غنی سازی پروگرام درسی آن پوهنځی  ها با استخدام استادان مطالعات 

در مقاطع باالتر از لیسانس و پذیرش پروگرام درسی، بخش ها، ساعات 

اعتباری و میکانیزم های گزینش نیز در این جلسه بررسی شد. 

از موضوعات مهم امنیتی مطرح شده می توان به ایجاد 

امنیت پایدار، به وسیله معاون ارشد؛، راه های مبارزه با فساد، به 

وسیله رسمفتش؛ و حقوق خصوصی بین امللل، تابعیت و اقامت، 

و کاربردهای میدانی به وسیله تورن جâال یاسین الیارسی اشاره 

کرد. به موضوعاتی مثل کوشش  های استخباراتی و عملیات مطلوب 

نیز پرداخته شد.

به لطف خدا، راه اندازی سه گروپ  در جلسه 28 موسسه عالی 

تصویب شد: حقوق و پالیسی جزا، مدیریت امنیت و تکنالوجی  

و امنیت معلومات. ریاست پوهنځی  حقوق که توسط 

داکتز علی متارش �ایندگی گردید نقش مهمی در 

تصویب نصاب علمی داشت. همچنان، پوهنځی  

تکنالوجی  مدیریت، داکرت ستار البیاتی، 

داکرت رسمد الشمری، داکرت بیدایی و گروپ  

برگزیده ای از استادان ارشد علوم مدیریت 

در تقویت و ح�یت از بخش مدیریت 

امنیت نقش داشتند.

داکرت نبیل کاظم عبید الصاحب، �اینده 

رئیس پوهنتون  النهرین، محمد زکی، رئیس تکنالوجی  

معلومات، داکرت محمود، داکرت بیان و گروپ  برگزیده ای از استادان 

برجسته تکنالوجی  معلومات بنا به دستور وزیر محرتم داخله برای 

رایزنی در عرصه تربیت صاحب منصبان نخبه فعالیت کردند (شعار: 

فردای ما بهرت از امروز ماست).

این اقدام به خواسته معاون ارشد برای تفکیک اهداف وزارت 

داخله و اهداف تعلیمی و تربیتی به روشی غیرموازی جامه عمل 

می پوشاند. بنابراین، با توجهات و رهنمودهای وزیر، ما برای ایجاد 

دو گروپ  اساسی در بخش تقویت امنیت و نظم عمومی اقدام 

خواهیم کرد: رسانه های امنیتی و روان شناسی جرم. همچنان قصد 

داریم در آینده نزدیک و با مراعات �ودن الزامات صدور سند دوره 

تحصیالت در مقطع باالتر از لیسانس در «علوم قوای امنیتی داخلی» 

بعد
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اقدام به راهاندازی گروپ «پالیسی عمومی و انکشاف» و «گروپ

مطالعات امنیت» به لسان انگلیسی کنیم.

 بیشرت از 70 استاد پوهنتون  دارای سند دوکتورا، صالحیت 

لسانی رساله های علمی این محصلین متقاضی دوره تحصیالت در 

مقطع باالتر از لیسانس را بررسی کردند. بیشرت از 70 استاد دیگر 

نیز در ارزیابی رساله های علمی این محصلین بصورت علمی طبق 

پروسه های مصوب علمی و متودولوجی پوهنتون  اشرتاک �ودند. 

ما همچنان از بیشرت از 350 استاد و مدیر وزارتخانه که از اسناد 

و تجربه عالی برخوردار بودند، برای بررسی روند تحقیقات و 

اصالح آن از طریق نظریات سازنده کمک گرفتیم. شخصیت هایی 

مثل رئیس پوهنتون ، رئیس پوهنځی ، رئیس بخش علمی، استادان 

حقوق و استادان متقاعد نیز در این پروسه همکاری کردند و 

همگی تحت تاثیر تحول علمی و ارتقای فکری و متودولوجی 

صاحب منصبان وزارتخانه قرار گرفتند. آنها از صاحب منصبان 

خواستند که پروگرامی جدید و نهایی بر بنیاد شعار «تولد دوباره 

وزارت داخله» تدوین کنند.

تداوم پایبندی به نظم در جایگاه های مختلف محصلین یکی از 

مهم ترین اهداف بعد از پذیرش است.

 بریدجâال  کارشناس جâال هیثم عبدالجبار کاظم، معاون اداری 

و مالی موسسه عالی، عنوان کرد که انضباط نظامی در موسسه 

حاکم است. در بدل آن، موسسه رضوریات صاحب منصبان محصل 

را در دوران تحصیل برآورده می کند.

«این رویکرد از باور موسسه به این که پرسونل علمی برای 

تبدیل شدن به هسته یک موسسه ساختارمند باید پاالیش و 

تربیت شوند، نشات می گیرد.»  برید جâال  هیثم اظهار کرد. 

«صاحب منصبان محصل از زمان پذیرش با حقوق و وظایفی که 

در دوران تحصیل برای آنها تعیین شده است، آشنا می شوند. از 

این حقوق می توان به رسیدن به اقامتگاه مناسب برای تحصیل و 

 íبرخوردار از سامان آالت الزم برای موفقیت در پروسه تعلیم، داش

لپتاب های پیرشفته، اتاق مجهز به امکانات و لوازم پیرشفته و دیگر 

سامان آالت اشاره کرد.»

این موسسه ضمن دارا بودن یکی از مهم ترین البراتوار در 

بین موسسات امنیتی، دارای کلب سپورتی و امکانات تفریحی و 

وسایل نقلیه برای رفت و آمد محصلین تحصیالت تکمیلی به/از 

دروازه های اصلی با هدف تسهیل رفت و آمد اشخاص بدون موتر 

شخصی است. محصلین باید اکیداً به انضباط نظامی پایبند باشند؛ 

 رسم گذشت
)مارش( محصلین 

اکادمی پولیس 
عراق در مراسم 
فارغ التحصیلی.

اسوشیتید پرس
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از پوشیدن یونیفورم تا حارض شدن رس وقت در جلسات و همکاری 

فعال با استادان.

تورن جâال هیثم عضو کمیته ای است که برای ارزیابی 

آمادگی و دانش تخصصی متقاضیان تشکیل شده است. این 

کمیته به بررسی وضعیت متقاضیان از شخصیت، توانایی ها، 

روش جواب گویی به سواالت و نوع پوشش می پردازد. این 

نشان دهنده پایبندی او به پوشیدن یونیفورم رسمی و توجه به 

جایگاه ها و رتبه هاست. اینها در تعیین صالحیت صاحب منصبان 

برای اشرتاک در سامان آالت دوره تحصیالت در مقطع باالتر از 

لیسانس نقش دارد.

 بریدجâال  داکرت ع�ر جاسم هاشم، معاون علمی موسسه 

عالی، بر ایجاد دوره های تخصصی متناسب با وظایف وزارتخانه 

تاکید کرد. ماهیت وظایفی که به عهده این موسسه امنیتی 

در همه بخشهای وزارتخانه قرار گرفته است، علوم و دانش 

موردرضورت برای ارائه به محصلین که در پروگرام تحصیالت در 

مقطع باالتر از لیسانس قرار دارند را فراهم کرده است. (قانون جزا، 

امنیت معلومات، رسانه های امنیتی و روان شناسی جرم).

صاحب منصبان باید دارای درجه تورن/جکتورن و باالتر باشند، 

به رشطی که حداک! 45 ساله و دارای سند لیسانس در بخش 

تخصصی مربوطه باشند. بخش های علمی بصورت منظم برای 

تقویت دانش تخصصی صاحب منصبان در بخش های مختلف بخش 

امنیت، متناسب با ماهیت ماموریت و رضورت های مربوط به 

چالش های امنیتی، و نیز رضوریات آینده وزارتخانه و نوع خدمات 

وزارتخانه به بخشهای گوناگون، شکل گرفته اند.

پولیس فدرال عراق در 
جنوری 2019 مراسم 

گرامی داشت روز 
پولیس را در بغداد 

برگزار کرد.
اسوشیتید پرس
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گروپ  تروریستی داعش بعد از حمله به موصل کوشش کرد 
که هویت و فرهنگ شهر را نابود کند. برای این کار کمپاین خشنی 

برای تخریب همه آثار باستانی، آتش زدن همه اسناد دولتی و تخریب 
موسسات دولتی ایجاد کرد.

آنها شروع به تخریب اسناد هویتی همه شهروندان کردند. آنها 
قصد پاکسازی قومی و جمعیتی مردم را داشتند ولی با کوششهای 

عالی اعضای »اداره وضعیت مدنی، پاسپورت و اقامت نینوا« که 
تحت نظر وزارت داخله فعالیت می کند، موفق به این کار نشدند. 

 بریدجنرال  داکتر خالد عونی خطاب، مدیر اداره، درباره 
پروسه مقابله کارمندانش با این بحران توضیحاتی ارائه کرد. 

 بریدجنرال  اظهار کرد.
»فعالیت های اداره وضعیت مدنی، پاسپورت و اقامت نینوا 

در مدت شش ماهی که گروپ  های تروریستی بر این والیت مسلط 
بودند، متوقف شده بود. در این مدت، اداره عمومی تابعیت اقدام 

به تشکیل نهاد جایگزین وضعیت مدنی در دفاتر اداره وضعیت مدنی 
در سرک الرشید بغداد کرد. این اداره جایگزین شش ماه فعال بود تا 

این که مکان دیگری برای اداره وضعیت مدنی نینوا انتخاب شد.
ساختار این اداره بعد از کسب جوازهای رسمی از وزارت داخله، 

تغییر یافت. بعدًا، اداره تابعیت نینوا در جنوری 2015 در مکان 
جایگزین خود در منطقه شیرخان، شروع به صدور کارتهای وضعیت 

مدنی و تابعیت عراقی برای شهروندان آواره خارج از شهر موصل کرد. 

دفاتر دیگری در والیات بغداد، نجف، دوهوک و اربیل راه اندازی شد.
»همه این دفاتر تا زمان آزاد شدن موصل مصروف پذیرش 

شهروندان و رسیدگی به تشریفات اداری بودند. بعد از پاکسازی و 
 [CSD] بازسازی شهر، امور اداری در دفاتر اداره وضعیت مدنی نینوا

از سر گرفته شد. این گفته جنرال خالد است. »فعالیت در همه 
شعبه های CSD نینوا ادامه دارد و هیچ یک از دفاتر CSD در والیت 

نینوا رخصت نشده است. همه در کوشش  این هستند تا به مشکالت 
اداری شهروندان رسیدگی و اسناد موردضرورت را صادر کنند.«

 بریدجنرال  خالد اعالن کرد که به امور اداری منحصرًا در والیت 
نینوا رسیدگی می شود. وجود دفاتر جایگزین دیگر ضرورتی نداشت 
و وزارتخانه اینها را رخصت کرد. حجم کار بسیار زیاد است. این مدیر 

اعالن کرد که CSD در سال 2018 حدود 1.63 میلیون سند، بشمول 
اسناد شناسایی وضعیت مدنی، پاسپورت، تصدیق تابعیت و کارت 

معلومات، صادر کرده است.
CSD نینوا با منطقه کردستان هماهنگی چشمگیری دارد. در 

این منطقه، نمایندگان اداره به کمپ های بیجاشدگان خدمت رسانی 
می کنند و امکان دریافت اسناد شهروندان برای پروسس در دفاتر 

اداره را فراهم می کنند. اسناد صادر شده در کمپ ها به شهروندان 
تسلیم داده می شود.

CSD نینوا در حال اعمارمجدد یک تعمیر مناسب و برخوردار از 
تاالر، کمپیوتر، امکانات مخصوص مراجعه کنندگان و اتاق های انتظار 

الحارس، بغداد احمد سعد،

وزارت داخله 
در خدمت 

موصل
در راستای خدمت رسانی به این 

از بیش منطقه آزاد شده،
میلیون سند شناسایی 1.6  

     پروسس شده است

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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 این پروگرام تعلیمی مشابه دوره تحصیالت در مقطع 

باالتر از لیسانس و دوره های ماسرتی در پوهنتون  های عراق 

است و در ضمن جلسات تدریس و درسهای منظم در بخش 

امنیت و علوم مدیریت در همه بخشها به آن اضافه شده 

است. وزارتخانه با ترکیب تجربیات علمی با دانش به پرسونل 

مستفید از دانش و مهارت تخصصی در بخش حقوق دست 

پیدا خواهد کرد. در نتیجه، احکام و آرا به شکلی اجرا خواهند 

شد که زمینه ابهام از بین برود، چون موسسه عالی یگانه 

موسسه وزارتخانه است که سند دوره تحصیالت در مقطع 

باالتر از لیسانس صادر می کند.

تحقیقات در مطابقت به روشهای معمول در 

پوهنتون  های عراق صورت می گیرد. داکرت اس�عیل عبید 

الوان، مدیر بخش تحصیالت تکمیلی، اعالن کرد که محصلین 

برای رشوع تحقیقات به جواز کمیته های علمی رضورت دارند 

و باید این کار را تحت نظر دو مشاور علمی، یک استاد از 

وزارت تحصیالت عالی و یک کارشناس از وزارت داخله با سند، 

تخصص و تجربه در بخش پولیس، انجام دهند. 

دگروال دوم ناطق شاکر، مدیر «ثبت نام و پذیرش» اعالن 

کرد که پروسه ارائه درخواست زمانی آغاز می شود که موسسه 

عالی به نهادها و همه دفاتر آنها مراجعه کند و رشوع دوره 

ثبت نام دوره دیپلم بعد از مقطع لیسانس و رشایط پذیرش 

متقاضیان را اعالن �اید. رشایط گروپ  های متقاضیان به 

وسیله کمیته هایی که ریاست موسسه عالی برای رسیدگی به 

دوسیه ها، ثبت الکرتونیکی داده و برگزاری امتحان آمادگی 

جس�نی، معاینه طبی و امتحانات کمپیوتر و لسان انگلیسی 

تشکیل می دهد، بررسی خواهد شد.

برای تضمین رفتار برابر و پذیرش شایسته ترین متقاضیان 

در دوره تحصیالت در مقطع باالتر از لیسانس، امتحان رقابتی 

کتبی ضمن انرتویو(مصاحبه) و دیگر امتحانات موردرضورت 

برگزار می شود. ریاست موسسه عالی سواالت تخصصی 

و سواالت عمومی بخش پولیس را از طریق کمیته علمی 

تخصصی برای متقاضیان مطرح می کند. صاحب منصبان 

خواستار رقابت برای ارائه جوابات صحیح، به کمیته �ره دهی 

که مسئول تعیین �ره است، معرفی می شوند. صاحب منصبان 

با نوشí جوابات امتحان، شخصیت و دانش عمومی و 

تخصصی خود را به �ایش می گذارند. به این ترتیب امکان 

رقابت فراهم می شود.

دگروال دوم ناطق اظهار کرد: «ما پایگاه داده جامعی از 

اشخاص پذیرفته نشده به جلسه در اختیار داریم که بعد از 

آرشیف تهیه شده است. دوسیه  اشخاص دارای همه رشایط 

و پذیرفته شده در امتحانات به بخش دوره تحصیالت در 

مقطع باالتر از لیسانس ارسال می شود تا در جلسه مورد نظر 

ثبت نام شوند.»  

برای اجرای طرح صدور تذکره است. بعد از فراهم شدن این مقدمات، دفاتر 
جدید یکی بعد از دیگری دایر می شوند و به سیستم صدور تذکره می پیوندند.

»این سیستم صدور تذکره به احتمال فراوان در آینده نزدیک در اداره 
وضعیت مدنی نینوا راه اندازی خواهد شد.« این گفته جنرال خالد است.

والیت نینوا دارای یک میدان هوایی، میدان هوایی موصل، و یک گذرگاه 
مرکزی سرحدی، گذرگاه ربیعه، است ولی هیچ یک از آنها فعال نیستند.

یگانه دفتر فعال صدور پاسپورت در این والیت توانایی رسیدگی به حجم 
زیاد کارهای اداری والیت نینوا را که نفوس آن بیشتر از 4 میلیون نفر است، 

ندارد. ولی دفتر پاسپورت از طرف صبح و عصر برای ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان و بهبود و تسریع هرچه بیشتر روند پروسس اسناد، با قوای موجود، 

فعالیت می کند. از ابتدای سال 2019، روزانه حدود 800 الی 1000 جلد 
پاسپورت صادر شده است.

 بریدجنرال  خالد اعالن کرد که قرار است دفتر پاسپورت دیگری در مجموعه 
مقر والیت نینوا بعد از ْآماده شدن تعمیر مربوطه راه اندازی شود. آن تعمیر 

فعاًل میزبان CSD است چون تعمیر اصلی آن تخریب شده است. بعد از 
آماده شدن تعمیر جدید CSD، دفتر دیگر پاسپورت دایر خواهد شد. همچنان 

پیشنهادی برای راه اندازی دفتر سوم در منطقه تل عفر ارائه شده است.
اقدامات وزارت داخله عراق نمونه ای از کوشش  های گسترده دولت عراق در 

عرصه ارائه مجدد خدمات به مناطق آزاد شده از دست تروریست ها محسوب 
می شود. این اقدامات باعث جلب اعتماد شهروندان به دولت و کاهش جذابیت 

پیام های افراطی می شود.

«همه این دفاتر تا زمان 
آزاد شدن موصل مصروف 

پذیرش شهروندان و رسیدگی 
به تشریفات اداری بودند. 

بعد از پاکسازی و بازسازی 
شهر، امور اداری در دفاتر 

اداره وضعیت مدنی نینوا از 
-  بریدجنرال  خالدسر گرفته شد.»

17 ادامه از صفحه
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عساکر مصری و تفنگداران بحری ایاالت متحده در حال نزدیک شدن به 
سفارتخانه فرضی برای محافظت از آن در مقابل تروریست های فرضی در جریان 

مانور»ستاره درخشان« 2018.  دوهم ساتنمن جاستین وارن/ نیروی قوای ایاالت متحده
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مصرمصر
 با تروریزم 

مقابله

هماهنگ کردن کوشش  های نظام� و 
غیرنظام� مستلزم پذیرش استراتژی   

مل� مبارزه با تروریزم  است
داکرت ای�ن رجب، مدیر تحقیات امنیتی و نظامی در مرکز 

مطالعات سیاسی و اسرتاتژیک االهرام مرص

21



2222

با تروریزم  از اولویت های ملی دولت مرص 

است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری، در 

سخâانی خود در 23 جنوری 2019 تروریزم  را «مهم ترین تهدید» پیش روی 

امنیت ملی معرفی کرد

از سال 2014، مرص با موج تروریزم  داخلی در سینای ش�لی و نیز دره نیل 

روبرو شده است. این موج را گروپ  های تروریستی مختلفی پدید آورده اند؛ 

بعضی از آنها مثل «حسم» و «لواء الثورة» طرفدار آموزه های سلفی/جهادی 

و اخوان املسلمین هستند. بعضی نیز مثل انصاراالسالم و با القاعده در ارتباط 

هستند. گروپ  های سوم مثل انصار بیت املقدس و گروپ  خرد داعش که در مرص 

علیا فعال است، تا اندازه ای تحت تاثیر ایدئولوجی داعش هستند. 

این مقاله بیان می کند که پالیسی های مقابله با تروریزم  که از 2014 در مرص 

اجرا شده است، مبتنی بر تجربیات به دست آمده از مبارزه با تروریست هاست. 

به تدریج آشکار می شود که دولت رصفاً متکی بر اقدامات نظامی نیست چون 

این اقدامات ممکن است تروریست ها را موقتاً به پشت رس براند ولی مانع از 

تشکیل مجدد آنها نخواهد شد. مرص می خواهد که از طریق رویکردی جامع 

بشمول اقدامات نظامی و غیرنظامی به مقابله با تروریزم  برخیزد. 

هدف نخست، شکست دادن و ضعیف کردن تروریست های فعلی است. 

دوت قوانین مبارزه با تروریزم  و تروریست ها را در سال 2015 تصویب کرد که 

این قوانین مرجع اصلی پیگرد و محاکمه قضایی تروریست ها محسوب می شود.

در سطح عملیاتی، قوای مسلح و پولیس سازمان هایی اجرایی هستند که 

وظیفه دارند از طریق ردیابی، تفتیش و تخریب شبکه های فراملی تروریست ها، 

با آنها مبارزه کنند. قوای مسلح برای ردیابی دقیق تروریست ها در مناطق پر 

نفوس و مبارزه مسلحانه با آنها بعد از انجام دادن اقدامات محافظت از اشخاص 

غیرنظامی، از روش های گوناگونی استفاده می کنند. 

بعد از اجرای عملیات مبارزه با تروریزم  «سینا 2018» در فربوری 2018، 

دولت فرمان جدیدی برای مبارزه با تروریزم  در کرانه رشقی کانال سوئز صادر 

کرد. مسئولیت ه�هنگ کردن و تعقیب اقدامات نظامی و غیرنظامی مربوط به 

مبارزه با تروریست ها در چارچوکات «سینا 2018» به عهده دولت است. 

هدف دوم رویکرد مرص در بخش مبارزه با تروریزم  این است که مانعی برای 

بازگشت قربانیان تروریزم  به حیث اعضای جدید سازمان های تروریزم  ایجاد کند. 

دولت عالقمند به کمک رسانی به قربانیان و اشخاص صدمه دیده از اقدامات 

ضدتروریستی است که بخصوص در مناطق درگیری صورت می گیرد.

مبارزه

ادامه در صفحه 24

مصاحبه باداکتر ایمان رجب
داکرت ای�ن رجب یکی از کارشناسان 

برجسته مرص در امور امنیت داخلی و 
منطقوی است. در سال 2018، جایزه 

نخست «سازمان تعلیمی، فرهنگی و علمی 
اتحادیه عرب» با عنوان «جایزه جوانان 
عرب» از طرف رئیس جمهور عبدالفتاح 

السیسی به ایشان اهدا شد. او نخستین 
محقق زن مرصی است که این جایزه را 
در سن زیر 35 سالگی دریافت می کند. 

ایشان بعد از دریافت سند دوکتورای علوم 
سیاسی از پوهنتون  قاهره، منحیث عضو 

علمی مطالعات امنیت و اسرتاتژی   ملی از 
پوهنتون دفاع ملی در اکادمی علوم نظامی 

نرص فارغ التحصیل شد. لوی درستیز قوای 
مسلح مرص و وزیر دفاع و تولیدات نظامی 
از ایشان تقدیر کردند. خانم ای�ن رجب به 
پاس رسآمدگی و فداکاری موفق به دریافت 

سند شهروند ممتاز شد. ایشان منحیث 
مدیر تحقیات امنیتی و نظامی در مرکز 

مطالعات سیاسی و اسرتاتژیک االهرام مرص 

خدمت می کند. خانم ای�ن رجب در این 
اندیشگاه معترب در امور سیاست گذاری 

امنیتی در بخش هایی مثل مبارزه با 
 تروریزم ، جلوگیری از اختالف، مدیریت 

بحران، و امنیت بین املللی مشارکت 
می کند. او چندی قبل ضمن  تحقیق  

درباره شیوه همکاری کشورهای ش�ل 
افریقا با ناتو در بخش مبارزه با  تروریزم ، 
دوره معاونیت را در پوهنتون دفاع ناتو 
در ایتالیا پشت رس گذاشت. داکرت ای�ن 
که در جنوری 2019 به قاهره آمده بود، 

نقش مرص در امنیت منطقوی را برای 
خوانندگان یونیپاث ترشیح کرد:

یونیپاث: مرص تا کدام اندازه با ناتو و 

دیگر رشکای عرب برای تضمین امنیت 

منطقه همکاری می کند؟

داکرت ای�ن: مرص در تقویت امنیت منطقوی 

و بین املللی، در بخش مبارزه با  تروریزم  و دیگر 

تهدیدات امنیتی، بسیار فعال است. یکی از 

کارکنان یونیپاث

22
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عرصه های این همکاری، ائتالف عرب است که پادشاه 

عربستان سعودی آن را بنیان نهاده است. مرص در 

سال 2015 به این ائتالف پیوست و در همه مانورهای 

نظامی و تعلی�تی که با ح�یت ائتالف اسالمی برگزار 

شده است، اشرتاک کرده است. بعضی از اینها باالی 

تقویت ظرفیت و قابلیت های بخش مبارزه با  تروریزم  

متمرکز بودند. مرص همچنان می کوشد در عرصه 

مبارزه موثر با  تروریزم  به دیگر کشورهای عربی 

کمک کند و در این راستا اقدام به برگزاری دوره های 

تعلیمی و ظرفیت سازی، بخصوص در کشورهای 

ساحل و صحرا مثل چاد، مالی و نایجریا، کرده است. 

مرص همچنان «مرکز منطقوی ضد تروریزم  در منطقه 

ساحل/صحرا» را تاسیس کرد و دفرت مرکزی آن را 

رس�ً در نیمه دوم 2018 افتتاح کرد. همچنان، مرص 

در بسیاری از دوره های تعلیمی «مرکز تعالی ناتو» 

در مادرید در بخش مقابله با {ب های دست ساز و 

دوره های «مرکز تعالی» ضد تروریزم  در انقره شرتاک 

کرده است. همکاری مرص با ناتو مبتنی بر رضوریات 

مرص بوده است. همچنان، مرص عالقه مند به تقویت 

روابط با کشورهایی مثل ایاالت متحده، ایتالیا، 

جرمنی و فرانسه است. روابط دوجانبه معموالً با 

افزایش فرصت های همکاری نه تنها در بخش مبارزه 

با  تروریزم  و تبادل اطالعات، بلکه در عرصه تامین 

تسلیحات نظامی و دیگر بخش های خاص، همراه 

است.

یونیپاث: لطفاً درباره فعالیت خود در االهرام و 

پوهنتون دفاع ناتو توضیح بدهید.

داکرت ای�ن: من در االهرام منحیث معاون ارشد 

و رئیس بخش تحقیقات نظامی و امنیتی فعالیت 

می کنم. فعالیت من باالی تحوالت امنیتی در منطقه، 

بخصوص خاورمیانه و ش�ل افریقا متمرکز است. 

من از سپتمرب 2018 منحیث معاون  تحقیق  مقیم در 

پوهنتون دفاع ناتو حضور داشتم و در دسمرب 2018

به مرص برگشتم. یکی از الزامات معاونیت، تهیه مقاله 

 تحقیقی است و من مقاله خود را با عنوان «مبارزه 

با  تروریزم  به کمک رشکا؟: جنبه ها و چشم اندازهای 

همکاری بین ناتو، مرص و تونس» ارائه کردم. من 

با بیشرت از 20 مقام رسمی از وزارتخانه های دفاع و 

امور خارجه مرص و تونس، و نیز مقامات دفرت مرکزی 

ناتو مصاحبه کردم تا به ارزیابی دقیقی از تحوالت و 

گسرته همکاری بین ائتالف و تونس و مرص در عرصه 

مبارزه با  تروریزم  دست پیدا کنم. همچنان، یکی از 

اهداف فعالیت معاونیت شناخت محیط سیاسی و 

رسیدن به توان ارائه پیشنهادهای پالیسی کاربردی به 

ناتو و کشورهای همکار و کشورهای دیگر است.

یونیپاث: نقش مرکز االهرام در ح�یت 

از دولت مرص چیست؟

داکرت ای�ن: این یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقی در 

مرص و منطقه عرب است. این مرکز در 1968 تاسیس شد. 

این مرکز به حیث اندیشگاه دولت و موسسات مختلف 

مثل قوای مسلح در بخش های مربوط با امنیت ملی و 

روابط مرص با دنیا فعالیت کرده است. فعالیت های این 

اندیشگاه به درخواست های دولت بستگی دارد. این مرکز 

به موضوعاتی مثل انکشاف مردم ساالری، روابط نظامی-

غیرنظامی، مبارزه با فساد و ¨رکز قدرت، مبارزه با  تروریزم  

و مبارزه با بنیادگرایی و انکشاف پایدار می پردازد. خود 

مرکز روابط سازنده ای با ادارات دولتی مرص دارد و در 

عین حال استقالل علمی موردرضورت برای  تحقیق  درباره 

موضوعات مختلف را حفظ کرده است.

یونیپاث: کدام عوامل در جذب شدن جوانان به 

افراط گرایی نقش دارد؟

داکرت ای�ن: �ی توان رصفاً عوامل اقتصادی را دلیل 

بنیادگرا شدن جوانان دانست. من با تعدادی از مردم 

مرص که بنیادگرا محسوب می شدند یا دست به 

خشونت می زدند، مصاحبه کردم. به این نتیجه رسیدم 

که مجموعه عوامل مذهبی، اقتصادی، اجت�عی و 

شخصی در گرایش آنها به بنیادگرایی نقش دارد. برای 

رسیدگی به این مجموعه عوامل، به پالیسی های مختلف 

دولتی و غیردولتی رضورت داریم. با ¨رکز رصف بر 

جنبه اقتصادی �ی توان توضیح داد که چرا آن عده از 

جوانان مرص و دیگر نقاط دنیا که از فامیل  ثرو¨ند و 

وظیفه، حتی وظایف آبرومند و پرعاید، برخوردارند، 

جذب مفکوره های بنیادی می شوند. مقابله با موج 

فعلی بنیادگرایی نیازمند رویکرد جدیدی است که بتواند 

موضوع پیچیده انگیزه های گرایش جوانان به سازمان های 

بنیادگرا را تحلیل کند. 

یونیپاث: رویکرد قوای امنیتی مرص در عرصه 

مقابله با تهدید گروپ  های تروریستی مثل انصار 

بیت املقدس یا والیت سینا چی بوده است؟

داکرت ای�ن: وزارت دفاع از سال 2014 پالیسی های 

جدیدی را در پیش گرفته است. نخستین اقدام، معرفی 

پالیسی ملی مبارزه با  تروریزم  بود. در این پالیسی، جایگاه 

قوای نظامی و موسسات پولیس در مبارزه با تروریزم در 

سینای ش�لی و دره نیل تعریف شده است. این پالیسی ها 

متناسب با عملیات نظامی «سینای 2018» تدوین شدند. 

ضمنا، وزارت دفاع از تاسیس قوماندانی مشرتک برای 

مبارزه با  تروریزم  خرب داد. این قوماندانی در کرانه غربی 

کانال سوئز قرار دارد و وظیفه دارد که باالی عملیات 

سینای ش�لی و دره نیل نظارت کند. قوای مسلح کوشش 

کرده اند که بین مراعات قانون و پایبندی به تعهدات 

بین املللی مرص تعادل ایجاد کنند و در عین حال به 

تضعیف تروریست ها و مبارزه با آنها بپردازند. قوای 

مجری قانون از سال 2014 در کنار اصالح گفت�ن 

مذهبی دست به اقداماتی برای مدیریت رشایط 

اجت�عی و اقتصادی باعث بوجود آمدن تروریزم زده اند. 

یونیپاث: نقش پوهنتون االزهر در کمک رسانی به 

جوانان در عرصه پرهیز از بنیادگرایی چیست؟

االزهر رصفاً یک پوهنتون است ولی این  داکرت ای�ن:

سه موسسه مذهبی مهم ترین نقش را در جلوگیری از 

گرایش جوانان به بنیادگرایی دارند: موسسه االزهر، 

داراالفتا و وزارت اوقاف. هریک از اینها پروگرام های 

خاصی دارند. بطورمثال، االزهر دارای دیده بان های 

آنالین برای مقابله با ایدئولوجی بنیادگرایی، به 

لسان های خارجی و نیز عربی، است. همچنان 

پروگرام های تعلیمی آنالین و پویش های ظرفیت سازی 

برای آگاه ساخí جوانان از مفاهیم مذهبی مورد 

استفاده سازمان های بنیادگرا، اجرا می شود. داراالفتا 

بیشرت باالی  تحقیق  متمرکز است و می کوشد با 

انتشار مطالب مکتوب و کتابچه های مختلف به 

والدین در قسمت جلوگیری از آلوده شدن اطفال به 

مفکوره های بنیادی کمک کند. وزارت اوقاف مسئول 

تفتیش و نظارت باالی مساجد در مرص است. این 

وزارتخانه می کوشد تا اجازه ندهد که امامان مساجد 

مفکوره های بنیادی را بپذیرند و جوانان را جذب 

این مفکوره ها کنند.

یونیپاث: مرص برای قطع کردن ارتباط 

تروریست های منطقوی و داخلی کدام 

اقداماتی را انجام داده است؟

داکرت ای�ن: در این قسمت می توانم به سه رویکردی 

که مرص در پیش گرفته است، اشاره کنم. نخست، «مرکز 

منطقوی مبارزه با  تروریزم » در منطقه ساحل/صحرا 

کوشش دارد ذریعه بسته �ودن قراردادهای همکاری 

منطقوی مانع ورود تروریست ها از رسحدات لیبیاا 

به سودان و مرص شود. دوم، مرص در حال مذاکره با 

اتحادیه اروپا و ناتو درباره روش استفاده از تعلی�ت 

مخصوص حفاظت از رسحد به کمک تکنالوجی های 

پیرشفته است. در مرص این برداشت وجود دارد که 

کنرتول رسحد گام مهمی در مسیر تضعیف شبکه 

لجستیک فراملی مورد استفاده تروریست هاست. سوم، 

مرص می خواهد که در جلسات سطح باال با ناتو درباره 

اهمیت اجرای پروگرام تفتیش و تخریب شبکه های 

بحری مورد استفاده تروریست ها، در مدیرتانه و دریای 

سیاه، گفتگو کند. 
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ارائه کمکهای اقتصادی و مالی به شهروندان مرصی -بخصوص زنان 

و جوانان- برای محافظت از آنها در مقابل تروریست هایی که معموالً از 

مشوق های اقتصادی و مالی برای عضوگیری استفاده می کنند، اهمیت دارد. 

این کمک ها همچنان زمینه ساز همکاری با نهادهای قانونی نیز می شود.

دولت همچنان اجرای طرحهای کالن انکشافی در سینای ش�لی و 

دیگر مناطق مستعد ورود تروریست ها را برای بهبود بخشیدن به رشایط 

زندگی آغاز کرده است. 

قابل ذکر است که نهادهای دولتی کمک های خود را به صورت موردی 

ارائه می کنند. بطورمثال، بعد از حمله به مسجد «الروضه» در بیرالعبد 

در نومرب 2017، رئیس جمهور السیسی دستور پردتادیهاخت 200,000 پوند 

مرص به فامیل های هریک از کشته شدگان و 50,000 پوند مرص به هریک 

از قربانیان مصدوم را صادر کرد. 

وزارت معارف نیز اطفال اشخاص کشته شده را از تادیه فیس مکاتب 

دولتی معاف کرد و اطفال شهدا را در اولویت استخدام در ادارات دولتی 

قرار داد. نهادهای غیردولتی در این بخش نقش محدودی دارند. 

رویکرد ضدتروریزم  مرص بشمول هدف سوم نیز می شود: مقابله با 

مفکوره های مذهبی بنیادی که زمینه ساز تروریزم  هستند. 

سه موسسه مذهبی این کشور -االزهر، داراالفتا و وزارت اوقاف (یا 

وقف)- پروگرام های بسیاری را برای مقابله با گفت�ن مذهبی بنیادی 

سازمان های تروریستی از طریق ارتباط رو در رو در مساجد و تعامالت 

آنالین در نظر گرفته اند. این موسسات همچنان با سازمان های جامعه 

مدنی برای ایجاد ارتباط با توده های قریه نشین، بخصوص در مرص علیا، 

همکاری می کنند. 

قابل توجه است که تاکید مفرط بر مفکوره های مذهبی بنیادی به 

حیث محرک اصلی تروریزم  در بسیار اوقات باعث نادیده گرفته شدن 

ابعاد شخصی، اقتصادی و اجت�عی تروریزم  می شود. همچنان، در غیاب 

نهاد ه�هنگ کننده، کوشش  های این بخش بین این سه موسسه مذهبی 

پراکنده شده است. 

با وجود اجرا شدن این پالیسی های ضدتروریزم ، پنج چالش اساسی 

ممکن است اثربخشی اینها را مختل کند.

چالش نخست، تداوم درگیری های مسلحانه در لیبیا است؛ کشوری که 

با مرص رسحد مشرتک دارد. تروریست ها، مجرمین و قاچاق بران اهل لیبیا 

ادامه از صفحه 22

قوای عملیات مخصوص مصر و اردن در حال انجام دادن بازرسی های امنیتی در جریان تعلیم میدانی. 
 عسکر  ارشد قوای هوایی دان م. ویرب/ قوای هوایی ایاالت متحده
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گاهی از رسحد غربی وارد مرص میشوند.

بطورمثال، یکی از تروریست های اهل لیبیا، به همراه گروپی 

چهار نفره، در اواسط 2016 برای ایجاد یک گروپ مربوط با القاعده 

به نام انصاراالسالم مخفیانه وارد مرص شد. در اکتوبر 2017، این 

گروپ  یک عسکر را کشت و یک صاحب منصب پولیس را ربود. 

چالش دوم، به نهادینه سازی کمک های مخصوص قربانیان 

 تروریزم  مربوط می شود. در قانون ضد تروریزم  2015 تعریف 

نشده است که قربانی به چه کسی گفته می شود و چه کسی از 

حق دریافت جربان خسارت برخوردار است. مجلس مرص تافعالً 

پیش نویس قانون قربانیان  تروریزم  را تصویب نکرده است. 

چالش سوم، چگونگی ایجاد روابط واقعی و کارآمد با شهروندان 

و جامعه مدنی برای مقابله با  تروریزم  و بنیادگرایی است. این 

همکاری بسیار مهم است چون تروریست ها در مناطق پرنفوس مثل 

دره نیل فعال هستند و از {ب های دست ساز که خنثی کردن آنها 

مستلزم همکاری شهروندان است، استفاده می کنند. 

چالش چهارم، نقش محدود شوراهای مسئولی است که طبق 

قانون اساسی مرص وظیفه تعیین اسرتاتژی های امنیت ملی و 

پالیسی های مبارزه با  تروریزم  را به عهده دارند. 

برای فعال کردن این شوراها می توان، اعضای هیات مدیره 

و دبیران کل آنها را از میان محققین و استادان برجسته این 

بخش انتخاب کرد.

چالش آخر، نبود اسرتاتژی  ملی مبارزه با  تروریزم  و بنیادگرایی 

است که بتواند پالیسی های اجرا شده در این بخش، بخصوص از 

جانب ذینفعان مدنی، را هدایت کند.

قوای مسلح و پولیس اسرتاتژی های نظامی و امنیتی خاص 

خود را برای مدیریت عملیات در اختیار دارند. ولی ذینفعان مدنی، 

بخصوص در زمان کمک رسانی به قربانیان  تروریزم  و مبارزه با 

مفکوره های افراطی، بدون ه�هنگی با یکدیگر یا قوای امنیتی 

دست به اقدامات ه�هنگ نشده گسرتده ای می زنند.

تدوین این اسرتاتژی  ملی به ه�هنگ شدن این اقدامات 

-نظامی و غیرنظامی- کمک می کند و پالیسی های مبارزه با  تروریزم  

را کارآمد و موثر میسازد.  

ملوانان مصری در حال سوار شدن به کشتی قوای بحری ایاالت متحده در جریان دوره تعلیمی در دریای مدیترانه. این دوره بخشی از 
مانور چند-ملیتی »ستاره درخشان 2018« بود.   عسکر ارشد قوای هوایی، داون م. وبر قوای هوایی ایاالت متحده/
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تمویل 
 ãیزÑæتر

این کشور معامالت پولی مشکوک را در همکاری 
با شرکای خارجی خویش تفتیش می کند

(FinTRACA) نثار یوسفزی، آمرعمومی مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان

تمویل 
مبارزه با
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مالی 2018 با مجموعه  از محدودیت ها و چالش هایی همراه 

 (FinTRACA) «بود که «مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان

بر آنها چیره شد و پیروز بدر آمد. این مرکز با سعی و تالش  گسرتده برای بهبود 

روند جمع  آوری، تحلیل و انتشار راپورهای مالی که وظیفه اصلی آن محسوب 

می شود، ادامه داده است.

این مرکز به هدف ظرفیت  سازی و تقویت توانایی های مراجع گزارش 

دهنده در قسمت کشف شاخص  های پول  شویی، ¨ویل تروریزم و بهبود کیفیت 

گزارشات معامالت مشکوک و بزرگ، کمک های تخنیکی و برنامه های آموزشی 

ارایه �وده است. 

در نتیجه، طی سال 2018 به تعداد 1.4 میلیون گزارش معامالت بزرگ که 

افزایش 21 فیصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد به این مرکز ارسال 

گردیده است.گزارشات معامالت مشکوک نیز به تعداد 767 رسید که در مقایسه 

با احصائیه سال گذشته افزایش 59 فیصدی را نشان می دهد. قابل تذکر می باشد 

که گزارشات معامالت مشکوک واصله سال 2018 نسبت به قبل دارای کیفیت 

بهرت بوده و از تنوع باالتری نیز برخوردار می باشد.

داده هایی کهطی سال 2018 به هدف تحلیل جمع آوری شده بود نیز تحت 

تاثیر افزایش نهاد های جدید در لیست نهادهای راپوردهی قرار گرفت. گسرتش 

این لیست باعث افزایش دایره کاری در قسمت مبارزه با پول  شویی و ¨ویل 

تروریزم  گردیده است. 

در بخش تحلیل راپور ها و معلومات مالی،مرکز تحلیل معامالت و راپور 

های مالی افغانستان کوشش  های گسرتده  ای را برای ارائه محصوالت ارزش-

افزوده به نهادهای تنفیذ قانون بشمول ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسالمی 

افغانستان، انجام داده است. کارمندان FinTRACA به تقویت امکانات تحلیلی 

خود پرداخته  اند و از برنامه های آموزشی تخصصی در راستای ظرفیت  سازی نیز 

مستفید گردیده  اند.

تحلیل گران اکنون همکاری بیشرتی با ذینفعان دارند و می توانند به تصویر 

بهرتی از دوسیه  ها دست پیدا کنند. بعضی دوسیه  ها بطور پیشگیرانه یعنی بدون 

موجودیت گزارش معامله مشکوک تحلیل میگردند.

طی سال 2018، این مرکز در قسمت انتشار قضایای تحیلیلی به مراجع 

مختلف تنفیذ قانون رویکرد جدیدی بطور انتشار قضایاء به چند نهاد مختلف 

را در پیش گرفت تا بیشرتین استفاده را ازمحصوالت «واحد استخبارات مالی» 

(FIU) صورت گیرد با انتشار معلومات به نهادهای ذیربط، مشکوکین مشخص 

شده طی راپورهای مالی �ی توانند به آسانی از چنگ عدالت فرار کنند. آمارهای 

گردآوری شده در ختم سال 2018، حاکی از افزایش 44.4 فیصدی در تعداد 

دوسیه   هایی بود که این مرکز آنها را به دلیل موجودیت مشکوکیت جرایمی 

تروریستی و عواید ناشی از جرایم تحلیل کرده بود. با بررسی و تایید دوسیه  ها 

در 19 جلسه کمیته اجرایی و احد استخبارات مالی، مجموعاً 47 دوسیه  عاجل به 

نهادهای ذیربط ارجاع گردیده است.

ضمن دوسیه  های خودکار، 251 درخواست از نهادهای مختلف به این 

مرکز رسید که این مرکز به 241 درخواست که (96 فیصد آنها جمله را تشکیل 

میدهد جواب ارسال �وده است. تعداد درخواست ها نشان  دهنده افزایش 39 

فیصدی در مقایسه با سال 2017 است که بهبود توان و تداوم همکاری بین 

السازمانی را نشان می دهد.

وسعت تحلیل مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان همچنان 

شامل تحلیل راپورات دریافتی از ادارات «گمرکات و عواید» وزارت مالیه و 

بررسی موارد فرار از تادیه مالیات و مکلفیت های گمرکی نیز می گرددمرکز 

تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان نه تنها در امر فرار از تادیه مالیات 

و مکلفیت های گمرکی مبارزه �وده، همچنان سوء استفاده  های تجارتی توسط 

اشخاص مشخص شده را نیز آشکار می  �وده است.

برای بهبود روند کارآیی معلومات مالی انتشار یافته به نهادها، این مرکز 

برنامه های آموزشی متداوم و ح�یت همه جانبه در قبال تفسیر و استفاده از 

معلومات را نیز ارائه داشته است. 

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان در راستای رسیدگی 

به درخواست های بین املللی نیز عملکرد درخشانی داشته است. امضا کردن 

تفاهمنامه های جدید طی سال 2018، دایره همکاری بین املللی این مرکز را 

وسعت بخشیده و باعث تقویت تبادل معلومات با واحدهای استخبارات مالی 

خارجی نیز گردیده است.

طی سال 2018، مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان منتظر 

دریافت نتیجه نهایی اقدامات خود در راستای مبارزه با پول  شویی و ¨ویل 

تروریزم  بود. کوشش  ها در راستای بهبود پروسه دریافت فیدبک ازمراجع تنفیذ 

قانوننیزصورت گرفت که شامل مباحثه کارمندان عالی رتبه در واحد استخبارات 

مالی در جریان سال می گردد.

مسئولین عالی  رتبه دولتی در جلسات مهم «شورای عالی حاکمیت قانون و 

مبارزه با فساد اداری» اشرتاک کردند. این شورا برای ایجاد ه�هنگی بهرت با واحد 

استخباراتی و بهبود روند جمع آوری فیدبک، فیصلۀ را برای نهادهای مربوطه 

صادر کرد. در عین حال دیتابیس جمع آوری فیدبک نیز در واحداستخبارات مالی 

جهت پیگیری قضایای انتشار یافته راه اندازی گردید. 

در این سال، افغانستان شاهد نخستین اقدامات برای ایجاد «دفرت بازیابی 

اموال» با هدف بازپس  گیری اموال غارت شده ذریعه فساد ودیگر جرایم بودیم.

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان با «دفرت بازیابی اموال» جهت 

اجرای هرچه بهرت این پروژه نیز همکاری �وده است.مرکز تحلیل معامالت و 

راپور های مالی افغانستان به تحلیل مقررات مربوط به بازیابی اموال پرداخت و 

پیشنهادهایی مشخص را برای تضمین موفقیت طرح نیز ارائه �وده است. 

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان در پروژه های ملی 

نیز همکاری �وده است، مانند ه8هنگی پروسه ارزیابی ملی خطرات 

پولشویی و ¨ویل تروریزم تروریزم وبررسی صحت اموال اظهار شده ذریعه 

مقامات عالیرتبه دولتی نیز مشارکت �وده است. مرکز تحلیل معامالت و 

راپور های مالی افغانستان برای تقویت هرچه بیشرت شفافیت و محدود کردن 

دسرتسی مجرمین مالی به طرح های عمومی، تفاهم نامه ای را با «اداره ملی 

تدارکات» امضا کرده است.

سال
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تاریخکشورنام واحد استخبارات مالی

می 2018قزاقستانکمیته تفتیش مالی

)AUSTRAC( اپریل 2018استرالیامرکز راپور و تحلیل معامالت استرالیا

)SFMS( نومبر 2017اوکراینسرویس دولتی تفتیش مالی اوکراین

)KOFIU( جوالی 2017کریاواحد استخبارات مالی کریا

)CAMLMAC( فبروری 2017چینمرکز تفتیش و تحلیل مبارزه با پول شویی چین

)AMLD( اکتوبر 2016تایوانبخش مبارزه با پول شویی، اداره تحقیقات

)FMD( سپتمبر 2015تاجیکستاناداره تفتیش مالی

)TFIU( آگوست 2015ترکمنستانواحد استخبارات مالی ترکمنستان

)UKFIU( جون 2014بریتانیاواحد استخبارات مالی بریتانیا در اداره ملی مبارزه با جرم

)SAFIU( جوالی 2013عربستان سعودیواحدهای استخبارات مالی عربستان سعودی

)FINCEN( جوالی 2012ایاالت متحدهشبکه مبارزه با جرایم مالی

)BFIU( جوالی 2009بنگالدشواحد استخبارات مالی بنگالدش

)MASAK( فبروری 2008ترکیههیات تحقیقات جرایم مالی

)MFIU( جوالی 2008مغولستانواحد استخبارات مالی

)SFIU( فبروری 2008سری النکااداره استخبارات مالی سری النکا

)DFM( جون 2007بالروساداره تفتیش مالی

)FEMS( 2007روسیهخدمات مانیتورنگ مالی فدرال

)SFIS( 2007قرقیزستانسرویس دولتی استخبارات مالی

وزارت 
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%17

مالیات 
فرار 
%14

مواد مخدر 
قاچاق 
%13

قاچاق 
%12

فهرست تفکیکی نهادهای افغانستان که از FinTRACA راپور دریافت کرده اند 

(راست) و نوع دوسیه های مربوطه (چپ)

فهرست تفاهم نامه ههای همکاری با واحدهای استخبارات مالی مماثلکشورهای دیگر
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فساد و 
رشوت خواری

مواد مخدر 
قاچاق

جرایم 
مالیاتی

تروریست 
تامین مالی

اختطاف و جعل کاری
گروگان گیری

جرایم 
سازمان یافته

دیگرجعل اسنادپول شویی

جهت تطابق و پیروی از قوانین مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی 

افغانستان اقدام به اع�ل مبلغ 5.62 میلیون افغانی جرایمه باالی مؤسسات 

بانکی و فراهم گنندگان خدمات پولی �وده است، بسته �ودن حسابات 

بانکی متخلف، تعلیق یا باطل کردن جواز های 25 فراهم کننده خدمات 

پولی و انتشار راپور تحلیلی درباره فراهم کنندگان خدمات پولی غیرمجاز در 

هفت زون کشور کرد.

در قسمت قابلیت های منابع برشی، قوای کار ما در سال 2018 افزایش 

یافت. گسرتش ساختاری در مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان با 

افزایش سه وظیفه کلیدی همراه بود: بخش تحقیق و خربرسانی، راه اندازی بخش 

موسسات مالی غیربانکی و ایجاد بخش همکاری بین املللی.

ساختار منابع برشی مرکز برای برآورده کردن رضوریات جدید و سازگار شدن 

با مدیریت وظایف تخصصی، گسرتش یافت. تقویت منابع برشی به استفاده بهرت 

از زمان و گسرتش جریان کار منتهی می گردد.

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان دو تفاهمنامه  با 

واحدهای استخبارات مالی اسرتالیا و قزاقستان نیز امضا کرد. به این ترتیب، تعداد 

تقاهم نامه های بین املللی به 18 رسید. این تفاهم نامه ها باعث گسرتش دایره 

همکاری بین املللی مرکز و تقویت روند تبادل معلومات گردیده است.

این مرکز همچنان دو تفاهمنامه  تبادل معلومات و اطالعات با اداره تدارکات 

ملی (NPA) و وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان به امضا رسانیده 

است. تفاهم نامه با اداره تدارکات ملی دستاورد مهمی محسوب میشود چون 

امکان اعتبارسنجی مالی قراردادها را به واحد استخبارات مالی میدهد.

با سپری �ودن موفقانه سال مالی 2018ما وارد سال مالی 2019 شدیم. 

اولویت های این مرکز عبارت از به پایان رسانیدن پروسه ارزیابی خطر ملی 

پول شویی/¨ویل تروریزم ، ا اتخاذ تکنالوجی جدید برایواحد استخبارات مالی، 

بهبود پروسه دریافت فیدبک، تقویت توانایی های کارمندان و مراجع راپوردهی و 

ادامه همکاری با ادارات گمرکات و عواید در سال مالی جدید خواهند بود.

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان همچنان به بررسی 

وضعیت سازمانهای غیردولتی و سازمانهای غیرانتفاعی و همکاری با 

اداره ثبت اموال و دارائی در قسمت اعتبارسنجی اموال مقامات عالیرتبه 

دولتی خواهد پرداخت.

ایجاد دفاتر والیتی جدید و بهبود روند تفتیش معامالت نقدی، فلزات 

قیمتی، سنگهای زینتی/قیمتی و دیگر ابزارهای مالی در رسحدات زمینی باعث 

گسرتش دایره فعالیت و دامنه نفوذ ما در قسمت جلوگیری از پول  شویی و ¨ویل 

تروریزم  خواهد شد.

ما همیشه باالی ظرفیت  سازی و تقویت مهارت های حرفوی کارمندان مرکز 

تاکید کرده ایم. خوشحاB که تاکید من بر دسرتسی کارمندان واحد استخبارات 

مالی به اسناد تخصصی باعث فراهم شدن زمینه پیرشفت آنها و تقویت چشمگیر 

توانایی های حرفوی آنها شده است. من کوشیده ام تا همیشه منبع رهن�یی و 

ح�یت برای همه کارمندان این مرکز باشم و در آینده نیز چنین خواهم کرد.

برای ه�هنگ  سازی اقدامات ظرفیت  سازی، طرحی با همکاری مرکز 

تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستا ، ادارۀ محرتم لوی څارنوالی،د 

افغانستان بانک، وزارت مالیه و دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان 

ملل (UNODC) تهیه شد. بر بنیاد این طرح، UNODC یک مشاور مبارزه 

با پول شویی/¨ویل تروریزم را در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 

مقرر �وده است.

می خواهم از همه کارمندان مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی 

افغانستان بخاطر کوشش  همه جانبه و فداکاری آنها تشکر کنم و گذراندن 

موفقانه یک سال مالی دیگر را به آنها تربیک می گویم. در کنار هم، به 

مبارزه با پول شویی و ¨ویل تروریزم  و نیز خدمت به مردم و کشور پایبند 

خواهیم ماند.  
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افغانستان
فرستاده از 

گفتگو با رویا رحمانی سفیر جمهوری اسالمی افغانستان 
در ایاالت متحدۀ آمریکا در باره  آینده کشورش

بدون تردید خانم رح�نی به مردم و کشورش افتخار میکند. این حقیقیت 
زمانیکه وی با تواضع و اشتیاق از فداکاری، مقاومت و امید به آینده هموطنانش 

یاد می کند، �ایان می گردد. او چالش های بزرگ فرا راه افغانستان در رسیدن به 

امنیت و ثبات را نادیده �ی گیرد. بطورمثال آمار تلفات روزانه در بخش مبارزه 

علیه تروریزم  به 70-80 تن می رسد. البته، او از هواداران مصمم صلح است.

در دسمرب 2018، خانم رح�نی به حیث نخستین سفیر زن از افغانستان در 

ایاالت متحده تعیین گردید. وی قبل ازپذیرفí این مسئولیت، سفیر کشورش در 

اندونزیا، سفیر غیرمقیم افغانستان در سنگاپور و �اینده افغانستان در انجمن 

کشورهای جنوب رشق آسیا بود. وی سابقه کاری منحیث رئیس عمومی همکاری 

های منطقوی در وزارت امور خارجه افغانستان را در کارنامه خود دارد. 

یونیپاث در حاشیه چهارمین نشست ساالنه مدیران استخبارات نظامی آسیای 

میانه و جنوب آسیا که در فربوری 2019 به میزبانی قوماندانی مرکزی ایاالت 

متحده برگزار گردید، با او به گفتگو پرداخت.

قوای امنیتی افغانستان در جنگ برای تامین ثبات کشور  یونیپاث:
فداکاریهای کالنی کردهاند. چی چیزی آنها را چنین مقاوم کرده است؟

سفیر رح�نی: ه�نطوریکه به درستی اشاره �ودید، آنها فداکاری های زیاد 

و چشمگیری انجام داده اند و ما همه روزه مدیون آن می باشیم. من �یتوانم 

از جایگاه آنها صحبت کنم، ولی برداشت من و گفتگوهایی که با چند تن از 

آنها داشته ام مسایلی چون اشتیاق به زندگی عادی، فراهم شدن زمینه استفاده 

از توانایی های شخصی و همچنان تضمین زمینه و فرصت رشد برای اطفال و 

نسلهای آینده، مشوق های مبارزه این قهرمانان می باشد. به همین ترتیب مردم 

افغانستان متحمل رنجهای فراوانی شده اند و جنگهای طوالنی آنها را از امکانات 

ابتدایی زندگی و پیرشفت در عرص جاری محروم کرده است. آنها واقعاً قدر 

فرصت های موجود را می دانند و برای رسیدن پرسان، دخرتان و نسلهای آینده به 

فرصت های جدید کوشش  می کنند.

در ضمن، احساس وطن پرستی در مردم افغانستان وجود دارد؛ این مردم 

مبارزین راه آزادی هستند. آنها همیشه برای رسیدن به آزادی کوشش  کرده اند 

و وطن شان را دوست دارند. عشق به میهن در آنها انگیزه ایجاد می کند. آنها 

به ارزش ها و توانایی های خود باور دارند. به وطن و مردم شان اعتقاد دارند. 

اینها بخشی از عوامل محرکی بود که به ذهن من رسید. ولی �ی توانم درباره 

انگیزه های آنها قضاوت کنم، چون خود من یک مادر هستم. �ی توانم ذهنیت 

مادر و پدری را که در خطوط مقدم جنگ حضور دارند و �ی دانند که آیا دوباره 

قادر به دیدن اطفال شان خواهند بود یا خیر، درک کنم. هر عاملی که مدافعان 

افغانستان را به مبارزه می کشاند یک ارزش واال، فداکاری و قهرمانیست. همه 

ما به کشورمان محبت داریم ولی با توجه به محبتی که نیروی های امنیتی مان 

عمالً نشان میدهند، رصف می توانم به آنها درود بفرستم.

یونیپاث: درباره دستاوردهای مهم نیرو های ملی دفاعی افغانستان 
توضیح بدهید. در کدام بخشها رضورت به تقویت احساس میشود؟

سفیر رح�نی: وقتی در سال 2014 بیشرت از 100,000 قوای خارجی از 

افغانستان خارج شدند، بسیاری، از جمله افغانها، پیشبینی مینمودند که 

افغانستان درگیر جنگ داخلی خواهد شد. آنها به این باور بودند که کشور 

دچار آشوب گسرتده ای خواهد شد و قوای امنیتی قادر به دفاع از رسزمین شان 

نخواهند بود. قوای امنیتی ما نادرست بودن این نظریه را ثابت کردند. به نظر 

من، رسیدن به موفقیتی کالنرت از این ممکن نبود. در آن زمان انتخابات نیز برگزار 

شد و دولت جدیدی روی کار آمد. کشور رصف با مشکل کاهش تعداد قوای 

خارجی دچار نبود؛ اقتصاد به دلیل کاهش چشمگیر قوای خارجی و کاهش تعداد 

قراردادها، خدمات و فرصت های کاری، وضعیت نابسامانی داشت. در آن مقطع 

ما در ابتدای مسیر گذار از یک کشور وابسته به کمک های خارجی به سمت 

یک کشور خودکفا بودیم، این گذار فشار شدیدی به مردم و کشور وارد کرد. آنها 

در این امتحان کامیاب شدند. و با روحیه و قدرت بیشرت به مبارزه پرداختند.

انتخابات اخیر پارملانی نخستین انتخاباتی بود که در آن قوای امنیتی ما 

بدون کمک قوای خارجی وظیفه تامین امنیت را به عهده گرفتند. حوادثی رخ 

داد ولی تعداد آنها در مقایسه با حوادث انتخابات قبلی پارملانی یا ریاست 

جمهوری کمرت بود. در روزهای انتخابات، رصفاً قوای امنیتی افغانستان وظیفه 

تامین و حفظ امنیت را به عهده داشتند. این نیز یک دستاورد بزرگ است. 

در کدام زمینه ها رضورت به ح�یت احساس می شود؟ یکی از مهم ترین 

کارکنان یونیپاث
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عرصه های پیرشفت ما، ایجاد قوای هوایی به کمک همپی�نان ماست. 

این پیرشفت بسیار مهم است. ما کار را از ابتدا آغاز کردیم. کار به خوبی 

پیش می رود. اوضاع رو به بهبود است و امیدواریم که پیرشفت های 

بیشرتی به دست آید. 

یونیپاث: رشکای افغانستان چطور میتوانند ثبات و امنیت 
افغانستان را تضمین کنند؟

سفیر رح�نی: رشکای منطقوی ما باید به این حقیقت پی برده باشند 

که از یک افغانستان با ثبات و شگوفا نسبت به یک افغانستان بی ثبات 

و درگیر جنگ، بیشرت نفع خواهند برد. آنها باید بدانند که افغانستان 

�ی تواند به عنوان یک کشور حائل باقی {اند و دیگران را به تنهایی از 

مشکالت تروریزم  و افراط گرایی مصون سازد. آنها می توانند نقش فعال 

وسازنده در تالش های مستمر مربوط به صلح و ثبات داشته باشند و 

افغانستان را بطورمستقیم رشیک خود بدانند. اگر آنها افغانستان را رشیک 

خود بدانند -و رابطه ما مبتنی بر همکاری باشد- نتیجه بهرتی به دست 

میاید تا این که نسبت به افغانستان دیدگاه حاشیه ایی داشته باشند. 

افغانستان با همکاری هم پی�نان و دوستان بین املللی خود درجریان 

18 سال گذشته دست آوردهای بیش�ری داشته است. این دست 

آوردها نباید نادیده گرفته شوند. پیرشفت های غیرقابل برگشتی در بخش 

تعلیم، اصالحات، قانون گرایی و مهم تر از همه تغییر در طرز تفکر، 

رخ داده است. تصور کنید که افراط گرایی در صورت نبود این تالش 

ها به چه اندازه گسرتش پیدا می کرد. این موضوع رابطه مستقیمی به 

امنیت جهانی دارد.

مالقات رویا رحمانی، سفیر 
افغانستان در ایاالت متحده، 

با جنرال جوزف ووتل، 
قوماندان وقت قوماندانی 

مرکزی ایاالت متحده قوماندا.
ی مرکزی ایاالت متحده

یونیپاث: افغانستان چگونه میتواند رابطه خود 
با همسایگانش در آسیای میانه را تقویت کند؟

سفیر رح�نی: رشکای آسیای میانه برای ما، از 

نظر اقتصادی، روابط بین دو ملت و خواستههای 

منطقوی، بسیار مهم هستند. ما کوشش  های 

چشمگیری، بخصوص درجریان سالهای اخیر، برای گسرتش روابطه با کشورهای آسیای 

میانه انجام داده ایم. افغانستان کوتاه  ترین مسیر اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا 

می باشد. این منطقه با داشí قابلیت های انتقال انرژی، کاال/اجناس و داده سهم 

کالنی در اقتصاد جهانی دارد. تقویت ارتباطات منطقوی و همزیستی مساملت آمیز 

نیز زمینه  ساز امنیت منطقه و همکاری در بخش های امنیت غذایی، مدیریت حوادث 

طبیعی، تعلیم و روابط بین ملت ها خواهد بود. همه اینها از عوامل صلح و آبادانی 

منطقه و جهان محسوب می شوند. امیدواریم که بتوانیم روابط خود را با کشورهای 

آسیای میانه مستحکم تر کنیم.

یونیپاث: اولویتهای دیپل�تیک افغانستان در منطقه و جهان چیست؟

سفیر رح�نی: اولویت افغانستان همیشه حفظ روابط دوستانه و همکاری با همه 

همپی�نان اش بوده است. ما میخواهیم در جنگ علیه تروریزم رشیک باشیم. 

می خواهیم در انکشاف اقتصادی سهیم باشیم. می خواهیم در ترویج ارزش های مهم 

و مشرتک مثل دموکراسی، حقوق برش و محافظت از حقوق مدنی و رشافت مردم 

مشارکت کنیم. قابل ذکر است که مردم افغانستان دوستان قابل اتکای هستند و 

دوستی جزیی از ارزش های فرهنگی ماست. ما برای دوستی جان می دهیم و از جانب 

مقابل احرتام و حرمت می خواهیم.   



تربیت مبلغ زن در قوای مسلح اردن 
برای ارائه مشوره به عساکر و قوای غیرنظامی

کارکنان یونیپاث

زنان

یونیپاث با  بریدجنرال   جنرال   داکتر ابراهیم سعید ابوعقب، رئیس پوهنتون مطالعات 

اسالمی شاهزاده حسن؛ دگروال محمد علی الشراع، معاون رئیس پوهنتون؛ و جگرن 

خالد البتوش، از مدرسین پوهنتون برای گفتگو درباره پروگرام تربیت زنان مبلغ با 

هدف خدمت در قوای مسلح پادشاهی اردن هاشمی مالقات کرد.

یونیپاث : درباره تربیت زنان مبلغ در قوای مسلح اردن 
توضیحاتی به ما بدهید. این مفکوره از کجا شکل گرفت و 

کدام اهداف را تعقیب می کند؟

بریدجنرال ابراهیم: به نام خداوند بخشنده مهربان، مفکوره
مبلغین زن تا اندازه ای نتیجه شناسایی این رضورت بود که عساکر 

زن قوای مسلح به تبلیغ مذهبی و ح�یت معنوی رضورت  دارند. ما 

رشوع به استخدام مبلغین زن نظامی و غیرنظامی کردیم و وظایفی 

متناسب با رضوریات کارمندان رسمی زن به هدایت مذهبی به آنها 

سپردیم. درست است که وظایف آنها با وظایف امامان در قوای 

مسلح ممکن است تداخل داشته باشد، ولی ما تشخیص دادیم که 

زنان به طور کلی ترجیح می دهند که مشکالت مربوط به زنان را 

با مبلغین زن در میان بگذارند. قبالً دوره آماده سازی برای مبلغین 

محصل برگزار �ی شد. در واقع، بعضی از آنها در بخش های دیگری 

کار می کردند و بعد از فارغ التحصیلی از تخصص یا رشته تحصیلی 

خود -رشیعت اسالمی- استفاده �ی کردند. بنابراین، ما وظایف و 

کارکردهایی متناسب با دایره مطالعات شان به آنها سپردیم و از 

آنها مبلغ ساختیم.

یونیپاث : مشکالت پیش روی استاجران چی بود؟

بریدجنرال ابراهیم: آنها در ابتدا دچار مشکالتی بودند، چون 
ما میخواستیم که آنها در دورههای تعلیمی ثبت نام کنند و در 

امتحانات ساالنه تعیین صالحیت اشرتاک کنند. ما اکنون در حال 

برگزار کردن نخستین دوره تعیین صالحیت مبلغین هستیم که 

بشمول تعلیم دروس اصلی موردرضورت برای تبلیغ، مثل ارائه 

موعظه/نصیحت، تدریس و موضوعاتی از این قبیل می شود. ما این 

پروگرام را -با در نظر گرفí موفقیت های تحصیلی و تجربه کاری 

آنها- به اصول اساسی در سطحی مقدماتی -و نی پیرشفته- محدود 

کردیم. این پروگرام بشمول درسهای تعلیم ایدئولوجیک با محوریت 

افراط گرایی است، چون ما افراط گرایی را آفتی می دانیم که زنان 

را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. افراط گرایی، که ممکن است زنان 

و مردان را آلوده کند، از فهم غلط از اسالم نشأت می گیرد و این 

سؤتفاهم هر دو جنسیت را شامل می شود. با توجه به این که زنان 

جزء جدایی ناپذیر جامعه هستند، ما موضوعات مربوط به محافظت 

از زنان در مقابل افراط گرایی را در دوره مقدماتی گنجانده ایم.

در واقع، استاجران در ابتدا کمی به تشویش بودند ولی بعداً 
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درخواست آنها برای ¨دید دوره ما را متعجب ساخت. به نظر من، 

آنها اهمیت آنجه درین پوهنتون را فرا گرفته بودند درک کردند 

و به همین دلیل خواستار آموخí درسهای بیشرتی هستند. چرا؟ 

وقتی مبلغ با دانش عمیق به ایفای وظایف خود بپردازد، می تواند 

به ابهامات، بخصوص موضوعات مطرح شده از طرف افراط گرایان، 

جواب  دهد و این روند به تقویت اعت�د به نفس مبلغ باعث 

رسیدگی به امور ارتداد می شود. موضوعات مربوط به ارتداد 

همیشه وجود دارد. بنابراین، ما رضورت  مربم به این پروگرام را 

احساس کردیم و برای ادامه دادن این دوره ها انگیزه پیدا کردیم.

یونیپاث : دگروال محمد به موضوع تردید اشاره 
نمود. یعنی استاجران در ابتدا از ورود به موضوعات 

مذهبی هراس داشتند؟

بریدجنرال ابراهیم: اصالً. موضوع ترس از تعلیم مذهبی نبود، 
بلکه ترس ناشی از نداشí تجربه در تخصص جدید و بیسابقه 

بودن این نوع دوره بود. بخصوص این موضوع مطرح بود که آنها 

رشته اصلی خود را تغییر داده بودند و اکنون در رشته متفاوتی 

تخصص کسب میکنند. بعضی از آنها قبل از ورود به این عرصه به 

اموری مثل کارمندی دفرتی و نرسینگی پرداخته بودند. به عبارت 

دیگر، قادر به پرداخí به حرفه مذهبی نبودند و تا اندازه ای از 

دایره رشیعت و حقوق اسالمی دور مانده بودند. آنها اکنون در 

دوره های بازآموزی و/یا تقویت دانش اشرتاک می کنند. آنها در ابتدا 

کمی به تشویش بودند ولی در ادامه تحت تاثیر اطالعاتی که فرا 

گرفتد قرار گرفته و اهمیت این دوره در کسب آمادگی برای ایفای 

وظایف مربوط به تعلیم مذهبی به زنان را درک کردند.

یونیپاث : آیا مبلغین زن میتوانند در مناطق جنگی یا 
کشورهایی مثل افغانستان فعالیت کنند؟

بریدجنرال ابراهیم: قطعاً. قبل از متوسل شدن به زور، ابتدا باید 
گفت�ن و همکاری برای نفوذ به قلب و ذهن مردم را امتحان کنیم. 

خواهران و دخرتان اردنی ما در افغانستان در کنار ما بودند و 

سنت های مردم افغانستان را شاهد بودند. افغان ها اجازه �ی دهند 

که یک مرد به تنهایی وارد خانه آنها شود، ولی اگر زنی همراه 

آن مرد باشد، از آنها استقبال می کنند. به این ترتیب، زنان مبلغ 

می توانند با زنان خانه دار یا دیگر زنان خانه گفتگو کنند. این به 

فرهنگ آنها مربوط می شود و ما برای تعامل با مردم باید ابتدا 

فرهنگ آنها را بشناسیم و مراعات کنیم. ما باید به سنت ها و رسوم 

آنها احرتام بگذاریم. بطورمثال، اگر در حدود ساعت 1 الی 2 بعد 

ازچاشت به مالقات یک مرد افغان بروید و از پذیرفí دعوت او 

برای رصف غذا خودداری کنید، این رفتار ش� توهین محسوب 

می شود؛ گویا به روی او با سیلی زده اید. این سنتی است که ما باید 

بیاموزیم. اگر این را �ی دانستم، ممکن بود دعوت آنها را با هدف 

رصفه جویی در غذای فامیل  رد کنم. همچنان، طبق فرهنگ افغانی، 

مردی که می خواهد به مالقات فامیل  مرد دیگری برود، باید زنی را 

همراه خود بربد تا امکان معارشت با اعضای اناث فامیل  فراهم شود.

یونیپاث : زنان مبلغ چیقسم میتوانند زنان افراطگرای 
ذیدخل در تروریزم، همدل با آرمانهای تروریستان یا 

زنان ازدواج کرده با تروریست ها را متقاعد به انصراف و 
تغییر مسیر کنند؟

جگرن خالد: به نام خداوند بخشنده مهربان، ضمن تایید گفتههای 
برادرم داکرت ابراهیم، اضافه میکنم که چندین عامل برای اتخاذ 

تصمیم اجرای پروگرام تربیت زنان مبلغ و ایجاد ارتباط با زنان 

در همه جایگاه های قوای مسلح اردن به ما انگیزه داد. حضور 

همه جانبه زنان در کنار مردان در جامعه امروزی و استفاده از 

حقوق طبیعی شان، یکی از این عوامل بود. بنابراین، تصمیم گرفتیم 

که به آنها در اجرای وظایف تبلیغی، بخصوص در این رشایط 

بحرانی، کمک کنیم چون می دانیم که زنان نیز درگیر موضوع 

افراط گرایی هستند. بسیاری از زنان با دستاویز «جهاد جنسی» وارد 

گروپ های افراط گرا شده اند. بنابراین، احساس کردیم که باید به 

زنان ذریعه ترویج فرهنگ صلح، همزیستی و رواداری در عرصه 

محافظت از صحت فکر کمک کنیم و آنها را به سالح آگاهی و 

دانش مجهز کنیم. این پروگرام زمینه ساز رسیدن به این هدف 

خواهد بود و مبلغین زن می توانند تحول مطلوب را ایجاد کنند. 

می دانیم که زنان موضوعات زنانه را بهرت از مردان درک می کنند. 

بنابراین، تربیت مبلغین زن نقش مهمی در مبارزه با افراط گرایی در 

راستای زنان خواهد داشت.



یونیپاث: چگونه به موضوع تبلیغ مذهبی در قوای 
مسلح عالقه مند شدید؟

التلهونی: ما افتخار می کنیم که هدایت اسالم را برای 
حضور و مشارکت در جامعه مدنی پذیرفته ایم و با همکاری 

همه قوای شایسته و باخرد برای پیشرفت و رفاه جامعه 
 کوشش  می کنیم. ما می خواهیم استواری دین و باورهای 
خود را بر بنیاد ارزش های الهی همدلی و تقوا نشان دهیم. 

هدف من از ورود به عرصه تبلیغ و هدایت مذهبی، 
معرفی معنای اسالم و روش آن برای بهبود کیفیت زندگی 

انسان و ترویج تفاهم بین مردم است.

یونیپاث: وظایف شما در این جایگاه چیست؟

التلهونی: ما برای بخش های نظامی گوناگون بر بنیاد 
پروگرام ها و رویکردهای خاص »ریاست افتاء در قوای 

مسلح« سخنرانی مذهبی برگزار می کنیم. در ضمن، ما به 
عیادت مریضان می رویم و به تقویت روحیه، ایجاد روحیه 

خوش بینی، کاشتن امید در قلبها و برآورده ساختن ضرورت 
آشنایی با حقوق مذهبی درباره خلوص و دعا می پردازیم.

یونیپاث: نقش مبلغین زن در حمایت از ماموریت های 
قوای مسلح چیست؟

التلهونی: تقویت روحیه همبستگی بین پرسونل نظامی، 
ترویج مفاهیم شهروند شایسته، تعلیم اصول اخالقی 

پیامبر محمد )صل الله علیه و سلم( و مبارزه با ایدئولوجی 
ترور، افراط گرایی و سؤتفاهم از اسالم.

گفتگو با مبلغ زن 
نظامی، رایا عصام 
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یونیپاث : آیا مفهوم جهاد جنسی از نبود آشنایی با اصول اسالمی 
نشات میگیرد، و آیا باید زنان را با خطر این سوءتفاهم آشنا کنیم؟

جگرن خالد: در سنت اسالم، هیچ اشارهای به این موضوع نشده است که پیامرب 
(صل الله علیه و سلم) زنان را برای تامین رضوریات جنسی مردان یا موضوعاتی 

از این قبیل به میدان جنگ می برده اند. این اتفاق حتی در جریان فتوحات 

(پیروزی های) رخ داده بعد از مرگ پیامرب نیز سابقه نداشته است. برای مقاومت 

مسل�نان در مقابل میل جنسی ناشی از دور ماندن از همرسان، پیامرب به آنها 

دستور روزه گرفí می داده است. پیامرب می فرموده است که: «روزه بگیرید، چون 

روزه مثل سپر است.» بنابراین، جهاد جنسی در اسالم بدعت است و مبنایی در 

سنت اسالمی ندارد. هدف این دستاویز، فریب دادن جوانان با موضوعات جنسی 

یا پول است و تروریست ها نقطه حساسی را نشانه گرفته اند.

یونیپاث : چیقسم میتوانیم به زنان آگاهی بدهیم تا در چنین 
دامی گرفتار نشوند؟

بریدجنرال ابراهیم: همه مسل�نان با موضوعات حقوقی پذیرفته شده آشنا 
هستند ولی وقتی تحریف مذهبی رخ میدهد، باید روش برخوردمان را تغییر 

دهیم و آن را با شواهد و اسناد رد کنیم. بهرتین راه، شناخت مفهوم افراط گرایی 

است، چون بدون داشí اسناد مستدل �ی توانیم درباره این بدعت های 

ایدئولوجیک حکم صادر کنیم و آنها را دروغ، فریب یا مغلطه اعالن کنیم. اگر 

بخواهیم شخصی را تشویق به رصف نظر از مفکوره  های خاص یا سنت های 

مشخصی کنیم، باید از راه استدالل محکم و قانع کننده وارد شویم. ما به دروغ های 

افراط گرایان به صورت جداگانه رسیدگی می کنیم و جوابات را بر بنیاد دانش قوی 

مربوط با آنها آماده می کنیم و این جوابات را به مبلغین یا هر گروپ از مخاطبین 

هدف ارائه می کنیم. ولی اگر رشوع به صدور احکام بدون پشتوانه کنیم و رصفاً 

بگوییم که اینها بدعت است و در قرآن و سنت پیامرب اشاره ای به آنها نشده 

است، مردم قانع نخواهند شد. بدون ارائه شواهد آشکار و بدون کمرتین ابهام، 

�ی توانیم دروغ های افراط گرایان را آشکار کنیم. در واقع، ش� اکنون دروازه های 

بررسی موضوع را به روی ما باز کرده اید تا ببینیم که چی قسم معرفی شده است و 

چی قسم باید به آن جواب  بدهیم.

یونیپاث : برای مقابله با تروریستهایی مثل داعش، که در میدان جنگ 
شکست خورده است ولی ممکن است دوباره با ایدئولوجی مذهبی 

دیگری ظهور کند، چه پروگرامی دارید؟

بریدجنرال ابراهیم: همه گروپهای تروریستی، با نامهای مختلف، افکار مشرتکی 
دارند. اگر بتوانیم زنان و مردان جوان را در مقابل این افکار افراطی مصئون 

سازیم، یعنی اگر بتوانیم آموزه های موردرضورت را قبل ازقبل به آنها ارائه کنیم، 

ترسی از آلوده شدن آنها به افراط گرایی نخواهیم داشت. من موضوع را در سطح 

کشور اردن مطرح می کنم. در قوای مسلح، به لطف خدا توانسته ایم اقدامات 

پیش دستانه ای را برای مقابله با واقعات احت�لی انجام دهیم. ما در «اداره افتا» در 

سال 2005 کتابی درباره مبارزه با افراط گرایی تالیف کردیم. در دوره قبل از داعش، 



هدف من از ورود به عرصه تبلیغ 
و هدایت مذهبی، معرفی معنای 

اسالم و روش آن برای بهبود 
کیفیت زندگی انسان و ترویج 

تفاهم بین مردم است.
~ مبلغ رایا عصام  
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کتابی نوشتیم که به کتاب درسی ما تبدیل شد. اسرتاتژی اردن معموالً 

آینده نگر است، چون ما در اردن تحت هدایت پادشاهی برخوردار از 

بینش عمیق هستیم که می تواند ملت را در مقابل واقعات احت�لی 

آماده کند. به نظر من، یکی از نتایج سودمند سقوط داعش آشکار شدن 

رازها و ماهیت واقعی آنهاست. جوانان از عدم مرشوعیت فراخوان 

افراط گرایان باخرب هستند و به نظر من حتی اشخاص ملحق شده به 

این سازمان یا اشخاص همدل با آنها، اکنون در تصمی�ت گذشته خود 

تجدید نظر کرده اند.

دگروال محمد: تاکید می کنم که ما باید بدانیم که این مذهب (اسالم)، 
به خواست خدا، قطعاً محافظت شده است، چون در کتاب آس�نی عزیز 

ما ذکر شده است که: به یقین که ما این ذکر (قرآن) را نازل �ودیم و 

به یقین ما خود آن را حافظیم. موسسات اسالمی پادشاهی اردن، مثل 

وزارت اوقاف (امور مذهبی) و اداره افتا در اردو، شبانه روزی و به کمک 

امامان برجسته، مفتیان، روسای پوهنتون  ها و اعضای هیات علمی برای 

محافظت از عساکر اردن کوشش  می کنند. عساکر متعلق به خانوارهای 

اردنی هستند و اگر اصول اعتدال و مدارای اسالمی را از استادان 

برجسته تعلیم ببینند، با درک دقیق و سازنده ای از دین به خانه هایشان 

بازمی گردند. نقش عساکر در تعلیم فامیل  ها کمرت از امامان نیست. 

زنان اردن نیمی از نفوس جامعه را تشکیل می دهند و بصورت صحیح 

تقریباً در همه وظایف دولتی یا خصوصی فعالیت می کنند. مبلغین زن، 

موضوعات زنانه را بهرت از مردان درک می کنند و زنان سواالت و مشکالت 

خود را می توانند به راحتی با آنها در میان بگذارند. اگر مبلغین زن در 

قوای مسلح اردن مجهز به دانش و اعت�د به نفس شوند، می توانند 

آگاهی مردم درباره اسالم و آموزه های واقعی آن را تقویت کنند. آنچه 

برای پیشربد این طرح رضورت  داریم، خلوص نیت و عالقه است و اینها، 

به لطف خدا، وجود دارد. 

جگرن خالد: ایدئولوجی گروپ های تروریستی آینده مستقل از گروپ های 
معارص یا جاری نخواهد بود، چون پدیده ترک اسالم موضوع جدیدی نیست. 

این پدیده با رویکرد، مفکوره  ها و تحریفات مشابه، در تاریخ اسالم سابقه 

دیرینه دارد. رصف نام گروپ ها تغییر کرده است. زمانی پیامرب در حال حل 

اختالف بین دو نفر بود که یکی از آنها، ذوالخویرصه التمیمی، به پیامرب 

توهین کرد و گفت: «ای پیامرب خدا! انصاف را مراعات کن.» او پیامرب اسالم 

را، که برای ترویج اخالق و معنویت برانگیخته شده بود، به بی انصافی متهم 

کرد. پیامرب درباره نوادگان این مرد پیش بینی کرد که: «نسلهای آینده او 

چنان �از و روزه را به جا خواهند آورد که ش� �از و روزه تان را در مقابل 

آنها ناچیز خواهید شمرد. آنها قرآن را از حفظ تالوت خواهند کرد ولی قرآن 

از گلوی آنها فراتر نخواهد رفت و مثل خروج تیر از بدن قربانی، اسالم را 

رها خواهند کرد.»

در زمان خلفای سه-گانه، به این اشخاص «خوارج» می گفتند. آنها 

در سپاه خلیفه علی (بن ابی طالب) بودند ولی در جریان جنگ صفین از 

آن سپاه جدا شدند و آن خلیفه را بعد از مرتد اعالن کردن ترور کردند. 

افراط گرایان معارص دقیقاً همین مفکوره  را ترویج می کنند. جنگها و 

درگیری های طوالنی خوارج تا زمان حکومت بنی امیه ادامه پیدا کرد. تاریخ 

اسالم جنگ آنها با حجاج و مهلب ابن ابی صفره را ثبت کرده است. شورش 

آنها در سالهای طوالنی ادامه پیدا کرد تا این که در زمان خالفت ج�ل 

عبدالنارص به محبس های مرص افتادند. آنها با نام جدید گروپ «تکفیر 

والهجرة» از محبس های مرص خارج شدند. آنها حاک�ن، عل� و جوامع را 

طبق تفسیر تحریف شده خود از اصول بیعت و انکار مالکیت مطلق خدا، 

مرتد محسوب می کردند. آنها در همه جای دنیا پراکنده شدند و بعداً دوباره 

با نامهایی مثل القاعده، داعش و دیگر گروپ های تروریستی ظهور کردند. 

همه اینها ایدئولوجی، رویکرد و انحرافات مشرتکی دارند. پس اگر بار دیگر 

در قالب جدیدی ظهور کنند، ایدئولوجی آنها تفاوتی با آنچه قبالً عل�، 

F  .مبلغین و امامان با آنها دچار بودهاند، نخواهد داشت
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کارکنان یونیپاث

بحری «ع�ن-19» پاکستان با شعار «همه با هم برای 

صلح» میزبان قوایی از چند-ده کشور از رسارس دنیا بود که با هدف مبارزه 

با تهدیدات مشرتک در دریاها گرد هم آمده بودند. این مانور چند-ملیتی 

(ششمین سلسله از سال 2007) باالی تعهد پاکستان به تامین امنیت بحری  

در منطقه ای که به قاچاق، دزدی بحری  و تروریزم آلوده است، تاکید کرد.

پاکستان از اعضای فعال کارگروپ های بحری بین املللی است که 

در اقیانوس هند و دریای عربستان به گزمه می پردازند و تا کنون ده ها 

بار قومندانی این ماموریت ها را به عهده گرفته است. این کشور چندی 

قبل «گزمه های امنیت بحری  منطقوی» را با هدف اجرای ماموریت های 

بحری  مشرتک در اقیانوس هند، خلیج ع�ن، خلیج عدن و جنوب دریای 

عربستان تشکیل داد.

بعضی از 46 کشور اشرتاک کننده در مانور کشتی هایی را به آبهای 

کراچی اعزام کرده بودند. ضمن گروپ  شناور پاکستان، کشورهایی مثل 

ع�ن، بریتانیا و مالزیا کشتی هایی را به «ع�ن-19» گسیل کرده بودند.

�ایندگان نظامی کشورهایی مثل بحرین، مرص، لبنان، قطر، عربستان 

سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی نیز در این مانور 

حضور داشتند. برای ¨ام کشورها مراسم برافراشته کردن پرچم اجرا شد.

«ما می توانیم، با از بین بردن اختالفات، برای مبارزه با دشمنان 

مشرتک همکاری کنیم. این دشمنان عامل تهدیداتی مثل دزدی دریایی، 

تروریزم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سالح و قاچاق انسان هستند.» اینها 

اظهارات دریابان امجد خان نیازی، قومندان ناوگان پاکستان، در حضور 

اشرتاک کنندگان در مراسم افتتاحیه «ع�ن-19» است.

«ع�ن-19» در دو مرحله اجرا شد: مرحله لنگرگاه و مرحله دریا. 

بخش مهم مرحله لنگرگاه، نشست بین املللی بحری  بود که چند روز طول 

کشید. قومندان ستاد قوای بحری پاکستان، دریاساالر ظفر محمود عباسی، 

از کشتی های قوای خارجی اشرتاک کننده در مانور بازدید کرد.

سید مراد علی شاه، وزیر ارشد سند، در جمع �ایندگان کشورهای 

مختلف از قوای بحری  آنها خواست که برای تامین منافع جهان با 

یکدیگر همکاری کنند.

او اظهار کرد: «پاکستان در ساحل ش�لی دریای عربستان، در نقطه 

تقاطع ¨دن های عرب، فارس، آسیای میانه، چینایی و هندی قرار گرفته 

است. بنابراین، نقش پاکستان در این منطقه حیاتی است.»

قسمت برجسته مرحله بحری  زمانی آشکار شد که کشتی قوای بحری  

پاکستان، «معاوین»، که چند ماه قبل در اوایل اکتوبر 2018 به خدمت 

مانور

 مانور بحری »عمان-19« زمینه ساز حضور
46 گروپ ملی در کراچی شد

در راستای
همکاری پاکستان

ایجاد صلح



نمایش بحری هلیکوپتر قوای بحری پاکستان در »عمان-19«.  
اسوشیتد پرس

— سید مراد علی شاه وزیر ارشد سند

پاکستان در ساحل شمالی دریای عربستان، در نقطه 
تقاطع تمدن های عرب، فارس، آسیای میانه، چینایی و 
هندی قرار گرفته است. بنابراین، نقش پاکستان در این 

منطقه حیاتی است.«
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نمایش بحری  هلیکوپتر قوای بحری  پاکستان در »عمان-19».
اسوشیتد پرس

گرفته شده بود، در حضور ناظرانی مثل رئیسجمهور عارف علوی، اقدام 

به ارائه �ایش تیل رسانی با کشتی های جنگی «اصلت» و «سیف» کرد.

«اصلت» و «سیف» بعد از مالقات با «معاوین» عملیات انداخت 

{ب زیرآبی را به �ایش گذاشتند. قوای گروپ  خدمات مخصوص 

قوای بحری  پاکستان عملیات فرود از هلیکوپرت را انجام دادند و 

با پرش از قایق های تیزرفتار به طرف تروریست های مستقر در 

ساحل حمله کردند.

این �ایش با بازدید از ناوگان بین املللی و «الرح�نی»، کشتی 

جنگی قوای بحری  سلطنتی ع�ن، به اوج رسید.

پاکستان از اشرتاک کنندگان همیشگی «قوای بحری مشرتک» مستقر 

در بحرین بوده است. این کشور قومندانی «کارگروپ مشرتک 150» را 

در بخش عملیات بشمول پرازدهام ترین خطوط کشتی رانی دنیا در دریای 

رسخ، خلیج عدن، اقیانوس هند و خلیج ع�ن عهده دار بوده است. پاکستان 

همچنان هدایت «کارگروپ  مشرتک 151» را که در سال 2009 برای مقابله 

با دزدان بحری سومالی تشکیل شد، به عهده داشته است.

حضور اخیر آن در «گزمه های امنیت بحری  منطقوی» ظاهراً با این 

هدف صورت گرفته است که میزان اتکا به ائتالف کالن  جهانی برای تامین 

امنیت منطقه را کاهش دهد.

ه�ن طور که در مقاله مندرج در مجله نظامی پاکستانی هالل ذکر 

شده است، هدف ایجاد «محیط بدون تهدید در محدوده های دور و 

نزدیک بحری  پاکستان برای حفظ پیوستگی فعالیت های اقتصادی، علمی و 

اجت�عی در دریا» بوده است.

پاکستان از عالقه خود به تقویت نقش این ماموریت از طریق کمک 

گرفí از کشتی های دیگر رشکای منطقوی خرب داده است ولی تا کنون 

دو کشتی جنگی را برای گزمه پیوسته در نواره های گسرتده اقیانوس هند 

اعزام کرده است.

تاکید قومندانان بحری پاکستان این بود که اگر کشورها مستقل عمل 

کنند، مشکالت احت�لی بحری -بخصوص در خطوط بحری  مهم مثل 

خاورمیانه و جنوب آسیا- دور از دسرتس آنها خواهد بود.

«تهدیدات... در بخش بحری  ما را مجاب کرده است که یک کشور 

تنها، با هر توان نظامی و قدرت سیاسی، قادر به رفع آنها نخواهد بود.» 

F  .این گفته دریابان نیازی است

قومندان ناوگان پاکستان دریابان امجد خان نیازی در نشست رسانه ای.   رویرتز
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2003، قزاقستان نخستین گروپ از قوای 

صلح بانی بین املللی خود را به خارج از 

رسحدات شوروی سابق اعزام کرد این قوا در قالب «عملیات آزادی عراق» با 

هدایت ناتو وارد عراق شدند و در سالهای بعد از ماموریت عراق، گروپ  های 

خرد صلح بانی قزاقستان در نقاط مختلف دنیا وظیفه اجرا کرده اند.

این کشور آسیای میانه که از موفقیت این ماموریت های ابتدایی انگیزه 

گرفته بود، اعالن کرد که قصد دارد دایره جغرافیایی خدمت قوای صلح بانی 

بین املللی خود را در سال 2018 به کمک سازمان ملل گسرتش دهد.

رئیس جمهور وقت، نورسلطان نظربایف، صلح بانان قزاقستانی را در 9 

اکتوبر 2018 عازم لبنان کرد. حدود 120 قوای قزاق، بشمول قوای زن، در قالب 

«قوای موقت سازمان» ملل در کنار صلح بانان هندی در لبنان فعالیت می کنند. 

گروپ  اعزامی به لبنان کالن ترین گروپ  قزاق است که بعد از «عملیات آزادی 

عراق» به خارج از این کشور گسیل شده است.

در ضمن، 40 صلح بان قزاقستانی من حیث ناظر نظامی سازمان ملل و 

صاحب منصبان ستاد در قربس، هند، پاکستان، صحرای غربی و خاورمیانه وظیفه 

اجرا خواهند کرد.

بنا به ادعای تلگت مختاروف، معاون وزیر دفاع، این قوای تعلیم دیده و 

چند-لسانه نقش مهمی در انکشاف قزاقستان دارند. آنها قزاقستان را به حیث 

بازیگری مهم در عرصه جهانی معرفی کرده اند، اعتبار بین املللی این کشور 

را ارتقا داده اند و درسهای عملی را از خارج برای همکاران نظامی خود به 

ارمغان می آورند.

غیرت عمروف، �اینده دائم قزاقستان در سازمان ملل در جلسه شورای 

امنیت در سپتمرب 2018 اظهار کرد: «ما بر این باور هستیم که همکاری و 

مشارکت فعال کشورهای جدید در عملیات صلح بانی سازمان ملل، بشمول 

اعزام های مشرتک، قدرت جدیدی به عملیات صلح بانی سازمان ملل تزریق 

می کند و کارآیی آن را افزایش می دهد.»

عمروف اسرتاتژی سه-جانبه قزاقستان در قسمت جلوگیری از درگیری 

را به شورای امنیت یادآور شد: تقویت امنیت و انکشاف اقتصادی، استفاده 

از رویکرد اسرتاتژیک منطقوی برای حل مشکالت و تقویت ه�هنگی بین 

نهادهای سازمان ملل. عمروف اشاره کرد که قزاقستان نقش دیپل�تیک فعالی 

در ایجاد صلح در افغانستان و سوریه داشته است.

قزاقستان به حیث عضو غیردائم شورای امنیت، نخستین بار در جنوری 

2018 ریاست این شورا را به عهده گرفت و در آن مدت برای انعقاد پی�ن 

صلح در افغانستان  کوشش  کرد. این کشور همچنان هدایت هیات اعزامی 

شورای امنیت به افغانستان -نخستین بار از سال -2010 را برای ارزیابی میدانی 

وضعیت به عهده داشت.

قزاقستان در جریان جنگ داخلی سوریه با گروپ  های متخاصم درباره 

صلح مذاکره کرد که این مذاکرات را «پروسه آستانه» نامیدند. دور چهارم 

این گفتگوها باعث انعقاد قرارداد آتش بس با مشارکت روسیه، ایران و ترکیه 

در سال 2017 شد. دیپل�ت های قزاق این تجربیات را برای تقویت دانش 

دیپل�تیک و کسب توانایی مقابله با بحران های بین املللی و کسب اعتبار به 

 حیث کشور حافظ صلح در عرصه جهانی موثر می دانند.

حضور به حیث صلحبان
این کشور آسیای میانه بهتدریج به تجربیات جدیدی در راستای صلحبانی 

رسیده است. قبل از رسمیت پیدا کردن نقش قزاقستان با تصویب قانون 

صلح بانی در سال 2015، قوای این کشور در ساحل عاج، هاییتی، عراق، 

تاجیکستان و صحرای غربی وظیفه اجرا کرده بودند. قبل از این ماموریت ها 

نیز قوای قزاقستان در دهه 90 میالدی و در جریان جنگ داخلی قزاقستان 

در گروپ  صلح بانی کشورهای مستقل مشرتک املنافع برای محافظت از رسحد 

تاجیکستان-افغانستان مشارکت کرده بودند.

بعد از کشته شدن 17 و زخمی شدن 33 عسکر قزاق، قزاقستان تعداد 

قوای صلح بانی خود در تاجیکستان را کاهش داد. این اتفاق در اثر کمین 

قوای مخالف تاجیک در سال 1995 رخ داده بود. در سال 2011، مقامات 

قزاق مقدمات اعزام چهار صاحب منصب نظامی برای پیوسí به قوای ناتو در 

افغانستان را فراهم کردند ولی این ماموریت به دالیل امنیتی لغو شد.

از سال 2014، یازده صاحب منصب قزاق در ماموریت های یکساله برای 

حفظ امنیت همه پرسی صحرای غربی و صلح بانی در ساحل عاج اشرتاک 

کرده اند. بعضی از آنها به مناصب مدیریت صلح بانی گ�شته شده اند. در 

جریان جنگ عراق در سالهای ابتدایی هزاره سوم، تقریباً 300 قوای قزاق 

درجریان پنج سال مرصوف صلح بانی و اقدامات برشدوستانه بودند. از 

ماموریت های آنها می توان به ارائه کمک های برشدوستانه، هدایت عبور و 

مرور، محافظت از کاروان ها و ارائه دفاع محیطی و پایگاهی اشاره کرد.

بیست و هفت انجیâ نظامی در پاکسازی حدود 5 میلیون ماین و {ب 

در عراق مشارکت داشتند. صاحب منصبان قزاق همچنان در تصفیه 6,718 

مرت مکعب آب در عراق همکاری کردند. از سال 2005، استادان قوای مسلح 

درسال

این کشور در حال مستقر کردن قوا در 
ماموریت های چندگانه صلح بانی سازمان ملل است

سلطنت بردیکیوا
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قزاقستان به 572 محل اکادمی نظامی عراق تعلیم داده اند 

و داکرتان قزاق با پرسونل طبی پایگاه امریکایی «دلتا» 

برای ارائه کمک های طبی به مردم محلی و اعضای ائتالف 

همکاری کرده اند.

بعد از مرگ تراژدی جگرن قزاق، غیرت کدابایف، در 

عراق، قزاقستان درباره اعزام قوای صلح بانی به مناطق جنگی 

دچار تردید شد. بعد از بازگشت صلح بانان قزاق از عراق 

در سال 2008، قزاقستان اعزام قوا به مقرهای بین املللی را 

متوقف کرد و مشارکت صاحب منصبان قزاق در ماموریت های 

سازمان ملل کاهش یافت.

با وجود تلفات تحمیل شده در عراق، مسئولین قزاقستان 

تجربه صلح بانی در آن کشور را ارزشمند و مهم تلقی کردند. 

اشرتاک کنندگان به یادگیری روش همکاری در ائتالف چند-ملیتی، 

تقویت همکاری با نهادهای دفاعی ایاالت متحده، بریتانیا، 

کانادا و دیگر اعضای ائتالف و تقویت جایگاه قزاقستان به 

ند ائتالف بین املللی  حیث یک رهرب منطقوی و رشیک قد̈ر

در عراق، پرداختند. ایاالت متحده نخستین و مهم ترین رشیک 

ائتالف بین املللی است.

ساختار قوای صلح بانی قزاقستان
که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به حیث کشوری نوپا و مستقل 

مطرح شده بود، در سال 1995 تصمیم گرفت که با همکاری 

قرقیزستان اقدام به ایجاد کندک مشرتک صلح بانی سازمان ملل به 

نام Centrazbat کند. قزاقستان این توافق نامه را در سال 1997

تصویب کرد و آن را مبنایی برای مانورهای صلح بانی مشرتک با 

آذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، روسیه، ترکیه، ایاالت متحده و 

ناتو قرار داد. در سال 2000، قزاقستان تصمیم گرفت که کندک 

صلح بانی مستقلی به نام Kazbat ایجاد کند. این کندک برای 

تامین قوای صلح بانی با هدف جلوگیری از، رسیدگی به، و فیصله 

اختالفات و منازعات بین املللی شکل گرفت.

ساختار قوای صلح بانی قزاقستان با گذشت زمان تغییر کرد. 

در سال 2007 یک لوای صلح بانی با نام Kazbrig ایجاد شد. 

این لوا تحت نظر قوای زمینی کشور فعالیت می کند. در سال 

Kazbat ،2008 زیرمجموعه Kazbrig شد. Kazbrig اکنون 

Kazbat-1، Kazbat-2 با نامهای Kazbat متشکل از کندک های

و Kazbat-3 است. Kazbat-1 مسئول اجرای ماموریت های 

صلح بانی تحت نظر سازمان ملل است. Kazbat-2 اجرا کننده 

بخشی از عملیات های صلح بانی «سازمان پی�ن امنیتی گروپی» 

است. Kazbat-3 فرقه ذخیره Kazbrig است. در مارچ 2018، 

Kazbat-1 یا ه�ن قوای صلح بانی سازمان ملل قزاقستان، از 

Kazbrig جدا و به قوای مستقلی تبدیل شد.

Kazbat-1 بشمول 550 صاحب منصب و ضابط قراردادی 

است که در سه تولی تقسیم شده اند. تعداد مجموع قوای تولی 

حدود 170 نفر است ولی تعداد قوا بسته به ماموریت خاص 

سازمان ملل فرق می کند. قوای Kazbat-1 باید ضمن لسان 

قزاقی به لسان انگلیسی نیز مسلط باشند و با قوانین کشور محل 

وظیفه نیز آشنا باشند.

بیشرت صاحب منصبان Kazbat-1 در خارج از کشور تحصیل 

کرده اند. قوای نظامی ایاالت متحده و بریتانیا مشارکت فعالی در 

آماده سازی پرسونل Kazbat-1 برای عملیات صلح بانی داشته اند. 

آنها از سال 2003 اقدام به برگزاری مانور ساالنه صلح بانی «عقاب 

استپ» برای قوای Kazbat-1 کرده اند.

قوای Kazbrig در سالهای 2003 الی 2008 در عراق وظیفه 

اجرا کرده اند. با چرخش پرسونل در دوره های شش-ماهه، 

حدود 300 قوای نظامی قزاق در عراق وظیفه اجرا کرده اند. 

امروزه صاحب منصبان بسیاری عضو Kazbrig هستند که در 

ماموریت های صلح بانی در عراق اشرتاک می کنند. 

پارملان قزاقستان با تصویب قانون 2015 حق تصمیم گیری 

درباره اعزام و مقصد اعزام قوای ملی در ماموریت های خارجی 

را برای خود حفظ کرد. دولت حق ارائه پیشنهاد درباره تعیین 

ترکیب، اندازه و مدت ماموریت ها را برای رئیس جمهوری محفوظ 

می داند. بر بنیاد تصویب رئیس جمهوری، وزارت دفاع کشور 

مسئول اعزام قوا محسوب می شود.

پرسونل غیرنظامی نیز می توانند بنا به پیشنهاد دولت 

و با همکاری وزارت دفاع در ماموریت های صلح بانی 

اشرتاک کنند. رئیس جمهوری می تواند به ماموریت صلح بانی 

خا¨ه دهد و دستور خروج زودهنگام و تخلیه عاجل قوای 

رسحدی را صادر کند.

ماموریت های اخیر
ه گفته ساکن ژاسوزاکف، وزیر دفاع قزاقستان، صلح بانان 

قزاقستان از آمادگی کامل برای اجرای ماموریت در لبنان 

برخوردارند. کارشناسان نظامی ایاالت متحده در روند تعلیم 120

عساکر قزاق در حال 
تمرین تخلیه طبی در 
جریان مانور »عقاب 

استپ« در آگوست 
2018. این مانور که 
با هدف تعلیم قوای 

صلح بانی صورت 
می گیرد، سابقه ای 15

ساله دارد.  
دوهم ساتنمن دوهم ساتنمن 
بریان کاهلون/ گارد ملی 

اردوی ایاالت متحده
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عسکر قزاق در جریان 
مانور »عقاب استپ« 

به وسیله همقطاران 
خود به موتر زرهی 

هموی که منتظر شان 
است منتقل می شود.  
پرکمشر نیکالس مویت/گارد 

ملی  اردوی آریزونا

صلح بان قزاق اعزامی به لبنان مشارکت داشتند. انتظار می رود که 

این کارشناسان در دوره ای شش-ماهه، با احت�ل ¨دید، در آنجا 

خدمت کنند. به گفته مقامات قزاق، تصمیم ¨دید دوره ماموریت 

به رشایط عملیاتی و رضوریات لجستیکی بستگی دارد.

نامزدهای صلح بانی داوطلبان برگزیده از میان نظامیان هستند 

که تحت تعلی�ت سخت نظامی و مخصوص در بخش عملیات 

صلح بانی قرار گرفته اند. نامزدها باید توانایی جس�نی خود برای 

خدمت در رشایط نامساعد احت�لی را ثابت کنند. برای شفاف سازی 

ماموریت صلح بانان قزاق تحت نظر سازمان ملل، مختار آلتین بایف، 

نایب رئیس پارملان قزاقستان، تاکید کرد که آنها در جنگ اشرتاک 

نخواهند کرد، ماشین دار به دست نخواهند گرفت و در سنگر 

نیز نخواهند نشست.

وظیفه صلح بانان تفتیش روند اجرای الزامات بین املللی منشور 

سازمان ملل در مناطق جنگ زده است. مختارف، معاون وزیر دفاع، 

اشاره کرد که ماموریت صلح بانی در لبنان یکی از بی خطرترین 

ماموریت های سازمان ملل است. 

به گفته اسالم کورائف، تحلیل گر سیاسی قزاق، هدف گروپ 

صلح بانی در لبنان حفظ ثبات داخلی این کشور نیست، بلکه حفظ 

صلح بین لبنان و کشورهای همسایه است.

طبق دستور سازمان ملل، صلح بانان حارض در لبنان وظایف 

ذیل را به عهده دارند: گزمه در مناطق مشخص شده، ایجاد 

پوسته های دیده بانی، تفتیش روند مراعات �ودن قراردادهای 

آتش بس و تحلیل و ارزیابی لحظه به لحظه اوضاع. قوای قزاق با 

یک کندک پیاده هندی تحت هدایت عملیاتی قومندان قوای سازمان 

ملل همکاری می کنند.

به گفته دگروال یروالن آکیل بایف، �اینده وزیر دفاع قزاقستان، 

قوای صلح بانی تحت نظر مستقیم وزارت دفاع قزاقستان نخواهند 

بود، البته از دولت معاش خواهند گرفت.

صلح بانان قزاق معاشی معادل سه برابر معاش معمول دولت 

قزاقستان، ضمن مقرری از محل بودیجه سازمان ملل دریافت 

خواهند کرد. قزاقستان قصد دارد 15 فیصد از ظرفیت قوای 

عملیات صلح بانی را به زنان اختصاص دهد. زنان بطورعمده به 

حیث مامور صحی و پرسونل ارتباطات فعالیت خواهند کرد. 

طبق برآورد دولت قزاقستان، مرصف ساالنه 120 صلح بان قزاق به 

940,000 دالر می رسد.

با توجه به مزایای مشارکت قزاقستان در عملیات صلح بانی 

بین املللی، مختار آلتین بایف، �اینده پارملان قزاقستان، کوشش 

این قوا در تقویت لسان انگلیسی و مشارکت در عملیات 

بین املللی را ستود.

آلتین بایف اظهار کرد: «این ماموریت ها صلح بانان را به افراد 

کامالً متفاوتی تبدیل می کند. آنها می توانند در عرصه اصالحات در 

قوای مسلح ایاالت متحده به ارائه مشوره و رهن�یی بپردازند».

مشارکت صلح بانان قزاق در ماموریت لبنان روش استفاده 

از قوا در قالب ائتالف بین املللی را به قوای مسلح این کشور 

می آموزد. از تخصص آنها برای اجرای پروگرام های تعلیمی و پر 

کردن جایگاه های قومندانی و معاونیت در اردوی قزاقستان استفاده 

خواهد شد. این صاحب منصبان بعد از ختم ماموریت سازمان ملل، 

می توانند در داخل کشور منحیث مشاور فعالیت کنند.

مختارف، معاون وزیر دفاع، اظهار کرد: «اعزام قوا به 

ماموریت های سازمان ملل در تامین امنیت بین املللی و تقویت 

اعتبار قزاقستان به حیث عضو مسئول جامعه بین املللی، بخصوص 

در عرصه ارزیابی عملکرد آن به حیث عضو غیردائم شورای امنیت 

سازمان ملل نقش دارد.» تلگت مختارف، معاون وزیر دفاع

پارملان قزاقستان در جون 2018 پیشنهاد رئیس جمهور نظربایف 

در راستای اعزام حداک! 40 صاحب منصب قزاق برای پیوسí به 

ماموریت های سازمان ملل در خاورمیانه، قوای صلح بانی سازمان ملل 

در قربس، گروپ های ناظر نظامی در هند و پاکستان و گروپ های 

صلح بانی صحرای غربی، را تصویب کرد. تا اواخر سال 2018، پنج 

 صاحب منصب اردو در صحرای غربی مستقر شده بودند.

غیرت عبدالرح�نوف، وزیر امور خارجه در نومرب 2018

اعالن کرد که مقامات قزاقستان همچنان در صدد اعزام قطعات 

پولیس به ماموریت های سازمان ملل و تقویت تدریجی جایگاه 

این کشور در عرصه صلح بانی هستند. مقامات قزاقستان تاکید 

کرده اند که صلح بانان به سوریه اعزام نخواهند شد. رئیس جمهور 

نظربایف اظهار کرد که اعزام صلح بانان قزاقستان به ماموریت های 

خارجی رصف با تصویب پارملان و مراعات اصول قانون 

اساسی قابل ممکن است. 

قزاقستان برای گسرتش دایره تجربیات صلح بانی خود کوشش 

دارد به تعلیم پرسونل طبی بپردازد. در اکتوبر 2018، داکرتان 

نظامی قزاقستان و جاپان در عرصه ارائه کمک های طبی به قطعات 

صلح بانی سازمان ملل و محافظت های اضطراری در رشایط جنگی به 

تبادل تجربه پرداختند.

قزاقستان تبادالتی از این قبیل را برای تقویت همکاری های 

F .بین املللی میان متخصصین طبی نظامی رضوری می داند
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نیروهای خاص اردن 
در حال دسانت از یک 

هلیکوپتر در تمرین شبیه 
سازی نجات گروگان.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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دگروال صفیان صبحی الصلیحت نمونه ای از 
پایبندی اردن به همکاری و صلح بانی است 

مبارزه با تروریزم باعث ایجاد تغییرات گسرتده در اردو های سنتی رسارس دنیا شده است. یادگیری 

تکتیک های جدید و تبادل تجربه با قوای همکار برای حفظ آمادگی نظامی رضورت پیداکرده است. اردن در 

نومرب 2018 میزبان نشست مخصوص تبادل تجربیات تخصصی با حضور قوای عملیات خاص اردن، رسویس 

مبارزه با تروریزم عراق و قومندانی عملیات خاص ایاالت متحده بود. در حاشیه این نشست یونیپاث با 

دگروال صفیان صبحی الصلیحت، قومندان گروپ قوای خاص شاه عبدا... دوم مصاحبه کرد. در این مصاحبه 

به موضوعاتی مثل این نشست، همکاری های بین املللی و چالش های امنیتی پسا-داعش پرداخته شد.

کارکنان یونیپاث

تعلیمتعلیم
قوای 
خاص

ریاست هدایت اخالقی - قوای مسلح اردن
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عساکر اردن و 
ایاالت متحده در حال 
بررسی تکتیک ها در 

جریان مانور »ستاره 
درخشان 18« در 

مصر. 
دوهم ساتنمن جیمز لفتی 

لریمر/ اردوی ایاالت متحده

یونیپاث: قوای عملیات خاص اردن چیقسم امنیت کشور را در 

این منطقه ناپایدار تامین می کنند و مانع انتشار خشونت از 

طرف کشورهای همسایه می شوند؟

دگروال صفیان: اسرتاتژی اردن در این عرصه مبتنی بر بررسی 

کامل تهدیدات کشورهای همسایه است. به نظر من روابط 

خوب با همسایگان -روابط امنیتی مبتنی بر همکاری و احرتام 

متقابل- کلید موفقیت است. فعالیت ما دو رویکرد، داخلی 

و خارجی، داشت. در رویکرد داخلی، باالی انکشاف سیستم 

معلومات برای مرتبط کردن خدمات امنیتی در سطح کشور 

متمرکز بودیم. همچنان، موفق به ایجاد روابط سازنده بین 

نهادهای ضدتروریزم، مثل ژاندارمری اردن، قوای عملیات خاص، 

رسحدی و دیگر نهادهای مربوطه شدیم و توانایی های آنها را از 

جنبه های مختلف تقویت کردیم. این خواسته عالی جناب شاه 

عبدا... دوم را دگرجâال محمود فریحت، رییس ستاد مشرتک، از 

طریق انکشاف قطعات نظامی اجرا کرده است. بطورمثال، تقویت 

روزافزون توانایی های قوای هوایی پیامدهای مهمی برای قوای 

عملیات خاص در راستای تقویت توان جنگ هوایی و شناسایی و 

نشانه گذاری اهداف خواهد داشت. سیستم مکمل و جامعی برای 

انکشاف اردوی عربی وجود دارد.

یونیپاث: مزایای همکاری با قوای نظامی ایاالت متحده چیست؟

دگروال صفیان: به لطف خدا، عالی جناب شاه عبدا... دوم به 

همکاری اعتقاد دارد و در این راستا  کوشش می کند. ما نخستین 

کشور عربی بودیم که مامور رابط در قطعه عملیات خاص 

بین املللی ایاالت متحده داشتیم. من منحیث مامور رابط در 

قومندانی عملیات خاص ایاالت متحده وظیفه اجرا کرده ام. 

قطعه عملیات خاص بین املللی نقش بی نظیری در ایجاد ارتباط 

بین اعضای قوای خاص در کشورهای دوست و هم پی�ن، تحت 

هدایت قومندانی عملیات خاص ایاالت متحده، دارد. در ضمن، 

قومندانی عملیات خاص ایاالت متحده به ارائه تخنیک ها، دانش 

تخصصی و تکتیک های پیرشفته می پردازد. تبادل تجربه از طریق 

مامورین رابط یا تعلیم مشرتک ه�هنگ صورت می گیرد. در 

ضمن، قومندان قوای عملیات خاص اردن می تواند اقدامات 

مشرتک را از طریق ه�هنگی با کشورهای همکار هدایت کند. 

ما با اشرتاک در سمینارها و نشست های پوهنتون عملیات خاص 

تجربیات ارزنده ای کسب کردیم. حضور ما در قطعه عملیات خاص 

بین املللی فرصت همکاری صاحب منصبان ما با قومندانی عملیات 

خاص ایاالت متحده را در مناطق گوناگونی مثل قومندانی مرکزی 

ایاالت متحده، قومندانی هندو-اقیانوس آرام، قومندانی ایاالت 

متحده-بخش جنوبی و قومندانی ایاالت متحده-افریقا فراهم کرد. 

صاحب منصبان ما برای مبارزه با افراط گرایی به رشق آسیا و افریقا 

اعزام شدند. همچنان صاحب منصبانی را برای مبارزه با افراط گرایی 

به آسیای جنوب رشقی و جنوب آسیا اعزام کردیم.

یونیپاث: نظر ش� درباره این همکاری ها و ائتالف های 

بین املللی چیست؟

دگروال صفیان: در جهان امروز، موفقیت حاصل  کوشش های 

مشرتک و رسیدن به اهداف مشرتک است. همکاری از رضوریات 

رسیدن به موفقیت در سطح منطقوی و جهانی است. عملیات 

خاص قدرت جهانی و از کشورهای دموکراسی است که از 

انکشاف اردو های متحد و محافظت و ترویج حقوق برش برای 

حفظ صلح و امنیت بین املللی ح�یت می کند. ما عمیقاً از حضور 

نظامی اردوی ایاالت متحده در منطقه و ح�یت متدوام آنها 

خوشحال هستیم. البته فعالیت مشرتک باعث می شود که رشکای 

امریکایی ما با آداب و رسوم عربی آشنا شوند که این آشنایی 

برای ایجاد همکاری های موفق در منطقه بسیار مهم است. ما 

نیز توان رزمی خود را با فراگیری تکتیک ها و دانش آنها تقویت 

می کنیم. قوای نظامی ایاالت متحده از تکنالوجی های پیرشفته 

استفاده می کنند و آشنایی ما با جغرافیا، لسان، مذهب، رسوم و 

تاریخ منطقه باعث می شود که رشیک نظامی مناسبی برای آنها 

باشیم و بتوانیم در زمان مقرر به اهداف خود نیل آییم. به این 

 ترتیب فرصت تقویت امنیت و پیرشفت و براندازی سازمان های 

تروریستی فراهم می شود.

یونیپاث: همکاری و تبادل معلومات بین کشورهای منطقه 

چی قسم فعالیت های تروریستی را محدود می کند؟

دگروال صفیان: همکاری کلید موفقیت است و تبادل معلومات 

باعث رسیدن به تصویری جامع از تحرکات و اهداف دشمن 
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عساکر سرویس 
مبارزه با تروریزم 

عراق در حال اشتراک 
در دوره رهبری.

سرپرکمشر دوم سارا زالر/
اردوی ایاالت متحده

میشود. بدون داشí معلومات دقیق، شناسایی اهداف دشمن 

ممکن نخواهد بود. چنانچه همه ما میدانیم، گروپ های 

تروریستی اهداف و آرمانهای مشخصی دارند و فعالیتهای خود 

را به کمک شبکهای رسارسی ه�هنگ میکنند. برای خنثی 

کردن نقشه های دشمن، باید همکاری گسرتده ای در عرصه 

تبادل معلومات داشته باشیم. البته، چالش ها و موانعی در 

مسیر ارسال و تبادل معلومات با کشورهای مختلف وجود دارد 

و این روند در سطوح منطقوی و جهانی مشکل تر و پیچیده تر 

می شود. ولی برای محافظت از مردم بی گناه راهی جز غلبه بر 

این موانع نداریم.

 

 یونیپاث: چالش های پیش روی قوای عملیات خاص اردن 

چیست و چی پروگرامی برای غلبه بر این چالش ها دارید؟

دگروال صفیان: چالش اصلی به پروسه جذب و گزینش مربوط 

می شود چون قوای ما با گذشت زمان دچار تحول می شوند. 

برای سازگار شدن با رضوریات نسل جدید، باید پروسه جذب 

و گزینش را اصالح کنیم. روش جذب جوانان را از برادران خود 

در رسویس مبارزه با تروریزم عراق و کمپاین های رسانه های 

اجت�عی آنها در توییرت و فیس بوک آموخته ایم و برای اجرای 

این پروگرام به کسب اجازه از قومندانی خود رضورت داریم. 

بعضی جایگاه های قوای عملیات خاص مثل کنرتولر جنگی قوای 

هوایی به تعلیم تخنیکی رضورت دارد. تسلط به لسان انگلیسی 

از الزامات فعالیت در این جایگاه است. داشí آگاهی فرهنگی 

برای قوای عملیات خاص رضوری است. گروپ های نظامی برای 

اجرای وظایف تخصصی گسرتده خود به سگهای {ب یاب تعلیم 

یافته رضورت دارند. در ضمن، ایجاد قطعه طبی میدانی و 

استفاده از طیاره های بی رسنشین نظامی و ارائه تعلیم تخنیکی 

به پی�نکاران در جهت شناسایی طیاره های بی رسنشین دوست 

و دشمن، رضوری است. قطعاً به کمک دوستان و هم پی�نان مان 

به همه این چالش ها غلبه خواهیم کرد.

یونیپاث: کدام تکنالوجی ها و تعلی�ت پیرشفته را در اختیار 

قوای تان قرار خواهید داد؟

دگروال صفیان: در آینده نزدیک، قصد داریم مانورهای تعلیمی 

در عرصه جنگ در تونل را برای قوای مان برگزار کنیم و مطمنئ 

هستم که برادران مان در رسویس مبارزه با تروریزم عراق  کوشش 

خواهند کرد تا بهرتین روش های میدانی را به ما تعلیم دهند. 

البته، قصد راه اندازی یک سیستم ضد طیاره بی رسنشین و یک 

ماهواره ارتباطی مدرن را نیز داریم.

یونیپاث: آیا می توانید درباره سابقه نظامی خود توضیح بدهید؟

دگروال صفیان: من سند لیسانس ریاضیات را از پوهنتون "موته" در 

اردن، در سال 1993 کسب کردم و منحیث معاون قومندان کندک 

پراشوت وارد قوای مسلح اردن شدم. امکان اشرتاک در دوره های 

مبارزه با تروریزم و غواصی برای من فراهم شد. بعداً به کندک 

ضدتروریزم پیوستم و خدمت نظامی خود را در آنجا انجام دادم. 

منحیث قومندان گروپ ضدتروریزم وظیفه اجرا کردم و بعداً منحیث 

قومندان گروپ تروریزم در امور طیاره ربایی فعالیت کردم. بعد از 

 Sky Marshal آن، به مدت دو سال قومندان تولی قطعه ضدتروریزم

بودم و بعداً هدایت «مرکز تعلیم مبارزه با تروریزم» را به عهده 

گرفتم. در مدت وظیفه، در چندین دوره تعلیمی مثل دوره های 

مربوط به عملیات خاص در ایاالت متحده، دوره های مبارزه با 

تروریزم در اردن و ایاالت متحده و نیز دوره های دفاع در پوهنتون 

ملی دفاع در واشنگí دی سی در 2004، اشرتاک کردم. منحیث 

قومندان قوای خاص در ماموریت های صلح بانی در کوزوو اشرتاک 

�وده ام و قوای ضدتروریزم در یمن را تعلیم داده ام. همچنان، 

منحیث قومندان قوای ضدتروریزم در کارگروپ مشرتک در افغانستان 

وظیفه اجرا کردم، قوای ضدتروریزم عراق را در سال 2004 تعلیم دادم 

و سه دوره تعلیمی در عراق برگزار کردم

 

یونیپاث: یکی از قومندانان ضدتروریزم حارض در نشست به 

ماموریتی که ش� در دهه 90 میالدی در شهرک سحاب انجام داده 

بودید، اشاره کرد. آیا می توانید جزییات آن را بیان کنید؟

دگروال صفیان: در مدتی که در  کندک 71 ضدتروریزم وظیفه اجرا 

می کردم، عالی جناب شاه عبدا... دوم قومندان قوای خاص سلطنتی 

اردن بود. در آن زمان، فعالیت های تروریستی در اردن صورت 

می گرفت. ه�ن قسم که می دانید، ما در عرصه مبارزه با تروریزم 

و پیروزی در این عرصه سابقه طوالنی داریم. در آن دوره، گروپی 

تروریستی به شهرک سحاب حمله کرده بود و ماموریت ما از بین بردن 

این گروپ بود. ما ماموریت را با موفقیت به انجام رساندیم و از دست 

F  .عالیجناب شاه حسین بن طالل، رحمةا... علیه، جایزه گرفتیم
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کمپاین «جهاد تبلیتی» نام دارد و به استفاده از کمپیوتر یا تلیفون 

همراه برای انتشار پیام های تروریستی مربوط می شود. به گفته داکرت حافظ 

یاسین الحیطی، استاد پوهنتون انبار عراق، اعضای داعش به استادان این 

حرفه تبدیل شده اند.

آمار قابل تشویش است: تنها در توییرت، در سالهای 2014 الی 2017 بیشرت 

از 300,000 حساب مرصوف تحسین، ترویج یا ح�یت این سازمان تروریستی 

بوده اند. در یکی از پلتفرم های رقیب به نام تلگرام، داعش 3 میلیون فالوور 

داشت که بیشرت از نیمی از آنها طبقه اناث بودند.

بعد از این که قوای ائتالف بیشرت مخفیگاه های داعش در ش�ل عراق و 

سوریه را از بین بردند، تقلبات انرتنتی این گروپ از طریق انتشار متون و تصاویر 

تکان دهنده، خشن و فریبنده، رو به افول نهاد. ولی سخâانان حارض در چهارمین 

«نشست بین املللی مبارزه با تبلیغات و ایدئولوجی داعش» که در روزهای 20 الی 

22 فربوری 2019 در بغداد برگزار شد، هشدار دادند که تروریست ها همچنان 

تهدیدی برای رسانه های اجت�عی محسوب می شوند. 

«رسانه های داعش همچنان مایه تشویش است. این رسانه ها به انتشار 

نفرت، خشونت و محرومیت و کافر خواندن دیگران می پردازند. این رسانه ها 

به دلیل تخریب قلبها و اذهان خطرناک هستند.» اینها اظهارات عصام عباس 

امین از اداره امنیت و معلومات عراق است که در جمع نشست چند-ملیتی 

صاحب منصبان اردو، مقامات دولتی و استادان پوهنتون مطرح شد.

این نشست که با ح�یت داکرت عادل عبداملحمود، صدراعظم عراق، برگزار 

شد، بطورعمده بشمول سخâانی کارشناسان عراقی بخش مبارزه با تروریزم و 

پیام رسانی رسانه ای بود. تورن جâال احمد حسن حسین از وزارت داخله عراق 

اظهار کرد که داعش برای پاکسازی ردپای دیجیتل خود در انرتنت از هکرهای 

حرفوی کمک می گیرد و به همین دلیل تفتیش فعالیت آنها مشکل است. در 

مدتی که پیام رسانی داعش ادامه دارد، این گروپ از روش های روانی پیچیده برای 

تاثیرگذاری باالی مخاطب بطورعمده جوان خود استفاده می کند.

داکرت الحیطی این پیام ها را بر بنیاد سطح مخالفت یا موافقت مخاطب با 

داعش، به سه کتگوری تقسیم می کند:

پیام های مخصوص مخاطبین همدل و حامی: این سازمان برای انتشار . 1

پروگرام های خود برای مردم از طریق استیشن رادیویی بیان تعدادی 

استیشن رادیویی محلی دایر کرده بود و از اسپیکر موترهای متحرک 

استفاده می کرد. داعش برای ایجاد ارتباط با حامیان خود در نقاط 

دورافتاده دنیا از رسانه های اجت�عی استفاده می کرد. این پروگرام ها 

مبتنی بر بازگشایی مکاتب، پاکسازی راه ها، نظارت بر روند رفت و آمد و 

برگزاری مراسم مذهبی در اماکن عمومی بود تا مردم به این باور برسند 

که تروریست ها خواستار برقراری نظم هستند. این سازمان اقدام به جذب 

جنگجو می کرد و اشخاص فریفته این تصویر کاذب را به مهاجرت به 

رسزمین «خالفت» دعوت می کرد.

پیام های مخصوص مخاطبین مردد: داعش بر جلوه دادن پیروان خود به . 2

عنوان مردمانی پارسا، دیندار و الگوی اخالق ¨رکز کرد. آنها ویدیوهایی 

تهیه کرده بودند که در آنها افراد در میدان جنگ در حال گفتگو درباره 

تجربه جلب ح�یت مردم بودند. داعش برای جلب هواداری مردم، 

جنگجویان خود را قوی و مصمم نشان می داد و آنها را با نامها و القاب 

یاران پیامرب معرفی می کرد. این پیام از طریق نرشیات و رسانه های 

تصویری و صفحات رسانه های اجت�عی منترش می شد.

پیام های مخصوص دشمنان سازمان: دامنه این پیام ها بسیار گسرتده بود، . 3

چون داعش در آنها بر مجازات، تهدید و مایه عربت قرار دادن مخالفین 

یا اشخاص مردد به وفاداری تاکید کرده بود. داعش برای ایجاد وحشت 

در دل مخالفین خود از روش هایی استفاده می کرد که قبالً برای انسان ها 

ناشناخته بود. داعش از روش های پیرشفته ویدیوگرافی و جلوه های صوتی 

برای تهیه ویدیوهای حرفوی باکیفیت استفاده می کرد تا قدرت تاثیرگذاری 

عمومی محصوالت رسانه ای خود را افزایش دهد.

داکرت الحیطی اظهار کرد: «داعش باالی تصویربرداری حرفوی از میدان 

جنگ و ایجاد تصاویر جذاب برای �ایش زندگی روزمره در والیات تحت تسلط 

دولت اسالمی ¨رکز کرده بود. آنها همچنان پیام هایی برای هواداران خود منترش 

می کردند و شهادت را برای آنها به حیث راه بهشت معرفی می کردند. این 

مطالب به لسان های عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینایی و لسان های 

دیگر منترش می شد»

عصام ایمن توضیح داد که داعش بازویی رسانه ای به نام «الفرقان» برای 

تهیه ویدیو، پوسرت، جزوه و بیانیه های رسمی صوتی و کتبی ایجاد کرده بود. 

این دستگاه رسانه ای با گسرتش دایره تسلط داعش تقویت شد و افزایش دامنه 

تبلیغات تصویری و صوتی رضورت پیدا کرد. برجسته ترین بنیادهای رسانه ای 

«التسلیم» و «اجناد» بودند. در سال 2014، تروریست ها «مرکز رسانه ای الحیات» 

را برای تولید محتوا به لسان های خارجی بطورعمده غربی تاسیس کردند. 

قابل ذکر است که این عملیات رسانه ای از امکانات مهمی مثل کادر تخصصی 

ورزیده، امکانات تخنیکی پیرشفته، رازداری سطح باال و ح�یت مالی چشمگیر 

برخوردار بود. آنها بر روند انتشار 11 مجله تصویری، چاپی و الکرتونیکی نظارت 

می کردند. از سال 2015 الی 2017 حدود 2,000 محصول تولید و منترش شد. 

شکست داعش مانع از آن نشده است که کمپاین 
رسانه ای از نفرت پراکنی و تخریب جامعه صرف نظر کند

کارکنان یونیپاث

این
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بار دیگر، در عرصه تقابل نظریات عراقی و غربی آثار تفاوت های 

فرهنگی در رویکردها و موضوعات )با وجود جهانی شدن( نمایان 

می شود. بطورمثال، به حیث نمونه ای جهانی، به بررسی مقاله 

خبرنگار فرانسوی، میشل اسکات، در چهارمین نشست بین المللی 

مبارزه با تبلیغات و ایدئولوجی داعش که در روزهای 20 الی 22 

فبروری 2019 در بغداد برگزار شد، می پردازم. به نظر من، مقاله 

اسکات چنان که باید مورد توجه مخاطبین قرار نگرفت؛ نخست به 

دلیل ترجمه و دوم به دلیل تفاوت های فرهنگی.

اسکات با تجربه 25 ساله در عرصه پوشش دادن به اخبار 

جنگهای سراسر دنیا از اعتبار کافی برای اظهار نظر درباره 

موضوعات جنگ، تروریزم و افراط گرایی برخوردار است. او می داند 

که رسالت خبرنگار دیگر صرفًا انتقال اخبار مربوط به واقعات 

نیست بلکه بشمول تحلیل اخبار و آگاه ساختن مردم از پشت 

صحنه واقعاتی مهم نیز می شود. گفتگو درباره جنگ قطعًا باعث 

مطرح شدن موضوع استندردهای جهانی، اخالقی و حقوق 

بشری مربوط با عدالت و قوانین جنگ می شود. بنابراین، رسانه ها 

می توانند زمینه ساز بهبود یا وخامت اوضاع، بخصوص در عرصه 

انسجام اجتماعی، بسته به روش ترویج آنها و ماهیت گفتمان و 

روایت، باشند.

این وظیفه حساس و ضروری با ورود افراط گرایی به محیط 

فکری مردم پیچیده تر می شود. فرانسوی ها امروز نه تنها از 

پیوستن صدها تن از هموطنان شان به داعش، بلکه از این که 

تروریست های فرانسوی زبان در مقایسه با دیگر تروریست ها 

گفتمانی هولناک تر و بنیادی تر دارند، متعجب شده اند. این 

تعجب نشان دهنده نقص کالنی در روند پوشش اخبار است و در 

این عرصه اصحاب رسانه، به دلیل رویکرد آنها در قبال حوادث 

تروریستی، گناه کار اصلی هستند. مهم ترین اشتباهات آنها عبارت 

بود از:

 تمرکز بر حوادث زمان حال، بدون تشریح آثار دراز-مدت آنها.	 

 تمرکز بر بخشهای خاصی از اخبار و صرف نظر از دیگر عناصر 	 

واقعیت.

اسکات کوشید در سخنرانی خود با مطرح نمودن سواالت 

جدی به مشکلی پیچیده و مربوط با فامیل های )زنان و اطفال( 

جنگجویان خارجی داعش، بخصوص اتباع فرانسوی، اشاره کند. 

مهم ترین سواالت او اینها بود:

آیا آنها مستحق داشتن حق بازگشت به وطن خود هستند؟	 

آیا باید حقی برای آنها قایل شویم؟	 

آیا آنها تافعاًل فرانسوی محسوب می شوند؟	 

آنها را چی قسم باید طبقه بندی کرد؟ 	 

با تحلیل آسان ماهیت این سواالت و سواالت دیگر، متوجه 

می شویم که مشکل به اقدامات این زنان مربوط نمی شود بلکه به 

حقوقی مربوط می شود که تافعاًل به آنها مربوط می شود.

این رویکرد متفاوتی است، رویکردی که شاید برای یک شخص 

فرانسوی یا غربی آشنا با ارزش های آزادی و حقوق بشر قابل درک 

باشد، ولی درک آن برای مردمی که درجریان سالیان طوالنی از 

جنایات داعش صدمه دیده اند، مشکل است.

اسکات یادآور شد که برای قضاوت درباره موضوعی که، از 

نظر او، نیازمند عقل سلیم و بررسی دقیق تر واقعیات تاریخی 

است، باید به بررسی محکمه های تاریخی مثل محکمه نورنبرگ بعد 

از جنگ دوم جهانی بپردازیم تا بتوانیم قساوت داعش را توجیه 

کنیم.

قضیه اصلی تنها شرور تلقی کردن یک عمل خاص نیست، 

بلکه افشا ساختن ماهیت واقعی آن است. این نیز رویکردی 

متفاوت است؛ رویکردی که در محیطی که بیشتر از گفتگو درباره 

حقیقت گریزان است، بسیار کم به کار گرفته می شود.

اسکات مدعی است که برای رسیدن به عدالت باید از 

توضیحات آماده و گفتگوهای کلی درباره افراط گرایی، تروریزم و 

ایدئولوجی خودداری کرد. او عنوان می کند که ضرورت امروز ما 

نوع جدیدی از تفکر است که با دوری جستن از پیچیدگی به بررسی 

دالیل ایدئولوجی ناهنجار پدیدآورنده داعش بپردازد و زمینه ساز 

نوعی انقالب فکری در مقابل تروریزم شود.

منفعت شخصی و عقالنیت ایجاب می کند که برای جدا کردن 

تروریزم از اسالم و کاهش سطح نفرت از دین واقعی  کوشش 

کنیم و همیشه به یاد داشته باشیم که بسیاری از قربانیان تروریزم 

داعش مسلمانان بوده اند و درآن زمان سنی، شیعه یا کرد بودن 

آنها مطرح نبود.

عصام عباس امین، اداره امنیت و معلومات عراق

بررسی جنایات داعش: 
پوشاندن شکاف فرهنگی 
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اشتراک کنندگان در چهارمین نشست بین المللی مبارزه با تبلیغات و ایدئولوجی داعش

با این که روند تولید رسانه در سال 2018 با خرد شدن دایره تحت 

تسلط داعش در سوریه آهسته شد، این دستگاه رسانه ای به کمک موسسات 

غیررسمی و هواداران مروج پیام های داعش در رسانه های اجت�عی مثل تلگرام 

زنده مانده است. 

به گفته داکرت امین، از بین بردن آرشیف رسانه ای کالن داعش و بسته کردن 

ویب سایت های منترش کننده پیام های نفرت، خشونت و قتل مستلزم  کوشش 

برجسته بین املللی است.

یکی دیگر از سخâانان نشست، داکرت مارلن هرمز از پوهنتون کالج «االرسا» 

بود که به تحلیل فعالیت های رسانه ای تروریست ها پرداخت. داکرت مارلن اظهار 

کرد که استفاده داعش از 18 تخنیک روان شناختی جنگی فعالیت داعش را 

پیچیده کرده بود. ویدیوها به شکل حرفوی با مراعات اصول مربوط به زمینه، 

رنگ، گرافیک و حرکت کمره تهیه شده بود. جلوه(افیکت) های صوتی مثل 

نواهای مذهبی و صدای شمشیر تاثیر ویدیوها را تقویت می کرد. 

داکرت هرمز اظهار کرد: «محتوای برصی یکی از ستون هایی است که استفاده 

داعش از توییرت برای جنگ الکرتونیکی و روانی بر آن بنا شده است. در بین 

اعضا یا حامیان این سازمان کارشناسان جنگ روانی نیز دیده می شوند.»

ائتالف بدون اسرتاتژی جنگ روانی نبود. تورن جâال ستاد عراق خالد 

التمیمی از قومندانی قوای مشرتک درباره رضورت ه�هنگی سطح باال برای 

پیروزی در جنگ علیه داعش توضیحاتی ارائه کرد.

جâال اظهار کرد: «از روز نخست جنگ های آزادسازی، قومندانی قوای 

مشرتک اقدام به تشکیل گروپ پروگرام ریزی متشکل از بهرتین قومندانان میدانی 

کرد و از کارشناسان عملیات معلومات و جنگ روانی برای پروگرام ریزی کمک 

گرفت. این نشان می دهد که جنگ علیه داعش مبتنی بر عملیات معلومات، 

افشا کردن دروغ های دشمن و جلب ح�یت مردم است.»

خروج اولیه قوای عراقی از موصل در ابتدای بحران، خوراک تبلیغاتی 

برای دشمن فراهم کرد و باعث تضعیف روحیه قوای دولتی شد. ولی داعش 

به رسعت در جنگ حیاتی جلب ح�یت مردم شکست خورد. این گفته 

جâال التمیمی است. 

گروپ های داعشی با بی مالحظگی عمل کردند و جان انسان های بی گناه را 

در نظر نگرفتند. آنها رشوع به گروپ بندی مردم کردند. خانه های مردم مسیحی 

را با حرف N و خانه های شیعیان را با حرف R مشخص کردند. سنی ها به 

ترتیب نزولی وفاداری به داعش ترتیب شدند: وفاداران، خائنین و کارگزاران. این 

تبعیض، مردم روادار موصل را به خشم آورد. 

جâال اظهار کرد: «قوای آزادسازی ما از این فرصت استفاده کردند و با 

رصف �ودن وقت زیاد به توزیع اعالنیه و ارسال مسیج [رسویس پیام کوتاه 

یا پیام متنی] و پیام رادیویی به مردم پرداختند تا افراد غیرنظامی را آماده 

همکاری با قوای مسلح ارائه معلومات مهم درباره موقعیت دشمن کنند».

داکرت محمود عزو حمدو از پوهنتون موصل به یاد دارد که داعش چی قسم 

با تبلیغات وا�ود می کرد که مردم از حضور قوای داعش در شهر راضی 

هستند. واقعیت این نبود. بطورمثال، برای تهیه ویدیوهای ساختگی درباره 

تشکر مردم از داعش، مردم را به زور به �از جمعه برده و وادار به تحسین 

تروریست ها کرده بودند.

داکرت حمدو هشدار داد که آثار فریبکاری رسانه ای داعش تافعالً در 

عراق دیده می شود. 

داکرت حمدو گفت: «داعش میراث هولناکی از خود به جای گذاشت که 

ما آن را داعشیت می نامیم و تافعالً آثار آن از قبیل تهمت ناروا، مستثنی سازی 

و اع�ل تبعیض علیه مردم یا گروپ های خاص جامعه، در همه بخشهای 

جامعه دیده می شود. نینوا دارای تنوع مذهبی و قومی است و مستثنی 

یا طرد شدن گروپ ها، پیام نفرت را پراکنده می سازد و زمینه ساز رشد و 

تقویت داعش می شود.»

با این که از بین رفí قدرت سیاسی و نظامی داعش باعث تضعیف 

کمپاین رسانه ای این گروپ شده است، هیچ یک از سخâانان نشست خواستار 

عقب نشینی قوای ضدتروریزم نشدند.

داکرت لیث کبه، مشاور عبداملهدی، صدراعظم عراق، اظهار کرد که داعش 

تافعالً از توانایی جذب قوا و حفظ قطعات مخفی که ممکن است در کشور و 

منطقه گسرتش پیداکنند، برخوردار است.

داکرت کبه گفت: «نسل جوان آنها را به دلیل جنایاتی که مرتکب شده اند، 

طرد می کند. ولی ما به تشویش جوانان ساکن مناطق حاشیه ای و دوردست 

هستیم. پس ما باید متوجه بازگشت داعش باشیم و جوانان باید در مقابل 

F  «.تبلیغات افراطگرایان مصون شوند
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شرح حال رهبری ارشد

تصاویر یونیپاث
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در رسود ملی کویت، وطن و محافظینش که خود را فدای خدمت و 

دفاع از آن کرده اند، این گونه ستایش می شود. در این ش�ره، یونیپاث با یکی 

از مدیران کویتی که عشق به وطن را با ح�یت و عزم رسبازان قهرمانش با 

عمل و موفقیت نشان داده است، مصاحبه کرده است. او لوی درستیز قوای 

مسلح کویت، دگرجâال محمد الخدر است.

یونیپاث: کویت از نظر ثبات و امنیت الگوی مهمی در منطقه 

محسوب می شود. چه سرتاتیژی ها و پالیسی هایی منجر به 

موفقیت کویت شده است؟

دگرجªال الخدر: کشور کویت همیشه کانون صلح و انسانیت بوده است 

و حفظ امنیت کشور از رضوریات است. مردم کویت اهمیت وحدت، 

دموکراسی و آزادی را که عوامل اصلی امنیت و ثبات وطن ماست، درک 

می کنند. درایت جاللت مآب امیر شیخ صباح االحمد الصباح همواره از کشور 

در برابر تهدیدات و چالش های مستمر محافظت کرده است و برای حل 

اختالفات بین کشورهای همسایه از اقدامات دیپلوماتیک استفاده می شود. 

در ضمن، از سال 1962 پالیسی کویت مبتنی بر قانون اساسی بوده 

است. قانون اساسی در واقع قراردادی بین حاکم و مردم است که اعالن 

می کند ما کشوری دموکرات و ملتی مستقل هستیم که به آزادی و مذاهب 

گوناگون احرتام می گذاریم. در ضمن، ثبات حکومت شدیداً وابسته به جبهه 

داخلی متحد (وطن پرستی) که کویت بین مردم متنوع خود و قوای مسلح و 

دستگاه های امنیت داخلی ایجاد کرده است بوده است که از کشور در برابر 

«کویت، وطن من، آزاد و پیروز باشی! همواره خوشبخت باشی. آرام 

باشی وطن من، کشور یکدلی، و همواره در پناه وطن داران آزاده باشی 

که زندگی رشافتمندانه ما را با سخاوºندترین دستان ساخته اند.»

دفاع از وطن
لوی درسیز قوای مسلح کویت دگرجنرال محمد الخدر

قوای مسلح کویت

انداخت تانکهای کویت در جریان مانور مشترک با قوای فرانسوی.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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آموزش اردوی کویت در 

طول سال بدون استراحت 

یا وقفه با تمرکز باالی 

تقویت آمادگی رزمی 

قوا و حفظ مهارت های 

کسب شده با مساعی 

دشوار، ادامه دارد.“ 

پرواز هلیکوپترهای قوای 
مسلح کویت در جریان رسم 

گذشت نظامی در شهر کویت.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

آموزش پیلوت کویتی در 
.F-18 جت جنگنده

قوای مسلح کویت

~ دگر جÂال محمد الخدر
   لوی درستیز قوای مسلح کویت
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ارتقا دادن سیستم های دفاعی، امنیت سایبری و 
تکنالوجی پیشرفته قوای زمینی، هوایی و بحری.

استخدام جوانان کویتی و سرمایه گذاری و تقویت 
توانمندی های آنان در عرصه نظامی. این فاز را رهبران 

مسلکی خبره و پالن گذاران ستراتیژیک به دقت پالن گذاری 
کرده اند. هدف اصلی ما، منحیث دروازه آن چشم انداز، 
مجهز کردن نسل مردم کویت به دانش و آموزش های 

باکیفیت برای ایجاد توانمندی حفظ و دفاع از سرمایه های 
آینده مربوط به چشم انداز 2035 و تضمین تدوام آن 

سرمایه هاست.

ترکیب مساعی ادغام سیستم و استخدام در حوزه آموزش 
و تمرین برای حصول چشم انداز سیستم دفاعی ارتقایافته. 
امیدواریم که بتوانیم جزوتام های خرد را آموزش دهیم و با 
مستقر کردن آنها در قومندانیهای اصلی خالها را پرکنیم. 

بدین ترتیب به هدف اصلی تقویت روابط بین قوای مسلح 
در سطوح ملی و بین المللی دست خواهیم یافت.

چشم انداز 2035 کویت
مسیر پیش رو

تهدیداتی که طی سالیان مت�دی اتفاق افتاده اند محافظت کرده اند. قوای 

نظامی به تعلیم اعضا و حفظ همیشگی آمادگی آنها در باالترین سطح 

ممکن، می پردازند. برای مساعدت به این پروسه، قوای مسلح باالی خرید 

تسلیحات پیرشفته و ارتقا امکانات برای افزایش توان قوای زمینی، هوایی و 

دریایی و قوای عملیاتی داخلی ¨رکز �وده است. 

تهدیدات مستمر تروریست ها و عوامل آنها باعث هشیار ماندن 

دولت کویت شده است. این تهدید �رب یک ماست و ما مصمم به دفع 

آن هستیم. در باالترین سطح قوای مسلح و پولیس و گارد ملی در 

این زمینه ه�هنگی دوجانبه برای محافظت متداوم و شبانه روزی از 

رسزمین ما وجود دارد.

یونیپاث: کویت با اردوهای کشورهای زیادی در منطقه و دیگر نقاط دنیا 

همکاری می کند. چرا این همکاری برای کویت مهم است؟ 

دگرجªال الخدر: در قرن 21، همکاری نظامی برای کشورها بسیار مهم 

است. اردوی کویت هر روز با رشکای نظامی منطقوی و بین املللی همکاری 

می کند تا زمینه ایجاد و حفظ همکاری مستمر را در هر سه سطح تکتیکی، 

عملیاتی و سرتاتیژیک، در چوکات قراردادهای دفاعی و امنیتی فراهم کند.

همکاری نظامی کویت بطورعمده از طریق پروگرام های تعلیمی و 

تبادل تجربه، مانورهای دوجانبه و چندجانبه، کمک های برشدوستانه و 

ح�یت از جامعه بین املللی در عرصه مقابله با تهدیدات تسهیل می گردد. 

هدف این همکاری، حفظ امنیت کویت و کشورهای دوست در مقابل 

آفت قرن 21 به نام تروریزم است که در جوامع ما نفوذ کرده است و 

هیچ حد و مرزی �ی شناسد. هدف ما، ایجاد ارتباط و همکاری تنگاتنگ 

با هم پی�نان در عرصه مقابله با تروریزم و خطرات احت�لی تهدیدکننده 

کشور و نیز بهبود کیفیت تعلیم نظامی حرفوی و تقویت توان حرفوی همه 

بخشهای قوای مسلح است.

یونیپاث: چه �رینات یا تعلی�ت نظامی موجب تقویت مسلکی گرایی و 

مهارت های قوای مسلح کویت گردیده اند؟

دگرجªال الخدر: آموزش اردوی کویت در طول سال بدون اسرتاحت یا وقفه 

با ¨رکز باالی تقویت آمادگی رزمی قوا و حفظ مهارت های کسب شده با 

مساعی دشوار، ادامه دارد. این تعلی�ت و ¨رینات تاثیر مثبتی باالی قوای 

مسلح گذاشته است؛ مخصوصا مانورهایی مانند «اراده عقاب»، «مروارید 

غرب»، «سپر صحرا» و «سپر شبه جزیره» که به میزبانی کویت برگزار 

شده اند. هدف تعلی�ت و ¨رینات دوجانبه، دستیابی به تجربه و درک 

متقابل از شیوه اقدام و پیرشفت رشکا در سه سطح سرتاتیژیک، عملیاتی و 

جنگی است. ما مشتاق به حفظ همکاری و توان عملیاتی مشرتک با دیگر 

کشورها در همه سطوح، از طریق تعلی�ت داخلی و خارجی، هستیم.

ت
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دگرجنرال محمد الخدر، لوی 
درستیز قوای مسلح کویت، 

چپ-جلو، در حال دریافت 
تصدیق از تورن جنرال 

اردوی آمریکا چارلز فلین. 
الیزابت فریزر/اردوی ایاالت متحده

یونیپاث: کالنترین تهدیدات منطقوی و بیناملللی امنیتی 

کدام اند و کویت برای مقابله با آنها چی پروگرامی دارد؟

دگرجªال الخدر: جهان با انواع تهدیدها مواجه است ولی جامعه 

بین املللی تهدید دهشت افگنی را مهم ترین آنها می داند. این 

بی�ری فراملی از کشوری به کشور دیگر رسایت کرده است. با 

وجود متغیر بودن شکل و ظاهر آن، محتوای خشن و وحشیانه 

آن که امنیت جامعه، اموال کشور و جان انسان های بی گناه 

را تهدید می کند، ثابت مانده است. ما باید بین انواع مظاهر 

دهشت افگنی و اسالم واقعی تفاوت قائل شویم و دهشت افگنی 

را از اسالم واقعی تفکیک کنیم. در ضمن، دهشت افگنی باعث 

متحد شدن مردم کویت تحت هدایت جاللت مآب امیر شده 

است. «ما مسلح به ارزش های اسالم، وحدت و ملی گرایی 

ند، متحد و وطن دوست کویت  هستیم. این ه�ن جامعه قد̈ر

است. ما برای مقابله با انواع خطرهای تهدیدکننده کشورمان، 

آماده هستیم. ما اقدام به تدوین استندردهای تعلی�ت و 

¨رینات دوجانبه، با ¨رکز جدی باالی امنیت ملی، کرده ایم تا 

بتوانیم از کویت و مردم آن در برابر تهدیدات از جمله تهدیدات 

آیدیالوجیک منحرف و آلوده به تعصب، محافظت کنیم.

یونیپاث: برای افرسان جوان چه توصیه ای دارید؟

دگرجªال الخدر: توصیه من به نسل جوان این است که قدر 

نعمت امنیت و ثباتی که کویت با وجود قرار گرفí در منطقه 

ای پرآشوب، از آن برخوردار است را بدانند.. من مطمنئ هستم 

که آنها منحیث مدیران جوان می توانند از کویت محافظت کنند. 

آنها با احساس وطن دوستی و تعلی�ت پیرشفته می توانند ما را 

به اطمینان به سطح باالتری بربند. در ضمن، آنها باید همیشه در 

صدد حفظ آمادگی رزمی باال، ادامه تعلیم، به روز رسانی قوای 

زیردست با تکنالوجی ها و امکانات پیرشفته و مهم تر از همه، 

مجهز کردن خود به دانش موردرضورت برای رسیدن به اهداف، 

باشند. اینها همیشه زمینه ساز موفقیت خواهد بود. رسانجام، ما 
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حضور ملوانان کویتی در 
نمایش نظامی در نزدیکی 

ساحل شهر کویت.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

»استقبال«، قایق 
گزمه تندرو، در 

حال گزمه در آبهای 
خارج از کویت.

قوای مسلح کویت

مردم کویت باید از اتفاقات پیرامون خود درس بگیریم و در این 

عرصه نسل جوان نقش مهمی در ح�یت مستمر از رهربان کشور 

دارد چون رهربان برای مقابله با بحران های کشور به ح�یت 

آنها رضورت دارند. 

یونیپاث: آیا قوای مسلح آماده چشم انداز 2035 کویت هستند؟

دگرجªال الخدر: بر بنیاد دستور مستقیم جاللت مآب امیر، 

و تحت نظارت مستقیم جناب وزیر دفاع، ما یک نقشه راه 

ترسیم کرده ایم که مستقی�ً به چشم انداز 2035 منتهی می شود. 

می توانم پالن مان را به سه مرحله تقسیم کنم: نخست، ما قصد 

داریم سیستم های دفاعی، امنیت سایربی و تکنالوجی پیرشفته 

قوای زمینی، هوایی و بحری را ارتقا دهیم. دوم، امیدواریم 

که بتوانیم جوانان کویتی را جذب کنیم و قابلیت های آنان را 

در زمینه نظامی تقویت کرده و انکشاف دهیم. این مرحله را 

رهربان مسلکی خربه و پالن گذاران سرتاتیژیک به دقت پالن گذاری 

کرده اند. هدف اصلی ما، منحیث رسآغاز آن چشم انداز، مجهز 

کردن نسل مردم کویت به دانش و آموزش های باکیفیت برای 

ایجاد توا�ندی حفظ و دفاع از رسمایه های آینده مربوط به 

چشم انداز 2035 و تضمین مداومت آن رسمایه هاست. رسانجام، 

ما مساعی ادغام سیستم و استخدام را در حوزه علی�ت و 

¨رینات ترکیب خواهیم کرد تا با چشم انداز سیستم دفاعی 

ارتقایافته مطابقت پیدا کند. امیدواریم که بتوانیم جزوتام های 

خرد را آموزش دهیم و با مستقر کردن آنها در قومندانیهای اصلی 

خالها را پر کنیم.. بدین ترتیب به هدف اصلی تقویت روابط بین 

F  .قوای مسلح در سطوح ملی و بین املللی دست خواهیم یافت
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قطر جایگاه خود در راستای حفظ ثبات و امنیت 

را حفظ کرده است. طبق راپور 2019 نومبئو، 

کالن ترین پایگاه داده شهرها و کشورها، قطر در این 

عرصه مقام اول را در بین 118 کشور دارد.

این پایگاه داده معلومات {وقعی را درباره 

رشایط زندگی مثل مخارج زندگی، شاخص های 

مسکن، خدمات معالجوی، ترافیک، جرم و جنایت 

در نقاط مختلف دنیا ارائه می کند.

موفقیت قطر ناشی از تداوم دستاوردهای آن 

از 2015 الی 2018 بوده است. این کشور جایگاه 

�رب یک خاورمیانه را دارد و در سالهای 2017 و 

2019 جزو مقامات برتر دنیا بوده است. این جایگاه 

بیانگر تداوم امنیت و ثبات این کشور و کاهش 

چشمگیر آمار جرم است.

به گفته سخنگوی وزارت داخله، دستاوردهای 

قطر را می توان به کوشش های وزارت داخله، بر 

بنیاد چشم انداز ملی قطر 2030، در راستای تقویت 

امنیت و ثبات قطر و محافظت از جان و مال 

مردم نسبت داد. 

این وزارتخانه در حال ایجاد یک سیستم مدغم 

امنیتی در سطح کشور و تقویت آگاهی امنیتی 

در میان مردم است که باعث کاهش آمار ارتکاب 

جرایم کالن شده است.

بنا به اطالعیه این وزارتخانه، «مقامات ذیصالح 

وزارتخانه به اجرای پروگرام ها و نقشه های عملیاتی 

خود در کنار دیگر نهادهای کشوری ادامه خواهند 

داد تا مقام دولت قطر از نظر شاخص های مختلف 

امنیتی ارتقا پیدا کند و دستاوردهای مربوط به 

امنیت و خدمات حفظ شود.» 

کارکنان یونیپاث

پیشگامی قطر در ثبات و امنیت 

رسم گذشت سواره  پولیس قطر در دسمبر 2018.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ماورای منطقه

منابع: الرایا (قطر) گلف تایمز 
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پیشگامی قطر در ثبات و امنیت 

قوای کویتی و مرصی در جنوری 2019 در 
دو مانور نظامی همزمان به نامهای «الیرموک 

4» و «سحاب 1» اشرتاک کردند.

«سحاب 1» که برای نخستین بار با 

حضور مرص و کویت برگزار شد، بشمول 

دوره های تئوری و عملی و نهایتاً عملیات 

بحری آزمایشی برای بازپس گیری و نجات 

جزیره ای با اهمیت اسرتاتژیک بود.

«الیرموک 4» بشمول عملیات هوایی 

تهاجمی و تدافعی برای دفاع از/حمله 

به اماکن حیاتی با هدف تقویت توان 

رزمی دو کشور بود. 

در کنار تقویت کارآیی نظامی برای 

مقابله با چالش های امنیتی در منطقه، این 

مانورها از نظر تقویت پیوندهای نظامی 

و همکاری بین قوای مسلح کویت و مرص 

نیز اهمیت داشت. 

گروپ پارملانی مرص به رسپرستی علی 

عبدالعال، سخنگوی پارملان، در مالقات با 

عالی جناب شیخ صباح االحمد الجابر الصباح، 

امیر کویت، باالی پایبندی کشورش به تامین 

امنیت خلیج فارس تاکید کرد.

عبدالعال در گفتگو با امیر اظهار کرد: 

«مرص از حامیان اصلی امنیت کویت و به 

طور کلی وحدت اعراب باقی خواهد ماند. 

امنیت کویت و به طور کلی خلیج فارس خط 

رسخ رهربان مرص است».

او افزود: مرص و کویت در یک جبهه قرار 

دارند و هر دو کشور منافع مشرتکی دارند 

امی عرصه ها،  و عالقمند به همکاری در̈ 

بخصوص در عرصه مبارزه با تروریزم، هستند.»

امارات متحده عربی (UAE) با �ایش موفقانه امنیت و لجستیک، میزبان 

جام آسیایی در اوایل سال 2019 بود.

صدها بازیکن و هزاران هوادار برای اشرتاک در این مسابقات 28 روزه 

,وارد ابوظبی، العین، دوبی و شارجه شدند. 24 تیم ملی حارض بیشرت از 50

مسابقه در هشت استدیوم برگزار کردند. 

نهادهای مسئول تامین امنیت جام آسیایی با نظارت کمیته عالی امنیت امارات متحده عربی 

روحیه کار گروپی را به �ایش گذاشتند. هدف آنها، اثبات توانایی امارات متحده عربی در عرصه 

میزبانی، برگزاری و تامین امنیت مسابقات مهم منطقوی و بین املللی بود. عارف العونی، دبیرکل شورای 

سپورت ابوظبی و مدیر کمیته محلی برگزاری، اشاره کرد که این کشور بهرتین روند های تامین امنیت 

استدیوم، بشمول شیوه های تالشی با امنیت حداک!ی و اختالل حداقلی را به کار گرفته است. 

او اظهار کرد که مسابقات قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی فرصتی برای گرد هم آوردن مردم 

از طریق فوتبال است.

پولیس و اردوی امارات متحده عربی نه تنها امنیت ده ها هزار هوادار را تامین کردند، بلکه امنیت 

مه�نانی که بسوی هشت استدیوم در چهار شهر در رفت و آمد بودند را نیز تضمین کردند. جام 

ملت های آسیا در 2019 در ماه جنوری آغاز و در اول ماه فربوی با قهرمانی قطر و نائب قهرمانی 

Ue (امارات متحده عربی) National جاپان به پایان رسید.   منابع

تعلیم مشرتک 
قوای کویتی 

و مصری 

منابع: خربگزاری کویت، االهرام

امارات متحده عربی 
میزبان جام آسیایی 2019
خوشحالی بازیکنان 
امارات متحده عربی 
در جریان مسابقه با 

قرقیزستان در ابوظبی.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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حمایت 
ایاالت 

متحده از 
اردوی لبنان

عساکر لبنانی در حال محافظت از موترهای جنگی بردلی 
ساخت امریکا. این موترها به عنوان بخشی از اقدامات 

نوسازی امکانات نظامی برای تقویت توان دفاعی لبنان 
در مقابل تروریست ها در اختیار این کشور قرار گرفت. 

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ایاالت متحده بیشرت از 100 میلیون دالر برای نوسازی تانکها و هلیکوپرتهای جنگی به 
اردوی لبنان کمک کرده است.

این بسته کمکی بشمول تعلیم پیلوت ها و خدمه نگهداری هلیکوپرتهای جنگی شناسایی 

سبک MD-530G می شود. ایاالت متحده این هلیکوپرتها را در سال 2018 به همراه موشک های 

هدایت شونده با الیزر در اختیار لبنان قرار داد. سنایپر(تک تیرانداز)، سامان آالت دید در شب و 

آوان مخصوص قوای پیاده بخشی از این کمک است.

ربکا رباریچ، سخنگوی وزارت دفاع ایاالت متحده، اظهار کرد که تقویت قوای مسلح لبنان 

-که یکی از رشکای امنیتی مهم ایاالت متحده بش�ر می رود- مانع گسرتش افراط گرایی می شود.

پنتاگون از سال 2006 حدود 1.7 میلیارد دالر در قالب کمک نظامی ایاالت متحده در اختیار 

لبنان قرار داده است. تانکها و هلیکوپرتها در سال 2018 و طیاره های بی رسنشین در اوایل 2019

در اختیار لبنان قرار گرفتند.

لبنان دراین اواخر به طیاره جنگی سبک «سوپر توکانو A-29» دست یافته 

است تا اقدامات موردرضورت را برای تقویت قابلیت های قوای هوایی خود 

و جلوگیری از نفوذ تروریست ها از رسحدات سوریه انجام دهد. کارکنان یونیپاث
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فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، در اواخر دسمرب 

2018 برای گفتگو درباره همکاری امنیتی دوجانبه 

به اردن سفر کرد.

عمر رزاز، صدراعظم اردن، دگرجâال محمود 

فریحت، رئیس ستاد مشرتک و دیوید برتولوتی، سفیر 

فرانسه، درباره همکاری های دو کشور در عرصه صنایع 

مه�ت و نظامی با یکدیگر گفتگو کردند.

اداره طرح و انکشاف ملک عبدا... دوم، مسئول گسرتش صنعت مه�ت اردن 

از طریق رسمایه گذاری مشرتک با کمپنی های خارجی است.

موضوع مورد بحث دیگر، ادامه کوشش های ائتالف جهانی برای ریشه کن 

�ودن داعش با وجود شکست های رسزمینی این گروپ تروریستی در 

عراق و سوریه بود. 

صدراعظم رزاز اظهار کرد: «اردن یکی از نخستین کشورهایی بود که به 

ائتالف جهانی مبارزه با گروپ های تروریستی در عراق و سوریه پیوست و در 

این راه به محافظت از رسحدات و شهروندانش در مقابل تهدید سازمان های 

تروریستی پرداخت.»

پارلی باالی نقش فرانسه در مبارزه با افراط گرایی خشن تاکید کرد و کوشش 

فرانسه در مبارزه با تروریزم و رساندن کمک های برشدوستانه به قربانیان جنگ 

داخلی سوریه را ستود. 

وزیر دفاع فرانسه وعده تقویت همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی با 

اردن را داد.  منابع جردن تایمز

وظیفه ی دو-ساله قزاقستان به حیث عضو غیردائم شورای امنیت 

سازمان ملل تحسین برانگیز بود. قزاقستان در این جایگاه روی 

موضوعاتی مثل مبارزه با تروریزم، خلع سالح ا¨ی و عملیات 

صلح بانی فرامنطقوی ¨رکز �ود.

قزاقستان به حیث نخستین کشور آسیای میانه عضو شورای 

امنیت، ح�یت شایسته ای از «منشور اخالقی رسیدن به دنیای 

عاری از تروریزم» که 70 کشور در سپتمرب 2018 آن را امضا 

کردند، انجام داد. 

از دستاوردهای دیگر قزاقستان می توان به اعزام 120 قوای 

 (UNIFIL) نظامی به گروپ موقت قوای سازمان ملل در لبنان

در اواخر سال 2018 اشاره کرد. این گروپ مسئول حفظ صلح در 

جنوب لبنان بود.

قزاقستان به عرصه ایجاد ثبات در افغانستان -کشوری که 

مشکالت آن به آسیای میانه نیز رسایت کرده است- و سوریه ورود 

پیدا کرده است. قزاقستان میزبان مذاکرات صلح سوریه بود که 

با حضور طرف های درگیر جنگ در آستانه برگزار شد. نورسلطان 

نظربایف، رئیس جمهوری وقت قزاقستان، کوشش هایی را نیز برای 

ترویج خلع سالح هسته ای، میراث این کشور از دوره پاکسازی 

سالح های هسته ای بعد از انحالل اتحاد شوروی، انجام داد. 

بورخان غفور، �اینده دائم سنگاپور در سازمان ملل، مشارکت 

سازنده قزاقستان در جامعه بین املللی را ستود. غفور اظهار کرد: 

«قزاقستان سهم مهمی در ایجاد صلح و امنیت در آسیای میانه و 

رسارس آسیا و دنیا داشته است».

گسترش نقش قزاقستان 
در عرصه جهانی 

غیرت عبدالرحمانوف، وزیر امور خارجه قزاقستان،
در حال سخنرانی در جلسه 73 مجمع عمومی سازمان

ملل در سپتمبر 2018.  آسوشیتد پرس

پایبندی اردن و فرانسه به همکاری

فلورنس پارلی، وزیر دفاع 
فرانسه، در حال گفتگو با 

عساکر در پایگاه هوایی 
قوای هوایی سلطنتی 
شاهزاده حسن اردن.

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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یک جâال پاکستانی به حیث قومندان قوای صلح بانی 

در صحرای غربی منصوب شده است. این انتصاب 

حاکی از ح�یت پاکستان از ماموریت های ایجاد ثبات 

در رسارس دنیاست.

تورن جâال ضیاء الرحمن -که درجریان سالهای 

2015 و 2016 منحیث �اینده ارشد ملی در قومندانی 

مرکزی ایاالت متحده در فلوریدا وظیفه اجرا کرده 

بود- از جانب آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل، 

منحیث رسپرست ماموریت همه پرسی در صحرای غربی 

(MINURSO) منصوب شد.

تورن جâال رح�ن از تجربه ای 30 ساله در عرصه 

مدیریت نظامی ملی و بین املللی برخوردار است و در 

مقام ناظر نظامی در ماموریت صلح بانی سازمان مللی 

در جمهوری دموکراتیک کانگو وظیفه اجرا کرده است.

این جâال چندی قبل قومندانی لشکر پیاده نظام 

پاکستان را به عهده داشت. او فارغ التحصیل اکادمی 

نظامی پاکستان در کاکول و پوهنتون قومندانی و 

اردو در کویته است.

پاکستان پیوسته تامین کننده بخشی از قوای مورد 

رضورت ماموریت های سازمان ملل، بخصوص در افریقا، 

بوده است. تا اوایل 2019، بیشرت از 5,200 عسکر و 

پولیس پاکستانی در این ماموریت ها اشرتاک کرده اند. 

این کشور از نظر این نوع مشارکت مقام ششم را در 

دنیا دارد.  منابع سازمان ملل

از آنجا که بخشی از کوشش های اتحادیه اروپا معطوف به 

تقویت امنیت در آسیای میانه است، پیرت بوریان، �اینده خاص 

اتحادیه اروپا در آسیای میانه برای تحکیم روابط دوجانبه در 

نومرب 2018 به قرقیزستان سفر کرد.

اروپا باالی رضورت ح�یت از قرقیزستان و منطقه برای 

تقویت امنیت رسحدات، تجارت و رسمایه گذاری، انکشاف بخش 

خصوصی، تعلیم و تربیه و حکمرانی شایسته تاکید کرده است.

اینها اهداف مهم اسرتاتژی اتحادیه اروپا-آسیای میانه است که کشورهای اروپایی و پنج 

کشور آسیای میانه قصد دارند در سال 2019 مجری آن باشند. چنگیز آیدربکوف، وزیر امور 

خارجه قرقیزستان که میزبان آخرین هیات اتحادیه اروپا بود، اتحادیه اروپا از اولویت های 

سیاست خارجی این کشور است.

اتحادیه اروپا برای �ایش تعهد خود در منطقه تعهد کرد که 85 میلیون یورو برای 

محافظت از پس�نده های یورانیمی آسیای میانه، بشمول مراکز مایلو-سو، مین-کوش و شکفتار 

قرقیزستان اختصاص دهد.

قرقیزستان نقش مهمی در ترویج دموکراسی پارملانی در آسیای میانه داشته است. اتحادیه 

اروپا قصد دارد با تخصیص 13 میلیون یورو برای اصالحات قضایی در قرقیزستان از این تحوالت 

سیاسی ح�یت کند.

در دسمرب 2018، جرمنی به قرقیزستان وعده سپرد که 40 میلیون یورو برای ح�یت از 

طرح های انکشاف اقتصادی، تامین مسکن و خدمات معالجوی قرقیزستان اختصاص دهد. این 

کمک بشمول 2 میلیون یورو برای مدیریت و محافظت از جنگالت چهارمغز در این کشور است.

جنرال پاکستانی 
سرپرست ماموریت 

قرقیزستانسازمان ملل
میزبان اتحادیه اروپا 

Knews ،RFERL ،Euractiv ،Kaktus Media ،24.kg :منابع

گارد احترام در حال 
رسم گذشت در روز 

استقالل قرقیزستان در 
آگوست 2018.

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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با هدف تحکیم روابط امنیتی 

ازبیکستان با ایاالت متحده، دگرجâال 

عبدالسالم عزیزوف، وزیر دفاع وقت 

ازبیکستان در جنوری 2019 از دفرت 

مرکزی قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

(CENTCOM) بازدید کرد. 

مدیران نظامی ازبیکستان و 

ایاالت متحده درباره وضعیت صلح و 

ثبات در آسیای میانه، تعلیم عساکر، 

مانورهای مشرتک و دیگر موضوعات 

مربوط به وزارتخانه های دفاع دو 

کشور گفتگو کردند. 

بطورمثال، قوای ازبیک به 

همراه قوای تاجیکستان، افغانستان و مغولستان در مانور همکاری منطقوی 

CENTCOM در سپتمرب 2018 اشرتاک کردند. 

«ازبیکستان رشیک مهمی است و ما روابط نظامی مستحکمی با آن داریم.» 

این گفته رئیس وقت ستاد مشرتک CENTCOM، تورن جâال اریک کوریال، 

است. «ما قدردان ح�یت این کشور و نقش فعال آن در ایجاد صلح و ثبات در 

CASA [آسیای میانه و جنوب آسیا] هستیم.» 

هیات ازبیک در جریان بازدید از CENTCOM با «گروپ مشرتک 

تحلیل اسرتاتژیک» و «مرکز ه�هنگی 

ائتالف» آشنا شدند.

قبل از ورود به دفرت مرکزی 

CENTCOM در فلوریدا، دگرجâال 

عزیزوف از کمپ شلبی خاص مرکز تعلیم 

قوای مشرتک در میسی سیپی بازدید 

کرد و بر روند مشارکت قوای عملیات 

خاص ازبیکستان در مانورهای قوای 

مشرتک رضبت جنوب که به میزمیزبانی 

گارد ملی هوایی میسی سیپی برگزار 

می شود، نظارت کرد. 

این مانور دو-هفته ای باالی 

موضوعات مقابله با شورش، برتری هوایی، 

ح�یت هوایی نزدیک، مدیریت تلفات، تخلیه غیررزمی و عملیات خاص بحری و 

رودخانه ای متمرکز بود. قوای کانادا، هالند و شیلی نیز در این مانور حضور داشتند.

با این که عساکر ازبیک از طریق پروگرام همکاری ایالتی گارد ملی با ح�یت 

ایاالت متحده از تعلی�ت گارد ملی میسی سیپی مستفید شده اند، «رضبت 

جنوب» نخستین مانور در خاک ایاالت متحده بود که قوای عملیات خاص 

ازبیکستان به صورت مشرتک در آن اشرتاک می کردند.

کارکنان یونیپاث | عکس از تام گاگنیه/ قومندانی مرکزی ایاالت متحده

مالقات وزیر دفاع ازبیکستان با مدیران اردوی ایاالت متحده

منابع: مرکز تعلیم آمادگی رزمی-گارد ملی میسی سیپی، وزارت دفاع ازبیکستان

وزیر دفاع وقت ازبیکستان، دگرجنرال عبدالسالم عزیزوف، پنجمین نفر از راست، و رئیس وقت ستاد مشترک CENTCOM، تورن جنرال اریک کوریال، ششمین نفر از 
راست، در جنوری 2019 با دیگر مدیران ارشد به بحث و گفتگو پرداختند.

وزیر دفاع وقت ازبیکستان، دگرجنرال عبدالسالم عزیزوف و تورن جنرال 
جان موت، مدیر وقت مانور و تعلیم قومندانی مرکزی ایاالت متحده، در حال 

قدم زدن در دفتر مرکزی در کمپ قوای هوایی مک دیل در تامپا، فلوریدا.
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طرف های درگیر در یمن سال 2018 را با پذیرش آتش بس در شهر حدیده، 

شاهراه اصلی یک بر سه حصه از نفوس این کشور، به پایان رساندند.

دو طرف بعد از مذاکره در سویدن و با میانجی گری سازمان ملل به توافق 

رسیدند. آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل اظهار کرد که این توافق زمینه ساز 

توقف جنگ داخلی چهار-ساله ای باشد که باعث مرگ هزاران نفر و وقوع 

بحران های انسانی شده است. رسان دولت یمن و شورشیان حوثی بعد از 

رسیدن به توافق آتش بس با یکدیگر دست دادند.

 حدیده یکی از مناطق تحت کنرتول قوای حوثی است. طبق این قرارداد، 

قوای حوثی و دولتی باید از حدیده عقب نشینی کنند. به راپور سازمان ملل، 

قوای محلی جایگزین آنها خواهند شد. قوای حوثی همچنان باید از بنادر 

سلیف و راس عیسی عقب نشینی کنند.

دبیرکل گوترس اظهار کرد که سازمان ملل نقش مهمی در کنرتول این 

بندر خواهد داشت و در زمینه کمک رسانی به غیرنظامیان فعالیت خواهد 

کرد. گوترس این توافق را «نقطه آغازین صلح و توقف بحران انسانی در 

یمن» توصیف کرد.

گوترس اظهار امیدواری کرد که این کشور بتواند میدان هوایی صنعا 

را بازگشایی کند و مذاکرات مربوط به توقف جنگ را که از اوایل 2015 

آغاز شده بود، ادامه دهد. در سال 2015 حوثی ها کنرتول بخش اعظم 

کشور را به دست گرفتند و رئیس جمهور عبد ربه منصور هادی را مجبور به 

کناره گیری کردند.

در اوایل جنوری 2019، خالد الیمنی، وزیر امور خارجه یمن، اعالن کرد که 

رئیس جمهور هادی در جریان مالقات با مارتین گریفیت، فرستاده سازمان ملل 

در یمن، پذیرفته است که قرارداد حدیده در سال جدید نیز اعتبار داشته باشد.

تاجیکستان و ایاالت متحده پنجمین دور گفتگوهای ساالنه 

دوجانبه را در اکتوبر 2018 در دوشنبه برگزار کردند. این 

گفتگوها امکان بررسی وضعیت همکاری در سالهای گذشته 

و شناسایی اولویت های اقدامات مشرتک آینده را برای دو 

طرف فراهم می کند.

هیات ایاالت متحده به رسپرستی امیلیا پوما، معاون وزیر 

امور خارجه در امور آسیای میانه، برای دیداری دو-روزه و 

بررسی روابط اسرتاتژیک دوجانبه، بشمول همکاری در عرصه 

مبارزه با افراط گرایی خشن و قاچاق مواد مخدر و نیز ترویج 

همکاری های منطقوی، روابط تجارتی و اقتصادی و گفت�ن 

سیاسی راهی تاجیکستان شد.

پوما با رساج الدین مخرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، 

شیرعلی میرزا، وزیر دفاع و دیگر وزرا مالقات کرد. 

بعد از این رایزنی ها، در نومرب 2018، وزارت داخله 

تاجیکستان مشرتکاً با اداره امنیت منطقوی سفارت ایاالت متحده 

در تاجیکستان، دوره های شناسایی تروریست های خارجی را برای 

مامورین مجری قانون تاجیکستان برگزار کردند.

این سومین دور همکاری های ایاالت متحده و تاجیکستان در 

عرصه تعلیم مبارزه با تروریزم در سال 2018 بود. این تعلی�ت 

به تقویت همکاری های دوجانبه و تبادل تجربیات مامورین 

اجرایی امریکا و تاجیکستان در عرصه ردیابی و شناسایی تحرکات 

تروریست های احت�لی در منطقه آسیای میانه کمک کرد.

بری اولریش، از مسئولین سفارت ایاالت متحده تاکید کرد 

که همکاری بین تاجیکستان و ایاالت متحده رصف راهکاری 

اسرتاتژیک برای دولت تاجیکستان نی بلکه برای همه ساکنان این 

کشور آسیای میانه است. اولریش گفت که ایاالت متحده از روابط 

ارزنده خود با دولت تاجیکستان قدر دانی �وده و در پی تداوم 

این همکاری ها و موفقیت های مشرتک است. 

از سال 2001، بیشرت از 500 مامور اجرای قانون در 

تاجیکستان در پروگرام های تعلیمی -در ایاالت متحده و 

تاجیکستان- اشرتاک کرده اند. مرصف این پروگرام ها را ایاالت 

متحده می پردازد. 

منابع: Avesta ،RFERL ،News.tj، سفارت ایاالت متحده در تاجیکستان

ارائه تعلیمات مبارزه 
با تروریزم به پولیس 

تاجیکستان

موافقت جنگجویان 
یمن با آتش بس 

مارتین گریفیت، فرستاده مخصوص سازمان ملل در یمن، میانی، در فبروری 
2019 وارد یمن شد تا غالت ذخیره شده در شهر حدیده را ترخیص کند تا 

امکان تغذیه میلیون ها نفر فراهم شود.   آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

 BBC ،youm7.comمنابع: 
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در نود و هشتمین سالگرد تاسیس اردوی عراق، مدیر استخبارات نظامی، تورن جâال سعد العالق 

میزبان گروپی از متعلمین و معلمین مکتب الغد بود.

تورن جâال سعد سخâانی انگیزه بخشی برای متعلمین ایراد کرد. متعلمین از این فرصت برای 

بازدید از دفاتر اداره و مطالعه اسناد مربوط به پیروزی اردوی عراق بر داعش استفاده کردند. 

جâال اظهار کرد: «ش� مسیر محافظت از عراق را سپری خواهید کرد و در قالب 

صاحب منصبان، انجیâان و داکرتان به عراق و مردمش خدمت خواهید کرد. برای ش� موفقیت و 

پشتکار آرزو می کنم». 

متعلمین که یونیفورم حامل درجات نظامی به تن داشتند، بالفاصله بعد از ورود به تاالر با 

خواندن مکتوبی که حاکی از عشق آنها به اردوی عراق و این اداره بود، به مدیر استخبارات نظامی 

ادای احرتام �ودند. تورن جâال سعد به آنها سالم نظامی داد.

متعلمین و معلمین از �ایشگاه داXی اسناد، سالح ها و تجهیزات به دست آمده از داعش 

دیدن کردند. این �ایشگاه باعث تعجب متعلمین شد. یکی از مامورین پولیس توضیحاتی درباره 

�ایشگاه ارائه کرد، سواالتی را در حضور متعلمین مطرح کرد و نظریات آنها درباره نفرت از 

گروپ های تروریستی را جویا شد. 

تورن جâال سعد از متعلمین خواست که درسهای آموخته از رشور های داعش را به 

دیگران انتقال دهند.

او گفت: «ش� شاهد این جنایات بوده اید. از ش� می خواهم که به دیگران بگویید 

که آنها جایی در میان ما ندارند، چون ما به یکدیگر عشق می ورزیم. آنها از زندگی و از 

یکدیگر متنفر بودند».

در پایان این بازدید، جâال تحایفی را تقدیم متعلمین و معلمین کرد و اطفال نسل آینده را که 

عراق برای مقابله با دشمنانش به آنها رضورت خواهد داشت، به آغوش کشید.

کسب آمادگی بحری هدف «حمد 3»، 
مانور نظامی مشرتک مرص و بحرین، در 

جنوری 2019 بود. قوای بحری و هوایی 

مرص در دوره تعلیمی سه-روزه در نزدیکی 

پایگاه بحری سل�ن و پایگاه هوایی عیسی 

در بحرین اشرتاک کردند.

«حمد 3» یکی از مهم ترین مانورهای 

مانور مشرتک قوای حبرین و مصر

مدیران استخبارات عراق میزبان متعلمین
اداره استخبارات نظامی عراق | عکس از وزارت دفاع عراق

جنرال در اداره به متعلمین خوش آمدید گفت.

تورن جنرال سعد العالق، میانی باال، میزبان متعلمین 
بازدیدکننده از اداره استخبارات نظامی عراق بود.

کارکنان یونیپاث

مشرتک منطقه خلیج فارس محسوب می شود. 

فعالیت هایی برای ه�هنگ کردن مسیرهای 

جنگ با استفاده از تکتیک های {وقع هوایی و 

بحری و خنثی کردن حمالت خارجی یا تهدیدات 

تروریستی طراحی شده است.

قوای مسلح مرص در مانورهای بسیاری با 

همتایان بحرینی خود همکاری داشته اند و به تبادل 

تجربیات نظامی و تقویت مهارت های 

قوای درگیر در مانور پرداخته اند.

اشرتاک قوای مرصی در این مانور، 

تعهد رئیس جمهور، عبدالفتاح السیسی، 

به امنیت خلیج فارس، به حبث عامل 

تاثیرگذار باالی امنیت مرص، را تحقق 

Elaph.com می بخشد.  منابع
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اردوی ع�ن در روز قوای مسلح 
(11 دسمرب 2018) اقدام به افتتاح 

«مرکز عملیات مشرتک» و «مرکز امنیت 

بحری» کرد. این مراکز در راستای 

تقویت توانایی های قوای مسلح این 

سلطان نشین افتتاح شدند.

دریادار عبدا... بن خمیس الرئیسی، 

قومندان قوای بحری سلطنتی ع�ن و 

رئیس «کمیته امنیت بحری» اظهار کرد 

که «مرکز عملیات مشرتک» باعث تسهیل 

و استندرد شدن اقدامات اردو و بخشهای 

امنیتی کشور خواهد شد. مرکز بحری 

تقریباً همین کارکرد را برای نهادهای 

مربوطه با امور بحری خواهد داشت. 

«افتتاح این ع�رت مدرن ضمیمه 

جدیدی به دستاوردهای دوره بازسازی 

مقدس است.» این گفته دریادار (قومندان 

بحری) عبدا... است.

دگرجâال احمد بن حارث النبهانی، 

رئیس ستاد قوای مسلح سلطان نشین، این 

افتتاح را نقطه عطف مهمی در تاریخ 

ع�ن دانست. این مراکز در جواب به 

دستور سلطنتی عالی جناب سلطان قابوس 

بن سعید آل سعید برای تقویت قوای 

مسلح کشور تاسیس شد.

در روز قوای مسلح 2018، �ایش 

پرش لوای پرواشوت اردوی سلطنتی ع�ن 

و سوارکاری قطعه سواره نظام مسلح این 

کشور نیز اجرا شد.  منابع تایمز عمان 

افتتاح مراکز 
عملیات 
درعمان

عربستان سعودی در راستای تقویت هرچه بیشرت همکاری های نظامی در منطقه 

دریای رسخ/خلیج فارس، در جنوری 2019 از چندین کشور برای اشرتاک در مانور 

«موجهای رسخ 1» در جده دعوت کرد.

قوای عملیات خاص و پیاده نظام بحری از شش کشور عرب زبان در این 

مانورها اشرتاک کردند: جیبوتی، مرص، اردن، عربستان سعودی، سودان و یمن. 

سومالی نیز تعدادی قوای ناظر اعزام کرد. 

چندین قطعه اشرتاک کننده از طرف جتهای تیفون ح�یت شدند. این رویداد بشمول انداخت(فیر) به 

اهداف بحری و هوایی بود.

«موجهای رسخ 1» به همراه رویداد دیگری به نام «سپر عرب»، گامهای مهمی در مسیر تقویت 

همکاری های منطقوی و امنیتی بین کشورهای حاشیه دریای رسخ محسوب می شوند.

«این مانور با هدف تقویت امنیت بحری کشورهای دریای رسخ، محافظت از آبهای رسزمینی، تحکیم 

روابط نظامی و تبادل تجربیات رزمی برگزار شد.» این اظهار نظر قومندان ناوگان سعودی، تورن جâال 

سقر الحربی، است.

دریای رسخ و کانال هم رسحد سوئز بخشی از یک کریدور اقتصادی حیاتی است که 13 فیصد تجارت 

جهانی را در بر می گیرد. هدف وسیع تر «موجهای رسخ 1» مقابله با تروریزم، قاچاق و دزدی دریایی است 

Alghad.com, Elaph.com که بخشی از آنها به کشورهایی مثل ایران مربوط می شود.  منابع

نقش عربستان در تقویت 
امنیت دریای سرخ

مراسم 
فارغ التحصیلی 

عساکر از اکادمی 
هوایی سلطان 

فیصل در عربستان 
سعودی.  رویرتز 

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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وقتی برف سنگین و برف کوچ راه ارتباطی بخشی از ساکنان ش�ل افغانستان 
با دیگر نقاط کشور را قطع کرد، تاجیکستان برای ارائه خدمات صحی رایگان به 

مردم همسایه جنوبی خود توافق کرد.

نسیم علیم زاده، وزیر صحت عامه تاجیکستان و سیدمعصوم بدخشی، سفیر 

افغانستان در تاجیکستان در فربوری 2019 برای گفتگو درباره همکاری های 

مشرتک در عرصه طبی با یکدیگر مالقات کردند.

سفیر بدخشی باالی رضورت تداوی ساکنان افغان والیت بدخشان در منطقه 

مجاور گورنو-بدخشان تاجیکستان تاکید کرد. طوفان های زمستانی فلج کننده 

امکان کمک رسانی به ساکنان بدخشان از داخل افغانستان را از بین برد. 

ده ها تن از شهروندان افغانستان در شفاخانه های تاجیکستان در نزدیکی 

رسحد افغانستان تحت تداوی قرار گرفتند و علیم زاده، وزیر صحت عامه، وعده 

سپرد که ظرفیت کمک رسانی افزایش پیدا خواهد کرد. داکرتان تاجیک با بودیجه 

«بنیاد آقاخان» به مردم افغانستان که برای دریافت خدمات طبی اجازه ورود 

بدون ویزه به تاجیکستان را یافته بودند، خدمات معالجوی ارائه کردند. در بین 

مجروحان تعدادی نظامی افغان نیز دیده می شدند. 

یک گروپ از داکرتان افغان در اپریل 2018 برای اشرتاک در ه�یش 

متخصصین قلب و تراپیست مخصوص داکرتان آسیای میانه و مناطق همسایه 

وارد دوشنبه شدند. علیم زاده اطمینان داد که این گرده�یی زمینه ساز 

همکاری های جدید بین دو کشور درعرصه طبی خواهد بود.

منابع اوستا، اینرتفکس، کاروانسرای  

قریه نشینان شمال غربی 
افغانستان با مشکل 

برف کوچ دست و پنجه 
نرم می کنند.  رویرتز

کمک رسانی طبی تاجیکستان به مردم افغانستان
کارکنان یونیپاث
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گذاری آگاهی ها

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی                                                       بفرستید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، آدرس 

پوستی و آدرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک مجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید:

Unipath به این آدرس نامه بنویسید:
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار 

آنان که با مسائل امنیتی در رشق میانه و 

آسیای میانه و جنوبی رسوکار 

دارند، قرار داده می شود.

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای منت به لسان مادری تان • 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.• 

لطفاً رشح حال مخترص و معلومات در مورد چگونگی • 

متاس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی منائید.

حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.• 

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع 

الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور 

جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگه 

میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نرش آن 

منی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث شام با این 

رشایط موافقت می منائید.

h�p://unipath-magazine.com/fa www.facebook.com/unipathما را در انترنت دریابید >>>>




