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پیام رهبران کلیدی

مجله  از  شــاره  ایــن  در 
یونیپاث به موضوع صلح و ثبات 

بین املللی و مساعی اردن در این 

زمینه می پردازیم. صلح از مسائل 

جزو  صلح  اســت.  جهانی  مهم 

رضورت های کشورها و مردم دنیا 

است زیرا تاثیر شگرف بر توسعه 

دارد.  مردم  زنده گی  پیرشفت  و 

صلح در سیاست اردن گنجانیده 

شده است و این توجه ناشی از اصول، ارزش ها و اخالقیات ناشی از باورهای 

با  انسان  و رشافت  آزادی  عدالت،  زمینه  در  که  است  اردن  مردم  اسالمی 

قوانین بین املللی همگرایی دارد. 

اردن برای تقویت و هاهنگ سازی فعالیت های خود از طریق همکاری 

با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای دستیابی به این هدف و مقابله 

اصل  به  اردن  منی کند.  دریغ  هیچ سعی  از  آن  بر  کردن  غلبه  و  بحران  با 

عین  در  است.  پایبند  دیگر کشورها  داخلی  امور  در  از دخالت  خودداری 

حال، اردن برای دستیابی به صلح دامئی، منصفانه و فراگیر تالش می کند. 

این کشور همیشه به گفتگو متوسل شده است و زمینه مشارکت همه اقشار 

جامعه در آن را فراهم کرده است و به کرثت گرایی احرتام می گذارد. 

خصوصیات سیاست اردن متعادل و منطقی بودن آن است. این سیاست 

فرهنگ آگاهی بخش عامه را برای محافظت از جوانان اردنی، قابلیت های 

ملی و امنیت ملی ترویج می کند. در ضمن، دفاع اردن از مذهب و مردم 

این کشور اعتبار و احرتام را در سطح جهانی و منطقوی برای این کشور به 

ارمغان آورده است.

به  را  خود  مسلح  قوای  پرسونل  از  تن  هــزاران   1989 سال  از  اردن 

است.  کرده  ملحق  دنیا  رسارس  در  متحد  ملل  سازمان  صلح  حافظ  قوای 

را  خود  برشدوستانه  وظایف  ژاندارم  و  ملی  امنیت  اردن،  سلطنتی  اردو 

انجام  فوری  مداخله  و  محافظت  صلح،  ایجاد  و  صلح  حفظ  عملیات  در 

نظامی،  ناظرین  از  ثبات و محافظت  امور حفظ  در  آنها همچنین  دادند. 

درگیری،  دچار  کشورهای  در  رابط  مامورین  و  بین املللی  پولیس  ماموران 

افغانستان، بروندی، ساحل عاج، دارفور، جمهوری  جنگ و اختالف، مانند 

دیموکراتیک کانگو، تیمور رشقی، اریرته، اتیوپیا، گرجستان، هاییتی، کوسوو، 

اشرتاک  سابق  یوگوسالویا  و  تاجکستان  سومالیه،  سیرالئون،  نیپال،  الیربیا، 

کردند. قوای مسلح اردن یک موسسه خاص را برای آماده سازی، راهنایی 

و آموزش رشکت کننده گان در عملیات حفظ صلح تاسیس کرد. این موسسه 

روش استفاده از مهارت ها و ایفای وظایف و مسئولیت های سپرده شده را 

به این افراد آموزش می دهد.

شایستگی، مسلکی بودن، اخالق و برشدوستی از خصلت های اردو اردن 

است.  تروریزم  با  مبارزه  زمینه  در  پیشگام  کشورهای  از  یکی  اردن  است. 

اردن به دلیل مساعی مبارزه با انواع مختلف تروریزم، تعصب و افراطگرایی، 

مخصوصاً آنهایی که در تضاد با مفهوم اسالم و ناقض روح تعالیم مدارا و 

ندای برشدوستانه محافظت از اصول مذهب واقعی هستند، مورد تحسین 

قرار گرفته است.

کشور من »پیام عان« را با هدف شفاف سازی چهره اسالم و واقعیت 

مبانی و مفهوم آن نرش می کند. این مجله با هدف جلوگیری از سوء استفاده 

دیگران،  پذیرش  و  اعتدال  اساس  بر  مسلانان  و  اسالم  چهره  تحریف  و 

نفی  را  افراطگرایی  و  تروریزم  اردن  و گفتگو نرش می شود.  آزاد  ارتباطات 

را  آنها  افراطگرایان  به  منابع  رسیدن  از  جلوگیری  با  دارد  قصد  و  می کند 

شکست دهد. هدف آن است تبلیغات که افکار مردم را با باورهای نادرست 

مسموم می کند، مسدود شود. از این رو، اردن عضو ائتالف بین املللی مبارزه 

با گروه داعش شده است. داعش به قتل، تخریب و خونریزی می پردازد و 

برای اسالم و مسلمین خطرناک است.

برای رسیدن به صلح، اردن به ارائه حایت و کمک های برشدوستانه به 

مردم رسارس جهان می پردازد. این کار از طریق همکاری با قوای بین املللی 

حافظ صلح یا کمک های برشدوستانه سازمان خیریه هاشمی انجام می شود. 

امکانات  و  دوا  غذا،  حامل  که  را  برشدوستانه  کمک های  کاروانهای  اردن 

مردم  ابتدایی  ملزومات  و  کودکان  برای  هدیه  خیمه،  کمپل،  لباس،  طبی، 

مختلف  نقاط  به  بالیای طبیعی هستند  و  درگیری  از جنگ،  دیده  آسیب 

اعزام می کند. اردن به کشورهای زیاد شفاخانه های صحرایی فرستاده است. 

اردن همچنین میزبان تعداد فراوان از پناهجویان سوری، عراقی و فلسطینی 

است که به دلیل جنگ از وطن خود مهاجرت کرده اند. اردن در این زمینه 

آن  امکانات  و  قابلیت ها  از  فراتر  که  است  پذیرفته  را  بیشرتین مسئولیت 

است. پناهجویان در کشور ما به امنیت، صلح و آرامش رسیده اند. آنها با 

آغوش باز که به آنها پناه داده است، درد آنها را کاهش داده است و زخم 

آنها را مداوا کرده است، روبرو شده اند.

دگروال ممدوح اس. العمری
رئیس گروه مدیای اردوی ملی اردن
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یک دختر یمنی بوشكه 
پالستيكی را با خود حمل می کند 

تا به خاطر کمبود آب در صنعا 
آنها را از نل عمومی پر کند.

آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی



جرنال قوای بحری عبدالله الدورسی شاهین 
مناینده عالی رتبه ملی قطر در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند متعال می فرماید:

و نفس را که خداوند حرام کرده است جز به حق نکشید. و هر کس 

مظلوم کشته شود - به رسپرست او قدرت دادهایم، اما نباید در قتل زیاده 

روی کند. زیرا او ]از طرف رشع[ یاری شده است. ]سوره ارسا، آیه 33[ 

منطقه رشق میانه در رشایط دشوار قرار دارد. هانطور که وقایع اخیر 

در سوریه و عراق و همچنین لیبیا و یمن نشان داده است، این منطقه به 

عرصه غم انگیز از جنگ های وحشیانه و خونین تبدیل شده است. 

سی سال جنگ، زمینه بیثباتی را در رشق میانه ایجاد کرده است

درمان جوامع 
آسیب دیده
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منطقه مذکور به دلیل جنگ های متواتر، عالوه بر آن چیز که در حال حارض 

شبیه  وضع  این  است.  شده  تضعیف  می افتند،  اتفاق  یمن  و  سوریه  عراق،  در 

مریضی است که بدن یک شخص را مبتال کرده و به متام اعضایش رسایت کرده 

است؛ خالص شدن از آن ممکن نیست مگر با تداوی متام بدن. این جنگ ها دارای 

خواص مبهم هستند؛ تغییرات و وقایع رسیع به عدم شفافیت آنها کمک می کند. 

شاید بتوان گفت خواص آن باعث می شود تا یک مخلوط از جنگ های نسل دوم 

و نسل چهارم باشد، کیفیت که ویلیام لیند مسلکی و نویسنده نظامی امریکایی از 

آن با عنوان جنگ نامتوازن یاد می کند.

فاجعه بعد از جنگ می آید
یا  مجله علم و تکنالوژی فاجعه را منحیث "یک تراژدی ناشی از عوامل طبیعی 

صنعتی ]برشی[ که تهدیدکننده زنده گی، صحت، ملکیت و محیط زیست بوده و 

تأثیرات بسیار بد بر جامعه، محیط شهری و ساختار می گذارد" تعریف کرده است. 

این ها اجزای خشونت های کنونی در عراق و سوریه هستند که نشان می دهند 

در آینده نزدیک فاجعه واقعی رخ خواهد داد. ملت ها بزرگرتین و بازنده واقعی 

مبنی بر صحنه های امروزی و وحشتناک ویرانی، خونریزی، کشتار اطفال، زنان و 

ساملندان در عین خونرسدی و قطع کردن اعضای بدن انسان ها هستند. همه این 

امور تأثیر روانی وخیم بر متام جامعه، مخصوصاً بر اطفال می گذارد که کلید آینده 

هستند. هویت، فرهنگ و سنت ها نیز آسیب می بینند. 

برطرف کردن این مشکل برای حکومت ها یک چالش عظیم خواهد بود - یا 

یک "جنگ" دیگر برای حکومت و نهادهای است که باید با آن مبارزه کنند - زیرا 

گرفتهاند  قرار  آنها  معرض  در  مردم  که  روحی  مشکالت  و  تکلیف  ناچار هستند 

را درمان منایند. ناتوانی در رسیده گی به این مشکالت، مشکالت اجتاعی ایجاد 

خواهد کرد که یک نسل مکمل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر یکی از 

دالیل سقوط برخی از حکومت ها است - یعنی هنگام که یک حکومت به بهای از 

دست دادن رشد برشی و معنوی، به انکشاف فنی خود بپردازد. 

آیدیولوژی خصمانه 
ما باید درک کنیم که اعال وحشیانه که امروز اتفاق می افتند، مانند بریدن رس و 

منفجر کردن اشیا با خونرسدی متام، نتیجه آیدیولوژی فاسد هستند که این نسل از 

جنگ های قبلی به ارث برده است. این نسل هرگز از یک کشور مناسب مستفید 

تا زمان  را درمان کند؛ مریضی که خوابیده میاند  این مریضی  بتواند  نشده که 

که این میکروب زمان و محیط مناسب را برای ظاهر شدن دوباره و از رس گرفنت 

فعالیت های خود پیدا کند. برای روشن شدن موضوع، باید به جنگ های قبلی نگاه 

کنیم، این مسئله با جنگ ایران و عراق که در سال 1980 رخ داد رشوع شد، سپس 

جنگ اول خلیج فارس در سال 1990، جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 و در 

نهایت جنگ فعلی. این بدان معنی است نسل که امروز در حال جنگ است ریشه 

در جنگ های اول و دوم دارد. و این نشان می دهد که نسلهای آینده نیز همین 

آیدیولوژی را بر دوش می کشند، مگر اینکه با اصالحات طویل مدت به این مسئله 

رسیده گی شود. آنچه اکنون در سوریه رخ می دهد رسایت این بیاری است که از 

عراق به گروه های تروریستی و جنگجویان سپاه پاسداران منتقل شده است؛ آنها 

به هان نسل که قبالً در موردشان صحبت کردیم، تعلق دارند.

نقش مطبوعات
از میکانیزم های  ایفا می کنند. مطبوعات منحیث یکی  مطبوعات نقش کلیدی را 

نویسنده گان و شبکه های  از  زمانی که  جنگ در نظر گرفته می شوند، مخصوصاً 

مزدور تلویزیونی برای گمراه کردن با تحریف حقیقت و واقعیت و گسرتش هرج و 

مرج با استفاده از همه ابزارهای مطبوعات تصویری نو استفاده شود. بدون شک، 

مطبوعات می توانند هم به اهداف جنگ و هم صلح خدمت کنند. ما این مسئله 

را به واسطه هرج و مرج که مطبوعات در میان فرقه ها و دوکتورین اسالمی ایجاد 

کرده و جرقه خشونت را شعله ور کرده اند، مشاهده می کنیم. از سوی دیگر، اگر 

و  دروغها  این  بیان  به  قادر  که  میداشت  اختیار  در  قوی  مطبوعات  اسالم  جهان 

خشونتها می بودند، نتیجه متفاوت حاصل می شد.

بعضی از جوامع در منطقه هنوز فاقد دانش، هدف روشن و توانایی تشخیص 

مطبوعات  هستند.  غیرمتمدن  کلی  به طور  آنها  هستند؛  خوب  تحلیل  انجام  و 

رادیکال نیز از طریق فریب دادن بسیاری از جوانان از رسارس جهان برای مبارزه به 

نام اسالم به این فریبکاری کمک کرده اند، اگرچه در واقع این دین خواستار گفت 

زیرا  باشیم،  اسالم  دین  نگران  نباید  است.  برابری  و  عدالت  برادری،  وگو، عشق، 

تاریخ ثابت کرده که اسالم دین نیرومند است. اما باید از کسان که آن را به طریقه 

غلط استفاده می کنند، برتسیم. 

تلفات واقعی
شک نیست که جنگ باعث وارد شدن خسارات به ملکیت ها، شهرها، فابریکات، 

مؤسسات و خدمات عامه می شود؛ بازسازی آنها کار آسان نیست. مثالً، هنگام که 

شاهد ویرانی متام یک شهر در یک روز هستیم، بازسازی آن به زمان، مساعی و پول 

رضورت هست. با این حال، در واقع، مسئله زمان بدتر می شود که هویت و فرهنگ 

یک جامعه از بین برود. بازسازی آن آسان نیست زیرا به حسن نیت، روابط خوب 

میان اعضای این جوامع، و ایجاد متدن تازه بر اساس امنیت و آرامش رضورت دارد. 

برای دستیابی به این امر، ابتدا باید نسل جدید را با ارزش های اصیل بزرگ کنیم.

مسئله سوریه
رژیم سوریه بدترین اشکال شکنجه و قتل را به کار می برد و از انواع اسلحه علیه 

مردم ملکی استفاده کرده است؛ کشورهای عربی به طور خاص و بقیه جهان به طور 

کرده،  آواره  را  مردم خود  رژیم  این  کنند.  مقابله  جنایتکار  رژیم  این  با  باید  عام 

اقتصادی  و  اطفال آسیب رسانده و مشکالت سیاسی  ترکیب ملی و مخصوصاً  به 

که  گذاشته  خارجی های  در دست  رژیم دست  این  است.  آورده  کشور  بر رس  را 

نزاع و جنگ های فرقوی  تاریخی دارند. همچنین آتش  جاه طلبی های منطقوی و 

را روشن کرده و کشور را به رسزمین حاصلخیز برای گروه های تروریستی افراطی 

این دیکتاتوری به رشد تروریزم کمک می کند؛ بنابراین،  تبدیل منوده است. قطعاً 

این رژیم باید رسنگون شود و مردم باید از طریق انتخابات سامل و غیرفریب کارانه 

بر خودشان حکومت کنند. 

مسئله عراق
عراق باید به رساغ آشتی ملی برود و عراقی های نژادها و مذاهب مختلف، اعم از 

سنیها، شیعیان یا کردها را دوباره با هم متحد کند. ملت عراق برای گذشنت از خون 
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عراقی ها باید به دنبال وسیله برای توقف تروریزم، قطع ریشه های آن 

و ایجاد تحمل اجتاعی در کشور باشد. این امر به یک رویکرد طویل 

ایجاد  به  کار  این  دارد.  برنامه سرتاتیژیک روشن رضورت  و یک  مدت 

مساوات با دادن فرصت به همه، رصف نظر از قومیت رضورت دارد. 

عدم مساوات یکی از دالیل ظهور رادیکالیزم است. باید جلو کشورهای 

غیرعرب را که هدف آنها به لرزه درآوردن امنیت عراق از طریق دخالت 

در امور آن است، گرفت. مسئله عراق به کشورهای عربی و به طور کلی 

به جهان اسالم مربوط است.

مسئله یمن
امنیت خلیج عربی و یمن را منی توان از هم جدا کرد، زیرا یمن حلقه 

ارتباطی طبیعی برای کشورهای حوزه خلیج بوده و یک بخش از یک 

بالک سرتاتیژیک است. این جوامع تا حد زیاد با هم هم پوشانی دارند. 

بنابراین، کشورهای حوزه خلیج باید به منظور رسیدن به ثبات و برای 

کنرتول  برای  آنها  تالش  و  ملیشه های حوثی  و شورش  تجاوز  با  مقابله 

حکومت، مرشوعیت را به یمن برگردانند. همچنین، دخالت یک کشور 

از  ناشی  ابعاد سرتاتیژیک خود است که  دارای  امور یمن  غیرعرب در 

تنها  امر  این  است.  ملت  آن  و  حوثیها  بین  اعتقادی  و  فکری  نزدیکی 

حوزه  کشورهای  همه  ملی  امنیت  و  می افزاید  موضوع  پیچیده گی  به 

به طور  باید  خلیج  حوزه  کشورهای  بنابراین،  می کند.  تهدید  را  خلیج 

جدی در مورد آینده یمن فکر کنند، مخصوصاً این کشور را به عضویت 

شورای همکاری خلیج دربیاورند تا از موقعیت جغرافیایی آن بهره مند 

شوند. یمن به عنوان حلقه ارتباطی بین کشورهای خلیج و افریقا در نظر 

گرفته می شود. کشورهای حوزه خلیج نیز از منابع برشی یمن بهره مند 

است.  حکومت  برای  قدرت  منبع  یک  جمعیت  میزان  چون  می شوند، 

همچنین می توان از منابع طبیعی که به دلیل سیاست شکست خورده 

یمن در آنها رسمایه گذاری نشده است، بهره مند گردید. اگر بتوان به متام 

وجود  برای رسمایه گذاری  خوب  فرصت  یک  یافت،  دست  مسائل  این 

خواهد داشت که همه کشورهای خلیج از آن منتفع خواهند شد.

بعد از هر تاریکی روشنی می باشد
بازگرداندن  به  می دهد  رخ  منطقه  در  که  چیز  آن  هستیم  امیدوار  ما 

ثبات به جهان عرب، که تا حد زیاد برای مدت چندین دهه از مشکالت 

ناامیدی و فقر رنج برده است، کمک کند. ما همچنین امیدوار هستیم 

تا  می کند  پرداخت  فعلی  نسل  که  باشد  "تاوانی"  فعلی  مشکالت  که 

نسلهای آینده از امنیت و مصئونیت برخوردار شوند. مشکالت که امروز 

با آنها مواجه هستیم نتیجه حکومت دیکتاتوری قبلی است که حدود 

40 سال ادامه یافته است. بنابراین این کشورها به رهربان الهام بخش 

رضورت دارد که بتوانند فداکاری کرده و قادر به تقویت بافت اجتاعی 

و اخالقی و القای اعتاد به نفس در مردم خود باشند، رهربان که به 

فکر چگونگی حفظ قدرت خود، اختیارات مطلق یا دستیابی به منافع 

F  .شخصی خود نباشند

یک عراقی 
بادی های 

سوخته موترها 
را پس از یک 

حمله تروریستی 
در محله طالبیه 

بغداد در می 
2015 تفتیش 

می کند.

مسعود بارزانی 
رهبر کردهای 

عراق در جریان 
سفر به کوه 

سنجار، غرب 
موصل در 

شمال عراق با 
ژورنالست ها 

کپ می زند.

آژانس خبری فرانسه/
تصاویر گتی

آژانس خبری فرانسه/
تصاویر گتی
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قوای مسلح لبنان )LAF( به تاریخ پرافتخار محافظت از مردم ملکی می بالد. در سال های 1928 و 

LAF ،1930 با هجوم آفت ملخ به کشور مبارزه کرد. در زمستان، اردو به برف پاکی جاده ها کمک 

می کند. با رسازیر شدن پناهجویان سوری به رسحدات، LAF مریضان و مجروحین را تداوی می کند 

و غذا را توزیع می کند. 

است.  داخلی  امنیتی  عملیات  از  حایت  برای  مهم  ابزار  لبنان  در  نظامی-ملکی  همکاری 

مردم  و عموم  مدنی  نهادهای  با  به هاهنگی  وظایف خود  اجرای  برای   LAF واحد قوماندانان 

رضورت دارند. تنوع مذهبی و قومی در LAF به اردو امکان می دهد که به درک بهرت فرهنگی برای 

حایت از مردم لبنان و موثربودن باالی یک دیگر دست یابد. 

تقویت پیوند با مردم ملکی

دگروال یوسف مرشف/رئیس قوای مسلح لبنان اداره همکاری نظامی-ملکی 

عکس از قوای مسلح لبنان

اداره جدید همکاری نظامی-ملکی لبنان
به پروسه اعتمادسازی کمک می کند   



سرباز یک بکس غذا را به افراد ساکن 
مرکز اسکان پناهجویان سوری در 

اطراف عرسال تحویل می دهد.

11



کودک وسایل مکتب را از 
اردو دریافت می کند.

12
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همکاری نظامی-ملکی LAF به مرور زمان متحول شده و 

از مفهوم نظری به طور رسمی وارد اردو شده است. در سال 

2012، با حایه و تشویق نیروی موقت سازمان ملل متحد در 

نظامی-ملکی«  همکاری  »بخش  ایجاد  به  دست   LAF لبنان، 

از  زد. بخش جدید منحیث یک واسط برای حایت بین املللی 

فعالیت های همکاری نظامی-ملکی LAF بود که ظرفیت قوای 

کشور را افزایش داد. 

این  که  کرد  ارتقا  اداره  به  بخش  این   ،2015 جنوری  در 

بود.  لبنان  در  نظامی-ملکی  همکاری  در  عطف  نقطه  ارتقا 

حایت این اداره از همه مذاهب نشان دهنده تنوع فرقه یی 

موجود در LAF است.

که  می کنم  افتخار عرض  با  اداره  این  رئیس  عنوان  به  من 

مطمنئ،  ملی  موسسه  یک  به  را   LAF نظامی-ملکی  همکاری 

قابل اعتاد و محرتم تبدیل کرده است. ما به راه اندازی کلنیک 

طبی، تامین امکانات درسی برای شاگردان، ارتقاع مراکز گوناگون 

انکشاف اجتاعی و نوسازی مکاتب و ساختانها و زیربناهای 

رساندن  و  درخت  کشت  زمینه  در  ما  کردهایم.  کمک  دولتی 

امکانات و تجهیزات طبی به جوامع فعال بوده ایم. ما کوشش 

کنیم  ایجاد  محلی  دولت  مقامات  با  پایدار  روابط  تا  می کنیم 

کشور  مدنی  جامعه  رهربان  و  اردو  بین  تاریخی  همکاری  و 

را تداوم ببخشیم. 

فعالیت های  اهمیت  از  مردم  عامه  آگاهی  نتیجه،  در 

نظامی-ملکی ما بیشرت شده است و بدین ترتیب نظر مثبت در 

افکار عامه افزایش یافته است. صحبت های یکی از شهروندان 

لبنانی پس از برنامه اخیر توزیع بیگ های مکتب در بین کودکان 

این  ندارد.  معنی  اردو  بدون  می کنم: »وطن  نقل  برای شا  را 

جنبه انسانی آنها است. خداوند نگه دارشان باشد«.

اطفال  واکسیناسیون  برنامه  از  پس  ساکنین  از  دیگر  یکی 

داوطلبانه  بطور  که  اردو  »از  گشود:  اردو  تحسین  به  زبان 

فرزندان ما را تداوی می کند تشکر می کنیم. بهرتین ها را برای 

آنها آرزو می کنیم«. 

بریدمل LAF، علی سیف الدین توضیح می دهد که چرا باید 

برداشت مردم از اردو را مدیریت کرد: »برای ما بسیار مهم است 

که نشان دهیم وظیفه اردو به محافظت از رسحدات و مبارزه 

با تروریزم محدود منی شود. وظیفه اردو فراتر از این ها است و 

شامل جنبه های اجتاعی، برشدوستانه و انکشافی نیز می شود«.

یکی از پناهجویان سوری نیز تشکر خود را ابراز کرد: »از 

برادران خود در اردو لبنان تشکر می کنیم. آنها از ما و فرزندان 

می کنند  ما  به  که  کمک  بابت  از  آنها  از  می کنند.  مراقبت  ما 

تشکر می کنیم. ما و اردو متحد هستیم. ما در پناه آنها احساس 

امنیت می کنیم«.

اداره  و  الروض در دو سال گذشته در بخش  رسباز حنین 

همکاری نظامی-ملکی LAF خدمت کرده است و مانند همه ما 

به موفقیت های کسب شده افتخار می کند. او اظهار کرد: »این 

مساعی به تامین رضورت های عاجل جامعه مدنی منجر شد«. 

»همچنین اعتاد جامعه مدنی به اردو بیشرت شد«. 

کارمندان خود  تعداد  داریم  ما قصد  آینده،  پنج سال  طی 

قوماندانان  از  حایت  برای  اداره  توانایی  تا  دهیم  افزایش  را 

جزوتام تکتیکی افزایش یابد. ما در حال تاسیس دفاتر منطقوی 

همکاری نظامی-ملکی در سطح کشور هستیم. اداره همچنان 

کمپاین های اطالع رسانی را برای معرفی همکاری نظامی-ملکی 

رشد  ما  موثریت  بر  ستایش  بهرتین  شاید  داد.  خواهد  تشکیل 

گرایش عامه به فعالیت ما و افزایش درخواست های قوماندانان 

 F  .از اداره برای حایت از ماموریت های آنها باشد LAF واحد

اعضای قوای مسلح 
لبنان در جریان 

عملیات نظامی-ملکی 
در بین کودکان لباس 

توزیع می کنند. 

دگروال یوسف 
مچارف، مدیر اداره 

همکاری نظامی-ملکی 
قوای مسلح لبنان، 
سمت راست با یک 

رهبر جامعه گپ 
میزند.
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ایستاک
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خصلت  یک  جهان  در  کشور  هر 

خاص دارد که آن را از دیگر ملل 

ممکن  یکی  ــازد.  ــی س م متایز 

داشته  فراوان  منابع طبیعی  است 

باشد؛ دیگر ممکن است در زمینه 

تولید یا تجارت معروف باشد. در 

اردن، صفت مشخصه ما در کمک 

رساندن به دیگران تبارز می کند. 

اردن سابقه  سلطنت هاشمی 

صلح  حفظ  عملیات های  در  مشارکت  زمینه  در  پرافتخار  و  طوالنی 

در رسارس دنیا دارد. قوای مسلح اردن )JAF( در بیش از 20 عملیات 

امنیت  به  تعهد  این  حفظ صلح سازمان ملل متحد رشکت کرده اند. 

و صلح بین املللی حتی فراتر نیز میرود زیرا اردن مقر مرکز تعلیمی 

بین املللی است که برای آماده ساخنت پرسونل نظامی و  منطقوی و 

ملکی برای مشارکت در عملیات های صلح طراحی شده است. وجود 

این مرکز به حفظ اصول اردن در زمینه حایت از عدالت، صلح و 

امنیت در جهان کمک می کند. 

من منحیث قوماندان مرکز تعلیمی عملیات صلح )POTC( قوای 

که  دوستانه  برش  و  بزرگ  ماموریت  به  کامالً  زرقا،  در  اردن  مسلح 

با  خارجی  همکاری  و   JAF با  داخلی  همکاری  طریق  از  مرکز  این 

اعتقاد  اند،  اردوها و دیگر سازمان های خارجی در آن اشرتاک کرده 

دارم. ماموریت اصلی این مرکز ارائه تعلیم و تربیه نظری و عملی، 

در  مشارکت  برای  الزم  صالحیت  بتوانند  کننده گان  اشرتاک  تا  است 

عملیات های حفظ صلح سازمان ملل متحد را کسب کنند.

سابقه
اولین  در  انگوال  به  نظامی  ناظر   14 اعزام  با  اردن   ،1989 سال  در 

عملیات بین املللی صلح رشکت کرد. پس از نخستین حضور JAF به 

عنوان ناظر در انگوال، کار تعلیم و تربیه و استقرار قوا برای حایت از 

ماموریت های جهانی سازمان ملل متحد آغاز شد. در ابتدا، یک شعبه 

اشرتاک  برای  قوای  تربیه  و  تعلیم  برای  نظامی سلطنتی  آکادمی  در 

در ماموریت های آینده سازمان ملل متحد شکل گرفت - این رشوع 

زودهنگام نهاد بود که امروز POTC نام دارد. در ابتدا، تعلیم و تربیه 

بر برنامه قبل از-استقرار متمرکز بود ولی بعدها تجدید نظر شد تا 

تعلیم و تربیه تخصصی برای افرسان را در بر بگیرد.

در سال 1992، اردن اولین کندک حافظ صلح را در جریان جنگ 

داخلی یوگوسالویا عازم کروشیا کرد و مشارکت گسرتده تر اندک پس 

از آن آغاز شد. من عضو دومین کندک حافظ صلح اردن در کروشیا 

بودم که یک سال و دو ماه در آنجا منحیث تورن و قوماندان بلوک 

خدمت کردم. همکاری با قوای چند-ملیتی یک تجربه تازه برای ما 

برید جنرال امجد الذوبی

تعلیم و تربیه برای

برید جرنال امجد الذوبی

قوماندان مرکز تعلیمی عملیات صلح قوای مسلح اردن

مرکز تعلیمی عملیات صلح اردن قوای چند-ملیتی را برای 

ماموریت های خارج از کشور آماده می کند

صلح
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POTC برید جنرال امجد الذوبی و کارکنان در
 

POTC

بود و ما از این همکاری دروس فراوان آموختیم. من در کوسوو نیز منحیث 

افرس هاهنگی اردو خدمت کردم. 

ماموریت های حفظ  عازم  72,100 رسباز  تقریباً   JAF ،1989 از سال

صلح سازمان ملل متحد کرده است که به این تعداد باید افرسان پولیس 

از  بیش  کرده اند.  ماموریت ها رشکت  این  در  که  کرد  اضافه  نیز  را  اردن 

10,000 رسباز به افغانستان اعزام شده اند که برخی از آنها دو تا سه دوره 

ماموریت را پشت رس گذاشته اند. بیشرت فعالیت POTC شامل کورس های 

تربیه معلم می شد. بدین ترتیب JAF اطمینان می دهد که همه پرسونل آن 

از دانش و مهارت های خاص عملیات های حفظ صلح بهره مند می شوند.

 در سال POTC ،1999 تعلیم و تربیه قوای منطقوی و بین املللی را 

برای  بود.  امارات متحده عربی  از  نظامی  اشرتاک  اولین مورد،  آغاز کرد. 

تسهیل تعلیم و تربیه برای نظامیان و سازمان های خارجی، POTC اقدام 

به اعزام تیم های تعلیم و تربیه سیار به دیگر کشورها کرد.

در سال 2011، اجازه NATO را دریافت کرد و رساً به »مرکز تعلیم و 

تربیه همکار NATO« تبدیل شد. در سال POTC ،2014 به دو دستاورد 

دیگر رسید: سازمان ملل متحد رساً دو کورس POTC را تایید کرد و کمیته 

بین املللی صلیب رسخ از POTC به عنوان مرکز عالی تعلیم و تربیه در 

حوزه درگیری های مسلحانه در شال افریقا و رشق میانه یاد کرد.

 JAF تحت نظر هیات تعلیم و تربیه مشرتک POTC ،در حال حارض

فعالیت می کند و یکی از مکاتب برجسته قوای مسلح محسوب می شود. 

نگاه کلی
رشکت در کورس های POTC برای همه کشورها آزاد است: قوای مسلح، 

سازمان های غیر دولتی و ادارات دولتی. POTC به تعلیم و تربیه افرسان 

 JAF و بریدمالن می پردازد و از سال 1992 بیش از 63,300 تن از پرسونل

تقریباً 8,000 تن از پرسونل 25 کشور را تعلیم و تربیه داده است. 

مانند محافظت  از موضوعات  کورس ها شامل یک مجموعه گسرتده 

از اطفال؛ جنسیت در عملیات های صلح؛ خلع سالح، رفع بسیج عمومی و 

استقرار مجدد؛ ناظرین نظامی سازمان ملل متحد؛ همکاری ملکی-نظامی 

سازمان ملل متحد؛ و قانون مناقشات مسلحانه می شود. همه کورس ها، 

غیر از قانون مناقشه مسلحانه، به زبان انگلیسی ارائه می شود. این کورس 

همیشه به زبان رسمی ناحیه مربوطه ارائه می شود تا سازگاری لسانی با 

قوانین محلی و مذهبی تضمین شود. 

POTC دارای تاسیسات پوشیده و باز، شامل تاالر سخرنانی، کتابخانه، 

»قریه  عملی  تربیه  و  تعلیم  برای   POTC است.  خوابگاه  و  خانه  قهوه 

عربی« را در سال 2011 ساخت. این مجموعه به رشکت کننده گان امکان 

می دهد که به تجربه عملی فعالیت در جامعه دارای مسجد، کتابخانه و 

خانه رهرب/شیخ دست یابند. این که رشکت کننده گان بتوانند آموخته های 
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است.  مهم  موضوع  کنند،  استفاده  عملی  صورت  به  را  صنف  در  خود 

سناریوهای ما به رضورت های سازمان یا برنامه که از آن حایت می کنیم 

در  را  عملی  تربیه  و  تعلیم  می توانند  ما  رشکت کننده گان  دارد.  بستگی 

سناریوهای آزادسازی گروگان، تاالشی ساختان، پوسته های تاالشی رسحدی 

و راننده گی با وسایط مختلف عملیات های حفظ صلح تجربه کنند. »قریه 

عربی« از آگاهی فرهنگی انحصاری POTC در زمینه تعلیم و تربیه قوای 

آگاه  نیز حایت می کند.  دنیا  نقاط  میانه و دیگر  خارجی فعال در رشق 

بودن از الزامات مذهبی و فرهنگی برای موفقیت عملیات رضوری است. 

این کورس بشمول لسان ابتدایی، زنان در جامعه عرب، خانواده و روابط، 

کلیشه ها، یک مرور کلی اسالم، عرف پوشش در فرهنگ عرب، پیام عان و 

بایدها و نبایدهای اساسی فرهنگی را پوشش می دهد.

آینده
کانگو  دیموکراتیک  جمهوری  در   JAF پرسونل  از  تن   152  ،2015 می  تا 

نظامی  بودند و 50  فعال  دنیا  نظامی در رسارس  ناظر  خدمت کردند، 36 

در دفاتر مرکزی سازمان ملل متحد کار می کردند. JAF دارای شفاخانه های 

نظامی صحرایی در عراق، غزه و مرص نیز است و شفاخانه های صحرایی 

فراوان را در ماموریت های قبلی راه اندازی کرده است. 

ما به مشارکت در حفظ صلح و امنیت بین املللی افتخار می کنیم. ما به 

مردم هاییتی کمک کردیم تا پیامدهای ناخوشایند زلزله را تحمل کنند و به 

مردم افغانستان در مقابل تروریستان که در پی از بین بردن امنیت و دین 

آنها بودند، کمک کردیم. 

هر چند، ایفای تعهدات اردن با قربان همراه بوده است. اردن 36 تن 

از قهرمانان خود را در عملیات های حفظ صلح و خاص از دست داده است. 

تحقق  برای  پیوسته  با سعی  ما  و  یاد منی برند  از  را  این شهدا  اردن  مردم 

آرمانهای آنها و پایبندی به حفظ صلح بین املللی کوشش می کنیم تا یاد آنها 

را زنده نگه داریم. 

به  را  خود  تربیه  و  تعلیم  تجربه،  که  است  مشتاق  و  مایل   POTC

از  آینده رسشار  برای ساخنت یک  با هم  تا  ارائه کند  دیگر کشورهای دنیا 

F  .آرامش کوشش کنیم

توصیه ها
»ما حدود شش سال قبل برای تدریس یک کورس درباره مدیریت منابع خاص پرسونل 

عراقی و اردنی به مرکز رفتیم.  طی دو سال گذشته، ما مداوم از این امکانات استفاده 

و  منابع  مدیریت  کورس  تدریس  برای  امکانات  این  از  سال  در  بار  ما چندین  کردهایم. 

مدیریت رسمایه برشی استفاده کردیم. تجربه کلی ما فوق العاده است. کارمندان مسلکی 

و بسیار متعهد هستند. حایت تامین شده فوق العاده است. برید جرنال الذوبی و همه 

کارکنان POTC لذت همکاری را به ما نشان دادند. امکانات چشمگیر است«.

داکرت جومانا عاره
معاون پروفیسور اقتصاد، موسسه مدیریت منابع دفاعی

»مسلکی بودن و دید مثبت کارکنان POTC، موضوعات تعلیم و تربیه گسرتده و توانایی 

سازی  خنثی  سالح،  انواع  مانند  شده،  درخواست  تعلیمی  کمک های  ارائه  برای   POTC

گوناگون،  سناریوهای  در  نقش  ایفای  برای  آماده  بازیگران  و   IED شبیه سازهای  ماین، 

همیشه من را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر من POTC یک نقش مهم در موفقیت 

القای تعلیم و تربیه سازمان بین املللی آگاهی مهاجرت-امنیت دارد. ...اگر بخواهید رشایط 

واقعی را در محیط تعلیمی موضوع امنیت/مصونیت ایجاد کنید، این مکان مناسب است - 

چندین کیلومرت مربع زمین پوشیده از تپه ها، رسک قیر، رسک خامه، صحرا، امکانات تعلیم 

و تربیه عملیات های ساحات مسکونی وغیره.کارکنان POTC بسیار منعطف هستند و 

از دانش و تجربه کافی برای تامین رضورت ها و محدودیت های همه برخوردارند که این 

توانایی برای تعلیم و تربیه کارکنان بخش کمک های برشدوستانه مهم است. ... عالوه بر 

رشایط واقعی در سناریوها،  بازیگران یک افزوده  عالی هستند. آنها لباس مناسب هر 

وضعیت )مردم خوب، مردم بد، رهرب قبیله، قوای خاص، کارکندان صحی وغیره( را می 

پوشند و از توانایی کافی برای نشان دادن واکنش واقعی به حرکات شاگردان برخوردارند.

بن وایک
سازمان بین املللی مهاجرت

 

کشورها/سازمان های که از حامیت 

POTC برخوردار شده اند

رومانیه

عربستان سعودی

افریقای جنوبی

سودان

سوریه

تونس

امارات متحده عربی

بریتانیا

ایاالت متحده

ازبکستان

یمن

سازمان ملل متحد

چشم انداز جهانی

اسرتالیا

بحرین

بیالروس

جمهوری چک

مرص

یونان

عراق

ایتالیا

قزاقستان

کویت

مالیزیا

مراکش

عان

پولند

.POTC افسران اردنی در حال مطالعه درPOTC



نربد آیدیولوژی

مثنی جمیل جبار

وزارت دفاع عراق

شکست داعش هم به پاسخ متحد 
در مطبوعات ضرورت دارد 

و هم در میدان جنگ 
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مسلمانان در مسجد امام علی در بصره، عراق گردهم آمده اند، جون 2015. 
رهبران مذهبی یک بخش مهم از مقابله با آیدیولوژی داعش هستند.   اسوشیتد پرس



از  مجموعه  یک  به  شود،  ختم  شکست  یا  پیروزی  به  جنگ  رسنوشت 

آنها  به  نربدها و معلومات مربوط به هر نربد بستگی دارد. نربدهای که 

اشاره می کنیم نه تنها نربدهای نظامی، بلکه شامل نربدهای استخباراتی، 

روحيه، مطبوعاتی و جغرافیوی نیز می شوند. اهمیت همه آنها درست به 

اندازه نربد نظامی است، اما بعضی اوقات می توانند یک تأثیر نیرومند بر 

دشمنان، در مفهوم شکسنت روحیه آنها داشته باشند.

در جنگ خود علیه جنایتکاران داعش، نتایج مثبت نربدهای نظامی را 

میبینیم که بدون حایت بسیار مهم اخالقی و مطبوعاتی، رصف یک راه 

را به سوی پیروزی می گشایند. هنگام که در این زمینه به مطبوعات اشاره 

می کنیم، منظور ما پوشش دادن جنگ توسط خربنگاران نیست؛ این جنبه 

از مطبوعات کاری رایج و متداول است.

شک نیست که شیوه جنگیدن داعش جدید و بی سابقه است. قوای 

مسلح ما با نیروهای یونیفورم دار یا یک اردو شناخته شده منیجنگند، بلکه 

با جنایتکاران میجنگند که برای انجام جنگ های روی رسک تحت پوشش 

دین که خود را در زیر آن پنهان می کنند، آموزش دیده اند. این جنایتکاران 

از محابس کشورهای مختلف به اینجا آمده اند. آیا برای شکست دادن و 

درهم شکسنت داعش، پوشش دادن اخبار مربوط به جنگ کافی است؟ یا 

اینکه باید ارائه پاسخ مطبوعاتی سنگین توسط متام شبکه های مطبوعاتی 

در متام سطوح، از جمله کانال های ستالیت، استیشن های پخش، و مخصوصاً 

و از همه مهمرت پاسخ های مذهبی روحانیون مسلان را منترش کنیم؟

این پاسخ نباید رصفا یک پیام باشد که روحانیون مسلان آن را تأیید 

کرده باشند، و سپس منتظر بنشینیم تا جنایتکار که آیدیولوژی های او را 

یک رهرب داعش - که خودش فطرتاً جنایتکار است - ارائه کرده از خواب 

غفلت بیدار شود. هیچ رضورت ندارد او را مخاطب قرار داده یا او را کافر 

اینکه

19
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سربازان عراقی در کمپ تاجی، عراق مصروف تعلیم و تربیه هستند. عالو بر خبرهای روزمره جنگ، رهبران باید مطبوعات 
و مخابره چي های کلیدی را برای مقابله با تبلیغات داعش شریک سازند.   بریدمل کودی کوین/ اردو ایاالت متحده
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بخوانیم، اما باید اعضای داعش را مورد خطاب قرار دهیم و با آنها بحث 

کنیم زیرا یقین داریم بسیاری از آنها گمراه و فریبخورده هستند و ممکن 

از  را  آنها  باشند که  امید  یا شعاع  نقطوی  انتظار یک روشنایی  است در 

جنایت بیرون بیاورد.

این  داعش جرأت  که  میدانیم  نیست؛  زانو  به  زانو  قطعاً  بحث  این 

رویارویی را ندارد. این بحث رصفا یک رویارویی مطبوعاتی خواهد بود 

)یک فتوا علیه فتوای دیگر، یک خرب در مقابل خرب دیگر، یک راپور در 

مفصالً  را  نظریات خود  و  میدهیم  پاسخ  آنها  به  ما  دیگر(.  راپور  مقابل 

توضیح میدهیم - این کار باید مخصوصاً توسط روحانیون انجام گردد.

اکنون زمان همکاری و اتحاد است، ابتدا در سطح ادیان، و سپس در 

سطح فرقه ها. اکنون زمان وحدت و چنگ زدن به ریسان الهی است زیرا 

داعش قبل از آنکه به یک گروه از جنایتکاران مسلح تبدیل شود، کار خود 

برای تحمیل  بنابراین،  انحرافی آغاز کرد.  اندیشه  به عنوان یک فلسفه  را 

شکست نظامی بر آنها، باید با افکار بیارگونه آنها نیز مقابله کنیم. این 

نربد به مشارکت جامع اعراب و مسلانان برای ریشه کن کردن این فلسفه 

رضورت دارد که به خون بی گناهان آلوده است. 

کافی است دور هم جمع شویم و منابع و توانایی های مالی خود را 

اسالمی  داستانهای  و  فلمها  تولید  و  نربد مطبوعاتی  از یک  برای حایت 

در مورد زنده گی پیامرب رشیف اسالم خود روی هم بگذاریم تا به فلمهای 

کشتارها و قتل های که داعش برای ترساندن یک دسته از مردم و جذب 

عده دیگر می سازد، پاسخ بدهیم. باوجود شدت نربدها و بیرحمی داعش، 

مطبوعات لسان عربی هنوز در مقایسه با مطبوعات اونالین داعش ضعیف 

هستند. ما باید صدا عرب و اسالم را علیه جنایات داعش متحد کنیم.

تا  شود  متحد  داعش  جنایات  مقابل  در  باید  نیز  اسالم  علاء  سخن 

یک  داعش  گردد.  حاصل  نظامی  عملیات  نتایج  برای  حقیقی  حایت 

است.  قرار  هدف  را  عرب  مسلانان  وجود  که  است  خارجی  اشغالگر 

تسخیر  آن  هدف  اما  کرده  آغاز  عراق  در  را  خود  فعالیت  گروپ  این 

متام کشورهای عرب مسلان است. باور منی کنم به آنها اجازه بدهیم تا 

چنین یک کار را انجام دهند. ما منتظر میانیم تا ببینیم مساعی علا ما 

برای فاش کردن دروغها، تکرب و عدم صداقت داعش  را  همبستگی الزم 

فراهم کند. زمان که همه اعال داعش غیرمنطقی تلقی شود، حتاً منطق 

درست غالب خواهد شد.

دروس آموخته شده
و  اخالقی  آموخنت دروس و رسمشق های  به  زنده گی  در  عادی  انسانهای 

معنوی می پردازند. به همین منظور، خداوند عقل را به انسان هدیه داده 

تا به تحلیل وقایع و تعامالت روزانه بپردازد، نتیجه گیری کند و آنها را در 

تا در آینده بتواند به آنها رجوع کند. برای همین  حافظه خود نگه دارد 

ملت  به عنوان  ما  مردم  است".  تجربه  "زنده گی  می شود  گفته  که  است 

عراقی، بیشرت از دیگران انواع تجارب و امتحانات دشوار را که شخصیت 

از  یکی  شاید  است.  گذاشته  رس  پشت  می سازد،  را  زنده گی  سبک  و 

شدیدترین و تلخ ترین تجارب که در حال حارض آن را از رس می گذرانیم 

این گروپ از کافران و جنایتکاران باشد. این تروریستان که خود را داعش 

نامیده اند، خطرناک ترین و بی رحم ترین گروه در تاریخ عراق هستند زیرا 

انواع جدید و بیسابقه از کشتار و تروریزم را ایجاد کرده اند، مرتکب کفر 

و سوءاستفاده از دین اسالم و همه ادیان الهی دیگر شده اند. آنها دست 

به انجام موارد نقض آشکار و بیرحانه علیه برشیت، رشیعت و قوانین 

انسانی میزنند. در زمان کوتاه که تروریستان داعش وارد کشور عزیز ما 

گرفتند،  را  ناحق کشتند، شهرها  را  زیاد  و معصوم  گناه  بی  افراد  شدند، 

حرمت خانه های امن و افتخار آنها را لکه دار کردند، در اموال دست بردند 

و تاریخ را نابود کردند، آشکاراً با این هدف که هویت ملی ما را از بین 

بربند و دستاوردهای متدن کهن ما را محو کنند. 

بر  که  ما  واقعی  هویت  و  خود  ریشه های  از  را  ما  منی توانند  آنها 

پایه های قانون، فرهنگ و دانش برای متام جهان استوار است، دور کنند. 

را  اندیشه و فلسفه زهراگین، ما  با گسرتش  آنها همچنین سعی می کنند 

از دین خود ما و آموزه های بزرگوارانه آن دور کنند. تهاجم آیدیولوژیک 

داعش حتی خطرناک تر از مغول ها و تاتارها تلقی می شود، زیرا آنها مساعی 

زیاد برای از بین بردن اندیشه ها، دانش و اعتقادات مردم عراق می کنند.

تهاجم آیدیولوژیک داعش متام جهان را تهدید می کند. داعش منابع 

از منابع  برشی خود را از رسارس جهان تهیه کرده و منابع مالی خود را 

متعهد  عراق  مردم  می مناید.  تأمین  عراق  از  خارج  و  داخل  در  مختلف 

هستند رسزمین خود را پاک کنند - رسزمین ما درواقع مسئولیت ما است. 

اما تعهد اصلی یعنی از بین بردن اندیشه و فلسفه داعش، تا کشورهای 

همسایه و فراتر از آن گسرتش یابد. این مسئولیت برعهده این کشورها 

است: کمک به عراق و ایستادن در کنار آن در جنگ علیه تروریزم و از 

بین بردن بقایای آن. تهدید ملکیت و زمین رصفا عراق را هدف نگرفته 

است؛ تهدید این فکر زهرآلود متام ملت ها و دولت ها را مورد هدف قرار 

می دهد. این امر واضح است زیرا داعش به استخدام مردم از هویتها و 

جنسیت های مختلف اقدام می کند.

بدون شک داعش موجب بیحرمتی رسزمین ما و لکه دار شدن دین، 

باورها و متدن ما شده است. بهای آن جان و معیشت مردمان ما است. 

کار  این  با  اما  کند،  تاراج  هم  از  را  ما  ملی  هویت  تا  کرد  سعی  داعش 

افق های جدید را به روی ما گشود - داعش مسائل را برای ما روشن کرد که 

قبل از آن غیرقابل درک بود. دروس اخالقی و معنوی بسیار به ما آموخت 

که مهم ترینشان این است که وحدت یک راه حلی مطلوب است و سعی 

بردن  بین  از  و  تفرقه  ایجاد  فرقه ها،  بین  گذاشنت  متایز  برای  تروریستان 

همکاری آشکار شده است. این دروس و دروس بسیار دیگر برای ما مردم 

تقویت  را  کنیم، مساعی خود  متحد  را  تا صفوف خود  است  عراق مهم 

منوده و عزم خود را راسخ کنیم تا نژادپرستی و فرقه گرایی را رد کرده و به 

خود متکی باشیم. هنگام که این دروس را بیاموزیم، داعش قادر نخواهد 

بود از پیروزی های ما جلوگیری کند. ما به متام جهان ثابت خواهیم کرد 

که ملت عراق همچون گذشته ملت است که در مقابل بی عدالتی و کفر 

به پا خواهد خواست. این هان ملت انقالبی است که با متام زشتی ها 

و دشمنیها با فرهنگ و متدن و دین مقابله کرد. این ها هان مردم متحد 

بودند، و هنوز هم هستند، که با یک صدا خواهان رسیدن به هدف بزرگرت 

 F  .از همه اهداف شدند: آزادی، ثبات و امنیت عراق
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نوت: شکست ماموریت ملل متحد- مشارکت 
کشور بر روی نقشه نشان داده می شود.
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قوای ثبات
کشورهای شرق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی سربازان اردو، 

پولیس و مشاورین عملیات های حفظ صلح را تامین میکنند

قوای مشرتک دریایی  

قوای بحری چند-ملیتی متشکل از سه 

گروپ رضبتی برای تامین امنیت، ثبات 

مربع  میل  میلیون   2.5 در  آرامــش  و 

عضو:  کشورهای  بیناملللی.  آبهای  از 

اسرتالیا، بحرین، بلجیم، کانادا، دمنارک، 

جاپان،  ایتالیا،  یونان،  آملان،  فرانسه، 

مالیزیا،  کویت،  کوریا،  جمهوری  اردن، 

پاکستان،  ــاروی،  ن نیوزیلند،  هالند، 

سعودی،  عربستان  پرتگال،  فیلیپن، 

تایلند،  اسپانیا،  سنگاپور،  سیشل، 

بریتانیا،  عربی،  متحده  امارات  ترکیه، 

ایاالت متحده و یمن.
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مجموع قوای عملیات های 
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ماموریت های سازمان ملل متحد 
آموزش عملی را برای عصری 

قزاقستان در تعقيب حفظ صلحسازی اردو قزاقستان ارائه می کند
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قزاقستان در تعقيب حفظ صلح

گزارش دگرمن Bauyrzhan Nigmetullin/قوای مسلح قزاقستان

عکس از بریدمل تریسی میرز/اردو ایاالت متحده

گذمه یک بلوک کندک حفظ صلح قزاقستان 
در هوای غبارآلود در پروسه تامین امنیت 

سرحد فرضی در تطبیقات چند-ملیتی. 



قزاقستان  مسلح  قوای  وظایف  از 

اشرتاک در عملیات های حفظ صلح، 

دستیابی  برای  است.  مشابه  عملیات های  و  برشدوستانه 

سیاسی- فعالیت های  نظامی  دوکتورین  اهداف،  این  به 

معلومات  برشدوستانه،  اقتصادی،  حقوقی،  دیپلوماتیک، 

کرده  بندی  اولویت  را  ملکی  فعالیت های  دیگر  و  رسانی 

و  پیشبینی  غیرقابل  یکم  و  بیست  قرن  محیط  اســت. 

خطرناک است و اختالفات ارضی، قومی و مذهبی موجب 

تغییر  به رسعت  سنتی  چالش های  است.  شده  درگیری ها 

امنیتی  تهدیدات  به  پاسخ  دادن  نشان  برای  و  می کنند 

تخنیک های جدید  و  باید روش ها  اردو  غیرمتوازن جدید، 

سازمانی  بین  و  چند-ملیتی  محیط های  در  و  برد  کار  به 

فعالیت موثر داشته باشد. 

طبق دوکتورین نظامی، فعالیت های حفظ صلح یکی 

از ارکان پالیسی امنیت ملی قزاقستان است. مشارکت فعال 

شورای  مقررات  طبق  صلح  حفظ  عملیات  در  قزاقستان 

نظامی- جایگاه  تحکیم  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت 

تقویت  نیز  و  قزاقستان  منافع  حفظ  و  قزاقستان  سیاسی 

اعتبار این کشور در سطح جهانی رضوری است. در ضمن، 

را   KAZAID نام به  نهاد کمک رسانی خودش  این کشور 

تاسیس کرده است.

که  است  بیثبات  منطقه  یک  مرکزی  آسیای  جنوب 

آن  در  گسرتده  فعالیت  افراطگرا  تروریستی  سازمان های 

دارند. کیفیت زنده گی در این منطقه پایین و میزان بیکاری 

به  دستیابی  با  باید  قزاقستان  رو،  این  از  باالست.  آن  در 

قدرت متوازن امنیت و ثبات این منطقه را تضمین مناید. 

اول  گام  در  که  است  داده  نشان  قزاقستان  حال،  هر  به 

تهدید  با  قزاقستان چندان  است.  به قدرت خودش متکی 

اولویت  دلیل،  همین  به  نیست؛  روبــرو  عادی  مستقیم 

نخست قوای مسلح قزاقستان کسب آماده گی برای اجرای 

ماموریت های جنگی در درگیری های کم-شدت و با شدت 

درگیری ها  همین  در  دخالت  برای  دقیقاً  است.  متوسط 

با سیستم های  اردو کوچک و بسیار متحرک  به  قزاقستان 

سوق و اداره بسیار موثر و حایه مخابراتی و اطالع رسانی 

روند  در  قزاقستان  نظامی  دوکتورین  دارد.  رضورت  بهرت 

بعد  عمومی  بسیج  اردو  از  قزاقستان  مسلح  قوای  تحول 

از شوروی، از تسلیحات بزرگ تا اردو کوچک سطح لوا با 

عملیات های  و  کم-شدت  درگیری های  در  اشرتاک  قابلیت 

نظامی پیش روی قزاقستان نقش داشته است.

بسیار  نقش   NATO عضو  کشورهای  رو،  این  از 

مهم در روند تحول قوای مسلح قزاقستان از نقش سنتی 

مسلکی  اعزامی،  پیرشفته  قــوای  یک  به  رسزمین  دفــاع 

امنیتی  محیط  در  تهدیدات  با  مقابله  قابلیت  با  فنی  و 

متنوع داشته اند.

قابلیت های حفظ صلح 
گام های  برداشنت  برای  قزاقستان  دفاع  وزارت  تصمیم 

با ایجاد قوای حافظ  نخست همکاری با کشورهای غربی 

صلح عملی شد. در سال 2000، کندک حفظ صلح قزاقستان 

امنیت  و  صلح  حفظ  تعهدات  ایفای  برای   )KAZBAT(

تاریخ  در  نظامی  جزوتام  اولین  این  گرفت.  شکل  جهانی 

گرفته  شکل  رسمی  نظامیان  از  فقط  که  است  قزاقستان 

صلح،  حفظ  عملیات  اجرای  قابلیت  افزایش  برای  است. 

لوای  قزاقستان،  دفاع  وزارت  دستور  با   ،2007 اکتوبر  در 

مستقل 38 کاندو هلیکوپرتدارهجومی به لوای حفظ صلح 

قزاقستان )KAZBRIG( تغییر نام داد و KAZBAT یک 

بخش از KAZBRIG شد. برای تقویت قابلیت های حفظ 

صلح و اجرای برنامه همکاری بین قزاقستان و NATO و 

مرکزی  آسیای  همکاری  »مرکز  اولین  آن،  عضو  کشورهای 

 -)KAZCENT( برای آموزش صلح« -به نام مرکز قزاقستان

در 1 جوالی 2008 در انستیتوت نظامی قوای زمینی اردو 

تعلیم  ارائه  مرکز  این  اصلی  هدف  شد.  افتتاح  قزاقستان 

کشورهای  و   NATO ،قزاقستان اردو  پرسونل  به  تربیه  و 

همکار در زمینه اشرتاک در عملیات حفظ صلح است.

شامل  برنامه،   30 از  بیش  کنون  تا   KAZCENT

در  انگلیسی  نظامی  »اصطالحات  عناوین  با  کورس های 

 »NATO اجراییوی  »پروسیجرهای  چند-ملیتی«،  عملیات 

برای  است.  کرده  برگذار  نظامی-غیرنظامی«،  »تعامل  و 

صلح،  حفظ  زمینه  در   KAZCENT قابلیت های  افزایش 

در سال 2012 وزارت دفاع قزاقستان و وزارت دفاع ایاالت 

برای  را  سه-ساله  همکاری  برنامه  ــرارداد  ق یک  متحده 

دست دادن 
سربازان کندک 

حفظ صلح 
قزاقستان با قوای 

تمریناتی پس از 
تطبیقات.

یکی
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حایت از مشارکت قزاقستان در مرکز تعلیمی صلح امضا کردند.

بریتانیا  و  متحده  ایـــاالت  قزاقستان،   ،2003 ســال  در 

تطبیقات»عقاب استپ« را که مترین تعلیمی مشرتک ساالنه برای 

»عقاب  بعد،  به   2012 سال  از  کردند.  برگذار  است،  صلح  حفظ 

بر  متمرکز  و  در حفظ صلح   NATO مشارکت با هدف  استپ« 

در  است.  برگذار شده  قابلیت های حفظ صلح  تقویت  و  آموزش 

 NATO هان سال، قزاقستان قرارداد اقدام مشرتک مستقل را با

امضا کرد. نظامیان هشت کشور در این تطبیقات رشکت کرده اند. 

در سال 2013، حدود 1,600 پرسونل نظامی از ایتالیا، قزاقستان، 

متحده  کشور  تاجکستان،  سویس،  لیتوانیا،  قرغیزستان،  جمهوری 

و  اسپانیا  آملان،  بیالروس،  از  ناظرین  و  متحده  ایاالت  پادشاهی، 

یوکراین در این تطبیقات رشکت کردند. در جریان این تطبیقات، 

در  رشکت  از  پس   KAZBAT نام  به   KAZBRIG اول  کندک 

عملیات حایت  در   NATO با ارزیابی NATO مجوز همکاری 

حفظ صلح بین املللی را دریافت کرد. قزاقستان اولین کشور آسیای 

مرکزی است که به این موفقیت دست یافته است. 

آموزش حفظ صلح عمدتاً در چارچوب همکاری نظامی دو-

جانبه با ایاالت متحده، بریتانیا، ترکیه، آملان، فرانسه و دیگر کشورها 

ارائه می شود. ایاالت متحده بیشرتین سهم را در آموزش و تجهیز 

KAZBRIG داشته است. KAZBRIG تعداد 101 واسطه عرابه 

انجنیری،  نیز تجهیزات  اهداف متعدد و  برای  دار سیار و چابک 

 KAZBRIG .محافظت شخصی و مخابراتی دریافت کرده است

را  لسان  آموزش  و  آملاتا مستقر است، صنوف حفظ صلح  که در 

برای  تجهیزات مخابراتی و یک ساختان  از  و  سپری کرده است 

مرکز آموزش حفظ صلح KAZBRIG برخوردار است.

مشارکت در حفظ صلح
تصدیق NATO تضمین کننده توانایی KAZBRIG برای اشرتاک 

با دستور سازمان ملل متحد  در عملیات چند-ملیتی حفظ صلح 

است. در سال 2013، دولت قزاقستان بر اساس دوکتورین نظامی 

جزوتام های نظامی اکثرًا عملیات حفظ صلح را در یک حمیط حاوی خشونت، نامطمئن، پیچیده و 
مبهم اجرا می کنند. حمیط عملیاتی امروزی برای عملیات حفظ صلح ممکن است شامل تهدیدات 

خمتلط، وضعیت های شکست، فقدان حاکمیت قانون، تروریزم، نقض حقوق بشر، فروپاشی اقتصاد و 
حبران های انسانی باشد. حمیط عملیاتی چنین پیچیده مستلزم آن است که قوماندانان و سربازان در 

متام سطوح، حتت دستورات یک وظیفه شفاف و مهارت های رهربی مستحکم عملکرد موثر داشته باشند.

پهره سرباز کندک حفظ صلح قزاقستان در مدت 
انتظار برای فرود هلیکوپتر تخلیه در جریان 

تعلیم و تربیه در »عقاب استپ« 2014.
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خود برنامه مشارکت در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد را 

اعالم کرد. وزارت دفاع قزاقستان پس از پرداخنت به فعالیت های گسرتده 

اقدامات مشخص  قزاقستان در زمینه  امور خارجه  با وزارت  حفظ صلح 

مرتبط همکاری کرد. با نظرداشت عملی بودن سیاسی و سازگاری با اصول 

سیاست خارجی قزاقستان، آنها پیشنهاد کردند که ماموریت های که ممکن 

یا جامعه مدنی  است باعث واکنش های مختلط رشکای اصلی قزاقستان 

آن شود، مشمول نشود.

و   2003 سال  به  صلح  عملیات  زمینه  در   KAZBAT تجربه  اولین 

حضور آن در عراق مربوط می شود که پنج سال طول کشید. فعالیت های 

مهات،  سازی  خنثی  متخصصین  استفاده  شامل  قزاقستان  صلح  حفظ 

انجنیران و پرسونل طبی می شد. بیش از 300 رسباز قزاق در زمینه خنثی 

کردن مواد منفجره و تنظیم فعالیت های حربی آموزش دیدند. انجنیران 

نظامی حدود 5 میلیون قطعه مواد منفجره و مهات را خنثی کردند. 

دو افرس نیز به ماموریت های سازمان ملل متحد در نیپال اعزام شدند 

و یک افرس در یک ماموریت در گرجستان به عنوان ناظر نظامی حضور 

داشت. منحیث سرتاتیژی جدید نظامی، پنج ناظر نظامی ذیل ماموریت 

 )MINURSO( به صحرای غربی ریفراندوم  بر  نظارت  برای  ملل متحد 

روان شده اند و دو ناظر نظامی ذیل عملیات ملل متحد به ساحل عاج 

حال  در  قزاقستان  دفاع  وزارت  ضمن،  در  شده اند.  روان   )UNOCI(

سازمان  ماموریت های  به  قزاقستان  نظامی  گروه  اعزام  موضوع  بررسی 

میکانیزم  پیچیده گی  به  توجه  با  دفاع  وزارت  افریقاست.  در  متحد  ملل 

فراهم  نیز  و  کافی،  تجربه  بدون  و مشارکت جزوتام های خودکفا  اعزام 

نبودن امکان استقرار کندک های ورزیده بدیل، در حال پالن گذاری برای 

اعزام جزوتام های نظامی در سطح تولی است.

سودمندی حفظ صلح
حاوی  محیط  یک  در  را  صلح  حفظ  عملیات  اکرثاً  نظامی  جزوتام های 

عملیاتی  محیط  می کنند.  اجــرا  مبهم  و  پیچیده  نامطمنئ،  خشونت، 

مختلط،  تهدیدات  شامل  است  ممکن  صلح  عملیات حفظ  برای  امروزی 

وضعیت های شکست، فقدان حاکمیت قانون، تروریزم، نقض حقوق برش، 

فروپاشی اقتصاد و بحران های انسانی باشد.

و  قوماندانان  که  است  آن  مستلزم  پیچیده  چنین  عملیاتی  محیط 

رسبازان در متام سطوح، تحت دستورات یک وظیفه شفاف و مهارت های 

رهربی مستحکم عملکرد موثر داشته باشند.

تقسیم  ایجاد فرصت  بین مراتب جهت  را  تنها خطر  نه  باید  رهربان 

هرن  بین  توازن  تا  کنند  محول  موثر  طور  به  را  وظایف  باید  بلکه  کنند، 

قومانده و علم اداره حفظ شود. داشنت توانایی همکاری و فعالیت در تیم 

در محیط مشرتک و چند-ملیتی حیاتی است.

قوای مسلح بسیاری از کشورها برای کسب تجربه استفاده از تسلیحات 

در محیط موقت و در رشایط واقعی فعاالنه در عملیات حفظ صلح رشکت 

می کنند. رشکت در عملیات حفظ صلح بخش رضوری و حیاتی از پروسه 

است،  امروزی  مسلحانه  درگیری های  در  نظامیان  ثابت  تربیه  و  تعلیم 

مخصوصاً برای کشورهای که اردوهای آنها در هر جنگ رشکت منی کنند.

در ضمن، رشکت در عملیات حفظ صلح نه تنها یک ابزار برای کسب 

مزیت از جنبه نظامی تلقی می شود، بلکه جنبه های سیاسی، دیپلوماتیک 

و اقتصادی را نیز در بر میگیرد. از نظر بودجهبندی داخلی برای اشرتاک 

در عملیات حفظ صلح، این موضوع که سازمان ملل متحد مرصف پرسونل 

در  رشکت کننده  کشورهای  به  را  حایوی  خدمات  و  تجهیزات  نظامی، 

عملیات های سازمان ملل متحد می پردازد، مشوق محسوب می شود.

توصیه ها 
در سال 2014، مرکز مشرتک آماده گی نظامی اردو ایاالت متحده »عقاب 

از  کرد.  اجرا  بود،  قزاق  برای رسبازان  تطبیقات  واقعیرتین  که  را  استپ« 

ابتدا، زمان که قوای حافظ صلح قزاقستان همراه با تجهیزات خود با دو 

فروند طیاره ترانسپورتی جدید ایربس C-295 در آملان مستقر شدند، تا 

ختم آن، آنها توانایی خود را برای همکاری با قوای چند-ملیتی نشان دادند. 

با وجود همه مالحظات مثبت، مشاهده شد که پروسه تصمیم گیری در 

این تطبیقات، متمرکز بود. این احتاالً مهمرتین مشکل KAZBRIG و کل 

قوای حفظ صلح 
قزاقستان شیوه های 

کنترول شورش را 
تمرین می کنند. طبق 

الزام سازمان ملل متحد 
قوای حافظ صلح باید 
این مهارت ها را کسب 

کنند. 
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قوای مسلح قزاقستان است.

ترکیبات چندگانه از محیط های عملیاتی منظم، غیرمنظم و پیچیده به 

باید مشخص کند که رویکرد  از قوماندانی رضورت دارد  یک فلسفه جدید 

باید  چگونه   21 قرن  جنگ  میدان های  در  اداره  علم  و  قومانده  هرن  به  ما 

در  قزاقستان  مسلح  قوای  امــروزی،  تهدیدات  با  موثر  مقابله  برای  باشد. 

اردو  ایجاد  شدند.  مسلکی  کامالً  اردوی  به  تبدیل  پروسه  وارد   2013 سال 

الزم  دارد.  رضورت  پیچیده  و  متحد  رویکرد  به  امروزی  محیط  در  مسلکی 

است که فلسفه جدید سیستم سوق و اداره به طور شفاف تعریف شود، و 

قومانده ماموریت راهنای مناسب برای تغییر فرهنگ ساختاری قوای مسلح 

قزاقستان خواهد بود.

در محیط  اجرای عملیات موفق  برای  قزاقستان  قوای مسلح  همچنین، 

بین املللی چند-ملیتی باید مفهوم کنونی عملیات حفظ صلح را تعدیل کنند. 

و  تعلیم  مرکز  باید  قزاقستان  مسلح  نیروی   ،KAZCENT اساس  بر  ابتدا، 

تربیه عملیات حفظ صلح را برای جزوتام های منتخب نظامی تاسیس کند. 

مهارت های  معیار  ارتقاع  مستلزم  صلح  حفظ  امروزی  عملیات  پیچیده گی 

آموزش، مدیریت و رهربی است. در این زمینه، متخصصین باید آموزش های 

برای  شده  تعیین  جزوتام های  یا  غیرنظامی  و  نظامی  پرسونل  به  را  الزم 

ماموریت ارائه کنند. 

تکنالوژی معلوماتی باید یکی از ابزارهای آموزش و آموخنت از راه دور باشد، 

زیرا توانایی نشان دادن پاسخ رسیع و انتقال موثر معلومات بسیار مهم است.

دوم، KAZBRIZ باید به لوا کاندو هلیکوپرتدار هجومی بدون داشنت 

تعهد مستقیم حفظ صلح و امنیت بین املللی تبدیل شود تا بتواند تشکیالت 

کند.  را منظم  تربیه حربی  و  تعلیم  نقاط قوت و سیستم های  لوا،  مختلف 

و  دهند  تغییر  را  خود  جنسیت  پالیسی  باید  قزاقستان  مسلح  قوای  سوم، 

افزایش  عملیات حفظ صلح  آموزش  در  را  اناث  قوای قرش  مشارکت  میزان 

دهند. زنان می توانند کارهای مختلف را انجام دهند و می توانند قابلیت های 

متام جزوتام های  در  باید  آگاهی جنسیت  آموزش  دهند.  افزایش  را  جزوتام 

نظامی ارائه شود.

پرسونل  همه  برای  خارجی  لسان  آموزش  کورس های  تقویت  همچنین 

ملیت ها، فرهنگ ها و  تنوع  پیچیده گی عملیات،  زیرا  نظامی رضوری است 

دسپلین مسلکی به ایجاد ارتباطات شفاف و تفاهم در جریان عملیات حفظ 

صلح رضورت دارد.

رسانجام، برای نشان دادن پاسخ موثر و کافی در مقابل تهدیدات امروزی 

طوری که قوای مسلح قزاقستان بتوانند اوضاع را درک کنند، تصمیم بگیرند، 

امر ارسال کنند و وطایف را انجام دهند، وزارت دفاع قزاقستان باید فلسفه 

جدید برای قوماندانی وظيفه محاربوي انتخاب کند. 

قوای مسلح قزاقستان باید با روش استفاده موثر از ابزار عملیات حفظ 

صلح آشنا شوند. توانایی جزوتام های کوچک برای اجرای موفق عملیات بر 

داشته  سرتاتیژیک  و  عملیاتی  سطح  در  چشمگیر  تاثیر  است  ممکن  زمین 

اجراییوی  افراد نظامی و ملکی و شعبات  بین  باشد. حفظ وحدت مساعی 

و لوژستیکی در عملیات حفظ صلح به مهارت های انکشاف پایدار و رهربی 

موثر رضورت دارد.

امید است که قوای مسلح قزاقستان با گام کوچک اشرتاک در عملیات های 

حفظ صلح سازمان ملل متحد بتوانند فرهنگ نظامی خود را بهبود ببخشند و 

F  .فلسفه جدید برای قوماندانی وظیفه محاربوی خود انتخاب کنند

عنوان  با  مقاله  از  شده  خالصه  نسخه  یک  مقاله  این  نویسنده،  تایید  با 

»چشم انداز عملیات حفظ صلح قوای مسلح قزاقستان« است که برای پروژہ 

ایاالت متحده نوشته شده است.  اردو  تحقیقات سرتاتیژیک در کالج حربی 

استفاده  مورد  مقاله  این  به  مربوط  تحقیقات  برای  ذیل  نهاد های  از  منابع 

نظامی  مطالعات  دفرت  متحده؛  ایاالت  اردو  حربی  کالج  است:  گرفته  قرار 

امور  اروپایی-آسیایی  شورای  کانزاس؛   ،Fort Leavenworth در  خارجی 

خارجه؛ ویبسایت Tengrynews، ویبسایت دویچهوله، ویبسایت قوماندانی 

ویبسایت  پروژہ»چالش ها«؛  www.cacianalyst.org؛  متحده؛  ایاالت  مرکزی 

http://www.odkb-csto.org; http:// وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه؛

قزاقستان؛  جمهوری  دفاع  وزارت  جیمزتاون؛  بنیاد  www.inform.kz/rus؛ 

و  متحده؛  ایاالت  اردو  دیپارمتنت  متحده؛  ایاالت  اردو  نظامی،  تاریخ  مرکز 

سازمان ملل متحد.

حرکت سربازان کندک 
حفظ صلح قزاقستان 
در اراضی ناهموار در 

جریان عملیات گذمه 
برای تعیین نقاط 
ترصد در چوکات 
تطبیقات »عقاب 

استپ« 2014.



نوشته داکرت وجدان العقاب، رسمنشی عمومی جامعه حفاظت از محیط زیست کویت

انفجار نفت کش »هدیه« پس از خروج از ترمینل نفت بندر االحمدی، 

باعث ورود 5,000 گیلن نفت به خلیج فارس شد. قوای بحری، گارد 

ساحلی و قوای هوایی کویت، با همکاری ریاست اطفاییه کویت به 

نجات دریانوردان مجروح و  از  دادند و پس  پاسخ  متاس اضطراری 

خاموش کردن آتش، نشت نفت را مهار کردند.

مساعدت 
ادارات ملکی به اردو

 کسب آماده گی برای مقابله با بالیای 
طبیعی در کویت به همکاری همه 
سکتورهای جامعه ضرورت دارد
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این شبیه سازی که در 

جریان تطبیقات »عزم 

عقاب« در مارچ 2015 صورت گرفت، یک فرصت برای انجام دادن 

کار بی نظیر فراهم کرد. برای اولین بار در تاریخ این تطبیقات که 

هر دو سال بعد برگزار می شوند، سازمان های غیرنظامی محافظت از 

محیط زیست، چه دولتی و چه غیر دولتی، نقش مهم در رسیده گی 

به این سانحه را ایفا کردند.

رضورت  تنها  نه  مرگ  و  آب  آلوده گی  جراحت،  نفت،  نشت 

بلکه  کویت-  زیست  محیط  از  حفاظت  -انجمن  ما  اداره  مشارکت 

وزارت داخله، گارد ملی، ریاست اطفاییه، بخش عاجل صحیه، وزارت 

صحت و اداره حفاظت از محیط زیست را نیز ایجاب می کرد.

واکنش این گروپ ها به حادثه نشان دهنده توانایی فوق العاده 

در رسیده گی به بحران بود. حضور در اوضاع بحرانی تجسم مفهوم 

واقعی اتحاد بین ادارات دولتی و نهادهای مختلف و اهمیت 

همکاری برای کنرتول پیامدهای بحران بود.

به گفته دگرمن، بدر فالح الکدام، رئیس مرکز نجات بحری 

شعیبه کویت: »این عملیات یک موفقیت بزرگ بود.

 سازمان های جامعه مدنی از ارکان اصلی یک ملت هستند. 

فعاالنه  آن  گروپ های  و  اعضا  که  جامعه  یک  ایجاد  در  آنها 

برای آبادی و سعادت ملت و دفاع از آن سعی می کنند، نقش 

اصلی دارند. مردم ملکی و موسسات جامعه مدنی می توانند 

نقش موثر در مدیریت بحران و آفت طبیعی داشته باشند. هر 

یک از آنها خواص، منابع و وظایف خاص دارند. با همکاری و 

هاهنگی، دستیابی به هدف برای آنها ممکن می شود.

در نگاه اول، »عزم عقاب 2015« رصف یک مترین نظامی 

به  دور  آخرین  در  ملکی  عنرص  میرسید. خوشبختانه،  نظر  به 

با  ملکی  سازمان های  دیگر  و  من  اداره  شد.  افزوده  تطبیقات 

نهادهای دولتی همکاری کردند. جرنال محمد عبداله الکندری، 

برای  که  داد  اجازه  من  اداره  به  نیت  با حسن  تطبیقات،  قوماندان 

اولین بار در این تطبیقات یک جزوتام ملکی مدیریت بحران را ایجاد 

کند. ما با انتشار کتالگ راهنای حاوی معلومات مربوط به منابع و 

قابلیت های وزارت ها، موسسات و دیگر نهادها زمینه استفاده بهرت 

آنها در زمان بحران را فراهم کردیم.

ما منحیث یک جزوتام در مقابل این چالش همکاری کردیم. همه 

تطبیقات  مدیریت  داشتند.  نقش  همکاری  این  در  محلی  نهادهای 

آماده گی  کسب  پروسه  در  نداشت.  یا شخص  نهاد  کدام  بر  نظارت 

برای تطبیقات، با کمک هم یک پالن را برای تعریف نقش هر نهاد 

تلفات  دریایی،  آلوده گی  از  اعم  خطر،  با  مقابله  در  رشکت کننده 

همکاری  که  نیست  تردید  کردیم.  ترتیب  خطرات،  دیگر  یا  انسانی 

گسرتده حامی این پالن بود. این پالن قابلیت های را که نهادها باید 

در حاالت اضطراری داشته باشند، نشان داد.

انجمن حفاظت از محیط زیست کویت در جریان این تطبیقات 

و دیگر مترینات، پالن های را با کمک نهادهای دولتی تدوین کرد که 

شامل اقدامات فوری در صورت وقوع آلوده گی می شود. هدف، مقابله 

با آفات زیست محیطی بود. بدون موجودیت پالن جامع، نتایج ممکن 

کارخانه های  مردم،  کننده  تهدید  و خطرات  باشند  بار  فاجعه  است 

استخراج منک از آب، بنادر، حیات بحری، صنعت ماهیگیری و سواحل 

تاثیرات  پیامدها و  این پالن ها روش کنرتول و کاهش  گسرتده شود. 

جدی آلوده گی بر آب های قلمروی ما را نشان می دهد.

این مشارکت اهمیت تجدیدنظر در پالن های اضطراری و بحرانی 

یکی  این  کرد؛  ثابت  را  واکنش  ترسیع  خاص  رهنمودهای  تدوین  و 

از الزامات اصلی محافظت از محیط زیست است. این همچنین به 

اجتاعی  سازمان های  و  دولتی  موسسات  وزارت ها،  وظایف  تعیین 

و الزامات آنها و نیز تعیین اهمیت بهره برداری بهرت از منابع برشی 

یک  زیست  محیط  از  محافظت  می کند.  کمک  نهادها  تخنیکی  و 

وظیفه عمومی است و دستیابی به این هدف به سعی مستمر ملی 

F   .رضورت دارد

داکتر وجدان العقاب، دومین شخص از طرف چپ، در کنار سربازان قوای 
مسلح کویت در »عزم عقاب 2015«. رییس تطبیقات جنرال محمد عبداله 

الکندری، دومین شخص نشسته از طرف راست. 

ولی

قوای مسلح کویت
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 پالیسی مبارزه با مواد خمدر در ازبکستان متکی 
بر همکاری با شرکای چند-ملیتی است 

مواد خمدر 
مبارزه با

در ازبکستان

مرکز ملی کنرتول مواد مخدر، وزراء کابینه جمهوری ازبکستان
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قاچاق  -و  مخدر  مواد  از  استفاده 

مواد مخدر که این تقاضا را برآورده 

کرده  ایجاد  کشورها  از  بسیاری  در  را  عمده  مشکالت  می کند- 

مواد  تهدیدات  با  مبارزه  طریق  از  حوزه  این  در  ازبکستان  است. 

به  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  اجتاعی،  ابزارهای  همه  با  مخدر 

موفقیت های دست یافته است. این کشور در سال 2011 رویکرد 

متوازن را با هدف کاهش تقاضای مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق 

آن بر اساس برنامه جامع »کمیسیون دولتی کنرتول مواد مخدر« را 

تطبیق کرده است.

ظرفیت های  بیشرت  چه  هر  تقویت  برای  برنامه  این  چوکات 

مادی، فنی و برشی نهادهای انفاذ قانون، عرصی سازی و انکشاف 

همکاری  تقویت  مخدر،  مواد  استفاده  سوء  معالجوی  خدمات 

بین املللی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری مورد 

هدف از اعتیاد به مواد مخدر طراحی شده است.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر
در نتیجه اقدامات انجام شده در سال 2014 برای شناسایی و انسداد 

قاچاق  با  فراگیر مبارزه  نیز عملیات  قاچاق مواد مخدر، و  مجاری 

مواد مخدر، دوسیه های جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر که به 

از 7,680 در  باز شدند،  ازبکستان  قانون در  انفاذ  نهادهای  وسیله 

فروش،  به  مربوط  جرایم  میزان  رسید.  مورد   6,698 به   2013 سال 

نیز  مرتبط  دیگر جرایم  و  گیاهان مخدر  غیرقانونی  قاچاق، کشت 

کاهش اندک نسبت به سال 2013 داشت. نهادهای انفاذ قانون در 

ازبکستان در روند عملیات مبارزه با قاچاق موفق به ضبط 2,298 

و  چرس  وانا،  ماری  تریاک،  هیروئین،  شامل  مخدر  مواد  کیلوگرام 

کوکنار، واریانت هایی از تریاک، شدند.

رسکوب  و  جلوگیری  در  قانون  انفاذ  نهادهای  عمده  مساعی 

فعالیت های مجرمانه و قاچاق بین املللی مواد مخدر، که کانال های 

پایدار قاچاق مواد مخدر را در رسحدات، مخصوصاً رسحدات مشرتک 

با افغانستان و تاجکستان، ایجاد کرده است، متمرکز شده است. مثالً 

در فربوری 2014 یک تبعه افغانی در منطقه ترمذ در حین فعالیت 

یک  در  ازبکستان  به  تریاک  کیلوگرام   64.6 غیرقانونی  انتقال  برای 

قایق رابری از طریق دریا آمو، دستگیر شد. در می 2014 چندین تن 

از اعضای یک گروپ که مشغول قاچاق مواد مخدر از تاجکستان به 

منطقه سمرقند بودند، گرفتار شدند و محموله تریاک آنها ضبط شد.

ازبکستان برای کنرتول رسحدات خود قوانین بسیار سخت دارد 

می کند.  تاالشی  فعالیت کشف  موثریت  افزایش  برای  را  وسایط  و 

مثالً، در اکتوبر 2014 در منطقه بخارا، در جریان معاینه از یک قطار 

باربری در مسیر ازبکستان به ترکمنستان، 5.8 کیلوگرام هیرویین از 

زیر یک واگن کشف شد. در دسمرب 2014، در پوسته گمرک بیک آباد 

6.8 کیلوگرام هیرویین از یک قطار باربری که در مسیر تاجکستان به 

لیتوانیا از ازبکستان عبور می کرد، کشف شد.

یی  دو-مرحله  گسرتده  و  جامع  عملیات  همچنین  ازبکستان 

به نام »کوکنار سیاه 2014« را برای شناسایی و جلوگیری از کشت 

غیرقانونی گیاهان مخدر و جلوگیری از جرایم مربوط به قاچاق مواد 

مخدر انجام داد. »کوکنار سیاه 2014« منجر به کشف 1,125 فقره 

تخلف جدید مربوط به کشت غیرقانونی گیاهان مخدر شد و در این 

زمینه 6,692 مرت مربع از محصوالت غیرقانونی از بین برده شدند. 

2,900 فقره دیگر جرم مربوط به مواد مخدر کشف و 852 کیلوگرم 

مواد مخدر ضبط شد.

ازبکستان برای بهبودی عملیات کشف مواد مخدر غیرقانونی 

ظرفیت  بهبود  برای  را  اقدامات  سلسله  یک  کشور  رسحدات  در 

به  ها  پوسته  از  تعداد  است.  داده  انجام  مرتبط  نهادهای  فنی 

و  ثابت  بــزرگ  اسکرنهای  شامل  فنی،  کنرتول  عرصی  تسهیالت 

متحرک، مجهز شده اند.

قابلیت  ازبکستان  در  قانون  انفاذ  نهادهای  گذشته،  سال  طی 

تحلیل معلومات و ظرفیت تخنیکی الزم برای مبارزه با قاچاق مواد 

سازماندهی  تبادل،  میکانیزم  بهبود  برای  داده اند.  ارتقاع  را  مخدر 

اساس  بر  را  انفرادی  دیتابیس  ازبکستان یک  پروسس معلومات،  و 

تحلیل نرمافزاری پیرشفته، IBM i2، که از طریق پروژہ های همکاری 

بین املللی ارائه شد، ایجاد کرده است. این برنامه در دیپارمتنت های 

شکل  و  است  شده  نصب  ازبکستان  قانون  انفاذ  نهادهای  تحلیلی 

ساده شده از دیتابیس ایجاد شده است.

»مرکز ملی کنرتول مواد مخدر« از طریق سیستم های کمپیوتری 

آموزش های را درباره روش های تحلیل معلومات عملیاتی به کارکنان 

دیپارمتنت های تحلیلی وزارت داخله، رسویس امنیت ملی، رسویس 

لوی  دفرت  و  گمرکات  ایالتی  کمیته  ملی،  امنیت  رسویس  رسحدی 

څارنوال ارائه کرده است. در حال حارض، سیستم ملی دیتابیس بین 

اتحادیه  کشورهای  در  قانون  تنفیذ  سیستم های  )مشابه  سازمانی 

اروپا( در حال شکل گرفنت است.

سوء
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اسوشیتد پرس

جلوگیری از اعتیاد
تحلیل وضعیت مواد مخدر در 2014 نشان دهنده رشد مداوم شاخص های رسایت 

تعداد  است،  یافته  کاهش  مواد  استفاده  ابتدایی سوء  شیوع  میزان  است.  کلیدی 

معتادین ثبت شده برای نظارت در کلنیک 8.4 فیصد کاهش یافته است و معتادین 

و  است  یافته  کاهش  فیصد   25 مواد مخدر،  تزریقی، خطرناک ترین روش مرصف 

فقط 34.8 فیصد معتادین ثبت شده را تشکیل می دهند.

با در نظر گرفنت هدف اصلی کاهش تقاضای مواد مخدر و دیگر مواد تحریک 

فعالیت های  به  توجه  بیشرتین  مخدر،  مواد  مرصف  خطر  کاهش  برای  روحی 

با  مکاتب  معاونین  برای  منطقوی  ورکشاپ های  است.  شده  معطوف  جلوگیری 

موضوعات معنوی و آموزشی برگذار شد تا موثریت آموزش مبارزه با مواد مخدر 

افزایش یابد. غفلت، اشتباه، شیوع اعتیاد به مواد مخدر و HIV موضوعات بودند 

که به طور گسرتده در این سیمینارها مورد بحث قرار گرفتند. 

مرکز  همکاری  با  عامه  معارف  وزارت  روش شناسایی،  راهنایی  ارائه  برای 

اطالع رسانی جمهوری و پوهنتون اسالمی تاشکند، کورس های آموزشی را برای 325

معالجوی  کلنیک های  دادند.  ترتیب  اخالقی  و  معنوی  آموزش  متخصصین  از  تن 

اعتیاد جمهوری 183 ورکشاپ را در زمینه جلوگیری و شناسایی زودهنگام اعتیاد به 

مواد تحریک روحی در بین کودکان و نوجوانان، برای معلمین برگذار کرد.

-10.8 کودک   482,100 از  بیش  شامل  ورزش  به  مربوط  و  محلی  بخش های 

فیصد از همه شاگردان- در فعالیت های تفریحی مکاتب متوسطه گنجانیده شد. 

میلیون   1.6 از  بیش  زنده گی سامل، 6,500 بخش ورزشی شامل  ترویج سبک  برای 

یا مدارس فعالیت می کنند. تعداد مجموعی اطفال  نوجوان در مکاتب و محالت 

دخیل فعالیت های ورزشی 12.3 فیصد افزایش یافته است.

وزارت ها، دپارمتان ها و سازمان های عامه کیفیت فعالیت های جلوگیری اساسی 

از سوء استفاده مواد را در میان طبقات مختلف جمعیتی، مخصوصاً جوانان، بررسی 

کردند. متخصصین صحی بیش از 10,000 جلسه سخرنانی و سیمینار برگذار کردند 

و 632 بار در مطبوعات حضور یافتند در حالی که موسسات معالجوی اعتیاد از 

ملی  کمپاین  پرداختند.  زمینه  این  در  ارائه مشوره  به  طریق خطوط شبانه روزی 

از  منطقوی  ادارات  با حایت  مخدر«  مواد  استفاده  سوء  با  مبارزه  جهانی  »روز 

چندین رویداد شامل سازمان های دولتی و جامعه مدنی، از جمله آتش زدن مواد 

ضبط شده به وسیله نهادهای انفاذ قانون، شکل گرفت.

افزایش ظرفیت معالجوی اعتیاد
در سال 2014، در شهر فرغانه، یک مرکز جدید به کلنیک منطقوی معالجه اعتیاد، 

برای سال  یافت.  اختصاص  عادی،  معاینه  بخش  واحدهای ساختانی  شامل همه 

کلنیک های  ساخنت  و  است.  شده  پالن  بسرتی  کلنیک  ساختان  کردن  بنا   2015

ناووی در پروگرام رسمایه گذاری 2016-2015 اعتیاد در بخارا و  منطقوی معالجه 

گنجانیده شده است.

برای ارائه خدمات فوری معالجه در کلنیک های منطقوی معالجه اعتیاد در بخارا، 

قشقه دریا، مننگان و سمرقند، اطاق های جدید مراقبت های خاص ساخته شد و از 

طریق پروژ اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC( ،GLO/J71( برای 

معالجه اعتیاد و عواقب صحی آن به تسهیالت طبی مجهز شد. همچنین، در چوکات 

این پروژہ، دوای نالوکسون و مطالب راهنای تشخیص بین متخصصین معالجه اعتیاد 

در کلنیک های اعتیاد در سطح کشور توزیع و منترش شد.    

همکاری بین المللی
بین املللی  برنامه های  اجرای  تضمین  برای  اقدامات  سلسله  یک   ،2014 سال  در 

حضور منصب دار سرویس امنیت ملی ازبکستان در مراسم 
سوزاندن مواد مخدر در یک کارخانه در تاشکند، 2015.

همکاری بین املللی 
کلید موفقیت مبارزه 
با مشکالت بین املللی 

چون قاچاق مواد خمدر 
است...ازبکستان به 

کمک شرکای خود برای 
پاکسازی منطقه از مواد 

خمدر سعی می کند.

دیگر جرایم مرتبط
 با مواد خمدر
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ازبکستان در چوکات قانون همکاری دوجانبه و چندجانبه در زمینه کنرتول مواد 

مخدر صورت گرفت. هیات مناینده ازبکستان از 3 تا 15 می از ایاالت متحده بازدید 

کرد. این هیات با میشله لئونهارت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحد 

با قاچاق مواد مخدر  دیدار کرد و به بررسی مشکالت همکاری در زمینه مبارزه 

بین   2001 دوجانبه  قرارداد  کاری  اجراییوی چوکات  اصالحات  از  تعداد  پرداخت. 

ازبکستان و ایاالت متحده به امضا رسید.

مواد  با  مبارزه  زمینه  در  روسیه  و  ازبکستان  موثریت همکاری  افزایش  برای 

مخدر، وزارت امور داخله ازبکستان و رسویس فدرال کنرتول مواد فدراسیون روسیه 

در دسمرب 2014 یک پروتکل را در زمینه تبادل نتایج تحقیقات درباره مواد مخدر 

و مواد تحریک روانی کشف شده از قاچاق امضا کردند.

 )SCO( تطبیق قرارداد 2004 بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

برای همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد محرک روانی و مشتقات 

SCO آنها تضمین شد و هیات از ازبکستان در جون 2014 با روسای نهادهای عضو

که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت می کنند، دیدار کرد. 

 )NIACDC( مناینده گان مرکز ملی اطالع رسانی و تحلیل کنرتول مواد مخدر

در جلسه شورای هاهنگ کننده گان ملی مرکز اطالع رسانی و همکاری منطقوی 

قاچاق مواد مخدر، مواد محرک  با  مبارزه  با موضوع   )CARICC( آسیای مرکزی

روانی و مشتقات آنها رشکت کردند. تصمیم برای ایجاد CARICC در آخرین جلسه 

شورا در آملاتا قزاقستان در دسمرب 2014 تصویب شد.

اروپا  امنیت و همکاری  و سازمان   UNODC بین املللی پروژہ های  از  تعداد 

)OSCE(، با هدف ارتقاع ظرفیت مادی-فنی و برشی وزارت ها و ادارات ازبکستان 

کاری  چوکات  در  ورکشاپ های  و  سیمینارها  آموزشی،  کورس های  شدند.  تطبیق 

پروژہ ها جهت ارتقاع مهارت های مسئولین ذیربط برگذار شدند. در سال 2014، 

مواد  قاچاق  با  مبارزه  و سیمینارهای  آموزشی  کورس های  در  کارکنان  از  تن   146

مخدر و جلوگیری از/معالجه اعتیاد رشکت کردند.

نیز  و  خارجی،  کشورهای  از  مناینده گان  حضور  با   NIACDC در  جلسات 

برگذار  اروپا(  کمیسیون  و   UNDOC ،OSCE( بین املللی  سازمان های  کارکنان 

شد که در جریان آنها پیشنهادات و اولویت های مربوط به مبارزه با قاچاق مواد 

مخدر مطرح شدند.

نتیجه گیری
ازبکستان برای مبارزه با آفت سوء استفاده مواد یک رویکرد چند-بُعدی در پیش 

مواد  قاچاق  با  مبارزه  خاص  فعالیت های  ازبک  مسئولین  نخست،  است.  گرفته 

مخدر را شدت بخشیده اند. نتیجه این اقدام قابل مشاهده است زیرا آمار تخلفات 

مربوط به مواد مخدر در سال 2014 کاهش یافته است. معالجه اعتیاد دومین ابزار 

ازبکستان برای مقابله با سوء استفاده مواد مخدر است. این کشور رسمایه گذاری 

و  تسهیالت  از  استفاده  و  اعتیاد  معالجه  جدید  مراکز  راه انــدازی  برای  هنگفت 

روش های طبی انجام داده است که بیشرت این کارها با همکاری رشکای بین املللی 

انجام شده است. نتایج شوق آور بودند زیرا تعداد معتادین ثبت شده نسبت به 

سال 2006 حدود 30 فیصد کاهش داشته است.

رسانجام، همکاری بین املللی کلید موفقیت مبارزه با مشکالت بین املللی چون 

قاچاق مواد مخدر است. ازبکستان در زمینه تبادل معلومات، ایجاد سرتاتیژی های 

با  مبارزه  زمینه  در  مشرتک  آموزشی  کورس های  کردن  برگذار  و  مشرتک  مساعی 

فدراسیون  و  اروپا  کمیسیون   ،UNODC ،OSCE ،SCO با  مخدر  مواد  قاچاق 

روسیه همکاری داشته است. ازبکستان به کمک رشکای خود برای پاکسازی منطقه 

F  .از مواد مخدر سعی می کند
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اتحاد 
برای صلح

همکاری تطبیقات منطقه یی متمرکز بر 
عملیات حفظ صلح چندملیتی

کارکنان یونیپاث

تصاویر از بریدمل نایجل سندریج/قوای هوایی ایاالت متحده 

اتحاد 
برای صلح

همکاری تطبیقات منطقه یی متمرکز بر 
عملیات حفظ صلح چندملیتی

یونیپاثکارکنان یونیپاثکارکنان یونیپاث

تصاویر از بریدمل نایجل سندریج/قوای هوایی ایاالت متحده 

تصاویر یونیپاث
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دگروال نورالدین 
ساتوروف از 

تاجکستان (طرف 
راست) در حال تبادله 
معلومات از نیروهای 

چندملیتی در جریان 
تطبیقات همکاری 

منطقه یی 2015.

ملت از قبل شکننده با یک مجموعه از تهدیدات 

امنیتی مواجه شده است: خصومت های قومی 

اختطاف،  شبه نظامی،  شورشی  گروپ های  خشونت  قبیله یی،  و 

ساحات نامعلوم ماین ها و درگیری مسلحانه در امتداد رسحدات که 

تا حد زیاد تعریف نشده است. سازمان ملل متحد با احساس خطر 

مبنی بر اینکه بیثباتی می تواند منطقه را دربر بگیرد، یک ائتالف 

چندملیتی را به عنوان نیروی حافظ صلح اعزام می کند.

تطبیقات نظامی  پیش منظر یک  این سناریوی خیالی منحیث 

این  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  واقعی  منطقه یی  همکاری 

تطبیقات مرکز سوق و اداره که در سپتمرب 2015 در شهر دوشنبه 

تاجکستان،  از  مناینده   200 از  بیش  شد،  برگذار  تاجکستان  در 

پاکستان، مغولستان و ایاالت متحده را گرد هم آورد. 

پیام  یک  در  تاجکستان  دفاع  وزیر  میرزا،  شیرعلی  جرنال 

سابقه  یک  مترین  "این  کرد:  اعالم  تطبیقات  رشکت کننده گان  به 

موجب  و  داشته  مؤثر  آموزش  تسهیل  زمینه  در  را  زیاد  موفقیت 

بهبود هاهنگی و توسعه نظامی جهانی شده است". 

برای  کشورها  توانایی  بهبود  منطقه یی  همکاری های  هدف 

به  توامنندی ها  تقویت  و  بحران ها  مقابل  در  دادن  نشان  واکنش 

و  روابط  ایجاد  به  همچنین  است.  ثبات  عملیات  انجام  منظور 

با  هاهنگی  افزایش  و  رشکت کننده  کشورهای  میان  همکاری 

سازمانهای مدنی و بین املللی کمک می کند.

ارشد  پالن گذار  ویلیامز،  رجینالد  متحده  ایاالت  اردو  دگرمن 

تطبیقات گفت: "هر تطبیقات تقریباً برای یک سال پالن گذاری نیاز 

دارد، و تیم پالن گذاری امسال نه فقط شامل کشورهای حارض بود 

بلکه شامل افغانستان نیز می شد." عالوه بر این، قوماندانی فرقه 

پنجاه و یکم گارد ملی اردو ماساچوست از ایاالت متحده در پالن و 

اجرای این رویداد کمک کرد. 

سرت  متحرک  نیروهای  معاون  ساتوروف،  نورالدین  دگــروال 

درستیز قوای مسلح تاجکستان ، منحیث قوماندان لوای چندملیتی 

در سناریوی تطبیقات خدمت کرد. 

دگروال ساتوروف گفت: "همکاری منطقه یی یک مترین است 

که طی آن می توانیم تجارب خود را به اشرتاک بگذاریم و از تجارب 

دیگران درس بگیریم تا همه بتوانیم از این دانش بهره مند شویم. 

نیروهای  می توانیم  زیرا  است،  مهم  بسیار  ما  برای  مسئله  این 

در رسارس  دیگر  نیروهای  با  و  داده  انکشاف  را  حافظ صلح خود 

جهان همکاری کنیم."

را  نیروهای چندملیتی  ساتوروف رهربی  دگروال  که  هانطور 

در حل بحران های متوالی هدایت میکرد به فواید در اختیار داشنت 

او گفت: "معموالً در کشور  بین املللی اشاره منود.  تخصص فراوان 

که چنین یک اتفاق رخ دهد، به تنهایی قادر به انجام آن نیستند، 

منطقی است که با پاکستان، مغولستان و ایالت متحده برای کمک 

در آماده شدن جهت چنین موارد همکاری کنیم."

همکاری منطقه یی از سال 2001 تاکنون برگذار شده و به صورت 

دورانی در مکان های مختلف صورت گرفته است. تطبیقات 2014 

در ایاالت متحده برگذار شد و شامل رشکت کننده گان از افغانستان، 

قزاقستان، مغولستان، پاکستان و تاجکستان بود. 

ایاالت متحده ریک متسون، آمر تعلیم و  جرنال قوای هوایی 

تربیه و تطبیقات در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده گفت: "این 

امروزه  که  و حفظ صلح  امنیتی  فراوان  به مسائل  توجه  با  مترین 

جهان با آنها مواجه است بسیار رضورت دارد. بیثباتی باعث شده 

دنبال  به  داخلی  شده گان  بیجا  و  مهاجرین  از  نفر  هزاران  است 

رسپناه باشند که خود این مسئله می تواند باعث بیثباتی بیشرت در 

حین جستجو به دنبال یافنت خانه جدید باشد. حصول اطمینان از 

به  مناسب  شکل  به یک  تا  باشند  دیده  آموزش  ما  نیروهای  اینکه 

ارائه کمک پرداخته و منحیث یک نیروی حافظ صلح تشکیل شوند 

موجب محافظت همه افراد در طی این حوادث نامشخص می گردد 

و ما افتخار این را داشتیم که در تاجکستان به آموزش بپردازیم."

جرنال متسون همچنین در مورد اهمیت داشنت رشکایی مانند 

پاکستان و مغولستان صحبت کرد - زیرا هر کدام تجربه گسرتده 

در انجام عملیات حفظ صلح داشته اند. پاکستان برای مدت چند 

ملل  سازمان  صلح  حفظ  مأموریت های  در  فراوان  فعالیت  دهه، 

متحد داشته و اکرثاً منحیث یک کشور با باالترین نیروهای نظامی 

بار  اولین  برای  پاکستان  می شود.  تلقی  مأموریت های  چنین  در 

نیروهای خود را در سال 1960 به کانگو فرستاد و اکنون بیش از نیم 

قرن است که برای خامته دادن به درگیری ها نیرو ارسال کرده است. 

این  خود،  کشور  هیئت  رئیس  الحق،  علی  پاکستانی  جرنال 

تطبیقات را به خاطر کمک به بهبود هاهنگی چندملیتی قبل از 

یک
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دگروال نورالدین ساتوروف 
از تاجکستان

همکاری  "تطبیقات  گفت:  او  ستود.  بحران  وقوع 

رشکت کننده گان  که  است  جایگاه  و  صحنه  منطقه یی 

کشورهای مختلف در داخل و خارج از منطقه میتوانند 

با هم منحیث یک مجموعه نیروهای چندملیتی سازمان 

ملل متحد همکاری کنند و میتوانید برای هرگونه وظایف 

کرده  پالن گذاری  متحد  ملل  سازمان  الزامات  طبق  آتی 

و آماده شوند." 

قوای مسلح مغولستان نیز در صحنه جهانی به عنوان 

مختلف  عملیات  از  حایت  بــرای  توامنند  نیروی  یک 

رئیس  باتسوری،  اردنبات  دگروال  شناخته شدهاند.  صلح 

مسلح  قوای  سرتدرستیز  صلح  از  حایت  عملیات  بخش 

مغولستان، مناینده هیئت مغولستان در تطبیقات بود. 

دگروال باتسوری گفت: "بسیاری از رشکت کننده گان 

ملل  سازمان  مأموریت های  در  مغولستان  مسلح  قوای 

غربی،  صحرای  کانگو،  مانند  جهان،  رسارس  در  متحد 

در  همچنین  و  جنوبی،  سودان  سودان،  چاد،  سیرالئون، 

افغانستان و کوسوو خدمت  ائتالف در عراق،  مأموریت 

رشیک  را  صلحخود  حفظ  تجارب  تنها  نه  ما  کرده اند. 

میسازیم، بلکه می خواهیم از تجارب کشورهای مختلف 

درس بگیریم، و رهربی نظامی، صداقت، اعتاد و دوستی 

را در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی ایجاد کنیم." 

در  همچنین  منطقه یی  همکاری  رشکت کننده گان 

که  کردند  رشکت  صلح  از  حایت  عملیات  سمینار  یک 

سی.  جورج  اروپا  امنیتی  مطالعات  مرکز  را  آن  برگذاری 

توسط جرنال  و شامل سخرنانی  داشت  به عهده  مارشال 

سوابق  و  تجارب  بر  که  بود  باتسوری  دگــروال  و  الحق 

حفظ  مأموریت های  زمینه  در  خود  کشورهای  گسرتده 

صلح تأکید کردند. 

دگروال ساتوروف توضیح داد که آموخنت از تخصص 

این  زیرا  است،  مهم  تاجکستان  نیروهای  برای  دیگران 

قوای مادون در جلسه معارفه به قوای 
مغولستان، پاکستان،تاجکستان و ایاالت 
متحده  در حین تمرینات، معرفی میشوند.
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"امروز 
هیچ کس 

از حمالت 
تروریستی 

در امان 
نیست."

- دگروال نورالدین
   ساتوروف از تاجکستان

باال، تورن جنرال ریک متسون، دور 
سمت راست، با سربازان در حین 

عملیات اشتراک منطقوی 2015 در 
تاجکستان مالقات میکند.

 قوایی از تاجکستان در تمرینات 
اشتراک میکنند.

سربازان تاجکستان در جریان همکاری 
منطقه یی 2015 با هم همکاری می کنند.

کشور خود را آماده استقرار یک واحد حافظ صلح تحت هدایت 

سازمان ملل متحد می کند. در سال 2011، تاجکستان یک کندک 

حفظ صلح را تشکیل داد و این نیروها به تعلیم و تربیه و رشکت 

در تطبیقات از قبیل همکاری منطقه یی، عقاب صحرا و مأموریت 

کمک  نیروها  این  به  کارها  این  از  همه  می دهند.  ادامه  خان 

می کند خود را برای مقابله با تهدیدات امنیتی آماده کنند. دگروال 

ساتوروف گفت: " امروز هیچ کس از حمالت تروریستی در امان 

نیست. این مشکالت در همه جا است و کشورها باید این نکته 

را در نظر بگیرند."

اگرچه مترکز تطبیقات بر حفظ صلح بود، مبارزه با تروریزم 

نیز نقش مهم در تشکیل تطبیقات امنیت رسحدی و سناریوهای 

نیازمند تشخیص و ضبط سالحهای کشتار جمعی ایفا کرد. رسبازان 

همچنین ملزم به انجام هاهنگیهای نظامی و غیرنظامی شدند. 

جرنال متسون گفت: "مسلکی بودن این نیروها تجربه همه 

رشکت کننده گان را تا حد زیاد ارتقاع داد." 

طارق  و  تاجکستان  در  متحده  ایاالت  سفیر  الیوت،  سوزان 

اقبال سومرو، سفیر پاکستان در تاجکستان همراه با مقامات از 

تنها  "این  او گفت:  از تطبیقات دیدن کردند.  دیگر سفارتخانهها 

و  تاجکستان  بین  عالی  همکاری های  فراوان  منونههای  از  یکی 

به خاطر  تاجکستان  دفاع  وزارت  از  سفیر  است."  متحده  ایاالت 

در  به خاطر  رشکت کننده گان  متام  از  و  تطبیقات  انجام  اجازه 

ثبات  و  صلح  تقویت  هدف  با  خود  تخصص  دادن  قرار  اختیار 

جهانی تشکر کرد. 

قوماندانان تاجک نیز قدردانی خود را از حایت بین املللی 

از تطبیقات یادآور شدند. دگروال ساتوروف گفت: "می خواهم از 

همه کسان که زمان و تالش زیاد را برای پالن گذاری این تطبیقات 

کنم.  تشکر  فرستادند  را  خود  پرسونل  که  کسان  و  کردند  رصف 

تطبیقات  این  در  برای رشکت  تنش،  از  پر  زمانی  فاصله  این  در 

وقت رصف کردند. می خواهم برای متام رشکت کننده گان صحت، 

F  ".موفقیت و صلح آرزو کنم
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شرح حال رهبری ارشد

جرنال عارف الزبن مایل است یک احساس را که به عالیجناب شاه اردن، عبداله بن حسین 

دوم نسب داده می شود، ابراز کند: تروریستان با ایجاد شبکه ها به ترویج قتل و خشونت 

در دنیا پرداخته اند ولی رسبازان قوای عملیات های خاص که برای مقابله با تروریستان آموزش خاص دیده اند، اکرثاً 

دچار فقدان اصل اتحاد متناظر هستند.

»ما باید بدانیم که مفهوم به نام تروریزم بین املللی وجود دارد ولی ما به عنوان جزوتام های عملیات های خاص 

در رسارس دنیا تا کنون به همکاری بین املللی نرسیده ایم. جنایتکاران همیشه با هم همکاری و هاهنگی دارند. ولی 

افراد خوب با یکدیگر همکاری منی کنند«. این ها گفته های ملک عبداله است.  

»فلسفه ما در اردن به اشرتاک گذاشنت همه داشته ها با برادران و دوستان در منطقه رشق میانه و فراتر از آن 

است. در پایان روز، اگر همکاران ما قوی باشند، ما نیز قوی خواهیم بود«.

جرنال جرنال الزبن در دوره فعالیت خود الگوی پیروی از این فلسفه بوده است. 

او از دهه 80 میالدی و پس از فراغت از آکادمی نظامی سلطنتی اردن، درگیر مبارزه با تروریزم بوده است. در 

سابقه فعالیت او قوماندانی کندک ممتاز 71 ضد تروریزم دیده می شود. الزبن که به چندین زبان مسلط است، با 

افتخار در چوکات قوای بین املللی همکار امنیتی در افغانستان خدمت کرده است و با ترویج نظر اسالم درباره مبارزه 

با تروریزم و محبت خود را در قلب و ذهن مردم افغانستان جای داده است. 

قوماندانی  مدال  مکراون  ویلیام  متحده،  ایاالت  بحری  قوای  ادمیرال  الزبن،  جرنال  ارزنده  خدمات  دلیل  به 

عملیات های خاص ایاالت متحده را به او اهدا کرد.

تعلیمی  مرکز  رتبه  بلند  اجراییوی  آمر  و  نظامی  قوماندان  منحیث  او  فعالیت  از  ناشی  بیشرت  او  امروز  شهرت 

عملیات های خاص ملک عبداله دوم )KASOTC( است که در آنجا در یک کمپ نظامی جا گرفته در معدن سنگ 

قدیمی در خارج از عان به کار تعلیم و تربیه قوا از رسارس دنیا مشغول است.

این مرکز تعلیمی، هدف و ابزار الزم برای ارتقاع مهارت های رسبازان عملیات های خاص و دیگر رسبازان را فراهم 

می کند. از جمله امکانات این مرکز می توان به بدنه طیاره مسافربری ایربس A300 برای مترین نجات گروگان و قریه 

ترکیب عمل
و آیدیولوژی 

کارکنان یونیپاث

برید برید جرنال 

اردنی جرنال 

عارف الزبن 

سابقه سی ساله 

در زمینه مبارزه 

با تروریزم دارد
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67 ساختانی برای شبیه سازی حمالت کاندویی در ساحات 

مسکونی اشاره کرد. مسابقه ساالنه مبارزین KASOTC که 

در فصل بهار و قبل از فرا رسیدن دوره گرمی برگذار می شود، 

قوای نخبه را از رسارس جهان گرد هم میآورد. 

جرنال اظهار داشت: »این مرکز یکی از مهمرتین مراکز 

تعلیمی در دنیا است ولی رسویس امنیتی اردن می تواند از 

خدمات تعلیمی این مرکز برای ارتقاع ظرفیت خود استفاده 

کند«. »ما همچنین پذیرای قوای بین املللی از متام کشورهای 

عربی و نیز اروپا، امریکا، آسیا و افریقا هستیم«.

امنیت  دروس  الزبن،  جــرنال  طــرف  از  شــده  ترویج 

می سازد.  مکمل  را  اردو  تهاجم  سنتی  آموزش  آیدیولوژیک 

مرکز این مباحث آیدیولوژیکی ، »پیام عان« است که ملک 

عبدالله ثانی در سال 2004 با هدف مقابله با تخریب چهره 

اسالم به دست تروریستان خود-پرست اجرا شد.

قریه  به  قریه  افغانستان  در  خدمت  دوره  در  الزبن 

می کردند،  تبلیغ  را  اسالم  دوستی  و  صلح  پیام  که  مردم  با 

میدان های  در  او  قوای  که  را  چیز  آن  می کرد.  همکاری 

 KASOTC در  اکنون  آموختند،  افغانستان  آیدیولوژیک 

تدریس می شود.  

جرنال در مصاحبه با یک خربنگار امریکایی در اوایل سال 

2015 اظهار کرد: »برای مقابله با آیدیولوژیک به آیدیولوژیک 

رضورت دارید«. او گفت: »وقتی درباره موضوعات غیرمحرک 

صحبت می کنیم، منظور ما گفتار، آیدیولوژیک و روش مقابله 

با آیدیولوژیک است«. »این یک مجموعه است«.

پیرشفت جرنال در زمینه مبارزه با تروریزم او را در دسمرب 

2014 به کنفرانس FIKR 13 در مراکش کشاند. او خواستار 

ایجاد سرتاتیژی منطقوی عرب برای مقابله با تروریزم شد و 

 2005 سال  تروریستی  حمله  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به 

در مرکز شهر امان که جان 63 شهروند بی گناه را گرفت در 

هرات افغانستان پالن گذاری شده بود.

سطح  »در  کرد:  اعالم  منطقوی  امنیت  رهــربان  به  او 

امنیتی، ما باید یک قوه عربی را ایجاد کنیم که توانایی مقابله 

با چالش های گوناگون منطقه ما را با قابلیت های معادل قوای 

حافظ صلح مسئول تامین امنیت عاج افریقا داشته باشد«. 

به گفته جرنال، مثالً در سوریه، داعش از مخروبه شکنجه 

بیرون آمد و با توضیحات روانی، اجتاعی و آیدیولوژیک به 

پرداخت.  آسیب پذیر  اذهان  برای  خشن  افراطگرایی  توجیه 

رشد  برای  مساعد  زمینه  چنین  اردن  در  که  کرد  اظهار  او 

داعش وجود ندارد و مردم اردن در راه مبارزه با تروریزم از 

اردو حایت می کنند.

با  اردن  هاشمی  سلطنت  که  گفت  »می توان  افزود:  او 

ثبات  امنیت و  افراد است که  با  امکانات آماده مبارزه  متام 

این سلطنت را تهدید می کنند. اردن و جامعه آن یک تکیه 

گاه محکم برای ائتالف بین املللی ضد تروریزم است«. »ما یک 

عضو از جامعه بین املللی متمدن هستیم. وظیفه مذهبی و 

اخالقی ایجاب می کند که این قاتلین را، مخصوصاً زمان که 

برای تحریف پیام مدارا و حوصله اسالم و توجیه جنایات خود 

سعی می کنند، مخاطب قرار دهیم«.

برید جنرال 
الزبن برای 

انتشار پیام 
عدل اسالم وارد 

یک قریه در 
افغانستان شد.

دن
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استحکام امنیت در نقاط رسحدی از اقدامات رضوری برای مبارزه با مجرمین 

و  ازبکستان  مانند  کشورهای  است.  ملی  امنیت  تهدیدکننده  تروریستان  و 

تربیه  و  تعلیم  به  پیوسته  باید  و  اند  کرده  درک  را  تهدید  این  ترکمنستان 

مسئولین رسحدی و گمرکی بپردازند. 

مثالً، در ماه می 2015، مامورین حفاظت گمرکات و رسحدات در کورس 

کورس  این  در  کردند.  رشکت  تاشکند  در  خطر  مدیریت  آموزش  روزه  پنج 

ایاالت  از رسحدات  و حفاظت  گمرکات  اداره  استفاده  بررسی چگونگی  به 

متحده از آموزش مدیریت خطر برای اجرای عملیات جلوگیری بدون مختل 

شدن پروسه تصفیه گمرکی در ایاالت متحده پرداخته شد. موضوع ممنوعیت 

انتقال سالح کشتار جمعی نیز در این کورس بررسی شد.

پیوسته رسحدات خود  نیز  ازبکستان، مسئولین ترکمنستانی  در جنوب 

را با تعلیم و تربیه متواتر تقویت می کنند. در ماه اپریل، مامورین رسویس 

همکاری  و  امنیت  "سازمان  کورس  در  ترکمنستان  رسحدات  حفظ  دولتی 

اروپا" )OSCE( با موضوع مدیریت رسحد و ارزیابی تهدید رشکت کردند. 

این کورس آموزشی برای کمک رسانی به مامورین حفظ رسحدات در زمینه 

جمعآوری معلومات و اجرای عملیات نظارت 

بعدی  مرحله  است.  شده  طراحی  تاالشی  و 

کورس "تربیه مربی" خواهد بود.

در   OSCE مرکز  مسئول  ویلر،  ریچارد 

آموزشی  کورس  "این  کرد:  اظهار  عشق آباد 

در  ما  همکاران  با  مشرتک  مساعی  ــه  ادام

ترکمنستان برای ارتقاع مهارت های تخصصی و 

عملی نظامیان ترکمن، فعال در حوزه تضمین 

امنیت رسحدات ملی، است". "این کورس یک گام در جهت انکشاف همکاری 

در این حوزه مهم است که عالقه و تعامل دوجانبه را میخواهد. ما مطمنئ 

به رسویس دولتی حفظ  فنی و دیگر کمک ها  ارائه کمک های  که  هستیم 

امنیت  حفظ  مشرتک  هدف  به  دستیابی  زمینه ساز  ترکمنستان  رسحدات 

منطقوی در آسیای مرکزی و فراتر از آن است".

ماورای منطقه

اشتراک قوای سرحدی 
ترکمنستان در تمرین 

نقشه خوانی در کورس 
مدیریت سرحد و 

ارزیابی تهدید در یک 
پوسته تاالشی در 
سرحد افغانستان.

OSCE

کارکنان یونیپاث

مترکز مقامات آسیای مرکزی بر امنیت سرحدات

منابع: سفارت ایاالت متحده در تاشکند، ازبکستان؛ خربگزاری Trend، سازمان 

امنیت و همکاری اروپا
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سال 2015 یک گروپ از مفتیان بین املللی و علاء 

گردهایی  چهاردهمین  در  رشکت  بــرای  اسالمی 

"انکشاف علوم حقوق" با عنوان "فقه عرص: فقه و 

این محفل  برگذارکننده  تجدید مذهبی" در عان حارض شدند. 

وزارت اوقاف و امور مذهبی عان بود.

احمد  شیخ  ــان،  ع امیرنشین  اعظم  مفتی  عالیجناب 

اسالم  بهرت  معرفی  برای  آموزش  کیفیت  ارتقاع  الخلیلی خواستار 

در بین مردم شد.

 �e Times of Oman در یک بخش از اظهارات او که در

منترش شد، چنین آمده است: "علا چاره حل مشکالت ناشی از 

انکشاف زنده گی برشی است". مفتی از علا خواست که "مرهم 

شفابخش مشکالت ملت باشند".

یکی از سخرنانان این گردهایی عالیجناب شیخ داکرت شوقی 

ابراهیم عالم، مفتی مرص بود. او در یکی از سخرنانی های خود 

اظهار کرد: "ما در عرص حارض با مشکالت متعدد روبرو هستیم 

و امیدوار هستیم که فقها ما در این گردهایی با تحقیق درباره 

این مشکالت طبق رشیعت اسالم به نتایج سودمند دست یابند".

مردم  افراطگرا  سازمان های  که  است  آن  چالش ها  از  یکی 

از  احمد  محی الدین  داکرت  کرده اند.  بدبین  اسالم  به  نسبت  را 

وسیله  به  اسالم  شدن  "بدنام  کرد:  بیان  مرص  االزهر  پوهنتون 

سازمان های تروریستی که آرمان خود را انتخاب و توجیه می کنند 

مشکل  با  را  اسالم  دنیای  منی شناسند،  رسمیت  به  را  تنوع  ولی 

روبرو کرده است". 
قوای گارد امیر کویت تمرین پاکسازی 

اطاق را در می 2015 در کورس آموزشی با 
همتایان امریکایی برگذار می کنند.

ماه می 2015 در مترینات عملیات های ساحات  امیر کویت در  گارد  قوای 
مسکونی با قوای امریکایی اشرتاک کردند. قوای گارد معادل رسویس مخفی ایاالت 

متحده است که ماموریت اصلی آن محافظت از امیر کویت است.

تورن جال العبیدی، قوماندان تیم تکتیکی گارد، گفت: "محافظت از رهربان ملی 

برای ما افتخار است". 

با این کشور  استقرار رسبازان امریکایی در کویت در چوکات همکاری دفاعی 

مهم خلیج فارس صورت گرفته است. قوای کویتی و امریکایی تکتیک ها و شیوه های 

تقویت همکاری بین جزوتام ها را مترین کردند.

العبیدی اظهار کرد: "همکاری به معنی تبادله معلومات است. شناخت روش های 

مختلف محافظت از رجال برجسته امر رضوری است".

در جریان این مترین، تیم های ترکیبی متشکل از پرسونل هر نیرو شکل گرفت 

و این تیم ها به پاکسازی اطاق ها برای افزایش قابلیت و زمینه سازی همکاری بین 

نیروها، پرداختند.

منسوب اردو ایاالت متحده، ادوارد مردیت اظهار کرد: "عملیات مشرتک زمینه 

همکاری بهرت را فراهم می کند". او افزود: "طوری که آنها خود را بهرت می سازند، ما 

نیز خود را بهرت می سازیم".

"این گردهمایی قصد 
دارد اذهان مردم را در 

این روز و عصر با اسالم 
واقعی روشن سازد".

کانفرانس مذهبی عمان برای 
معرفی اسالم واقعی

در

کارکنان یونیپاث

منابع: The Times of Oman، خربگزاری عمان

-داکرت محی الدین احمد

حضور قوای گارد 
امیر کویت در کورس 
تعلیم و تربیه مشرتک

گزارش و تصویر از طرف خردضابط GRADY JONES/اردو ایاالت متحده
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مامورین نظامی 10 کشور در ماه می 2015 به 
خالصه راپور رئیس پوهنتون ملی دفاعی در 

OSCE     .آستانه قزاقستان گوش می دهند

افرسان آسیای مرکزی طبق یک پروگرام که برای افزایش شفافیت نظامی و 

کاهش معضله های احتالی در منطقه طراحی شده است، آموزش دیدند.

یک سیمینار تربیوی منطقوی در زمینه تطبیق عملی سند ویانا 2011 

سازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE( با اقدامات اعتادسازی و ایجاد 

امنیت در می 2015 در شهر آستانه قزاقستان برگذار شد.

با همکاری  را  این رویداد چهار روزه  برنامه OSCE در آستانه  دفرت 

جمهوری  قزاقستان،  ارمنستان،  از  افرس   50 برای  قزاقستان  دفاع  وزارت 

کردند.  بــرگــذار  ترکمنستان  و  تاجکستان  مغولستان،  قرغیزستان، 

در  سند  مفاد  پیاده سازی  تضمین  چگونگی  بررسی  به  رشکت کننده گان 

آسیای مرکزی و جنوب قفقاز، نقش OSCE در تقویت امنیت منطقه و 

چالش های پیش روی آن پرداختند.

مجارستان  و  آملان  فرانسه،  بیالروس،  از  ملکی  و  نظامی  متخصصین 

همراه با منایندگان از نشست همکاری امنیتی OSCE و کانفرانس اقدامات 

ایجاد تعامل و اعتادسازی در آسیا، به تبادل نظر پرداختند.

"سند ویانا یکی از مهمرتین ابزار منحیث سیاسی-نظامی OSCE است 

و بر اساس همکاری، شفافیت، اعتادسازی و سیستم اثبات استوار است". 

این ها را تورن جرنال Askhat Ryspayev، رئیس پوهنتون ملی دفاعی، بیان 

کرد. "گرچه هدف اصلی سیمینار های ساالنه ما آموخنت حرف و کلمه سند 

ویانا است، رضوری است که رشکت کننده گان با ماهیت سند نیز آشنا شوند".

در  هجومی  هلیکوپرتدار  کاندو   36 لواء  بیس  از  رشکت کننده گان 

نزدیکی آستانه که به طور شبیه سازی شده بازدید کردند و درباره یافته های 

خود بر اساس مطالب سازگاری و تایید سند ویانا بحث کردند. سند 2011 

به  مربوط  معلومات  که  میخواهد   OSCE پذیرنده  دولت های  از  ویانا 

سند  این  بگذارند.  اشرتاک  به  را  خود  نظامی  فعالیت های  و  مسلح  قوای 

همچنین حاوی مواد درباره سازگاری و تایید، مانند انجام دادن و میزبانی 

و همکاری  ارتباطات  کاهش خطر،  نیز  و  ارزیابی،  و  معاینه  فعالیت های 

نظامی و اعالن قبلی برخی فعالیت های نظامی است.

سیمینارهای منطقوی در زمینه سند ویانا در قزاقستان از سال 2007 

به بعد با حایت "عملیات ساحوی OSCE در آستانه برگذار شده است. 

آگاهی  افزایش  برای  دفرت  این  قدیمی  مساعی  از  بخش  یک  رویداد  این 

تقویت  و  امنیت  ایجاد  و  اعتادسازی  حوزه  در   OSCE اقدامات  درباره 

امنیت منطقه است.

ایجاد شفافیت در آسیای مرکزی
سازمان امنیت و همکاری اروپا 
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رژه سربازان لوای 76 ، فرقه 16 اردوی عراق، 
در مراسم فراغت در کمپ تاجی، جون 2015.

بریدمل چارلز بیلی ایاالت متحده

 (ISF) قوای امنیتی چند-ملیتی بیش از 10,000 رسباز نیروی امنیتی عراق

را برای مبارزه با داعش آموزش داده اند.

پرسونل  از  تن  فراغت 700  با  ماه جون 2015  نقطه عطف در  این 

فرقه 16 اردو عراق شکل گرفت. این افراد در کورس آموزشی شش-هفته 

ای سطح لوا که برای آموزش، تجهیز و ایجاد مجدد توان حربی ISF برای 

مبارزه با تروریستان دیزاین شده بود، رشکت کردند. اشرتاک در این کورس 

محسوب  عراق  در  عملیاتی  رضورت های  تامین  سوی  به  مهم  گام  یک 

می شود. این گفته برید جرنال علی خالد عبداله، قوماندان لوای 76 است.

"رسبازان ما تجارب خوب از این کورس کسب کردند و با تسلیحات 

-مخصوصاً  مبارزه  یا  مقابله  برای  آماده گی  کسب  جدید  تخنیک های  و 

در داخل ساختامن- آشنا شدند. ما سرتاتیژی دشمن، مخصوصاً سرتاتیژی 

جرنال  برید  گفته  این  کردیم".  مطالعه  را  آنها  جنگی  تخنیک  و  داعش، 

بابت  از  نیوزیلندی  و  اسرتالیایی  قوای  از  میخواهم  "من  است.  عبدالله 

همه میاعی آنها برای آموزش رسبازان خود تشکر کنم. به نظر من رابطه 

خوب بین مربیون و رسبازان برقرار بود و یک نوع رابطه برادری بین آنها 

وجود داشت. منی توانم آن را در کلامت بیان کنم ولی فوق العاده بود". 

به گفته عبدالله افرسان در کنار رسبازان آموزش دیدند و این موضوع 

باعث تقویت حس اعتامد به توانایی مبارزه در چوکات یک جزوتام شد. 

استحکام  داعش،  با  مبارزه  برای  عراقی  قوای  توامنندسازی  نهایی  هدف 

رسحدات عراق و پس گرفنت مناطق اشغال شده و در نتیجه باز گرداندن 

ثبات و امنیت به منطقه است. 

عبداله اظهار کرد: "فراغت این تعداد رسباز که به جدیدترین اسلحه 

مجهز شده اند، یک نیروی عظیم در مقابل داعش ایجاد می کند". "لوا با 

تعلیم و تربیه، امکانات و سالح آماده مبارزه با دشمن است".

قوه وظایف خاص مساعی مشرتک - عملیات ذاتی رسیده گی به امور عامه

نقطه عطف در تاریخ 
فعالیت قوای امنیتی عراق
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یک پیشنهاد امارات متحده عربی درباره نقش مطبوعات در ترویج ارزش های 

صرب و مبارزه با افراط گرایی در شصت و چهارمین جلسه شورای معلوماتی وزرای 

عرب که به ریاست امارات متحده عربی در سکرتریت عمومی اتحادیه عرب در 

قاهره مرص برگذار شد، تصویب گردید.

این شورا بر اهمیت حیاتی سازمان های مطبوعاتی عرب در گسرتش فرهنگ 

صرب و مبارزه با افراطگرایی منحیث یک بخش از سرتاتیژی همه جانبه مطبوعاتی 

که از ابزارهای مطبوعاتی مروج و عرصی استفاده بهرت می کند، تاکید کرد. این 

پیشنهاد برای ترویج گفتگو و تعامل بین کشورهای اسالمی-عرب و دیگر افراد 

متدن  ــای  ارزش هـ بر  تاکید  طریق  از 

افراطگرایی  تعصب،  که  اسالمی-عرب، 

در  می کند،  محکوم  را  ــزم  ــروری ت و 

نظر گرفته شده است.

در طرح پیشنهادات امارات متحده 

جلسه  چهارمین  و  شصت  به  عربی 

آمده  قاهره  در  وزرا  معلوماتی  شورای 

پیرشفت  و  ثبات  در  که  است  عالی  ارزش های  از  یکی  حوصله  و  "صرب  است: 

جوامع برشی نقش دارد، ارزش همزیستی مساملت آمیز را رشد می دهد و از نظر 

جغرافیایی یا فرهنگی که در آن همه برای تحقق اهداف مشرتک برشی در محیط 

متنوع سازنده، و نه مخرب، تالش می کنند، به رسنوشت مشرتک مربوط می شود.

"موسسات اجتاعی، آموزشی و فرهنگی موظف به ترویج ارزش های صرب و 

مبارزه با تروریزم هستند. هر چند، فعالین مطبوعات زمینه سازان اصلی دستیابی 

به این اهداف محسوب می شوند زیرا آنها از قابلیت های گسرتده برای اطالع رسانی 

به میلیون ها نفر و گسرتش معلومات برای تاثیرگذاری بر افکار عامه از طریق 

اخبار و دیگر برنامه های تفریحی، مذهبی، فرهنگی و بازاریابی برخوردارند.

عرب  مطبوعاتی  و  فرهنگی  نخبگان  از  حایت  پیشنهادی  نسخه  این  در 

احرتام  و  پذیرش  صرب،  ارزش های  ترویج  جهت  مطبوعاتی  محتوای  تولید  برای 

غرب  در  تاثیرگذار  موسسات  و  شخصیت ها  از  همچنین  است.  شده  خواسته 

از طریق کانفرانس و تحقیقات مربوط  با جوامع عرب  خواسته شده است که 

به معرفی ارزش های متدن عرب تعامل و همکاری کنند. این پیشنهاد خواستار 

تشکیل کمپاین های بزرگ مطبوعاتی برای مقابله با نظریه افراطگرایی در جهان 

عرب و دیگر نقاط دنیا شده است.

در ضمن، در طرح پیشنهادی امارات متحده عربی به ابتکارات مانند ایجاد 

ایجاد  از حق  استفاده  نسل جوان جهت  برای  مطبوعاتی  و  فرهنگی  فرصتهای 

ارتباط و پرداخنت به فعالیت های فرهنگی است. در این طرح تاکید شده است که 

نباید مجال درج محتوای مذهبی افراطی در مطبوعات فراهم شود. 

این  به  دستیابی  برای  مطبوعات  ابتکارات  از  مجموعه  یک  طرح  این  در 

اهداف پیشنهاد شده است. از جمله می توان به کانال های الکرتونیکی تخصصی 

و عرصه های مطبوعاتی عرب با هدف ایجاد فرهنگ صرب و مبارزه با افراطگرایی 

و آیدیولوژی تروریزم اشاره کرد.

در ماه جوالی 2015، داکرت انور بن محمد قرقاش، وزیر امور خارجه امارات 

متحده عربی، و ریچارد استنگل )Richard Stengel(، معاون دیپلوماسی عامه 

وزیر امور خارجه ایاالت متحده، "مرکز صواب" را با هدف مبارزه با پیام رسانی 

اونالین، تبلیغات و جذب نیرو برای داعش راه اندازی کردند.

ایجاد  برای  اجتاعی  رسانه های  و  اونالین  ارتباطات  ابزار  از  صواب  مرکز 

چشم انداز مناسب و تقویت نظریات معتدل که تحت تاثیر افراطگرایی تضعیف 

شده است، بهره خواهد گرفت. مرکز صواب با فعالیت های اونالین با ادعاهای 

نادرست و سوء تفاهات که داعش مروج آن است مبارزه خواهد کرد و با جوامع 

ارتباط  هستند،  نیرو  جذب  مراکز  برای  مناسب  طعمه  که  اونالین  آسیب پذیر 

برقرار خواهد کرد.

اجرای کمپاین معلوماتی مبارزه با تروریستان
از سوی امارات متحده عربی

WAM - خربگزاری امارات

"صرب و حوصله یکی از ارزش های عالی است که در ثبات و پیرشفت جوامع 

برشی نقش دارد، ارزش همزیستی مساملت آمیز را رشد می دهد و از نظر 

جغرافیایی یا فرهنگی که در آن همه برای تحقق اهداف مشرتک برشی در محیط 

متنوع سازنده، و نه مخرب، تالش می کنند، به رسنوشت مشرتک مربوط می شود.
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در ماه جوالی 2015، پولیس پاکستان و مامورین مبارزه 

با تروریزم حمله تروریستی القاعده به اداره استخباراتی 

این کشور در کالشاه کاکو، نزدیک الهور، را ناکام ساختند. 

مامورین چهار تروریست را از پای در آوردند و دو 

تن دیگر را گرفتار کردند. یکی از کشته شده گان مرد بود 

که ادعا می شود از تروریستان اصلی القاعده در پاکستان 

است. این عملیات باعث فاش شدن یک دیپو سالح شد 

ها،  انداز  راکت  انتحاری،  واسکت های  تعداد  حاوی  که 

AK-47، مبب های دستی، مهات و نقشه ساختان بود. 

این عملیات یک بخش از عملیات گسرتده ضد تروریستی "رضب عذب" در 

میدان  به  تروریستی  حمله  از  پس  سال  یک  از  بیش  اندک  که  است  کشور  این 

هوایی بین املللی جناح کراچی آغاز شد. رضب عذب به معنی حمله شدید است و 

اشاره به "عذب" دارد. عذب شمشیر است که پیامرب اسالم محمد )ص( در جنگ از 

آن استفاده می کرد. طبق اعالم اردو پاکستان، بین سالهای 2014 و 2015 بیش از 

2,700 تروریست در عملیات بزرگ ضد تروریزم در شال وزیرستان کشته شده اند.

اشتراک سربازان 
پاکستانی در 

تطبیقات مقابله 
با تروریستان 

در میدان هوایی 
بین المللی مولتان 

در سال 2015.

آژانس خبری فرانسه/
تصاویر گتی

را  قوای مسلح چندین کشور  قطر"،  "قوای مسلح 
با نام دیگر  برای اجرای تطبیقات دو-جانبه به نام "عقاب 4"، 

"باز وحشی"، گرد هم آورد. این تطبیقات طی روزهای 26-10 

می 2015 برگذار شدند.

به/موفقیت  واکنش  مانند  بخش های  شامل  تطبیقات  این 

با  تروریستی  تهدیدات  با  مبارزه  و  طبیعی  گوناگون  آفات  در 

همکاری دیگر کشورها بود. رشکت کننده گان از 27 کشور گرد هم 

آمده بودند و مسئولین ادارات دولتی قطر نیز جز آنان بودند. 

این تطبیقات با یک سیمینار سرتاتیژیک برای رهربان ارشد 

پایان یافت که به موضوعات امنیت و ثبات منطقوی اختصاص 

داشت. امیر قطر، شیخ متیم بن حمد آل ثانی، و نیز صدر اعظم 

و وزیر داخله قطر، شیخ عبداله بن نارص بن خلیفه آل ثانی، نیز 

در یک بخش از این رویداد حضور یافتند. 

اداره  رئیس  که  املهندی،  احمد  جاسم  قطری  جرنال   برید 

ملی دفاع و مدیریت بحران است، اعالم کرد که همه اهداف 

این تطبیقات محقق شده است. 

بنگالدیش نزدیک به 350 پرسونل نظامی را به این تطبیقات 

آورده بود. "نقض امنیت در هر بخش از دنیا دارای تاثیر زنجیری 

جرنال  برید  جرنال  برید  گفته  این  است".  دنیا  نقاط  دیگر  بر 

عبداله الیوسف از بنگالدیش است. "هر تهدید امنیتی در رشق 

میانه بر بنگالدیش تاثیرگذار است زیرا ما مهاجرینی داریم که 

در آنجا کار می کنند".

قطر میزبان
تطبیقات
عقاب 4

کارکنان یونیپاث

The Daily Bangladesh ،منابع: خربگزاری قطر

کارکنان یونیپاث

قوای پاکستان نقشه ترور 
القاعده را خنثی کردند

منابع: خربگزاری فرانس پریس، Pakistan Today، رویرتز، اسوشیتد پرس
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یمن، طفل 5 ساله، و مادر 
24 ساله او، پناهجویان 

سوری ساکن شمال لبنان. 
یمن بر اثر بمباران منطقه 
نزدیک منزل آنها در یبرود 

سوریه در سال 2013 دچار 
سوختگی شدید شد.

UNHCR

طی یک دوره دو روزه گرم در جون 2015، گارد رسحدی قوای 
مسلح اردن 66 فرد ملکی را که در حال فرار از وطن جنگ زده خود، 

از  مجموعه  یک  وارد  تازه  افراد  این  کردند.  گرفتار  بودند،  سوریه، 

جوانان، مسنان اعم از مرد و زن و طفل بودند. قوای اردنی پس از ارائه 

کمک های اولیه پناهجویان را ثبت نام کردند تا امکان ارائه کمک های 

برشدوستانه به آنها وجود داشته باشد.

نظر به راپور دفرت کمشرنی عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد 

)UNHCR(، تا جوالی 2015، بیش از 4 میلیون پناهجوی سوری راهی 

تا از جنگ که وطن آنها را در بر گرفته  کشورهای همسایه شده اند 

است، فرار کنند. 7.6 میلیون تن از مردم سوریه نیز آواره شده اند. 

و  ــا  اروپ ــه  روان را  مــردم  از  روزافــزون  تعداد  اوضــاع  "وخامت 

رسزمینهای دور کرده است ولی اکرثیت چشمگیر در منطقه مانده اند". 

این گفته کمشرن عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترز، 

به  آنها  میزبان  جوامع  و  نداریم  را  آنها  پذیرش  توانایی  "ما  است. 

درمانده گی رسیده اند".

طی پنج سال اخیر از این جنگ، پناهجویان سوری راهی عراق، 

اردن، لبنان و ترکیه شدند. این مهاجرت در نوع خود از 1992 به بعد 

به  افغان  پناهجویان  تعداد  سال  آن  در  که  است  مهاجرت  بزرگرتین 

پناهجویان سوری کشورهای میزبان  4.6 میلیون رسید. هجوم شدید 

را با مشکل روبرو ساخته است. کمک های 

ارائه  تعهدات  مطابق  همیشه  بین املللی 

بعضی  تروریستان  و  مجرمین  و  منی شود 

از  مردم  بین  در  شدن  مخفی  با  اوقــات 

رسحدات عبور می کنند. 

رانده شدن  باعث  یمن، خشونت  در 

شده  خانه هایشان  از  مردم  از  بسیاری 

است. نظر به راپور UNHCR، تا جوالی 

2015، بیش از 1 میلیون تن از مردم این 

برش  کمک های  به  مردم  از  تن  میلیون   21 بودند.  شده  آواره  کشور 

دوستانه رضورت دارند. گروپ های انبوه از مردم آسیب پذیر در رشق 

میانه ثبات جوامع را تهدید می کند. 

به  امید  منطقه  در  بحران  گسرتش  "با   :UNHCR راپور به  نظر 

بازگشت به وطن روز به روز کمرت می شود. پناهجویان فقیرتر می شوند 

و پیامدهای منفی مانند کار کودکان، گدایی و ازدواج کودکان رو به 

گسرتش است". "رقابت برای کار، زمین، مسکن، آب و انرژی در جوامع 

جمعیت  این  مدیریت  برای  جوامع  این  توانایی  آسیب پذیر  میزبان 

روزافزون و تداوم روند کمک رسانی به آنها را کاهش داده است".

UNHCR ،منابع: خربگزاری اردن-پرتا

کارکنان یونیپاث

ملل و
پناهجویان

اهل رشق
میانه
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برید جنرال اردوی  ایاالت متحده کریستوفر بنتلی، قوماندان تعلیم و تربیه، مشوره و همکاری-
شرق، در کنار پرسونل اردوی ملی افغانستان، پولیس ملی افغانستان و پولیس سرحدی 

افغانستان در مراسم افتتاحیه شفاخانه طبی منطقه گمبیری، می 2015.

اردو ملی  اردوی 201  ماه می 2015 قول  در 

شفاخانه  افتتاحیه  جشن  میزبان  افغانستان 

کمپ  در   )GRMH( گمبیری  ســاحــوی 

تکتیکی گمبیری بود.

ملی  امنیت  و  دفــاع  قــوای  از  مقامات 

شفاخانه  موظفین   ،)ANDSF( افغانستان 

با  همراه  افغانستان  مطبوعاتی  فعالین  و 

مشاورین و قوماندانان از بخش تعلیم و تربیه، 

این  در  قوماندانی-رشق  همکاری  و  مشوره 

مراسم حضور داشتند. از جمله حضار می توان 

به تورن جرنال داکرت عبدالرزاق سیاوش، رییس 

تورن  ANA؛  افغانستان  ملی  اردوی  صحیه 

قول  قوماندان  ــری،  وزی زمــان  محمد  جــرنال 

شیرزاد،  شاه  برید جرنال گالب  و   201 اردوی 

قوماندان GRMH اشاره کرد. 

کنار  در  شده  افتتاح  جدیداً  شفاخانه 

قرارگاه قوماندانی قول اردوی 201 واقع است 

و  تخصصی  جراحی  تامین خدمات  قابلیت  و 

رشق  در   ANDSF به  را  طبی  مراقبت های 

افغانستان دارد. این شفاخانه دارای 100 بسرت، 

دو  هلیکوپرت،  نشست  میدان  عاجل،  اطاق 

خاص،  مراقبت های  بخش  دو  عملیات،  اطاق 

البراتوار، دواخانه، کلنیک معالجه دندان، مرکز 

معاینه مریضان روزمره  کلنیک  معاینه چشم، 

و مرکز والدی و نسایی است.

اهمیت  این خاطر حایز  به  این شفاخانه 

 ANDSF برای است که کدام شفاخانه دیگر 

شفاخانه  ایــن  نــدارد.  وجــود  رشق  زون  در 

از  را  آنــان  فامیل های  و   ANDSF پرسونل 

خدمات معالجوی بهره مند خواهد کرد. قبل 

از افتتاح GRMH، رسبازان و مامورین پولیس 

منطقه  در  ملکی  شفاخانه های  به  مجروح 

منتقل می شدند. 

وزیری اظهار کرد: "ما رسبازان مجروح در 

نورستان را برای معالجه به والیت کرن، سپس 

آنها  وضعیت  وخامت  صورت  در  و  ننگرهار 

به کابل می بردیم ولی اکنون این مشکل رفع 

شده است". سیاوش اعالم کرد: "این شفاخانه 

رصف برای پرسونل اردو نیست، بلکه به قوای 

خدمات  امنیتی  قوای  همه  و  پولیس  امنیت، 

ارائه خواهد کرد".

بهره  آمــاده  شفاخانه  بخش های  "همه 

فیصد   80 آن  اداری  "امــور  هستند.  بــرداری 

انجام شده است و موظفین آن ظرف یک ماه 

تکمیل خواهند شد. این شفاخانه آماده ارائه 

هر گونه خدمات جراحی است".

نظامی  شفاخانه  این  سیاوش  گفته  به 

نیز  به مردم ملکی  می تواند در رشایط خاص 

خدمات معالجوی ارائه کند. او گفت که آنها 

عملیات های  جریان  در  که  را  ملکی  مردم 

امنیتی، حوادث بزرگ ترافیکی و دیگر واقعات 

مهم جراحت بردارند، معالجه خواهند کرد.

نظامی  شفاخانه  پنج  دارای  افغانستان 

منطقه  در  یک  هر  که  است   GRMH مانند 

افتتاح  می پردازد.  خدمات  ارائه  به  مشخص 

 ANDSF برای  بزرگ  دستاورد  شفاخانه  این 

محسوب می شود. وزیری اظهار کرد: "از ایاالت 

متحده و NATO از بابت همکاری در تطبیق 

این پروژہ تشکر می کنیم".

حایت شفاخانه اردو افغانستان از نیروها
گزارش و تصویر از طرف کاپیتان  JARROD MORRIS/اردو ایاالت متحده



50

بیست و سه مامور سرحدی از 11 کشور OSCE در تطبیقات همکاری 
OSCE    .فرامرزی در دوشنبه تاجکستان شرکت کردند

رعایت معیارهای حقوق برش در جریان مبارزه با تروریزم در رسحدات 
حقوق  و  مردم ساالر  ادارات  "دفرت  که  بود  آموزشی  کورس  این  اصلی  بحث 

مسولین  کالج  و   )OSCE( اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان   )ODIHR( برش" 

مدیریت رسحدات BMSC( OSCE( در اپریل 2015 مشرتکاً آن را در دوشنبه 

تاجکستان برگذار کردند.

این کورس آموزشی 23 تن از مسئولین رسحدی رده عالی رتبه و متوسط را 

از 11 کشور عضو OSCE، از جمله افغانستان، جمهوری قرغیزستان و تاجکستان، 

گرد هم آورد تا ابزارهای الزم برای ایفای وظایف در عین رعایت حقوق برش را 

در اختیار آنها قرار دهد.

تروریزم،  با  مبارزه  امور  در   ODIHR مامور حقوق برش بونینسنا،  انریکو 

تروریزم  دگرگون شونده  پدیده  با  مبارزه  برای  برش  حقوق  "رعایت  کرد:  اظهار 

رضوری است. "مجریان فعال قانون در قسمت مبارزه با تروریزم، شامل مامورین 

کامل  رعایت  با  دادن وظایف مسلکی  انجام  برای  دانش الزم  از  باید  رسحدی، 

حقوق برش برخوردار باشند".

راستای  در   OSCE کمک رسانی  پروسه  از  بخش  یک  آموزشی  کورس  این 

افزایش ظرفیت کشورهای رشکت کننده در زمینه جلوگیری از/مبارزه با تروریزم 

این  بود.  برش  حقوق  شمردن  محرتم  و  قانون  حاکمیت  بر  مبتنی  چوکات  در 

از  سعودی  عربستان  و  بحرین  امنیتی  قوای 

منفجره  -ماده   RDX قاچاق  مخفی  عملیات 

استفاده در  برای  که  پتاقی های  و  بسیار قوی- 

عربستان سعودی در نظر گرفته شده بود، پرده 

تورن جرنال طارق حسن  را  این خرب  برداشتند. 

الحسن، قوماندان امنیت عامه بحرین اعالم کرد.

سعودی  عربستان  داخله  وزارت  سخنگوی 

در ماه می اعالم کرد که قوای امنیتی در جاده 

ملک فهد، مسیر زمینی 25 کیلومرتی بین بحرین 

و   RDX قاچاق  نقشه  سعودی،  عربستان  و 

پتاقی ها را خنثی کردند.

دو  به  سعودی  عربستان  امنیتی  قــوای 

عربستان  به سمت  واسطه  استفاده  با  که  مرد 

و  شدند  مشکوک  بودند  حرکت  در  سعودی 

این  گرفتند.  آنها  واسطه  تاالشی  به  تصمیم 

تاالشی منجر به کشف 14 بسته شد که ماهرانه 

بود.  شده  جاسازی  عقب  سیت های  داخل  در 

به گفته این سخنگو، 11 خریطه حاوی بیش از 

پتاقی   50 حاوی  خریطه  دو  و   RDX کیلو  30

بود. خریطه آخر حاوی 6 مرت سیم ثانیه سوز یا 

ديتو ناتور بود.

به  عربستان  امنیتی  مامورین  از  الحسن 

به  منجر  که  آنها  هوشیاری  و  شایستگی  دلیل 

متخلفین  گرفتاری  و  قاچاق  نقشه  خنثی شدن 

شد، تشکر کرد. او افزود که همکاری دو جانبه 

از  بسیاری  در  ستایش  قابل  موفقیت های  به 

عملیات های پیچیده امنیتی منجر شده است.

همسایگان خلیج فارس اقدام به قاچاق مواد منفجره را ناکام کردند
HABIB TOUMI/گلف نیوز

مبارزه با تروریزم
همزمان با حمافظت از حقوق بشر

با  مبارزه  در قسمت  زمینه حقوق برش  در  آموزشی  پنجمین جلسه 

تروریزم و امنیت رسحدات بود که ODIHR و BMSC از سال 2010 

به بعد بطور مشرتک تنظیم کرده اند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا 



همکاری جامعه بحری در زمینه 
مقابله با سرقت دریایی

مناینده

اشتراک قوای اردو در تطبیقات نظامی به مناسبت تحویل 
.TOW-II بیش از 200 فیر راکت

آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

در   2015 جون  در  بحری  بین املللی  جامعه  گان 

بحرین گرد هم آمدند تا به بررسی اقدامات مقابله 

با رسقت دریایی بپردازند.

یک   )SHADE( تشنج  کاهش  و  مشرتک  آگاهی  کانفرانس 

فرصت حیاتی برای گردهایی، تبادل نظر و همکاری مناینده گان 

منطقه  در  دریایی  رسقت  با  مبارزه  جهت  در  ملکی  و  نظامی 

بود. در این کانفرانس به بررسی دالیل رسقت دریایی، عملیات 

جلوگیری و محافظت از کشتی های تجارتی پرداخته شد.

ادمیرال هیروشی ایتو، قوماندان قوه وظایف خاص مشرتک 

رسقت  با  مبارزه  چند-ملیتی  خاص  وظایف  قوه   ،)CTF( 151

طریق  "از  کرد:  اشاره  مشرتک  کار  دستاورد  اهمیت  به  دریایی، 

است  منطقوی  رشکای  و  رضبتی  گروه های  دیگر  با  همکاری 

بر  و  کنیم  ارائه  را  رسقت  از  جلوگیری  موثرترین  می توانیم  که 

در  همکاری  مناییم.  رسمایه گذاری  منابع  از  موثر  استفاده  روی 

از  استفاده  با  اقدامات ضد رسقت  شدن  مطلوب  به  مسیر  این 

کمک های ملل و رشکای جهانی منجر می شود".

CTF-151 یکی از سه قوه وظایف خاص تحت نظارت گروه 

رضبتی مشرتک بحری )CMF( است که قرارگاه آن در بحرین قرار 

دارد. طبق مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری 

رسقت  با  مقابله   CTF-151 ماموریت  غیرعضو،  نیروی  چندین 

دریایی و رسقت مسلحانه در دریاها است. این قوه وظایف خاص 

به رشکای منطقوی و دیگر رشکا کمک می کند تا به ظرفیت سازی 

و ایجاد قابلیت ها برای محافظت از تجارت بحری و دریانوردی 

آزاد در جهان بپردازند. 

CTF-151 یک نیروی چند-ملیتی است که قوماندانی آن هر 

سه تا شش ماه یک بار به یکی از کشورهای رشکت کننده تسلیم 

از سوی  پرسونل  و  طیاره  کشتی،  تسلیمی  با  نیرو  این  می شود. 

کشورهای مختلف به آن تغییر می کند. 

با این که رسقت دریایی در اطراف سومالی در سالیان اخیر 

رسکوب شده است، کشتیها همچنان با این تهدید روبرو هستند. 

رویکرد چند-ملیتی و ادارات متعدد SHADE از نظر رسیده گی 

به مشکالت ناشی از رسقت دریایی بینظیر است. از می 2012 به 

بعد هیچ مورد رسقت دریایی موفق راپور داده نشده است، ولی 

مقامات بر این باور هستند که این تهدید بدون جلوگیری موثر 

دوباره بروز می کند.

در جون 2015 قوای مسلح لبنان )LAF( تطبیقات انداخت زنده را با فیر 

کمپ  در  انداز،  راکت  ده ها  و   TOW-II راکت  فیر   200 از  بیش  کردن 

با  مبارزه  برای  قدرت  منایش  تطبیقات  این  کردند.  اجرا  بقاع  دره  نظامی 

تروریستان و مجرمین تهدیدکننده امنیت لبنان بود.

ارزش راکتها و راکت اندازها بیش از 10 میلیون دالر بود و بودیجه آن 

را عربستان سعودی و ایاالت متحده مشرتکاً متویل کرده بودند. تجهیزات و 

تسلیحات باعث افزایش ظرفیت LAF در عرصه نربد با تروریستان وابسته 

به القاعده و جبهه النرصه و داعش می شود.

به  متعهد  کامالً  "ما  کرد:  اظهار  هیل،  دیوید  متحده،  ایاالت  سفیر 

تضمین این موضوع هستیم که اردو از قابلیت الزم برای دفاع از قلمرو و 

رسحدات لبنان برخوردار است".

کارکنان یونیپاث

ظرفیت سازی

منابع: The Daily Star؛ سفارت ایاالت متحده، بیروت، لبنان

قوای مشرتک بحری
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دریابید

به اشتراک  گذاری
آگاهی ها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار 
آنانیکه با مسائل امنیتی در شرق میانه و آسیای میانه 

و جنوبی سروکار دارند، قرار داده می شود.

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف 

آن، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور 
جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگه 

میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نشر آن 
نمی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث شما با 

این شرایط موافقت می نمائید.

همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل 
را به دفتر مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی unipath@centcom.mil بفرستید.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید

لطفًا اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، ادرس 
پوستی و ادرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک 

مجانی

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای متن به زبان مادری تان • 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.
مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.• 
لطفًا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی • 

تماس با خود تان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید. 
1 میگا بایت باشد.•  حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 

لطفًا به آدرس الکترونیکی
 unipath@centcom.mil
ایمیل خویش را بفرستید.

و یا اینکه به آدرس ذیل برای یونیپاث نامه 
Unipath :بفرستید

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA


