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پیامرهبرکلیدی

آنجاییکه کویت یکی از با اعتامد ترین رشکای امنیتی منطقه در 

زمینه مبارزه با تروریزم و افراطگرایی خشن است، مرسورم که این 

شامره یونیپاث که با هامن موضوع ارتباط می گیرد را به معرفی میگیرم.

چه در زمینه یکجا شدن با ائتالف جهانی برای مبارزه با داعش، 

مهامنداری مترینات چندملیتی نظامی مانند ایگل ریزولف یا اقدام بر 

علیه متویل تروریستها بعنوان بخشی از قوای عمل مالی رشق میانه و 

افریقای شاملی باشد، کویت نقش باالتر از حجم خود در زمینه ثبات 

منطقوی انجام میدهد.

این وضعیت امور ادای احرتام است به رهربی و مهارت سیاسی امیر 

کویت جاللتآمب امیر شیخ صباه آل احمد آل صباه.

قوای مسحل کویت درک می کند که تروریزم تهدید درجه یک این 

کشور باقی مانده است. برای دفع این مصیبت، قوای نظامی ما بر 

نگهداری یک حالت آمادگی برای هآمهنگی باشورای همکاری خلیج و 

رشکای چندملیتی ما مترکز می کنند.

رسمایه گذاری در بعضی از بهرتین سالح های جهان فقط یک بخشی 

از معادله است. بهبود مهارت ها و ایجاد ظرفیت ها برای قوای زمینی، 

هوائی و بحری ما از اهمیت مساوی برخوردار اند. ازیرنو، آموزش و مترینات نظامی بسیار مهم هستند.

هر سال کویت هزاران رسباز را برای اشرتاک در ایگل ریزولف دعوت می کند، اما کشور من همچنان با رشکا در انجام 

متریناتی مانند سپر صحرا، مانور بحری بین املللی و گوهر غرب سهم می گیرد.

تهدیدات اخیر در خلیج عرب فقط باور ما را بر آمادگی و توامنندی قوای ما در راستای دفاع از موقعیت پویای 

ملت ما منوده است. 

مبارزه با تروریزم، اما، نگرانی کل کشور است، و نه فقط از نظامی ها. جزوتام های پولیس و گارد ملی بشکل موثر با 

اردو کار می کنند تا امنیت کویت را تامین منایند. همچنان حکومت کویت توامنندی هایش را در در زمینه منع دسرتسی 

تروریست ها به پولی که با استفاده از آن مرتکب جرایم شان شوند تقویت بخشید. بر عالوه، بر اساس قوانین و مقررات 

که در حکومت کویت اجرا می گردند، کویت جمع آوری پول و تبلیغات آنالین که باعث تقویه سازمان های تروریستی 

شوند را منع می کند.

وزارت معارف کشور برنامه ای را برای مکاتب عمومی حامیت می کند تا در مقابل ایدئولوژی های افراطگرا مبارزه صورت 

گیرد و معنی اسالم واقعی را به منایش بگذارد. همچنان وزارت اوقاف نقش مشابهی را در زمینه اموزش امامان و رهربان 

مذهبی انجام میدهد.

زمانیکه بعد از تخریبات داعش، نوبت به بازسازی عراق رسید، کشورم کنفرانس کویت برای بازسازی عراق را میزبانی 

منود و از جمله متویل کنندگان درجه یک کمک ها بود. متویالت خیریه کویت باعث اسکان و فراهم ساخنت غذا به مهاجرین 

در شامل عراق و سوریه گردیده است و با استفاده از آن مکاتب و مراکزطبی بازسازی گردیده اند. کشور من درک می کند که 

شکست دادن تروریست ها یک تالش مشرتک است و هیچ کشور منیتواند به تنهایی از آن کامیاب بیرون آید. 

من اطمینان دارم که چنین یک رویکرد چندملیتی -تاکتیکی، اوپراتیفی و اسرتاتیژیک - کلید حذف تروریزم و افراطگرایی 

خشن است که نه تنها باعث تهدید منطقه ما بلکه کل جهان می گردد.

دگرجرنال محمد خالد الخرض

لوی درستیز قوای مسلح کویت  

از
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کارمندان یونیپاث

مرض
دفاع در مقابل

تصاویر یونیپاث
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نظامی های سراسر منطقه روی مبارزه 
شان بر علیه کووید- ۱۹ تمرکز می کنند

اکرث توجه روی مبارزه بر علیه ویروس کووید- 19 بر 

مسلک طبی متمرکز بود، عساکر، مالحان و قوای امنیتی نقش حیاتی 

در مبارزه بر علیه شیوع این مهاجم میکروسکوپی بازی منودند که 

صدها هزار انسان را در رسارس جهان از بین برد.

قرنطین مستلزم توجه پولیس و عساکر برای تطبیق آن بود، 

همچنان توقف مرزی الزم بود تا انتقال این مرض کاهش یابد. 

انتقال هوائی لوازم طبی کمک منود تا زندگی ها نجات یابد و شیوع 

عفونت خشکانده شود. ذخیره های نظامی 

ماسک ها و دستکش های ایمنی برای کمک به 

افراد ملکی در زمینه تحمل کووید- 19 حیاتی 

بودند. و شفاخانه های نظامی، از طریق تحرک 

و موثریت شان،  فراهم کنندگان عالی خدمات 

صحی برای کاهش فشار بر شفاخانه های 

عادی واقع شدند.

هیچ دو کشوری پاسخ مشابه به حمله 

ویروسی بر جامعه های شان نداشتند، اما نقش 

قوای مسلح بی بدیل بود:

کویت
مانند بسیاری از کشور های منطقه خلیج 

عرب، قوه کار چندملیتی کویت مهار ویروس 

را بخصوص چالش برانگیز ساخت. همچنان، 

شهروندان کویت که در خارج از کشور کار 

می کردند، خطر آوردن عفونت به کشور 

را با خود داشتند.

قوای مسلح کویت، گارد ملی، پولیس و آژانس های دیگر کار 

کردند تا تهدید کووید- 19 را به حد اقل برسانند. در اوایل فربوری 

2020، قوای هوائی کویت نه تنها شهروندان را از مناطق مانند ایران 

بیرون منودند بلکه لوازم صحی شدیدا مورد نیاز را برای مهار بیامری 

جهانگیر رساندند.

قرارگاه هوائی عبدهللا املبارک میزبان مهامنان محرتم تحت رهربی 

وزیر دفاع شیخ نصیر صباه آل احمد آل صباه بود که در عین حال 

معاون صدراعظم است و آنجا بخاطر تربیکی مبناسبت اقدام رسیع 

نظامی در مهار کووید- 19 آمده بود.

"کاری که شام امروز انجام میدهید، مایه وطندوستی، تشویق 

و عزت همه ماست." وزیر اضهار منود. "وزارت دفاع کویت در امر 

افزایش توامنندی های تخنیکی و برشی برای حامیت از تالش های 

کشور ما کار می کند."

گارد ملی کویت نیز درین موقع به میدان آمد تا مراکزی را 

در رستارس کشور برای مقابله با ویروس ایجاد کند. بعنوان مثال، 

معاون سکرتر گارد ملی دگر جرنال هاشم الرفاع آمادگی ها برای یک 

شفاخانه ساحوی متمرکز بر مریضان کووید- 19 ساکن در والیت 

 احمدی را نظارت منود.

یک گارد تشریفاتی در قیرغیزستان اقدامات وقایوی برای جلوگیری از 
شیوع مرض می گیرد.  رویرتز  

هرچند

تصاویر یونیپاث
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امارت متحده عرب
در یک حرکت جسورانه برای حفاظت شهروندان خود و 

شهروندان همسایه، نظامی های امارات متحده عربی صدها 

اتباع عرب را از والیت ووهان چین بیرون منود و آنها را در یک 

مرکز صحی مخصوص در شهر حامیت انسانی بین املللی ابوذبی 

موقتا اسکان داد.

امارات متحده عربی همچنان به کشور هایی که نیاز بیشرت 

داشتند رسیدگی منود. افغانستان از جمله کشور هایی بود که 

محموله های کمک های طبی را از امارات متحده عربی دریافت 

منود و اعلیحرضت شیخ محمد بن زاید آل نهیان تضمین منود که 

سوریه نیز در جریان این بحران کمک دریافت خواهد کرد. او 

یکی از تنها صدا های حامیتگر ازین کشور جنگ زده بود. 

تحت نظارت قوای امنیتی و نظامی، امارت متحده عربی 

سفر های غیررضوری را محدود ساخت و مراکز تست با معیار 

جهانی ایجاد منود که بشکل سیار نتایج تست را در ظرف 15 

دقیقه اعالم میکرد. 

لبنان
زمانیکه دولت لبنان بسیج عمومی در برابر کووید- 19 اعالم 

منود، این دولت وظیفه تضمین امنیت عمومی را به اردوی 

لبنان سپرد. قوا موانع امنیتی و پسته های بازرسی ایجاد منودند 

تا منع سفر های غیر رضوری اجرا گردد، گزمه های شهری را 

آغاز منودند و تجمعات عمومی که باعث شیوع مرض می 

گردید را برهم زدند.

زمانیکه در ماه مارچ حکم صادر گردید، قوای امنیتی لبنان 

دریافتند که وسایل ایمنی از قبیل ماسک ها و دستکش های 

یک عسکر اردنی 
تحفه رخصتی به 

یک فامیلی می دهد 
که برای مدت دو 
هفته در یک مقام 

تفریحی دریای 
آرام قرنطین شده 

بودند. رویرتز
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یکبار مرصف که برای تضمین صحتمندی رسبازانی که با مردم 

رسوکار خواهند داشت رضوری هستند قلیل بودند.

یک نهاد خیریه وابسته به نظامی ها زیر نام روح امریکا که 

مستقر در ایاالت متحده است تقریبا 20000 ماسک روی و بیشرت 

از 100000 دستکش را برای قوای لبنانی که شدیدا به آنها نیاز 

داشتند فراهم منود.

هلیکوپرت های نظامی مجهز با السپیکرها به آسامن شهر های 

لبنان بلند شدند تا همکاری مردم با پالیسی در-خانه-مبانید 

حکومت را افزایش دهند.

عراق
نظامی های عراقی در والیت های برصه و بابیل برای مقابله به 

عفونت های کووید- 19 در حالت آماده باش قرار داده شدند. 

نزدیکی جنوب عراق با مراکز پر جمعیت ایران امکان ابتال به مرض 

را افزایش داد. همکاری با قوای امنیتی در سطح باال قرار داشت. 

ساکنان محلی با توزیع چای و خوراک در میان رسبازانی که بر 

قرنطین نظارت می کردند از آنها حامیت بعمل آوردند. 

در رستارس عراق، قوای نظامی در همکاری با پولیس نه تنها 

قرنطینه ها را تطبیق منودند بلکه شهر های عمده را ضدعفونی نیز 

کردند. در بعضی از موارد - بخاطر گریز از پالیسی هایی که ایران را 

به چنین نقطه مشکل ساز ویروس تبدیل کرد - قوای امنیتی مجبور 

بودند تا بر نقل و حرکت زائرین به اماکن مذهبی در مناطقی 

چون بغداد و کربال محدودیت وضع منایند.

پاکستان
در آغاز بحران، قوای هوائی پاکستان یک پرواز ویژه را با حمل 

17 تن غذای حالل به چین فرستاد - که برای مرصف دو هفته ای- 

تقریبا 1300 محصلی که بدلیل شیوع مرض در والیت هوبای چین 

گیر مانده بودند کافی بود.

نقش نیروهای نظامی در حالت اضطراری طبی همه شمول 

بود. هلیکوپرت ها تدارکات طبی را در رستارس کشور انتقال میدادند، 

بشمول ماموریت های خطرناک از مسیر های کوهستانی. قوای 

نظامی با اداره ملکی کمک منود تا حدود 200 مرکز قرنطین ایجاد 

و مدیریت مناید، بشمول خیمه ها و کانتیرن های ایمنی. 

 تالش های خاص صورت گرفت تا مناطق دورافتاده ای چون 

گلگت بلتسان در شامل کوهستانی پاکستان مساعدت گردد. اردو 

یک عسکر کویتی 
در زمان شیوع 
کووید- 19 یک 
سوپرمارکت را 

ضدعفونی می کند.
وزارت دفاع کویت
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اعالم منود که در »حالت جنگی« خواهد رفت تا وضعیت 

صحی باشندگان آنجا را تضمین کند. "ما هیچگاه مردم گلگت 

بلتستان را در این زمان های چالش برانگیز تنها منی گذاریم،" 

این گفته لوی درستیز جرنال قمر جاوید باجوه بود.

ازبکستان
حتی قبل ازینکه اولین مورد کووید- 19 در ازبکستان دریافت 

شود، نظامی های این کشور در فربوری 2010 برای کمک به 

قربانیان در چین شتافتند. قوای ازبک یک طیاره باربری نظامی 

را با 40 تن البسه ایمنی، ماسک ها و دستکش ها برای کمک به 

چینی هایی که شدیدا به آن نیاز داشتند مملو ساختند.

زمانیکه مرض از چین شیوع پیدا کرد، رهربان ازبک قوای 

امنیتی را موظف ساختند تا در ساخت یک زون قرنطین با 

10000 بسرت در نزدیکی تاشکند پایتخت این کشور سهم 

بگیرند. همچنان دو شفاخانه مرض های عفونی با 5000 بسرت 

بشکل رسیع ایجاد گردیدند. 

قرقیزستان
بعد از آنکه یک حالت اضطراری در قیرغزستان اعالم گردید، 

مراکز خاص دریافت آزمایشات کورونا در میدان هوایی بین 

املللی ماناس در اطراف بشکیک مستقر گردیدند. پسته های 

بازرسی امنیتی از همه مسافرین تازه وارد میخواست تا برای 

کووید- 19 آزمایش بدهند.

نظامی ها همچنان نقش بزرگی در تطبیق قیودی که 

در مارچ آغاز گردید تا شیوع مرض را محدود کند بازی 

منود. در اوایل بحران، قیرغیزستان از کمک 500000 یورویی 

جرمنی برای تادیه واجبات لوازم ایمنی، تربیه پرسونل طبی 

و آغاز یک کمپاین آگاهی دهی عمومی درباره جلوگیری از 

مرض استفاده منود.

بحرین
شفاخانه قوه دفاعی بحرین نقش قابل توجهی در ارائه 

آزمایش و معالجه رسیع شهروندان متاثر از عفونت کووید- 

19 بدون در نظرداشت عضویت آنها در قوای مسلح بازی 

منود. قوماندان های نظامی همه عساکری که از بیرون از 

کشور بر می گشتند را امر منود تا به این شفاخانه بروند 

و آزمایش گردند. آنهایی که نتیجه شان مثبت می آمد به 

بخش های قرنطینه فرستاده میشدند تا اینکه از افراد مصئون 

حامیت بعمل آید. 

بعنوان یک دستآورد لوژیستیکی، قوای مسلح فقط یک 

هفته مهلت داشتند تا یک واحد مراقبت جدی با وسایل 

پیرشفته تکنولوژیکی و دارای 130 بسرت را در یک گاراژ 

پارکینگ در نزدیکی شفاخانه قوه دفاعی ایجاد کند.

دگر جرنال شیخ محمد بن عبدهللا آل خلیفه، رئیس شورای 

صحی کشور، آمادگی قوای مسلح برای مبارزه با ویروس را 

تایید منود. بطور مثال، شفاخانه قوه دفاع بحرین یک نرشات 

کارمندان در شفاخانه 
قوه دفاعی بحران یک 
واحد مراقبت جدی را 
در یک گاراژ پارکینگ 

میسازند تا به 
مریضان کووید- 19 

رسیدگی کنند.
رویرتز

قوای مسلح عربستان 
سعودی طیاره 
نظامی مملو از 

وسایل طبی را به یمن 
بفرستند.

قوای امنیتی عربستان سعودی
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تلویزیونی ملی و کمپاین انرتنتی را تولید منود که توسط آن از مردم خواسته 

شده بود در خانه مبانند، و این نرشات در هفت زبان مختلفی که توسط 

باشندگان بحرین تکلم می گردند نرش گردید. 

عامن
اردو سلطنتی عامن همراه با رشکای امریکایی در امر دفاع علیه حمالت احتاملی 

سالح های کشتار جمعی )WMD( تربیه می بینند که شامل محدودسازی 

بیولوژیکی میگردد. این آمادگی در امر جلوگیری از کووید- 19 مفید واقع گردید 

که از نقطه آغازینش در مناطق مرکزی چین به خلیج عرب رخنه کرده بود.

انجینیران اردوی سلطنتی که توسط بخش سالح های کشتار جمعی نظامی 

استخدام گردیده بودند تیم های ساحوی را در رستارس کشور ایجاد کردند تا 

رسک ها و بناهایی که عفونی گردیده بودند را ضدعفونی و پاک سازی منایند.

کمیته عالی کشور پسته های بازرسی نظامی و پولیس در رسک هایی 

که والیات عامن را وصل می کردند ایجاد منودند و سفر را به موتر ها 

و الری ها اضطراری که خوراک و دیگر نیازمندی های اساسی انتقال 

می دادند محدود منودند.

 

عربستان سعودی
عربستان سعودی در اوایل فربوری اقدام منود و سفر های زیارتی به مکه توسط 

شهروندانی که در آن کشور زندگی می کردند و به ویروس کورونا مصاب شده 

بودند را به تعلیق در آورد. این فکر پیرشو تقابل مثبتی داشت با تشویق ایران 

برای تجمعات وسیع مذهبی در همین زمان. 

قوای مسلح سعودی همچنان کمک های سخاومتندانه به یمن ارائه منودند. 

عربستان سعودی، همراه با رشکای ائتالف عرب مانند امارت متحده عربی، 

پرواز های نظامی برای فراهمی وسایل صحی به سکتور شدیدا متاثر شده صحی 

یمن در شهر های مانند عدن انجام داد.

قوای سعودی نقل و حرکت ادارات خیریه بین املللی را از طریق مناطقی 

یمنی که با کمک سعودی آزاد شده بودند تسهیل منودند، همچنان امنیت مرزی 

را در نقاط دخول برای محدود سازی شیوع ویروس فراهم کردند.

مرص
قوای مسلح مرص تدارکات طبی خارجی را انتقال دادند و حداقل شش شفاخانه 

نظامی، هر کدام با 200 بسرت را ایجاد منودند تا در معالجه قضایای کووید- 19 

کمک کرده بتوانند.

در بیشرت از یک مورد، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی زمانیکه میدید 

مردم در اطراف رسک ها از اقدام جلوگیری کننده استفاده الزم منی کردند، 

بیش از یکبار مداخله کرد. کارمندان رئیس جمهور دستکش ها و ماسک ها 

را توزیع کردند. 

عساکر مرصی همچنان نقش وسیعرتی در فراهمی امنیت عمومی بازی 

منودند. آنها با ادارات دیگر دولتی در ضدعفونی سازی مناطق عمومی در 

قاهره همکاری کردند، و زمانیکه قیود وضع می گردید و مردمان کمرت در بیرون 

میبودند ساحات را اسپری می کردند.

مناطقی مانند چهارراهی تحریر، اوپرا هاوس، ایستگاه ریل، سیستم ریل 

زیرزمینی، مسجد الفتح، قرارگاه مرکزی جامعه عرب و صدها رسک ضدعفونی 

گردیدند. این تالش ها شامل سطوح راهروی و نم های تعمیر ها می گردید.

قزاقستان
قوای قزاقستانی با استفاده از طیاره های بدون رسنشین باشندگان را نظارت 

می کردند تا از عدم پیروی آنها از نقاط بازرسی و تالش شان برای رد شدن از 

زون های قرنطین در نورسلطان و آملاتا جلوگیری کنند. تقریبا 1000 عسکر تنها 

به آملاتا اعزام گشتند تا با ویروس کورونا مبارزه کنند. 

عساکر بیشرت قوه کار الزم برای کمپاین های ضدعفونی در رستارس کشور را 

فراهم کردند. واحد های حفاظت کیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته 

ای در نورسلطان، آملاتا، شیمکنت، اکتاو، اکتوبی، اتیرو، کاراگاندا،  کیزلوردا و تراز 

فعالیت می کردند. دولت داکرت های نظامی را در خدمات شفاخانه های ملکی 

قرار دارد تا هر نوع وفور مریضان را بشود اداره کرد.

 

اردن
قوای مسلح اردن مسئول تطبیق اولیه قرنطینه های مسافرینی بودند که در 

مارچ 2020 به کشور می آمدند. عساکر مسافرین را در بدو ورود معاینه 

می کردند، تست های کووید- 19 انجام میدادند که برای افرادی که مشکوک به 

داشنت مرض بودند، قرنطینه های 14 روزه اعامل می کردند. 

خدمات صحی قوای هوائی اردن نقش بزرگی در مهار این بیامری جهانگیر 

بازی کردند. نه تنها آنان خدمات صحی حیاتی به عساکر و خانواده های شان 

ارائه میکردند، بلکه داکرتان نظامی درکمیته های امراض عفونی که برای شکست 

دادن ویروس در اردن بوجود آمده بودند حضور داشتند. زمانیکه وزارت صحت 

اردن از کمبود خون برای انتقاالت خرب داد، خدمات صحی قوای هوائی اردن 

واحد های الزم خون را بشکل آنی فراهم کرد.

اکرث مسافرین که قرنطین گردیده بودند به تفریحگاه های دریای آرام کشور 

انتقال داده شدند تا هرچه بیشرت این انزوای اجباری را برای شان خوش آیند 

ساخت. قوای مسلح تیم های طبی را در هر یک از مقام های تفریحی مستقر 

ساختند، آزمایش گرفتند و هر کسی که مریض می شد را عالج می کردند.

قطر
قوای مسلح قطر، در همکاری با وزارت صحت عامه، مراقبت صحی برای مریضان 

کووید- 19 را با ایجاد مراکز صحی موقت دارای حدود 5000 بسرت ارائه منودند. 

تیم های لوژیستکی قوای هوائی قطر، در همکاری با وزارت تجارت و صنایع، 

پرواز های محموله ای را برای وارد منودن خدمات صحی جهت کمک به جلوگیری 

از ویروس انجام دادند.

با وصف وجود این بحران، قطر به تعهدات خود به دوستانش در خاورمیانه 

پایبند ماند، بشمول ارائه موتر های نظامی به اردن که کال 44 عراده به عامن 

وعده سپرده شده بود. در مراسم ارائه سفیر قطر در اردن شیخ سعود بن نارص 

آل ثانی و قوماندان گارد مرزی قطر تورن جرنال حامد الکبیسی اشرتاک داشتند.

قوای امنیتی اردن خاطر نشان ساختند که سخاوت قطر با وصف "زمان 

خطرناکی که در آن منطقه و جهان بدلیل شیوع مرض جهانگیر کووید- 19 

مواجه هستند" ادامه داشته است.  
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اوکراین بر رس مالکیت منطقه ای در 

نزدیکی بحر سیاه با روسیه در سال 2016 درگیر بود، صدها هزار 

مشرتی برق دسرتسی به نور را از دست دادند. 

انکار علنی روسیه از دست اندازی در سیستم برق اوکراین پوچ 

ثابت شد. ایاالت متحده حمالت سایربی را به عنارص تحت حامیت 

روسیه نسبت داد.

این نوع تهاجم یکی از ابزار های جنگ ترکیبی است. هرچند 

تعاریف فرق می کنند، جنگ ترکیبی شامل استفاده از پروپاگند، اختالل 

اقتصادی و جنگ های نیابتی در حامیت از جنگ متعارف میگردد. 

بعضی از فعالین مدرن آن شامل روسیه و ایران می گردد، کشور هایی 

که خصومت های شان را با مرصف کمرت همراه با امکان رد قابل توجه 

جهت فرار از واکنش انجام میدهند.

با مشاهده این تهدیدات ترکیبی ، قوماندانی مرکزی ایاالت متحده 

کنفرانس روسای استخبارات نظامی آسیای مرکزی و جنوب رشقی را در 

فربوری 2020 میزبانی منود. مسئولین نظامی از افغانستان، قزاقستان، 

قیرغیزستان، پاکستان و ازبکستان درک شان از جنگ ترکیبی را چنانچه 

توسط نظامی های این ملل تجربه گردیده بود را رشیک ساختند.

سخرنانی ها و مباحث پنلی با متخصصین در حوزه - که شامل این 

موضوع می گردید در مورد جنگ ترکیبی اجرا شده توسط ایران، روسیه 

و جنوب آسیا - شامل این سه روز. جلسه در تامپا، فلوریدا می گردید.

دگروال علیمجون سیدکلوویچ ساماتوف، رئیس استخبارات نظامی 

ازبکستان خطر نشان ساخت که کشورش اولین کشور در منطقه 

بود که با افراطی های مذهبی مواجه گردید که تاکتیک هایی را از 

جنگ ترکیبی قرض گرفته بودند. او گفت که تغییر جنگ از رویارویی 

مستقیم به سوء استفاده غیر مستقیم نیازمند آن است که کشور ها 

اطالعات را ترشیک کنند تا در مقابل آن ایستادگی کنند.

دگروال ساماتوف گفت، "هدف جنگ ترکیبی حذف اقتدار یک 

کشور است بدون اینکه ساحه ای را بشکل مستقیم مترصف شوند".

تجربه افغانستان
افغانستان در خطوط اول جنگ ترکیبی قرار داشته است. چنانچه 

طالبان منیتوانند در میدان جنگ پیروز شوند،  آنها به جنگ ترکیبی رو 

آورده اند تا تالش کنند نفوذ خود را اعامل منایند. این اسرتاتیژی شامل 

استفاده از اطالع دهی نادرست مطبوعاتی، نفوذ و ترور، حمالت 

تروریستی و فرار از جنگ های رویارو با نیرو های برتر است.

دگر جرنال هالل الدین هالل معین وزیر اطالعات به رشکای 

کنفرانس گفت:  "ملت افغانستان متقبل قربانی های زیادی شده است"، 

اما حامیان طالبان دلیلی بر ناامیدی با نتایج خود دارند. با وصف 

زمانیکه

ترکیبی
تهدید

کشور ها با مخالفینی مواجه میشوند که با اجتناب از 
رویارویی مستقیم به حمالت غیر مستقیم می پردازند

کارکنان یونیپاث
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تالش 19 ساله بی ثباتی، طالبان در امر پایان دهی به دولت منتخب 

افغانستان ناکام مانده اند. این گروه تروریستی از لحاظ دیپلامتیک در 

انزوا است و اعتباری ندارد و اکرث وقت خود را در کشنت مسلامنان هم 

مذهب خود مرصف می کند. اقتدار هر چه بیشرت قوای دولتی افغان 

امید پیروزی نظامی را از طالبان می گیرد.

 تاکتیک های ترکیبی ایران
تا جاییکه به ایران بر می گردد، استفاده از تاکتیک های ترکیبی باعث 

شده اند این کشور در منطقه عمدتا سنی نشین، بدون اینکه به درگیری 

مستقیم رو آورد، قدرت خود را به منایش بگذارد. جایگزین های مسلح 

ایران به این کشور انعطاف و امکان انکار این امور را در سیاست 

خارجی این کشور فراهم می کنند.

در طول دهه ها، ایران از جنگجویان عرب و افغانستان استفاده 

کرده است تا نیاز به استقرار قوای نظامی ایران کاهش یابد. بطور مثال، 

در جریان جنگ ایران و عراق در دهه 1980، تهران واحد های افغانی 

که از لحاظ ایدئولوژیک با آنها همنوا بودند را استفاده کرد تا بر علیه 

قوای صدام حسین در حال جنگ کشته شوند.

اما اشرتاک کنندگان کنفرانس خاطر نشان ساختند که دست زدن 

به تخنیک های ترکیبی هزینه بردار نیز هست. نیروهای نیابتی منافعی 

دارند که گاهگاهی با حامیان ملی مختلف هستند. این نیروهای 

نیابتی - مستقر در کشور های ناآرامی چون سوریه و یمن - ممکن است 

درگیری ها را تا حد نا قابل پیش بینی ای افزایش دهند که به رضر 

حامیان آنها متام شوند.

و انکارپذیری زمانی مشکل تر میشود که اسلحه ایرانی را میشود در 

یمن دریافت که امریست مخالف تحریم های شورای امنیت ملل متحد.

 فعالیت روسیه
بر خالف ایران روش روسیه در استفاده از تاکتیک های ترکیبی عاری از 

تعلق خاطر ایدئولوژیک است. یعنی ماسکو مشکلی ندارد از افراطی 

های مذهبی ای حامیت کند که آرمان های متفاوت ازو دارد. این گفته 

ماریا سنیگووایا از فاکولته مطالعات عالی بین املللی در پوهنتون 

جان هاپکنیز بود.

وی فزود: بعنوان ابتکار برای به چالش کشیدن رقبای بین املللی 

اش، رهربی روسیه صالحیت ابتکار را به عاملین انفرادی سپرده 

است تا بحیث رشکت های نوپا عمل کنند و کار کثیف ملی شان را 

برای شان انجام دهند. که این با پالن گذاری از باال به پایین زمان 

شوروی متفاوت است.

وی تاکتیک های ترکیبی روسیه را به سه کتگوری تقسیم کرد:  

قدرت رو به افزایش قوای دولتی 

افغانستان هر نوع امید پیروزی 

نظامی را از طالبان می گیرد.

بریدجنرال دیمیتری هنری از قوای بحریه ایاالت متحده و رئیس استخبارات قوماندانی 
مرکزی ایاالت متحده، در کنفرانس سخنرانی می کند.  توماس گارینیر/قوماندانی مرکزی ایاالت متحده

 اجزای مشترک
جنگ ترکیبی 

استفاده از نیروهای نیابتی/عنارص غیر دولتی	 
فشار اقتصادی	 
فعالیت های تخریبی و پنهان	 
حمالت سایربی/تکنولوژی اختالل آور	 
کمپاین های اطالع رسانی نادرست	 
جنگ غی عادی	 

 چرا بعضی از کشور ها جنگ ترکیبی را 
ترجیح میدهند

انکارپذیری	 
انعطاف پذیری	 
مرصف نسبتا کمرت	 
اجتناب از درگیری مستقیم	 
افزایش قدرت	 



15

سیاه،  خاکسرتی و سفید. سیاه هامن هک کمپیوتری است، استفاده 

از چال بازی جنسی، دزدی اسناد محرم دولتی و استفاده از جاسوسی 

سنتی. تاکتیک های خاکسرتی شامل استفاده از ویب سایت ها برای نرش 

اطالعات نادرست است که با حامیت »احمق های مفید« و »مسافرین 

همراه« بیشرت می گردند.

در انتهای سفید خط مجرا های رسمی رسانه ای مانند روسیه امروز 

و آژانس خربی اسپوتنیک هستند که بهرحال گزارش های خربی را طوری 

تنظیم می کنند که مطابق با ایده های رهربی روسیه باشند.

دگر جرنال هالل الدین هالل خاطر نشان ساخت که اطالع دهی 

نادرست روسیه منتج به بروز شکوک و شبهات ناشی از شایعه ها در 

میان افغانها و همسایه های آسیای میانه این کشور گردیده است که 

گویا افغانستان داعش را پناه می دهد. این اطالع دهی نادرست با 

وصف آن ادامه می یابند که کابل بزرگرتین قوای داعش که سعی 

داشتند در افغانستان پنهان شوند را از بین برد.

دگرجرنال هالل الدین گفت: "ما هیچگاه از مرز های خود را برای 

فرستادن تروریست ها به کشور های همسایه استفاده نخواهیم کرد".

 قوت از طریق اتحاد
دگر جرنال محمد فرید احمدی، رئیس قومندانی عملیات خاص اردوی 

ملی افغانستان اشاره کرد که جنگ های ترکیبی با وصف یک قرارداد 

امنیتی مابین بخش های مختلف سیاسی کشور ادامه خواهند داشت.

بعضی از قدرت های منطقوی همچنان سعی خواهند کرد وزنه 

سیاسی خود را درین کشور حفظ کنند، و بشکل نادرست اتحاد افغانها 

را تهدید به حساب خواهند آورد. این جرنال باور دارد که چنین 

اسرتاتیژی نتیجه معکوس خواهد داشت. 

جرنال احمد افزود:  "اگر همسایه های ما به افغانستان کمک کنند، 

آنها در واقع به خود شان کمک خواهند کرد".

منایندگان ملی در کنفرانس جنگ ترکیبی حامیت شان را از 

نگهداشنت ارتباطات باز میان کشور های منطقه ابراز منودند، هرچند این 

روابط در گذشته دارای مشکالت بوده باشد.

این فقط از طریق کار مشرتک و ترشیک اطالعات است که قوای 

نظامی منطقوی میتوانند چالش های جنگ ترکیبی را اداره منایند.

چنانچه یک قوماندان آسیای میانه ای گفت: "هیچ کشور به تنهایی 

منیتواند در مقابل این تهدیدات مقاومت کند. فقط یکجاست که ما 

F  ".میتوانیم پیروز شویم

قوماندان های ارشد از افغانستان، قزاقستان، قیرغیزستان، پاکستان، ایاالت 
متحده و ازبکستان درکنفرانس روسای استخبارات نظامی آسیای جنوبی شرقی و 

مرکزی اشتراک نمودند.  توماس گارنیئر/قوماندانی مرکزی ایاالت متحده

اطالع رسانی نادرست روسی باعث بروز شبهات 

در میان افغانها و همسایه های آسیای مرکزی 

آنها مبنی بر این شایعه نادرست که افغانستان 

به داعش پناهده می دهد، شده است. این 

اطالع رسانی نادرست با وصف تخریب بزرگترین 

قوای داعش توسط کابل که سعی داشتند در 

افغانستان پنهان شوند صورت می گیرند.
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دگر جنرال محمد فرید احمدی
تصاویر یونیپاث

یک جنگجوی خاص
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دگرجرنال محمد فرید احمدی بعنوان رئیس قومانده عملیات 

خاص اردوی ملی افغان ابتکار می کند و انگیزه می دهد 

تروریستی داعش خراسان تقریبا در افغانستان ریشه کن شده است، 

رهرب آن بشکل بیرشمانه در حالیکه در داخل یک مسجد پنهان شده بود کشته 

شد، و معاونان او به قوای افغان تسلیم شدند.

هجده زندان طالبان تحت حمله قرار گرفتند و 500 زندانی افغان آزاد شدند. 

جنگجویان طالبان از ترس اینکه هدف قرار نگیرند دیگر در تجمعات بزرگ 

گردهم منی آیند. در اکرث وقت در سال، رهربان آنها در پناهگاه های امن شان 

آنسوی مرز های افغانستان پنهان میشوند تا کشته نشوند.

بخش اعظم این موفقیت از آن استعداد های جنگ قوماندانی عملیات 

خاص اردوی ملی افغانستان )ANASOC( است. دگر جرنال محمد فرید احمدی 

که قوماندانی عملیات خاص را در 2019 بعهده گرفت، نقش کلیدی در بهبود 

فعالیت این قوای تربیه یافته داشته است که در طول این دهه گذشته تعداد 

شان بشکل وسیعی افزایش یافته است.

دگر جرنال احمدی:  "آنها کارکشته، جنگ دیده و با تجربه هستند".در گفتگو 

با یونیپاث در فربوری 2020 ابراز داشت.

عساکر دگر جرنال احمدی موفقیت های مکرر تاکتیکی بر علیه و گروه های 

تروریستی دیگر داشته اند که سعی کرده اند در افغانستان رخنه منایند. این مایه 

افتخار قوماندان است که قوایش در 10 ماه قبل از فربوری 2020، 1065 عملیات 

انجام داده اند و هیچ گزارشی از تلفات ملکی نداشته اند. 

نزدیک به  نفر1400 جنگجویان داعش در مقابل افراد وی در والیت ننگرهار 

در سال 2019 تسلیم شدند،  بشمول جنگجویان غیر افغان که وی به کنایه آنان 

را "توریست های خارجی" می خواند. این دروغ بودن تبلیغات روسیه مبنی بر 

همکار بودن افغانستان را ثابت می سازد.

جرنال موصوف گفت:  "ما داعش را در شامل از بین بردیم، و این پیام 

قوی به رشکای منطقوی افغانستان بود که - با کمک رشکای ما - ما صمیامنه و 

صادقانه گروه های تروریستی را حذف می کنیم،". "تروریست ها سه گزینه دارند: 

مبیرند، بروند یا به زندان انداخته شوند."

جرنال مذکور در دهه 1980 میالدی شامل اردوی افغانستان شد و مانند 

بسیاری از رهربان نظامی افغانستان،  سالهای طالبان را در تعلیق وظیفوی 

سپری کرد. در سال 2006، زمانیکه این کشور قوای منتخب را برای ایجاد 

اولین واحد کوماندو جمع آوری منود، صفوف آن را با کندک آقای احمدی 

که در آن زمان دگرمن بود مملو ساخت. این کندک در نظم، مسلکی بودن و 

روحیه بلند نام داشت. این قوه جدید ماه های زیادی را در اردن سپری کرد تا 

آموزش اختصاصی ببیند.

مهارت های قوای عملیات خاص، که از حامیت ماموریت خاص هوایی مجهز 

با هلیکوپرت برخوردار است، همچنان نیت های طالبان بر برتری نظامی را مایوس 

می سازد. در سال 2019، رهربی طالبان ادعا کردند که در نتیجه یک عملیات سه 

شهر و 10 ولسوالی افغانستان را به ترصف در خواهند آورد. آنها ناکام ماندند. 

"دگرجرنال احمدی گفت: "ما زمان، مکان و اهداف را انتخاب 

کردیم، نه طالبان".

قابل توجه است که آزادسازی موفقانه زندانها که قوماندانی عملیات خاص 

اجرا کرده است توسط کارمندان سطح پائین برنامه ریزی و رهربی گردیده اند، 

که در واقع بریدمن ها و تورن های نهایت با انگیزه هستند و در نتیجه دکرتین 

نظامی افغانستان که تاکید بر ابتکار در سطح بلوک و تولی دارد رشد منوده اند. 

اردوی افغانستان با استفاده از تیم های سیار تربیوی در بهبود توامنندی های 

واحد های غیر نخبه پولیس و اردو، این دکرتین را توسعه می بخشد.

"رهربان بلوک و تولی ماموریت ها را رهربی می کنند؟ این کار را منیشد 10 

سال پیش انجام داد،" دگرجرنال احمدی افزود.

با این حال،  جرنال به آن بسنده منی کند. او از پالن پنج ساله ای حامیت 

می کند که باعث بهبود هرچه بیشرت قوای نظامی افغانستان گردد.

وی میخواهد درس های آموخته شده درین رشته را وارد نصاب مکاتب 

نظامی عالی کند. بخشی از آن شامل رشد رهربان نظامی آینده از میان صفوف 

افرسان پایین رتبه است. 

یکی از بخش های دیگر این پالن بهبود و تجدید دکرتین نظامی افغانستان 

برای رسیدگی به تهدیدات جدید بالقوه است. جرنال افزود، "ماهیت و انواع 

تروریزم در حال تکامل هستند".

قدرت های خارجی در حال تجهیز طالبان و حامیان آنها با سالح های پیرشفته 

هستند،  بشمول دوربین های شبانه، طیاره های بدون رسنشین و وسایل انفجاری. 

کمپاین مطبوعاتی دشمن همچنان ذهن شنوندگان را با اخبار جعلی، اطالعات 

نادرست و تحریف متون مذهبی مغشوش می سازند.

نقطه عطف پالن هامنا ایجاد آنچه او یک مرکز هآمهنگی و همکاری امنیتی 

و استخباراتی در کابل است میباشد. او از همه دولت های آسیا میانه دعوت 

می کند تا رشیک شوند، تا اینکه افغانستان بتواند بعنوان پل مصئون میان آسیای 

جنوبی و آسیای میانه نقش خود را ایفا کند.

دگر جرنال احمدی افزود: "ثبات افغانستان تاثیر مستقیم بر همه منطقه 

دارد." "اگر همسایه ها ما با افغانستان کمک کنند، آنها در واقع به خود 

شان کمک کرده اند."

جرنال مذکور از ایاالت متحده، نظامیان آن کشور و مالیه دهندگان بخاطر 

مرصف خون و خزانه در راستای آزادسازی و باثبات سازی افغانستان اظهار امتنان 

منود. او افزود که اگر بخواهیم این کشور با ثبات مباند، الزم است که یک رابطه 

مستمر با ایاالت متحده و رشکای ائتالفی آن داشته باشد. 

دگر جرنال احمدی گفت: "افغانستان حقدار صلح با عزت و زندگی مانند 

سایر ملت هاست".  

کارکنان یونیپاث

گروه



18

صفحات  در  مطبوعات  کمپاین  با  بود  همراه  عــراق  از  وسیعی  مناطق  بر  داعــش  تهاجم 
شبکه هاای اجتماعی و تلویزیون ستالیت که توانست ذهنیت عامه را مغشوش سازد و 
ترس و اضطراب را در قلب های مردم جا دهد. در میان بسیاری از داستان های شجاعت 
نخبه خدمات  تروریستی عراق، داستان کندک موصل استثنایی است. واحد  خدمات ضد 
ضد تروریستی با شجاعت در کمپ غزالنی جنگید و زمانیکه احکام حفاظت از کمپ اسپیچر 
نمیدانند  بسیاری ها  آنچه  کردند.  تخلیه  کامال  را  رسید، آنجا  آنها  به  الدین  در والیت صالح 
این است که کمپ اسپیچر برای مدت 11 ماه تحت حمالت شدید قرار داشت، و این فقط 
را  قرارگاه  این  نتوانستند  داعش  تروریستان  که  بود  تروریستی  افراد خدمات ضد  قربانی 
ارکان قومانده دوم  با دگروال منتظر الشماری، رئیس  در کنترول خود در آورند. یونیپاث 
عملیات خاص مالقات نمود و در مورد قهرمانی های کندک موصل در جریان دفاع از کمپ 

اسپیچر و جنگ های آزادسازی گفتگو نمودند. 

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از خدمات ضد تروریستی عراق

شکست داعش در عراق معلومات تاکتیکی 
قابل تطبیق در بحرانهای آینده فراهم میکند

پیروزی
از

دروسی
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یونیپاث: شما در جریان سقوط 

شهربدست داعش در موصل 

بودید. شرحی از وقایعی که منجر 

به عقب نشینی شما از موصل 

شد به ما بدهید.

دگروال منتظر: یک چند روز پیش از 

سقوط موصل، بتاریخ ۶ جون 2014، 

داعش حمله ای را باالی دیپوی 

مهامت کمپ غزالنی که حاوی ذخیره 

جات اسلحه و مهامت بود انجام داد. 

بعد از آنکه ما حمله را عقب زدیم، 

قوماندانی هدایت داد تا منطقه 

را پاکسازی و دیپو ها را مصئون 

سازیم. حمله داعش شدید بود؛ در 

میان حمله کنندگان انتحاری ها با 

واسکت های انفجاری نیز بودند. اما 

ما توانستیم حمله کنندگان انتحاری 

را از بین بربیم، ماموریت را موفقانه 

انجام دهیم و ساحه را به قوای 

امنیتی عراقی واگذار کنیم. 

بدلیل وضعیت وخیم امنیتی، ما احکامی در مورد حفاظت میدان هوائی 

موصل و کمپ غزالنی دریافت منودیم. در آن زمان، جنگ های مسلح میان 

تروریست ها و قوای امنیتی عراقی در داخل شهر ادامه داشتند. صدای فیر و 

انفجار از آغاز جون توقف نیافته بود. در 9 جون ، هیچ قوای امنیتی در موصل 

حضور نداشت، باالخص در سمت راست شهر، و آنچه باقی مانده بود غوند 

خدمات ضد تروریستی بود. در انجام وظیفه ای که به ما محول گشته بود، 

ما موقعیت های خود را با وصف تالش های دشمن برای رخنه در کمپ برقرار 

داشتیم. ما احکام و هدایات از طریق تورن جرنال کریم عبود التمیمی دریافت 

می کردیم، که در آن زمان قوماندان عملیات خاص دو بود.

در صبح 10 جون،  احکامات به کندک رسید مبنی بر اینکه کمپ غزالنی را 

تتخلیه کنیم و به پایگاه نظامی اسپیچر در صالح الدین برویم تا موقعیت های 

تخلیه شده توسط واحد هاای خدمات ضد تروریستی را در آنجا پر سازیم. 

واحد هایی که قبال آنجا بودند برای حفاظت 

از فابریکه نفت بیجی فرستاده شده بودند 

که تحت حمالت مکرر نظامیان داعش قرار 

گرفته بود. تخلیه ما از موصل آسان نبود. 

همه جاده ها تحت کنرتول داعش بودند. آنها 

خندق ها را حفر کرده بودند، موانع خاکی 

ایجاد کرده بودند و وسایل انفجاری را در 

طول رسک نصب منوده بودند تا از پیرشفت 

قوای دولتی جلوگیری کنند. ازیرنو، این یک 

راه پرخطر و دشوار بود تا خطوط دشمن را 

برای مدت نه ساعت که 140 کیلومرت طول 

داشت می شکستیم. ما به کمپ اسپیچر با 

متام تجهیزات نظامی و با کامل قوا رسیدیم.

یونیپاث: آیا شما داخل کمپ اسپیچر بودید 

زمانیکه قتل عام کمپ اسپیچر رخ داد؟ آیا 

تروریست ها وارد قرارگاه شدند؟

دگروال منتظر: اسپیچر هیچگاه توسط 

داعش ساقط نشد؛ افراد ما برای 11 ماه 

شدیداً برای دفاع از آن جنگیدند الی اینکه صالح الدین از دست تروریست ها 

آزاد گردید. بسیاری از رسبازان با ما باقی ماندند. قتل عام بدنام کمپ اسپیچر 

بر علیه مردان جوان بیدفاعی صورت گرفت که کمپ اسپیچر و موصل را تخلیه 

کردند تا به خانه های شان در جنوب برگردند. بعد از آنکه رسک های اصلی 

قطع گردیدند، این مرد ها در میان باغها و قریه جات اطراف کمپ اسپیچر گیر 

ماندند. تروریستها هر آن کسی که راه گم کرده بود را جمع آوری کردند و 

آنها را با خونرسدی اعدام کردند. این در 11 جون 2014 واقع گردید. آنچه که 

بعدا بنام قتل عام کمپ اسپیچر خوانده شده، در یک موقعیت بیرون از کمپ 

رخ داد، اما ماشین مطبوعاتی داعش آن را چنین جلوه داد که گویا جنگجویان 

آنها کنرتول کمپ اسپیچر را بدست گرفته بودند و قتل عام را در داخل کمپ 

انجام داده بودند.

 اسپیچر یک پایگاه هوایی اسرتاتیژیک است که شامل دفاتر مرکزی فرقه 

نظامی می گردد همچنان در آنجا دیپو های سالح و مهامت قرار دارند، ازیرنو 

دگروال منتظر الشماری، سمت راست، در حال رهبری 
جزوتامش در عملیات غرب موصل در سال 2019.
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قوماندان ها تصمیم گرفتند امنیت آن را سخت تر بسازند. زمانیکه 

ما در شامگاه 10 جون به اسپیچر رسیدیم، یعنی یک روز قبل از 

قتل عام، ما فرار وسیع در میان صفوف واحد ها را مشاهده کردیم. 

عساکری که روحیه شان ضعیف گشته بود بعد از شنیدن آوازه ها 

و شایعات در مورد آنچه در اطراف شان رخ میداد سعی داشتند 

موقعیت های خود را ترک کنند. بعضی از کارمندان به ما نزدیک 

شدند و پرسیدند که ما چرا به اسپیچر آمده بودیم. زمانیکه برای 

شان گفتیم که ما برای همکاری با آنها آمده بودیم، آنها راحت 

شدند و از ما خواستند تا از ترک وظایف جلوگیری کنیم. ما به 

سوی رسک اصلی حرکت کردیم و از عساکر فراری خواستیم تا 

مبانند زیرا امیدوار بودیم که ذهن شان را تغییر خواهند داد. این 

تالش ما بیجا بود. 

زمانیکه ما این موضوع را به قومانده خود گزارش دادیم، آنها 

به ما احکام فرستادند که عساکر فراری را در مورد خطرات سفر 

از مسیر تحت کنرتول داعش آگاه سازیم و در مورد امنیت نسبی 

پایگاه برایشان بگوییم. تعداد آنها زیاد بود، اما متاسفانه آنها به 

مشوره ما گوش ندادند و از 10 جون تا صبح 11 جون به فرار 

شان ادامه دادند در حالیکه ما مرصوف فعال ساخنت کندک، تقویه 

استحکامات و آمادگی برای جنگ دفاع اسپیچر بودیم. 

استقرار غوند ما در داخل کمپ اسپیچر و کار استحکام 

بخشیدن باعث ایجاد روحیه در میان پرسونل گردید و واحد ها از 

عساکر خود خواستند که باقی مبانند. ما کندک را در جنب بیرونی 

کمپ مستقر ساختیم و چند روز بعد از طریق هلیکوپرت اکامل 

گردیدیم. مقامات بعدا آنها را موظف به حفاظت اسپیچر منود و 

به ما امر کرد تا پوهنتون موصل را آزاد سازیم، ما این احکام را 

انجام دادیم و پوهنتون را آزاد ساختیم، و سپس موقعیت خود را 

در داخل ایجاد منودیم.

یونیپاث: جنگ آزادسازی موصل را شرح بدهید.

دگروال منتظر: جنگ آزادسازی موصل بخشی از سلسله 

جنگ هایی بود که با آزادی تکریت، بیجی و قرارگاه هوائی قیاره 

آغاز شد. اما آنچه جنگ موصل را متفاوت میساخت حضور 

وسیع افراد ملکی و تعداد زیاد تعمیر ها و رسک ها بود. این ما 

قوای سرویس 
ضد تروریزم 

عراقی تجهیزات 
بدست آمده از 

داعش در کوه های 
حمرین را در 

سال 2019 
بازدید می کنند.
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را مجبور ساخت تا پالن ها و تاکتیک ها را تغییر دهیم. ما 

استفاده از وسایط و زره را در بعضی از مناطق کاهش 

دادیم و در بعضی از مناطق دیگر دوبرابر ساختیم، متکی 

بر موثریت اسلحه مورد استفاده و احتامل تلفات ممکنه 

ملکی. حضور افراد ملکی در ساحه جنگ فشار های قابل 

توجهی بر چگونگی انجام جنگ و همچنان بر رسعت پایان 

دهی به آن وارد می کنند. حفاظت شهروندان از اقدامات 

انتقام جویانه و یا استفاده از آنها بعنوان سپر انسانی و 

تضمین انخالی امن آنها از ساحه جنگ باعث ایجاد فشار 

بیشرت بر جزوتام های ما می کرد که مسئولیت آزادسازی شهر 

را بعهده داشتند.

یونیپاث: آیا عساکر تربیه مناسب و تجهیزات قبل از رفتن 

به جنگ موصل گرفتند؟

دگروال منتظر: کندک در اکرث جنگ ها اشرتاک منود و آن 

را رهربی می کرد. آن دارای بنیاد قوی تربیه و تجهیز بود و 

بخاطر هامن دارای سطح باالیی از آموزش، آمادگی جنگی و 

روحیه بود، این غوندیست که در شجاعت و فعالیت شهرت 

دارد. ما در جنگ های مختلف اشرتاک کردیم، اولین آن 

آزادسازی پوهنتون صالح الدین بود. بعضی از تولی ها ما در 

جنگ رمادی در 2014 نیز اشرتاک کردند. بعد از آن جنگ 

بیجی بود و آزادسازی فابریکه نفت. بعد از پاکسازی قریه 

جات اطراف، ما بسوی آزادسازی قیاره و قرارگاه هوائی 

قیاره رفتیم. در آن زمان ما چنان مرصوف جنگ بودیم که 

هیچ وقتی برای آغاز مجدد دروس نداشتیم، اما ما تجربه 

جنگی کسب کردیم و از جنگ های آزادسازی با درس هایی 

قابل استفاده در جنگ های بعدی برگشتیم.

التبه جنگ موصل باالخص، این یک جنگ مهم بود که 

در رسانه ها نیز تبارز یافت، اعم در ملی و بین املللی. این 

دارای اهمیت خاص برای دولت عراق و رهربی نظامی بود. 

آمادگی ها برای جنگ، بشمول قوا، تجهیزات و مهامت از 

اهمیت باالی برای همه برخوردار بودند، ازیرنو ما فقط در 

مرحله تنظیم مجدد بعد از هر جنگ آموزش می دیدیم. 

جنگجویان خدمات 
ضدتروریستی 
جنگهایی را در 

شمال موصل در 
زمان جنگ برای 

آزادسازی این شهر 
در سال 2017 
اشغال میکنند.
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یونیپاث: نقش شما در جنگ آزادسازی کناره راست موصل چه بود و 

با چه چالش هایی مواجه شدید؟

دگروال منتظر: در آغاز، ما روی رسکی که به سوی کمپ غزالنی می رفت 

پیرشوی کردیم و موظف بودیم تا منطقه وادی هاجر را پاکسازی 

مناییم. پولیس فدرال عراقی در سمت راست قوای ما قرار داشتند و 

قوای باقیامنده خدمات ضد تروریستی در سمت چپ ما قرار گرفته 

بودند. عموما، عساکر ما در منطقه جنگی حد اقل 24 ساعت از حمله 

مستقر میشوند تا ما بتوانیم با جزوتام های اشرتاک کننده دیگر در مورد 

مسئولیت ها، هآمهنگی و مشوره مناییم. اما این بار ما زمان کافی نداشتیم 

چنانچه ما از سمت چپ به سمت راست حرکت کردیم تا از آن طریق 

دشمن را متعجب بسازیم که توقع داشتند حمله ما از سمت راست 

دریا صورت بگیرد. ما با چندین چالش مواجه بودیم، اولین آن هامنا 

استحکامات دشمن بود، بشمول خندق های متعدد، موانع و تونل ها.

از همه مهمرت، ماهیت جغرافیا و ساحه دشوار وظیفه دریافت 

وسایل انفجاری و ماین های زمینی را تقریبا ناممکن ساخته بود زیرا 

دشمن ماین ها و مواد انفجاری را در یک شکل میدان ماین غرص کرده 

بود. بر عالوه، داعش در داخل شهر با متام قوت جنگید از گروه های 

بزرگی از نشانه زن ها، موتر های مملو از مواد انفجاری و مبب گذاران 

انتحاری استفاده کرد. داعش وفادارترین و افراطی ترین جنگجویان 

خارجی را به میدان آورد. در اذهان داعش، جنگ موصل یک جنگ 

قطعی بود که نتایج آن تعیین کننده ادامه یا عدم حیات این گروه 

بود. دشمن برای اولین بار از طیاره های بدون رسنشین استفاده کرد تا 

مبب های کوچک را بر مردم بیاندازد، قبال آنها این وسایل را فقط برای 

نظارت بر تجمعات استفاده می کردند. بخاطر اینکه طیاره های بدون 

رسنشین باعث کندگی پیرشفت ما می گردید، ما تصمیم گرفتیم به پالن 

ب برویم، و از یک سمت پیش بینی ناپذیر آمدیم و آنها را متعجب 

ساختیم و ازین طریق با موانعی که مدافعین داعش گذاشته بود 

هم مواجه نشدیم.

یونیپاث: شما چگونه بر این چالش های مرگبار پیروز شدید؟

دگروال منتظر: ما در خدمات ضد تروریستی همواره تجهیزات و 

وسایط خود را تجدید می کنیم. ما برج ماشیندار باالی موتر خود را 

با پوش فوالدی می پیچانیم و یک پوش فوالدی دیگر برای حفاظت 

از تایر ها در مقابل تفنگداران و طیاره های بدون رسنشین استفاده 

می کنیم. تا جاییکه به طیاره های بدون رسنشین بر می گردد، ما یکی از 

آنها را از بین بردیم و از تجارب قوای ائتالفی در جنگ های الکرتونیکی 

استفاده منودیم. ما باقیامنده طیاره بدون رسنشین را به آنها سپردیم و 

آنها توانستند اطالعات مهم مانند فرکانس، توامنندی ها و ساحه آن را 

دریابند. آنها زود پاسخ دادند و وسایل اسرتاقی با موثریت 2 کیلومرت 

مربع فراهم کردند. ما آن را در مقابل خطوط خود مستقر ساختیم 

تا بر علیه حمالت طیاره های بدون رسنشین از آن استفاده مناییم. ما 

توانستیم طیاره های بدون رسنشین داعش را از بین بربیم، که این امر 

برای داعش شوکه آور بود چون آنها برای مقابله با ما در کناره راست 

بر طیاره های بدون رسنشین اتکا داشتند.

عساکر خدمات ضدتروریستی 
انجام می دهند عملیات آتش سوزی 

شعله در مقابل داعش.
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دگروال منتظر: هدایات رئیس خدمات ضد تروریستی به همه 

قوماندانها این است که مترکز روی تربیه، انکشاف و تعلیم 

جنگجویان داشته باشند. ما روی سالمتی بدنی عساکر خدمات 

ضدتروریستی همچنان بر آموزش فردی و گروهی مترکز می کنیم. 

ما همچنان روحیه تیمی را در میان عساکر تقویه می کنیم، زیرا 

آنها در داخل قرارگاه ها باهم هستند و مانند برادر در کنار هم می 

جنگند. اکرث معلامن ما افرسان و ضابطان هستند که دارای تجربه 

وسیع آموزشی، باالخص در آماده ساخنت جلبی ها دارند. اکرث آنها 

در جنگ های آزادسازی اشرتاک منوده اند و از تجربه قابل توجه 

ساحوی برخوردار اند، بر عالوه آنها به کورس های اختصاصی بیرون 

از عراق نیز رفته اند. 

و تا جاییکه به آموزش قوای ائتالف بر می گردد، ما همچنان 

آموزش تحت متخصصین ائتالف را ادامه می دهیم. ما تیم هایی از 

قوای خاص ایاالت متحده را در پایگاه خود داریم و دروس را با 

آنها ادامه می دهیم. ترشیک تجارب نیز در باالترین سطوح ادامه 

دارند. قوای ائتالف، تحت رهربی قوای امریکایی در همه مراحل با 

ما بوده اند، در هر جنگی که برای پاک کردن عراق از داغ داعش 

صورت گرفته است. آنها در زمین بعنوان مشاور در کنار ما بودند و 

در هوا بحیث جنگجو، پس ترشیک تجارب بشکل اتومات با درک 

جمعی از دروس آموخته شده در مباحث و مطالعه پالن های جنگی 

صورت گرفته است.

نظرات دگروال منتظر همچنان متناسب باقی می ماند. همزمان با 

اینکه داعش سعی دارد قوت خود را دوباره احیا کند و جنگ های 

چریکی را از مخفیگاه هایش در کوهها و دشت های شامل و غرب 

عراق آغاز کند، این کشور همچنان بر تجارب بی بدیل جزوتام های 

 F  .نظامی نخبه متکی خواهد بود تا تروریزم را شکست دهد

یک عسکر عراقی 
یک اشپالق را 

بعنوان تحفه به 
یک طفل میدهد.

یک گزیمه خدمات 
ضد تروریستی 

یک عملیات 
پاکسازی بر علیه 

داعش انجام 
می دهد.

یونیپاث: تاثیر حمایه هوائی قوای ائتالف چه بود؟

دگروال منتظر: حامیه هوائی موثر بود. ما یک کارمند کنرتول 

هوائی را موظف ساختیم تا با تیم ائتالف بین املللی که برای ما 

توظیف شده بود کار می کرد. او در طول ساعات کار می کرد تا 

اطالعات را از کارمندان ما در ساحه به رشکای ائتالفی بفرستد، 

و آنها موقعیت اهداف را باملقابل فراهم می کردند. پاسخ قوای 

ائتالف به اهداف داعش جزادهنده و بالفعل بود. بعضی از 

وقتها پاسخ کند بود که دلیلش ممکن هوای خراب یا عدم 

دسرتسی به طیاره بود. اما بصورت کل، رشکای ائتالفی ما نقش 

حیاتی در جنگ موصل ایفا کردند. پیروزی بدون حامیت مکرر 

آنها ممکن نبود. 

زمانیکه ما در عمق جنگ بودیم و صدای غرش طیاره های 

ائتالف را می شنیدیم، راحت می شدیم و روحیه ما قوی میشد. 

یک رابطه روحانی میان جنگجو و طیاره جنگی بوجود آمده بود، 

که با وصف شدت جنگ، برای جنگجو انرژی و روحیه پیرشفت 

می داد. اعتامد ما بر توامنندی های هوائی ائتالف باال بود و ما به 

اهداف خود رسیعرت و با تحمل تلفات کمرت از توقع می رسیدیم. 

زمانیکه ما صدای طیاره ها را باالی رس خود می شنیدیم و 

میدیدیم که آنها اهداف پیش روی ما را از بین می بردند - که 

باعث رسدرگمی در میان داعش می شد و آنها صفوف خود را 

می شکستند - ما تعهد بیشرت برای ختم جنگ پیدا می کردیم. 

یونیپاث: ما تجربه ناقابل مقایسه در جنگ های نامنظم در طول 

آزادسازی شهر ها دریافته ایم. آیا شما تجربه های خود را با دیگر 

جزوتام ها و قوای ائتالفی شریک ساخته اید تا آنها بتوانند آن را 

در جاهایی مانند یمن، افغانستان یا صومالیا به کار ببرند؟
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در جریان جنگ های آزادسازی شهر های عراقی از داعش، یک قهرمان خاص باالخص خواست 
از سایه ها کار کند و ترجیح داد نقش یک سرباز گمنام را بازی کند. با این حال، این قهرمان 
رهبری ستون های در حال پیشرفت را بعهده داشت، حمالت تروریستی موتری را جلوگیری 
نمود و موانع را از سر راه برداشت. حضور او باعث ایجاد وحشت در قلب های دشمنان 
شد، باعث تضعیف روحیه آنان گردید زیرا او موقعیت های دفاعی آنها را از بین میبرد. این 
قهرمان افسر وارنت ارشد خدمات ضد تروریستی محمد علی عبدالله بود، و اسلحه ای که 

او دودست داشت استفاده کند یک غول فوالدی 29 تنی بود به نام بلدوزر دی 7 آر 11.

کارکنان یونیپاث

قوای نظامی عراقی بلدوزرها را برای مضمحل ساختن 
ترویرست ها در کوچه های موصل استفاده کردند

در

مشکل 
دو مسیر
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ساخته شده کاترپلر در ایاالت متحده، این بلدوزر مجهز با زره سنگین و 

شیشه ضد مرمی است و وزنش نزدیک به یک موتر جنگ بردلی میباشد. ماشین 

قوی آن توانست بر اکرث موانعی که داعش در راهش قرار دارد فایق آید.

افتخار استفاده ازین بلدوزر ها بر می گردد به ابتکار نظامی های عراقی 

که از هر وسیله ممکن در دست شان برای شکست یک دشمن مصمم استفاده 

کردند. افرس وارنت ارشد محمد میگوید که تاکتیک استفاده از بلدوزر ها 

در پیرشوی تانک ها و قوای زمینی رضورتی بود که بر قوای عراقی بخاطر 

نیازمندی های جنگ غیرمنظم، باالخص در بین کوچه و جاده ها مسلط شد.

تروریستان داعشی استفاده از مبب ها موتری که توسط حمله کنندگان 

انتحاری رانندگی میشدند و برای 

حمله بر نیروهای عراقی استفاده 

می شدند را مشهور ساختند. 

یکی از وظایف اصلی بلدوزر ها 

این بود که راه چنین موتر ها را 

ببندد قبل ازینکه آنها بتوانند بر 

قافله ها عراقی حمله ور شوند. 

"تروریست ها اکرث رسک ها 

را با موانعی از قبیل موتر های 

رها شده ناکارآمد ساختند و 

فقط رسک هایی را باز گذاشتند 

که میتوانستند اداره منایند. و در 

عین حال از خانه های همسایه 

می آمدند و حمله می کردند". 

کارمند ارشد وارنت محمد افزود. 

"این ناممکن شده بود که 

بدون بلدوزر از پیش رو، هیچ 

قافله نظامی بتواند پیش برود. 

نقش بلدوزر ها در جنگ موصل 

متفاوت بود، این اسلحه مورد 

انتخاب ما برای از بین بردن مدافعه دشمن، وسایل انفجاری آنها و پاکسازی 

رسک ها از موانع بود."

قوای ائتالف خدمات ضد تروریستی را با این بلدوزر ها تاکتیکی در 2016 

مجهز ساخت و متخصصین را برای تربیه رانندگان و تکنیسین های مسئول آن 

فرستادند. تا آن زمان، قوای عراقی از بلدوزر های تجارتی سبک وزن استفاده 

کرده بودند که در نتیجه کمین های دشمن بسیار خساره مند گردیده بودند. 

"ما توسط متخصصین قوای ائتالف آموزش دیده بودیم تا بلدوزر را در 

فضای جنگ شهری استفاده کنیم. این آموزش شامل درس هایی درباره تخنیک و 

توامنندی های بلدور میشد،" کارمند ارشد وارنت محمد گفت.

"چندین ماه قبل ازینکه ما وارد جنگ ها شویم، متریناتی را در مناطقی انجام 

دادیم که به ماهیت میدان جنگی شباهت داشت. بلدوزر در جنگ موصل در 

2016 معرفی گردید."

بلدوزر بخشی از پالن نظامی برای آزادسازی شهر ها از داعش گردید. راننده 

آن باید رسیع عمل میکرد و راه ها را برای قوای عراقی پاکسازی میکرد قبل 

ازینکه جنگجویان دشمن کمین های خود را انجام دهند و در رسک های مملو از 

مرمی های مرصف شده خساراتی وارد کند.

کارمند ارشد وارنت محمد زمانی را بیاد می آورد که او از آمدن یک موتر 

مبب گذاری شده بسوی موتر زرهی حامل قوماندان خودش جلوگیری کرده بود. 

این محل غرب موصل بود. تاریخ آن روز 27 می 2017 بود. جزوتام محمد وظیفه 

داشت تا از پیرشفت کندک ضد تروریستی مثنی برهربی دگرمن طائر سعدون 

مونشید حفاظت کند. 

"بلدوزر از هر سو مورد حمله تفنگداران و مواد انفجاری قرار گرفته بود 

و من متکی بودم بر حمالت 

جوابی همکاران من در داخل 

قافله. مرمی های داعش بر 

شیشه پیش رو اصابت کرد، و 

سواد وحشتناکی بوجود آمد 

زیرا بخشی از شیشه شکست، 

اما من با این صدا عادت کرده 

بود." محمد میگوید.

در زمانیکه او رسک های 

اصلی را برای همرزمانش 

پاکسازی می کرد، یکی از افرسان 

ارشد به او مخابره کرد. یک 

موتر مملو از مواد انفجاری 

بسوی ستون آنها از سمت 

راست در حرکت بود و مسیرش 

ظاهرا تخریبی بود.

محمد باید زود عمل می کرد. 

او موتر مببگذاری شده را در 100 

مرتی مشاهده کرد. او کنرتول 

بلدوزر را گرفت. غول فلزی 

90 درجه چرخید و بسوی پیش حرکت کرد تا راه موتر مببگذاری شده را بگیرد. 

همینکه او بلدوزر را در میان مببگذار احتاملی و هامووی قوماندان خود قرار 

داد، مبب انفجار کرد.

"من حرارت انفجار را حس کردم، و موج یک انفجار بزرگ کابین موترم را 

تکان داد." وی افزود. "چیزی بین من و موتر انفجار شده وجود نداشت بجز چند 

قدم راه، یک شیشه زخیم و فوالدی که بلدوزر را نگهداری می کرد. انفجار به 

حدی قوی بود که شیشه پیرشوی موتر کامال شکست. با این حال تکان را به خود 

گرفت و مرا از خطر نجات داد."

با وصف انفجار، بلدوزر کمرت خساره دید. ترمیم کاران فقط بعضی 

از نشت ها را در پایپ های هایدرالیک موتر بازسازی کردند و موتر دوباره 

به حرکت در آمد.

در مدت کوتاهی، کارمند ارشد وارنت محمد و عساکر شجاع خدمات ضد 

 F .تروریستی بار دیگر به سوی پیش می رفتند، پیش بسوی پیروزی
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تلفات سنگین
جلوگیری

قوای عمانی و ایاالت متحده برای دفاع در مقابل تهدیدات 
سالح های کیمیاوی،  بیولوژیکی و رادیولوژیکی آموزش می بینند

تصاویر یونیپاث

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از قوای مسلح سلطان
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مترین شامل فعالیت های کیاموی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی بود که در عامن 

توسط قومانده مرکزی ایاالت متحده )سنتکوم( تنظیم گردیده بود. متخصصان 

امریکایی و رشکای آنها در قوای مسلح سلطان مترین 14 روزه را در مارچ 2020 

در مرکز جلوگیری از سالح های تخریب جمعی عامن، تحت نظارت دگروال جمعه 

بن مسعود الهنایی، رئیس جلوگیری از سالح های تخریب جمعی، و دگرمن 

حمید بن ابراهیم الربومی، افرس ارشد سالح های کشتار جمعی انجام دادند. 

دگرمن محمد بن سعید الخوار، کارمند ارشد سالح های کشتار جمعی، همچنان 

در محفلی با اشرتاک تعداد زیادی از افرسان قوای مسلح سلطان و افرسان اردو، 

قوای هوائی و قوای بحری اشرتاک منود. 

فعالیت های موضوع-مسئله-متخصص با بررسی پروسیجر های استندرد 

عملیاتی قوای مسلح سلطان که در اکتوبر 2019 بوجود آمده بود آغاز شد، که 

در برگیرنده بهرتین میتود های پاکسازی مناطق مترضره، انتقال مریضان رضر 

دیده، جلوگیری از شیوع، و حفاظت از اولین پاسخ دهندگان از خطرات این انواع 

سالح ها میشد. تخنیک های مدرن برای شناسایی سالح های کیمیاوی و بیولوژیکی 

نیز بررسی گردیدند. امریکایی ها تخنیک های چگونگی هآمهنگی کار نهاد های 

مختلف برای تکمیل ماموریت را پیشنهاد کردند.      

بر عالوه، یک تیم طبی متخصص در مراقبت قربانیان جنگ آنجا رفت تا در 

مورد چگونگی معالجه در میدان جنگ و انتقال به شفاخانه طوری که خونریزی 

متوقف شود و مریض رسحال بیاید آموزش داد. متخصصین ساحوی طبی همچنان 

رضورت نگهداری ذخیره های تجهیزات طبی و چگونگی جلوگیری از مرصف بیش 

از حد لوازم را به تصویر کشیدند.

قابل توجه این است که امریکایی ها با همه توامنندی های خود در زمینه 

سالح های کشتار جمعی اشرتاک کردند، چنانچه در سال های قبل نیز اشرتاک 

منوده بودند. بخش مبارزه با سالح های کشتار جمعی در سسنتکوم آژانس کاهش 

تهدید دفاعی، دفرت اجرایی برنامه مشرتک برای سالح های کیامیی، بیولوژیکی، 

رادیولوژیکی و هسته ای، و رهربان عملیاتی از قوای هوائی، بحریه و بحری را به 

این آموزش آورده بودند.

ساعت 11 صبح، باشندگان منطقه مرکزی ناحیه صنعتی مسقط 

عامن یک انفجار سنگین شنیدند. در چند دقیقه، هشدار های 

اضطراری فضا را پر کرد، که نشانه ای از توظیف قوای مسلح 

سلطان و اداره عمومی برای دفاع شهری و امبوالنس )پکدا( بود.  

موتر های زرهدار، موتر های پولیس و ویدیو های جنایی صحنه 

انفجار را از ورود افراد رهگذر پاک کاری منود.

تلفات فرضی در یک شفاخانه ساحوی تداوی میشوند.
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متخصصان قوای مسلح سلطان بشکل مجربانه پروسیجر های استندرد 

جلوگیری از لیک های گاز زهری و شیوع بوجود آمده از تخریبات در فابریکه های 

پیرتوکیامیی و دیپو های پستیساید یا حمالت کیمیاوی و بیولوژیکی را توضیح 

دادند. متخصصان چگونگی پاسخدهی را براساس ماهیت این حادثه و چگونگی 

ایجاد یک قوماندانی، یک مرکز کنتورل آلودگی و شفاخانه حوزوی برای مقابله با 

جراحات توضیح دادند. امریکایی ها عمدتا ازین مباحث خرسند بودند. این واضح 

است که رهربان عامنی در زمینه سالح های کیاموی، بیولوژیکی،  رادیولوژیکی و 

هسته ای مقتدر هستند و این رشاکت در سال 2016 بوجود آمد همچنان رشد 

می کند و متحول میشود.  

تیم مبارزه با انفجار مواد منفجره قوای مسلح سلطان و همتایان نظامی 

آن در ایاالت متحده تخنیک ربات را برای مقابله با مواد منفجره مورد بررسی 

قرار دادند. این تیم عملیاتی آموزش در مورد استفاده و نگهداری وسیله و نحوه 

مقابله با هرگونه نقص یا آسیب احتاملی در این زمینه را دریافت کرد. 

از اولین مترین در سال 2016، این امر مرسوم شده است که با یک مشاهده 

مشرتک در پاسخ به یک حادثه یا حمله نتیجه بگیریم، اما این بار تیم عامنی 

خواستند که مترینات نهایی را به تنهایی رهربی کنند و تیم امریکایی بحیث ناظر 

حضور پیدا کنند. سناریوی نهایی وقایع حقیقی را در کشور هایی که تروریزم در 

آنجا فعال است به تصویر کشید. جواب زمانی آغاز گردید که شهروندان در مورد 

فعالیت های مشتبه در یک محوطه خالی پستیساید  باخرب گردیدند:  

"اطالعات متعددی از شهروندان عامنی در مورد فعالیت های مشتبه در 

محوطه خالی پستیساید رسیده اند. باشندگان قبل ازین فعالیت مشتبه هیچ 

فعالیتی را درین محوطه که تقریبا دو سال قبل بسته شده بود، ندیده اند،" 

گزارش حاکی بود. "الری های کالن باربری سه شب متوالی دیده می شدند که در 

حال ترک محوطه خالی بین 2 صبح و 4 بعد از ظهر بودند. یک شاهد یک اظهار 

نامه مکتوب ارسال کرد که در مورد ذخیره چندین 55 گالن و سایر تجهیزات بود. 

صحت اطالعات به دلیل دید محدود و عدم متایل شخص گزارشگر برای مشاهده 

حرکات تأیید نشده است."

با در نظرداشت این اطالعات، وزارت داخله یک گزمه پولیس را برای تحقیق 

فرستاده است. آمدن آنها در 11 صبح همزمان بود با یک انفجار شدید که زمین 

را لرزاند. گزینه پاکدا انجام داد و قوای مسلح سلطان از حادثه مطلع گشت. در 

ظرف دقایقی، تیم های پاسخ به آنجا رسیدند، و محوطه امنیتی در آنجا مستقر 

گردید. تبادل رسیع اطالعات و تحول اوضاع باعث شد وزارت دااخله با توجه به 

ماهیت این سایت و وجود بسته های مشکوک، از کارشناسان مواد منفجره و تیم 

پیشگیری از WMD درخواست کند. 

ساعت 11:15 صبح، تیم جلوگیری از سالح های کشتار جمعی قوای مسلح 

سلطان، برهربی دگرمن الربومی، برای گرفنت قومانده از پکدا آمدند. او به جزوتام 

ضدشیوع وظیفه داد تا در 300 مرتی صحنه مستقر شوند. تیم نظامی طبی 

ساعت 11:16 صبح به آنجا آمد و یک شفاخانه ساحوی را در 600 مرتی محل 

اعضای قوای مسلح عمان مشترکاً 
با همتایان از ایاالت متحده، از 

تکنالوجی ربات استفاده می کنند.
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هدف ایجاد منود. در عین حال، تیم کشف و پرسونل پکدا با تجهیزات ایمنی 

حضور یافتند تا ماموریت را انجام دهند. 

ساعت 11:25 صبح، تیم کشف )دو عسکر( و تیم پکدا )چهار عضو و یک 

تخت انتقال مجروحین( وارد منطقه محدود 200 مرتی شدند که از آنجا یک 

رسباز در تجهیزات محافظ کامل هدایاتی را از قوماندان 

ساحوی دریافت کرد که به تیمها اجازه می دادند. 

بعد از تایید اینکه تیم با تجهیزات ایمنی مجهز بود، 

گارد نام ها، رتبه ها و هدف هارا از آنانیکه اجازه 

دخول داشتند گرفت. 

تیم کشف ساحه را معاینه کرد تا ببیند که آیا مواد 

انفجاری و دیگر انواع مواد در آنجا وجود دارد یا خیر. 

آنها ساحه را رسوی کردند و دریافتند که یک وسیله 

انفجاری قابل حمل از طریق موتر وجود داشت. تیم 

یادداشت ها و کروکی ها را گرفت و دخولی منزل را برای 

دریافت ماین ها مطالعه کرد. در داخل دو فرد ملکی 

دیده میشدند که در جریان انفجار زخمی شده بودند. 

تیم کشف یک امبوالنس درخواست کرد تا قربانی ها 

انتقال داده شوند و واحد های دیگر برای معاینه تعمیر 

و نگهداری مواد افنجاری آنجا مستقر شوند. 

امبوالنس در نقطه کنرتول توقف کرد تا هویت های 

شخصی کارمندان امبوالنس و قربانی ها گرفته شود. 

مریضان به واحد ضد شیوع رسانده شدند که یک خیمه 

بزرگ ضد شیوع کیامیی و بیولوژیکی بود و یک الری 

مملو از پمپ های مخلوط کردن و اسپری کردن مواد 

ضد شیوع آنجا بود. قربانی ها توسط تیم ضد شیوع که 

با تجهیزات ایمنی مجهز بودند دریافت گردیدند. تیم 

لباس های قربانیان را پاره کرد و در داخل کانتیرن های 

خاص ضد شیوع جابجا کرد. مریضان به خیمه ضد 

شیوع انتقال داده شدند تا قبل از انتقال شان به 

شفاخانه ضدعفونی گردند.

قربانی اول بی هوش بود زیرا در تخته پشت خود خونریزی داشت. دومی 

آرام بود و یک زخم در ران سمت راست خود دیده بود و تا حدودی درد داشت. 

برای هر یک از قربانیان سه نفر کارمند صحی توظیفه گردیده بود:  یک رئیس 

تیم که یادداشت می گرفت و دو نرس که مریض را برای جراحات دیگر معاینه 

می کردند. از مریض باثبات سوال هایی در مورد اینکه چه واقع گردیده بود 

پرسیده شد، همچنان در مورد تاریخچه طبی او در حالیکه مریض دوم خونریزی 

اش متوقف شده بود، یک وسیله بر بازویش نصب بود و پیچکاری مسکن برای 

انتقال به شفاخانه تزریق شده بود.

در 11:20 صبح، تیم های پکدا و ای او دی وارد ساحه ممنوعه شدند و 

روبات برای دریافت مواد انفجاری رها گردید. تصویری که از ساحه برداشته شد 

نشان میداد که در آنجا سه مرمی توپی 155 ملی مرتی و دو 55 گالنه گاز رسین 

برای انفجار از راه دور واقع بودند. روبات مواد منفجره را خنثی ساخت و تیم 

ای او دی مرمی ها را از آنجا بیرون کرد در حالیکه تیم جلوگیری از کشتار های 

جمعی گالن های رسین را برای تحلیل و تجزیه کیمیایی به البراتوار انتقال دادند 

تا ماهیت و سازنده آن را تشخیص دهند. بر عالوه، تیم یک رسوی نهایی از 

منطقه اخذ کرد و دریافتند که هیچ خطر شیوع بیولوژیکی و کیامیی در داخل یا 

بیرون از محل وجود نداشته است. 

پس از تکمیل مأموریت، این تیم به قسمت جلوگیری از شیوع رفتند كه 

در آن اعضا قبل و بعد از برداشنت تجهیزات اسپری شدند تا از شیوع مواد آلوده 

فراتر از حوزه عملیات جلوگیری كنند.

چاشت آن روز، بعد از جمع آوری شواهد طبی عدلی از ساحه،  محل 

پاکسازی و ضدعفونی گردید و شفاخانه ساحوی و جزوتام ضدشیوع از آنجا 

بیرون آمدند. در ساعت 2 بعد از ظهر،  محل به پولیس واگذار شد تا تحقیقات 

جنایی خود را تکمیل کنند. حلقه امنیتی از بین برده شد. 

چهار ساعت کار دقیق برای شبیه سازی وقایع حقیقی، که طی آن افراد قوای 

مسلح سلطان و پکدا و پرسونل طبی کار های قهرمانانه انجام می دادند، گواهی 

بر آموزش، عملکرد عالی و مسلکی بودن آنها بود. با وصف درجه حرارت باال، هر 

یک در داخل لباس های ایمنی کار کردند و بسیاری از آنها در زیر آفتاب و بدون 

سائبان این کار را انجام دادند. این تیم با هآمهنگی کامال برای انجام یک کار 

خطرناک مرگ آور عمل کردند که برای امنیت ملی سلطان مهم بود.  

چهار ساعت کار دقیق برای شبیه سازی وقایع حقیقی، 

که طی آن افراد قوای مسلح سلطان و پکدا و پرسونل 

طبی کار های قهرمانانه انجام می دادند، گواهی بر 

آموزش، عملکرد عالی و مسلکی بودن آنها بود.
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واحد خنبه
دگرمن حامد بن ابراهیم البرومی بخش جلوگیری از سالح 

های کشتار جمعی عمان را آموزش می دهد

در زمان های جنگ غیرمتعارف، جزوتام های نخبه وظیفه تامین کشورهای شان از تهدیدات خطرناک سالح های کشتار 

جمعی را بعهده میگیرند. در چنین مواقعی، کشورها توامنندی های جلوگیرانه شان برای آمادگی در مقابل سایر وقایع را 

انکشاف می دهند.  یونیپامثن با دگرمن حامد بن ابراهیم الربومی افرس کادری اول در بخش جلوگیری از سالح های کشتار 

جمعی در جریان یک مترینی که اخیرا با متخصصان قومانده مرکزی ایاالت متحده برگزار شده بود مالقات کردم.

ایجاد یک

یونیپاث: نظر شام در مورد این مترین مشرتک میان قوای مسلح عامن و رشکای 
امریکایی آن چیست؟

دگرمن الربومی: الربومیاین مترین که با همکاری ایاالت متحده در زمینه پیشگیری 

از سالح های کشتار جمعی انجام می شود، برای قوای مسلح سلطان و مقامات 

عمومی وزارت داخله برای دفاع غیرنظامی و آمبوالنس )پکدا( از اهمیت خاص 

برخوردار است. این مترین در 2016 آغاز شد. این تهدیدات و اتفاقاتی را که قبالً 

در نقاط مختلف جهان رخ داده است شبیه سازی می کند، مواردی که توسط 

سالح های کیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی ایجاد می شود. پوشیده نیست 

که رشق میانه و خلیج عرب دچار تنش هستند، بنابراین رضوری است که ما با 

افزایش توامنندی ها و شایستگی های زمینی قوای متخصص در زمینه پیشگیری 

از سالح های کشتار جمعی و کمک به آمادگی مقابله با هر سناریویی را داشته 

باشیم. - پرسونل پیشگیری تجربه کسب می کنند و در مورد تاکتیک های مدرن 

می آموزند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند. در حقیقت، امریکایی ها در 

این زمینه متخصص هستند، بنابراین حضور آنها با ما فرصتی ارزشمند است که 

بتوانیم از آنها بیاموزیم و آنچه را که ما می شناسیم با آنها به اشرتاک بگذاریم. 

از آنجایی که این مترین در سال 2016 آغاز شد، هامنطور که اشاره کردم، 

ما همزمان با تحول تهدیدات و تاکتیک های خصامنه، در حال انکشاف و 

تحدید فعالیت های آن بودیم، متعاقباً تجهیزات و تکنیک های مورد استفاده در 

پیشگیری از سالح های کشتار جمعی را انکشاف داده ایم.

یونیپاث: در مورد انکشاف مترین در سالهای اخیر به ما بیشرت بگویید.

دگرمن الربومی: الربومی در آغاز، نصاب تعلیمی ساده بود. هدف آن دریافنت 

توامنندی های همدیگر و ترشیک زمینه ها و تجارب بود. در طول یک سال 

گذشته، با همکاری رشکای امریکایی ما، تالش کرده ایم تا مهارت افرسان جوان را 

در پروسیجر های اوپراتیفی تعیین شده و مهارت های رهربی قوماندانان بلوک 

و تولی و رشکت در این زمینه انکشاف دهیم تا در هر رشایط اضطراری که در 

ساحه مسئولیت آنها رخ دهد، به طور موثری پاسخ دهند. اگرچه این مترین 

متمرکز بر چگونگی هامهنگی و رابط اوپراتیفی بین واحدهای عامل در هامن 

بخش — از آنجا که قوا دیگر به تنهایی کار منی کنند برای مقابله با تهدیدات 

— ما یک سناریوی تهاجمی را در یک کار اضافه کردیم. ساختامن مرتوکه 
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مظنون به استفاده یک گروه تروریستی برای ساخت مبب های کیمیایی برای 

استفاده در حمالت است.

یونیپاث: پالن های شام برای بهبود توامنندی های مبارزه با سالح های کشتار 
جمعی قوای مسلح سلطان چیست؟

دگرمن الربومی: قوای مسلح سلطان بر اساس یک پالن پنج ساله فعالیت می مناید 

و به خواست خداوند، پنج سال آینده منجر به یک مترین بزرگی شبیه آنچه 

در 2018 با شموخ 2 و شمشیر بران 3 صورت گرفت خواهد شد. قوای ما که 

در زمینه پیشگیری از سالح های کشتار جمعی کار می کنند ثابت کرده اند که 

توانایی و مسلکی بودن خود را برای مقابله با هر رویدادی، چه در تئاتر عملیاتی 

و چه در مناطق غیرنظامی مورد حمله سالح های کیمیایی، حوادث یا مواد 

رادیواکتیو قرار دهند. پالن بعدی ما برای سال 2020-2021 است. ما متریناتی 

در مقیاس بزرگ را با سناریوهایی انجام خواهیم داد که حوادث یا حمالت با 

مواد رادیواکتیو را شبیه سازی می کنند و چگونه قوا باید با آنها مقابله کنند. ما 

همچنان تالش می کنیم تا ادارات متخصص ملکی را برای حامیت از قوای مسلح 

سلطان و پکدا بشکل اوپراتیفی وارد عمل کنیم.

یونیپاث: مترین با یک رشیک قوی مانند ایاالت متحده چقدر مهم است؟
دگرمن الربومی: ما در واقع روابط بسیار قوی و مضبوط با ایاالت متحده داریم 

که تقریبا به دو قرن گذشته برمی گردد. احمد نعامن الکعبی اولین سفیر عامن 

درایاالت متحده بود که در سال 1840 فرستاده شده بود. روابط ما با یک 

ابرقدرت مانند ایاالت متحده در همه بخش ها باالخص در امور نظامی، امریست 

که منیشود اهمیت آن را کم شمرد. ایاالت متحده و قوای ایاالت متحده تجارب 

اکادمیک و عملی دارند که با تجهیزات نظامی موثر و دقیق بسیار خوب منطبق 

هستند. در طی یک قرن گذشته ، قوای ایاالت متحده در رشایط نامساعد آب 

و هوایی در رستارس جهان در جنگ های بی شامری رشکت کرده اند. این چنین 

یک اردو چیز های زیادی برای عرضه کردن به اردویی چون قوای مسلح سلطان 

دارند که عالقه مند آموزش است و میخواهد هر آنچه برای حفاظت از کشور و 

مردمش الزم باشد را انجام دهد. ما از مترینات مشرتک با قوای ایاالت متحده چه 

در داخل و چه در خارج از ایاالت متحده مستفید می شویم. در هنگام مراجعه 

به موسسات دارای افتخار و مراکز آموزشی با نگاهی به برنامه های درسی و 

دوره های مورد استفاده آنها، چیزهای زیادی می آموزیم. امریکایی ها همچنان از 

تجارب و اطالعات ما در مورد منطقه و روش های سازگاری با آب و هوا و زمین 

خلیج مستفید میشوند. آنها همچنان با آموزش زبان عربی و فرهنگ و عنعنات 

منطقه ما، از ما مستفید میشوند.

یونیپاث: شام نتایج آموزش را چگونه درجه بندی می کنید؟

دگرمن الربومی: بعنوان رهربان و رسپرستان این مترین، ما از نتایج آن راضی 

هستیم و پیرشفت های قابل مالحظه ای را در مقایسه با سال گذشته مشاهده 

کرده ایم. ما از ایده های منظم و شباهت های اوپراتیفی میان تیم های واکنشی 

یک مربی ایاالت متحده تخنیکی های رسیدگی به حمالت سالح های 
کیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی را توضیح میدهد.
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استفاده اعظمی برده ایم. ما همچنین در حال تجدید تاکتیک های خود هستیم 

و سناریوهای جدیدی را ایجاد می کنیم که آخرین تحوالت را در رسارس جهان 

شبیه سازی می کند، ما را در موقعیتی قرار می دهد که به درستی با تهدیدات 

و خطرات گوناگون پاسخگو باشد. این ما را از نتایج به دست آمده خوشحال 

می کند و ما را به مشارکت همه ذینفعان مانند خدمات طبی و دیگر مسایل 

تشویق می کند. فعال، ما درک می کنیم که خدمات طبی نقش مهمی را در 

تخلیه مجروحین و نجات دادن زندگی افراد بازی می کنند. این یک اولویت در 

رسیدگی به حوادث است.

یونیپاث: شام چگونه برنامه دارید تا این سناریوی مترین مشرتک را در جریان 
سال تکرار کنید؟

دگرمن الربومی: ما سعی می کنیم سناریوهای مترین را مرور کنیم و آنها را 

به تنهایی اجرا کنیم تا مطمنئ شویم که بر متام مراحلی را که با امریکایی ها 

برداشتیم تسلط یافته ایم. ما همچنین یک برنامه آموزشی ساالنه برای اردوی 

سلطنتی عامن، قوای بحری سلطنتی عامن و قوای هوائی سلطنتی عامن و دوره 

های شناسایی و کنرتل آلودگی در حال انجام برای افرسان و ضابطان داریم. لوی 

درستیز قوای مسلح برنامه های انکشاف عملیاتی و آموزشی از جمله مشارکت 

در کنفرانس های بین املللی، ورکشاپ ها و سمپوزیوم های برگزار شده توسط 

سازمان منع سالح های کیمیایی و آژانس بین املللی انرژی امتی را تصویب می کند.

یونیپاث: تجهیزات ایمنی شخصی پوشیده شده توسط عساکر ممکن است 
مقاومت آنها و توانایی شان برای عمل در رشایط دشوار را محدود سازد. شام 

چگونه مقاومت فزیکی یک رسباز را بوجود میآورید؟

دگرمن الربومی: ما همه ساله متریناتی داریم که در آن برای پیرشفت توامنندی ها 

و نگهداری توانایی در زمینه جلوگیری از سالح های کشتار جمعی تالش می کنیم. 

ما در منطقه ای هستیم که در تابستان ها دمای هوا بسیار بلند است. پوشیدن 

تجهیزات ایمنی سالح های کیمیایی و بیولوژیکی مانند ماسک های محافظ نیاز 

به آموزش مداوم برای سازگاری با کار در گرمای آفتاب با تجهیزات کامل برای 

مدت طوالنی دارد.

 

یونیپاث: تیم مشغول درین مترین چقدر بزرگ است؟

دگرمن الربومی: در اینجا 150 افرس و ضابط حضور دارند که در مترینات 

اشرتاک میکنند، همه اینها متخصصین جلوگیری از سالح های کشتار جمعی 

هستند. ما دیده ایم که با گسرتش وسعت و پیچیدگی و فرشدگی سناریوها 

و شبیه سازی ها، تعداد از سال به سال دیگر افزایش می یابد. عین مسئله را 

میشود در مورد تجهیزات جدیدی که در خدمت قوای مسلح سلطان هستند 

گفت و آنهاییکه توسط امریکایی ها آورده شده اند، در آن بابت به ما توضیح و 

آموزش داده شده است. 

یونیپاث: آیا میتوانید در مورد برنامه تدارکات تجهیزات اداره کاهش تهدیدات 
دفاعی ایاالت متحده صحبت کنید؟ 

دگرمن الربومی: ما یک قرارداد همکاری مشرتک با ایاالت متحده داریم که از 

طریق آن ایاالت متحده بعضی از تکنولوژی ها و تجهیزات را به ما فراهم می کند. 

بخش سالح های کشتار جمعی در قوای مسلح سلطان تجهیزات پیرشفته ای را از 

ایاالت متحده از جمله تجهیزات کشف مواد کیمیایی، رادیولوژی وبیولوژیکی 

و همچنین تجهیزات ضد عفونی و بعضی ازتکنولوژی های پیشگیرانه به دست 

می آورد. به خواست خدا، تصویر در ماههای آینده مشخص خواهد شد و پس از 

همه جلسات و گفتگوها، ما تایید قوماندانی عالی قوای مسلح سلطان را خواهیم 

گرفت. به محض رسیدن این تجهیزات، ما کار خود را با امریكا آغاز خواهیم كرد 

تا در مورد نحوه كار و اداره تجهیزات جدید آموزش ببینیم.

یونیپاث: هدف اشرتاک دفاع مدنی، قوای هوائی، قوای بحری و اردو 
درین مترینات چیست؟

دگرمن الربومی: این یک راز نیست که سالح های کشتار جمعی فقط به جانب 

نظامی مسایل محدود نیست. اگر خدا نخواسته، یک حمله کیمیایی، بیولوژیکی 

یا رادیولوژیکی رخ دهد که هم از طرف نظامی و هم ملکی را تحت تأثیر 

قرار دهد، الزم است همه بخش هایی که می توانند در مقابله با چنین حمله ای 

یا محدود کردن تأثیر آن نقش داشته باشند، دخیل شوند. پکدا و قوای مسلح 

سلطان باهم کار می کنند، و مطابق با نحوه تهدید نقش های خود را تعویض 

می کنند. پکدا مسئول پاسخدهی به حالت های اضطراری زمان صلح است، 

بخصوص زمانیکه موادی در صنعت پرتوکیمیایی رخنه کند. قوای مسلح سلطان 

در مرحله دوم می آید و حامیت برای  محدود سازی و تالش های تخلیه را فراهم 

میکند. در جریان عملیات های نظامی، قوای نظامی سلطان اولین پاسخ دهنده 

خواهد بود و پکدا از آن حامیت خواهد کرد. برعالوه، مداخله نهاد های متعدد 

دولتی اجازه می دهد تا کارمندان تجربه هآمهنگی تالش ها و فعالیت های 

مشرتک نهادی در زمان بحران را پیدا کنند.  

“ما از مترینات مشرتک با قوای امریکایی چه 

در داخل و چه در خارج از ایاالت متحده بهره 

مند می شویم. در هنگام مراجعه به موسسات 

دارای افتخار و مراکز آموزشی با نگاهی به 

برنامه های درسی و دوره های مورد استفاده 

آنها، چیزهای زیادی می آموزیم. امریکایی ها 

همچنان از تجارب و اطالعات ما  در مورد 

منطقه و روش های سازگاری با آب و هوا و 

زمین های خلیج مستفید می شوند.”
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اطفال افغان در مقابل خانه شان در یک کمپ مهاجر در سال 2020 در پاکستان ایستاده اند. 
صلح در افغانستان کمک خواهد کرد بسیاری از کسانیکه بدلیل خشونت کشور اصلی خود را ترک کرده اند عودت نمایند.
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متحده تاکید بیشرت بر "رقابت قدرت بزرگ" در شکل دهی 

سیاست خارجی خود می گذارد. این مفهوم در جدیدترین مورد خود در ایاالت 

متحده، در اسرتاتژی امنیت ملی 2017 و اسرتاتژی دفاع ملی 2018 برجسته 

شده است و این کشور را متعهد می کند که جاه طلبی های توسعه طلبانه 

چین و روسیه را در جاهایی مانند آسیای میانه و افغانستان محدود کند.

با این وجود، این تغییر اسرتاتژی چشم انداز سازش را فراهم می کند، 

ایاالت متحده را متعهد می کند که "از موضع قدرت به دنبال زمینه های 

همکاری با رقبا باشد، مهمرت از همه با تضمین قدرت نظامی بی رقیب و در 

یکپارچگی کامل با همپیامنان ما." یکی منطقه ای که در آن همکاری، ایجاد 

اجامع و ترشیک منابع بسیار مهم است افغانستان است.

موقعیت مرکزی این کشور، دسرتسی غنی به منابع طبیعی و وضعیت 

قابل تشویش امنیتی آن را مترکز منطقی برای آوردن صلح و ثبات در 

منطقه وسیعرت می سازد.

داکرت فردریک استار، اکادیمیسینی که در سالهای اخیر به دلیل حامیت 

از "اسرتاتژی راه ابریشم جدید" برای احیای افغانستان و همسایگانش شناخته 

شده است، رویکرد ایاالت متحده به منطقه را به رشح زیر خالصه می کند:

"این اسرتاتژی جدید بر حامیت امریکا از خودمختاری و استقالل 

کشور های آسیای تاکید میکند. این از رشد همکاری منطقوی میان آنها 

حامیت می کند و اقدامات مثبت برای اصالح سیاسی و اقتصادی را تصدیق 

می کند. این همچنان از توسعه روابط میان دولت های آسیای میانه و 

افغانستان حامیت میکند. این بر اهمیت اشرتاک با دولت های منطقه تاکید 

دارد تا پیرشفت در مورد موضوعات حساسی چون حقوق برش و آزادی 

مذهبی بوجود آید."

مرکز مطالعات اسرتاتژیک آسیای نزدیک آسیای جنوبی با همکاری 

پوهنتون فلوریدای جنوبی کنفرانسی را در جنوری سال 2020 برگزار کرد که 

در آن کارشناسان علمی، دولت و اردو بر موقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی 

افغانستان در منطقه در چارچوب رقابت قدرت های بزرگ مترکز کردند.

دهه ها جنگ در این کشور در قالب بی ثباتی سیاسی، بحران مهاجرین، 

تهدیدات تروریسم، فشار اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و موارد دیگر به 

رسزمین همسایگانش رسایت کرده است. این تقریبا به نفع ملی همه است تا 

این منابع بی ثباتی را کاهش دهد.

تجارت غیرقانونی مواد مخدر افغانستان باعث شده است که میلیون 

ها روسس، ایرانی و پاکستانی از اعتیاد به تریاک کشت و پروسس شده در 

افغانستان رنج بربند. ترصف مواد مخدر و مجرمینی که آنها را قاچاق می کنند، 

نشان دهنده زمینه همکاری است که از رقابت های ملی فراتر می رود. در 

ایاالت

افغانستان ذخایر غنی معدنی دارد بشمول زمرد، اما نیازمند شدید سرمایه گذاری 
خارجی است تا صنعت معادن خود را مدرن بسازد.

پروفیسور ادیب فرهاد  |  عکس ها از آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ثبات افغانستان به نفع سایر مناطق آسیای 
جنوبی و مرکزی خواهد بود

 اعامر مجدد
افغانستان



واقع ایاالت متحده و روسیه تالش های هآمهنگ دارند - بشمول تربیه قوای 

امنیتی آسیای میانه تا از تجارت غیر قانون مواد مخدر جلوگیری کنند.

جنگ ها درا فغانستان همچنان یک ریزش متواتر مهاجران به پاکستان و 

ایران را سبب شده است که باعث فرار میلیون ها افغان از خانه های شان گردیده 

است. قطع خصومت ها در افغانستان باعث می شود که بسیاری از این افراد 

تحت فشار دوباره به کشور بازگردند و باعث کاهش فشار اقتصادی و اجتامعی 

بر کشور های همسایه گردند.

همکاری میتواند انواع اشکال داشته باشند. در بسیاری از موارد، بهبود ثبات 

در منطقه کمرت مربوط به ایاالت متحده و سایر قدرتهای ارائه کننده کمک 

است تا ارائه رهربی و "تثبیت قدرت" برای هامهنگی دولت ها، تجارت ها و 

سازمان های غیردولتی که عالقه مند به کمک به منطقه هستند.

مانند آموزش مشرتک ضد مواد مخدر ایاالت متحده و روسیه، کشورها 

می توانند برای رهایی افغانستان از محارصه فقر و بی ثباتی قدم بردارند و 

همزمان منطقه را از تأثیرات آن را رهایی بخشند. اقدامات مربوط به ایجاد صلح 

می تواند به شکل برنامه های انکشاف اقتصادی از جمله استخراج مواد معدنی 

خاکی کمیاب افغانستان، خط گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند )TAPI( و 

جاده ابریشم جدید باشد.

در سال 2010، تیم های رسوی جیولوژیکی ایاالت متحده و افغانستان وجود 

ذخایر عظیم آهن، مس، کوبالت و طال را در رستارس افغانستان تایید منود. با این 

وجود، مهمرتین اکتشاف مربوط به مواد معدنی خاکی کمیاب، به ویژه لیتیوم، 

منبعی است که در اقتصاد مدرن جهانی بسیار مهم است.

لیتیوم مدت هاست که در تولید شیشه و رسامیک نقش داشته است، اما 

همچنین ارزش خود را به عنوان دوا و جزء باتری های لیتیوم یونی مورد استفاده 

میلیارد ها تلیفون موبایل ثابت کرده است. افغانستان یکی از بزرگرتین تولید 

کننده گان لیتیوم است. به گفته جفری ریوز از انستیتوت گریفیت آسیا، تقاضا 

می تواند در سال 2020 بیشرت از عرضه شود و افغانستان برای استفاده از این 

فرصت آماده است.

این مواد میتواند سودی بین 1 تریلیون تا 3 تریلیون دالر برای افغانستان 

بیاورد، این تخمین عمر شیراز، تحلیل گر ارشد پالیسی برای علم و تکنولوژی در 

سازمان همکاری اسالمی است. چنین ثروت جدید می تواند برای همیشه اقتصاد 

افغانستان را متحول سازد، که اکنون فعالیت رسمی اقتصادی کمرت از 20 میلیارد 

دالر در سال ایجاد می کند. متویل کنندگان خارجی درصد زیادی از بودیجه 

افغانستان را تأمین کرده اند و استخراج لیتیوم می تواند موجب تقویت اقتصادی 

مورد نیاز شود که هزاران شغل برای افغان ها ایجاد می کند، ثبات سیاسی را 

از طریق صادرات و مالیات های مجوز ترغیب می کند و افراط گرایی را که به 

کشورهای همسایه می ریزد، کاهش می دهد.

چالش های استخراج این مواد معدنی خاکی کمیاب عمدتاً بر فقدان 

زیرساخت ها و امنیت مبهم افغانستان متمرکز است. زیربنای ضعیف افغانستان 

قبل ازین نیز به از بین رفنت فرصت ها و رشد کند منجر شده است. این کشور 

ازبکستان اولین خط ریل خود را در افغانستان ساخته 
است، اما سرمایه گذاران خواهان ثبات بیشتر برای 

خطوط ریل با عمق درین کشور هستند.
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هشت والیت را شامل شبکه برق منوده است، اما هنوز هم برای تامین برق 

کشور مجبور به خرید برق از کشور های همسایه است.

درین منطقه بصورت کل، میلیارد ها دالر بخاطر نبود انرژی الزم برای 

تجارت ها و فابریکه ها از بین رفته است. بطور مثال،  قیرغیزستان برق اضافی 

تولید می کند و میخواهد آن را به همسایه های جنوبی اش بفروشد اما نبود 

زیربنا این پیرشفت را کند ساخته است.

همین نگرانی ها باعث توقف تکمل پایپ الین گاز طبیعی تاپی شده 

است که از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند عبور خواهد کرد. این خط 

به نام "خط جدید ابریشم انرژی" مسمی گردیده است تا دسرتسی به انرژی 

قابل اعتامد، قابل اتکا و نسبتا پاک برای کل منطقه را فراهم سازد. گنجاندن 

افغانستان در این پروژه نه تنها به سوخت بلکه در فرصت های اقتصادی در 

قالب ایجاد شغل محلی و حق امتیاز، و همچنین اتصال به صورت افزایش تجارت 

منطقه ای، افغانستان را نیز فراهم می کند. در عوض، این باعث ثبات بیشرت 

منطقوی خواهد شد.

پروژه های قبلی که گفته شد باید از طریق تالش دولت همکار به عنوان 

بخشی از روند ایجاد صلح مورد بررسی قرار گیرند. داکرت استار و داکرت بارنت 

روبین در کنفرانس رقابت بزرگ قدرت در فلوریدا صحبت کردند که استدالل این 

است که اتصال کلید اصلی صلح و ثبات در افغانستان است.

تالش های نظامی ایاالت متحده برای باثبات سازی افغانستان از 2001 تا 

2020 قابل ستایش بوده اند. با وصف آن، رهربان نظامی و سیاسی ایاالت متحده 

بر رضورت پروژه قابل فهم ابریشم جدید برای دستیابی به امنیت دوامدار در 

افغانستان و آسیای مرکزی تاکید کرده اند.

راه جدید ابریشم مسیر های تجارتی بین القارهای را باز خواهد کرد که 

افغانستان برای قرنها از آن مستفید نشده است. موقعیت مرکزی این کشور، 

آن را یک نقطه وصل حیاتی برای شبکه های انتقاالتی میسازد که از اروپا تا 

آسیای جنوبی،  جنوب رشق آسیا و آسیای رشقی گسرتده خواهند بود. ازبکستان، 

بطور مثال، وعده سپرده است که خطوط ریلش را به سمت جنوب بداخل 

افغانستان بکشاند.

تا جایی که به پروژه تاپی مربوط است، افغانستان از دسرتسی بهرت 

به بازارهای خارجی بهره مند می شود، و دولت افغانستان از درآمد و 

عوارض و مرصف های الزم برای رونق پس از جنگ در منطقه، جریان مداوم 

درآمد کسب می کند.

امضای توافقنامه صلح میان ایاالت متحده و طالبان در فربوری 2020 میتواند 

اولین قدم به سوی یک افغانستان باثبات باشد. وقتیکه جزئیات این معامله 

منترش شد، بسیاری از بازیگران بین املللی، که قدرت های بزرگ از جمله آن 

بودند، ابراز امیدواری کردند که در نهایت به صلح، رونق و ثبات منجر شود. این 

F  .نه تنها برای افغانستان بلکه همه منطقه خوب است

دهاقین افغانستان کوکنارمی کارند. مواد مخدری که در افغانستان تولید میشود 
میلیون ها انسان را در سرتاسر جهان معتاد ساخته است، ازینرو تالش های ضد 

مواد مخدر نیازمند همکاری چند ملیتی هستند.

درباره نویسنده: ادیب فرهادی استاد پوهنتون فلوریدای جنوبی است، و تخصص او در قسمت دروس 

مربوط به صلح و مناقشه، توسعه اقتصادی، حاکمیت و مقابله با افراط گرایی طرفدار خشونت است. 

داکرت فرهادی که متولد افغانستان است، یک مدت کوتاهی منحیث معین وزیر تجارت و صنایع کشور 

در دولت بعد از حکومت طالبان مرصوف کار بود و یکی از طرفداران اصلی اسرتاتژی "راه ابریشم 

جدید" برای بهبود اقتصاد افغانستان بوده است.
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یمنی ها را می کشند
کارکنان یونیپاث

وسیع یمن، از جمله مناطق پرجمعیت، مناطق 

و  پرسونل  ضد  زمینی  ماین های  توسط 

ضد وسایل نقلیه توسط حوثی ها کاشته شده است. سازمان 

ملل خواهان یک تالش بین املللی و منطقوی است تا این 

کشور را از آن مواد  کشنده انفجاری پاک سازی کنند. 

ارقام رسمی نشان میدهند که ماین های حوثی، 

که بسیاری از آنان با حامیت دولت ایران ساخته 

شده اند حدود 1.2 میلیون هستند که در 15 والیت 

یمن گسرتده هستند.

شهر تعز یکی از شهر های بزرگ یمن شدیدا از 

جنگ ها میان قوای دولتی یمنی و حوثی ها متاثر شده 

است. و والیت آن یکی از جاهایست که بیشرت ماین های 

ضدپرسونل را دارا میباشد. از جمله 22 ولسوالی که 

این والیت را شکل می دهند، 18 ولسوالی آن مملو از 

ماین های زمینی هستند. 

به گفته عارف القحطانی، مدیر اجرایی مرکز عمل 

معادن یمن در تعز، گفت: در ربع اول سال 2019، مرگ و 

میر غیرنظامیان در این شهر و مناطق اطراف آن ناشی از 

مین های زمینی از 465 نفر، از جمله بیش از 120 کودک 

و 85 زن فراتر رفت. 905 تن مجروح گردیدند، بشمول 

275 طفل و 183 زن.

در دسمرب سال 2019، یک زن و کودک توسط یک 

ماین منفجر شده در استان الدعلی کشته شدند. در یک 

حادثه دیگر، واسیال عبدالکریم محمد االمیری، 12 ساله، در 

حالی که گوسفندان را چوپانی می کرد درگذشت.

با وجود این که دو خانواده پس از آواره شدن از 

خانه هایشان، در جستجوی پناهگاه بودند، یکی دیگر از 

ماین های زمینی منفجر شد. یک زن کشته شد و هفت تن 

دیگر مجروح گردیدند.

معیین وزارت حقوق برش یمن، نبیل عبدالحافز گفت: 

حوثی ها "در مناطقی که قبالً در اختیار داشتند" در اثر 

کاشت ماین های زمینی در اطراف زمین های زراعتی، 

جاده ها و قریه جات مرگ کاشته اند. آنها همچنان مواد 

خود ساخته انفجاری را نصب کرده اند و آن را طوری 

جاسازی کرده اند که قابل دریافت نباشند.

نه تنها مین غرص شده حوثی غیرنظامیان یمنی را 

می کشند و آنها را معلول می سازند، بلکه از کشت و کار 

و دسرتسی یمنی ها به آب نیز جلوگیری می کند. ماین ها 

همچنین از ارائه کمک به غذا و دارو توسط سازمان های 

بین املللی به شهروندان یمنی که از گرسنگی و بیامری 

رنج می برند، جلوگیری می کنند. این باعث توقف پاسخ 

دهی به بحران های مانند کووید 19 که در بهار 2020 پدید 

آمدند نیز گردیدند. 

برنامه انکشافی سازمان ملل )یو ان دی پی( همچنان 

حامیتش از فعالیت های ماین روبی در یمن را ادامه 

می دهد. در سال 2019، یو ان دی پی بیست عراده موتر 

داتسن تویوتا را جهت کمک به یمنی ها جهت ماین 

روبی جاده اصلی مورد استفاده کاروان های کمک های 

برشدوستانه که از بندر حدیده وارد می شوند ، در اختیار 

YEMAC قرار داد. اعالمیه های سازمان ملل استفاده از 

ماین های ضدپرسونل را منع می کنند.

عالوه بر این، مرکز کمک های برشدوستانه ملک 

سلامن، پروژه سعودی برای پاکسازی ماین های زمینی را 

آغاز کرده است، که متعهد به پاکسازی یمن از ماین ها و 

حفاظت از مردم ملکی است.

این برنامه گزارش داد که بیشرت از 100000 ماین 

را از سال 2018 بدینسو پاک سازی منوده است، که 

شامل 2400 مواد انفجاری درجریان یک هفته در اپریل 

2020 می گردید. 

almashareq.com, ye.undp.org, alarabiya.net :منبع

ماین های زمینی حوثی

یک جنگجوی طرفدار دولت در یمن ماین های زمینی بدست آمده در یک محل در الحمه را نشان می دهد.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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ها از ایدئولوژی های افراطگرا و تروریزم 

در قیرغیزستان در سال های اخیر افزایش یافته اند. اگر پیش از این 

مشکالت قرقیزستان محدود به گسرتش تبلیغات خشونت آمیز افراطی و 

نفوذ گروه های تروریستی خارجی در مرزها بود - مانند جنبش اسالمی 

ازبکستان که در سال 1999 با نیروهای امنیتی قرقیزستان در جنوب 

قرقیزستان درگیری شد - اکنون به موضوعات نزدیکرت به وطن می پردازد. 

این ملت کوچک آسیای میانه در تالش است تا بفهمد چگونه 

می  تواند شهروندانش را که پس از جنگ در سوریه و عراق در 

طرف دولت به اصطالح داعش بازگشتند، توانبخشی کند و با صدها 

نفر که در قرقیزستان به اتهام افراط گرایی و تروریزم دستگیر شده 

اند چه باید بکند. 

این کشور در حال تالش برای ایجاد لزوم استخدام آنالین توسط 

گروه های افراطی بدون استفاده از ممنوعیت های مشکل ساز در استفاده 

از اینرتنت است. رسانجام، با پذیرش دینداری رو به رشد در جامعه در 

باافراطیتخشونتآمیزمقابلهمیکند
اداراتامنیتیبرمقابلهباایدئولوژیهایخشنازطریقمعارف

مذهبی،توانمندسازیونظارتبراجتماعاتتمرکزمیکنند

قیرغیزستان

تهدید

سلطنت بردیکیوا
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دوران پس از شوروی، مقامات قرقیز برنامه های را برای برجسته کردن تفسیری از 

اسالم ناسازگار با خشونت های تروریستی حامیت مالی کرده اند.

اصالح جنگجویان
 ،)GKNB( به گفته راخت لیامنوف، مناینده کمیته ملی امنیت ملی قرقیزستان

جهل مذهبی و بیکاری نقش مهمی در جذب قرقیزستانی ها برای جنگ 

در سوریه و عراق ایفا کرده است. افراطگرایان از انرتنت برای جذب 

قیرغیزستانی های آسیب پذیر استفاده کردند و از پول بعنوان مشوق کار گرفتند. 

چالش جدید قیرغیزستان عودت، اصالح و جذب مجدد این شهروندان و افراد 

وابسته به آنهاست.

قیرغیزستان از روش نسبتا با تحمل برای جذب مجدد جنگجویان 

اسبق به جامعه کار گرفته است. اگرچه قانون قرقیزستان برای مشارکت 

در جنگ های خارجی و هشت تا 15 سال حبس از مجازات های زندان 5 تا 

8 سال تعیین می کند، محاکم می توانند رشایط متهمین را در نظر بگیرند، 

گله های قرقیز یورت های خود را در پای کوهی آورده اند.  
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مانند متایل به همکاری با مقامات یا اینکه آیا فرد شخصا در جنگ 

ها سهم داشته است.

برخی از قرقیزستان ها با کمک GKNB  سایر آژانس های دولتی 

توانسته اند زندگی های عادی خود را بعد از برگشت از مناطق جنگی 

آغاز منایند. GKNB عودت کنندگان را برای یک مدت آزمایشی شدیدا 

تحت تعقیب قرار می دهد که یکی از رشایط آن ممکن است باقی 

ماندن در مملکت باشد.

تالش های برای رسیدگی به تهدید افراطگرایی مذهبی محدود به 

دولت مرکزی نبوده اند. حوزه های محلی پولیس و مقامات محلی 

منطقه به طور مرتب جلسات و گفتگوهای اجتامعی را در مساجد، 

مکاتب و مراکز عمومی برگزار می کنند تا از رادیکال شدن مذهبی 

جلوگیری کنند. برخی از افراد عودت کننده در چنین جلساتی رشکت 

کرده اند تا آنچه را که در مناطق جنگی از رس گذرانده اند، به اشرتاک 

 بگذارند و به اعضای جوامع خود درباره خطر پیوسنت به گروه  های 

افراطی هشدار دهند.

از آنجا که توانبخشی و برگشت مجدد خانواده هایی که از مناطق 

جنگی و گروه های افراطی باز می گردند برای قرقیزستان جدید است، 

این کشور از تجربیات همسایگان خود درس می گیرد. این تالش ها و 

تالش های هامهنگ و منابع مالی و انسانی قابل توجهی )از جمله روان 

درمانگران، روانشناسان، مددکاران اجتامعی و مدرسین( برای بازگرداندن 

مبارزان سابق به زندگی عادی در قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان 

صورت گرفته است. از آنجا که مقامات قرقیزستان انتظار دارند که 

تعداد بیشرتی از مردم از سوریه و عراق بازگردند، برای تهیه برنامه های 

توانبخشی جامع، منابع خود را جمع می کند.

جلوگیری از استخدام در زندان ها
توانبخشی و جذب مجدد بخشی از تالش های قرقیزستان برای مبارزه با 

افراط گرایی و تروریسم است. این کشور همچنان در تالش است بفهمد 

با افرادیکه که در فعالیت تروریستی اشرتاک کرده اند و دیگر را برای 

انجام این کار در قیرغیزستان تشویق کرده اند، چه کند. مقامات در آغاز 

موضع گیری سختی در مورد داشنت ادبیات افراط گرایانه اتخاذ کردند، 

اما پارملان قرقیزستان برای نرم کردن مجازات به دلیل داشنت چنین 

مطالبی، تجدید نظر در قانون مجازات را آغاز کرد. درین اواخر، داشنت 

مطاب بجای اینکه منجر به زندان رفنت شود به جریمه می انجامد.

مقامات قیرغیز درک می کنند که زندان میتوانند زمین مناسبی برای 

استخدام توسط فرقه های خشن مذهبی گردد. هامنطور که در رسارس 

جهان معمول است، جوانان تعداد نامتناسب زندانیان را تشکیل می 

دهند و %77 از آنها هنگام دستگیری بیکار بودند. بگفته مقامات تنفیذ 

قانون قیرغیزستان، استخدام گران داخل زندان داستان های رومانتیکی را 

به جوانان مشکل دار نشان میدهند و آنها خود را قایل می سازند که در 

واقع جنگجویان راه عدالت و خدا هستند. 

برای مقابله با شستشوی مغزی در زندان، علامی مذهبی اداره 

معنوی مسلامنان در قرقیزستان زندانیان راجع به اسالم و آموزه مساملت 

آمیز آن یک بار در ماه یا دو بار سخرنانی می کنند. در اوایل سال 2019، 

اداره معنوی با هدف بهبود پیام رسانی ضد تروریسم در بین زندانیان، 

دو متکلم متام وقت را ثبت نام کرد.

مبارزه با پروپاگند انترنتی 
زندانیان تنها منبع استخدام توسط افراطگرایان و تروریست ها نیستند. 

براساس اعالم مرکز ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی، استخدام، 

انتشار تبلیغات، جمع آوری کمک های مالی و آماده سازی جنگجویان 

به طور فعال از طریق اینرتنت انجام می شود. آموزش در مورد 

تاکتیک های تروریستی و هامهنگی فعالیت های جنایی اغلب از طریق 

برنامه های پیام رسان فوری، مانند واتساپ و وایرب صورت می گیرد. 

بر اساس یک مطالعه افراطگرایی خشن در آسیای مرکزی، فیسبوک و 

تلگرام ابزار های متادول برای پروپاگند تروریست ها نامربده شده بودند.

قیرغیزستان بیشرت از 100 ویب سایت با مواد افراطی و تروریستی 

را در سال های اخیر بالک منوده است. اما کارشناسان مذهبی باور 

دارند که استخدام آنالین جوانان از طریق شبکه های اجتامعی و ویب 

سایت ها همچنان ادامه دارد. منابع قیرغیز تخمین می زنند که مردم 

آسیای میانه حد اقل به 500 ویب سایت با مواد خشن افراطی دسرتسی 

دارند. اگرچه مسدود کردن چنین ویب سایت های هنوز در کشورهای 

آسیای میانه روشی عادی است، اما کارشناسان منطقه می گویند که 

به دلیل دشواری در کنرتول اطالعات آنالین، ممکن است موثرترین 

راه حل مشکل نباشد.

آسومیدین آتویف، رئیس سیاست ابتکار اینرتنت مدنی در 

قرقیزستان و کارشناس افراط گرایی خشن آنالین، بر اهمیت ارائه 

آموزش مناسب برای تلقیح مردم در برابر رادیکال شدن آنالین تأکید 

کرد. افراد با درک دقیق از اسالم سنتی، تفاوت بین پیام صلح آمیز آن و 

تحریفات افراطی را می دانند.

اروزبیگ مولدالیوف، رئیس سابق کمیسیون امور خارجه دینی 

قرقیزستان، از کمبود منابع مالی و انسانی در کشورش برای نظارت بر 

وب سایت های غیر خشونت آمیز و شبکه های اجتامعی که متایل به 

منایش تبلیغات خشونت آمیز دارند، انتقاد شدید کرد. به گفته کارشناس 

مذهبی قرقیزستان امان سالیف، مقامات قرقیز باید از فعالیت های 

آنالین گروه های تروریستی دست یابند. این یک چالش برای کشورهای 

جهان است که با ظهور رسیع داعش و تسلط آن بر تبلیغات اینرتنتی و 

استخدام در اینرتنت، شوکه شده اند. 

اقدامات بر علیه افراطیت و تروریسم 
برنامه دولت قرقیزستان برای مقابله با افراط گرایی و تروریسم برای 

دوره 2017-2022، بخش مهمی از مفهوم امنیت ملی جمهوری 

قرقیزستان که در سال 2012 با حکم ریاست جمهوری تصویب شد، 

تدابیری برای مقابله با این مشکالت ارائه می دهد.

این برنامه بر اجرای برنامه های اطالع رسانی در مساجد با حضور 

شخصیت های برجسته مذهبی، مقامات محلی و سازمان های اجرای 
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قانون تأکید دارد. این امر همچنین در برگزاری سخرنانی ها، سمینارها و بحث در 

مورد تهدیدات افراط گرایی و تروریسم برای سازمان های اجرای قانون، منایندگان 

دولت های محلی، پوهنتون ها و رسانه ها اهمیت دارد. دولت قرقیزستان 

آموزش های مشابه را به جزوتام های نظامی آموزش خواهد داد.

 اولویت دیگر راه اندازی کمپین های ضددولولوژی با توزیع ضد افراطی و 

 ویدیو های ضد تروریستی در انرتنت و در رسانه ها است. مؤلفه مهم این تالش، 

راه اندازی صفحات موضوعی در رسانه های اجتامعی با پیام های ضد انقالب و 

ضد تروریستی است. 

مکاتب متوسطه در قرقیزستان دوره هایی را برای موضوعات مذهبی معرفی 

کرده اند تا آسیب پذیری نوجوانان از ایده های رادیکال به حداقل برسد. با رشد 

روزافزون نقش دین در جامعه، متخصصان مذهبی و متخصصان امنیت در 

قرقیزستان موافقند که آموزش جوانان در مورد دین، ارتقاء شایستگی امامان و 

برگزاری برنامه های اطالع رسانی با محوریت آموزه های مساملت آمیز اسالم، به پر 

کردن خالء مذهبی در کشور و گسرتش ایدئولوژی های حاشیه ای را کاهش دهد.

در کشور فزاینده ای از صداها وجود دارد که اداره معنوی مسلامنان باید 

نقش آموزشی فعال تری ایفا کند. اگرچه تغییرات آهسته است، اداره معنوی 

فعالیتهای اطالع رسانی خود در مورد آموزه های مساملت آمیز اسالم را افزایش 

داده است، از جمله آموزش مرزبانان درباره اصول مهم اسالم برای کمک به آنها 

در شناسایی افراط گرایان که از خارج از کشور میآیند.

نوسازی سیستم آموزشی اسالمی موجود در قرقیزستان بخش مهمی از 

اسرتاتژی انکشاف ملی 2018-2040 است. مراکز آموزش اسالمی که توسط دولت 

حامیت مالی می شوند، به ایجاد یک نخبه فکری مسلامن که كمرت مایل به 

ایدئولوژی افراطی از خارج باشد كمك می كنند.

در بیشرت از قرن گذشته، قیرغیزستان تحت اداره شوروی مذهب را محدود 

ساخته بود. امروز، دولت سعی دارد نقش فزاینده دین در کشور را به رسمیت 

بشناسد و جامعه را به سمت آموزه های مساملت آمیز اسالم رهنامیی کند. چنین 

تالشها نه تنها به درک صحیح از اسالم کمک خواهد کرد، بلکه باعث می شود 

که رادیکال شدن در بین افرادی که بیشرت از 30 سال پیش به مذهب متدین 

هستند محدود شود.  

عساکر قیرغیز یک تمرین ضد تروریستی را در سال 2019 انجام می دهند.  رویرتز

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

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

نظریه پردازی می کند.
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معالجه

زنان
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بنیادانتصارکویتمعالجهروانیراازطریقاجرای
درامهبرایزنانعربآسیبدیدهازجنگ،ارائهمیکند

"بهطورمعمول،زنانآخریننفریهستندکهدر
طولوبعدازدرگیریازآنهامراقبتمیشود."
"اگرمازنانراتوانمندسازیم،آنهامیتواننداز

خودوخانوادههایشانحمایتکنند.بنابراین،ما
یکجامعهکاملراتوانمندخواهیمکرد."

~واالمقامشیخهانتصارسلیمآلعلیآلصباح

رشق میانه و شامل افریقا شاهد جنگ و درگیری های مسلحانه ای بوده است که 

موجب ویرانی کشورها و قربانیان در داخل آنها شده است. اما در حالی که جهان بیشرت به نابودی فزیکی 

و جراحت های جسمی ناشی از جنگ توجه می کند، غالباً از آسیب روانی که موجب افزایش رنج افراد در 

منطقه می شود، چشم پوشی می کند. 

یونیپاث با عالیجناب شیخه انتصار سلیم آل علی آل صباح، رئیس بنیاد انتصار مصاحبه منود. موسسه 

خیریه ثبت شده در بریتانیا، که در جهان عرب فعالیت دارد، با صدها زن پناهنده برای مقابله با اختالالت 

روانی و تروما همکاری کرده و به بهبودی زخمهای جنگ کمک کرده است. 

ابتکار عمل او اولین و تنها موردی بود که در جهان عرب به طور خاص برای حامیت از زنان آسیب دیده 

در جنگ ایجاد شد. با وصف وجود سازمانهای برشدوستانه که با میراث مرگبار درگیری مسلحانه برخورد 

می کنند، کمبود برنامه هایی متمرکز بر زنانی که قیمت سنگینی روانی پرداخت کرده اند، وجود دارد.

وقتی با شیخه انتصار مالقات می کنید، به یاد عبارت "با نام مناسب" می افتید، که اعراب برای نام بردن 

از فرد معترب از صاحب آن استفاده می کنند )انتصار به معنی "پیروز" به زبان عربی(. او به دنبال غلبه 

بر وحشت های جنگ بوده است و چهره هایی را 

که در بدبختی و غم و اندوه غرق شده اند، پاک 

و صاف کرده است. 

حمایت از زنان متاثر از جنگ
فعالیت های شیخه انتصار بخشی از سنت کویتیست 

که در آن به مهاجرین کمک صورت می گیرد. وی 

خاطرنشان کرد: کویت برای حامیت از پناهندگان 

سه کنفرانس برگزار کرده است و در سایر هامیش 

های بین املللی برای حامیت از پناهندگان 

سوری رشکت کرده است.

منطقه

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از بنیاد انتصار 
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تداویدرامترکیبیازروانشناسی

واستفادهازتکنیکهایتئاتری

مانندداستانپردازی،بازیدر

نقشوابتکاربرایکمکبهبهبود

عاطفیوتوانبخشیذهنیاست.
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بنیاد انتصار 
خدمات را به 

مستحقین 
فراهم میکند.

وی گفت: "بر اساس رنج پناهندگان در منطقه عرب، من 

بنیاد انتصار را در سال 2018 برای حامیت از بیجاشدگان زن عرب 

و توانبخشی آنها از طریق تداوی درام تأسیس کردم." "هدف آن 

ادغام مجدد یک میلیون زن عرب است. ما کار را در کمپ های 

مهاجر طرابلس و شتلیه در لبنان آغاز کردیم، و یک کار توسعوی 

را در سلطنت اردن و دیگر ملت ها ادامه می دهیم."

تداوی درام ترکیبی از روانشناسی و استفاده از تکنیک های 

تئاتری مانند داستان پردازی، بازی در نقش و ابتکار برای کمک 

به بهبود عاطفی و توانبخشی ذهنی است. قبل از آغاز بکار 

بنیاد شیخه، تداوی درام هیچگاه بشکل وسیع در جهان عرب 

استفاده نگردیده بود.

این بنیاد برای تأمین بخشی از مصارف خود کمک های 

مالی دریافت می کند، اما نیمی از بودیجه آن از طریق فروش 

جواهرات توسط رشکت شیخه، جواهرات لوکس انتصار تأمین 

می شود. این بنیاد قصد دارد بیش از 600 تداوی درام را برای 

کمک به زنان مقیم یا فرار از مناطق جنگی آموزش دهد.

شیخه گفت: "بنیاد انتصار می خواهد به زنان آواره شده از 

طریق معالجه کمک کند تا زمان چالشی را که تجربه کرده اند 

بگذرانند و زندگی را از یک دیدگاه جدید و خوش بینانه مشاهده 

کنند." "پناهندگان زن با روش های جدید و مبتکرانه از طریق 

درام آموزش داده می شوند، و این یک رویکرد انعطاف پذیر در 

بهبود روانشناسی را فراهم می کند."

کتاب حلقه عشق 
شیخه انتصار اخیرا کتابی نرش کرده است. حلقه عشق داستان 

های 87 زن مقاوم و بزرگ، از جمله شاهزاده خانم واال حرضت 

دینا از اردن را نشان می دهد. مدل و بازیگر تونسی افف جنیفن؛ 

مدل انگلیسی یاسمین لی بون؛ هرنمند عامنی رادیکا خیمجی؛ 

ماریا بوچالتی، رئیس یک خانه مد مستقر در پاریس؛ و شخصیت 

های زن کویتی که توسط عکاس مشهور جهان ماکس وادوکول 

عکاسی شده اند. درآمد حاصل از این کتاب به طور کامل به 

بنیاد انتصار می رود.

مفهوم این کتاب در دیداری میان شیخه و وادوكول، عكاس 

بریتانیایی كنیایی بوجود آ »د كه از زنان تأثیرگذار در رسارس 

جهان از جمله مادر ترزا و 21 برنده جایزه نوبل عکس های 

چشمگیر گرفته است.

جمع آوری و ترتیب دادن عکس های سیاه و سفید دو سال 

طول کشید و بسیاری از خانم های موفق برای غلبه بر ترس اولیه 

از حضور در یک کتاب زمان نیاز داشتند. 

وی گفت: "ایده كتاب مبتنی بر نشان دادن زن قدرمتندی 

است كه داستان های عشق گمشده و یافت شده را روایت 

می كند." "این کتاب شامل چهره های زنی است که در جوامع 

مربوطه جایگاه خود را حفظ کرده و در مورد قدرت و 

عشق بحث می کنند."

تمرکز روی زنان
این بنیاد بر زنان عرب مترکز دارد، گرچه حامیت محدود به 

ملیت و مذهب نیست. شیخه بر این واقعیت عمل می کند که 

زنان سنگ بنای خانواده ها هستند و نه فقط فرزندان خود بلکه 

جامعه وسیع تر را شکل می دهند.

وی گفت: "به طور معمول، زنان آخرین نفری هستند که در 

طول و بعد از درگیری از آنها مراقبت می شود." "اگر ما زنان را 

توامنند سازیم، آنها می توانند از خود و خانواده هایشان حامیت 

کنند. بنابراین، ما یک جامعه کامل را توامنند خواهیم کرد."

تداوی گروهی اصلی ترین پایه و اساس است که به زنان 

در غلبه بر افرسدگی، اضطراب و آسیب های ناشی از جنگ 

و مشکالت فرار از مناطق جنگی و رشوع به کار در مکان 

جدید کمک می کند. این بنیاد همچنین یک شبکه حامیتی را 

فراهم می کند که زنان می توانند پس از امتام تداوی به آن 

دسرتسی پیدا کنند.

وی گفت: "از طریق برنامه ها، سعی می کنیم زخم های 

آسیب و ترس را که زنان مبتال در کشورهای عربی مبتال به جنگ 

دارند، مانند لبنان و اردن، که تعداد زیادی از پناهجویان زن در 

 F  ".آن زندگی می کنند، تداوی کنیم



ازبکستان
مواجه است

 با تهدیدات غیرمتقارن
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امنیت منطقه ای و جهانی اظهار 

داشتند که عملیات ترکیبی پایه و اساس رقابت های ژئوپلیتیک 

مدرن را تشکیل می  دهد. جنگ ترکیبی یک اسرتاتژی است که 

می خواهد بدون مقابله مستقیم جنگ های سنتی و متعارف، 

ملتی را تضعیف کند. برای نیل به این هدف، از چندین 

ابزار استفاده میشود.

این شامل جزو تام های منظم نظامی و قوای نامنظم 

می گردد. فعالیتهایی نیز در چارچوب مفهوم و برنامه ریزی 

عملیاتی یکپارچه انجام شده است که نه تنها مختل کردن 

دولت، سیاست، اوضاع مالی، اقتصاد و فرهنگ یک کشور 

بلکه همچنین فرسایش امنیت نظامی آن است. ظهور این 

ابزارها تفاوت اصلی جنگ مخلوط با نوع سنتی جنگ 

را تشکیل می دهد.

از آنجا که جنگ غالباً به عنوان تداوم سیاست توسط دیگر 

ابزارهای مبتنی بر قوت تعریف می شود، خود سیاست را 

می توان به عنوان ابزار اصلی جنگ مخلوط تلقی کرد. جنگ 

ترکیبی یک تالش همه جانبه است که در برابر هر منطقه 

حیاتی در قلب عملکرد کشور هدف قرار دارد. هدف آن 

محروم كردن ملت مورد هدف از حاكمیت اش بدون ترصف 

آشكار قلمرو است.

سه هدف اصلی برای تضمین پیروزی در یک جنگ وجود 

دارد: نابودی قوای دشمن، از بین بردن ظرفیت اقتصادی آن و 

تسخیر دولت آن و جایگزینی آن با حامیان وفادار. این فرمول 

پیروزی برای هر جنگی در گذشته، حال یا آینده قابل استفاده 

است. اما از نظر جنگ ترکیبی، دو هدف آخر است که از 

اهمیت باالیی برخوردارند.

کارشناسان
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قوای مسلح این کشور دکترین 
نظامی خود را تجدید می کند تا به 

جنگ ترکیبی رسیدگی کند
دگروال علیمجون ساماتوف، رئیس استخبارات نظامی،  رسدرستیز قوای مسلح ازبکستان

دگرمن امید احمدوف، مناینده ملی ارشد ازبکستان در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده



50

سنگ بنای سیاست خارجی ما 
پایبندی ما به عدم مشارکت 
در هر بلوک نظامی-سیاسی، 

ممنوعیت استقرار پایگاه 
ها و واحدهای نظامی 

خارجی در خاک ملی، تحمل 
استفاده از قوای مسلح در 
عملیات پشتیبانی از صلح 
در خارج از کشور و حل 
مسالمت آمیز اختالفات 

و درگیری ها است.

عملیات ترکیبی را می توان به عنوان مجموعه ای از رویدادها و اقدامات 

تعریف کرد - با هامهنگی از نظر اهداف - با هدف اعامل نفوذ بر یک 

ملت بدون استفاده مستقیم از قوای منظم. مهمرتین مزیت ارائه شده 

توسط عملیات ترکیبی، توانایی کشور متجاوز در انکار دخالت خود در 

هرگونه رویداد در حال وقوع و رسیدن به هدف خود با تهدید کمی انتقام 

جویی نظامی یا محکومیت بین املللی است. عالوه بر این ، اکرث اشکال و 

رویکردهای جنگ مخلوط مستقیامً قوانین بین املللی را نقض منی کنند:

 

عملیات های اطالعات: علیه نهادهای اداری دولتی و واحدهای   •

قوماندانی و کنرتول دشمن برای گمراهی و رسگیچی آنها، ایجاد 

اختالل در تبادل اطالعات و تشویق تصمیم گیری به نفع طرف 

انجام عملیات، انجام میشود.

عملیاتی های روانشناسانه: علیه روحیه جمعیت دشمن و   •

نیروهای مسلح آن برای گسرتش بی اعتامدی و تحریک اقدامات 

مخرب انجام میشود. 

حمالت سایربی: انجام شده علیه زیربناهای مهم   •

ملی و تجاری به هدف اخالل و دسرتسی غیرقانونی 

به معلومات حساس. 

نفوذ اقتصادی: تجسم شده از طریق اشکال مختلف تحریم   •

اقتصادی، قطع رسمایه گذاری، اختالل در تأمین انرژی و تبادل 

اجناس در این کشورها که مانع اهداف دنبال شده توسط 

عملیات مخلوط می شوند.

حامیت از تظاهرات های ناشی از گالیه اجتامعی:  از طریق   •

اقدامات اعرتاض آمیز نیروهای مخالف ، اقدامات مخرب تأثیر 

گذارانی که به عنوان جاسوس در آژانس های دولت محلی عمل 

می کنند و از جنبش های خودمختاری منطقه ای حامیت می کنند.

حمالت مسلحانه جایگزین و فعالیت های سبوتاژ: توسط جدایی   •

طلبان و تروریست ها و همچنین توسط جزوتام های نظامی خاص 

و لباس های بدون مارک انجام میشود.

کلیه اشکال و رویکردهای ذکر شده در مورد جنگ ترکیبی به عنوان 

مخرب ترین روش در برابر نقاط ضعف کشور هدف قرار می گیرد. 

این نقاط ضعف شامل تاریخ، قانون، عوامل ژئواسرتاتژیک، تکنولوژی، 

امنیت زیرساختی حیاتی، میزان قطبش اجتامعی و خصوصیات قومی و 

مذهبی است. ما همچنین باید موقعیت ژئوپلیتیکی یک ملت، موقعیت 

آن در بلوک های نظامی و سیاسی و نزدیکی آن با مناطق درگیری را به 

خاطر داشته باشیم.

در سال 2018، جمهوری ازبکستان با در نظر گرفنت حقایق فوق الذکر و 

همچنین ماهیت دوستی و صلح در سیاست خارجی این کشور، یک دکرتین 

دفاعی را اتخاذ کرد که امنیت ملی را در برابر تهدیدات مختلف از جمله 

تنوع ترکیبی فراهم می کند.

از جمله خصوصیات اصلی درگیری های نظامی مدرن، هامنطور که در 

دکرتین بیان شده است، عبارتند از: 
دگروال علیمجون ساماتوف، رئیس استخبارات نظامی،  

سردرستیز قوای  مسلح ازبکستان
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تأثیر اولیه اطالعات-روانشناختی با هدف ایجاد انگیزه   •

سیاسی و افکار عمومی بین املللی برای رضورت استفاده از 

قوای نظامی برای حل و فصل اختالف.

اشتغال نیرومند )در کنار قوای نظامی متعارف( از ابزارهای   •

غیرمستقیم بی شامری )سیاسی، اقتصادی، اطالع رسانی- 

روانشناختی و ...(.

درگیری فعال قوای عملیات خاص، تشکلهای مسلح   •

غیرقانونی، رشکتهای نظامی خصوصی و دیگر مزدورانی که 

از خرابکاری و جنگ افزارهای تروریستی استفاده می کنند.

احتامل زیاد تحول رسیع یک شکل درگیری   •

نظامی به شکل دیگر.

ازبکستان به طور کلی و قوای مسلح آن بطور خاص، تحت 

هدایت رسقومانده قوای مسلح رئیس جمهور شوكات میرزایف، 

اقدامات متعددی را با هدف خنثی كردن تهدیدات احتاملی و بومی 

سازی متعاقب آن نقاط ضعف ترکیبی )واقعی و فرضی( انجام داده 

اند. قوای مسلح ازبکستان توانسته: 

قابلیت های تحلیلی در واحدهای اطالعاتی و عملیاتی   •

سازمان های امنیتی افزایش دهد، که می تواند تهدیدات و 

چالش های گوناگونی را در اولین سطح برای انجام اقدامات 

پیشگیرانه تشخیص دهد.

ارتقاء آموزش و استفاده مؤثر از واحدهای   •

ضدتروریست و ضد سبوتاژ.

توانایی های نظامی و صنعتی را برای دستیابی به خودکفایی   •

انکشاف داده است.

تحقیقات نظامی را انجام داده و از محصوالت و   •

فن آوری های مؤثر فن تکنولوژی برای محافظت از 

سیستم های قومانده و کنرتول و سیستم های اطالعاتی 

استفاده کرده است.

امنیت اموال حیاتی دولت، مراکز ارتباطی، تأسیسات   •

زیربنایی و سایر اهداف بالقوه را در برابر اقدامات ترور و 

خرابکاری تقویت کرده است.

تقویت مصونیت اطالعاتی - روانشناختی همه رسبازان و   •

کاهش خطر اینکه تبلیغات باعث ایجاد ایده های مخرب در 

بین نظامیان شود.

در جهت ارتقاء تصویر اردوی ملی در بین جمعیت   •

ازبکستان، به خصوص جوانان، تالش کرد و یک برنامه درسی 

از آموزش نظامی-وطندوستی برای جوانان در متام مراحل 

آموزش ایجاد کرد.

ازبکستان برپایه دموکراتیک حاکمیت ملی کار می کند و 

اقدامات سیاسی داخلی را با هدف بهبود سیستم رفاه خود، ارائه 

پشتیبانی از جوانان، تقویت تعهدات بین املللی و تحمل مذهبی و 

تقویت سازمان های جامعه مدنی و رسانه های جمعی انجام می دهد.

ما به تدریج اقداماتی را برای انکشاف و آزاد سازی اقتصاد و 

متنوع سازی صنعت و زراعت انجام داده ایم. هدف از این کار 

تقویت ثبات اقتصاد کالن و حفظ نرخ باالی رشد اقتصادی است. 

با توجه به اینکه سیاست خارجی مثل سیاست داخلی در دفاع 

از یک کشور در برابر تهدیدات ترکیبی نقش مهمی ایفا می کند، 

ازبکستان سیاست خارجی باز، سودمند، سازنده و عمل گرایانه را 

در پیش گرفته است.

سنگ بنای سیاست خارجی ما پایبندی ما به عدم مشارکت در 

هر بلوک نظامی-سیاسی، ممنوعیت استقرارپایگاه ها و واحدهای 

نظامی خارجی در خاک ملی، تحمل استفاده از نیروهای مسلح در 

عملیات پشتیبانی از صلح در خارج از کشور و حل مساملت آمیز 

اختالفات و درگیری ها است. ازبکستان با حفظ وضعیت غیر وابسته 

خود، برای گفتگو باز است و می خواهد با نام صلح همکاری خود را 

با همه رشکای خود گسرتش دهد.

اولویت اصلی سیاست خارجه ما آسیای مرکزی است. سیاست 

ما در منطقه با هدف برقراری صلح و ثبات، تقویت روابط دوستی و 

اعتامد مبتنی بر اعتامد با همسایگان و کمک به حل و فصل موضوعات 

کلیدی امنیتی منطقه ای مانند درگیری در افغانستان است.

در پایان، من می خواهم صمیامنه اعتقاد خود را ابراز کنم که 

همکاری همه جانبه و متقابل سودمند سازمانهای اطالعاتی نظامی، 

امنیت ملتهای ما را در برابر تهدیدها و چالشهای مدرن، از جمله 

F  .مسائل از جنس مخلوط، بطور چشمگیری تقویت خواهد کرد

 اولویت اصلی سیاست خارجی ما 
 آسیای مرکزی است. سیاست ما 

در منطقه با هدف برقراری صلح 
و ثبات، تقویت روابط دوستی 
و اعتماد مبتنی بر اعتماد با 

همسایگان و کمک به حل و فصل 
موضوعات کلیدی امنیتی منطقه ای 

مانند درگیری در افغانستان است.
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اعلیحضرت سلطان اسبق 
قابوس بن سعید

سلطان جدید عمان 
اعلیحضرت هیثم بن 

طابق السعید
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درگذشت اعلیحرضت سلطان قابوس بن سعید در جنوری سال 
2020 میراث خدمات، امنیت و ثبات را پشت رس گذاشت که نه تنها 

عامن بلکه کل منطقه از آن سود برده است.

و مراسم تحلیف هیثم بن طارق آل سعید به عنوان سلطان جدید 

عامن نوید ادامه این پیرشفت را می دهد. او پرس کاکای سلطان قابوس، 

یک دیپلامت کارکشته و وزیر سابق میراث و فرهنگ است. 

کشورهای عربی و غربی ضمن تسلیت درگذشت سلطان قابوس، 

از روش دوراندیشانه وی در برخورد با مسائل منطقه ای و بین املللی و 

نقش وی در مدرن سازی کشورش در زمان سلطنت نزدیک به 50 ساله 

اش متجید کردند. 

با سوگواری درگذشت او، داراالنشای عمومی اتحادیه عرب به مدت 

سه روز پرچم خود را نیمه برافراشت و احمد ابوالقیت رسمنشی در بیانیه 

ای سلطان قابوس را مداحی کرد.

دبیر کل اعالم کرد: "ملت عرب یک حاکم از نوع نادری را از 

دست داد که در زمان سلطنت خود، مسیری بیطرفانه را برای کشورش 

در پاسخ به بسیاری از بحران ها و درگیری های که در منطقه وجود 

دارد، اتخاذ کرد."

اعلیحرضت پادشاه سلامن بن عبدالعزیز آل سعود از عربستان 

سعودی و ولیعهد محمد بن سلامن ولیعهد خود ادای احرتام به سلطان 

کردند و وی را "رهرب سلطنت عامن و بنیانگذار رنسانس مدرن آن 

کشور" توصیف کردند.

رسیدن به قدرت در عامن یک کار آسان نبود. جاده پر خطر و 

خطرناک بود. سلطان قابوس در حالی که کشور از یک درگیری داخلی 

خطرناک رنج می برد، تاج و تخت را به دست گرفت. ثبات و سعادت 

عامن واقع در یک منطقه بی ثبات، به رهربی هوشیاری نیاز داشت. 

در بین سالهای 1963 و 1975، این سلطان نشین شاهد یکی از 

طوالنی ترین درگیری های مسلحانه در منطقه به نام شورش ظفار بود. 

قوای سلطان با همکاری انگلیس، جنگی را علیه یک جنبش مارکسیستی 

مسلح با پشتوانه جمهوری دموکراتیک خلق یمن در آن زمان انجام دادند.

ثباتیک عامل
مرحوم سلطان قابوس رهرب جسوری بود که عمان را برای همیشه متحول ساخت

کارکنان یونیپاث
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این بغاوت در والیت جنوبی ظفار رخ داد. در آنچه به عنوان کنفرانس 

همری معروف بود، مارکسیستهای افراطی که رهربی این شورش را 

برعهده داشتند، تصمیم گرفتند که آن را گسرتش دهند تا همه کشورهای 

حاشیه خلیج عرب را در بر بگیرد. در نتیجه، این گروه نام خود را از 

"جبهه مردمی برای آزادسازی ظفار" به "جبهه عرب برای آزادسازی خلیج 

اشغالی" تغییر داد.

در سال 1970، قابوس جانشین پدرش سلطان سعید شد و در یک جنبش 

اصالحات گسرتده دست به کار شد که در آن ساخت مدارس، شفاخانه ها و 

شاهراه ها در اولویت قرار گرفت. به لطف خرد و احتیاط سلطان قابوس - و 

همچنین پشتیبانی منطقه ای و بین املللی که وی جلب کرد - اوضاع به نفع 

قوای سلطان قابوس بهبود یافت و شورش ظفار در سال 1975 پایان یافت.

از زمان انحالل این شورش تا زمان مرگ وی، سلطان قابوس بیطرفی کرد 

و یک سیاست خارجی غیرمستقیم را بر اساس متقابل و احرتام متقابل برای 

کشورهای همسایه و سایر جهان حفظ کرد. 

در بعضی مواقع، سلطان میان رقبای بین املللی واسطه می یافت و به 

دنبال یافنت زمینه مشرتک برای ارتقاء آشتی بین احزاب جنگجو بود. در زمان 

سلطنت رهرب فداکار خود، عامن به حکمرانی خوب و سیاست خارجی مؤثر 

شهرت یافت. این پایه و اساس ثبات و سعادت را ایجاد کرد که قدمت عامن 

را در رشق میانه و جهان به وجود آورده است. قوای پولیس آن کشور اخیرا 

یکی از بهرتین جهان رتبه بندی گردید. 

دستآورد های اقتصادی عامن تحت رهربی سلطان قابوس قابل مالحظه 

هستند. در سال 2010، سازمان ملل متحد عامن را به عنوان کشوری که بیش 

از سایر کشورها در طول 40 سال گذشته انکشاف یافته، مفتخر ساخت. حتی 

چین از عامن پس ماند. 

اعلیحرضت سلطان هیثم بن طارق، که به دلیل چشم انداز جهانی در 

سالهای خدمت به عنوان دیپلامت عامنی مشهور بود، در سال 1979 از 

برنامه خدمات خارجی پوهنتون اکسفورد فارغ التحصیل شد. به این ترتیب، 

او به عنوان رهربی شناخته می شود که همچنان می خواهد عامن محل 

جذابی برای جهان باشد.  
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شرححالرهبریارشد

یک رشیک صلح
در قطر

داکترخالدبنمحمدالعطیه
ثباتراازطریقهمکارینظامیتقویهمیکند

برید جرنال خالد الخیرین 

مناینده ارشد ملی قطر برای قومانده مرکزی ایاالت متحده

این افتخار را دارم که این مقاله را به عنوان یک رهرب از کشور خودم 
برجسته کنم: یک پیلوت جنگنده در قوای هوایی قطر، یک کارآفرین و 

یک سیاستمدار که بسیاری از سمتهای خدمات را در کشور خود داشته 

است، و در طول دوران مسلک خود شناخته شده است. بخاطر سخاوت، 

خودانگیختگی و نعمت خود.

من در مورد دکرت خالد بن محمد آل عطیه، معاون صدراعظم و وزیر 

دولت قطر در امور دفاع صحبت می کنم. 

داکرت عطیه در وظایف فعلی اش در 2016 و 2017 تقرر یافت، بعد 

از یک وظیفه طوالنی بحیث پیلوت جنگی در قوای هوائی، یک وکیل و 

یک متخصص مالی و وزیر امور خارجه قطر. 

در سال 1995، او دفرت مشاوره حقوق خالد العطیه را تاسیس کرد و 

تا سال 2008 در زمینه حقوقی فعالیت داشت. در سال 2003، او بحیث 

رئیس کمیسیون ملی حقوق برش تعیین گردید. 

وی پس از حضور در سمت معاون وزیر تجارت و کار، نایب 

رئیس هیئت مدیره بورس سهام قطر شد. وی از سال 2009 تا 2012 

به عنوان معاون ریاست مرکز مالی قطر خدمت کرده و آن وظایف 

را با سمت معاون رئیس شورای عالی تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطات 

تلفیق کرده است.

در سال 2011، او بحیث وزیر دولت در امور خارجه و عضو 

شورای وزیران مقرر شد. از 2013 تا 2016، وی سمت وزیر امور 

خارجه را بعهده داشت.

در زمینه مدارک تحصیلی،  دکرت آل عطیه دارای سند لیسانس از 

آکادمی هوایی کینگ فیصل و پوهنتون عربی بیروت بود و با اخذ سند 

ماسرتی و دکرتای حقوق از پوهنتون قاهره فارغ التحصیل شد.

من در مورد چندین موضوع که شخصاً و مسلکی به او عالقه مند 

هستند توضیح خواهم داد:

مشارکت قطر و ایاالت متحده
روابط قطر و ایاالت متحده از طریق مشارکت و همکاری اسرتاتیژیک 

تعریف می گردد. این روابط براساس اعتامد ساخته شده و در خدمت 

منافع هر دو ملت و همچنین منافع عمومی و صلح جهانی و منطقه ای 

است. این روابط در طول جنگ خلیج 1991 تقویت شد ، هنگامی که دو 

کشور توافق نامه همکاری دفاعی را امضا کردند که تأکید مجدد بر لزوم 

تقویت روابط دوجانبه و همکاری در جبهه های متعدد دیپلامتیک و 

امنیتی داشت. از سال 1992، قطر - ایاالت متحده. روابط شامل سیاست، 

ارتش، اقتصاد، بهداشت، فرهنگ و آموزش است.

همکاری در حوزه دفاع و ضد تروریسم در منطقه یکی از مهمرتین 

ستون های همکاری دوحه و واشنگنت است. قطر میزبان دفرت مرکزی 

قوماندان آمریكا )CENTCOM( است كه بر فعالیت نظامی آمریكا 

در چندین كشور از جمله افغانستان، عراق، سوریه و یمن نظارت دارد. 

تقریباً 13000 نظامی آمریکایی که اکرثاً از نیروی هوایی هستند، در 

پایگاه هوایی الودید، در 30 کیلومرتی جنوب غربی دوحه مستقر هستند.
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دکتر خالد بن 
محمد آل عطیه 

در یک کنفرانس 
چند ملیتی 

شرکت می کند.  
وزارت دفاع قطر

دکرت آل عطیه خاطرنشان می کند که قطر از نظر اسرتاتژیک 

در میان مناطق گرم منطقه مانند عراق و سوریه قرار دارد و 

حضور ایاالت متحده در خلیج باعث ثبات و امنیت جریان 

آزاد تجارت می شود.

"قطر معتقد است که پایگاه هوایی العودید از اهمیت باالیی 

برخوردار است. مردم قطر مردمی پذیرای، مهامن نواز و باز 

هستند که عاشق تنوع هستند. آمریکایی ها و قطری ها از این 

نظر مشابه هستند." وی گفت: "ما با پرواز با امریکایی های شجاع 

چیزهای زیادی را در زمینه نظامی چیزها یاد می گیریم زیرا محیط 

یک محیط عملیاتی واقعی است. جایی برای خطا وجود ندارد، و 

هرکسی برای تحقق انتظارات هر کاری را انجام می دهد."

دکرت آل عطیه همچنین توضیح داد که تسهیالت دامئی 

برای تأمین نیاز خانواده ها در پایگاه هوایی العودید 

در حال گسرتش است.

ما فهمیدیم که رشکای ما مجبور به زندگی در خارج از کشور 

هستند و بنابراین تصمیم گرفتیم که اقامت در شهر را بگیریم 

و احساس راحتی منی کنیم زیرا خیلی دور از پایگاه است. بعد 

از دیدار با چند مهندس در پایگاه، فکر کردیم که بهرت است یک 

مجتمع مسکونی ساخته شود، با مکاتب خاص خود، که خانواده 

ها می توانند در آنجا مبانند. یک مکتب آمریکایی وجود دارد 

که نیازهای آنها را برآورده می کند، اما ما می خواهیم خانواده 

ها راحت تر باشند و تصمیم گرفتیم بالفاصله ساخت 200 واحد 

مسکن را برای خانواده های افرسان آغاز کنیم."

در سطح بحری، قوای بحری و گارد ساحلی قطر بزرگرتین 

همکاری بحری کار ترکیبی 152 به عنوان بخشی از قوای بحری 

ترکیبی 33 ملتی )CMF( است. CMF با ارائه حضور بازدارنده در 

جرایم بحری در خلیج عرب، امنیت منطقه را ارتقا می بخشد. 

طی دومین گفتگوی اسرتاتژیک در جنوری سال 2019، قطر 

و ایاالت متحده توافق کردند که توانایی های شناسایی موجودات 

آبی قطر، گسرتش قوای خاص مشرتک و بهبود توانایی این کشور در 

دفاع در برابر تجاوزات خارجی و همکاری با ایاالت متحده و قوای 

نظامی ناتو در عملیات های ائتالف را فراهم کنند. 
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ضد تروریزم
جنگ با ترور فقط یک مأموریت نظامی نیست؛ متام روابط 

پیوند ایاالت متحده با قطر، چه سیاسی، اقتصادی و چه 

فرهنگی، در پیروزی در این جنگ و تأمین صلح پایدار 

نقش اساسی دارند.

قطر به ائتالف بین املللی ایاالت متحده علیه تروریسم 

پیوسته است و ما با رشکای خود در خلیج متحد هستیم تا با 

متام اشکال آن با افراط گرایی خشونت آمیز مبارزه کنیم.

روابط ایاالت متحده و قطر برای این اتحاد از 

اهمیت بسیاری برخوردار است. این اتحادیه بر اساس 

چندین فعالیت مهم است که هر دو کشور برای پیشربد 

آن تالش می کنند:

حضور CENTCOM در دوحه، که توسط 	 

کارشناسان نظامی آمریكا به عنوان یك دارایی 

ژئوپلیتیك و اسرتاتژیك شناخته شده است.

تعهد قطر برای میزبانی قوای آمریكایی و قوای 	 

ائتالف در پایگاه هوایی الودید، كه در محل 

مقرهای CENTCOM است.

تعهد قطر برای میزبانی پرسونل اردوی امریكا در 	 

پایگاه اردوی السیلیه، در خارج از دوحه، كه توسط 

CENTCOM برای ذخیره مواد برای استفاده در 

عراق و افغانستان استفاده شده است. 

امضای توافقنامه 10 ساله همکاری دفاعی بین 	 

ایاالت متحده و قطر در دسمرب 2013. در جون 

سال 2014، کشورها همچنین توافقنامه فروش 

اسلحه 11 میلیارد دالری را امضا کردند.

 با این وجود، راه حل های نظامی برای شکست 

تروریسم و رفع چالش های پیش روی رشق میانه و جهان 

کافی نیست. بنابراین ما در حال همکاری با رشکای خود 

برای دستیابی به راه حل های دیپلامتیک درگیری های 

طوالنی مدت هستیم که باعث بی اعتامدی و رسخوردگی 

ناشی از افراط گرایی می شود. دکرت خالد آل عطیه تأکید 

کرده است که تفاهم نامه منعقد شده توسط قطر و ایاالت 

متحده در ژوئیه سال 2017 برای مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم یک تصمیم اسرتاتژیک است و اظهار داشت که 

قطر در زمینه ضد تروریسم در مسیر صحیح است.

وی گفت: "در این دوره، نه اینکه با دشمنان سنتی 

مبارزه کنیم، با افراد غیرمذهبی می جنگیم، تروریست های 

بدون شهروندی که به رسعت حمله می کنند، بدون اینکه 

مشخص شود از کجا می آیند." "امضای تفاهم نامه با ایاالت 

متحده برای مبارزه با تروریسم به نوبه خود یک تصمیم 

اسرتاتژیک است که قطر در این جهت اتخاذ کرده است."

مبارزه با تروریسم موضوع مهم برای جامعه جهانی 

است. در سپتمرب سال 2018، گفتگوی مبارزه با تروریسم در 

دوحه برگزار شد. این دومین سند ازین نوع بعد از امضای 

تفاهم نامه مبارزه با تروریسم است. قطر و ایاالت متحده 

قوانین مربوط به همکاری را در مورد مقررات مربوط 

به امنیت مرزی، اشرتاک اطالعات، مقابله با تأمین مالی 

تروریسم، مبارزه با پول شویی، امنیت هوانوردی، امنیت 

سایربی و ایجاد ظرفیت قضایی وضع کرده اند.

هر زمان که مذاکراتی برای منافع صلح انجام شود، قطر 

به عنوان واسطه و هامهنگ کننده ائتالف بین املللی علیه 

تروریسم عمل می کند. این نقش بیانگر ارزشهای ذاتی قطر 

است که شامل موارد زیر است:

جستجوی راه حل های صلح آمیز برای 	 

درگیری های بین املللی.

حامیت از خودمختاری.	 

همکاری با ملت های صلح دوست.	 

از این رو، موقعیت محکم قطر به عنوان یک کشور 

با ثبات و رشیک طوالنی مدت در مبارزه با تروریسم 

همچنان به القای اعتامد به نفس در غرب و رسارس جهان 

ادامه خواهد داد.

مشارکت اقتصادی
آمار رسمی نشان میدهند که قطر و ایاالت متحده دارای 

"در این دوره، نه اینکه با دشمنان سنتی مبارزه کنیم، با 

افراد غیرمذهبی می جنگیم، تروریست های بدون شهروندی 

که به رسعت حمله می کنند، بدون اینکه مشخص شود از 

کجا می آیند." "امضای تفاهم نامه با ایاالت متحده برای 

مبارزه با تروریسم به نوبه خود یک تصمیم اسرتاتژیک 

است که قطر در این جهت اتخاذ کرده است."

~ دکرت خالد بن محمد آل عطیه
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شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر، 

وسط، در سال 2017 
با پایگاه هوایی امیری 

در پایگاه هوایی 
الودید قرار دارد.  

اسوشیتید پرس

دکتر آل عطیه، سمت 
چپ، با وزیر امور 

خارجه ایاالت متحده 
مایک پومپئو در 

واشنگتن دی سی، 
دیدار و گفتگو کرد.  

وزارت دفاع قطر

روابط نزدیک اقتصادی هستند. رسمایه گذاری های قطر 

در اقتصاد ایاالت متحده در کل نزدیک به 100 میلیارد 

دالر، از جمله 10 میلیارد دالر در زیرساخت ها، به همراه 

رسمایه گذاری در صنایع انرژی، امالک و مستغالت، 

حفظ الصحه، مالی و تکنولوژی اطالعات است. رسمایه 

گذار ی های ایاالت متحده در قطر هزاران شغل در رسارس 

کشور ایجاد کرده و با چندین رشکت آمریکایی از جمله 

اکسون موبیل، کونوکو فیلیپس و رایتیون مشارکت داشته 

است. پیش از دومین گفتگوی اسرتاتژیک، اعالم شده 

بود که رسمایه گذاری های ایاالت متحده در قطر تقریباً 

7.23 میلیارد دالر بود، در حالی که بیش از 658 رشکت 

خصوصی ایاالت متحده در قطر فعالیت می کردند. 

تجارت بین دو کشور در طی پنج سال گذشته به نزدیک 

به 24 میلیارد دالر رسیده است. قطر همچنین از برنامه 

ای برای رسمایه گذاری 45 میلیارد دالری از صندوق ثروت 

مستقل خود در ایاالت متحده تا سال 2021 خرب داد.

انکشاف توانمندی نظامی
با توجه به اکتسابی که در گذشته توسط ارتش قطر 

انجام شده بود، نیروهای مسلح قطر چندین سیستم 

پیرشفته از جمله طیاره C17 گلوب ماسرت را به دست 

آورد. داکرت آل عطیه خاطرنشان کرد: این خرید متلک های 

نظامی قطر را دوباره رقم زد. بیست سال پیش ما "یک 

اردوی اروپایی بودیم و برای دریافت بیشرت تجهیزات 

نظامی باالی اروپا متمرکز بودیم. اکنون اکرث سیستم ها و 

تجهیزات ما آمریکایی هستند." داکرت آل عطیه گفت.

قطر برای به دست آوردن رادارهای هشدار دهنده 

زودهنگام، که ما برای نظارت به آن تکیه می کنیم، 

تأیید کرده است و هلیکوپرتهای آپاچی، پرزه جات 

موشکی پاتریوت و حتی برخی تجهیزات را برای قوای 

زمینی خریداری کرده است که همه این موارد نیاز 

به آموزش زیادی و تغییر در دکرتین نظامی دارد. این 

صدها هزار شغل ایجاد کرده است و ما از این بابت 

بسیار خوشحالیم. 

با توجه به نیازهای انسانی بسیاری از قراردادهایی 

که اخیراً قطر برای تجهیزات نظامی و حمل و نقل هوایی 

به دست آورد، دکرت آل عطیه گفت: قطر با همکاری 

همتایان ایاالت متحده و از طریق پیوست دفاعی ایاالت 

متحده در قطر برای گسرتش آموزش برای رسیدن به 

باالترین استندرد های شایستگی همکاری می کند. یک 

اکادمی قوای هوایی در قطر پیلوت های زیادی را با نتایج 

خوب تولید کرده است.

هدف قطر تبدیل شدن به یک رشیک امنیتی کامل 

در ایاالت متحده و سایر دوستان و متحدان آن است. 

وزیر دفاع در مورد دیدگاه 10 ساله خود برای ارتش 

قطر گفت كه قطر بیش از حد به امریكا اعتامد دارد و 

باید توانایی های خود را انکشاف دهد. چرا امریکایی 

ها باید در حالی که از زندگی خوب لذت می بریم، 

برای ما بجنگند؟ ما رشوع به بهبود قابلیت های خودمان 

کرده ایم. دکرت آل عطیه اظهار داشت که آمادگی نظامی 

بهرتین راه برای ایجاد ثبات است. قطر باید بتواند 

همیشه از خودش محافظت کند. 
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از زمان آغاز دهه 1970 با داشنت چند هزار رسباز 

دارای مهارت های اساسی نظامی، قوای مسلح 

امارات متحده عربی در سال 2020 به یک اردوی 

مجهز به 63000 نظامی تبدیل شده اند.

اما رهربان این کشور اهداف بیشرتی دارند: 

امارات را به عنوان رهرب جهانی در تولید سالح های 

پیرشفته در زمینه های مانند دفاع سایربی، موشک 

ها و پیرشانه جت تبدیل کند. 

با این حساب، معاون قوماندان عمومی 

قوای مسلح امارات متحده عربی، محمد بن 

زاید آل نهیان کنگره دولتی را به نام ایج در 

نوامرب سال 2019 راه اندازی کرد. ایج 25 نهاد را 

با 12،000 کادر مشرتک و 5 میلیارد دالر درآمد 

ساالنه تلفیق می کند.

"راه حل مقابله با جنگ مخلوط در همگرایی 

ابتکارات از دنیای تجارت و صنعت نظامی نهفته 

است. فیصل آل بانی، مدیر اجرایی ایج گفت، قرار 

است ایج با ایجاد یک دستورالعمل اصلی برای 

مختل کردن صنعت نظامی قدیمی که عموماً از 

نوار قرمز خسته شده است، به بازار عرضه کند.

امارات متحده عربی با ایجاد گروه تکنولوژی 

پیرشفته دفاعی قصد دارد با جذب رشکتهای 

برجسته بین املللی، خود را به یک مرکز منطقوی 

برای تکنولوژی دفاعی پیرشفته تبدیل کند. در سال 

2014، دولت 16 رشکت را زیر چرت رشکت صنایع 

دفاعی امارات )EDIC( ادغام کرد.

ایج EDIC را جذب می کند و رشکت های 

مانند سازنده وسایل نقلیه نظامی زرهی منر، کشتی 

سازی ابوظبی و مرکز تعمیرات تعمیر و نگهداری 

نظامی پیرشفته و مرکز تعمیرات اساسی را شامل 

می شود که یک رسمایه گذاری مشرتک بین دولت 

امارات متحده عربی و قراردادی دفاعی ایاالت 

متحده الکهید مارتین است.

این کنگلومرای پنج خوشه تکنولوژیکی را تحت 

عنوان سکوها و سیستم ها، موشک ها و اسلحه 

ها، دفاع سایربی، جنگ الکرتونیکی و اطالعاتی و 

پشتیبانی ماموریت مدیریت خواهد کرد.  

ماورایمنطقه

کارکنان یونیپاث

امارات متحده عربی گروه تکنولوژی دفاع را راه اندازی می کند

بازدید کنندگان نمایشگر ایج را در نوامبر 2019 در 
نمایشگاه هوایی دوبی مشاهده می کنند.  رویرتز

alarab.co.uk/،al-ain.com ،iiss.org منابع: 
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کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

اعلیحضرت ولیعهد سلمان بن حماد بن عیسی آل خلیفه بحرین معاون اداره را خوش آمد 
گفت. جیمز مالوی، قوماندان قومانده مرکزی قوای بحری آمریكا، در مارچ 2020.  

خورد ضابط داسون روت/قوای حبری ایاالت متحده

قوای دفاعی بحرین 
سالگرد را تجلیل می کند

بحرین با برگزاری جشن های در چندین سفارتخانه در رسارس جهان از بنیاد 

نیروهای دفاعی این کشور تجلیل کرد. شیخ حمود بن عبدهللا آل خلیفه، سفیر 

بحرین در پادشاهی عربستان سعودی، با حضور رهربان برجسته سعودی پذیرایی 

را در سفارت در ریاض برگزار کرد.  

سفیر بحرین در انگلیس شیخ فاواز بن محمد آل خلیفه یک ظهرانه 

بزرگداشت را در کلوپ ارتش و قوای بحری لندن برگزار کرد. در این مراسم توبیاس 

الوود، رئیس کمیته دفاع پارملان انگلیس حضور داشت.

قوای دفاعی بحرین )BDF( در سال 1968 و در زمان سلطنت اعلیحرضت 

شیخ عیسی بن سلامن آل خلیفه تأسیس شد. این مجموعه از 18000 پرسونل به 

شاخه های تقسیم شده است که شامل قوای هوایی سلطنتی بحرین، گارد سلطنتی 

و قوای بحری پادشاهی بحرین است. قوماندان ارشد آن مارشال شیخ خلیفه بن 

احمد آل خلیفه است.

وظایف قوای دفاعی بحرین شامل دفاع ملی، امنیت سایربی، کمک به پولیس 

در امر نظم، رسیدگی به حوادث، ضد تروریسم، عملیات برشدوستانه و همکاری با 

رشکای منطقوی و بین املللی برای حفظ امنیت است.

در جشن سالگرد لندن، الوود ابراز حامیت از انگلیس از همکاری نظامی با 

بحرین برای حفظ آزادی هدایت در مکانهایی مانند خلیج عرب. 
 www.mofa.gov ،https://bna.bh/news ،www.alayam.comمنابع:

ازبکستان رویکرد
به افراطیت را 
تغییر می دهد

 Fond Strategicheskoi Kultury ،Informburo.kzمنابع: اخباری آسیای مرکزی، 

ازبکستان شیوه شناسایی افراط گرایان را اصالح کرده و 
مجرمان کمرتی را از زندان آزاد کرده و در عوض بر رادیکال  های 

طرفدار نفرت و خشونت علیه جامعه متمرکز شده است.

سعیدبک عظیموف، مناینده داراالنشای پارملان برای حقوق 

برش در ازبکستان، در دسمرب سال 2019 اعالم کرد که رسویس 

امنیت کشور، وزارت امور داخله و دفرت ثارنوال برای از بین 

بردن لیست های سیاه افرادی که مظنون به دست داشنت در 

سازمان های مذهبی افراطی هستند، برنامه ریزی کردند. 

این اقدام جدیدترین اقدامات در سلسله اقداماتی است که 

رویکرد دولت ازبک را نسبت به افراط گرایان مشکوک تغییر 

می دهد. پس از موج خشونت در سال 1999، لیست های سیاه 

برای رسیدگی به وضعیت اضطراری معرفی شدند. ازبکستان از 

زمان انتخاب رئیس جمهور شوكات میرزایویف در سال 2016 به 

آرامی آزاد سازی روش خود را انجام داده است.

در ژوئن سال 2018، ازبکستان تعریف خود را از افراط 

گرایی سخت تر کرد. تعریف جدید افراط گرایی را "بیان اقدامات 

شدید با هدف بی ثبات کردن اوضاع اجتامعی و سیاسی، تغییر 

اجباری نظام قانومنند ازبکستان، ترصف اجباری قدرت و تحریک 

نفرت ملی، نژادی، قومی یا مذهبی" توصیف کرد. 

چند ماه بعد، رئیس جمهور میرزیویف فرمانی را با عنوان 

"در مورد بهبود روش معافیت شهروندان جمهوری ازبکستان 

از مسئولیت کیفری به دلیل خامته اشتباه در سازمان های 

تروریستی، افراطی یا سایر سازمان های ممنوعه امضا کرد."

این احتامل وجود دارد که ازبک های که در گذشته با 

افراط گرایی مرتبط باشند می توانند از مسئولیت کیفری فرار 

کنند به رشط آنکه از رفتار قبلی ابراز پشیامنی کنند. این 

گروه شامل جنگجویانی بود که به سفر به سوریه و عراق 

وسوسه شده بودند.

رئیس جمهور میرزیویف تا پایان سال 2018 اعالم کرد که 

20000 نفر از لیست های سیاه حذف شده اند و حدود نیمی از 

آنها از دولت ازبک کمک شغلی دریافت کرده اند.
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اردناردگانهایامنیتیرامدغممیکند

ژاندارمری اردن و قوای آمریکایی در یک مانور 
شرکت می کنند.   رویرتز

اعلیحضرت، ملک عبدهللا دوم بن 
الحسین، از اردن، سه ارگان امنیتی را در دسمرب 

سال 2019 با هم ادغام که شامل اداره عمومی 

قوای ژاندارمری، اداره عمومی دفاع ملکی و 

ریاست امنیت عمومی می گردید.

پادشاه از نخست وزیر اردن، داکرت عمر 

رضاز خواست که کارهای حقوقی و اداری الزم را 

برای دستیابی به ادغام انجام دهند، که این امر 

تالش های کشور را برای تضمین امنیت جمعیت 

رو به رشد خود انجام می دهد.

پادشاه در نامه ای به نخست وزیر، لزوم 

تشدید بودیجه کشور و افزایش عملکرد ارگان 

های امنیتی را برای خدمت به شهروندان ذکر 

کرد. برای رهربی ارگان های ادغام شده، تورن 

جرنال حسین محمد الهوامته - تا دسمرب 2019 

رئیس اداره ژاندارمری اردن - به عنوان اولین 

رئیس عمومی امنیت عمومی کشور منصوب شد.

جرنال پیامی از شاه دریافت کرد که ابراز 

"افتخار، قدردانی و اعتامد به شام و از تالشهای 

خستگی ناپذیر و فداکاریهای صادقانه شام 

برای خدمت به شهروندان و حفظ امنیت برای 

آنها و وطن ما."

دولت اردن تثبیت خدمات را راهی برای 

تأمین نیازهای جمعیتی می داند که در سال 

2019 به بیش از 10.5 میلیون نفر در سال 

2019، از کمرت از 10 میلیون سال قبل رسیده 

است. شامر زیادی از پناهندگان ساکن اردن از 

همسایگان مانند سوریه، وضعیت مالی کشور را 

حتی بیشرت کرده اند.  

کارکنان یونیپاث

alghad.com ،elaph.com ،royanews.tv  :منابع
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کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

از زمان ظهور تروریسم در سینا، قوای امنیتی 

مرص یک رسی عملیات موفقیت آمیز ضد ترور 

را آغاز کرده اند.

سخنگوی قوای مسلح مرص اعالم كرد 

كه در فربوری 2020، قوای امنیتی مرص یك 

حمله تروریستی را با هدف قرار دادن یك 

موقعیت نظامی در شامل سینا دفع كردند و 10 

جنگجو را كشتند.

این اوج چندین عملیات طی ماههای 

متامدی علیه گروه تروریستی والیت سینا، شاخه 

مرص داعش بود. در شش ماه پس از سپتامرب 

2019،  قوای امنیتی نزدیک به 200 تروریست 

را کشتند و دستگیر کردند. مرص همچنین 376 

ماده منفجره را که تروریست ها قصد داشتند 

علیه رسبازان و غیرنظامیان از آن استفاده 

کنند، از بین برد.

حمله به تروریست ها در حالی صورت 

گرفت كه والیت سینا با رهرب تازه انتخاب شده 

داعش پس از درگذشت ابوبكر البغدادی بعیت 

كرده بود. به دلیل عملیات ضد تروریسم در 

عراق و سوریه اکرث طرفداران داعش کشته یا 

پراکنده شده اند.

در مرص، دفعات و مقیاس عملیات 

تروریستی علیه اهداف نظامی و غیرنظامی مرص 

در نتیجه مبارزات نظامی آغاز شده توسط قوای 

امنیتی مرص از فربوری 2018 با محوریت والیت 

سینا کاهش یافته است. با این حال، قوای نظامی 

مرص با توجه به روند رسانه های اجتامعی، 

همچنان با حمالت منظم در مقیاس کوچک در 

alquds.co.uk ،aljazeera.netسینا روبرو شدند.  منابع:

قوای مصر 
از سینا 

حمافظت می کنند 

قطر،عربستانسعودی
درحالبهبودروابطهستند

قطر قصد خود را برای حفظ روابط خوب سیاسی، تجاری، دیپلامتیک و نظامی با اکرث ملل جهان اعالم 

کرده است. این کشور به روابط خود با همسایگان عرب خود توجه خاص می کند، که بخشی از آن 

به دلیل ارزش های اجتامعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی که با آنها به اشرتاک می گذارد، است. 

پس از گذشت بیش از دو سال از روابط پرتنش بین قطر و رشکای آن در شورای همکاری خلیج 

فارس، رشکت کنندگان در چهلمین اجالس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در دسامرب سال 

2019 برای مصالحه فشار آوردند. 

اعلیحرضت امیر قطر شیخ متیم بن حمد آل ثانی از اعلیحرضت سلامن بن عبدالعزیز آل سعود 

پادشاه سعودی برای حضور در این نشست دعوت کرد. امیر پاسخ مثبت داد و هیاتی به رسپرستی 

نخست وزیر وقت قطر را اعزام کرد.

پس از پایان جلسه ریاض، شیخ محمد بن عبدالرحامن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر اعالم کرد 

پیرشفت در جهت حل و فصل اختالف با همسایگان عرب این کشور صورت گرفته است. فیصل بن 

فراهان وزیر خارجه عربستان تأیید كرد كه مذاكرات بین دو كشور ادامه دارد.

در مصاحبه با سی ان ان، شیخ محمد اظهار داشت که این مذاکرات باعث بن بست 

روابط شده است. 

وزیر امور خارجه گفت: "ما می خواهیم نگرانی ها را بفهمیم، بررسی و ارزیابی کنیم و راه 

حل های را برای جلوگیری از بروز هرگونه بحران احتاملی در آینده مورد بررسی قرار دهیم." "ما فکر 

می کنیم هنوز در مراحل اولیه هستیم ... و برای بازگرداندن اعتامد به نفس، مدتی الزم است."

نظامیان قطر و عربستان سعودی در بهبود روابط پیشگام بودند. نیروهای قطر و عربستان 

سعودی در فربوری سال 2019 مأموریت های مشرتکی را در رزمایش الجزیره سپر 10، در رشق 

عربستان سعودی انجام دادند.

همکاری های نظامی در سپتمرب سال 2019 در رزمایش ایگر الین در اردن ادامه یافت، جایی که 

قوای عملیاتی قطر و سعودی حمالت شبیه سازی شده را با هم انجام دادند. 
aljazeera.net ،arabnn.netمنابع:
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قزاقستان در سفر رسمی وزیر مختار تلوبردی وزیر امور خارجه به 

واشنگنت دی سی، در دسمرب سال 2019 مشارکت اسرتاتژیک خود با 

آمریکا را تقویت کرد.

وزیر امور خارجه آمریكا، مایك پومپئو ابراز متایل كرد كه قزاقستان 

نقش مهمی در بازگرداندن ثبات به افغانستان و احیای مجدد آن در 

منطقه بازی كند. 

پومپئو به وزیر تولوبردی گفت: "قزاقستان یک رهرب در آسیای 

میانه است و ایاالت متحده به آن به عنوان یک رشیک منطقه ای 

اعتامد می کند." "ما کشور شام را رشیک مهمی برای حفظ امنیت منطقه می دانیم."

تولربدی تأکید کرد که تعهد قزاقستان به همکاری بیشرت با ایاالت متحده، تعهدی که با سفر 

نورسولطان نظربایف رئیس جمهور وقت قزاقستان به واشنگنت تقویت شده است.

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: "ما به گسرتش بیشرت همکاری های خود با ایاالت متحده 

اهمیت زیادی می دهیم."

پیش از سفر تولربدی، یک هیئت دیپلامتیک از قزاقستان با کمیسیون مشارکت اسرتاتژیک 

پیرشفته بین قزاقستان و ایاالت متحده آمریکا دیدار کرد. یرژان اشیکبایف معاون وزیر 

امور خارجه قزاقستان و آلیس ولز، عالی ترین دیپلامت ایاالت متحده در امور جنوبی و 

آسیای مرکزی بودند. 

مباحث اجندا شامل همکاری های دو جانبه در امنیت جهانی و منطقوی ، مقابله با 

تروریسم و قاچاق مواد مخدر، امنیت سایربی، و بازگشت  مجدد شهروندان قزاق از مناطق 

جنگی در سوریه و عراق بود.

پس از بازدید قزاق ها، وزارت امور خارجه آمریكا اعالم كرد كه قصد دارد اسرتاتژی آمریكا را 

برای آسیای میانه تجدید كند و به بسیاری از مباحث تحت پوشش پمپئو و تولوبردی پرداخت.

وزیر خارجه 
قزاقستان، مختار 
تولبردی میزبان 

وزیر امور خارجه 
آمریكا مایك پومپئو 

در نور سلطان در 
فبروری 2020 است.  

آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی

منابع: Business.com، پالتون آسیا، وزارت امور خارجه ایاالت متحده

قزاقستان و ایاالت متحده مشارکت بعمل آوردند
کارکنان یونیپاث

قوای حبری 
پاکستان به 

کمک افریقا میرود
کارکنان یونیپاث

Pakistani Observerمنابع: هالل

دو کشتی قوای بحری پاکستان به نام های 
مووین و اصالت از گانا، کنیا، موریتانی، مراکش، 

موزامبیک، نیجریا، سیشل، آفریقای جنوبی و 

تانزانیا به عنوان بخشی از اعزام های خارج از 

کشور اردوی پاکستان به منطقه آفریقا رفتند.

عالوه بر بحث های دو جانبه در بین 

فرماندهان دریایی در بنادر مختلف متاس در 

اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020، داکرتان و 

همکاران طبی قوای بحری پاکستان اردوگاه های 

طبی را در بیشرت کشورها برای معالجه 10000 

مریض آفریقایی ایجاد کردند.

این حرکات حسن نیت نیز شامل انتقال 

موارد طبی جدی تر به خلیج های شفاخانه ای 

در مووین بود. در سیشل، افرسان قوای بحری 

پاکستان از یتیم خانه ای که توسط کلیسای 

کاتولیک روم اداره می شود، بازدید کردند. 

در میان گرمرتین استقبال ها در تانزانیا، یک 

کشور آفریقای رشقی با جامعه بزرگ مهاجران 

پاکستانی رخ داد. 

قوماندان های نظامی پاکستان، ماموریت های 

بحری را راهی برای انجام مأموریت های 

برشدوستانه فراتر از مرزهای کشور، ایجاد 

روابط دوستانه با کشورهای آفریقایی و تقویت 

همکاری های بحری می دانند.

اصالت همچنان به طور برجسته در قوای 

دریای چند ملیتی رشکت کرده است که برای از 

بین بردن قاچاق، دزدی دریایی و تروریسم در 

اقیانوس هند طراحی شده اند. پاکستان حداقل 

11 بار قوماندانی کارگروه 150 را با همکاری 

قوای بحری ایاالت متحده انجام داده است.
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قوای امنیتی عراق در مکانهای شناخته شده 
داعش در نزدیکی مرز عراق و سوریه فیر می کنند.

مسلکی نظامی آنتونی زینیدیجاس چهارم/اردوی امریکا

عراق بقایای داعش را از بین می برد 
کارکنان یونیپاث

قوماندانی عملیات مشرتک عراق با همکاری 

26000 کیلومرت مربع در والیت انبار و مناطق 

مجاور، عملیات قهرمانان عراقی را در فربوری 

سال 2020 برای پاکسازی مرزهای عراق با 

سوریه و اردن از حوضه داعش آغاز کرد.

در اواخر فربوری سال 2020، واحدهایی 

از رسویس ضد تروریسم عراق )CTS( نیز 

عملیاتی را انجام دادند که منجر به خنثی 

کردن شبه نظامیان داعش و دستگیری 

رهربان تروریست در والیت کرکوک شد. سایر 

جنگجویان فراری داعش در نربدها در والیات 

دیالی، نینوا و صالح الدین کشته شدند.

مرحله اول عملیات قهرمانان عراقی 

نه تنها CTS بلکه جزوتام های منظم 

اردو، قوای هوایی عراق و قوماندانی 

رسحدی را درگیر کرد.

"روند این است که والیت انبار و مناطق 

اطراف آن در مرز عراق، سوریه و اردن را 

باید پاک سازی کرد با کمک قومانده مرکزی 

فرات و قومانده عملیاتی بغداد برای از بین 

بردن بازماندگان تروریزم، بهبود امنیت و 

ثبات،" معاون قوماندان وقت قومانده مشرتک 

عبداالمیر رشید یارهللا در بیانیه اش گفت.

قوای مسلح عراق از آزادسازی موصل 

- آخرین سنگر داعش در عراق - در اواخر 

سال 2017 خرب داد. با این وجود، واحدهای 

کوچک سلول های داعش و همچنین هواداران 

همچنان در پنهان کردن بیابانها، کوهها و 

مرداب ها ادامه داده اند.

Azzaman.com, al-ain.com :منابع
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افغانستانو
همسایهگانشدرجستجوی

امنیتانرژیهستند
کارکنان یونیپاث

منابع: بانک جهانی، دیپلمات، طلوع نیوز

ترکمنستان با توجه به آنچه که می تواند برای 

آسیای مرکزی و جنوب آسیا نیازمندی شدید است، 

قصد دارد ساخت و ساز را در سال 2020 در بخش 

افغانستان از یک پایپ الین حیاتی 1800 کیلومرتی 

گاز طبیعی آغاز کند.

پایپ الین ترکمنستان - افغانستان - پاکستان 

- هند که به تاپی معروف است، 33 میلیارد مرت 

مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را به همسایگان آن 

در جنوب رشق این کشور انتقال می دهد.

ساخت پایپ الین 800 کیلومرتی افغانستان 

از طریق هرات و قندهار با تاخیر روبرو شده 

است، اما دولت افغانستان در صدد است تا در 

نیمه اول سال 2020 قراردادهای متلک اراضی با 

ترکمنستان منعقد کند.

تاپی بخشی از تالش بزرگی است برای تنوع 

دهی و تامنیت انرژی منطقه. به گزارش بانک 

جهانی ، آسیای میانه به دلیل ارتباط ضعیف 

بین تأمین کنندگان برق و مرصف کنندگان برق، 

بین سالهای 2010 و 2014 6.4 میلیارد دالر سود 

اقتصادی از دست داده است. 

چنین ادغام اقتصادی همچنین در دسمرب 

سال 2019 در کنفرانسی برای کمک به افغانستان 

موضوع زیر عنوان "روند قلب آسیا-استانبول" 

مطرح گردیده بود. منایندگان کشورهای آسیای میانه 

بر اهمیت قرار دادن افغانستان در پروژه های 

زیربنایی، تجاری و ترانسپورتی تأکید کردند. 

اشرتاک کنندگان کنفرانس یک پیام ارائه کردند: 

افغانستان باید بحیث یک منبع فرصت دیده شود نه 

یک منبع مشکالت. 

منایندگان افغانستان، هند، پاکستان و ترکمنستان 

رسامً پروژه چند میلیارد دالری تاپی را با یک مراسم 

و کف زدن به چهار طرفه در هرات در فربوری 

2018 آغاز کردند. تاخیر در ساختامن به بی ثباتی 

در افغانستان نسبت داده شده است.

قیرغیزستان اکتشاف معادن اورانیوم را مسدود کرد

قرقیزستان در مواجهه با آلودگی ناشی از استخراج فلزات رادیواکتیوی 

در دوران اتحاد جامهیر شوروی، قانونی را تصویب کرد که منع تولید 

اورانیوم و توریم در این کشور شود.

این قانون که در دسمرب سال 2019 توسط رئیس جمهور قرقیزستان، 

سورونبای جینبکوف به امضا رسیده است، هدف از آن محافظت از 

سالمت عمومی و محیط زیست در برابر زباله های رادیواکتیو زهری 

است که به عنوان مخزن شناخته می شود و حاوی 92 زباله در رسارس 

کشور است. این قانون همچنین واردات مواد اولیه حاوی اورانیوم یا 

توریم را ممنوع می کند. 

پرداخنت به ایمنی مخازن اورانیوم موجود در قرقیزستان - یکی از 

شدیدترین مشکالت ایمنی و امنیت ملی آن که مربوط به دوران اتحاد 

جامهیر شوروی است - اتحادیه اروپا قصد دارد 5.7 میلیون یورو برای 

توانبخشی سایتهای رادیواکتیوی این کشور اهدا کند. بیشرت اورانیوم به 

روسیه ارسال شد.  

"توانبخشی بام اورانیوم برای دولت مهم است. من می خواهم 

از اتحادیه اروپا و بانک بازسازی و انکشاف اروپا بخاطر تأمین کمک 

مرصف تأمین اعتبار برای ترمیم اورانیوم در مین کوش و شکافتار، که 

در سه ماهه اول سال 2020 آغاز خواهد شد ، تشکر کنم." معاون اول 

نخست وزیر قرقیزستان کوبت بیک بورونوف اظهار داشت.

از میان 92 زباله، 36 مورد در جنوب شهر مایلو سو قرار دارند. 

تخمینها حجم کلی مواد سمی و خطرناک را 2.9 میلیون مرت مکعب 

قرار می دهد.  منابع: RIA نوووستی، مالی. kz، اوزودی
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در میان موفقیت های خود در این زمینه، قوای لبنانی برای 

کمک به شهروندان در مواقع رضوری مستقر می شوند.

مدیر همکاری ملکی نظامی لبنان )CIMIC( به 

فرماندهی بریگ. جرنال الی ابی رشید، مسئولیت تأمین نیرو 

برای چنین مأموریتهای رحمت را با هامهنگی آژانس های 

دولتی غیرنظامی و اهدا کنندگان خصوصی بر عهده دارد.

رویدادهای اخیر شامل ارائه خدمات معالجوی رایگان 

در شفاخانه ها و مکاتب در والیت بعلبک است. توزیع 

بسته های سامان بازی، لباس و مواد غذایی به خانواده ها در 

طرابلس؛ و پرداخت 7500 فقره لباس زمستانی به خانواده های والیت های بقاع و بعلبک. 

در بازدید از شفاخانه در سال 2019، اردو خدمات تشخیصی ارائه داد و برای 

شناسایی زودهنگام مرض های مزمن اقدام به انجام کار طبی کرد.  

بریگ گفت: "ارائه چنین خدمات معالجوی فقط گواهی بر عمق روابط است که 

اردوی لبنان را به مردم و خدمات آن به جامعه مدنی متصل می کند." جرنال الی گفت.

 CIMIC .رانندگی لباس زمستانی در جنوری سال 2020 شامل 32 مکتب بود

کمکهای مالی با بنیاد برشدوستانه و خیریه محمد بن راشد آل مکتوم از امارات متحده 

عربی را هامهنگ کرد. 

"این نوعی کمک مالی است که ما به طور مرتب در طول زمستان انجام می دهیم. 

دکرت حمد سعید ال شمسی، سفیر امارات متحده عربی در لبنان گفت: این هدف برای 

کمک به کودکان و خانواده های است که باید در مقابل هوای شدید مقاومت کنند.

CIMIC در سال 1983 با این فلسفه تأسیس شد كه قوایی مسلح می توانند 

عملیات خاص انکشاف و رفاه اجتامعی را انجام دهند بدون اینكه به مأموریت اصلی 

نظامی خود حمله كنند. این اداره وابسته به ریاست کشف اردو و بخشی از کارمندان 

elnashra.com ،عملیاتی قوای مسلح لبنان است.  منابع: قوای مسلح لبنان،  نهارنت

یک افسر نظامی 
لبنانی هنگام ماموریت 

بشردوستانه در 
بیمارستان رومی در 

بعلبک با کارمندان 
طبی مشورت می کند.

BINTJBEIL.ORG

قوای لبنانی کمک 
انسانی فراهم می کنند

کارکنان یونیپاث

alarabiya.net, globalcybersecurityforum.com :منابع

رشد 
آگاهی سایبری 

در ریاض 
محافظت از کودکان در برابر تلقین های رادیکال آنالین 

موضوعی مهم در مجمع جهانی امنیت سایربی در ریاض، 

عربستان سعودی، در فربوری سال 2020 بود.

بیش از 1200 رشکت کننده از دولت، جامعه علمی، 

رسانه ها، بخش امنیتی و رشکت های تکنولوژی در مورد 

چگونگی انعطاف پذیری فضای مجازی در برابر تهدیدات 

آنالین بحث کردند. 

حارضان تأكید كردند كه پیرشفت تکنولوژی در حال 

رشد و بهم پیوستگی جهانی از طریق فضای مجازی 

فرصتهایی را برای رشد اقتصادی و اجتامعی فراهم می كند، 

هرچند این فرصتها با افزایش چشمگیر ریسك برای افراد و 

سازمانها همراه است.

GCF برای برآورده کردن مطالبات اقتصاد جهانی مبتنی 

بر تکنولوژی، آگاهی از جوانب مثبت و منفی در فضای 

مجازی را تقویت کرده و از امنیت سایربی جهانی با استفاده 

از تکنولوژی های نوظهور و مشارکت بین بخش های دولتی و 

خصوصی پشتیبانی می کند.

شاهزاده بلند مرتبه سلطنتی فیصل بن بندر بن 

عبدالعزیز، والی ریاض، دو ابتکار عمل در این مجمع 

ارائه داد. اولین برنامه ای برای تدوین بهرتین شیوه ها، 

سیاست ها و برنامه ها برای محافظت از کودکان در برابر 

تهدیدات آنالین بود.

اطفالی که در اینرتنت بدون نظارت والدین فعالیت 

می کنند، می توانند در معرض تلقین تروریستی و افراطی ، 

زورگویی، اخاذی، کالهربداری و سایر جرایم سایربی قرار گیرند.

ابتکار دوم با هدف آموزش زنان - در زمینه ای که مدت 

ها در آن مردها کار کرده اند- برای اطمینان از مشارکت مؤثر 

آنها در عرصه امنیت سایربی است.

کارکنان یونیپاث
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وزیر امور خارجه تاجیکستان ، سیرودجیدین مختردین ، دوم از راست، در 
جلسه ای در تاشکند در فبروریسال 2020 شرکت می کند که در آن ملل آسیای 
میانه متعهد شدند به ثبات در افغانستان کمک کنند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منابع: Avesta.tj ،SNG Today،Ozodi، آژانس تلگراف تاجیکستان، اخبار آسیای میانه

تاجیکستان با اتحادیه اروپا ارتباط گرفت 

یک هیئت از تاجیکستان به رسپرستی وزیر امور خارجه سیرودجیدین مخرتدین 

در دسمرب سال 2019 به بروکسل رفت تا در مورد همکاری با اتحادیه اروپا 

در موضوعاتی از جمله امنیت مرز، تجارت و مبارزه با تروریسم و افراط 

گرایی گفتگو کند.

منایندگان اتحادیه اروپا از اصالحات و تالش های تاجیکستان برای تقویت 

حاکمیت قانون و ایجاد جامعه دموکراتیک با دوام قدردانی کردند. وزیر امور 

خارجه مختاردین گفت: "ما افکار خود را در مورد امنیت منطقه ای و لزوم 

تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان با در نظر گرفنت اوضاع در افغانستان به 

اشرتاک گذاشتیم."

هر دو طرف از ادامه همکاری در برنامه مدیریت مرز با بودجه اتحادیه 

اروپا در آسیای میانه، که هدف آن بهبود امنیت، مبارزه با قاچاق غیرقانونی 

وتجدید کردن مدیریت مرزها در آسیای میانه است، ابراز حامیت کردند.

یکی دیگر از اقدامات مشارکتی بین کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا، 

برنامه اقدام به مواد مخدر در آسیای میانه است. این کمک به تاجیکستان و 

سایر کشورها با اقدامات عملی مانند پیشگیری و درمان برای کاهش تقاضای 

مواد مخدر غیرقانونی کمک می کند. 

در ماه می سال 2019، اتحادیه اروپا اسرتاتژی جدیدی را در قبال آسیای 

میانه با هدف گسرتش و تقویت مشارکت خود با تاجیکستان و چهار کشور 

دیگر منطقه اتخاذ کرد. به عنوان بخشی از این اسرتاتژی، کمیسیون اروپا در 

نظر دارد 20 میلیون یورو به تاجیکستان برای ساخت یک نیروگاه برق جدید که 

بتواند قدرت را به شامل افغانستان صادر کند، تأمین کند. اتحادیه اروپا انکشاف 

اقتصادی را به عنوان بلوك سازنده صلح منطقه ای در نظر می گیرد.

 alkhaleejonline.net ،timesofoman.com ،alroya.om :منابع

برچه تیز وارد 
آبهای عمان شد  

عمان با انجام یک رسی مترین بحری با رشکای 
آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی، تعهد خود را برای باز 

کردن خطوط بحری، ضد تروریسم و مبارزه با دزدی بحری 

مجددا تکرار کرد.

خلیج عامن در فربوری سال 2020 برای مترینات شارپ 

داگر یا خنجر حد )برچه تیز( تنظیم شد. کشتی های گشتی 

ازقوای بحری سلطنتی عامن - الظفره، املعزر و آل باتنه 

- نیروها را با سه کشتی شکار ماین قوای بحری سلطنتی 

انگلیس، یک ناوشکن فرانسوی و چند کشتی گشت آمریکایی 

قوای دریایی و گارد ساحلی ترکیب کردند. 

امیرالبحر با جمعی از سفیران خارجی همراه است. 

عبدهللا بن خمیس رئیسی ، قوماندان بحری عامن، دریل های 

بحری منطقه ساحلی آل بتینا این کشور را مشاهده کرد. 

وی شارپ داگر را فرصتی برای تبادل تجربیات نظامی، 

ارتقاء قابلیت همکاری بین نیروهای دریایی و محافظت از 

حاکمیت آبهای رسزمینی عامن دانست.  

سناریوهای آموزشی شارپ داگر شامل تهدیدات احتاملی 

منطقه است. قوای بحری در معرض یک حمله هوایی 

شبیه سازی شده قرار گرفت. آبهای خارج از شهر مسقط 

"مین گذاری" شده و خطوط حمل و نقل برای محافظت از 

کشتی های باری پاک شده است. خدمه چند ملیتی کشتی 

ها را در پریشانی نجات دادند و به چندین زبان ارتباط 

برقرار کردند.  

دوهم بریدمن گفت: "بازدید از عامن همیشه خارق 

العاده است و حتی بیشرت هیجان این فرصت را برای ورزش 

با رشکای نزدیک ما، قوای بحری سلامن عامن داشته است." 

دیوید آرمسرتانگ، رئیس ارکان جنگ های ماین قوای بحری 

بریتانیا در خلیج عرب.

خط ساحلی طوالنی و موقعیت اسرتاتژیک این کشور در 

نزدیکی تنگه هرمز و بحر هند مشارکت عامن را در مترینات 

بحری چند ملیتی تشویق می کند. از شارپ داگر 23 بار 

میزبانی کرده است.
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طیاره ها در 
نمایش هوایی 
کویت در شهر 

کویت در جنوری 
2020 به نمایش 
گذاشته شده اند.

آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی 

تیم نمایش قوای هوائی امارت متحده عرب الفرسان آسمان را در جریان 

نمایش هوایی کویت رنگ آمیزی.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منایش هوایی کویت بیش از 60000 بازدید کننده را به خود جذب کرد تا به 

منایشات پیلوت های نظامی کویتی، سعودی، اماراتی، قطری و امریکایی در 

آسامن جنوری سال 2020 بر فراز شهر کویت خیره گردند. این دومین باری بود 

که کویت منایش هوایی را برگزار کرد و برگزارکنندگان 200 رشکت هوانوردی و 70 

طیاره تجاری و نظامی از 37 کشور را به خود جلب کردند.

شیخ سلامن صباح آل، سازمان رهربی گفت: "این رویداد مهم فرصتی را 

برای مسئوالن و متخصصان حوزه هواپیامیی و نظامی ایجاد می کند تا در مورد 

راه های پیرشفت صنعت ترانسپورت هوایی گردهم آمده و با آخرین تحوالت این 

بخش آشنا شوند." -صامل الحمود الصباح.

کویت آرزو می کند که یک مرکز منطقه ای برای ترانسپورت هوایی و قطب 

اصلی بین اروپا و آسیا باشد. این هدفمندی در "چشم انداز جدید کویت 2035" 

در کشور ثبت شده است.

از جمله مجری این منایش می توان به تیم هوازی سلطنتی هوایی سلطنتی 

سعودی، تیم الفورسان قوای هوایی اماراتی، تیم کوهنوردی قطر و پیلوت های 

کویت F/A-18 اشاره کرد. پیلوتهای آمریكایی، ایتالیایی و انگلیس نیز توانایی های 

طیاره های باکیفیت خود را نشان دادند.

این منایش همچنین فرصتی را برای تولید کنندگان فراهم کرده تا بتوانند 

طیاره ها و هلیکوپرتهای تجاری و نظامی، سیستم های ناوبری و سایر تجهیزات 

هوانوردی را به بازار عرضه کنند. 

تعداد اشرتاک کننده گان در دومین منایشگاه هوایی کویت نسبت به نخستین 

منایشگاه هوایی این کشور در جنوری 2018 فراتر رفت.  منبع: آژانس خربی کویت 



یونیپاثمجلهایاستکهبصورتمجانیدراختیارآنان
کهبامسائلامنیتیدرشرقمیانهوآسیایمیانه

وجنوبیسروکاردارند،قراردادهمی شود.

درمجلهیونیپاثسهمبگیرید
همهنظریاتحکایوی،نامهبهمدیرمسئول،مقاالتحاوینظریات،عکس ها،

ودیگرمسائلرابهدفترمدیریتمسئولیونیپاثبهآدرسالکترونیکی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

چگونگیمراتبارسال
ترجیحدادهمی شودتامحتوایمتنبهلسانمادریتان	 

باشد.یونیپاثمسئولترجمهمطالبمی باشد.
مقاالتنبایدازمرز1500لغتبگذرد.	 
لطفًاشرححالمختصرومعلوماتدرموردچگونگی	 

تماسباخودتانراضمیمههرمطلبارسالینمائید.
حجمدیجیتالیعکسبایدحداقل1میگابایتباشد.	 

حقوق
مؤلفینمطالبحقتصاحبآنرادارند.مع
الوصف،ماحقتعدیالتدرمقاالترابه

منظورجادادنوپیرایشسبکآنرامحفوظ
نگهمیداریم.ارسالمقاالتمتضمنطبعو
نشرآننمی باشد.بایاریرسانیدنبهیونیپاث

شمابااینشرایطموافقتمینمائید.

برایاشتراکمجانیبهآدرسزیربهماایمیلبزنید:
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

لطفًااسم،شغل،القاب
رسمیویاسمت،

آدرسپوستیوآدرس
ایمیلیتانراشاملسازید.

Unipath :بهاینآدرسنامهبنویسید
U.S. Central Command

7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

بفرستید.

سهیمساختن
دانش

www.facebook.com/unipathhttps://unipath-magazine.com/fa >>مارادرانترنتدریابید<<


