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ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم دارد.
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اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ،ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ

ﻣﺎورای ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
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ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮزاﺑﮑﻒ ،منﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﯽ ارﺷﺪ وزارت دﻓﺎع
ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﴎاﺋﯿﻞ
آﮔﺎﻫﯽ و دراﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺤﺮی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﺤﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻧﺎوﮔﺎن  5ﻗﻮای ﺑﺤﺮی و ﻗﻮای ﻣﺸﱰک
ﺑﺤﺮی؛ ﻣﻌﺎون اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺼﺎم ،ﻗﻮﻣﻨﺪان
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ﺳﻼﻣﻪ ،ﴎﻗﻮﻣﻨﺪان اﻋﻠﯽ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﴎاﺋﯿﻞ
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ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ
ﻗﻮای ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮏ
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﻮای
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍق ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﴩ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﮑﺎر و اﻇﻬﺎراﺗﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺄ
منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ از ﮐﺪام ﺳﺎزﻣﺎن و اداره
دوﻟﺘﯽ اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه منﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث ﺗﺤﺮﯾﺮ
و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺷﺪه ،و ﻗﺮار ﴐورت ﺑﺎ
متﺠﯿﺪ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﻪ ﯾﺎداﺷﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﴩ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار
اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ وزارت دﻓﺎع ﯾﮏ اﻣﺮ ﴐوری
اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ19 -
در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ،2020ﻗﻄﺮ
ﭘﯿﺸﮕﺎم اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺖ ﴏف ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ) (GCCﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
اﻋﺘامد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ منﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ و ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد
آﯾﻨﺪه ﯾﻤﻦ دارﻧﺪ؛ آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ منﺎدی از وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
متﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺮوﭘﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﺎمتﻪ
دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری و ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻗﻄﺮ در ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺴﱰش اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻠﻮهای از
ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻗﻄﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ
در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﺗﺠﺎرت
در آﺑﺮاهﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﻄﺮ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺮای ﻓﺮار ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺑﯽﺟﺎ ﺷﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ از وﻃﻦﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از  40,000ﺗﻦ از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﻣﺎهﻫﺎی آﮔﺴﺖ و ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺒﻮر منﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺎﯾﺪن ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮ ﺑﻪ متﺎس ﺷﺪ
و از ﺣامﯾﺖﻫﺎی ﻗﻄﺮ از ﭘﺮوازﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ منﱪ از ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث منﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی
ﮔﺴﱰش ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺣامﯾﺖ از ﺑﯽﺟﺎ ﺷﺪﮔﺎن ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﻋﻮت ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺮای ﻧﻮﺷنت اﯾﻦ
ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻫﻤﮑﺎری و
ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﭼﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ،دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان
دوراﻧﺪﯾﺶ آن منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻃﺮح
اﺑﺘﮑﺎرات ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ارﺟﺤﯿﺖ دادن ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ و رد ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﴎان ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ در روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوﭘﯽ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ
را ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﺗﺮوﯾﺞ ﺛﺒﺎت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ
ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﻄﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) (2021منﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺦ متﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
آل ﺛﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺨرناﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﺣامﯾﺖ ﺧﻮد از
ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﴩ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻧﻮاع منﺎدﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺰم را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺸﻦ ﮐﻪ
ﺗﺮورﯾﺰم را ﺑﻪ ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺪل ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن،
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻧﺰوا و ﻓﻘﺮ ،ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﴎ ﺑﱪﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻗﻄﺮ
ﺟﻮاز اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک ﻗﻄﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آﮔﺴﺖ و ﺳﭙﺘﻤﱪ  ،2021ﻗﻄﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل دهﻫﺎ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ و ﻓﺎﻣﯿﻞ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﴍﮐﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪادی از آن اﺷﺨﺎص را ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ دﺧﱰ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮ در ﺳﺨرناﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻇﻬﺎر
دﮔﺮﺟرنال ﺳﺎمل ﺑﻦ ﺣامد اﻟﻨﺎﺑﺖ ،ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻗﻄﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد«.

نمونه بارز همکاری

مانور مشترک »ستاره درخشان  «21هزاران تن از قوا را برای

مقابله با تهدیدات سنتی و غیرسنتی آماده میسازد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

زمانی ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻣﴫوف ﭼﺮاﻧﺪن ﺷﱰﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎی ﺧﻮد در ﺻﺒﺢ ﯾﮏ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ
ﮐﻼهﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺗﺮ زرﻫﯽ وارد ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﴫ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ،ﻣﮑﺘﺐ ،ذﺧﯿﺮ ٔه آب و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔامﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟامن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﭘﯽ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ از ﻗﻮای ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه
ﺑﺸﻤﻮل ﻗﻮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص ﻣﴫ ،اردن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﯾﻮﻧﺎن و ﻗﱪس -اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.ﻏﺮش دو ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﺎری  C-130ﺧﱪ از ﺣﻀﻮر دهﻫﺎ ﻗﻮای ﻫﻮاﺑﺮد ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮاﺷﻮتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺎرج از ﻗﺮﯾﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻗﺮﯾﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ﻗﻮای ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻓﺮود از ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﺎ ﻫﺎﻣﻮی وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮای آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭘﯿﴩویﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺗﺮﻫﺎی زرﻫﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪ.
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ :ﻇﺮف ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺮقﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد.
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ  400ﻗﻮای ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺟﺰو ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن  «21ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر در
روزﻫﺎی  2اﻟﯽ  16ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﯿﺐ ﻣﴫ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﯿﺶ از  4,300ﺗﻦ از ﻗﻮای ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر در »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« اﺷﱰاک منﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻗﻮای
ﻣﴫ ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﱰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮔﺴﱰده ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای زﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺤﺮی و ﻫﻮا
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

لوی درستیز وقت قوای مسلح مصر ،جنرال محمود فرید
حجازی (راست) ،از قومندان وقت قومندانی مرکزی ایاالت
متحده ،جنرال ِک ِنت َم ِکنزی (چپ) ،در جریان مانور ستاره
درخشان استقبال کرد .سرباز /Amber Cobenaاردوی ایاالت متحده
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قوای عملیات خاص قطر برای شبیهسازی عملیات
بازپسگیری یک قریه از دست تروریستها ،به یک
تعمیر مسکونی حمله میکنند.
خورد ضابط ارکان /DEAN GANNONاردو ایاالت متحده
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ﺑﺎاﯾﻦﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮود آﺑﯽ-ﺧﺎﮐﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ﮐﻤﱰ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ
از ﻗﺒﻞ ﭘﻼنﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
ﺟرنال رﻓﯿﻖ ﻋﺮﻓﺎت ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻣﴫ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ" ،ﺳﺘﺎره
درﺧﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻗﻮای ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﻨﻮع
ﺗﻌﻠﯿامت و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود".
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮور منﺎﯾﺶ ﻗﻮای ﺧﺎص ،دهﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ارﺷﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺷﱰاک ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ منﺎﯾﺶ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮﯾﺪﺟرنال ﺟرنال ﺳﻌﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺮاق ،اﻋﺘامدﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﻧﻮر را ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻗﻮای داﻋﺶ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷامﻟﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
»ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮوپﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﻔﻮس ﺑﻮد ،دﻗﯿﻖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد «.اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪﺟرنال ﺟرنال اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ» .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮوپ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﭘﻼنﮔﺬاران ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﻗﻮای ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ«.
سمینار رهبران ارشد
ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻮی ،ﻧﺸﺴﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ارﺷﺪ »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ﺷﺎﻫﺪ

اعضای اردوهای ایاالت متحده ،مصر و عربستان سعودی روش استفاده
از تجهیزات برای خنثی نمودن حمالت کیمیاوی ،بیالوژیک ،رادیولوژیک
و هستهای را در جریان مانور «ستاره درخشان» تعلیم دادند.
پرکمشر /Bridget Haughاردوی ایاالت متحده
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ﺣﻀﻮر ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎﴏ ﺑﻮد .اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ) ،(UASﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ،ﺗﺮورﯾﺰم ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی
اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﱪی ارﮐﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻮرنﺟرنال ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻟﮑﺴﻮس ﮔﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ،رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺎﻻی ﴐورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و
ﭘﺎﯾﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل در ﴎاﴎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن را از ﺑﺴﯿﺎری از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻢﻣﴫف ﺑﺮﺧﻮردار منﻮدهاﻧﺪ.
»اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﻣﺮوز
زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮرنﺟرنال ﮔﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ﺑﻪ ﴍﮐﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﱰاک در ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺖ.
دﮔﺮوال ﺣﻤﺪان اﻟﻌﻨﺰی ،از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮﺛﯽ ﯾﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ،در ﺗﺮﻣﯿﻤﮕﺎهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮔﺮوال اﻟﻌﻨﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﯾﻦ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﱰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اردوﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ«.

ﺟرنال رﻓﯿﻖ از ﻣﴫ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اردوﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
»اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ متﺎم دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اردوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺮان را ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺟرنال رﻓﯿﻖ اﺳﺖ.
تهدیدات غیرمتعارف
اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺎس متﺮﯾﻨﺎت ﻗﻮا در »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ﺑﻮد .ﮐﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت،
ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن مبﺒﻬﺎی دﺳﺖﺳﺎز ) ،(IEDﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﮐﺮدن ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎوی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﱪی ،ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪ.
در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ »ﻣﻨﻘﺎر اﻟﻮﺣﯿﺶ« ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﴫی و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﻃﯿﺎر ٔه
ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل دﯾﺪﮔﺎه در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ
دﺷﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری -و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮد .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪازه ،رﻧﮓ ،ﴎﻋﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز ،ﺟﻬﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻃﯿﺎر ٔه
ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت را ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ارزانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮا و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اردوﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی

دفع حمالت سایبری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث
در مانوری که به نمایش قدرت نظامی

معروف است« ،ستاره درخشان» هدف
تعلیمی تاکتیکی جدیدی را معرفی

کرد :امنیت سایبری.

خیمه
تمرین ستاد قومندانی ،که در
ٔ

نظامی در پایگاه نظامی محمد نقیب اجرا شد،

شامل  17عسکر اردو و قوای بحری مصر

بود و یک عسکر سعودی وظیفه دفاع از

شبکههای کمپیوتری در مقابل حمالت سایبری

را به عهده داشت.

عساکر و ملوانان ،به تقلید از گروپ

واکنش اضطراری کمپیوتری ( ،)CERTچهار

ً
بعدا
روز تعلیم صنفی را سپری نمودند و

دانش خود در قسمت ترمینلهای کمپیوتری را
سنجیدند .مربیان امریکایی به ارائه تعلیم فرد-

به-فرد پرداختند و نظر به ضرورت از ترجمان
های عربی و انگلیسی کمک گرفتند.

این نقشآفرینی بشمول دشمنان سایبری

بود که قصد داشتند در شبکههای کمپیوتری
ً
ظاهرا
نفوذ کنند .آنها گاهی از ایمیلهای

بیخطر «نیزهماهی» و دیگر شیوههای مبتنی

بر ترفندهای واقعی مورد استفاده هکرها

استفاده میکردند .قوا باید به شناسایی،

دفع ،حذف ،و راپور حوادث به زنجیره
قومندانی میپرداختند.

در  3روز و نیم ،مخاطبین دوره تعلیمی

حداقل  20مورد اقدام به نفوذ سایبری را

مدیریت کردند .برای شناسایی ،تفتیش و ثبت

حوادث سایبری ،مخاطبین دوره تعلیمی از

سیستمهای پیشرفته کشف نفوذ و نرمافزار

تفتیش امنیت استفاده میکردند.

پرسونل قوای بحری که مشتاق تقویت

سیستمهای جنگ الکترونیک خود در مقابل

حمالت سایبری احتمالی بودند نیز در این تعلیم
اشتراک نمودند.

«ما دوره تعلیم پیشرفته امنیت سایبری

را برای تامین الزامات امنیتی ملی برگزار

نمودیم ».این گفته جنرال رفیق عرفات ،مدیر
خدمه زرهی چندملیتی در حال تمرین حرکت در
صحرای مصر

تعلیم قوای مسلح مصر ،است.

پرکمشر /Bridget Haughاردوی ایاالت متحده
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ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن
را در ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻨﺜﯽ ،ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم -مبﺒﻬﺎی دﺳﺖﺳﺎز -ﺗﻮﺟﻪ
دهﻫﺎ ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻣﴫی را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮای ﺗﺤﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﮐﺎرآﻣﻮزان از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﺴﺎﮐﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﻮای ﻣﴫی ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ
ﺗﺮوﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺸﻤﻮل اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در مبﺒﻬﺎی دﺳﺖﺳﺎز ،روش ﺟﺎﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
دﺷﻤﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎب )از( ،ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺶ از  100ﺗﻦ از ﻗﻮای ﻣﴫی ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﺮسﻫﺎی اردوی
ﻣﴫ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ،ﭘﻼن ﺻﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮی.
ﮔﺮوپﻫﺎی ﺻﺤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﻣﺠﺮوح در ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﮐﺴﺐ منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً از داﻧﺶ
ﮐﻤﮏداﮐﱰان ﻣﴫی در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺪاوی ﺻﺪﻣﺎت در ﴍاﯾﻂ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و دور
از دﺳﱰس اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻗﻮای
ﻣﴫی در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮد در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﴏفﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ«.

هماهنگسازی قوا
ﻧﻘﻄﻪ اوج »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« متﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ زﻧﺪه ﺑﺸﻤﻮل ﺗﺠﻬﯿﺰات
زرﻫﯽ ،ﻃﯿﺎره و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ آن را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﻮای ﻣﴫی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﴏف
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺷﺪ.
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﺎﺣﻞ ﺳﯿﺪی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣامن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎوﮔﺮوپ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯽ-ﺧﺎﮐﯽ ﻗﻮای ﻣﴫ ،ﯾﻮﻧﺎن و ﻗﱪس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ درﯾﺎﯾﯽ روزاﻧﻪ در ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﮐﻪ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻄﺤﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ
درﯾﺎﯾﯽ ﻫامﻫﻨﮓ و ﺗﻮﻗﻒ ،ﺳﻮار ﺷﺪن ،ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﯿامت ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص در »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ﺟﻠﻮه ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎرزﺗﺮی داﺷﺖ.
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ٔه ﻣﴫ ،اردن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﻗﱪس و ﯾﻮﺗﺎن ﻋﻀﻮ ﻗﻮای ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮش از ﻃﯿﺎره ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻓﺮود ﺑﺎ ﻃﻨﺎب از ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ،ﻧﺠﺎت ﮔﺮوﮔﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺮزی
را متﺮﯾﻦ منﻮدﻧﺪ.
ﭘﻼنﮔﺬاران ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫامﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧنت ﻗﻮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺧﺎص ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻗﺮﯾﻪ ﻣﴫی از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« ،ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﴫ ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

قوای مصری در حال تمرین مداوای مصدومیت پا
در جریان مانور ستاره درخشان
تولی سرپرکمشر /ANDREW MILLERاردوی ایاالت متحده
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قوا در حال کوشش برای ورود به یک تعمیر که در
قریه فرضی در تصرف تروریستها قرار دارد
سرباز /AMBER COBENAاردوی ایاالت متحده

تورنجنرال مصری ،خالد خیری (چپ) ،در حال
بازدید از یک مرکز تعلیمی در جریان مانور ستاره
درخشان  2021در پایگاه نظامی محمد نقیب
ضابط دوم /ANDREW MILLERاردو ایاالت متحده
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ﺑﺮﯾﺪﺟرنال ﺟرنال ﻋﺎﳌﮕﯿﺮ اﯾﻮب ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
اﻋﺰام  45ﻗﻮای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ »ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« را ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای متﺮﯾﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوﺳﺖ اﯾﺠﺎد منﻮد.
»ﻫﺪف ﻣﺎ از اﺷﱰاک در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺗﺒﺎدل دﯾﺪﮔﺎه و آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﯾﺞ در ﻣﴫ ،اردن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد «.اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺟرنال اﯾﻮب اﺳﺖ.
ﮔﺮوپ اﻋﺰاﻣﯽ از ﻗﻮای ﺧﺎص ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا) ...دوم( اردن ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﺻﺖ
اﺷﱰاک در ﻣﺎﻧﻮر ﻣﴫ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻣﴫی و
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮔﺮﻣﻦ ،ﻋﻠﯽ اﻻﺟﺮﻣﻪ ،اﻇﻬﺎر منﻮد» :ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن 2021
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮور ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﻗﻮای ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای دﻗﺖ رواﻧﯽ و اﻧﻌﻄﺎف در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح رﻫﱪی ،از ﻃﺮﯾﻖ
اﺟﺮای ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻃﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺸﱰک ،ﴎﯾﻊ،
ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ«.

قوای چندملیتی عملیات خاص در حال دفاع از مواضع خود

خورد ضابط ارکان /DEAN GANNONاردو ایاالت متحده
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ﻣﴫ ﻗﺮار اﺳﺖ دوﺑﺎره در ﺳﺎل » 2023ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن« را ﺑﺎ متﺮﮐﺰ
ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
»از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن در  ،1980اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﻮب و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﱰک
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان وﻗﺖ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ،اﺳﺖ» .اﻣﺘﺤﺎن
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮورﯾﺰم و
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺟرنال ﻣﴫی ،ﻋﺮﻓﺎت ،ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن را ﺳﺘﻮد و آن را منﺎد
ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺟرنال ﻋﺮﻓﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن  21ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪF «.

مشارکت اردن در مانور ستاره درخشان
ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ اردن ،اداره ﻫﺪاﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ و رﺳﺎﻧﻪ

کامال تحت تاثیر دیدگاههای
روابط اردن با همسایهاش ،مصر،
ً

بطور کلی ،ستاره درخشان با هدف ارائه تعلیم درباره روش

عالیجناب ملک عبدا( ...دوم) بن الحسین ،قومندان عالی قوای مسلح،

مقابله با اقدامات غیرقانونی مانند عبور غیرمجاز از مرز ،تروریزم

افقیهای همکاری مشترک با ملتهای دوست و برادر است.

کشورها برگزار شد.

است .این روابط مبتنی بر احترام متقابل و پایبندی مستمر به توسعه
این رویکرد را میتوان به شکل پیشرفت در همه عرصهها،

بخصوص رابطه با کشورهای منطقه ،و نیز تقویت و توسعه

این روابط در قالب استراتژیها و پروگرامهای زمینه ساز ثبات و

همزیستی مسالمتآمیز مردم دنیا ،در کنار حمایت از صلح و امنیت

بینالمللی ،مشاهده کرد.

و دزدی دریایی ،و اقدامات غیرقانونی تهدیدکننده ثبات و امنیت
این مانور همچنان قومندانان و قوای ستادی را برای پالنگذاری و

اجرای عملیاتهای مشترک و غیرمتعارف ،سنجش همه اجزای سیستم
امنیتی و اداری ،اجرای پروسیجرهای هماهنگسازی میان-واحدی ،و

تقویت تواناییهای قوا و نهادهای اشتراک در راستای ایفای وظایف

و رسیدن به اهداف مختلف ،آماده کرد .این هدف با ایجاد سناریوهای

مانور «ستاره درخشان  »21که سپتمبر  2021به میزبانی مصر

مشابه عملیاتهای واقعی برای مقابله با تهدیدات فعلی و بالقوه در

را تقویت کرد و روابط مشترک با کشورهای برادر و همپیمان را در

این مانور جمعآوری و تحلیل معلومات ،تنظیم شیوههای کنترول

برگزار شد ،همکاری مشترک و هماهنگی در راستای تعلیم نظامی

راستای منافع قوای مسلح اشتراک مستحکمتر نمود .این هدف از

قسمت وظایف قوا حاصل میشود.

و قومندانی در پروسه تجهیز قوا ،و پالنگذاری و اجرای عملیاتهای

طریق اجرایی ماموریتهای مشترک بهوسیله قطعات اشتراک ،بخشها

هجومی را شامل میشد .این مانور بر ایجاد هماهنگی بین قوای

مخاطرات غیرسنتی تهدیدکننده امنیت بینالمللی ،به دست آمد.

تجهیزات ،و نیز تقویت مهارتهای جنگی و سنجش توانایی قومندانان

و موسسات نظامی ،تمرکز بر درسهای آموختهشده از جنگها و
مشارکت گروپ قوای خاص ملک عبدا ...دوم نمونه بارزی از

این رویکرد است« .ستاره درخشان  »21فرصت اشتراک در تعلیمات

بشمول عملیات هوابرد ،فیر با سالحهای کوچک ،مهارتهای حفظ

جان در میدان جنگ ،فرود سریع با طناب ،جنگ شهری و جنگ تنبهتن
را برای قوا فراهم کرد.

این موضوعات تعلیمی مهارتهای اساسی محسوب میشود که

هر عسکر عملیات خاص اردن باید از آنها برخوردار باشد .ستاره درخشان
 21فرصتی عالی برای مرور عملکرد دیگر قوای اشتراک و به چالش

کشیدن دقت روانی و انعطاف در همه سطوح راهبری از طریق اجرای

تاکتیکها و ترفندهای طرفهای دیگر برای مقابله مشترک با تنگناهای

تعلیمی ،فراهم کرد.

زمینی ،بحری و هوایی در قسمت استفاده مطلوب از سالح و
در راستای کنترول جنگ متمرکز بود.

اشتراک در مانورهایی مانند ستاره درخشان بخشی از اقدامات

گسترده قوای مسلح اردن ،با همکاری کشورهای منطقه ،برای رسیدن
به امنیت و ثبات از طریق مقابله با چالشهای مرتبط با افراطگرایی،

تروریزم و امنیت داخلی است .این اقدامات پیوسته برای یکپارچه

نمودن مفکورهها و تقویت آنها در سطوح مختلف هماهنگ میشود.
به اینترتیب ،امکان رسیدن به سطح باالی شایستگی ،آمادگی و

مسلکیگرایی برای مقابله با سناریوهای احتمالی فراهم میگردد.

در سطح عملیات خاص ،اردن دارای روابط مناسبی با بسیاری

از شرکای منطقوی و بینالمللی است .رابطه ما با قطعات عملیات
خاص ایاالت متحده رابطهای تاریخی و استراتژیک است که درجریان

سالها همکاری و بر مبنای اعتماد کسبشده در فعالیتهای عملیاتی

و تعلیمی شکل گرفته است .این رابطه درجریان سالها با افزوده شدن

صاحبمنصبان رابط ،گروپهای تعلیم سیار و تعلیم و کار مشترک در

طیف گسترده عملیاتهای خاص تقویت شده است.

این همکاری به ارتقای سطح هماهنگی عملیاتی و رسیدن به درک

مشترک منجر شده و شرایط را قسمی رقم زده است که قوای هر دو
طرف میتوانند دست به اجرای عملیات در نقاط ناآرام و رویدادهای

تعلیمی مختلف ،مانند «شریک قشون» و «رزمنده هاشمی» بزنند .این
رویدادهای تعلیمی با وجود موانع زبانی گهگاهی ،موثر بوده است.

در خاتمه ،ما باید از قوای مسلح مصر ،به خاطر میزبانی و کوشش

آنها و نیز دیگر اشتراککنندگان به خاطر نقشآفرینی در موفقیت

قوای خاص قوای بحری اردن در حال تمرین جنگ تنبهتن در پایگاه
نظامی محمد نقیب سرباز /AMBER COBENAاردوی ایاالت متحده

این مانور تشکر کنیم .امیدوار هستیم که روابط خود را با تکتک
اشتراککنندگان ستاره درخشان بهبود ببخشیم.
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ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ

ﺗﻮرنﺟرنال ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻟﮑﺴﻮس ﮔﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ،رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،درﺑﺎره »ﺷﺒﮑﻪ ﻣﱰاﮐﻢ ﻫﻢﭘﯿامﻧﺎن« ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﺗﺠﻤﻌﯽ آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت متﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺋﺘﻼفﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از  11ﺳﭙﺘﻤﱪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
در ﺷﮑﺴﺖ داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
دﮔﺮ ﺟرنال ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اردوی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ه  .ر .ﻣﮏﻣﺴﱰ ،ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ در ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
بیست سال بعد از حمالت یازدهم سپتمبر،
اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ منﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﴎوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ،ﻗﻮای
ﺿرورت ایجاد ائتالفهای چندملیتی بیش
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص ،ﻗﻮای ﻣﺘﻌﺎرف و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از هر زمان دیﮕر احساس میشود
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮏﻣﺴﱰ ،درﺟﺮﯾﺎن دوره -20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از  ،9/11اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث
ﺑﻪ ﴍﮐﺎی ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﺸﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او در ﻧﺸﺴﺖ دو-روزهای ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021در ﺗﺎﻣﭙﺎ ،ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،اﯾﺎﻻت
در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﻤﻼت 11 ،ﺳﭙﺘﻤﱪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،دهﻫﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﯾﮏ ﺳﺨرناﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :در ﺑﺪل ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘﺎً
ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﺨﺘﴫ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﴍﮐﺎی ﺧﻮد ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺟﻬﺎدی
) ،(CENTCOMدر ﻧﺸﺴﺖ دو-روزه ای ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن روز ﻫﻮﻟﻨﺎک
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ«.
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺷﱰاک منﻮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺿﺪﺗﺮورﯾﺰم ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻗﻮای ﺑﺤﺮی
آﻧﭽﻪ رخ داد ،ﺣﺎوی درس ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد :اﮔﺮ
ﻣﺸﱰک ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮوپ و ﺑﺸﻤﻮل دهﻫﺎ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی،
اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ در دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف در آﺑﻬﺎی اﻃﺮاف ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت  9/11و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﯾﮏ از
دزدی درﯾﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﺮورﯾﺰم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﴍﮐﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰک ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم )ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( و
ﻗﻮای ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺋﺘﻼف ﺣامﯾﺖ از ﻣﴩوﻋﯿﺖ در ﯾﻤﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب منﻮدن اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن
»ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ« در ﺳﭙﺘﻤﱪ 2021
ﺧﺸﻦ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺖ »رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺮﻗﺪرت« ﺑﻮد.
پناهندگان افغان آماده سوار شدن به
طیارۀ  C-17 Globemasterقوای
هوایی ایاالت متحده در پایگاه هوایی
العدید قطر میشوند .این عملیات
در واقع مثالی از همکاری چندملیتی
موفقی بود که درجریان دو دهه گذشته
شکل گرفته بود.
عسﮑر وﻇﯿﻔه قوای ﻫوایی/Kylie Barrow ،
قوای ﻫوایی ایاالت متحده
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»

با پیشبرد منافع مشترک و مقابله

گروپی با تهدیدات مشترک ،قومندانی
مرکزی ایاالت متحده میتواند شرکای
منطقوی قدرتمندی بسازد .این شرکا

ﺿامن امنیت و استقالل خود خواهند

بود و میتوانند به حفاﻇت از سرحدات و
تضمین ﺛبات داخلی خود بپردازند«.

~ جنرال ِک ِنت َم ِکنزی ،قومندان سابﻖ قومندانی مرکزی ایاالت متحده
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

»اﺋﺘﻼف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻋﺶ« در ﺳﺎل  2014ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺑﯿﺶ از  80ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧنت اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﴍور ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷامل ﻋﺮاق را ﺗﴫف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ اﻟﻌﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿﻪ
داﻋﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
دوره -20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج و
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻓﻐﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻇﻠﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
»اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ،9/11اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﴍﮐﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮورﯾﺰم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﻮادث  9/11اﺣﺘامﻻً رخ
منﯽداد .ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﯿﻨﺎ
ﺑﻨﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺑﺎره
اﻟﻘﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨرناﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ درﺑﺎره از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮدن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ »رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺮﻗﺪرت« ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ و
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،متﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﱰاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺟرنال ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اردوی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،دﯾﻮﯾﺪ ﭘﱰاﺋﻮس ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،ﺷﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺸﻦ از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون
ﴎﻧﺸﯿﻦ ،ﯾﺎ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ،ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﴍﮐﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﺎدل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻬﱰ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﱰاﺋﻮس ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻗﻮای ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻣﺸﺎوره و
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﯿﻢ«.

ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﱰول از دور ﻫﻢ
ﴐورت ﻧﺪارد .ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ،
ﺑﻌﺪ از ﭘﻼنﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺗﻮﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ«.
دﮔﺮ ﺟرنال ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اردوی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﺮی وﻟﻒ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،از ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻣﻔﺮط اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺋﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﻒ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ را ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺟرنال ﻗﻮای ﺑﺤﺮﯾﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﴍﮐﺎ را ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﺑﻪ
ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ »ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻋﺶ« ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  700ﻣﻠﯿﻮن
داﻟﺮ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺟرنال اﻓﺰود» :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﱪد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰک و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﺮوﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺸﱰک،
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﴍﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﴍﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﴎﺣﺪات و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﺑﺎره ﺳﺒﮑﻬﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ اردوﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﴍﮐﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺤﻮل
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟرنال َﻣ ِﮑﻨﺰی ﺑﻪ اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز  9/11ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرتﻫﺎﺳﺖ.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭼﻨﺎن ﮐﻬﻨﻪ منﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ«.
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اردن ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر اﻓﺮاﻃﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
آن ﺑﻪ ﻗﻮاﯼ ﻣﺨﺮب ،ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد
اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اردن

د

ﺗﻬﺎﺟﻢ داﻋﺶ ﺑﺎﻋﺚ آوارﮔﯽ ﮔﺴﱰده ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
منﻮدن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓزده ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اردن ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا) ...دوم( ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،از اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اردن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮج اﻧﺒﻮه آوارﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﴍاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﺗﺮورﯾﺰم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اردن در ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ وﯾﮋه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮورﯾﺰم
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اردن ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﺗﺮورﯾﺰم
ﺷﺪه و ورود اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﮐﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در آﻧﻬﺎ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪود منﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺸﻦ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻗﻮا از ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و
اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﭘﻼنﮔﺬاری ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﻤﭗﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ از ﻓﺴﺎد اداری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧنت اﺷﺨﺎص و ﺟﺬب ﻗﻮا ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻼح و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ دادن رﺷﻮه وارد ﮐﻤﭗﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ دﺳﺘامﯾ ٔﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اردن اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن،
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک داﺧﻞ ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ
ﺷﺎﻏﻞ در آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اردن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﻦ در ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ار اردن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ اردن در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼی ﺗﺮورﯾﺰم ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،را ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ،واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت
اردن ،ﺑﻮد .اردن ،در راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده و ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﱪ اردن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر
آن در ﻗﻮای ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن را ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار و
آﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﮐﻤﭗﻫﺎ در ﺷامل و ﴍق اردن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2021ﺑﯿﺶ از 128,000
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه وارد اردن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﯾﮏ ﭘﺮوﮔﺮام اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اداره روﯾﮑﺮدی وﻗﺎﯾﻮی و ﻣﻌﻨﻮی در
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ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭗﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ اداره
اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺸﻤﻮل ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎء و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
دﮔﺮوال ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺤﻮاﻣﻠﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎء و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در
اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎﻣﯿﻦ منﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اداره
از روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻌﯽ از اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ
وﯾﺐﺳﺎﯾﺖ »ﭘﯿﺎم ﻋامن« ﮐﻪ از ﺣامﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا) ...دوم(
ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺎوی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و اﺳﻼم ،ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﺻﻠﺢ،
رواداری و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،اﺳﺖ.
»اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻠﯽ  2014اردن« در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﻓﮑﺮی
ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺣﻔﻆ آزادیﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﺑﺨﺺ اﻓﺘﺎء ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،ارﺗﻘﺎی
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻓﺘﺎء ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﻣﺎﻣﺎن
و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ در راﺳﺘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻋﺎم ،و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره
اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻄﻮر ﺧﺎص .اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺸﻤﻮل ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﯿﺢ ﴍﯾﻌﺖ و ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ
و آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧنت ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﻣﻮر روزﻣﺮه و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺷﺨﺎص دارای اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ در ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﮕﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎء اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوﮔﺮام درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و
ﺻﺪور ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ و
ﺗﴩﯾﺢ آﻣﻮزهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ ﺣﺎﻣﯽ
ﺗﺮورﯾﺰم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎء در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک
ﴎ ﺑﺮﯾﺪن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﴎﭘﻨﺎه ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف آﻧﻬﺎ ،ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوه ،ﭘﺨﺶ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ منﻮدن ﺣﻀﻮر
در ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﺳنت اﻃﻔﺎل
ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺒﺎر و ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺰو
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ .داﻋﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﭘﺮوﮔﺮام
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ منﻮده اﺳﺖ .ﻗﻮای
اﺋﺘﻼف ﺑﻌﺪ از آزادﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.
18

اطفال در کمپ پناهندگان زعتری اردن که دهها هزار تن از
بیجا شدگان سوری را در خود جای داده است ،بازی میکنند.
آژانس خربی فرانسه  /تصاویر گتی
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پناهندگان سوری بعد از عبور از مرز اردن به وطن بازمیگردند.
اردن از صدها هزار پناهندهای که از جنگ داخلی سوریه فرار
کرده بودند ،میزبانی کرده است .آژانس خربی فرانسه  /تصاویر گتی
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ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻮاﯼ
ﻣﺴﻠﺢ اردن ،و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ متﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎء و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺸﱰﮐﯽ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
در ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨرناﻧﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﻤﭗﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﭗ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،رواداری
و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً» ،ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ وﻗﺎﯾﻮی از اداره
اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﺟﺮای ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﻼنﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دﮔﺮﻣﻦ ،رﯾﺎض اﻟﺒﺘﻮش ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :از زﻣﺎن
ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻋﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری ﺑﺴﯿﺎری وارد ﺧﺎک اردن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮوپﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار داده اﺳﺖ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﺎن را از اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺮف ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﻨﺪ«.
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاطﮔﺮا و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﻓﺮاری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓزده آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .داوﻃﻠﺒﺎن
ﻓﻌﺎل در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری در ﺻﻒ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم،
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری ﺳﺎﮐﻦ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﻤﭗ در ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دﮔﺮﻣﻦ رﯾﺎض اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ روﯾﮑﺮد درازﻣﺪت وﻗﺎﯾﻮیِ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی آن را ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ
دورهﻫﺎ ،ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎ و ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ و
ﴎﺑﺎزﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ،و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اداره
اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
دوره اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺎﴐ در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری،
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺷﺎره منﻮد«.
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﺘﮑﺎر آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺟﺘامﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ
در آن اﺷﱰاک منﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎ دﻓﱰ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕﺮ ﴍﮐﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ

ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری اﯾﺠﺎد منﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﺤﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﮏ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺮوپ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام را ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺳﻮری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﴎﺑﺎزﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮد.

یک موسسه خیریه در عمان ،اردن ،به اطفال سوری اسکواش تعلیم میدهد .این
اقدام در راستای همآمیزی مسالمتآمیز آنان در جامعه اردن صورت میگیرد.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ
اردن ،و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف ،وزارت داﺧﻠﻪ ،وزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘامﻋﯽ،
وزارت ﺻﺤﺖ ،وزارت ﻣﻌﺎرف و وزارت.
متﺎم ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﻗﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴐورﯾﺎت روزاﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺪون اﻋامل
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ اﻧﺼﺎف ،ﻣﺴﺎوات و ﻣﺮاﻋﺎت منﻮدن ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﺎوت زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،اردن اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را
در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﱰش ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ اﻧﺪ،
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اداﻣﻪ داده اﺳﺖF .
21

ادغام مجدد
بازگشتﮕان

ازبیکستان در قسمت بازگرداندن همسران و اﻃفال
جنﮕجویان داعش ،به یﮏ الﮕو تبدیل شده است
دﮔﺮوال ،اﻣﯿﺪ اﺣﻤﺪف ،منﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎﺑﻖ وزارت دﻓﺎع ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی  2017اﻟﯽ  ،2021دوﻟﺖ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ 531 ،ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻬﺮ« )ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ( ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
زﻧﺎن و اﻃﻔﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ
ﻫﻤﴪان ﻋﻀﻮ ﮔﺮوپﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﺸﻦ ،ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮوری و ﻫﻢآﻣﯿﺰی اﺟﺘامﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ منﻮده اﺳﺖ .منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺤﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل در
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﻧﺎن ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن
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ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوپﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﺷﺪه ،در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮدﻧﺪ و
ﻣﺮﯾﻀﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﺪاوی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ورود ﺑﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎزی اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ
ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﻃﻔﺎل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺗﺬﮐﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ دوﺑﺎره
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺻﺎدر ﺷﻮد .زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن در روﯾﺪادﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﴪت و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺷﱰاک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻌﻠﯿامت
اﺧﻼﻗﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در

بر اساس گذارش «صدای آمریکا» ،بربنیاد وضعیت صدها شهروند ازبیک که

تحت پوشش این سیستم قرار گرفتهاند ،مسئولین ایاالت متحده و سازمان ملل
ازبیکستان را بهعنوان الگویی برای بازگرداندن زنان و اطفال داعشی از خاورمیانه

معرفی کردهاند .مسئولین از کشورهای دیگر خواستهاند که احتمال بازگشت

خطر تروریزم را با تقلید از این اقدامات بنیادگراییزدایی به حداقل برسانند.
ﻣﮑﺘﺐ و دور ٔه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﴫوف ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﴎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن اﻗﺎرب ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﯾﺘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ اﯾﻦ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﭘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻗﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ورﻗﻪ ﻫﺎی
درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻃﻔﺎل ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻃﻔﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﻗﺎربﺷﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﻫﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ آزاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﻔﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﭘﯽ ﮐﻪ اﮐرثا ً ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﺳﺎزی ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم
ﻣﺠﺪد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن ﮐﻼﻧﺴﺎل از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن از ﻣﺴﺘﻤﺮی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻔﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ،در ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﻣﻌﻠﻢ و روانﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ متﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎﻣﺎن
رﺳﻤﯽ و ﻋﻠامی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎ درﺑﺎره ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﻓﮑﺎر اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﺮورﯾﺰم
ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬارش »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ازﺑﯿﮏ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل داﻋﺸﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘامل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻄﺮ
ﺗﺮورﯾﺰم را ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﻧﯿﻞ روزﻧﺒﻼم ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ »ﺻﺪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ« اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﱪ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻘﯿﻢ
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺎ ﻓﺮﯾﺰر ،ﻧﯿﺰ اﺑﺮاز ﺷﺪ .وی از ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﺮای
دهﻫﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدF .

ازبیکستان شهروندان خود را در حرکتی بشردوستانه که بشمول
ادغام مجدد همسران و اطفال اعضای داعش در جامعه است ،به وطن
بازمیگرداند.
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شریکی در شمال
خلیﺞ عربی
قومندان دریایی عراق بر بهروزرسانی مهارتهای ملوانان

دگرجنرال احمد جاسم معاریج،
قومندان قوای بحری عراق
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و تکنالوژی مورداستفاده در قایقها متمرکز میشود

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث | ﻋﮑﺲ از ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﴎزﻣﯿﻨﯽ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ﺛﺎﺑﺖ منﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ در ﺷامل ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﴍﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث ﺑﺎ دﮔﺮﺟرنال اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻌﺎرﯾﺞ،
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ،درﺑﺎره دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ
ﻗﻮا ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ آن و ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی او ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ﭼﯽ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد؟
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺤﺮی از آﺑﻬﺎی ﴎزﻣﯿﻨﯽ و
ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺮاق و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻣﯿﻨﻞﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﮑﻮﻫﺎی
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ
ﻗﻮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﻨﺪ اﻟﻔﺎو ،ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری
ام ﻗﴫ و ﺧﻮر اﻟﺰﺑﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ام ﻗﴫ و ﺧﻮر
اﻟﺰﺑﯿﺮ اﺷﺎره منﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮا ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ
و ﻧﺠﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﺑﺮای اﯾﻔﺎی اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﮐﺪام ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

چپ :قایقهای گزمه
قوای بحری عراق
که وظیفه حفاظت از
ترمینلهای نفتی را بر
عهده دارند در پایگاه
دریایی ام قصر پهلو
میگیرند.
باال :صاحبمنصبان
بحری سوار بر قایق
گزمه روز قوای بحری
را با خواندن سرود
ملی عراق گرامی
میدارند
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دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻔﺎی
وﻇﺎﯾﻒ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺶ روی
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﺪاﺧﻞ ﴎﺣﺪی آﺑﻬﺎی ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﺑﻬﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼﻧﱰﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺠﺎری،
ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﻨﺎدر ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دزدی درﯾﺎﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔامرش ﮔﺰﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی در
درﯾﺎ ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﻧﻘﺶ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
در دﻓﺎع از آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎدر ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ملوانان عراقی در آبراههای این کشور گزمه میکنند.

دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﻮزه
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و اراده
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ ﻫامﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت و ﮔﺰﻣﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺟﻤﻊآوری
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻣﻨﯿﺘﯽ
درﯾﺎﯾﯽ ﴐوری اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ،ﺑﺎ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻗﻄﻌﻪٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد
اﻧﻔﺠﺎری ) (EODدر وزارت داﺧﻠﻪ ،ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻦ ﻧﺠﺎت داد .درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺘﮑﺶ
 MT Polaدر ﺟﻨﻮری  ،2021ﮐﺎر ﮐﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و واﮐﻨﺶ ﴎﯾﻊ ﻗﻮای
ﺑﺤﺮی منﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻋﺴﺎﮐﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺎﯾﻦﭘﺎﮐﯽ ،ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ اﺷﱰاک ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﮔﺰﻣﻪی ﮐﻮﭼﮏ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯽ ﻏﻮاﺻﯽ و ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری وزارت داﺧﻠﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﮔﺰﻣﻪی ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺘﮑﺶ  Polaرا از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ،
ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
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ﻏﻮاصﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻏﻮاصﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﯽ آن را ﺧﻨﺜﯽ منﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی اﻣﻦ آن از ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺘﮑﺶ و دور منﻮدن آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪا ً
ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﻣﺎﯾﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻨﯽ اﻧﻔﺠﺎر داد.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوپ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻄﻌﻪٔ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﯾﺎ اﻓﺰودن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎﯾﻦروب ﺑﻪ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﻮد؟
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎﯾﻦﮔﺬاری  ،MT Polaﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎﯾﻦﯾﺎب و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از آن در آﺑﻬﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﺪی ﴐورت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی دوﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺣﺎل
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﻌﺪادی از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﺧﻮرد ﻇﺎﺑﻄﺎن ﺑﺮای اﺷﱰاک در دورهﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻦﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷامل ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﯽﻗﺴﻢ از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫامﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ در ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر راﺑﻂ دارﯾﻢ

قایقهای تیزرفتار عراقی عملیات توقف ،سوار شدن،
تالشی و توقیف را در خلیج عربی اجرا میکنند.

«تهدیدات حوزه دریایی به ما یادآوری می کند که یک کشور ،به تنهایی ،با هر
توان نظامی و اراده سیاسی ،قادر به مقابله با این تهدیدات نخواهد بود».

ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫامﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷامل ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺸﱰک دورهای ﺑﺎ ﻗﻮای
ﺑﺤﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد؟
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :از ﺳﺎل  ،2005ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺰام ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ در اﺟﺮای
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ،
ﺗﻌﺪادی از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﺧﻮرد ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﻮای
ﺑﺤﺮی ﮐﻮﯾﺖ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺷﱰاک ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻓﻌﻼً در ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻮری اﺷﱰاک ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﭼﯽﻗﺴﻢ اﺳﺖ؟

دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﻣﺎ اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ و اﻧﺠﯿرنی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،داﯾﺮ منﻮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ وﻇﯿﻔﻪ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ،اﻧﺠﯿرنان و ﺧﻮرد ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻣﯿﺎنرﺗﺒﻪ ﺑﺤﺮی را ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺤﺮی ﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ
ﭘﻮﻫﻨﺤﯽ ﺑﺤﺮی داﯾﺮ منﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﺧﻮرد ﺿﺎﺑﻄﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث :ﮐﺪام ﭘﻼﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻮای ﺑﺤﺮی دارﯾﺪ؟
دﮔﺮﺟرنال ﻣﻌﺎرﯾﺞ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﻨﺪ ﮐﻼن اﻟﻔﺎو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻄﻌﺎت و ﮐﻨﺪکﻫﺎی ﺑﺤﺮی ﻣﺎ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻔﺎی ﻣﻮﻓﻖ
وﻇﺎﯾﻒ درﯾﺎﯾﯽ در آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .دوم ،در آﯾﻨﺪه از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ
و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
27

ﮐﻤﮏ Çﯾﺎﻻ Êﻣﺘﺤﺪå

ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﺣﺪÊÇ
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎä
ﺑﺎ Çﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎä

مرزبانان تاجیک در کرانههای رود پنج در
مرز افغانستان گزمه میکنند.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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جان پومرشیم ،سفیر ایاالت متحده ،از مرز
تاجیکستان-افغانستان بازدید میکند.
وزارت امور خارجه ایاالت متحده
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎراﺗﮕﯿﻦ
دوشنبه

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮔﻮرﻧﻮ-ﺑﺪﺧﺸﺎن
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قورغانتپه

تقاﻃع سرحدات
افغانستان،
تاجیکستان و
ازبیکستان

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﯾﮏ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﴎﺣﺪات ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻗﺎﭼﺎﻗﱪان ﻣﻮاد
ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﴎﺣﺪی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و
»اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ
ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﴎﺣﺪی منﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺸﱰک ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎﺟﯿﮏ درﺑﺎره ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ در ﻣﺮز  1,344ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻌﺪ
از ﺣﻀﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن در وﻻﯾﺎت ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و متﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
از ﺳﺎل  ،2002ﺑﯿﺶ از  300ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﮐﻤﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﻣﴫف ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮز ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻟﺪووار در ﻫامن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓزده و اﺣﺘامل ورود ﻫﺰاران ﺗﻦ از
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ آﯾﻮوج در آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﻫﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاری از ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده
دﻓﱰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ -ﺑﺎ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﺤﺪه -از  1999ﻫامﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﱰول در ﻣﺮز
ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﴫف ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن/اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی
ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﯾﻮوج ،واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺎﺧﺮﯾﺘﻮس از
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ »ﯾﻮل« در رود ﭘﻨﺞ در ﺳﺎل  2021ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﭘﺴﺘﻪ »ﯾﻮل« ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ ﺧﺘﻼن ،را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮای ﻧﻈﺎرت و
ﻻری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻣﻪ ﻣﺮزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺤﺖ ﺣامﯾﺖ
ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼن ﮐﺮد» :ﺗﻮﻟﯽ ﻣﺮزی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ متﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺎت در اﻣﺘﺪاد ﴎﺣﺪات ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ در ﺷﺎﺧﺮﯾﺘﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اداره ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،در ﴍاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری ،ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪﴎﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد«.
اﳌﻠﻠﯽ اﺷﱰاک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺎن ﭘﻮﻣﺮﺷﯿﻢ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
منابع :رادیو آزادی اروﭘا/رادیو آزادی ،سﻔارت ایاالت متحده در تاجیﮑستان
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تروریست
ﺷﺶ ﻧﻮع

قوای تروریست
اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﯽ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻓﺮاطﮔﺮای
ﺧﺸﻦ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺖ
اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم

سازمانهای

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﱰدهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﮑﺮرا ً
از ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ %70 .از ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮوپﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺎزهﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮار از دوزﺧﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﻧﺪن ﺟﻮاﻧﺎن از ﭼﻨﮕﺎل اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن
ﺧﺸﻦ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ،اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺰم ) (IMCTCﺑﻪ داﮐﱰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﺎﴎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﭘﺮوری و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ در ﺟﻮن ﺳﺎل  2021ﯾﮏ ﺳﺨرناﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﺋﺘﻼف
اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم در رﯾﺎض ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ً ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﺬب ﻗﻮای ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘامﻻً ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﭘﯽ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ ،ﺗﺎزهﻋﺴﺎﮐﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺟﻮان را ﻣﯽﺗﻮان در
ﺷﺶ ﮔﺮوپ ﺗﻘﺴﯿﻢ منﻮد:

انتقامجویان

اﯾﻦ ﺗﺎزهﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای
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1

اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎن

2

3

ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﺎن

ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﺎن

4

ﻫﯿﺠﺎنﻃﻠﺒﺎن

5

ﻓﺮارﻃﻠﺒﺎن

6

اﻓﺮاد دارای ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ

ﮐﺘﮕﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﺬب ﻗﻮا در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻓﺮاطﮔﺮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺟﺬب اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دو روش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺪﺋﻠﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ و
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ.

ﺷﻬرتﻃﻠﺒان

اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ را درک منﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺪر آﻧﻬﺎ
را منﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺜﺒﺖ در ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ منﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آرﻣﺎنﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺮآوازهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ،رﻫﱪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﻬﺮت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

هویتﻃﻠﺒان

اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳنت ﺑﻪ ﮔﺮوپﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ
دارﻧﺪ .وﺟﻮد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ
ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺐ ﴐورت دارد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻧﻘﺶ او
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻼن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻣﺤﱰم ﺷﻤﺮدن ﻋﻼﯾﻖ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ،ﺣﺲ
ﺗﻌﻠﻖ را در آﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

هیجانﻃﻠﺒان

اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﴎﺷﺎر از اﻧﺮژی و ﴎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺮداﻧﮕﯽ
ﺧﻮد در ﭘﯽ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ و دوﺳﺘﺪار
ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﺎ ﻓﻠﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،دﻻوری ادﻋﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎ و ﻗﺪرت ادﻋﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﻫﯿﺠﺎنﻃﻠﺐ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺰار
اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﮐرثا ً
از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از آﯾﻨﺪه ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ .داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ در روﻧﺪ ﺑﺎزﭘﺮوری ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص اﯾﻦ ﮐﺘﮕﻮری ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،و ﺑﺪون ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،وارد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻓرارﻃﻠﺒان

اﺷﺨﺎص اﯾﻦ ﮐﺘﮕﻮری در ﭘﯽ ﻓﺮار از ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت
اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻓراد دارای ﻋﺪم تﻌادل روانﯽ

اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از اﺧﺘﻼﻻت روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﯾﺎ روانرﻧﺠﻮری ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻘﻂ
در ﴍاﯾﻂ ﭘﺮ اﺳﱰس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﮐرثا ً در ﻣﺮاﺣﻞ
اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رواﻧﯽ ﺑﻪ دام ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی مبﺐﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ روشﻫﺎی ﻧﺠﺎت اﺷﺨﺎص ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻓﺮاطﮔﺮای ﺧﺸﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد .ﺑﯿﺸﱰ آﻧﺎن ﴎاﻧﺠﺎم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻓﺮار از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و راهﻫﺎی ﻧﺠﺎت را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﴎﺧﻮرده ،ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓنت از ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮارد ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ،داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﺨﺺ  22ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻨﮓ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺮش از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻬﺎدت و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﭘﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ )ﮐﻪ ﴍﻋﺎً ﺣﺮام
اﺳﺖ( ﺑﻮد .ﺑﻌﺪا ً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل
دو-ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮد ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﺑﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﺎدرش ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﻟﺪﯾﻨﺶ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﱪاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎط -ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ -ﺑﺎ اﻃﻔﺎل
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻃﻔﺎل ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﭘﯿﮕﺮد ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن ﺗﺤﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت
رﻓﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺮﻓﻮی ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﺸﯿامن و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳنت ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

نتیجهگیری

در ﺧﺘﻢ ﺳﺨرناﻧﯽ داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺤﺜﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .داﮐﱰ زاﯾﺪ اﻟﺤﺮﺛﯽ ،منﺎﯾﻨﺪه ﺣﻮزه اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﺟﺘامﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﻮﺳنت اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳنت اﺷﺨﺎص ﺑﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
ﭘﻮل و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫامن ﻋﺎﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻗﺎﭼﺎق دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ادﻏﺎم اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ متﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزﭘﺮوری ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﭘﺸﯿامن ارزﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻖ درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﯾﺪﺟرنال ﺟرنال رﺷﯿﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮی ،منﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ در اﺋﺘﻼف اردوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ،اﯾﻦ
ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﯽﻗﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ داﮐﱰ اﻟﺠﺎﴎ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯽ واﮐﻨﺶ .ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﻪ از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺟﺬاب و ﮐﻨﺸﮕﺮا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای -ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺰم -ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎور در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

قوای عراقی در حال
محافظت از یک
تروریست داعشی
که به کشتن صدها
عراقی در بغداد در
سال  2016متهم
شده است .این
شخص در جریان
عملیات اطالعاتی
پیچیدهای در آگست
 2021دستگیر شد.
آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی
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ﺮﮐﺎ
در

ﺮان
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﺮزاﺑﮑﻒ ،منﺎﯾﻨﺪه
ﻣﻠﯽ ارﺷﺪ وزارت دﻓﺎع
ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
در ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﮑﺲ از وزارت دﻓﺎع
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
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قوای قزاق شهروندان
و اتباع خارجی را
از افغانستان خارج
میکنند.

ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻌﺪ

از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻪ رﻫﱪی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ -20ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن داد ،اوج اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در
روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  120,000ﺗﻦ
از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﺎرز ﯾﺎﻓﺖ.
از آﻏﺎز ﻣﺎه آﮔﺴﺖ  ،2021اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺰاق
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﴎزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،را
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﮐﺎﺑﻞ اراﺋﻪ منﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ
ﻗﺰاق اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ-ﺟﻮﻣﺎرت ﺗﻮﻗﺎﯾﻒ،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ،ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﴎﻋﺖ
ﺑﺎ ﻗﺰاقﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺎﮐﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ متﺎس ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ،
 42ﻧﻔﺮ واﺟﺪﴍاﯾﻂ ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  25ﺗﻦ از اﻗﻠﯿﺖ
ﻗﺰاق و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن )ﺑﺸﻤﻮل ﻫﻔﺖ ﺗﻦ
از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ و  10ﻃﻔﻞ( 15 ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روﺳﯽ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در
ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎز ٔه ﭘﺮواز ﻃﯿﺎره ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺨﺼﻮص از ﻃﺮﯾﻖ منﺎﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
در اداره ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻌﺪا ً ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج ﺑﺎزی ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﺑﻞ
روزﺑﻪروز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﺘامل ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﴩده و ﺗﻼشﻫﺎی ﻫامﻫﻨﮓ
ﺳﻔﺎرت ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﯿﻦ وزارت دﻓﺎع
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت زﻣﺎن ورود
ﻃﯿﺎرهی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ روز  18آﮔﺴﺖ ،ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ
 C-295ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ
در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻤﮑﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ
ﺧﺪﻣﻪ ﻃﯿﺎره ،ﺗﻌﺪادی از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻗﻮای ﺧﺎص و
ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر ﺻﺤﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﯿﺎره ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎی ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن -ﮐﻪ ﻃﯿﺎره
ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻓﺮاز ﺧﺎک آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ -ﻗﺒﻼً ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﺮواز را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻔﺎرت ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻃﯿﺎره از ﺷﯿﻤﮑﻨﺖ ﻫامﻫﻨﮓ منﻮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای
ﭘﯿﻠﻮﺗﺎن ﻗﺰاق ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﯿﺎره در آﺳامن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺪاﯾﺖ دﻗﯿﻖ زﻣﯿﻦ-ﺑﻪ-ﻫﻮا ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺪﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز
ﺧﺮوج ﻣﻮﻓﻖ از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﻓﺎع و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
منﺎدی از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮروی
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺗﺒﺎع
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
از ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺰاق ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد.
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چاالکی دریایی
قومندانان قوای بحری ایاالت متحده ،بحرین و

اسرائیل آگاهی و درایت خود را در مورد مزایای
همکاری بحری بینالمللی به نمایش گﺬاشتند

اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﺑﺮد ﮐﻮﭘﺮ ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻧﺎوﮔﺎن  5ﻗﻮای ﺑﺤﺮی و ﻗﻮای ﻣﺸﱰک
ﺑﺤﺮی؛ ﻣﻌﺎون اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺼﺎم ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ؛ و اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﺳﺎر ﺳﻼﻣﻪ،
ﴎﻗﻮﻣﻨﺪان اﻋﻠﯽ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﴎاﺋﯿﻞ

ما

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﭘﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن درﯾﺎﻫﺎ ﻣﺎ را،
ﴏفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺮوف را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺤﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد اﺻﻞ اﻋﺘامد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت
اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎارزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﱰش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺤﺮی در ﴎاﴎ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
در ﻧﻮﻣﱪ  ،2021ﻣﺎﻧﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺤﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ
ﴍﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ
ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺤﺮی ﻣﺸﱰک ﺑﻮد .ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺤﺮی ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﺗﺠﺎرت ﴐوری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﻋﺮﺻ ٔﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﴍﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ،
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﯾﺎ و ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪل
ﮔﺮدد .ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺸﱰک ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ارﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﴎاﺋﯿﻞ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎدی ﺷﺪن
رواﺑﻂ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
امیرالبحر برد کوپر ،راست ،در حال گفتگو با امیرالبحر
دیوید سار سالمه ،سرقومندان اعلی قوای بحری اسرائیل،
اکتوبر  .2021قومﻨدانی مرکﺰی قوای حبری ایاالت متحده
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قایق سطحی بدون سرنشین  Mantas T-12در کنار شناور تیزرفتار RBNS
عبدالرحمن الفاضل (مربوط به قوای بحری سلطنتی بحرین) در جریان مانوری
در خلیج عربی دیده میشود .سرباز دواسن روت /قوای حبری ایاالت متحده
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بیرق اسرائیل و بحرین در کنار بیرق
قوای بحری ایاالت متحده در یکی از
کشتیهای مربوط به قوای بحری
ایاالت متحده در آبهای بحرین به
اهتزاز درآمده است.
سرباز داوسن روت /قوای حبری ایاالت متحده

38

ﻫﻤﮑﺎری اﺧﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﺎﻧﻮر ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ اﺧﯿﺮ ،منﺎدی از آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ،ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﺎﻧﻮر درﯾﺎﯾﯽ )،( IMX-Cutlass Express 2022
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺷﱰاک منﻮد 60 .ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر اﺷﱰاک داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ واﻗﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺤﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻧﻮر  IMX-Cutlass Expressﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﯽ درﯾﺎی ﴎخ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺸﱰک در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺴﱰده ،اراده
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن-ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺤﺮی ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﴐوری اﺳﺖ .در
ﻋﺮﺻ ٔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ،ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 IMX-Cutlass Expressﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺎﻧﻪﺑﻪﺷﺎﻧﻪ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎر »اﺻﻞ« ﻣﻬﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری ،دوﺳﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﱰک،
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﮔﺴﱰش رواﺑﻂ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﻣﺮوزی ﴐوری اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری
منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺤﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺿامﻧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب در آﺑﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

عالیجناب شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ،ولیعهد ،معاون سرقومندان اعلی
و صدراعظم بحرین ،وسط ،در مراسم معرفی طیاره بدون سرنشین GHOST 4
حضور یافته است .سرباز مارک حممود /قوای حبری ایاالت متحده

از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺴﱰش ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﭘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎت و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﱰک از
آﺑﻬﺎی اﻃﺮاف اﺷﺎره منﻮد IMX-Cutlass Express .اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ
ﻧﯿﺮوی ﺑﴩی و ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮔﺴﱰده
آﺑﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت در ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و زﯾﺮ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎت را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ،و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺤﺮی ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 IMX-Cutlass Expressﴏﻓﺎً ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اوﻟﯿﻪ اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﮔﺴﱰش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﯾﻨﺪه ﻣﺎ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺗﺪاوم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺤﺮی
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺸﱰک و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﻣﺸﱰک ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﺑﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﺗﺠﺎرت ،از ﻋﻮاﻣﻞ
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد اﺳﺖ.
39

ختم ماموریت
افریقای مرکزی
ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪای را ﺑﺮای
ﲪﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮﺣﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﳒﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺟﮕﺮن ﺧﺮم ﺷﻬﺰاد ،ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

دوﻣﯿﻦ ﻗﻮای ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  2004در ﻗﺎﻟﺐ »ﻟﻮای ﮐﯿﻮو ﺟﻨﻮﺑﯽ«
ماموریتهای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
ﻋﺎزم وﻻﯾﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﯿﻮو در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎﯾﺤﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﻮری از
ﻗﻮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار در
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،و ﺧﻠﻊﺳﻼح،
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮا ،ﺑﻮد.
ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﻫﻢآﻣﯿﺰی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻋﺰام ﻧﯿﺮو ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺟﻤﻬﻮری
دﻟﯿﻞ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ) (MONUSCOدر ﺳﺎل  2011ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪف
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رزمآراﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮوپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻮای ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﮐرثا ً ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻗﻮای
ﺑﺮوﻧﺪی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﻧﻮردی
ﺗﺎ  31ﺟﻮﻻی  ،2021ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻗﻮای ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ رﻧﺞ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ  17,456ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از  50ﮐﺸﻮر ﻗﻮای اردو و
اﻋﺰام منﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ اﺷﱰاک داده ﺑﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎی ﭘﻮﻣﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
اعزام قوای ملل متحد
از ﺳﺎل  2011ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده
 Operation des Nations Unies au Congoﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻔﻆ
ﺻﻠﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  143ﻣﻮرخ  14ﺟﻮﻻی  1960ﺷﻮرای اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آن ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ از  2001اﻟﯽ  2004در ﺳرياﻟﺌﻮن )،(UNAMSIL
و از  2006اﻟﯽ  2011در ﺳﻮدان ) (UNMISﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻮد اﺟﺮا ﺷﺪ.
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پاکستان ،به حیﺚ کشوری
مسﺌولیتپﺬیر ،حامی ﺻلﺢ
و مخالﻒ جنگ است و این
ﻇرفیت را دارد که خود را منحیﺚ
معمار بینالمللی ﺻلﺢبانی و
ﺻلﺢسازی مطرح کند.

یک هلیکوپتر قطعه هوانوردی پاکستان بعد از سپری نمودن دوره ترمیم و نگهداری در
جمهوری دموکراتیک کنگو آماده خدمت میشود .حممد بﻼلMONUSCO/

هونوردان پاکستان در جمهوری دموکراتیﮏ کنﮕو
ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮاﻧﻮردی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺮق ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯽ »ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ« اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ را
ﻣﯽﺗﻮان در ﴎاﴎ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮوپ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺮداب و ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺮﻧﻔﻮس اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺸﺴﺖ اﺿﻄﺮاری را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﴎﮐﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﭘﻮﻣﺎ  SA 330Lﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﯾﮏ دﮔﺮﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻮای ﭘﺮوازی آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  12ﭘﯿﻠﻮت
)ﺑﺸﻤﻮل اﻓﴪ ﻗﻮﻣﻨﺪان( اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐرث  10ﻋﺴﮑﺮ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺠﻬﺰ ،ﯾﺎ  2,000ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺑﺎر ﻣﻬﺎرﺷﺪه را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﺪت ﺣﺪاﮐرث ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ منﻮد .اﻣﮑﺎن ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻠﺮ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ
وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﻟﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻇﺮف دو ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺎده ﭘﺮواز ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﻮای واﮐﻨﺶ
ﴎﯾﻊ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻗﻮای واﮐﻨﺶ ﴎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻃﻨﺎب ﴎﯾﻊ و ﻓﺮود ﺑﺎ ﻃﻨﺎب اﻋﺰام ﮔﺮدد.
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﭘﻮﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﴫی ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺑﺪون رﻫﻨامﯾﯽ ﻗﻮای روی زﻣﯿﻦ ،در زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮآﻣﺎده ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻣﺎﺷﻨﺪار ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﭘﻮﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺤﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺗﺬﮐﺮه
ﺣﺎوی ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﺎ  10ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮐﻤﮏداﮐﱰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.
عملیاتها و ماموریتها
وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در  MONUSCOاراﺋﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻮاﯾﯽ
ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻮاﻓﻖﺷﺪه ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ .ﺗﺎ

اواﺳﻂ  ،2021ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  14,000ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﮑﯽﮔﺮاﯾﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﻠﻮت و ﺗﺨﻨﯿﮏﮐﺎران اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اداره ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮا« ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﭘﻼنﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺷﱰاک منﻮد .از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﭘﺴﯿﻔﯿﮏ«» ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اراده« و »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎرودا« اﺷﺎره منﻮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﴎک در  ،DRCﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﺤﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮاﻧﻮردی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺤﯽ ﺑﺸﻤﻮل اﻧﻮاع ﻣﺮﯾﻀﺎن ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺷﱰاک منﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف  30دﻗﯿﻘﻪ از درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر آﻣﺎده
ﭘﺮواز ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎت داده و
ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎی
ﭘﻮﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  150ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﺤﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﻣﺮﯾﻀﺎن ﮐﻮوﯾﺪ ،19 -اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  200ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺰاران ﻋﺴﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ اﻋﺰام منﻮده اﺳﺖ .ﻣﴫف اﯾﻦ اﻋﺰامﻫﺎ ﮔﺰاف ﺑﻮده اﺳﺖ:
 156ﻋﺴﮑﺮ وﻇﯿﻔﻪ و  24اﻓﴪ در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک دﻧﯿﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ  10ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮق ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را در
 MONUSCOاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﴍاﯾﻂ ﺟﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﯿﻦ ﻗﻮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در روﻧﺪ ﺣامﯾﺖ از ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﴏفﻧﻈﺮ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺴﻠامً اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺸﻮری
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﺎﻣﯽ ﺻﻠﺢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﻌامر ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ و ﺻﻠﺢﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪF «.
یﮏ کاﭘی از این مﻘاله در مجله ﻫالل منتﴩ شده است.
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ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ìﻫﻮÇﯾﯽ
ﺑﺪ äæﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎی
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻢ-ﺷﺪت را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ
ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺎس اﻣﯿﻦ
اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺨﺒﺎرات و اﻣﻨﯿﺖ وزارت دﻓﺎع ﻋﺮاق

یک طیارۀ بیپیلوت از همان نوع استفادهشده برای ایجاد اختالل در کشتیرانی خلیج عربی

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎì

ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ،ﯾﺎ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت،
ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺳﻼح
ﻧﻮﻇﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮔﺮوپﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﮑﻞ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻢﺷﺪت را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل ،2020
ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺰم ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﻌﺪ از ورود ﻃﯿﺎره  Predatorاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻼت  11ﺳﭙﺘﻤﱪ  ،2001ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﴫف ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان ﴍور
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﴍور ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ آﻧﺎن
از ﮔﺮوپﻫﺎی اﻓﺮاطﮔﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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»ﺟﻨﮓ ادﻟﺐ« در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺶ و ﺷﯿﻮه ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﺪﯾﺪار منﻮد ﮐﻪ
متﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺗﻮازن ﻗﺪرت در
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺪود  100ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
در داﺧﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﺮ ﻣﻬامت ﻫﺪاﯾﺖﺷﻮﻧﺪه ارزانﻗﯿﻤﺖ وﻟﯽ ﮐﺸﻨﺪه
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس راﭘﻮر وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﻪ
اﻟﯽ ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪه ،ﻫﺸﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ 135 ،ﺗﺎﻧﮏ77 ،
ﻣﻮﺗﺮ زرﻫﯽ و  2,500ﺗﻦ از ﻗﻮای ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
اردوی ﺳﻮرﯾﻪ از ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زرادﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺧﻄﻮط
ﻣﻘﺪم ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آﻣﺎج ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖ
وﻟﯽ دﻗﯿﻖ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮ» :اﯾﻦ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ادﻟﺐ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ مبﺒﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮای رژﯾﻢ
ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ «.ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻮا ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ

عسکر سرویس
مبارزه با تروریزم
عراق طیارۀ
بیپیلوت داعش
را در جریان
آزادسازی موصل
هدف گرفته است.
آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی
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الشه طیارههای بیپیلوت حوثی ساخت ایران ،بعد از
جمعآوری از یمن ،در امارات متحده عربی به نمایش
گذاشته شده است .آژانس خربی فرانسه  /تصاویر گتی
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ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺟﻨﮓ ارﻣﻨﺴﺘﺎن-
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
در ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﯾﭙﻮﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و دوﻟﺖ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ،از
دﻓﺎع ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻮای ﺳﱰﺟرنال ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻔﱰ را
ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﻃﺮاف ِﴎت ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ در ﻗﻔﻘﺎز ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﻣﻮرد ادﻋﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﴫف ﮐﻨﺪ.
در ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ادﻟﺐ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﻃﯿﺎر ٔه
ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً از ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ راﯾﺞ ﴐﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺣﻤﻼت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮﻓنت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺎرت ﺟﺰﯾﯽ ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات
ﮐﻤﱰی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﻣﻮﺗﺮﻫﺎی زرﻫﯽ را آﻣﺎج ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد :آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎز-ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺣﻤﻠﻪ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آراﻣﮑﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﭙﺘﻤﱪ
 ،2019ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ را ﻣﻮﻗﺘﺎً  %6ﮐﺎﻫﺶ داد،
ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ .ﺣﻤﻠﻪ آراﻣﮑﻮ -در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﻼت ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ -ﺣﺎﮐﯽ از
ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
اﯾﺮان و ﻫﻢﭘﯿامﻧﺎن آن ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎرت اﯾﺮان در ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎری ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت -ﺣﺪود  -50در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻮر
ﺟﻮﻻی  2019اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﱰول
ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط
آن در ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪای از آن ﻃﯿﺎر ٔه
ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت را ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﴐورﯾﺎت ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت را  %85ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﺼﺪی
ﺑﺎﻻ منﺎدی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اردوﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﭘﺮﻣﴫف دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ و ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻢﻣﴫف ،ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .راﭘﻮرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺷﮑﯽ
ﻣﻌﺮوف  S-300را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﴫ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ  S-400ﮐﻪ
در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺟﻨﮓ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ ،ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺿﺪ رادار و ﻣﻬامت
ﻫﺪاﯾﺖﺷﻮﻧﺪه دﻗﯿﻖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ -ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻏﺮﺑﯽ -را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،در
ﻗﺴﻤﺖ دﻓﻊ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت 2019
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آراﻣﮑﻮ ﺳﻌﻮدی ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد.
ورود اﯾﻦ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ ،دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮازن اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺪرن ﺑﺎ
ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﻼحﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻣﴩوع و ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﴩوع ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻼح ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رادارﮔﺮﯾﺰی و ﺟﺴﺘﺠﻮﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل در ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ارﺑﯿﻞ ﻋﺮاق ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮازن
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻣﺮگ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻢﻣﴫف ،ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ،ﺷﻮد.
با تاسف باید درگذشت نویسنده عصام عباس امین را به اطالع
تان برسانیم .درگذشت او ضایعهای بزرگی برای خوانندگان
یونیپاث و اداره استخبارات و امنیت وزارت دفاع عراق است.
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قوای امنیتی لبنان در حال مقابله با یک مورد اعتراض عمومی
در شهر شمالی طرابلس ،در جنوری  2021تصاویر گتی
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ایاالت متحده و شرکای خاورمیانهای به لبنان در

قسمت مقابله با بحران اقتصادی کمﮏ میکنند
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

قوای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  67ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻧﻮﻟﻨﺪ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺧﱪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﺒﻨﺎن ،در اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،2021اﻋﻼن ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19 -و اﻧﻔﺠﺎر  2020ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮوت آن را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﭼﺎق
ﮔﺴﱰده اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺪه و دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎن را
ﴐوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﺗﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺨﺎزن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ
اﻧﺼﺎر ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﯾﮏ ﻻری ﺣﺎﻣﻞ  20ﺗﻦ ﻧﺎﯾﱰﯾﺖ
اﻣﻮﻧﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .وزارت
داﺧﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را آﻏﺎز منﻮدﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﮐﯿﻤﯿﺎوی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد زراﻋﺘﯽ ﻣﴫف ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻧﺎﯾﱰﯾﺖ اﻣﻮﻧﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮوت در  4آﮔﺴﺖ
 2020ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
در ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮوت ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺎ  214ﮐﺸﺘﻪ و
 6,500ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ.
ﻏﯿﺮ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،دﯾﮕﺮ ﴍﮐﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ رﻧﺞ
ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.

شعار اردوی
لبنان :شرافت،
فداکاری ،وفاداری

وزارت دﻓﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺟﻮن
 2021ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﻤﯽ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اردوی لبﻨان
دوﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯽ و
ﭘﺮزهﺟﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر و در دوران ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ،19 -
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪﴎﻋﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ در ﺟﻮﻻی  ،2021ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺪه ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺎت
و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در ﻫامن زﻣﺎن ،ﻗﻄﺮ اﻋﻼن
ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  70ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻃﯿﺎره ﺑﺎری اردوی اردن ﮐﻪ ﺣﺎوی  10ﺗﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021در
ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﴎخ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل  8ﺗﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﯽ،
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻃﻔﻞ ،واﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19 -و اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
ﴎخ ﻟﺒﻨﺎن در آﮔﺴﺖ  ،2021ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن
را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ زاﯾﺪ آل ﻧﻬﯿﺎن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ،
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادی داراﻟﻔﺘﻮا )ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﺒﻨﺎن(،
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  35,000ﺧﺎﻧﻮار
ﺳﺎﮐﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷامل ﻟﺒﻨﺎن اﺟﺮا ﮐﺮد.
منابع :اردوی لبنانAljazeera.net، alquds.co.uk ،
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چشمان تیزبین اداره معلومات
نظامی عراق نقش حیاتی در
قسمت مقابله با تروریزم دارد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

اداره

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره
دﺷﻤﻨﺎن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪات ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺗﺨﺼﺺ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ اداره در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰو وﺧﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اداره ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ،ﺻﺒﻮراﻧﻪ و دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اداره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ،ﺗﻮرنﺟرنال
ﻓﯿﺾ ﻓﺎﺿﻞ اﳌﻌﻤﻮری ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد.
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ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
یونیپاث :سیستم معلومات عراق بعد از جون 2014
ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
دچار کدام تغییراتی شد؟
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
تورنجنرال المعموری :ﺟﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻟﺒﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺣامﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اردوﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺘﻮن
دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﮔﺪام ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﺷﻤﻦ
ﻓﻘﺮات ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻮﻇﻬﻮر ،دﭼﺎر
اﻫﺪاف در ﺟﻨﮓﻫﺎی آزادﺳﺎزی ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ داﻋﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻞ و
آزادﺷﺪه و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷامﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه
مدیرکل ،تورنجنرال فیض فاضل
اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی
المعموری
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﴐورت ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰول ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﴩی ،اﻋﺰام آﻧﻬﺎ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ روشﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﴍاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻣﺪرن
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮای داﻋﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﻣﻘﺎﺻﺪ و رازﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ،
اﯾامن آورد .در ﴍاﯾﻂ ﻣﺪرن ،از ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،
و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ و رﺳﯿﺪن
ﺟﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از اﺧﺒﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از درﮔﯿﺮیﻫﺎ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﮔﺮوپﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﯾﻢ و از روش اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ
دادن دﺷﻤﻦ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
دﺷﻤﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻧﺘﻘﺎل ﴎﯾﻊ آن ﺑﻪ ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﴎﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای اﻋﻠﯽ ﻣﺴﻠﺢ دﺳﺘﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی اداره
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ
ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارﮐﺎت و ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺘﺨﺒﺎرات را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﮐﻨﺪک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﺪک ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﻨﺎد ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﺗﻠﯿﻔﻮنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره دﺷﻤﻦ ،ﺗﺤﺮﮐﺎت آن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ و
و ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦﮔﺎهﻫﺎ و ﻻﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ،
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن داﺷﺖ.
ﴎوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﺷﻤﻦ،
اداره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻄﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻮزه
ﻗﻮای اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ را در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﴐورﯾﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی »ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ
دﻧﯿﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﴎﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﮐﺎرآﯾﯽ اردوی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺸﻤﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل 2020
داﻋﺶ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﮐُﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻃﯿﺎرهﻫﺎ و ﮐﻤﺮهﻫﺎی
ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ،ﺑﻮد.
ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﻼﯾﻦ آﻏﺎز
منﻮدﯾﻢ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ را در متﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و
ﻗﻄﻌﺎت ،اﯾﺠﺎد منﻮدﯾﻢ.
یونیپاث :برای تربیت قوای معلومات نظامی چی پالنی دارید؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﴎﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
تورنجنرال المعموری :اداره ﻣﴫوف ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎص ﮐﺎرآﻣﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ دﻓﻊ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ در اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴامﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رواﻧﯽ
دﺷﻤﻦ ﮐﻤﮏ منﻮده اﺳﺖ .اداره اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﴍاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ
داﻋﺶ ،راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺖ ﺧﻄﻮط دﺷﻤﻦ ﮐﺎر
ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮر اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮش ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﻮای اﺋﺘﻼف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻖ در ﺑﺎره ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﺎن
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﺐ
از ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺳﭙﺮی منﻮدن دوره ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ وارد دورهﻫﺎی
منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﱪﮔﯿﺮی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ و ﻗﻮای اﺋﺘﻼف -ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺷﱰاک در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی
اﻧﻬﺪام ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﻮای دوﺳﺖ در اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ دارد.
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای و ﺗﻔﺘﯿﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎل  ،2014ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺠﺎد ﻣﺨﻔﯿﮕﺎهﻫﺎی
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ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﻮای ﺗﺮورﯾﺴﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
منﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣامﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﴐوری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣامﯾﺖ ﺟﺰو اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ-
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﻪروز و ﻫﻤﮑﺎری در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﴍارتﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺎرآﯾﯽ ﴎوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ورزﯾﺪه و اراﺋﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق
ﺑﴩ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﴎوﯾﺲﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﭘﯿامن و دوﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص
در ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ،ﻫامﻫﻨﮓ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ دارد ،ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ منﻮدن اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﴎوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪرن در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ،ﴐورت دارد .ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣامﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﱪ ،ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﴐوری اﺳﺖ.
ﻣﺎ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﺧﱪﮔﯿﺮی در ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﴐ در
ﻣﯿﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
یونیپاث :مامورین برای فعالیت ساحوی با چه مشکالتی روبرو هستند؟

تورنجنرال المعموری :ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎرات و ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻟﻮاﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ از واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮدداری منﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺮک آزاداﻧﻪ و ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در راﺳﺘﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻪ اداره
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
یونیپاث :آیا برای تفتیش فعالیت تروریستها در شبکههای اجتماعی
گروپهای تخصصی تشکیل دادهاید؟

تورنجنرال المعموری :ﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوپ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت داﻋﺶ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارد و ﻣﺎ
آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر
و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ آﻧﻼﯾﻦ و اﻧﱰﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ
اﻧﺠﯿرنان ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ را در ﮔﺮوپﻫﺎی اداره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻒﺷﺪه در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ
در ﭼﺖرومﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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یونیپاث :نقش معلومات استخباراتی نظامی در قسمت قطع منابع تامین
مالی تروریزم چیست؟

تورنجنرال المعموری :ﺳﻠﻮل اﺳﺘﺨﺒﺎرات و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺺ دارد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﺟﺬب ﻗﻮا ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﭘﻮل واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺰم در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ،
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف دارﯾﻢ .آﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺧﺎرﺟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
یونیپاث :بعضی از عوامل شما ،معروف به قطعه  ،43در جریان جنگهای
آزادسازی به القای وحشت در میان تروریستها و ایجاد ارتباط با مردم
غیرنظامی پرداختند و در این جنگها نقش مهمی داشتند ..نظر شما
درباره این قطعه چیست؟

تورنجنرال المعموری :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد
وﺣﺸﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮای دﺷﻤﻦ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻼنﮔﺬاری ،ﺗﻬﯿﻪ
و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت رواﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ وزارت دﻓﺎع
ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ از ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ »ﻫﯿﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن در دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺷﱰاک منﻮدهاﻧﺪ .ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﺰام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی از اﯾﻦ
ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﺪرن ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺰم در ﺟﻨﮓﻫﺎی آزادﺳﺎزی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﻪ  43در
ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﭘﺨﺶ ورقﻫﺎی آﮔﻬﯽ از ﻃﯿﺎره ﺑﺎ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ورقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺻﻞ از ﻃﯿﺎره ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ
داﻋﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ از ﻃﯿﺎره ﮐﺸﻔﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮای داﻋﺶ در ﺟﺮﯾﺎن روز
ﻣﴫوف ﺟﻤﻊآوری ورقﻫﺎ از ﴎک ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن از رﺳﯿﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﯾﻦ ورقﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺟﻤﻊآوری ورقﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس در
دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ منﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﯿﻮنﻫﺎ ورق را ﮐﻪ از ﻫﻮا روی ﻣﻮﺻﻞ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻄﻌﻪ  43ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺻﺪای
ﻏﺮش مبﺐ ،ﻏﺮﯾﻮ ﺗﺎﻧﮏ و ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی آزادﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻫﺮاﺳﺎن و ﺑﺪون ﻓﯿ ِﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﻣﯽ از ﻗﺮﯾﻪﻫﺎ و
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم درﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺐ ﺟﻨﮓ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
یونیپاث :بعد از آزادسازی شهرها از دست داعش ،ماموریتهای کشفی چی
تغییری کرده است؟

تورنجنرال المعموری :ﺑﻌﺪ از آزادﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ از دﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی داﻋﺶ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﻔﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن و ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﻔﯽ و
ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ
دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً،
ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ دﺷﻤﻦ ،اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻔﯽ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی دﺷﻤﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ راﭘﻮرﻫﺎی ﺧﱪﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﻧﻔﻮذ
در ﻗﻮای دﺷﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوپﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،درﺑﺎره ﻣﺤﻞﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار دﺷﻤﻦ و ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ،
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺧﺒﺎر ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﮐﺸﻔﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
متﺮﮐﺰ اداره ﺑﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﻘﺶ ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻃﯿﺎره ،ﮐﻤﺮه و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮای اﺷﱰاک در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻘﯿﺐ رﻫﱪان
داﻋﺶ اﺳﺖ .اداره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوپﻫﺎ و دﺳﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی
ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺟﻤﻊآوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﻓﺮارﯾﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار دﺷﻤﻦ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ آﻧﺎن و ﯾﺎدآوری ﺟﻨﺎﯾﺎت داﻋﺶ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ،اﻓﮑﺎر و ﻓﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ آﻧﺎن را اﻓﺸﺎ و رد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اردوی
ﻋﺮاق و اداره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و
ﻧﻈﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻧﻔﻮذ و ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧنت وﯾﺐﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮوپﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ دﺷﻤﻦ
را ﺑﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ و رﻫﮕﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و درﮔﺎهﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﺟﻤﻊآوری
منﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﮔﺮوﭘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﱰک ﻗﻮای اﺋﺘﻼف
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺣﻤﻼت ﴎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺷﻤﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻋﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق و ﻫﻮاﻧﯿﺮوز اردوی ﻋﺮاق ﻗﺮار
دادﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی آزادﺳﺎزی ،ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ
ﮔﺮوپﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ،درﺟﻪداران دﯾﮕﺮ و ﻣﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺿﺪﻣﺎﯾﻦ و ﺿﺪﮐﻤﯿﻦ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ،MRAPﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوپﻫﺎ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻣﺤﻮر ﭘﯿﴩوی ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻋﻼن ﻣﺨﺘﺼﺎت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
دﺷﻤﻦ و اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت داﯾﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺤﯽ
از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮاﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﴩی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه ﮐﻤﺮه ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﻄﻌﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺗﺮﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ مبﺐ دﺳﺖﺳﺎز

قطعه  43از قطعه عملیات روانی عراق از السپیکر برای ایجاد ارتباط با
مردم بغداد در جریان جنگهای ضدتروریستی استفاده میکرد.
اداره استخبارات نظامی عراق

و اﻧﻬﺪام اﻫﺪاف دﺷﻤﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﴩوی ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ.
یونیپاث :چیقسم توانستید همزمان در دو جبهه فعالیت کنید :مدیریت
جنگهای آزادسازی و رسیدگی به بحران بیجاشدگان داخلی؟

تورنجنرال المعموری :ﺑﺤﺮان ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ
ﭘﯿﴩوی ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮای ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﮔﯿﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﭼﻮن
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﭙﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ،
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮای اﺋﺘﻼف و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰﮐﯽ را ﺑﺎ اﺷﱰاک ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﻣﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺒﻞ
از اﺳﮑﺎن دادن آﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺷﺪ .اداره ﻣﺎ ﮔﺮوپﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ
اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از
ﻋﻮاﻣﻞ و راﻫﱪان داﻋﺶ ﺷﺪ.
اداره ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼﻧﯽ از اﺳﻨﺎد داﻋﺶ را در ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰاری منﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﻓﱪوری  2017در دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی اداره اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه آﮔﺎه ﺳﺎﺧنت ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺒﻬﮑﺎران داﻋﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
اﯾﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﻨﺎﯾﺎت داﻋﺶ ﺷﺪ .در اﯾﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه در
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮔﺴﱰش اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی اﻓﺮاﻃﯽ داﻋﺶ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻪاﺻﻄﻼح دﯾﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ )ﻫامن وزارت ﻣﻌﺎرف داﻋﺶ(،
و ﭘﻮﺳﱰﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ،ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻃﯿﺎر ٔه
ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
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مﺸارﮐت
استﺨﺒاراتﯽ
ﺑه اوج جﺪیﺪی
رسیﺪه است
دﮔﺮوال ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻣﻌﺎون  ،G2ﻗﻮای زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﯾﺖ؛ دﮔﺮﻣﻦ ﻟﻮرا ﮐﺮاس ،ﮐﺎرﮔﺮوپ Spartan G2؛
دﮔﺮﻣﻦ ﮐﻮﺋﻨﺘﯿﻦ ﻣﮏﮐﺎرت ،ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،اردوی ﺳﻮم /اردوی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
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ﮐویت

و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪوار ﺗﺒﺪﯾﻞ منﻮدهاﻧﺪ.
در اواﺳﻂ  ،2021اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل  63ﻣﻮرد
ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﺠﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻮای زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﯾﺖ و اردوی ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (USARCENTاﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
»ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،و ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮرنﺟرنال ﭘﱰﯾﮏ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﮔﺮوپ ﮐﺎری اﺳﭙﺎرﺗﺎن از اردوی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮای ﺳﯿﺎر در ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﴍﮐﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ متﺎس ﺷﻮﯾﻢ ،اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و راﺑﻄﻪای اﺳﺖ«.
در ﺳﺎل  ،2020ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﻮ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﱰ روﯾﺪادﻫﺎی ﺣﻀﻮری ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻻت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺷﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺳﱰاﺣﺖ منﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻮای
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﯾﺖ و اداره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ،USARCENTﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ،G2ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮفﻫﺎ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
دﮔﺮوال ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ  G2ﻗﻮای زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﯾﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﯾﺖ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﮔﺮوال اﻟﻘﻄﺎن اﻓﺰود» :ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﭘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ
اﺧﯿﺮا ً ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺻﻠﺢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎاﯾﻦﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﮐﻮﯾﺖ و  USARCENT G2ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻌﻬﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺸﱰک ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

دگروال فیصل القطان ،معاون مدیر اداره معلومات قوای زمینی کویت ،با دگرمن
لورا کراس از کارگروپ اسپارتان  G2دیدار میکند .قوای زمﯿﻨی کویﺖ

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،
و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮوپ اﺳﭙﺎرﺗﺎن  G2ﺑﻮد .ﺑﻌﺪا ً ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺷﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی در ﺳﺎل  ،2020ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ را ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوپ از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
»ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﺋﺘﻼف« ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮمثﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﮑﺎران از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،اﺳﺘﻔﺎده اﺷﱰاﮐﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﻔﺮط ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺣﻀﻮری را ﴐوری ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری در روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﮐﻪ  G2و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ اردوی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ
را ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺴﱰش ﻣﺠﺎزی ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ USARCENT
ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﴐورت ﯾﺎﻓﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪﻧﺪرت
در روﯾﺪادﻫﺎ اﺷﱰاک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﺳﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪوار ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﻮای زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﯾﺖ USARCENT ،و ﮐﺎرﮔﺮوپ اﺳﭙﺎرﺗﺎن  G2ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن« را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻄﺮ
تورنجنرال ستاد دریایی عبدالله بن حسن السلیطی
ماموریتی برای توسعه و تقویت قوای بحری امیرنشین قطر
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

»اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد  ...اﯾﻨﺠﺎ آرزو ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد  ...اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ  ...ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،و ﺷﺐ از ﭘﺲ روز
 ...ﻫﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻠﻮل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ،ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺧﺪا ،ﻣﺴﯿﺮ و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه آن ﺑﻮد...ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﻣﺎ از اﻣﻮاج اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ  ...ﻣﺎ ﻫامن ﻣﻮﺟﻬﺎ و ﻫامن ﺑﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
~ ﺷﻌﺮی ﺑﺪﯾﻊ از ﺗﻮرنﺟرنال ﺳﺘﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ از ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺎﻫﺮ و ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ آن ﺑﻪ  563ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽرﺳﺪ،
وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع درﯾﺎﯾﯽ ﴐوری اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ،ﺗﻮرنﺟرنال ﺳﺘﺎد درﯾﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ﺑﺮای رﻫﱪی ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻗﻄﺮ واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﻘﺎی او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ .ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ،ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ در ﺣﺎل
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﻼﻧﱰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﺗﺮ از آﺑﻬﺎی ﴎزﻣﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﺤﺮی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ .متﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﮐﺎدﻣﯽ
درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
»ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺠﺎورت اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﭼﺎق و
ﺗﺤﺮﮐﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث اﺳﺖ» .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺛﺮوت ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺴﯿﺎری
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ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ  40ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻗﻄﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ
را در ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﭘﯿﻤﻮد .او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ را در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﺎوﭼﻪﻫﺎی
ﺗﻮﭘﺪار و ﺷﻨﺎور ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﻣﺴﻠﮏ اش
ﺑﻪ رﻫﱪی ﻗﻮای ﴐﺑﺘﯽ و ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ،
داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ را ﺑﺎ اﺷﱰاک در دورهﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﴫ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮﻣﻨﺪان دﻓﺎع
ﺳﺎﺣﻠﯽ و رﻫﱪی ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ رﺳﯿﺪ :او در  2016ﻣﻌﺎون
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻗﻄﺮ و در ﺳﺎل  2018ﻗﻮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻗﻮا ﺷﺪ.
از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻄﺮ در  ،1971ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻗﻄﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر منﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺗﻮﭘﺪار ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ  70ﻣﯿﻼدی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﻣﻮﺷﮏدار ﺻﻨﻒ  Damsahﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در دﻫﻪ  1980ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻗﻄﺮ در دﻫﻪ  90ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی
ﻣﻮﺷﮏدار  Barzanﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ زرادﺧﺎﻧﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺗﻮرنﺟرنال اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم را منﯽﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻋﺎدی ﯾﺎ راﯾﺞ
داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﮐﻼن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  ،Fincantieriآﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم را
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺶ ﮐﻼن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺷﻔﺎف و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ«.
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ  Fincantieriﮐﻼﻧﱰﯾﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
اﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ آﺑﯽ-ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮ در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺎرج از دوﺣﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و دﯾﮕﺮ ﻣﺮزﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺸﺒﺎر
دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺗﺸﺒﺎر در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﻔﯽ و ﯾﮏ ﺳﻼح اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ در دل ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ
وارد آﺑﻬﺎی ﻗﻄﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺪا از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ
رادار زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«.
قایق موشک افکن دیلبیل در
آبهای منطقوی قطر
قوای مسلح قطر
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»ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮوﮔﺬار منﯽﮐﻨﯿﻢ«.
~ ﺗﻮرنﺟرنال ﺳﺘﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ

شناور تندرو قوای بحری امیرنشین
قطر در مانور «مدافع شرقی  »20با
همکاری قومندانی مرکزی قوای بحری
ایاالت متحده اشتراک نموده است.
مسلﮑی /Tradale Bryantاردو ایاالت متحده
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ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮرنﺟرنال،
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﻮای ﺑﺤﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ،
وﻓﺎداری و ﺗﻌﺎﻟﯽ.
ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻗﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ درﯾﺎﯾﯽ وﯾﮋه دورهﻫﺎی
ﺟﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ منﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﻃﻦ ،و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و
ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎی
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ،اﮐﺎدﻣﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ،
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوپ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در ردهﻫﺎﯾﯽ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻨﯿﺮی ،ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﯿﮏ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻏﺎز منﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ زﻧﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ ،در
ﺳﺎل  2018رخ داد.
»ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺐ دﻓﺎﻋﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻣﺮد،
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮرنﺟرنال ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
و ﺗﻮان رزﻣﯽ ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﭘﻼنﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮوپ در ﺳﻄﺢ ﻟﻮا
در ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮا را ﺑﻪ ﮐﻨﺪکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
رزﻣﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻨﮓ زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﺗﻮان رزﻣﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  200ﺗﺮﻣﯿﻨﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻪ اﺳﺎس ﺛﺮوت ﻗﻄﺮ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﴐوری اﺳﺖ.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮا آﻏﺎز منﻮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﻨﺪرد آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
منﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﮐﻼﻧﯽ در ﻗﻄﺎرﻫﺎی
ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﻼﻧﱰ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از آﺑﻬﺎی ﺳﺰﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮای
ﺑﺤﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
ﻣﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻣﺤﺪوده
ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ» «.ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺎﯾﻞ
ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻮای اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ،
و ﺑﺎ ﻗﻮای اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در درﯾﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ«.

قطر استفاده از رزمناو (کشتی کوچگ جنگی) چند-مقصده جدید صنف الزباره
خود را که در ایتالیا ساخته شده است ،آغاز میکند .قوای حبری امﯿرنشﯿن قطر

آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد
از زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻗﻮای ﺑﺤﺮی را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮرنﺟرنال ﺑﻪ ﻟﺴﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و در ﮐﺎﻟﺞ درﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .او
ﺑﻌﺪا ً در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﴫ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﺳﱰی ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﴏف اﺷﱰاک در دورهﻫﺎ
و ﻣﺮور ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻮرد اﻋﺘامد
اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از داﻧﺶ
ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ«.
ﺗﻮرنﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮای ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ
متﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ و ﴎﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای اﻋﻠﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﻄﺮ،
ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺸﻤﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎﯾﺪ ٔه اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻄﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﺑﺤﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮوﮔﺬار منﯽﮐﻨﯿﻢ«.
57

ماورای منطقه

مستفید شدن قوای مسلﺢ
لبنان از کمﮏهای بینالمللی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

لبنان ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﴍﮐﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ
دارد ،در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،دوا و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﻮرﻧﺲ ﭘﺎرﻟﯽ ،وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﺟﻮن  2021ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ،ﺑﻪ رﻫﱪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﺣامﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از اردو و ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد و از ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﮐﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯽ و
ﭘﺮزهﺟﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺟرنال ﺟﻮزف ﻋﻮن ،ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺨرناﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘامد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  70ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻃﯿﺎره ﻗﻮای ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻄﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎ را در  8ﺟﻮﻻی
 2021در ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﺒﻨﺎن داد.
58

کارمندان پایگاه هوایی العدید قطر در حال بارگیری بستههای کمکهای
بشردوستانه به مقصد قطر در جوالی  .2021آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

آرام ﻧﺮﮔﻮزﯾﺎن ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ  Malcolm H. Kerr Carnegieدر
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل
 2021ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و روشﻫﺎی متﺮﮐﺰ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ -را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن منﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪای ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎن
را ﺿﺎﻣﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و متﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺸﻤﻮل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮوت در آﮔﺴﺖ ،2020
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺪون
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،را ﻣﺨﺘﻞ منﻮده اﺳﺖ.
منابع :قوای مسلﺢ لبنان ،وزارت امور خارجه قﻄر ،رویرتز ،مرکز Malcolm H. Kerr
 Carnegieدر خاورمیانه

مﺒارزه قرقیﺰستان
با قاﭼاق انسان
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
اﺋﺘﻼف
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺷﻮد .درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻗﻮای
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آواره ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﻨﻄﻘﻮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﻓﻐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ اﻓﻐﺎنﻫﺎی وﺣﺸﺖزده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ روزاﻓﺰون زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ،داﺳﺘﺎن رﻧﺠﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮای  UNHCRو دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺰاع،
اﺧﺎذی ،ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و از ﺑﯿﻦ رﻓنت ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
آوارﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 UNHCRﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴎﭘﻨﺎه
اﺿﻄﺮاری ،ﻏﺬا ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺷﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ 100
ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن دادن ﺑﻪ اﻓﻐﺎنﻫﺎی ﻫﺮاﺳﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰ ٔه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺻﻮرت ﴐورت،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  100,000اﻓﻐﺎن را در ﺧﺎک ﺧﻮد اﺳﮑﺎن دﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2021
اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﻬﺮک ﭼﺎدری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﺑﻪ »ﭘﻞ
دوﺳﺘﯽ« ﮐﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
آژاﻧﺲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﻮﻻی  2021اﻋﻼن ﮐﺮد» :ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻫﺠﻮم
ﺑﯽﺟﺎﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻫیات وزﯾﺮان ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ متﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و
ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ ) (OSCEدر ﺑﯿﺸﮑﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭼﻬﺎر-روزه در وﻻﯾﺖ اﯾﺴﯿﮏ-ﮐﻮل ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ژﯾﻠﺪﯾﺰ ﺑﺎﮐﺎﺷﻮا ،ﻣﻌﺎون ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،و
اﻟﮑﺴﯽ روﮔﻮف ،رﺋﯿﺲ دﻓﱰ ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری
اروﭘﺎ در ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮای
ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺎﺷﻮا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﻨﯿﻢ«.
او ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و
ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 60ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﭘﺮداﺧﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﺳﺎرﻧﻮالﻫﺎ ،ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر ،ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘامﻋﯽ ،و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺷﺎره منﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺸﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﺣامﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ متﺮﯾﻨﺎت ﭘﯿﺮو اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻮرخ  30ﺟﻮﻻی  2021وزارت
داﺧﻠﻪ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ  - 100روزهای را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﻟﯿﺲ ژوﻣﺎﺑﺎﺋﻒ ،رﺋﯿﺲ اداره ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺟﺰاﯾﯽ
وزارت داﺧﻠﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮرخ  30ﺟﻮﻻی ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ روز را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻤﻮل ﻧﺠﺎت دادن و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر در دام
ﺑﯿﮕﺎری/ﻧﻮﮐﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

منابعUNHCR ،Bloomberg ،Eurasianet :

منابع :ﻫیات وزیران قرقیزستانKaktus Media ،Kabar ،

ملل متحد :مناﻃﻖ آسیای میانه و جنوب

آسیا با هجوم پناهندگان افغان روبرو هستند
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث
فامیلهای آواره افغان
در جون  2021برای
فرار از خشونت در
کندوز گرد هم آمدهاند.
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ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺴﻠﮑﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ و اﻣﺪاد در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﻮع
ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،وزارت داﺧﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ورﮐﺸﺎپ دو-روزه ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﯽ  2021ﮐﺮد.
اﯾﻦ ورﮐﺸﺎپ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  40ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی
ﻗﻮای ﺑﺤﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (NAVCENTو آژاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮرنﺟرنال ﻋﺒﺪا ...ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰاﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون اداره اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﺟﻨﺪای ورﮐﺸﺎپ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ
اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاری،
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﴍاﯾﻂ ﺷﯿﻮع
اﻣﺮاض اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ  ،واﻗﻌﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺣﯿﺎی اﺿﻄﺮاری.
»ﺑﻼﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻼنﮔﺬاریﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ از ﻗﺒﻞ ﻫﺸﺪار منﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﯽرﺣامﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻇﻬﺎرات ﻗﻮﻣﻨﺪان
 ،NAVCENTاﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﺑﺮد ﮐﻮﭘﺮ ،در ﺳﺨرناﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ.
»اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪ ٔه ﺑﴩﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،دوﻟﺖﻫﺎ و اردوﻫﺎی ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ

اشتراککنندگان بحرینی و امریکایی در حال بحث در جریان
ورکشاپ عملیاتهای بشردوستانه در منامه ،می .2021

خورد ضابط حبری جردن کراچ/قوای حبری ایاالت متحده

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﱰک -ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﭘﻮر دﻓﱰ ﻫامﻫﻨﮓﺳﺎزی اﻣﻮر ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ) ،(UNOCHAﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  33ﮐﺸﻮر ﻣﺘﴬر
از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ،
را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ .ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ و اﻣﺪاد ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﴬر ﻋﻤﺪﺗﺎً از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﴎخ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
منابع :خربگزاری بحرین،

NAVCENT ،UNOCHA

بورس حتصیلی عربستان سعودی به حمصلین یمن
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﻫﺰاران ﻣﺤﺼﻞ در ﯾﻤﻦ از ﺳﺨﺎوت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻗﺮار اﺳﺖ  46ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ
ﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
دارﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
»ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﻤﻦ« ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺠﺮی آن اﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﯿﺲ  796ﻣﺤﺼﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  2020و 2021
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺣﺪود  11ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻓﯿﺲ و ﻣﺨﺎرج  6,136ﻣﺤﺼﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 2020
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ
60

ﺿﻤﻦ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻮن  2021ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮﺻﺎﺑﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻘﺪاری ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ارزش  400ﻣﻠﯿﻮن
ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻤﻦ ،واﻋﺪ ﺑﺎﺛﺐ ،وزﯾﺮ
داﻟﺮ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ  80ﻧﯿﺮوﮔﺎه در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﻼنﮔﺬاری و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ،
ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﯾﻤﻦ ،اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .اﻟﻮﺻﺎﺑﯽ دوﻟﺖ ﯾﻤﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰاران
ﻣﺤﺼﻞ را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در دوران ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺮب اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻠﮏ
ﺳﻠامن در اﳌﻬﺮه ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻋﺪن
داﺧﻠﯽ در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ،
و ﺳﺎﺧﺖ ﴎک در ﻣﺎرب اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب ﻣﻠﮏ ﺳﻠامن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  80ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﻤﻦ را ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺮی آن
منابع :کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  2018ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
برای آسیای غربی ،خربگزاری یمن ،SABA
https://alsharaeanews.com
ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.

تاوان جنگ یمن را اطفال میپردازند
ﺑﺮ اﺳﺎس راﭘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻤﻦ و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮﺛﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﻠﯿﻮن
ﻃﻔﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،2015ﺣﺪود  890,000ﻃﻔﻞ از ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻤﱰ از ﻧﺼﻒ آﻣﺎر ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از وﺧﺎﻣﺖ
روزاﻓﺰون اوﺿﺎع ﯾﻤﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ را
ﺑﺮای ﯾﺎﻓنت راﻫﮑﺎر ﺧﺎمتﻪ دادن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻢ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻔﺎل ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻬﺒﻮد ﯾﻤﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ درس و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﻤﯿﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺐ از
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﴬر ﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﴎﭘﻨﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮﺛﯽ اﺷﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
دﻧﯿﺎ وﺣﺸﺖزده ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ از
اﻃﻔﺎل ﺑﯽﺳﻮاد و وارد ﮐﺮدن ﻫﺰاران ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺟﱪان ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮارد ﻋﺴﮑﺮﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اردوی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎرچ  2015و ﻓﱪوری ،2021
ﺑﯿﺶ از  3,600ﻃﻔﻞ ﯾﻤﻨﯽ ﺟﺬب ﮔﺮوپﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻼً اﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ  17%از اﻃﻔﺎل
ﯾﻤﻨﯽ  5اﻟﯽ  17ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺤﯿﺚ »ﮐﻮدک ﮐﺎر« ﻣﻮرد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ
از ﻫﺮ  10ﻃﻔﻞ ﯾﻤﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴐورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎش ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 170,000
ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی در ﯾﻤﻦ،

دختران آواره یمنی در حال درس خواندن در مکتب موقتی که داوطلبان در مارچ  2021در حدیده دایر کرده بودند.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
از ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  54از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻤﻦ ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:
»دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺒﺎری
اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﻮ
ﺑﯽﺳﻮادی ﺑﻪ ﺧﺮج داده و در ﮔﺴﱰش ﺗﻌﻠﯿامت
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺰول دارد .دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﮐﻨﺪ و از آﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده و ﺗﻌﻠﯿامت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ذﻫﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎﺧنت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
آﻧﺎن در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد«.
منابعUNICEF، aljazeeara.net :
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امارات متحده عربی صنعت
دفاعی داخلی را تقویت میکند
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ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ از وزارت دﻓﺎع اﻣﺎرات ،ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرنﺟرنال داﮐﱰ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻏﻔﺎن
اﻟﺠﱪی ،در ﺟﻮن  2021از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ) (CISSﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
در اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
راﺑﺮت ﻫﺎوارد ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻﮐﻬﯿﺪ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﻧﺠﯿرنان اﻣﺎراﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻧﺠﯿرن ارﺷﺪ ،ﻫﺎﻟﻪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮس اﻧﺠﯿرن اﻣﺎراﺗﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ،CISS
درﺑﺎره ﭘﯿﴩﻓﺖ ﭘﺮوﮔﺮام  CISSدر ﻗﺴﻤﺖ ﺣامﯾﺖ از ﻧﻮآوری در اﻣﺎرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺎراﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎری اﺑﻮﻇﺒﯽ را در دﺳﻤﱪ  2018ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره
ﻧﻮآوری ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﯿﺸﱪد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻓﺎﻋﯽ راهاﻧﺪازی
ﮐﺮد .ﺑﻪ راﭘﻮر ﻻﮐﻬﯿﺪ CISS ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﺎل  CISS ،2017ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از  100اﻧﺠﯿرن اﻣﺎراﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺠﯿرنان در ﭘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﱰاک در ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮامﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﯿﺎر ٔه ﺑﯽﭘﯿﻠﻮت ،متﺮﯾﻨﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی دﻓﺎﻋﯽ،
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﱪ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت» ،ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﻓﺎﻋﯽ اﻣﺎرات« را در دﺳﻤﱪ  2014ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺷﱰاک در ﻧﻮﻣﱪ  2019در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻼﻧﱰی ﺑﻪ ﻧﺎم  EDGEادﻏﺎم ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  12,000ﻧﻔﺮ را در  25ﮐﻤﭙﻨﯽ
واﺑﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد دارد .منابع :االتحاد ،الکهید مارتین ،خربگزاری امارات
اعضای قوای مسلح مارات
متحده عربی در حال برگزاری
مانور در جریان مراسم
افتتاحیه نمایشگاه و نشست
بینالمللی صنعت دفاعی
ابوظبی .این نمایشگاه
تازهترین محصوالت صنعت
دفاعی را به نمایش گذاشته
بود .آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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مصطفی اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﺮاق ،از ﻋﺎدل ﻓﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﴫ ،و ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا) ...دوم( ﺑﻦ آل ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﺎه اردن ،ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺷﱰاک در ﻧﺸﺴﺖ ﴎان ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻮن  2021ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﴎان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺑﺎره اﺳﱰاﺗﮋی ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ،
اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ،آن را »ﺷﺎم ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ در ﭘﯽ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ منﻮدن رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﻐﺪاد و ﻋامن اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﴎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻗﻮای ﺑﴩی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﴫ ،ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اردن و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﴫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻃﺮح ﺷﺎم ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻼک ﮐﻼﻧﱰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪزودی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻮازن ﻗﻮا را،
در دوران ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ«.
اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺒﺎل از دو ﻫﻤﺘﺎی ﻣﴫی و اردﻧﯽ ﺧﻮد،
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻟﻘﻮه
را اراﺋﻪ منﻮد.
اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﻣﺎ در دﯾﺪارﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
و ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﱰﮐﯽ ﻧﺎﯾﻞ
ﺷﺪﯾﻢ .اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ ،زراﻋﺖ،
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا ...اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را ارزﻧﺪه داﻧﺴﺖ و از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :وﻇﯿﻔﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﺣامﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻋﺮاق و
ﻣﺮدم ﻋﺮاق در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻟﺴﯿﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﴫ ﺑﻪ ﻋﺮاق در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻓﺮاﻃﮕﺮاﯾﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
او ﺣامﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺸﱰک ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ دو
ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺮاق ،ﻣﴫ و اردن اﺳﺖ ،اﻋﻼن ﮐﺮد.
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻐﺪاد ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﺎرچ  2019در ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺷﻮرای
ﻣﺸﱰک ﺧﺎمتﻪ ﯾﺎﻓﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﭙﺘﻤﱪ  2019در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ در آﮔﺴﺖ  2020در ﻋامن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد.
منابعAl Ahram، Sky News :

اعﻼن ﻫمﮑاری قﺰاقستان
با ناتو و ایاﻻت متحده
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2021رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ و ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (CENTCOMﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻗﻮای
ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺳﭙﺘﻤﱪ  ،2021ﻣﺎرﮔﻮﻻن ﺑﺎﯾﻤﻮﺧﺎن ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ،
اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻨﺲ اﺳﺘﻮﻟﺘﻨﱪگ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ
دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪهﺷﺪه در ﭘﺮوﮔﺮام »ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮدی« ﺑﯿﻦ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺗﻮ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ  ،2022-2025را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺎﯾﻤﻮﺧﺎن و اﺳﺘﻮﻟﺘﻨﱪگ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
راهﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﻤﻮﺧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻀﻮر  120ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﻗﺰاق در ﻟﺒﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »ﻗﻮای ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻟﺒﻨﺎن« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳنت ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷامﻟﯽ در ،1992
ﻧﺎﺗﻮ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺴﱰش داد .ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪ
ﭘﺮوﮔﺮام »ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺻﻠﺢ« ﮐﻪ از  1994ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﺎﺗﻮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اروﭘﺎ-آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻗﺒﻼً و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ،دﮔﺮﺟرنال ﺗﯿﻤﻮر دﻧﺪیﺑﺎﯾﻒ ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ
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وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎﻟﻮی ،ﻣﻌﺎون ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﻼﻗﺎت منﻮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ دوام ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ،اﻣﻨﯿﺖ ﴎﺣﺪی و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﺗﺪاوم رواﺑﻂ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﴍﮐﺎی آن ﺣامﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ متﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮر ،ﭘﻼنﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﻼنﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از دو ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻗﺰاق در آن اﺷﱰاک داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
»ﻋﻘﺎب اﺳﺘﭗ« و »ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻮی« اﺷﺎره منﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿامت ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﻗﻮای ﻗﺰاق ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
منابعKazinform ،Delovoi Kazakhstan ،NATO ،Regnum :

ازبیکستان از موفقیتهای دیپلماتیﮏ خود در سیامین سالﮕرد تاسیﺲ خود تجلیل میکند
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﺳﺘﻘﻼل ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،اﻧﺘﻮﻧﯽ
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،از ﴎان اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ منﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﴍﯾﮏ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮی اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﻤﱪ  2021ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد» :ﻣﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮوﯾﺞ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ،
ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
او ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﮔﺴﱰش
ﻫﻤﮑﺎری اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ﻧﯽ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه  3ﻣﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ 19 -ﺑﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن اﻫﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻮزﯾﻊﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ،COVAXﺑﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ.
اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎه
ﺟﻮﻻی او ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻤﯿﻠﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ،در ﻣﻘﺮ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
در واﺷﻨﮕنت دی.ﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
دﯾﺪار دﯾﭙﻠامتﻫﺎ درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮی در آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن

از »ﴍﮐﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮی اﺳﺖ«.
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻣﺴﺎل رواﺑﻂ
دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ  30ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺷﻮﮐﺖ ﻣﯿﺮﺿﯿﺎﯾﻒ در ﺳﺎل
 2016ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻠﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ،
از ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ازﺑﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻮی C5+1
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﱰک ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد.
منابع :وزارت امور خارجه ایاالت متحده،
 ،Podrobno.uzتوییرت
63

دیدار مقامات پاکستان با وزیر امور خارجه

عربستان برای بررسی مسائل امنیتی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

پاکستان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﴍوع ﻫﻤﮑﺎری در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﺎمتﻪ دادن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﻤﻦ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﱪ دادﻧﺪ.
در ﺟﻮﻻی  ،2021ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﺑﺎ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن آل ﺳﻌﻮد ،ﻫﻤﺘﺎی ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد ،در اﺳﻼمآﺑﺎد
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
آل ﺳﻌﻮد در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺎ در
ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻮی ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ را
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ«.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ »ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن-ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن«
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﻮوﯾﺪ 19 -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮﯾﺸﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ«.

شاه محمود قریشی ،وزیر امور خارجه پاکستان (راست) ،و شاهزاده فیصل بن
فرحان آل سعود ،وزیر امور خارجه عربستان ،در جوالی  2021در یک نشست
خبری در اسالمآباد اشتراک نمودند .آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

آل ﺳﻌﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
در اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ...و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺧﺎک اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺟرنال ﻗﻤﺮ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺟﻮه ،در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ آل
ﺳﻌﻮد ﺑﺮ رواﺑﻂ »ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮادری و اﻋﺘامد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺧﱪ را دﻓﱰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ از ﭘﻼنﻫﺎی ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺛﺒﺎت در ﯾﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
منابع :الجزیره ،روابط عمومی میان-خدماتی ،رویرتز

پذیرش کمک احتادیه اروپا از جانب ترکمنستان
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در
ﺣﻮزهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در
دﺳﻤﱪ  2021ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻋﺸﻖآﺑﺎد
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻠﺢ و اﻋﺘامد
 ﻣﺒﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺑﻮد.رﺷﯿﺪ ﻣﺮدوف ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن،
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری متﺎس دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺳﻔﯿﺮ ﺗﺮﻫﯽ ﻫﺎﮐﺎﻻ ،منﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﺿﻤﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﱪی
و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع ﺑﺤﺮان
اﺧﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ،19 -ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ دوم ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﯾﻪﮔﻮ روﯾﯿﺰ آﻟﻮﻧﺴﻮ،
ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻮﻧﺴﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

از زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮای رواﺑﻂ دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ در ،1998
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﻄﻪ اوج اﯾﻦ رواﺑﻂ در ﺳﺎل  2019ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺳﯿﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
در ﺑﯿﺶ از  20ﻃﺮح ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮدﯾﺠﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺠﺎرت،
اﻧﺮژی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
منابع ،Turkmenportal، Caspian News :ملل متحد

تقویت روابط
کویت با ترکیه

میانجیگری عمان در
مذاکرات صلح در یمن
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

سید بدر بن حمد بن حمود آل
بوسعیدی ،وزیر امور خارجه
عمان (راست) ،با احمد عواد بن
مبارک ،همتای یمنی ،در جون
 2021در مسقط عمان درباره
آتشبس یمن گفتگو کرد .آژانس

در ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ
ﻋامﻧﯽ در ﺟﻮن  2021ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ درﺑﺎره ﴍاﯾﻂ
آﺗﺶﺑﺲ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻤﻦ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ﺣﻮﺛﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ.
خربی فرانسه/تصاویر گتی
رﻫﱪان ﺣﻮﺛﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺮای اﺟﺮای آﺗﺶﺑﺲ در ﺑﺪل رﻓﻊ ﻣﺤﺎﴏه درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﯾﻤﻦ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﯾﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ ﺻﻨﻌﺎ و ﺑﻨﺪر ﺣﺪﯾﺪه را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮔﺮﯾﻔﯿﺘﺲ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﯾﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ در روﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺗﺶﺑﺲ ﭘﺎﯾﺪار در دوره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻪ-ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ
ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠامﺳﯽ ﻋامن
»مثﺮﺑﺨﺶ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺣﻮﺛﯽ ﺗﺤﺖ ﺣامﯾﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی درﺑﺎره آﺗﺶﺑﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ منﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ.
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋامن ،ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﻮرداﻋﺘامد ،ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋامن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد
»ﭘﺮوﮔﺮام ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﱰک« ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دوﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻪای  2015اﯾﺮان ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن ﻗﻄﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل
 2017ﺑﻪ ﴎدی ﮔﺮاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮی ﺑﻦ ﻋﺒﺪا،...
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋامن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺮ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ را در
ﺟﻨﻮری  2021ﻓﺮاﻫﻢ منﻮد.
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘامﻋﯽ ﻋامن ،در ﮐﻨﺎر ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ آن در ﺻﺤﻨﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋامن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯽﻃﺮف ،اﻋﺘامد ﮐﻨﻨﺪ .منابع :رویرتز ،alarab.co.uk ،omandaily.com ،ایندیپندنت
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ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوﻫﺎی ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﱰاک در ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ده روزه
ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺟﻮﻻی  2021ﻋﺎزم
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻮای  25ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوی ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ دﮔﺮوال
ﻧﺎﴏ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻌﺘﯿﺒﯽ ،در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
اداره ﻫﺪاﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ اردوی ﮐﻮﯾﺖ اﻋﻼن ﮐﺮد» :اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻮر در اداﻣﻪی ﻫامﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ ،ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد«..
ﻟﻮای  25ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوی ﮐﻮﯾﺖ ﻗﺒﻼً ،در ﺳﺎل  ،2015متﺮﯾﻨﺎت
ﻣﺸﱰﮐﯽ را ﺑﺎ ﻗﻮای ﺗﺮک ﺑﺮﮔﺰار منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻟﻮای
در ﺳﺎل  1960ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﯾﺪﺟرنال ﺟرنال ﻣﺒﺎرک ﻋﺒﺪا ...اﻟﺠﺎﺑﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪان اردوی ﮐﻮﯾﺖ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻟﻮا ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﻮای ﺧﺎص ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اردوی ﮐﻮﯾﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻨﺘﻮب ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﭘﺎرﳌﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮزوق ﻋﻠﯽ
اﻟﻐﻨﯿﻢ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﯾﺖ ،دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
ﺷﻨﺘﻮب اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺎ ،ﻣﻨﺤﯿﺚ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﳌﺎن دو ﮐﺸﻮر،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﮐﻪ ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دارﯾﻢ و ﻣﺸﱰﮐﺎً ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ و ﮐﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ دارﯾﻢ و وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«.
رواﺑﻂ ﮐﻮﯾﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ،دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 2018ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﱰﮐﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ارزش ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿامﻧﮑﺎران ﺗﺮک در ﮐﻮﯾﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد
داﻟﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻼﻧﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ارزش  4.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
داﻟﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺪانﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
منابعalkhaleejonline.net، Daily Sabah، Turkpress.com :
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تامین امنیت جام
جهانی قطر
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تحکیم روابط اردن با ایاالت متحده
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث
قومندان وقت قومندانی مرکزی
ایاالت متحده ،جنرال َم ِکنزی ،در
جوالی  2021در تامپا فلوریدا از
عالیجناب ملک عبدا( ...دوم) ،شاه
اردن ،استقبال کرد.

ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا) ...دوم( ﺑﻦ آل ﺣﺴﯿﻦ
و ﭘﴪش ،ﺟﻨﺎب ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ،...در
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻼﻗﺎت منﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﻌﻄﺎف
سرباز /ROBERT VICENSاردو .ایاالت متحده
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اردن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در دﯾﺪار ﺟﻮﻻی  2021ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻮی اردن از ﻃﺮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻧﺮژی ،ﭘﺮوﮔﺮام
ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ منﮏزداﯾﯽ ،ﺣامﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
ﻧﻮﺳﺎزی ﻃﯿﺎره اف 16 -اردن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﻮری ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اردن ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺷﺎره منﻮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪن در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪا ...اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺷام ﻫﻤﻮاره آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدهاﯾﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اردن ﺣﺎﴐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
ﺷﺎه اردن در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻋﺎزم ﺗﺎﻣﭙﺎ ،ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻗﻮﻣﻨﺪان وﻗﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.
دﻓﱰ ﺟرنال َﻣ ِﮑﻨﺰی اﻋﻼن ﮐﺮد» :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ -از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزی -ﮔﻔﺘﮕﻮ منﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﻫﻤﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﮏﮐﻨﺰی اردن را »از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ« داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ،در ﺟﻮﻻی  ،2021اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﴍوع ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﯾﺪ 19 -ﺑﻪ اردن ،در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی،
منﻮد .رواﺑﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣامﯾﺖ ﻣﺸﱰک از »ﺷﯿﺮ در ﮐﻤﯿﻦ« ،ﮐﻼﻧﱰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﻣﯽﺷﻮد .منابعelaph.com ،Aljazeera.net ،The New York Times ،CENTCOM :
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»ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ  2022ﻗﻄﺮ« ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺎ »ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ورزﺷﯽ« ) (ICSSدر ﺟﻮﻻی  2021ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ،ﭘﻼنﮔﺬاری اﻣﻨﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
 2022اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ICSS ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ،ﺑﺎ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ« ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 ICSSزﻣﯿﻨﻪ ﻫامﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺮی را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﮑﺎن اﺷﱰاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﻮﺗﺒﺎل  2022ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﺰب ،رﺋﯿﺲ  ،ICSSاﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻫﺪف ICSS
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺪاد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﺑﺴﺘﻪ منﻮدن اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ  2022ﻗﻄﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺘﻨﺪردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ،ﺗﺨﺼﺺ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪ از ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ  2022ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﻗﻄﺮ ،ﮐﻪ ﮐﻼﻧﱰﯾﻦ دﺳﺘﺎورد آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
در ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ ) 2019ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ(
اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻠﺐﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﻓﱪوری  2021ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ) 2022ﻧﻮﻣﱪ(
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
 ICSSﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دوﺣﻪ،
ﻗﻄﺮ ،اﺳﺖ ﮐﻪ در  2010ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ و ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺖ و اﻣﻨﯿﺖ
روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻌﻠﯿﻢ
و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻓﯿﻔﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل را در دﺳﻤﱪ 2010
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻋﻄﺎ منﻮد .ﻗﻄﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷامل
اﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺤﺎری دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
منابع ،alkhaleejonline.net :ایندیپندنت ،گاردین

اﻗﺪام ﻣﴫ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﭙﺎث

ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ در ﻣﴫ ،ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﭘﯿﺴﮑﻮﭘﺎل
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ-ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﻻزﻫﺮ دﯾﺪار منﻮد.
اﻣﺎم اﮐﱪ داﮐﱰ اﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺷﯿﺦ اﻻزﻫﺮ ،از ﺣامﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻃﺮح
»ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﴫ« ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن
و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ رواداری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﴫ اﺳﺖ.
داﮐﱰ اﻟﻄﯿﺐ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﺴﮑﺮ ﻣﯿﺪان دﻓﺎع
از ادﯾﺎن و وﻃﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
اﺳﻘﻒ ﺳﺎﻣﯽ ﻓﻮزی ،اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﻗﻠﻤﺮو اﭘﯿﺴﮑﻮﭘﺎل/اﻧﮕﻠﯿﮑﺎن در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﯿﺤﯽ-اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻮل رﻓﯿﻊ اﯾﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﴫ و دﻧﯿﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دو
ﻣﺬﻫﺐ و اﻓﺸﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن از آﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﺘﺐ آﺳامﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﺎن ﺟﻬﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘامﻋﯽ را دﺳﺘامﯾﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﴫ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در »ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﴫ« ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺘامﻋﯽ-

زنان مسلمان مصر همراه با مسیحیان قبطی قاهره در مراسم دعای کریسمس
حضور یافتهاند .آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻫﺮه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  2011ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﯿﺦ اﻻزﻫﺮ و
ﭘﺎپ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ ﻗﺒﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻋﺎﳌﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻻزﻫﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﴫ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﺳﯽوﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر اﺳﻼﻣﯽ
در ﻣﺎرچ  ،2021ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﮐﱰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺟﻤﻌﻪ ،وزﯾﺮ ﺣﺞ و اوﻗﺎف ﻣﴫ ،ﺑﯿﺶ از  70داﻧﺸﻤﻨﺪ از  35ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ روﯾﺪاد دو-روزه اﺷﱰاک منﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﴫ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺳﺘﻮدﻧﺪ.
ﺑﻮﺟﺎر اﺳﭙﺎﻫﯿﻮ ،ﻣﻔﺘﯽ آﻟﺒﺎﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﴫ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ،از
ﮔﺴﱰش ﺻﻠﺢ و آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻧﻔﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺮوزه ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ،
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﮑرثﮔﺮاﯾﯽ ﴐورت ﻣﱪم دارﯾﻢ «.منبعAl Ahram :
67

سهیم ساختن دانش
یونیپاث مجلهای است که بصورت مجانی در اختیار آنان که با مسائل امنیتی
در شرق میانه و آسیای میانه و جنوبی سروکار دارند ،قرار داده میشود.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی ،نامه به مدیر

مسئول ،مقاالت حاوی نظریات،

عکﺲها ،و دیگر مسائل را به دفتر مدیریت

مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

بفرستید.

چگونگی مراتب ارسال

حقوق

• ترجیح داده میشود تا محتوای متن به لسان مادریتان

مﺆلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند .مع

• مقاالت نباید از مرز  1,500لﻐت بگذرد.
ً
لطفا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی
•

منظور جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ
نگه میداریم .ارسال مقاالت متﻀمن طبع و

• حجم دیجیتالی عکﺲ باید حداقل  1میگا بایت باشد.

شما با این شرایط موافقت مینمائید.

باشد .یونیپاث مسئول ترجمه مطالب میباشد.

تماس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید.

الوصف ،ما حق تعدیالت در مقاالت را به

نشر آن نمیباشد .با یاری رسانیدن به یونیپاث

برای اشتراک مجانی به آدرس زیر به ما ایمیل بزنیدCENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL :
به این آدرس نامه بنویسید:
Unipath
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.
MacDill AFB, FL 33621 USA

ً
لطفا اسم ،شﻐل ،القاب
رسمی و یا سمت،

آدرس پوستی و آدرس

ایمیلیتان را شامل سازید.

HTTPS://UNIPATH-MAGAZINE.COM/FA

