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پیام رهبر کلیدی

من منحیث قومندان قومندانی مرکزی ایاالت متحده از مارچ 2016 
تاکنون، این چانس را داشته ام که با رشکایامن در متام منطقه مالقات کنم 

تا درباره تشویشهای امنیتی متقابل گفتگو کنیم. من همچنان تحت تأثیر 

همکاری مؤثر و دوام دار در منطقه مرکزی قرار میگیرم.

زیادی  کننده  نگران  معضالت  با   CENTCOM مسئولیت  بخش 

و  القاعده  و  داعش  مثل  خشونتگرا  افراطگرای  گروپهای  است.  مواجه 

را  منطقه  این  باشندگان  تا  میگیرند  بهره  بیثباتی  از  همچنان  طالبان 

ائتالف  پشتیبانی  با  عراق  اردوی  گذشته،  سال  در  بیندازند.  به وحشت 

چندملیتی پیروزیهای چشمگیری علیه داعش به دست آورد و تروریستان 

را از چندین شهر کالن و منطقه در کشور بیرون کرد. در عین حال، بیثباتی 

در یمن، سوریه و افغانستان به توجه قوای چندملیتی رضورت دارد.

اما در مورد یک چیز یقین داریم: ما باید ذریعه همکاری با یکدیگر، 

با استفاده از ابزارهای کشنده و غیرکشنده دست به تخریب و نابودی 

این گروپهای افراطی بزنیم.

مجله یونیپاث جایگاهی مؤثر برای برقراری ارتباط با رشکای ما در منطقه جهت پیشربد این اهداف و دیگر 

اهداف مشرتک است. این نسخه خالصه ای از چهار موضوع را ارائه میدهد که یونیپاث در سال آینده باالی آنها 

مترکز خواهد منود: تحول برای مواجهه با تهدیدات تازه، امنیت منطقوی، ظرفیت سازی و حرکت به سوی صلح.

اولین موضوع یعنی تحول برای مواجهه با تهدیدات تازه، به رضورت کشورها به تحول تکتیکی برای مقابله 

با تهدیدات ذریعه به اشرتاک گذاری استخبارات، مسدود کردن جریان جنگجویان خارجی و اجرای کمپاین های 

رسانه ای و آنالین برای مقابله با آیدیالوژی تروریستی مربوط است.

امنیت منطقوی موضوع وسیعی است که عمدتاً به رضورت به تقویت همکاریها و مشارکتها مرتبط میشود. 

عملیات حفظ صلح، مترینات نظامی، امنیت دریایی، حفاظت از رسحدات و کمک به پناهجویان از جمله ابزارهای 

تقویت روابط منطقوی است.

راه  کردن  مسدود  برای  کیفی  و  کّمی  صورت  به  مسلح  قوای  تقویت  به  رضورت  مسئله  به  ظرفیت سازی 

بازیگران نامطلوب میپردازد. منونه های خوب آن عبارتند از مشارکتهایی که شورای همکاری خلیج و قوای دریایی 

به سیستمهای  از حمالت  برای جلوگیری  امنیتی سایربی  اقدامات  را تجسم بخشیده اند، و همچنین  آن  مشرتک 

کمپیوتری حیاتی.

آخرین موضوع یعنی حرکت به سمت صلح، باالی سناریوهای بعد از جنگ مترکز دارد که کشورها باید به 

ترویج مدارا، همکاری منطقوی، ثبات اقتصادی، مسلکی شدن اردو و حکومتداری خوب بپردازند.

امیدوارم مقاالت این نسخه خاص یونیپاث موجب درگرفنت بحث شده و الهام بخش بسیاری از شام برای ارائه 

دیدگاههایتان با ارائه مقاالت و مصاحبه هایی نتیجه بخش برای نسخه های بعدی مجله باشد. برای متاس با اعضای 

تیم یونیپاث میتوانید از ایمیل CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL استفاده کنید.

جوزف ووتل

جرنال، ایاالت متحده آمریکا

قومندان قومندانی مرکزی ایاالت متحده



از پنج روز مببگذاری انتحاری که ملت پاکستان را در شوک مواجه کرد - از جمله انفجاری که در مزار 

مزدحم یک صوفی مسلامن اتفاق افتاد و 86 تن از زائران را کشت - اردوی پاکستان انجام عملیاتی نظامی در متام کشور را 

برای از بین بردن تهدید تروریزم اعالم کرد.

این کمپاین جدید که در فربوری سال 2017 به راه افتاد با عنوان رد الفساد یا "از بین بردن فساد" نامگذاری شد، و 

نشاندهنده تغییر در سرتاتیژی قوای ضدتروریزم پاکستان است که به مدت یک دهه مساعی خود را بر منطقه قبایلی شامل 

غربی که دارای تنوع قومیتی است متمرکز کرده بودند. دولت در حال فرستادن قوای مسلح به ایالت پنجاب است - منطقه ای 

که طرز روز افزون منحیث منبع افراطگرایی و تهدید علیه ثبات پاکستان تلقی میشود.

امجد شعیب، برید جرنال تقاعدی اردو و تحلیلگر دفاعی گفت: "در پنجاب، بخصوص در جنوب پنجاب، بنیاد گرایان 

متعصبی وجود دارند که قبالً مورد هدف قرار نگرفته اند". "این بار نوبت آنها است و این کار به از بین بردن تروریزم نه تنها 

در پنجاب بلکه در دیگر نقاط کشور نیز کمک خواهد کرد."

تهدیدات 
جدید، 

سرتاتیژیهای 
جدید

6

کارکنان یونیپاثبعد

کشورهای رسارس منطقه خود را با معضالت 
در حال تحول تطابق میدهند
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یک عضو قوای مسلح 
عراق در مارچ 2017 در 

پیشروی به سمت داعش 
در غرب موصل اشتراک 

میکند. عساکر عراقی 
برای جلوگیری از تلفات 
غیرنظامیان در این شهر 
مزدحم کوشش کرده اند.

خربگزاری فرانس پرس

و  باجو،  جاوید  قمر  اردو  ارکان  جرنال  با  دیدار  از  پس 

کند.  اعزام  ایالت  این  به  را  اردو  کرد  موافقت  پنجاب،  ارشد  مقامات  همچنین 

مقامات گفتند که عملیات جدید با اعزام 2,000 کامندوی اردو به مدت چند ماه 

به پنجاب صورت خواهد گرفت. مقامات گفتند که بر خالف عملیات قبلی اردو 

تروریستان  یا کشنت  راندن  بیرون  برای  قوا  از  که عمدتاً  پاکستان  نقاط  دیگر  در 

این  است.  استخبارات  جمع آوری  شامل  بیشرت  عملیات  این  میشد،  استفاده 

افراطی است که در رسارس  مأموریتها همچنین شامل خلع سالح کردن گروپهای 

کشور پنهان شده اند.

امنیت سرحدی
تهدیدات در  با  برای مقابله  یافته  بهبود  اتخاذ سرتاتیژیهای جدید و  پاکستان در 

حال تحول، تنها نیست. عراق و همسایگانش، با توجه به موفقیت مداوم حمله به 

موصل، در حال آماده شدن برای جهانی هستند که در آن داعش بیشرتین رسزمین 

خود را از دست داده اما هنوز تهدیدی امنیتی محسوب میشود. با فرار رهربان و 

جنگجویان داعش، کشورهای اطراف باید امنیت خود را در رسحداتشان و در کمپ 

های پناهندگان افزایش دهند.

برید جرنال سامی کفاوین، رئیس امنیت رسحدی اردن در مصاحبه ای در جنوری 

2017 با آسوشیتد پرس، اعالم کرد که عامن طرز متداوم "قوای بیشرتی" را به منظور 

محافظت در برابر داعش به رسحدات اعزام میکند. در واقع، نزدیک به نیمی از 

پرسونل و منابع نظامی اردن در امتداد رسحدات عراق و سوریه مستقر شده اند.

و  شاملی  بخش  در  بخصوص  را  رسحدامتان  "ما  گفت:   CNN به  کفاوین 

از قوای برشی، تجهیزات و  استفاده  با  را  تقویت  این  "ما  تقویت کردیم".  رشقی 

و جنگ  امنیت  بین  باید  در صورت رضورت  داده ایم.  انجام  کل سیستم سالحها 

تعادل ایجاد کنیم".

قومندان های مستقر در رسحد شاملی تقریباً هر روز مساعی قاچاقچیان و 

نفوذگران برای رفنت به اردن را راپور میدهند. کفاوین گفت اما قوا برای حمالت 

تروریستی احتاملی آماده هستند، چون میدانند داعش سعی میکند قلمرو خود را 

فراتر از عراق و سوریه گسرتش دهد.

شکست دادن فرقه گرایی
در همین حال، قوای عراقی کم  کم توجه خود را به واقعیت بعد از داعش متوجه 

کرده اند. حتی بعد از اینکه داعش در موصل شکست بخورد، ارتقای هویت ملی 

عراق فراتر از فرقه گرایی و قبیله گرایی محدود که فضایی برای گسرتش آیدیالوژی 

افراطی ایجاد کرد، امری رضوری است. به این منظور، عساکر عراقی سخت کوشش 

کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که همه عراقیها در زمینه های سیاسی، اقتصادی و 

اجتامعی احساس عدم طردشدگی را نداشته باشند و از جان و اموال افراد ملکی 

حتی در میدان جنگ مزدحم موصل حفاظت منایند.

با  آنالین  مبارزه  به  مدنی،  سازمانهای  همکاری  با  ائتالف  و  عراقی  قوای 

افراطگرایی و مقابله با تبلیغات تروریستی میپردازند که طرفداران خود را تحت 

عنوان ایجاد "خالفت مجازی" به افراطگرایی دعوت 

شهروندان  برای  را  خطوطی  عراق  دولت  میکند. 

و  دهند  راپور  را  اداری  فساد  موارد  تا  کرد  ایجاد 

را در خصوص مسیرهای  بارها چپرتهایی  و  بارها 

امن خروج از شهر جهت شهروندان موصل باالی 

دولت
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این شهر ریخت. اداره رسانه ها و ارشاد اخالقی عراق که در سال 

2013 ایجاد شده است سایتهای رسانه های اجتامعی را در زمینه 

فعالیتهای داعش تحت نظر دارد، مکانهای تروریستان را ردیابی 

میکند و عدم صداقت موجود در نوشته های آنها در انرتنت را 

متخصصان  و  روانشناسان  از  استفاده  با  اداره  این  میکند.  افشا 

تبلیغات  ضدتروریزم، 

ــی  ــت ــرتن آنـــالیـــن ان

ارائه  با  را  تروریستان 

عکسهای  و  شواهد 

محکم بی اثر میسازد.

تأسیس  زمــان  از 

ــراق  ع اداره،  ــن  ایـ

پیرشفتهای  شــاهــد 

در  ــری  ــی ــگ ــم ــش چ

مقابله  بــرای  کوشش 

است.  بوده  داعش  با 

تحسین  جــرنال  برید 

الخفاجی  ابــراهــیــم 

ــا و  ــه ه ــان ــر رس ــدی م

گفت  اخالقی  ــاد  ارش

دارای ویب سایتهای رسمی و صفحات  در حال حارض  اداره  این 

میدهد  اجازه  آن  به  که  است  شده  تأیید  اجتامعی  رسانه های 

ما  به طرفداران  و  داعش جواب دهد  به دروغهای  "طرز عاجل 

معلومات رسانی کند".

سازمانهای  میان  همکاری  تقویت  باعث  بخش  این  تشکیل 

عراقی در ایجاد یک روایت ملی منسجم شده است. شهروندان 

رسانه های  در  را  اداره  این  افزونی  روز  طور  به  جواب  در  نیز 

اجتامعی دنبال میکنند و طرز داوطلب معلوماتی ارائه میدهند 

تا دروغهای داعش را افشا کنند.

مبارزه در سینا
اردوی مرص نیز رضورت به مبارزه با حضور افراطگرایان دهشت 

افکن در شبه جزیره سینا را تشخیص داده است. والیات سینا، یک 

وابسته محلی داعش، موج ترور و افراطگرایی را به راه انداخته 

است. به نظر میرسد این گروپ به تازگی اهداف خود را گسرتش 

داده و عالوه بر اعضای قوای امنیتی، مسیحیان ملکی را نیز مورد 

هدف قرار میدهد. این کشتارها به دالیل مذهبی مذهبی موجب 

شد بسیاری از مسیحیان مرصی فرار کنند.

را  باال  این جنگ دست  در  تا  کند  می  اردوی مرص کوشش 

داشته باشد. در فربوری 2017، قوای مسلح مرص کنرتول کوهی 

گرفته  پناه  آن  در  افراطگرایان  که  سینا  جزیره  شبه  مرکز  در  را 

با حمله  قوای مرصی   ،2017 مارچ  در  گرفتند.  به دست  بودند، 

رهربان  از  یکی  بعد  ماه  یک  و  کشته  را  افراطگرایان  هوایی 

این گروپ را کشتند.

سرمایه گذاری باالی قوای خاص
داعش با حمله به یک شفاخانه نظامی در کابل در مارچ 2017، 

تحلیلگران  داد.  نشان  را  افغانستان  در  سرتاتیژی خود  در  تغییر 

میگویند قبالً این گروپ عادت داشت اجتامعات عمومی وسیع 

را هدف بگیرد - مانند اعرتاض گروپ اقلیت شیعه هزاره در سال 

2016 - اما این حمله به شفاخانه نشان از رویکرد جدیدی بود که 

به پالن گذاری بیشرت، استخبارات قوی و کشف به منظور انجام 

مؤثر رضورت دارد.

بخشی از این تغییر تکتیک ممکن است به دلیل مساعی مؤثر 

افغانستان و ناتو برای کاهش تعداد افراد داعش در افغانستان به 

کمرت از 1,000 نفر و کنرتول قلمرو آنها از بیش از 10 ولسوالی به 

کمرت از پنج ولسوالی باشد. با این حال حمالت کابل نشان میدهد که 

داعش ممکن است خود را با تعداد نفرات کمرت تطبیق داده باشد.

گفت:  بین املللی  همکاری  مرکز  مدیر  معین  روبین،  بارنت 

"آنها به تهکوی رفته اند".

افغانستان در واکنش به تهدید در حال تغییر، در مارچ سال 

نخبه اش  خاص  قوای  کردن  برابر  دو  برای  را  خود  قصد   2017

نسبت به میزان فعلی 17,000 نفر اعالم کرد. در اوایل سال 2017، 

قوای خاص - که تنها بخش کوچکی از قوای مسلح 300,000 نفری 

هستند - نزدیک به 70 فیصد عملیات تهاجمی اردو را در رسارس 

کشور انجام دادند.

که  گفت  ناتو  ائتالف  قوای  سخنگوی  سلوین،  بیل  کاپینت 

بیشرت و همچنین  تعلیم کامندوهای  و  استخدام  در حال حارض 

جزوتامهای حامیوی قوای خاص جهت کمکهای اولیه، استخبارات، 

لوجیستیک و ارتباطات در حال انجام است.

خاص  عملیات  تعلیمی  پایگاه  در  مترینات  طول  در  عساکر 

اردوی ملی افغانستان، مستقر در خارج از کابل، اطمینان داشتند 

که میتوانند امور محوله را خوبی اجرا کنند.

فواد کامل، یکی از قومندانان قوای خاص، گفت: "عملیات ما 

افزایش یافته است، اما ما کوشش هایامن را ادامه خواهیم داد." 

"هیچ وقفه ای وجود نداشته است."  

تبلیغات  ضدتروریزم، 

ــی  ــت ــرتن آنـــالیـــن ان

ارائه  با  را  تروریستان 

عکسهای  و  شواهد 

محکم بی اثر میسازد.

ــراق  ع اداره،  ــن  ایـ

پیرشفتهای  شــاهــد 

در  ــری  ــی ــگ ــم ــش چ

مقابله  بــرای  کوشش 

است.  بوده  داعش  با 

تحسین  جــرنال  برید 

الخفاجی  ابــراهــیــم 

ــا و  ــه ه ــان ــر رس ــدی م

مقاالت یا مفکوره های خود مربوط به موضوع 

"تحول برای مواجهه با تهدیدات جدید" را ارائه 

کنند. آنها را به این آدرس بفرستید:

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

از خوانندگان دعوت میشود

منابع: IHS جین 360، واشنگتون پست، هالل، تریبیون، فاکس 

نیوز، CNN، ویرد، News24.com، VOA نیوز، رویرتز

پناهندگان سوری در یک کمپ 
موقت بین سوریه و اردن در 
مارچ 2017 به کلینیک طبی 
مراجعه میکنند. اردن قوای 
بیشتری را برای حفاظت از 

سرحدات خود علیه داعش 
مستقر کرده است. 

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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حسن خان، هالل

رد الفساد:
مرحله نهایی

حفظ اعتامد شهروندان برای شکست دادن 
تروریستان در پاکستان حیاتی است

موج جدید تروریزم، بخصوص حمالت تروریستی مرگبار در الهور و سیهون رشیف، 

ستیزه جویان،  علیه  کشور  سطح  در  امنیتی  عملیات  اجرای  به  مجبور  را  دولت 

مساعدت کنندگان و پناهگاههای آنها کرده است.

میشود  نامیده  فساد"  بردن  بین  "از  یا  الفساد  رد  که  درازمدت  کمپاین  این 

مترکز اصلی خود را باالی مراکز شهری قرار میدهد در حالی که عملیاتهای نظامی 

شدیدتر قبلی باالی مناطق حاشیه ای مانند مناطق قبیله ای و مناطق مجاور خیرب 

پشتون خواه متمرکز بود.

ظاهراً این کمپاین در واکنش به موج جدیدی از تروریزم راه اندازی شده است؛ 

با این حال، منابع آگاه معتقدند که این کمپاین بخشی از یک سرتاتیژی نظامی 

کالن است که تهیه و پیگیری آن سالهای دوام دار ادامه داشته است. وقتی این 

افکنان در جامعه گسرتده بود. آنها در  از دهشت  سرتاتیژی شکل گرفت، هراس 

امنیتی، سازمانهای  قوای  و  به دست میگرفتند  را  مناطق، کنرتول ساحات  بعضی 

مجری قانون و تأسیسات دولتی را هدف قرار میدادند.

از دهشت  ابتدا فضای فزیکی  تصمیم گرفته شد کار به تدریج رشوع شود، 

خانه  در  آنها  مساعدت کنندگان  و  افکنان  دهشت  سپس  شود،  گرفته  افکنان 

زیرزمینیشان، بخصوص در مراکز شهری پنجاب هدف قرار داده شوند.

بدون تردید رد الفساد بنا به ماهیت خود آسان نخواهد بود. البته دشوارتر 

و پیچیده تر نیز خواهد شد؛ چون جنگ علیه دهشت افکنان را به رسک های مرکز 

تجمع انتقال می دهد.

بلکه  نیست،  متمرکز  منطقه خاص  یک  باالی  مذکور  عملیات  این،  بر  عالوه 

را  سطح  رصفاً  منیتوانند  قانون  مجری  سازمانهای  میدهد.  پوشش  را  کشور  کل 

پاکسازی کنند؛ آنها باید به عمق وارد شوند تا خانه های زیرزمینی این گروپها را 

نیز پاکسازی منایند.

در جریان حمالت نظامی قبلی، جنگ به مناطق جغرافیایی خاصی محدود 

میکرد.  فراهم  را  تروریستان  کردن  منزوی  و  ملکی  افراد  تخلیه  امکان  که  میشد 

این کار به پرسونل امنیتی آزادی بیشرتی برای استفاده از سالحهای ثقیله از جمله 

توپخانه، ماشین دار هلی کاپرت یا طیارات جت را میداد. در رد الفساد، عدم توانایی 

در جداسازی تروریستان از نفوس مانع استفاده از سالحهای ثقیله میشود. مقامات 

باید رویکردی را روی دست بگیرند که بیشرت مبتنی بر استخبارات باشد و با استفاده 

از استخبارات عملی قبل از جداسازی اهداف از بین مردم آنها را کشف کنند.

این "مرحله نهایی" علیه دشمن از زمان آغاز خود در فربوری 2017، نسبت 

متفاوتی  از رسعت  میشد،  انجام  متعارف  نظامی  قالب  در  که  قبلی  عملیات  به 

برخوردار بوده است. این کمپاین مبتنی بر استخبارات در رسارس کشور پیامی را 

از  برای جلوگیری  منیتوانند  دیگر  آنها  میدهد:  آن  و مساعدت کنندگان  به دشمن 

دستگیر شدن از یک منطقه به منطقه دیگر فرار کنند.

این عملیات عالوه بر قوای مسلح پاکستان از پولیس و دیگر سازمانهای مجری 

ایجاد کرده است  را  این تصور  نیز بهره میگیرد. متأسفانه، دخالت پولیس  قانون 

که این کمپاین افراد دارای قدمت خاص قومی یا منطقوی را هدف قرار میدهد. 

هرچند اجباری در کار نبوده است، اما این تصور میتواند عملیات را با دشواری 

مواجه کند و مورد سوءاستفاده دشمنان پاکستان قرار گیرد. رهربی اردوی پاکستان 

برای جلوگیری از این عواقب، باید طرز عاجل به این تشویشها جواب بدهد.

پیشبینی  را  نتیجه محور  الفساد یک مترین نظامی  پالیسی سازان عملیات رد 

میکنند که از ویژگی غفلت بهره برداری میکند. هدف این است که حمالت طرز 

تصادفی صورت نگیرد یا افراد تنها بر بنیاد سوءظن یا قومیت دستگیر نشوند. در 

گذشته، مناطق مورد هدف محله های فقیرنشین و مناطقی بودند که مردم غریب 

در آنجا زندگی میکردند. انجام این کار ذریعه پولیس بعضی اوقات فقط برای تهیه 

راپور مفید است.

اما تروریستان دزدانی عادی یا مجرمانی در جاده نیستند که بتوان آنها ترساند 

یا با عملیات محدود دستگیر کرد. این اقدامات هرچی زودتر مجدداً سازماندهی 

شوند، بهرت است. در غیر این صورت، ممکن است کمپاین در دستیابی به نتایج 

مورد نظر خود موفق نشود. متام مساعی باید انجام شود تا آن را به رضبه ای قاطع 

برای دشمن تبدیل کند.

با توجه به این واقعیت که "میدان جنگ" در عمق مراکز جمعیتی قرار گرفته 

است، رد الفساد کوششی پیچیده است. این کار امتحانی هم برای رهربی سیاسی 

و هم نظامی است - شکست مفهومی ندارد.

پیام قوی به دشمنان، رضور است  تأثیر ملی مورد نظر و ارسال  ایجاد  برای 

هامهنگ  هم  با  قانون  مجری  سازمانهای  متام  و  مدنی  جامعه  سیاسی،  رهربی 

باشند. متام شاخه های دستگاه امنیتی، از جمله اردو، قوای هوایی، قوای دریایی و 

کامندوها باید دخالت داده شوند و سازمانهای مجری قانون نیز باید ذریعه ارائه 

استخبارات عملی کمک دریافت کنند.

شد،  برداشته  میان  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  تروریستی  تهدیدات  که  وقتی 

مرحله بعدی باید هدف قرار دادن سازمانهای فرقوی و دیگر افراطگرایان باشد. 

در  اما  نکنند،  ایجاد  مستقیم  یا  عاجل  تهدیداتی  است  ممکن  سازمانهایی  چنین 

عین زمان باعث افراطی شدن جامعه و بدنامی کشور میشوند. اکرثیت دهشت 

گروپهای  عضو  قبالً  میپیوندند،  جهادی  یا  تروریستی  سازمانهای  به  که  افکنانی 

فرقوی بوده اند. 

گذشته  ضدتروریستی  عملیات  برخالف  چون  بود  خواهد  دشوار  الفساد  رد 

مناسب  استخبارات  از  استفاده  با  عساکر  میشد،  استفاده  ثقیله  سالحهای  از  که 

عملیات  این  موفقیت  منظور  به  میکنند.  جستجو  جمعیت  بین  در  را  مظنونان 

استخباراتی، قوای مسلح باید قلب و ذهن مردم را تسخیر کنند. عدم انجام چنین 

کاری باعث میشود دستاوردهای حمالت نظامی قبلی از بین رفته و این کار به 

نفع دشمن متام میشود.

اردو به اعتبار خود اقدامات شدیدی را علیه دهشت افکنان انجام داده و رد 

الفساد میتواند نقطه اوج آن باشد - امتحانی برای رهربی نظامی جدید کشور.

از بین متام عملیاتهای نظامی، عملیات راه راست که در می 2009 در سوات 

انجام شد، دشوارترین آنها بود. دهشت افکنان بعد از توافق صلح با دولت خیرب 

دوره  جریان  در  بودند.  گرفته  اختیار  در  را  سوات  فزیکی  کنرتول  خواه،  پشتون 

ربعوار، سوات پاکسازی شد و به سازمانهای ملکی سپرده شد و میلیونها بیجا شده 

به خانه برگشتند.

اردو با رشوع جنگ رضب عضب در دره های جنگلی شوال و تیره در وزیرستان 

شاملی و به کمک نهادهای خیرب، اعتبار بیشرتی برای خود فراهم کرد. این عملیات 

مراکز قومندانی و کنرتول سازمانهای دهشت افکنان افراطی را نابود کرد.

با ورود جنگ علیه دهشت افکنان به مراکز شهری، مردم از قومندان جدید 

اردوی پاکستان، جرنال قمر جاوید باجو که اگرچه به تازگی مقرر شده اما تجربیات 

عمیقی دارد، انتظارات زیادی دارند.
این مقاله برای اولین بار در مارچ 2017 منترش شد. هالل مجله رسمی قوای مسلح پاکستان است.
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که جامعه بین املللی خواستار اقدام کشتیها 

و  عرب  دریای  در  قاچاق  و  دریایی  دزدی  دادن  برای شکست  ملوانان  و 

خلیج گردید، امارات متحده عربی به این درخواست جواب داد. هنگامی 

که شورای همکاری خلیج )GCC( قوای خود را برای تثبیت یمن اعزام کرد، 

امارات متحده عربی با قدرت ظاهر شد. وقتی مأموریتهای حفظ صلح در 

سومالیا، بوسنیا و لبنان برقرار شد، امارات، پرسونل خود را در کنار صدها 

میلیون دالر برای کمک به پناهندگان و دیگر قربانیان جنگ روانه کرد.

محمد احمد آل بوواردی، وزیر امارات متحده عربی در امور دفاعی، 

گفت: "قوای مسلح امارات متحده عربی در مقابل با منابع اصلی تهدیدات 

قوای  "مشارکت  دارند.  اشرتاک  فعاالنه  بین املللی  و  منطقوی  امنیت  علیه 

از کشور، در خلیج، جهان عرب و در رسارس  مسلح در مأموریتهای خارج 

جهان، به تقویت نقش امارات متحده عربی در سطح منطقه و جهان کمک 

کرده است و این کشور اکنون منحیث بازیگری در بخش ترویج صلح و ثبات 

امارات  اینها تصویر متمدنانه  نیست که همه  تلقی میشود. شکی  جهانی 

متحده عربی را در جامعه بین املللی تقویت کرده است".

ساخته  روشن  عربی  متحده  امارات  چندجانبه  تجارب  که  هامنطور 

ائتالف و تقسیم وظیفه حفظ امنیت،  ایجاد  است، امنیت منطقوی بدون 

امکانپذیر نیست. از آنجا که تهدیداتی مانند تروریزم و دزدی دریایی امور 

بین املللی هستند، جواب جمعی نیز باید بین املللی باشد. مترینات نظامی، 

مترینات  رسحدات،  از  حفاظت  دریایی،  مأموریتهای  صلح،  حفظ  عملیات 

این پالن های تقویت  نظامی و کمکهای برشدوستانه: هیچ ملتی منیتواند 

ثبات را به تنهایی انجام دهد.

حفظ صلح
امارات متحده عربی نقش مهمی در کمک به ایجاد ثبات در افغانستان بعد 

از چند دهه جنگ داخلی ایفا کرده است. این کشور نه تنها شفاخانه ها و 

کارکنان یونیپاث

امنیت منطقوی و بین املللی به 

مشارکت و همکاری بستگی دارد

مکاتبی را ساخته است، بلکه وقتی سفیرش در جنوری 2017 ذریعه تروریستان 

افغانستان کشته شد قیمت نهایی را نیز پرداخت کرد. اردن نیز نه تنها  در 

قوای محاربوی، بلکه مال امامان نظامی و قوای زن را منحیث هامهنگ کننده 

برای قریه جات جهت گسرتش پیام مدارای مذهبی تأمین کرده است.

در سال 2015 بعد از آنکه شورشیان حوثی همراه با علی عبدالله صالح، 

جمهور  رئیس  کردند،  اشغال  را  یمن  پایتخت  زور  به  پیشین  جمهور  رئیس 

با  همراه  شد  مجبور  و  منود  کمک  درخواست  هادی  منصور  ربه  عبد  یمن، 

دولت مرشوع از کشور فرار کند. در جواب، عربستان سعودی ائتالفی از 10

کشور عضو را تشکیل داد. دستاورد مهم در آپریل 2016 حاصل شد، وقتی که 

دولت و ائتالف یمن موفقانه القاعده را در شبه جزیره عربستان از شهر مکال 

در والیت حرضموت بیرون کردند. این کار باعث شد این گروپ تروریستی 

از منبع قابل توجهی از عواید خود محروم شود. مساعی برای از بین بردن 

پناهگاههای امن تروریستی در یمن ادامه دارد.

آفریقا، همچنان  در  عمدتاً  متحد،  ملل  سازمان  مأموریتهای حفظ صلح 

قطر،  اردن،  قزاقستان،  مرص،  پولیس  افرسان  و  نظامی  مشاوران  عساکر،  از 

اردن،  و  پاکستان  مانند  کشورهایی  مورد  در  میگیرد.  بهره  یمن  و  پاکستان 

از  بیش  پاکستان در 50 سال گذشته  این تعهدات سابقه طوالنی دارد. مثالً 

100,000 قوا اعزام کرده است و در اوایل سال 2017 بیش از 7,100 عسکر آن 

کشور مرصوف به خدمت بوده است.

هنگامی

ائتالف
اختالف علیه

که جامعه بین املللی خواستار اقدام کشتیها 

و  عرب  دریای  در  قاچاق  و  دریایی  دزدی  دادن  برای شکست  ملوانان  و 

خلیج گردید، امارات متحده عربی به این درخواست جواب داد. هنگامی 

( قوای خود را برای تثبیت یمن اعزام کرد، 

امارات متحده عربی با قدرت ظاهر شد. وقتی مأموریتهای حفظ صلح در 

سومالیا، بوسنیا و لبنان برقرار شد، امارات، پرسونل خود را در کنار صدها 

میلیون دالر برای کمک به پناهندگان و دیگر قربانیان جنگ روانه کرد.

محمد احمد آل بوواردی، وزیر امارات متحده عربی در امور دفاعی، 

گفت: "قوای مسلح امارات متحده عربی در مقابل با منابع اصلی تهدیدات 

قوای  "مشارکت  دارند.  اشرتاک  فعاالنه  بین املللی  و  منطقوی  امنیت  علیه 

از کشور، در خلیج، جهان عرب و در رسارس  مسلح در مأموریتهای خارج 

جهان، به تقویت نقش امارات متحده عربی در سطح منطقه و جهان کمک 

کرده است و این کشور اکنون منحیث بازیگری در بخش ترویج صلح و ثبات 

امارات  اینها تصویر متمدنانه  نیست که همه  تلقی میشود. شکی  جهانی 

متحده عربی را در جامعه بین املللی تقویت کرده است".

ساخته  روشن  عربی  متحده  امارات  چندجانبه  تجارب  که  هامنطور 

ائتالف و تقسیم وظیفه حفظ امنیت،  ایجاد  است، امنیت منطقوی بدون 

امکانپذیر نیست. از آنجا که تهدیداتی مانند تروریزم و دزدی دریایی امور 

بین املللی هستند، جواب جمعی نیز باید بین املللی باشد. مترینات نظامی، 

مترینات  رسحدات،  از  حفاظت  دریایی،  مأموریتهای  صلح،  حفظ  عملیات 

این پالن های تقویت  نظامی و کمکهای برشدوستانه: هیچ ملتی منیتواند 

امنیت منطقوی و بین املللی به 

مشارکت و همکاری بستگی دارد

2017مکاتبی را ساخته است، بلکه وقتی سفیرش در جنوری 2017مکاتبی را ساخته است، بلکه وقتی سفیرش در جنوری 2017 ذریعه تروریستان 

افغانستان کشته شد قیمت نهایی را نیز پرداخت کرد. اردن نیز نه تنها  در 

قوای محاربوی، بلکه مال امامان نظامی و قوای زن را منحیث هامهنگ کننده 

برای قریه جات جهت گسرتش پیام مدارای مذهبی تأمین کرده است.

در سال 2015 بعد از آنکه شورشیان حوثی همراه با علی عبدالله صالح، 

جمهور  رئیس  کردند،  اشغال  را  یمن  پایتخت  زور  به  پیشین  جمهور  رئیس 

با  همراه  شد  مجبور  و  منود  کمک  درخواست  هادی  منصور  ربه  عبد  یمن، 

دولت مرشوع از کشور فرار کند. در جواب، عربستان سعودی ائتالفی از 10

کشور عضو را تشکیل داد. دستاورد مهم در آپریل 2016 حاصل شد، وقتی که 

دولت و ائتالف یمن موفقانه القاعده را در شبه جزیره عربستان از شهر مکال 

در والیت حرضموت بیرون کردند. این کار باعث شد این گروپ تروریستی 

از منبع قابل توجهی از عواید خود محروم شود. مساعی برای از بین بردن 

پناهگاههای امن تروریستی در یمن ادامه دارد.

آفریقا، همچنان  در  عمدتاً  متحد،  ملل  سازمان  مأموریتهای حفظ صلح 

ائتالف
اختالف
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طیاره های امارات متحده عربی در 
نمایشگاه هوایی ابوظبی در مارچ 

2017 به نمایش میپردازند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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ایاالت  و  عربی  متحده  امــارات  ترکمنستان،  سعودی،  عربستان  قطر،  کویت، 

متحده را شامل میشد.

تمرینات نظامی
یک مجموعه از مترینات نظامی دیگر در بهار و تابستان 2017 بر اهمیت حیاتی 

منود.  تأکید  رشیک  قوای  میان  در  فعالیت  شیوه های  بهرتین  گذاشنت  اشرتاک  به 

در ماه آپریل، کویت مترینات چندجانبه اراده عقاب را با مترکز باالی تهدیدهای 

غیرمتعارف مانند حمالت تروریستی موفقانه برگزار کرد. چند هفته بعد، بحرین 

باالی ممنوعیتهای دریایی،  با مترکز  بین املللی  میزبان مترین نظامی قوای دریایی 

ماین پاکی و مقابله با قاچاق در منطقه خلیج و فراتر از آن بود.

در می 2017، اردن یک بار دیگر میزبان مترین شیر در کمین بود. این کشور 

هوایی،  تعلیم  تا  کرد  دعوت  رشیک  ملتهای  قوای  از  بار،  هفتمین  برای  شاهی 

دریایی و زمینی را در رستارس کشور، از صحرای شاملی تا خلیج عقبه انجام دهند.

همه چیز رصفاً باالی آمادگی نظامی متمرکز نیست. کنفرانس ارتباطات منطقه 

مرکزی در واشنگتون، دی سی، در آپریل 2017، رهربان 10 کشور را دور هم جمع 

کرد تا در مورد خطر جدی جنایت در فضای مجازی به گفتگو بپردازند. هک کردن 

کمپیوتر، نه تنها ارتباطات نظامی بلکه همچنین بخشهای حیاتی ملکی مانند تولید 

نفت، تولید برق، تصفیه آب، تولید و بانکداری را با خطرمواجه میکند.

همکاری منطقوی، که یک مترین ساالنه است در جوالی 2017 در تاجکستان 

برگزار شد، باالی کشورهای آسیای مرکزی متمرکز بود و راههایی را برای مقابله با 

بالیای طبیعی و حمالت تروریستی مورد بررسی قرار داد. حامیت مالی برگزاری آن 

از سال 2001 ذریعه قومندانی مرکزی ایاالت متحده و طرز ساالنه صورت میگیرد.

امنیت سرحدی
دفاع از رسحدات بنا به ماهیت خود امری دوطرفه است و هیچ کشوری منیتواند 

آن را به تنهایی انجام دهد. به دلیل نبود امنیت مؤثر در رسحد جنوبی سوریه، 

اردن گامهای فوق العاده ای برای دفاع از خود در برابر داعش و طرفدارانش برداشته 

نیروی دریایی
قوای خاص مشرتک دریایی که در بحرین مستقر است، ائتالفی از حدود دوجین 

کشور است که کشتیها و ملوانان را برای گزمه در دریای عرب، دریای رسخ، تنگه 

"قوای  به  موسوم  نیروی خاص  میدهد. سه  قرار  اختیار  در  و خلیج  املندب  باب 

خاص ترکیبی" )CTF( به منرب 150، 151 و 152 عملیات نظارتی را انجام میدهند 

که به رسکوب دزدان دریایی سومالیا کمک کرده اند. در سال 2011، دزدان دریایی 

سومالیا 151 کشتی را دزدی کردند، اما تا سال 2016 ائتالف دریایی بین املللی چنین 

عملیاتهایی را به صفر کاهش داد.

با وجود این، قومندان های قوای دریایی اعالم پیروزی نهایی در میدان جنگ 

را دشوار میدانند چرا که رفتارشان مثل دریاهای آزاد غیرقابل پیشبینی است. در 

نفتکش خارجی  به یک  بعد دو سال غیبت  آپریل 2017، دزدان دریایی سومالیا 

حمله کردند و کشتی و خدمه آن را برای باجگیری به گروگان گرفتند. این اولین 

حمله از این دست بعد از گذشت دو سال بود، اما یادآور شد که ائتالف منیتواند 

از حفاظت دست بکشد.

قوای دریایی و قوای دفاعی ساحلی یمن به کندی در حال بازسازی ناوگان و 

پایگاههای خود هستند تا بتوانند دولت را توامنند کنند در آبهای منطقه با حدود 

2,000 کیلومرت ساحل گزمه کنند. ادمیرال متقاعد یمن عبدالله سامل علی عبدالله 

این  دریایی  قوای  که  یادآور شد  یونیپاث  در  2017 خود  سال  مقاله  در  النخایی 

کشور آماده همکاری است و به حامیت تخنیکی و کمک مالی از سوی متحدان و 

رشکای خود رضورت دارد.

از  بتواند  که  کنیم  آماده  چنان  را  دریایی  قوای  "امیدواریم  گفت:  ادمیرال 

آبهای رسزمینی ما دفاع کند و از ذخایر غنی ماهی در برابر ماهیگیری غیرقانونی 

محافظت مناید". "ما آرمانهای بزرگی برای ایجاد قوای دریایی ملی وفادار به خدا 

و کشور در رس داریم".

 2017 فربوری  در  پاکستان  است،  مهم  بسیار  دریایی  عملیات  که  آنجا  از 

درخواست تعلیم چندملیتی گسرتدهای را برای مترین نظامی امان 17 در دریای 

مرص،  بحرین،  کشورهای  و  بود  آن  دوره  پنجمین  مترین  این  داد.  ارائه  عرب 

یک عسکر اردنی در نزدیکی کمپ 
پناهندگان الرقان به یک کودک 
سوری کمک میکند تا باالی یک 

کماز اردوی اردن شود.

رویرتز
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است. تقریباً نیمی از قوای مسلح اردن به کنرتول رسحدی اختصاص یافته و سیستم 

سنسورهای برقی در رسحد سوریه به کاهش قاچاق و نفوذ مهاجامن کمک کرده 

است. این کشور شاهی همچنین سیستم منظمی را برای رسیدگی به جریانهای بیجا 

شدگان که از سوریه فرار کرده اند تا در اردن به امنیت برسند، ایجاد کرده است.

آن  منوده اند  درک  را  مرزی  امنیت  به  رضورت  نیز  مرکزی  آسیای  کشورهای 

نفع  به  جمعیت  کم  بیابانی  و  کوهستانی  زمینهای  آن  در  که  منطقه ای  در  هم 

قاچاقچیان سالح و مواد مخدر است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا به منظور 

جلوگیری از جریان کوکنار، اسلحه و عبور جنایتکاران که ذریعه طالبان و داعش 

موجب بیثباتی در افغانستان شده، تعالیمی را برای پهره داران رسحدی پیشنهاد 

دالری گذرگاه رسحدی  ارتقای 2.8 میلیون  ازبکستان  کرده است. در سال 2016، 

لیاوب را به خامته رساند.

پاکستان چندین عملیات انجام داده تا آرامش را در نواحی شامل غربی خود 

برقرار سازد، منطقه ای که محل آغاز حمالت تروریستی در پاکستان و افغانستان 

بوده است. معروفرتین آنها عملیات رضب عضب بود که بعد از آن صورت گرفت 

که حمالت تروریستی به شهروندان بیگناه اعرتاض عمومی را برانگیخت.

عدم فرقه گرایی
محیط بعد از جنگ به توجهی رضورت دارد که سطح قوای نظامی را فراتر بربد. 

تروریستی  روایتهای  که  مناقشاتی  منابع  باید  حقیقی،  ثبات  ایجاد  برای  ملتها 

دروغین را تغذیه میکنند، کشف و محو کنند.

تقویت هویت ملی که از وفاداری به فرقه و قبیله فراتر برود هدف بسیاری 

دارای  که  لبنان  است.  مرکزی  آسیای  و  آسیا  جنوب  و  میانه  رشق  کشورهای  از 

برای  شده  دیزاین  سیاسی  سیستم  ذریعه  است  توانسته  است  مذهبی  تنوع 

یعنی  از بخش عمده درگیریهای در همسایگی خود  فرقوی  تنشهای  خنثی سازی 

سوریه دوری کند.

اردن نیز توانسته است ملتی از گروپهای مختلف قومی و مذهبی را به لحاظ 

وفاداری آنها به پادشاهی خاندان هاشمی موفقانه با هم متحد سازد. عبدالله دوم 

بن الحسین، پادشاه اردن ذریعه پیام عامن که آن را در رسارس جهان تبلیغ کرده 

توانسته است به رهربی جهانی در زمینه تأکید بر ناسازگاری اسالم با افراطگرایی 

خشونتگرا تبدیل شود.

در مورد کشورهای دیگر، اجتناب از فرقه گرایی با معضل کالنرتی همراه بوده 

است. با از بین رفنت داعش در عراق - که شکافهای فرقوی را برای اهداف دهشت 

افکنانه خود تحریک و از آنها استفاده كرد - بغداد کار در زمینه بازسازی حس ملت 

واحد را برای کل نفوس آغاز کرده است.

پروگرام  ابوظبی  در  مستقر  هدایت  تروریزم  ضد  مرکز  خلیج،  کشورهای  در 

وزارت   و  فیسبوک  کمک  به  را  جامعه"  نفع  به  "ذهنهای خالق  خصوصی-دولتی 

آنالین  محتوای  ذریعه  تروریستی  تبلیغات  با  مبارزه  برای  متحده  ایاالت  خارجه 

سازنده و نظرهای معترب در رشق میانه اجرا کرده است. مرکز صواب نیز که در 

امارات متحده عربی مستقر است، کار مشابهی را انجام میدهد تا تفاوتهایی که 

افراطگرایان از آن برای تحریک کردن طرفداران خود استفاده میربند را از بین بربد.

کمکهای بشردوستانه
سوریه و تا حدی کمرت یمن، دریافت کنندگان اصلی کمکهای بین املللی بوده اند. در 

آپریل 2017، در کانفرانس بروکسل در بخش حامیت از آینده سوریه و منطقه، 

ملتها قول دادند مبلغ 6 ملیارد دالر را برای بیش از 20 میلیون نفر مترضر شده 

در جنگ رشق میانه در سال 2017 و 3.7 ملیارد دالر دیگر را نیز در سال 2018

رصف کنند. کانفرانس بروکسل با حضور نخست وزیر لبنان و اردن و وزرای خارجه 

کویت و قطر برگزار شد.

فدریکا موگرینی، مناینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، گفت: "بازسازی 

بوده  زیادی  بسیار  "دفعات  دارد".  بین املللی رضورت  به مساعی گسرتده  سوریه 

است که برای صلح آماده نبوده ایم. ما باید برای آن روز آماده شویم، حتی اگر 

امروز [این مسئله] خیلی دور از دسرتس به نظر برسد".

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج میلیونها دالر جهت حامیت از پناهندگان 

در لبنان و اردن، دو کشور همسایه سوریه که در معرض بحران پناهندگان قرار 

با  که  است  رضوریاتی  جمله  از  مکتب  لوازم  و  دوا  غذا،  منوده اند.  ارائه  دارند، 

استفاده از این کمکهای سخاومتندانه خارجی فراهم شده است.

در اوایل سال 2017، حدوداً نیم میلیون یمنی در داخل کشور بیجا شده اند. 

کمکهای منطقوی، از جمله صلیب رسخ امارات و مرکز سلطان سلامن سعودی در 

اطفال و  برای  مانند واکسیناسیون  منابع و خدمات حیاتی،  ارائه  با  زمانه دشوار 

پروگرام های جلوگیری از سوءتغذی به جمعیت یمن کمک کرده اند.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات 

و  منیدهد"  ارائه  مرشوط  کمکهایی  عربی  متحده  "امارات  گفت:  عربی،  متحده 

همچنین کمک را "به خاطر منافع متقابل در اختیار قرار منیدهد". "بلکه این کار 

را تنها برای خیر و ثبات همه مردم انجام میدهد".  

منابع: گلف نیوز، مجله نیشن شیلد، سازمان ملل متحد

در فبروری 2017 کماندوهای دریایی پاکستان، در جریان تمرینات 
قوای چندملیتی امان 17، در کراچی، پاکستان تمرین میکنند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

مقاالت یا مفکوره های خود مربوط به موضوع "امنیت 

منطقوی" را ارائه کنند. آنها را به این آدرس بفرستید:

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

از خوانندگان دعوت میشود



ظرفیت اردو برای دفاع از میهن خود و در صورت ضرورت 
منایش قدرت در مأموریتهای چندملیتی، معموالً بر بنیاد 

میزان و کیفیت قوا، جتهیزات و تعلیم سنجیده میشود. اردن، 
امارات متحده عربی و افغانستان در زمینه تقویت قوای 

مسلح در مواجهه با تهدیدهای عاجل و بالقوه، شیوه های 
منحصر به فردی را برای ظرفیت سازی نظامی و با وجود 

حمدودیتهای ناشی از بودیجه و منابع پالن گذاری کرده اند.

کارکنان یونیپاث

اردوها تقویت
اردن، امارات متحده عربی و افغانستان باالی 

ظرفیت سازی قوای مسلح خود مترکز میکنند

14
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افراد جدید استخدام شده در قوای خاص اردوی ملی 
افغانستان در ماه فبروری 2017 در یک تمرین نظامی در 

خارج از کابل اشتراک میکنند. رهبران نظامی افغان برای 
انجام بیشتر مأموریتها به قوای خاص تکیه میکنند.  رویرتز



16

اردن: ستراتیژی جدید و افسران ضابط
ساختار  تجدید  خواستار  اخیراً  اردن  شاه  الحسین،  بن  دوم  عبدالله  مآب  جاللت 

دارای  و  تر  مسلکی  اردویی  تحقق  پیشربد  برای  پادشاهی  مسلح  قوای  اساسی 

تحرک بیشرت شده است که با عرص دیجیتل مطابقت داشته باشد، عرصی که در 

اندازه عملیات فزیکی  به  به لحاظ سرتاتیژیک  آیدیالوژیک میتوانند  آن جنگهای 

اهمیت داشته باشند.

از سال 2004، زمانی که شاه پیام امان خود را ارسال کرد، قوای مسلح اردن 

)JAF( تعالیم مخصوص برای مال امامان نظامی در کالج ثقافت اسالمی شاهزاده 

و  مینمود  حامیت  اصیل  اسالم  از  شده  ارائه  سخرنانیهای  و  کردند  برگزار  حسن 

افشا میکرد.  میکنند  از دین سوءاستفاده  که  را منحیث جنایتکارانی  افراطگرایان 

این مالامامان پیام خود را به متامی اردن و باالتر از آن به مناطقی مانند افغانستان 

انکشاف داده اند و در آنجا منحیث واعظان نظامی در قریه جات خدمت کرده اند.

در سالهای اخیر، پادشاهی اردن در زمینه ارتقای تسلیحات و تجهیزات - از 

جمله کاهش وابستگی به صف بندی تانکها که در میدان جنگ امروزی چندان 

مفید نیست - رسمایه گذاری کرده است. به طور خاص، باالی سیستمهای پیرشفته 

نظارت بر رسحدات متمرکز شده است که به تشخیص تروریستان و قاچاقچیانی که 

کوشش برای عبور از کشور پادشاهی هستند کمک میکند.

انجام  اما اردن شاید بیشرتین کوشش خود را در جهت بهبود تعلیم نظامی 

به  نظامی شیر در کمین،  برگزاری مترین  بر  اردن عالوه  باشد. قوای مسلح  داده 

پروگرام  یک  منظور  این  به  و  پرداخته   )NCO( ضابط  افرسان  استخدام  نقیصه 

این  به  میدان جنگ  در  بیشرت  اختیار  و  استقالل  ارائه  برای  را  تعلیمی چندساله 

پرکمرشها و رسپرکمرشقدمدارها برگزار کرده است.

دهها تن از افرسان ضابط اردن به مدت یک سال در دوره رهربی محاربوی 

و  تعلیم صنفی  از  تا  کردند  اشرتاک  تگزاس  بلیز،  در فورت  ایاالت متحده  اردوی 

یک افسر ضابط قوای مسلح اردن، طرف راست، از کورس معلمی پایه 
اردن در دسمبر 2016 فارغ التحصیل میشود.  قوماندان سنتکام

بهره  خود  وظایف  انجام  در  آمریکایی  ضابط  افرسان  از  تقلید  برای  فرصتهایی 

بگیرند. بعد از اینکه افرسان ضابط تعلیم خود ختم کردند، اردن بسیاری از این 

مردان تازه تعلیم دیده را به جزوتام هایی در افغانستان اعزام کرد تا تواناییهای 

آنها را در زیر فشارهای عملیات حفظ صلح و مأموریتهای محاربوی آزمایش کند.

قوای مسلح اردن برای حفظ این پروسه با کمک مربیان پروگرام کمک نظامی 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده، دو پروگرام تعلیمی را در کشور خود برگزار کرد. 

پیرشفت در این زمینه مکمل نبوده است: مربیان راپور دادند که افرسان اردنی در 

هنگام تفویض اختیار به افرسان ضابط همکار خود مقاومت نشان میدادند چرا 

که این کار منحیث ضعف تعبیر میشد. کارشناسان اعالم کرده اند که این مشکل 

به اردن منحرص منیشود، بلکه پدیده ای فرهنگی است که برای اردوهای رستارس 

منطقه آشنا است.

با این وجود، افرسان ضابط اردن تعلیمهای رشکای خود را تحسین کرده اند.

رسپرکمرشقدمدار قوای مسلح اردن، محمد عمر علمیته بعد از فارغ التحصیلی 

در اواخر سال 2016 گفت: "از فرصتی که برای تعلیم و یادگیری از افرسان ضابط 

ایاالت متحده داشتیم، بسیار تشکری میکنیم." "ما مشتاقانه منتظر مرحله بعدی 

تعلیم و همکاری با اردوی ایاالت متحده هستیم".

امارات متحده عربی: مسلح و آماده
امارات متحده عربی با جمعیت بومی اندک خود که بیشرت به خاطر هوشمندی 

تشبثاتش شناخته شده است، در ایجاد یک اردوی مسلکی که اعظمی توان را در 

اختیار دارد الگویی عالی بوده است. از سال 2014 میالدی به بعد شهروندان 18 

سال به باال برای خدمت عسکری دعوت شدند. امارات با ترکیب این قوای اضافی 

با سالح های ثقیله مدرن نظامی که در جریان سالها تهیه شده بود - از جمله خرید 

چند ملیارد دالری هلی کاپرتهای آپاچی - انکشاف نظامی خود را برای مبارزه با 

افراطگرایی فراتر از رسحدتش گسرتش داده است.

این کشور اخیراً از قوای هوایی خود برای حمله به داعش در سوریه استفاده 

را در شبه جزیره  القاعده  تا  انداخت  راه  به  را  کرد و قوای زمینی ورزیده خود 

عربستان از شهر مکال، پنجمین شهر بزرگ یمن بیرون کند. در هر دو مورد، امارات 

متحده عربی نقش برجسته ای در ائتالفهای چندملیتی ایفا کرده است.

دریایی  ائتالف  مشرتک،  دریایی  قوای  عضو  منحیث  عربی  متحده  امارات 

چندملیتی مستقر در بحرین، کشتیها و ملوانان خود را برای مأموریتهای ضدتوطئه 

و ضدقاچاق در دریای عرب و باالتر از آن در اختیار قرار داده است.

در عین حال، امارات متحده عربی از قدرت نرم خود برای بازسازی شفاخانه 

ها، مکاتب و رسک های افغانستان و به منظور کاهش حامیت مردمی از طالبان و 

دیگر افراطگرایان استفاده برده است.

امارات متحده عربی همچنین به مشارکتهای بین املللی پیوسته است تا صنعت 

دفاعی داخلی خود را بسازد که به آن امکان میدهد تجهیزات نظامی خود را عاجل 

به  بزرگ  امارات در سال 2014 قدمی  ایجاد کمپنی صنایع دفاعی  کند.  تهیه  تر 

سوی این هدف بود.

قــراردادی  است،  کمپنی  این  تابعه  کمپنی  یک  که  منر  موترسازی  کمپنی 

چندملیارد دالری منعقد کرد تا بیش از 1000 واسطه نقلیه زرهی تولید شده در 

امارات متحده عربی را برای قوای مسلح تأمین کند. قراردادهای بیشرتی برای تولید 

تجهیزات قوای دریایی و طیاره در دست انجام است.
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افغانستان: تمرکز باالی قوای مخصوص
است  دشوار  افغانستان  در  مسلح  قوای  تقویت  برای  مالی  منابع  تهیه  اگرچه 

از  پر  و  به فرد  اقتصادی، ماحول منحرص  اخیر و مشکالت  - چرا که جنگهای 

اردوی  درخشان  نقطه  همچنان  خاص  قوای   - است  آورده  وجود  به  معضل 

این کشور هستند.

کابل قصد دارد قوای برشی خود را جهت قومندانی عملیات خاص اردوی 

ملی افغانستان دو برابر کند. این بخش، حدود 17,000 عسکر را در جزوتامهایی 

غوندهای  در  و  کشور  نخبه  ملی  ضدتروریست  قوای  خاص،  قطعه  قبیل  از 

کوماندویی خاص تعلیم دیده استخدام میکند.

"قوای  گفت:  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیــری،  دولت  جرنال 

باید سالحهای بیشرت و تجهیزات  کامندویی ما میتوانند بیشرت تقویت شوند و 

جدید و پیچیده دریافت کنند".

قوای هوایی گاهی برای دستیابی به منابع و پرسونل برای انجام مأموریتها 

افغان موفق شده اند جناح مأموریت  اما قومندانان  با مشکالتی مواجه است، 

خاص متشکل از هلی کاپرتها و طیارات بدون رسنشین بال ثابت را برای انجام 

مقاالت یا مفکوره های خود مربوط به موضوع 

"ظرفیت سازی" را ارائه کنند. آنها را به این آدرس بفرستید: 

در عراق، رشد محبوبیت انرتنت - برای کاربردهای امنیتی، تشبث و استفاده 

مسئله  این  است.  شده  همزمان  سایربی  ایمن  زیربناهای  نبود  با   - شخصی 

رضورت به آگاهی بخشیدن در مورد رضورت به درک خطرات جرایم انرتنتی را 

همراه با هر انکشاف تکنولوژیکی جدید، به خصوص در زمینه تحول جامعه 

به جامعه سایربی مطرح کرده است. این مسئله از وابستگی افراد و مؤسسات 

محسوب  خطر  اصلی  منابع  از  بعضی  که  ارتباطی  و  انرتنتی  سیستمهای  به 

میشوند، ناشی شده است.

بخش امنیتی باید خود را با متام تکنالوژی های جدید سازگار کند. همچنین 

با توجه به تشویشهای تخصصی  باید زیربنا سایربی خاصی را دیزاین و آن را 

دولتی  خدمات  دیگر  میتواند  همچنین  کند.  مدیریت  شبکه/ارتباطات  امنیت 

الکرتونیکی، از جمله تعلیم آنالین را ایجاد کند.

همکاری  به  سایربی/ارتباطات  تکنالوژی  رسیع  انکشاف  ترتیب،  این  به 

امنیت  اهمیت  تا  دارد  رضورت  هم  با  بین املللی  و  محلی  سازمانهای  همه 

نشان دهند. سازمانهای دولتی و خصوصی  را  پالیسی سازی  پروسه  در  شبکه 

ذریعه همکاری میتوانند از زیربناهای حیاتی سایربی حفاظت کرده و امنیت 

سایربی را تقویت کنند.

استندردهای  با  مطابق  سایربی  ملی  امنیت  سرتاتیژی  یک  است  رضور 

بین املللی مانند قوانین اتحادیه بین املللی مخابرات و دیگر سازمانها ترتیب شود. 

ایجاد یک پروگرام سرتاتیژیک برای حفظ و تقویت زیربناهای  باعث  امر  این 

معلوماتی ما خواهد شد. دستیابی به آن ذریعه مراحل زیر امکانپذیر است:

تشکیل یک تیم ملی که قادر به عکس العمل به تهدیدات انرتنتی و از بین 	 

بردن خطرات آنها باشد.

بهبود 	  و  سایربی  امنیت  به  مربوط  مسائل  به  نسبت  آگاهی  بردن  باال 

مدیریت  منظور  به  هوشمند  تصمیم گیری های  جهت  کاربران  توانایی 

تهدیدات سایربی.

ذریعه 	  سایربی  امنیت  انجیرنی  های  گــروپ  کیفیت  و  تعداد  افزایش 

تعلیم دوام دار.

تدوین 	  به  قادر  که  سایربی  ملی  امنیت  کاری  گروپ  یک  سازماندهی 

استندردهای سرتاتیژیک برای تعلیم امنیت سایربی و انکشاف حرفوی باشد.

اطمینان از نوسازی مستمر و تأمین مصارف مالی برای حامیت از انکشاف 	 

زیربناهای شبکه با استفاده از تجهیزات و پروگرامهایی که با استندردهای 

رمزنگاری جهانی و امنیت سایربی مطابقت دارند.

مراکز 	  که  صورتی  در  عاجل  حامیت  ارائه  برای  داده  موقت  مراکز  ایجاد 

اصلی دچار اشکال شد یا در معرض تهدید قرار گرفت.

در  تضمین  و  باال  مراحل  اجرای  برای  را  سرتاتیژیهایی  عراق  دفاع  وزارت 

سایربی/تکنالوژی  سیستمهای  زیربناهای  ایمنرتین  و  مدرنرتین  داشنت  اختیار 

کنرتول،  قومندانی،  اهداف  به  دستیابی  به  کار  این  میکند.  تهیه  ارتباطات 

ارتباطات و استخبارات کمک خواهد کرد.

مایلم از همه اشرتاک کنندگان در کنفرانس ارتباطات منطقه مرکزی اخیر در 

واشنگنت، دی.سی. تشکر کنم که هدف آن روشن کردن مسائل امنیتی سایربی، 

گسرتش فرهنگ امنیت سایربی در میان نهادهای عمومی و مرتبط و برقراری 

ارتباط بین متخصصان امنیتی سایربی دولتی است. امیدواریم عراق معلوماتی را 

در مورد پالن های امنیت سایربی و تقویت همکاریها در امور مربوط به امنیت 

سایربی به اشرتاک بگذارد.

تورن جرنال مهدی یارس زبیدی، مدیر ارتباطات نظامی، وزارت دفاع عراق

حفاظت از سیستمهای سایبری

در یونیپاث بعدی: قومندانی مرکزی ایاالت متحده در آپریل 2017 میزبان کانفرانس ارتباطات 

منطقه مرکزی در واشنگتن، دی.سی. بود. تمرکز این کانفرانس باالی عکس العمل به حوادث 

سایربی بود و مسلکیها و اشرتاک کنندگانی از بحرین، مرص، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، 

قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایاالت متحده را گردهم آورد. برای مطالعه درباره 

این واقعه و دیگر پروگرامهای امنیتی سایربی نسخه بعدی یونیپاث را بخوانید.

حمالت روزانه و شبانه، عملیات ضد تروریستی و مبارزه با مواد مخدر، پشتیبانی 

هوایی، نظارت و کشف ایجاد کنند.

در آپریل 2017، جرنال وزیری اعالم کرد قوای هوایی منتظر دریافت چندین 

هلی کاپرت و طیاره جدید است، تجهیزاتی که قومندانان قومندانی مرکزی ایاالت 

متحده معتقدند میتواند عملکرد اردوی ملی افغانستان را بهبود بخشد.

قوای خاص افغانستان حدود 70 فیصد از متام مأموریتهای این کشور را انجام 

میدهند، و این نشاندهنده اعتامدی است که رهربان به تعلیم و تواناییهای آنها دارند.

جرنال جان نیکلسون، قومندان قوای ائتالف در افغانستان، در ختم سال 2016 

گفت: "این توانایی برای مقابله با بحرانهای همزمان ... نشانه ای از توانایی در حال 

رشد اردوی ملی است".  

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

از خوانندگان دعوت میشود
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حاکمیت،  به  مربوط  حیاتی  مسائل  از  عبارتند  کشور 

تواناییها،  قدرت،  ثبات،  قوانین،  اساسی،  قانون  صلح،  ایمنی،  امنیت، 

قدرت  به  که  است  چیزهایی  همه  شامل  مسئله  این  منابع.  و  انکشاف 

دیگر  و  فرهنگی  صنعتی،  تجارتی،  اجتامعی،  دفاعی،  اقتصادی،  سیاسی، 

قدرتهای کشور، چی در حال حارض و چی در آینده مربوط است.

بربنیاد تغییرات اتفاق افتاده در مفاهیم امنیتی از اوایل دهه 1990

به این سو، اردن معتقد است مفهوم جامع امنیت دیگر محدود به موارد 

سخت امنیتی نیست. بلکه از آن فراتر رفته و موارد نرم امنیتی مرتبط با 

ابعادی بجز امنیت را نیز شامل می شود.

اجتامعی،  اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های  در  رفاه  و  ثبات  اردن،  در 

امنیت ملی  تخنیکی، رسانهای و محیط زیست منحیث ستونهای واقعی 

در نظر گرفته میشود. هر قسم نقض این ثبات و رفاه تهدید و معضالتی 

جدی برای کشور و جامعه محسوب میشود. از این منظر، مسائل مورد 

رشد  تورم،  اقتصادی،  انکشاف  بیکاری،  فقر،  مثل  روزنامه ها،  در  بحث 

نفوس و مشکل آب، چی به صورت همزمان مورد بحث قرار گرفته باشد یا 

به صورت جداگانه، نشاندهنده تهدیدی برای ثبات و رونق داخلی است. 

در نتیجه، معضل قابل توجهی را بر رس راه امنیت ملی تشکیل میدهند.

دفاع  دفاع.  و  امنیت  است:  عملکرد  دو  دارای  ملی  امنیت  دستگاه 

آن  بر  عالوه  دارد،  اختصاص  امنیتی  مقامات  و  مسلح  قوای  به  عمدتاً 

سازمانهای ملکی کشور نیز نقشی ثانویه در این زمینه ایفا میکنند. امنیت 

به سازمانهای ملکی کشور اختصاص دارد، هرچند قوای مسلح و  عمدتاً 

مقامات امنیتی نیز نقش ثانویه در آن دارند. بر این اساس، متام عنارص 

مقامات کشور و سازمانهای جامعه مدنی ابزار اصلی دستیابی به امنیت 

ملی اردن محسوب میشوند. این به این معناست که زمینه های مسلکی 

معمول مثل صحت، تعلیم و انکشاف دیگر تخصصی نخواهند بود. بلکه 

در محدوده امنیت ملی اردن قرار دارند. بر بنیاد این معیارها، چشم انداز 

روابط  اجتامعی،  و  اقتصادی  انکشاف  سیاسی،  ثبات  شامل  ملی  امنیت 

سیاسی خارجی، درک عمیق و رسیدگی دقیق به تغییرات محیط بین املللی/

منطقوی و سیاست داخلی است.

حاکمیت  از رسحدات  که  نیست  اردو  به  محدود  اردن  ملی  امنیت 

جواب  ملی  امنیتی  مسائل  به  تنها  اردن  اردو  میکند.  محافظت  کشور 

داینامیک  و  پرستانه  وطن  متغیرهای  از  ترکیبی  کشور  امنیت  منیدهد. 

است که حاکمیت کشور، آزادی تصمیم گیری های سیاسی، امنیت داخلی، 

ثبات اجتامعی، توانایی محقق منودن الزامات انکشافی، اقتصادی، سیاسی، 

ظرفیت  شامل  و  میکند،  تضمین  را  جامعه  تخنیکی  و  علمی  اجتامعی، 

اقتصادی، علمی و سیاسی برای مسائل  پیدا کردن راه حل های خالقانه 

امنیت ملی جامعه است.

اولویتها
خارجی  دخالت  برابر  در  آنها  از  که  دارد  حیاتی  موضوعاتی  کشور  هر 

این  از  و محافظت  به تضمین  پروسیجرهای مربوط  به  میکند.  حفاظت 

مسائل اهمیت زیادی داده میشود. اولویت اصلی امنیت ملی اردن عبارت 

قانون(،  و  حاکمیت  رسزمین،  )مردم،  کشور  ستونهای  از  دفاع  از  است 

منافع حیاتی، ثبات داخلی، منابع، ثروت، قدرت، توانایی انکشاف کشور، 

معلومات حیاتی و استقالل سیاسی.

در  آن  اصلی  عنارص  بین  مؤثر  هامهنگی  به  ملی  امنیت  موفقیت 

اردن
گسرتشی فراتر از اردو و پولیس

دگروال ممدوح سلیامن االمری، مدیر واحد ارتباطات سرتاتیژیک اردن

منافع

سرتاتیژی امنیت ملی
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زمینه های مختلف رضورت دارد. در زمینه های نظامی و امنیتی، کشور باید 

باشد،  آن  ارزشهای حیاتی  منظور حفظ  به  قوای مسلح  تقویت  دنبال  به 

چون امنیت داخلی و خارجی کشور بیشرت از هر چیز دیگری اهمیت دارد. 

قوای نظامی شامل چارچوکاتی کلی است که امنیت و حفاظت از منابع 

و تواناییهای کشور را با هدف دستیابی به اهداف رشد، انکشاف و امنیت 

ملی در مفهوم جامع آن فراهم میکند.

برای  نظامی  جامع  سیستمهای  ایجاد  به  کشور  خارجی  امنیت  اگر 

دفاع رضورت دارد، آن زمان امنیت داخلی شامل رضایت شهروندان ذریعه 

تأمین، دفاع و  نیز  با یکدیگر و  از حقوق شهروندان در رابطه  محافظت 

حفاظت از حقوق شهروندی در محیط اجتامعی اطراف است.

در مورد حوزه سیاست خارجی، کشور باید قدرت دیپلامتیک را ایجاد 

سازمانهای  و  قدرت  منابع  از  استفاده  با  را  آن  از  شدن  مستفید  و  کند 

سیاسی  قدرت  از  استفاده  و  عمومی  افکار  بسیج  منطقوی،  و  بین املللی 

کشورهای دیگر دارای منافع در منطقه، افزایش دهد. این همه به منظور 

خارجی  سیاست  مدیریت  و  جهانی  نفوذ  افزایش  کشور،  اهداف  توضیح 

کشور صورت میگیرد. در این چارچوکات، امکان برقراری روابط بین املللی 

و منطقوی، متحد شدن و ایجاد معاهدات در خدمت اهداف ملی کشور 

امنیت ملی کمک  ابعاد  به دیگر  ابعاد  این  وجود دارد. رضورت دارد که 

منوده و از آنها حامیت منایند. بدون حامیت ناشی از پالیسی مؤثر، داشنت 

اقتصادی نیرومند یا قدرت نظامی مؤثر غیرممکن است.

خصوصیات
امنیت ملی اردن دارای خصوصیات خاصی است که به آن اجازه میدهد 

از کشور و جامعه محافظت کند و حاکمیت و وجود آن را حفظ مناید. دو 

جنبه اصلی در این زمینه وجود دارد. اولی مشهود است و میتوان اجزای 

آن را به راحتی به صورت کّمی مشخص و بیان کرد. همچنین میتوان آنها 

را به راحتی محاسبه و ارزیابی منود و با همتایانشان در دیگر کشورها و 

جوامع مقایسه کرد. عنارص قدرت و ضعف را میتوان از هم تفکیک کرد.

جنبه  این  است.  فعلی  های  پالیسی  و  روحیه  به  مربوط  دوم  جنبه 

غیرقابل مشاهده بوده و بیان کّمی آن دشوار است. محاسبات دقیق جای 

خود را به ارزیابی اثرات و نتایج عینی میدهند )یعنی قدرت جنبه غیرقابل 

مشاهده را میتوان با استفاده از اثرات آن ارزیابی کرد(.

موفق  خود  مأموریت  در  اگر  محاربوی  جزوتام  یک  مثال،  منحیث 

نشود، با وجود اینکه بسیار تعلیم دیده بوده و مجهز به سالح با کیفیت 

باشد، شدیداً مأیوس میشود. به همین ترتیب، اگر تولید زراعی کشور کمرت 

متام  بودن  دسرتس  در  وجود  با  باشد،  رضورت  مورد  کیفیت  و  مقدار  از 

عنارص تولیدی، کشور به طور کلی و جامعه زراعتی به طور خاص دچار 

کاهش روحیه میشود.

هرچند تعیین روحیه دشوار است، اما هر مطالعه جامع امنیتی باید 

عنارص قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده را بیان کند. زمانی که مفهوم 

امنیت ملی این دو جنبه را شامل شود، نقاط ضعف در سرتاتیژی کشور 

را شناسایی میکند. سپس ملت میتواند برای غلبه بر این عنارص ضعیف با 

استفاده از پروسیجرهای پیشگیرانه کوشش کند تا اطمینان حاصل مناید که 

این ضعف به تضعیف ملت منجر نخواهد شد. بنابراین، نظریه پرداز سیاسی 

باید به منظور تعیین اصول سیاسی و پالن گذاری اقدامات پیشگیرانه برای 

حفظ وجود و امنیت کشور، با پالن گذار نظامی همکاری کند.

آن  قلمرو  جیوپلیتیکی  خصوصیات  از  ناشی  ملی  امنیت  دوم  جنبه 

بین املللی  ابعاد محلی، منطقوی و  تعامل میان  نتیجه  امر  این  بناً،  است. 

است. با این حال، هر سطح خود تحت تأثیر مواردی قرار میگیرد، از جمله:

عوامل محلی مربوط به حفاظت از جامعه در برابر تهدیدات داخلی 	 

که احتامالً ذریعه دشمنان خارجی حامیت میشود و با نظام سیاسی 

موجود و اصول حقیقی مردم آن در تضاد است.

عوامل منطقوی مربوط به رابطه کشور با کشورهای دیگر در هامن 	 

قلمرو، بخصوص کشورهای مجاور از لحاظ جغرافیایی.

عوامل بین املللی مانند روابطی که کشور را به جامعه بین املللی  مرتبط 	 

)یعنی  جهانی  نظم  با  آن  رابطه  و  دیگران  با  اتحاد  ماهیت  میسازد، 

درجه وابستگی به ابرقدرتها در نظم جهانی(.

منطقوی  و  بین املللی  ادغام  قوانین  با  ملی  امنیت  مفهوم  بنابراین، 

مرتبط میشود. این قوانین از یک طرف از خصوصیات جیوپلیتیکی قلمرو 

ماهیت  جغرافیایی،  پدیده های  موقعیت،  شامل  که  آیند  می  دست  به 

رسزمین، جامعه و منابع است که نوعی تعادل را میان ذهنیت )محلی( 

برای محافظت از ناسیونالیسم و وطن پرستی برقرار میسازد. از سوی دیگر، 

تحمیل  جغرافیایی  نزدیکی  ذریعه  که  آمیز  صلح  همزیستی  سیاست  از 

میشود، ادغام میگردد.  

در اردن، ثبات و رفاه در 
زمینههای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، تخنیکی، رسانه ای و 

محیط زیست منحیث ستونهای 
واقعی امنیت ملی در نظر 

گرفته میشود. هر قسم نقض 
این ثبات و رفاه تهدید و 

معضالتی جدی برای کشور و 
جامعه محسوب میشود.
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آب شیرین به معنای افزایش تنش سیاسی است - موضوعی 

که رشق میانه بارها شاهد آن بوده است. رکود اقتصادی ناشی از خشکسالی 

از جمله تنشهایی بود که باعث قیامهای سال 2011 در مناطق قریه جات درعا 

در سوریه شد، یکی از عواملی که به جنگ داخلی کنونی این کشور انجامید. 

به دلیل تغییرات اقلیمی که موجب تغییر الگوهای بارش باران در منطقه شده 

است، عامن، قاهره و دیگر شهرها شاهد مهاجرت جمعی و شهرنشینی بدون 

برنامه هستند که تا حدودی به خاطر دسرتسی به آب فراوان است.

اگرچه کشورهای حاشیه خلیج تاکنون توانسته اند از عواقب ناشی از کمبود 

تکنالوژی های موجود  که  میدهند  انجیرنان هشدار  کنند،  آب خود جلوگیری 

منیتوانند این کمبود را برای همیشه از بین بربند. راپور سال 2005 بانک صنعتی 

متحده عربی،  امارات  در  کنونی  میزان مرصف آب  بنیاد  بر  کرد  اعالم  امارات 

ذخایر آب شیرین طبیعی آن ظرف چند دهه ختم خواهد شد.

در کشورهایی مانند لبنان و اردن، هجوم پناهندگان سوری تهدید برداشت 

بیش از حد از مخازن را به دنبال دارد. در این کشورها، ممکن است جوامع 

منبعی  بر رس  رقابت  که  برسند، چرا  تفاهم  به  نتوانند  و جدیدالورود  میزبان 

کمیاب موجب ایجاد حس نارضایتی بین این دو گروپ میشود. به گفته آکسفام، 

کمبود آب منجر به بدتر شدن وضعیت صحت و افزایش میزان بیامری در میان 

پناهندگان شده است.

میکند، گفت:  را رهربی  آکسفام  بحران سوریه  پالیسی  که  دانیل گوروان، 

پناهندگان و جوامع میزبان در رسارس کشورهای  بین  افزایش تنش  "ما شاهد 

مختلف هستیم". کشورهایی مثل لبنان باید "زیربناهای خود را انکشاف دهند 

و خدمات را جهت پناهندگان و جوامع فقیر میزبان به طور یکسان تأمین کنند".

آب شرب در اردن
بنیاد راپور  اردن قدم های کالنی را برای حل این معضالت برداشته است. بر 

اردن تایمز، در مارچ 2017 اردن اولین تأسیسات آب شیرین کنی خود را در عقبه 

افتتاح کرد که با ظرفیت 500,000 لرت در ساعت کار میکند. این فابریکه منونه ای 

از مشارکت دولتی و خصوصی است: مدیریت آن بر عهده کمپنی صنایع کود 

و مواد کیمیاوی عرب KEMAPCO است و به این کشور شاهی اجازه خواهد 

داد بعد از هفت سال برگشت رسمایه داشته باشد. حازم نارص، وزیر آب اردن 

گفت این پروژه رضورت آبی عقبه را تا سال 2035 تأمین خواهد کرد.

شیرین کن  آب  تأسیسات  دومین  افتتاح  شاهد  عقبه  آینده،  سال  چند  در 

از پروژه 10 میلیارد دالری چندملیتی دریای رسخ- بحراملیت  منحیث بخشی 

خواهد بود. این پروژه که تأمین مالی آن ذریعه بانک جهانی انجام شده نه تنها 

آب شیرین بلکه آب شور را برای احیای بحر املیت فراهم میکند که در جریان 

20 سال گذشته به دلیل انحراف رود اردن به طور چشمگیری خرد شده است.

سعد ابوحمر، دبیر کل اداره دره اردن گفت: "آب رشب در اردن یک اولویت 

است." "ما کوشش میکنیم با اتصال این دو دریا آن را تأمین کنیم".

بین خلیج عقبه و بحر  پایپ الین 180 کیلومرتی  از  استفاده  با  آب شور 

است،  بوده  بحراملیت  کانال  طرفدار  نیرومندترین  اردن  میشود.  پمپ  املیت 

این  نامی که در محافل محیط زیستی به آن داده شده است. در عین حال، 

و  اردن  برق  تأمین  برای  آبی  برق  استیشن  سب  یک  ساخت  شامل  پروژه 

کشورهای اطراف است.

کارکنان یونیپاث

در اقلیم خشک رشق میانه همکاریهای نو میتواند 
امنیت آب را حفظ کند

موجب ثبات میشود
آب

"ما شاهد افزایش تنش بین 
پناهندگان و جوامع میزبان هستیم".

- دانیل گوروان، آکسفام

کمبود
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آب بازان از آب بازی در رودخانه اردن لذت میبرند، که به لطف مساعی برای آب شیرین کنی و 
بازیافت فاضالب ممکن است بعد از چندین دهه خشک شدن دوباره احیا شود.  رویرتز

موجب ثبات میشود

نارص گفت: "این کار به محقق ساخنت رضورت های روزافزون آب در اردن 

جهت انکشاف کمک خواهد کرد".

اردن همچنین با همکاری آژانس انکشاف بین املللی ایاالت متحده، چاهها و 

کانالهای آبیاری خود را گسرتش داده و نوسازی کرده و صدها کارشناس آب را تعلیم 

داده است. در سالهای اخیر چندین شبکه آب و تصفیه خانه فاضالب نیز ساخته و 

بازسازی شده اند.

نوآوری در خلیج
حلهای  راه  یافنت  بخش  در  جهان  پیرشوی  کشورهای  جمله  از  خلیج  کشورهای 

پیرشفته برای کمبود آب هستند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، 

دارند؛  اختیار  در  را  تأسیسات آب شیرین کنی جهان  از  فیصد   45 قطر  و  بحرین 

عربستان سعودی به تنهایی قصد دارد تقریباً 25 میلیارد دالر برای گسرتش ظرفیت 

آب شیرین کنی مرصف کند. کمپنی تبدیل آب شور عربستان سعودی کالنرتین کمپنی 

آب شیرین کنی در جهان است که روزانه حدود 3 میلیارد لرت معادل 50 فیصد آب 

یافته  انکشاف  این کشور را تولید میکند. در سال 2015، کمپنی تکنالوژی  رشب 

آب مستقر در عربستان انکشاف فابریکه آب شیرین کنی الخفجی، اولین فابریکه 

آب شیرین کنی با انرژی آفتابی در جهان را اعالم کرد. این فابریکه بعد از امتام در 

سال 2017، روزانه 60 میلیون لرت آب شیرین برای شهر الخفجی تولید خواهد کرد.

منکزدایی معضالت خود را به دنبال دارد: این پروسه نسبتاً مرصف باال دارد 

است و میتواند باعث وارد آمدن فشار باالی محیط زیست، بخصوص در آبهای کم 

عمق مثل خلیج گردد.

این  برای  را  نوی  راه حل های  قطر،  پوهنتون  از  بنیحیی  فرید  مثل  انجیرنانی 

مشکل پیشنهاد کرده اند. از جمله ایجاد شیوه ای برای دفع ایمن آب شور، یعنی 

خروجی پروسه آب شیرین کنی که دارای شوری باال است.

با  مصاحبه ای  در  سویدن  لوند  پوهنتون  از  الشاعر  بشيتي  رائد  پروفسور 

یونیپاث از ساخت تأسیسات آب شیرین کنی چندملیتی و ابتکارات "ترانسپورت آب" 

- مثالً بین ترکیه و قربس - بین کشورهای رسشار از آب و دچار کم آبی حامیت کرد.

او گفت: "پروژه های مشرتک میتوانند با کاهش تنشها امنیت بین دو کشور 

را افزایش دهند". او اضافه کرد، اگر کشورها بیش از یک فابریکه را در هامن محل 

بسازند، میتوانند اوسط مصارف پروژه ها را کاهش دهند.  

منابع: دفرت منطقوی اسکان ملل متحد برای کشورهای عربی، آکسفام، اردن تایمز، آژانس 

انکشاف بین املللی  ایاالت متحده، پروژه آب، گاردین، شورای سیاست گذاری رشق میانه، 

desalination.biz ،رویرتز ،waterware.net ،waterworld.com

"پروژه های مشترک میتوانند با 
کاهش تنشها امنیت بین دو کشور را 

افزایش دهند".
- رائد بشيتي الشاعر، پوهنتون لوند
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ذاتی  مشکالت  همچنین  و  اخیر،  سالهای  در  زیــاد 

پرورش نسل جدید، منجر به ارزیابی مجدد تعلیم وطن پرستی و نقش آن در 

زندگی عموم مردم شده است. تعالیم وطن پرستی در متام فعالیتهای جمهوری 

قزاقستان قرار داده شده است.

آگاهی  سطح  به  تنها  نه  و  یافته  اهمیت  همیشه  از  بیشرت  مسائل  این 

شهروندان قزاقستان مربوط است، بلکه در فرهنگ، سیاست و حتی پیرشفتهای 

علمی و تکنالوژیکی آن نیز بازتاب دارد.

بر بنیاد دیکشرنی والدیمیر دال، "وطن پرست، عاشق وطن خود، قهرمان 

افتخار  و  پدری  رسزمین  به  متعهد  خود،  بومی  خاک  عاشق  آن،  شکوفایی 

کشور خود است". دایره املعارف شوروی، "وطن پرستی" را منحیث "عشق به 

کشور" تعریف کرده است. برداشتهای معارصتر از وطن پرستی، آگاهی فرد را 

به احساسات وی نسبت به محیط بومی، تربیت، تصورات دوران طفولیت و 

نوجوانی، و رشد وی منحیث یک فرد پیوند میدهد.

اجازه بدهید تعاریف زیر را به "وطن پرستی" 
و "وطن پرست" نسبت دهیم:

احرتام قائل شدن برای محل تولد و اقامت دامئی؛ عشق و دغدغه نسبت . 1

آخر  تا  وفاداری  و  محلی؛  سنتهای  به  گذاشنت  احرتام  خاص؛  رسزمینی  به 

عمر به آن قلمرو.

نیاکان، عشق و مدارا نسبت به هموطنان خود که در . 2 احرتام گذاشنت به 

یک قلمروی خاص زندگی میکنند، و میل به کمک به آنها و بازداشنت آنها 

از اعامل بد. معیار اصلی این احرتام، خیرخواهی نسبت به هموطنان است.

برداشنت قدم هایی مشخص در هر روز برای انکشاف کشور خود؛ ارائه کمک . 3

به هموطنان و همشهریان )که از نظم، ترتیب و روابط روزافزون دوستانه 

با همسایگان در تعمیر، منزل، ساختامن، و مجتمع مسکونی رشوع شده، 

تا رشد رضایتبخش شهر، ولسوالی، والیت و متام رسزمني را شامل می شود(.

به این ترتیب، هرچه وطن پرست قلمروی وسیعرتی را منحیث میهن خود 

به  را نسبت  بیشرتی  )یعنی متام کشور خود(، عشق و دغدغه  بگیرد  در نظر 

هموطنانش ابراز میکند.

وطن پرست واقعی به وطن پرستان دیگر احرتام میگذارد و تهدیدی برای 

آنها محسوب منیشود. او در کشور خود، همراه با دیگر وطن پرستان با کسانی 

که میخواهند به آن آسیب برسانند به مبارزه میپردازد - شهروندان وطنفروش 

یا دارای درک وطن پرستانه کم یا ناقص، یا کسانی که کینه و کدورت خود را 

نسبت به هموطنان خود نشان میدهند، با هموطنان خود بدرفتاری میکنند و 

محیط را مسموم میسازند. اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، اهمیت ندادن 

به اردو، فساد و اختالس وجوه عمومی، همگی نشانگر رفتارهای وطنفروشانه 

در قزاقستان است.

ضمیر  )یا  روح  عمق  در  که  است،  شخصی  بسیار  حسی  پرستی  وطن 

ناخودآگاه( جای دارد. قضاوت کردن در خصوص وطن پرستی مردم تنها بر بنیاد 

اعامل آنها، و نه کلامتشان امکانپذیر است.

که  است  کسی  بلکه  بداند،  چنین  را  خود  که  نیست  کسی  پرست  وطن 

بناً، تنها کسی را میتوان یک  دیگران چنین قضاوتی در موردش داشته باشند. 

ذریعه 

قزاقستان به منظور اطمینان از امنیت خود، باید 
حس ملیت را ایجاد کند

نوریم زولوپکاروویچ اواسپانوف، پوهنتون ملی دفاع، قزاقستان

تغییرات

صلح
وطن پرستی
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بهبود  را  خود  اخالقی  و  صحت جسمی  دامئاً  که  نامید  واقعی  پرست  وطن 

میبخشد، به خوبی تربیت یافته، تحصیل کرده و روشنفکر باشد، فامیلی عادی 

دارد، به اجدادش احرتام میگذارد، فرزندانش را بر بنیاد بهرتین سنتها تربیت 

می کند، کسی که محیط زندگی خود را به شکلی مناسب حفظ میکند و به 

طور دوام دار شیوه زندگی و رفتار خود را به نفع کشورش بهبود میبخشد. او 

در رویدادهای عمومی یا سازمانهایی با جهتگیری وطن پرستانه اشرتاک میکند، 

یعنی کسانی که به دنبال وحدت هموطنان با هدف بهبود و انکشاف رسزمین 

مادری خود و افزایش تعداد هموطنان روشنفکرشان هستند.

قزاقستان  پرستی  وطن  به  افتخار  از  زنده  منادی  ما  کشور  استقالل 

ملی  مفکوره  بنیان  استقالل،  از  جــدی  و  نیرومند  درکــی  داشــنت  اســت. 

قزاقستان است که موجب متحد شدن مردم ما بوده و میراثی گرانبها برای 

نسلهای بعدی خواهد شد.

وطن پرستی در خاک بیثمر رشد منیکند. ریشه های آن عمیقاً در شناخت 

تاریخ کشور و درک و احرتام قائل شدن برای فعالیتهای آن دسته از نسلهایی 

قزاقستان شده  استقالل و موفقیت  نهفته است که کوشش هایشان موجب 

است. وطن پرستی که در قانون اساسی جمهوری قزاقستان قرار داده شده از 

اصول اساسی کشور است.

معطوف  کشور  استقالل  منادهای  به  نسبت  خاص  توجه  است  رضوری 

این  شمردن  محرتم  با  کشور  به  گذاشنت  احرتام  و  پرستی  وطن  ترویج  شود. 

منادها آغاز میشود. معنای منادهای کشور با مفهوم حاکمیت پیوسته و ادغام 

را  تاریخی کشور  اولویتها و رسنوشت  ارزشها، اصول،  این منادها  شده است. 

انعکاس میدهند و اجزای جایگاه کشور در عرصه بین املللی هستند.

کشوری  آیدیالوژی  کلی  جهتگیری  نشانگر  قزاقستان  حاکمیت  منادهای 

مستقل، پیرشفت تاریخی، چوکات ذهنی و فلسفه آن بوده و تجسم چندین 

آزادی  از  برخورداری  برای  آن  چندقومیتی  جامعه  و  قزاق  مردم  آرزوی  قرن 

و مسیر مستقل انکشاف است. به همین دلیل، ترویج وسیع آن و استفاده 

وطن  بر  مبتنی  ملی  خودآگاهی  ایجاد  تشویق  موجب  آن  از  دولت  صحیح 

پرستی، عشق به کشور، کوشش برای خدمت به منافع آن و متایل به برپاخاسنت 

برای دفاع از آن خواهد شد.

 عوامل ضروری برای انکشاف وطن پرستی 
در قزاقستان عبارتند از:

اوال، ما باید وطن پرستی را نه به سوی تخریب، بلکه به سمت آفرینش در 

افراد صاحب قدرت معطوف کنیم. در خصوص  زندگی اجتامعی و در میان 

را  خود  جوان  نسل  مشارکت  و  جدید  انرژی  باید  ما  جدید،  حاکم  نخبگان 

باشند.  باید حس وطن پرستی داشته  به قدرت میرسند  بپذیریم. کسانی که 

تهدیدکننده  یا  ناسیونالیستی  که  هستیم  نوعی  از  پرستی  وطن  خواهان  ما 

مردم  و  کشور  به  واقعی  عشق  مبنای  بر  و  بوده  دموکراتیک  بلکه  نباشد، 

آن استوار باشد.

دوم، گسرتش وطن پرستی مسئله امنیت ملی است. اگر متحد نباشیم و 

اگر نتوانیم مسئولیت رسنوشت جمهوری خود را بپذیریم، به نتایجی معنی دار 

منادهای  انتشار  شامل  پرستانه  و وطن  مدنی  تربیت  یافت.  نخواهیم  دست 

کشور، احرتام گذاشنت به اردو، اجرای قانون و سازمانهای حکومتی است.

اطمینان  تا  است  قانون  زمینه  در  جوانان  تعلیم  مسئله  شامل  همچنین 

حاصل شود که آنها از حقوق و وظایف خود برای پیشگیری از جرایم و ترویج 

سبک زندگی سامل آگاه باشند. ما باید نسل جوان را با آثار تاریخی آشنا کنیم، 

به آنها کمک مناییم محل جنگهای گذشته که در آنجا اجداد ما با ژونگارها 

جنگیدند و برای استقالل خود مقاومت کردند و یا در جایی که دولت ملی 

"آلش" تشکیل شد را با چشمهای خود ببینند. این امر میتواند حس افتخار به 

اجداد، قهرمانان مشهور، شاعران و دولتمردان را ایجاد کند.

سوم، ما باید نتایجی معنی دار به دست آوریم. وطن پرستی با عشق به 

فامیل و میهن آغاز میشود. رضور است همه در هر زمینه ای که آن را انتخاب 

میکنند مفید باشند. متعلمین باید خوب درس بخوانند؛ دانشجویان پوهنتون 

باید اصول علمی را یاد بگیرند. شخصیتهای عمومی، کارمندان دولتی، عساکر، 

تا  باید قوای خود را هدایت کنند  اهالی فرهنگ، صاحبان تشبث - هرکدام 

بتوانند کشور ما را شکوفا سازند.

شهروندان جوان قزاقستان باید تحصیل کنند و از نوآوری جهانی استقبال 

منایند، اما در عین حال باید به ریشه ها، سنتها و همه چیزهای عالی که موجب 

متایز باشندگان کشورشان میشود نیز توجه داشته باشند. جوانان باید حامی 

فرهنگ بومی خود باشند؛ آنها باید این فرهنگ را تحسین کنند، و هرگز آن را 

نادیده نگیرند. آینده جامعه در دست جوانان است. آنها سازندگان آینده ملت 

ما هستند. به این ترتیب اطمینان حاصل خواهد شد که در میان جوانان امروز 

جایی برای ناسیونالیسم، پوچ گرایی اجتامعی، نشئگی، مواد مخدر یا از همه 

مهمرت، بیتفاوتی نسبت به جامعه قزاقستان وجود ندارد.

زمانی که فردی عمیقاً جدایی ناپذیری خود را از کشور خود و طبیعت، 

اقلیم، و شیوه زندگی آن احساس کند،  قلمرو،  زبان مادری،  تاریخ، فرهنگ، 

حس عمیق وطن پرستی به وجود میآید. در قزاقستان، از بسیاری از این اجزاء 

معطوف  جمهور  رییس  پالیسی  میشود.  استفاده  پرستی  وطن  پرورش  برای 

و  قومی  جامعه  یک  تشکیل  پرستی،  وطن  اجتامعی  وضعیت  تقویت  به 

و  از صلح مدنی  - و حفظ و حامیت  قزاقستان"  "ما، مردم   - سیاسی واحد 

اجامع چندملیتی است.

آن. وطن  به کشور و دستاوردهای  افتخار  از  پرستی عبارت است  وطن 

پرستی جدید قزاقستان به معنی حقوق و فرصتهای برابر برای همه شهروندان 

است. وطن پرستی جدید قزاقستان وطن پرستی تنگ نظرانه نیست که مانع از 

برقراری ارتباط بین کشور و جهان خارج شود و در واقع به انکشاف و توسعه 

قزاقستان آسیب برساند.

در قزاقستان، به لطف مساعی اولین رییس جمهور، کشور توانسته است 

موفقانه مرحله رنسانس ملی را پشت رس بگذارد، امری که در بحثهای مربوط 

به نامگذاری جمهوری و لسان ملی بیان شده است. این اجامع چندقومیتی به 

ارزش و دستاورد اصلی قزاقستان تبدیل شده است.  

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

مقاالت یا مفکوره های خود مربوط به موضوع "حرکت 

بهسوی صلح" را ارائه کنند. آنها را به این آدرس بفرستید:

از خوانندگان دعوت میشود
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شرح حال رهبری ارشد

مرشوع یمن برای بازسازی اردوی خود و جربان خسارت قابل 

مالحظه ای که در اثر حمله ی حوثیها بر جزوتامها و سازمانهای محاربوی 

تورن جرنال محمد  است.  با معضل کالنی مواجه  است،  تحمیل شده  آن 

از خطرناک  کامالً  واشنگتون،  در  یمن  نظامی  آتشه  ابراهیم،  زید محمود 

بودن معضالت که ملتش با آن مواجهند آگاه است. او معتقد است اراده و 

استقامت مردم یمن موجب بهبود یافنت زخمهای این ملت میشود و اردوی 

یمن قلعه استوار در برابر نفوذ همه دشمنان و منازعات باقی خواهد ماند.

اکتوبر 2012، اتشه نظامی یمن در واشنگتون  از  تورن جرنال محمد 

بوده است. او دارای بست های رسمی متعددی در دولت یمن بوده است، 

اول در سال 1976 منحیث مدیر بخش لوجیستیک وزارت دفاع و سپس 

اوایل  در  مقرر شد.  اقتصادی خارجی  روابط  بخش  رئیس  در سال 1979 

دهه 1980، تورن جرنال محمد عضو سرته محکمه اردو بود و تعلیم های 

پیرشفته در بخش اقتصاد را در روسیه و جرمنی سپری کرد. او دارای بست 

های رسمی متعددی در دولت یمن بوده است، اول در سال 1976 منحیث 

مدیر بخش لوجیستیک وزارت دفاع و سپس در سال 1979 رئیس بخش 

روابط اقتصادی خارجی مقرر شد. او در 1984 از کالج قوماندانی و ارکان 

فارغ التحصیل شد و سال بعد از پوهنتون عدن مدرک اقتصاد دریافت کرد.

تورن جرنال محمد در گفتگو با یونیپاث باور خود را به توانایی مردم 

یمن برای غلبه بر موانع و برقراری صلح با بنیان گذاشنت یک جامعه مدنی 

که برای همه شهروندان برابری را فراهم میآورد، ابراز کرد.

تورن جرنال محمد گفت: "معضالت متعددی پیش روی یمن و به طور 

کلی منطقه وجود دارد که همه آنها از وجود تروریزم در اشکال مختلفش 

حاصل میشود". "اما در نهایت، اگرچه ممکن است چهره های مختلفی را 

نشان دهد، اهداف شوم آن یکی است".

خانه های تروریستی
ایجاد  تورن جرنال محمد توضیح داد که مشکل تروریزم چگونه در یمن 

شد. بعد از اتحاد کشور در 22 می 1990، تعداد بسیاری تروریست القاعده 

این  به  میکردند  مبارزه  با کمونیستهای روسی  آنجا  در  که  افغانستان،  از 

از  بقیه  که  حالی  در  بودند،  یمن  باشنده  آنها  از  بعضی  آمدند.  کشور 

کشورهای عرب مختلفی بودند.

تورن جرنال گفت که در آن زمان، رهربی سیاسی یمن از این تروریستان 

اما این امر در واقع حرکتی تکتیکی از سوی مقامات برای  استقبال کرد، 

تواناییهای  منابع و  بردن رسزمین،  بین  از  به منظور  اتحاد یمن  به  حمله 

مردم یمن بود. جنبش سیاسی به رهربی رئیس جمهور سابق، علی عبدالله 

صالح، از این گروپ های القاعده که از افغانستان میآمدند استفاده میکرد.

مواجه  بسیاری  با معضالت  یمن   ،1990 دهه  "از  گفت:  تورن جرنال 

سیاسی  و  اقتصادی  اجتامعی،  فرهنگی،  واقعیتهای  باالی  که  است  بوده 

آن تاثیر گذاشت".

مارکتینگ آیدیالوژیهای تروریستی
افراطگرایان  و  تروریستی  عنارص  از  بسیاری  گفت:  محمد  جرنال  تورن 

آیدیالوژیای را پذیرفته اند که خواستار تشکیل یک دولت اسالمی در جنوب 

شبه جزیره عربستان است. وی اضافه کرد که رهربان گروپهای تروریستی 

هنوز هم با رهرب رژیم سابق یمن در ارتباط هستند و در سایه این ارتباط 

خطرناک، تروریزم مذهبی خونبار ابعاد وسیعرتی داشته است. همه اینها 

تحت نظارت رژیم سابق به رهربی صالح صورت گرفت.

افراطگرایی  ظهور  مذهب،  بر  مبتنی  تروریستی  حمالت  بر  اضافه 

باعث ممنوعیت و مجرمانه دانسته شدن کارهای علمی، فرهنگی، سیاسی 

و علمی بیشامری شده است که همه این کارها با توسل به بهانه حالل 

)بر بنیاد رشیعت اسالم( و حرام بودن انجام گرفته است. او اشاره کرد که 

تروریزم وسیع بوده و مکان رشد و انکشاف این جنبشهای جنایتکار خونبار 

و بی رحم است. او گفت، کالن ترین تروریزم، گسرتش مخرب فساد در متام 

ارکان دولت یمن است.

یمن علیه تروریزم استوار میایستد
کارکنان یونیپاث

دولت
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محو صدمات تروریزم
تورن جرنال محمد تأکید کرد که این "موذیان" جنایتکار از تخریب و آشفتگی 

اقدامات متعددی میتواند  این،  با وجود  تغذیه میکنند.  مردم در رسارس جهان 

با خشک کردن منابع آیدیالوژی افراطگرایانه به مبارزه با تروریزم کمک کند:

مبارزه با فساد در متام اشکال آن، حمله به ریشه آن.. 1

ایجاد سرتاتیژی برای از بین بردن سازمانهای افراطی اسالمی که به دنبال . 2

نابودی برشیت با انکشاف بی ثباتی و تحمیل فرهنگی تشنه به خون و 

نبود هیچ ارتباطی با اسالم هستند. ماهیت اسالم عشق و صلح است.

به . 3 فقیر  کشورهای  همه  به  فرهنگی  و  معنوی  مادی،  کمکهای  ارائه 

مواجهه  در  که شهروندان  کمبوداتی  بر  غلبه  برای  آنها  به  جهت کمک 

با آن قرار دارند.

پیادهسازی پروگرام هایی که به منافع و اولویتهای جوانان احرتام میگذارند.. 4

اصالح و انکشاف پروگرام های تعلیمی برای تقویت روحیه عشق و صلح . 5

در میان مردم رسارس جهان.

ترتیب راه حل هایی برای مواجهه با بیکاری و فقر در میان جوانان.. 6

روحیه . 7 دادن  تعلیم  برای  تحصیلی  سطوح  متام  در  معلامن  با  همکاری 

روحیه  ایجاد  ذریعه  کار  این  به جوانان.  دیگران  پذیرش  و  عشق، صلح 

دوستی و حسن نیت در متام بخش های زندگی، آنها را علیه کمپاینهای 

خشونتهای نژادی و فرقوی تقویت میکند.

در مکاتب و فعالیتهای فوقربنامه فوق برنامه، آگاهی جوانان از عواقب . 8

بر  میکند.  تقویت  را  آن  با  مبارزه  ابزارهای  همچنین  و  تروریزم  جدی 

ارزشهای صلح آمیز و دوست داشنت در اسالم تأکید میکند.

تورن جرنال محمد گفت: "جنبش مردم یمن برای قطع دست تروریزم دست 

بیامری  این  شدن  کن  "ریشه  است".  کرده  دراز  ملت  و  خدا  سوی  به  را  خود 

همه گیر به اتحاد همه ملتها، سازمانها و جوامع رضورت دارد. هامنطور که رییس 

جمهور عبد ربه منصور هادی تأکید کرد:

"دولت یمن به حامیت جدی برای احیای حکومت و تقویت امنیت رضورت 

دارد. این کار به یمن کمک خواهد کرد تا بر مشکالت عمده امنیتی و اقتصادی 

که در حین مساعی بازسازی بعد از جنگ با آن مواجه بوده و بشمول محو اثرات 

مادی، روانی و اجتامعی جنگ است، غلبه کند. ما قوای دهشت افکن تروریست 

را شکست خواهیم داد و علیه افراطگرایی متحد خواهیم شد تا ریشه های فکری، 

فرهنگی و مادی آن را خشک کرده و همه اشکال و منادهای آن را از بین بربیم"." 

تورن جرنال محمد در پایان گفت: "من نیز هامنند هر شهروند متعهد یمن 

به  باید  باورها، فرقه ها و رنگهایشان  با متام  باور هستم که همه مردم  این  بر 

این جنگ به نابود کردن ویروس خطرناک تروریزم کمک کنند، چی خود را به 

شکل داعش نشان دهد یا القاعده. یمن یکی از کشورهایی است که با بیشرتین 

برای  یمن  است.  مواجه  تروریستی  گروپهای  افکنانه  دهشت  مبارزات  تهدید 

مواجهه با این تهدید، به حامیت اعراب و حامیت بین املللی رضورت دارد. بناً، 

ایاالت متحده  از جمله رهربی و مردم  از متام ملتها و مردمان صلح دوست،  ما 

آمریکا تشکری میکنیم".

"جنبش مردم یمن برای 
قطع دست تروریزم 

دست خود را به سوی خدا 
و ملت دراز کرده است".

- تورن جنرال محمد زید محمود ابراهیم
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ماورای منطقه

چند هفته بعد از آنکه اولین پیلوت زن افغانستان بحثی ملی در مورد حقوق زنان 

به راه انداخت، در جنوری 2017 افغانستان پالنهایی را برای تشویق بیشرت زنان 

برای محلق شدن به اردو ارائه کرد. محمد رادمنش، معین سخنگوی وزارت دفاع 

گفت این وزارتخانه با ارائه مشوقهایی از جمله میزان معاش خاص برای زنان مجرد، 

قصد دارد تعداد زنان در اردو را تا 10 فیصد افزایش دهد.

او گفت: "ما در حال حارض 1,575 زن افغان در اردو خود داریم". "این میزان 

تنها 3 تا 4 فیصد بوده که ناچیز است". عالوه بر این، 400 کارمند زن افغان در 

سازمانهای وزارت دفاع تعلیم میبینند.

با وجود بهبود مشارکت اجتامعی زنان از زمان سقوط رژیم طالبان در 15 سال 

پیش، مردان تقریباً متام اردوی ملی افغانستان را تشکیل میدهند. در دسمرب 2016، 

نیلوفر رحامنی، پیلوت 25 ساله با اعالم تصمیم خود برای درخواست پناهندگی از 

ایاالت متحده به دلیل ترس از امنیت خود در افغانستان به بحثی رسارسی در این 

زمینه در کشور دامن زد. او منحیث اولین پیلوت زن کشور از زمان دوران طالبان 

به مناد امید برای میلیونها زن افغان تبدیل شده بود. اما همراه با شهرت، تهدید به 

مرگ نیز از طرف شورشیان مطرح شد.

آکادمی تعلیم نظامی کابل طرز متداوم صنوفی پر از زنان مشتاق برای خدمت 

در اردوی ملی افغانستان را تربیت میکند که از اینکه به امنیت کشورشان کمک 

میکنند با افتخار سخن میگویند.

متعلم سکینه جعفری گفت: "من تصمیم گرفتم که به اردو بپیوندم تا جان 

مردم خود را نجات دهم و از خودم دفاع کنم"، و اضافه که معتقد است این کار 

وی رسمشقی برای زنان دیگر است.

زنان و مردان در پایگاههای اطراف پایتخت به طور جداگانه تعلیم میبینند، 

اما افرسان میگویند تعلیم آنها مشابه بوده و تعلیم جسامنی، سالح گرم، تکتیک و 

کمکهای اولیه را شامل میشود. اگرچه بسیاری از زنان نقشهای غیرمحاربوی از قبیل 

مدیریت، منابع برشی، تدارکات، عملیات مخابره یا استخبارات را برعهده میگیرند، 

دگرمن کربا تنها گفت بعضی دیگر نیز در مأموریتهایی مانند حمالت شبانه به قوای 

خاص افغانستان کمک میکنند چرا که بیشرت رضور است زنان تالشی خانه ها را که 

از لحاظ فرهنگی حساسیت دارد انجام دهند.

مأموریت  از  بخشی  منحیث  افغانستان  در  را  خود  قوای  که  متحده  ایاالت 

سال  در  است،  کرده  حفظ  افغان  قوای  تعلیم  و  مشاوره  جهت  ناتو  رهربی  به 

نفر   5,000 به  اردو  در  زنان  تعداد  افزایش  برای  دالر  میلیون   93 از  بیش   2016

اختصاص داده است.

اشتغال زنان در بست های دولتی در افغانستان بحث برانگیز است. در سال 

گذشته نزدیک به 60 فیصد از افغانهایی که ذریعه بنیاد آسیا مورد نظرسنجی قرار 

گرفتند، با حضور زنان در اردو یا پولیس موافق نبودند. به گفته رسمفتش بازسازی 

از پیوسنت نیز ممکن  ایاالت متحده، زنان حتی بعد  افغانستان )SIGAR( دولت 

است در مشاغل و ارتقا با موانعی مواجه شوند.

طبق اعالم رسمفتش بازسازی افغانستان استادان ناتو دریافتند که دالیل رایج 

زنان برای خروج از قوای امنیتی "مخالفت اقارب مرد، وجود مشکالت با همکاران 

مرد، معاش کم، تعهدات فامیلی، عدم ارتقا یا فرصتهای تخصیص وظیفه معقول، 

عدم تعلیم و امنیت" است.

بفشه رسوری، یکی از معلامن آکادمی کابل نیز همین نکات را تکرار کرد.

او گفت: "من معضالت زیادی را تجربه کردهام". "ما در یک جامعه محافظه کار 

زندگی میکنیم و اکرث مردم نسبت به زنانی که بیرون از خانه کار میکنند بدبین 

هستند. اما ما نباید تسلیم شویم ما باید بر معضالت غلبه کنیم و وظایفامن را 

انجام دهیم".   منابع: پنینسوال، رویرتز

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند
کارکنان یونیپاث

فاطمه رضایی، افسر زن اردوی ملی افغانستان در اکتوبر 2016 در 
مرکز تعلیم نظامی کابل فعالیت میکند.  رویرتز

عساکر اردوی ملی افغانستان در اکتبر سال 2016 سالح خود را 
در مرکز تعلیم نظامی کابل پاک کاری میکنند.  رویرتز
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کارکنان یونیپاث

مترین عسکر دریای 17 که میزبانی آن را اردوی سلطنتی عامن 

دریایی  قوای  مرکزی  قومندانی  رهربی  به  و  داشته  عهده  بر 

ایاالت متحده در فربوری 2017 برگزار شد، فرصتی را برای ایجاد 

ظرفیتهای جنگی و همکاری منطقوی در اختیار قوای دریایی 

سی.  کلی  دگــروال  داد.  قرار  عامن  عساکر  و  متحده  ایاالت 

گفت  یازدهم  اعزامی  دریایی  جزوتام  قومندان  افرس  تیپتون، 

این مترین دوجانبه ساالنه که به مدت دو هفته برگزار میشود 

نوعی بازی برد-برد است.

"آنها  گفت:  تیپتون 

فرصتی برای تعامل و تعلیم 

فرهنگ  یــک  عساکر  از 

دارند  اختیار  در  متفاوت 

رشکای  با  مترینها  ایــن  و 

انجام  منطقه  در  کلیدی 

میشود تا توانایی جمعی ما برای همکاری با یکدیگر را تقویت 

کند تا بتوانیم در آینده با بحرانهای نوظهور مقابله کنیم".

شهری،  محیطهای  در  نظامی  عملیات  شامل  تعلیم  این 

و  قومندانی  پروسیجرهای  تالشی،  عملیات  پاکسازی،  انجام 

کنرتول، تکتیکهای مقابله با دستگاههای انفجاری دستساز، آتش 

با هاوان و مترین  و دسته، هدفگیری  تکتیکهای گروپ  زنده، 

نهایی بوده که شامل حمله ترکیبی عامن و ایاالت متحده است.

کاپینت قوای دریایی ایاالت متحده دارن گالرس گفت: "این 

فرصتی است برای ملوانان ما تا از تخصص تخنیکی و تکتیکی 

خود بهره بگیرند". "قرار گرفنت در کنار هم منحیث یک تیم 

بزرگ آبی- خاکی برای حامیت از یک مترین یا عملیات واقعی، 

دقیقاً هامن چیزی است که ما آن را تعلیم میدهیم."

منبع: قوای دریایی ایاالت متحده

پرکمشر جاناتان ریتمن از 
قوای دریایی ایاالت متحده 

در حال نزدیک شدن به 
ساحل سنور، عمان جهت 

آمادگی برای تمرین عسکر 
دریا در فبروری 2017

است.  قوای دریایی ایاالت متحده

قوای عمان در مترین 
مشرتک اشرتاک میکنند

کارکنان یونیپاث

بر بنیاد راپور اردو اردن، بعد از نشست مارچ 2017 بین سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، 

شده عربستان سعودی و عبدالله دوم بن الحسین، شاه اردن، قوای نظامی آنها در ماه آپریل 

با تروریزم و عملیات  مترین نظامی چند هفته ای مشرتک عبدالله 5 را در خصوص مبارزه 

خاص آغاز کردند.

العربیه راپور داد هدف قوای سعودی و اردن عبارت بود از تبادل دانش در حین مترینات 

آمادگی  تعلیم  این  به عالوه،  قابلیتهای هامهنگی مشرتک خود.  تقویت  منظور  به  نظامی 

محاربوی و توانایی جوابدهی عاجل هر دو اردو به تهدیدات بالقوه را افزایش خواهد داد.

این مترینات درست بعد از امضای موافقت نامه های اقتصادی اخیر بین رهربان صورت 

رسمایه گذاری  صندوق  ایجاد  برای  پالنی  سعودی،  عربستان  رسانه های  گفته  به  میگیرد. 

مشرتک عربستان و اردن به ارزش 3 میلیارد دالر اجرا شده است، اقدامی که باعث میشود 

وظایف قابل اعتامد، برق، منابع آب، خدمات صحی و مسکن برای اردن فراهم گردد. طبق 

الرمیان رسپرست صندوق رسمایه گذاری عمومی عربستان سعودی )SGIF( که  اعالم یارس 

مدیریت 200 رسمایه گذاری در رسارس جهان را بر عهده دارد، کمپنی جدید کمپنی مشرتک و 

متشکل از SGIF و گروپ بانکهای تجارتی اردن و گروپ بانکهای اسالمی اردن است.

این دو گروپ بانکی اردن، بانک عرب، بانک مسکن برای تجارت و امور مالی، بانک 

بانک اسالمی  قاهره عامن،  بانک  اردن،  بانک  اتحاد،  بانک  اردن کویت،  بانک  اهلی،  اردن 

اردن، بانک بین املللی اسالمی عرب و بانک اردن دبی را شامل میشود.

"عواید  که  معیارهایی  بربنیاد  را  رسمایه گذاری  تصمیامت  کمپنی  این  گفت  الرمیان 

بلندمدت را تأمین منایند"، تصویب خواهد کرد. بر بنیاد راپور خربگزاری پرتا، هانی مالکی 

از صندوق رسمایه گذاری مشرتک   2017 مارچ  در  الرمیان  با  گفتگو  در  اردن  وزیر  نخست 

خواست پروژه های اقتصادی مناسب را اجرا کند و قول داد هر قسم همکاری مورد رضورت 

برای تسهیل این رسمایه گذاری ها را انجام خواهد داد.

موافقتنامه ایجاد صندوق جدید از جمله 15 موافقتنامه همکاری بود که شاه سلامن 

از  بودند  عبارت  موارد  سایر  کرد.  امضا  را  آنها  عامن  در   2017 مارچ  اجالس  جریان  در 

و  بهبود خدمات مسکن  و  آب  کمبود شدید  با  مقابله  برق،  تولید  افزایش  برای  اقداماتی 

و  پروژههای آب شیرین کنی  اورانیوم،  معادن  احداث  موافقت نامه ها همچنین  این  صحت. 

یک یادداشت تفاهم برای ساخت سب استیشن آفتابی 70 میلیون دالری در رسحد رشقی 

اردن را شامل میشد.

اردنیها این قبیل رسمایه گذاری ها را منحیث راهی برای بهبود ثبات اقتصادی در کشوری 

میبینند که اگرچه از نظر منابع دچار کمبود است، اما میزبان صدها هزار پناهنده است. 

ارزش این موافقت نامه ها در مجموع 3.5 میلیارد دالر است.

منابع: ناسیونال، TradeArabia.com، خربگزاری پرتا، اردن تایمز، العربیه

عربستان سعودی و اردن 
همکاریهای خود را تقویت میکنند
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که  ــامن  رح امامعلی  تاجکستان،  جمهور  رییس 

به  تجارتی  هیئت  یک  ریاست   2017 فــربوری  در 

خواستار  تاجکستان  گفت  داشت  برعهده  را  قطر 

رسمایه گذاری قطر است. رحامن و هیئت همراه او در 

دیدار با انجمن بازرگانان قطر، به رهربی شیخ فیصل 

بن قاسم الطنی رئیس این انجمن، خواستار "همکاری 

تجارتی فعال" بین دو ملت گردیدند.

رحامن گفت "ما در طول دهه گذشته، توانستیم 

بیش از 10 میلیارد دالر رسمایه گذاری خارجی جذب 

به رسعت  ما  اقتصاد  که  است  دلیل  به همین  کنیم، 

را  ما  کشور  بهبودها  "این  است".  انکشاف  حال  در 

جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه اصالحات اقتصادی 

قرار داده است".

"رشکــای  از  یکی  منحیث  قطر  ــزود  اف رحــامن 

اصلی جهانی" تاجکستان است و کشورش قصد دارد 

زراعت،  معدن،  بانکداری،  زمینه  در  اقتصادی  روابط 

آن  با  را  دیگر  حوزه های  و  ارتباطات  و  ترانسپورت 

برقرار سازد. تاجکستان در زمینه سمنت، انرژی، آب و 

صنایع کیمیاوی "آماده رسمایه گذاری های قطر" است.

ملی  بانک  اول  معین  نورعلیف،  جامل  الدین 

اقتصاد  در  آشفتگی  وجــود  "با  گفت:  تاجکستان 

پیرشفت  گذشته  سال  چند  جریان  در  ما  جهانی، 

"کشور  داشته ایم".  اقتصاد  زمینه  در  توجهی  قابل 

برای  که  است  محیط رسمایه گذاری  تقویت  حال  در 

تشبث ها جذاب باشد".

یادداشت  طرف  دو  هر  اجالس،  این  جریان  در 

بورس  سازمان  و  قطر  بورس  سازمان  بین  را  تفاهمی 

مالی  مؤسسه  یک  سازمان  این  کردند،  امضا  آسیا 

منحیث   2015 آپریل  در  که  بــوده  تاجکستان  در 

بهادار  اوراق  برای تجارت  به فرد  "جایگاهی منحرص 

سازمان یافته" تأسیس گردیده است.

از  دارد  قصد  کــرد  اعــالم  نورعلیف  همزمان، 

به  دوحه  از  را  پروازهایی  کند  دعوت  ایرویز  قطر 

نفوس  به  اشاره  با  نورعلیف  سازد.  برقرار  تاجکستان 

اظهار  اطــراف،  کشورهای  نفری  میلیارد   3 از  بیش 

قزاقستان،  با  تجارت  انجام  برای  فرصتی  قطر  داشت 

را  منطقه  کشورهای  دیگر  و  افغانستان  پاکستان، 

پیدا خواهد کرد.

شیخ فیصل موافقت خود را با اظهارات همتایان 

تاجیک خود اعالم کرد.

دارای  کشور  سه  بین  "تاجکستان  گفت:  او 

اســت".  گرفته  ــرار  ق جهان  اقتصادهای  کالنرتین 

معدنی،  مواد  و  آب  عظیم  ذخایر  دارای  "تاجکستان 

و همچنین فرصتهای رسمایه گذاری زراعت و سیاحت 

برای تجار قطری است".

دوشنبه،  دیار  پروژه  به  اشاره  با  فیصل،  شیخ 

است  تاجکستان  در  انکشاف مختلط  پروژه  که یک 

های  پروژه  که  است  عربی  کشور  اولین  قطر  گفت 

رسمایه گذاری در تاجکستان را آغاز کرده است.

منبع: گلف تایمز

تاجکستان خواستار 
سرمایه گذاری قطر است

مردی در حال ماهی گیری از سب استیشن 
برقابی سنگتوده 1 در تاجکستان. به گفته 
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان 

انرژی یک حوزه اقتصادی است که "آمادگی 
سرمایه گذاری  قطر را دارد".  رویرتز
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محمد  جاسم  عمر  جرنال  برید   ،2017 می   17 در 

التمیمی، طناب نگهدارنده کشتی جنگی عراق موسوم 

به موسی بن نصیر، یکی از دو کشتی پهلو گرفته در 

بندر الپزییا ایتالیا را برداشت تا این کشتی سفر خود 

را به عراق رشوع کند.

دولتهای پیشین عراق چند دهه پیش کشتیهایی را 

به کمپنی های کشتیسازی ایتالیایی سفارش دادند، اما 

آنها شد. صافی الدین  تحویل  از  مانع  آشوبهای عراق 

الصافی وزیر دارایی عراق گفت: "به دلیل تحریمهای 

اعامل شده علیه عراق بعد از جنگ خلیج، عراق قادر 

به دریافت متام 12 کشتی خریداری شده نبود".

حضور  با  عــراق  به  کشتیها  واگـــذاری  مراسم 

محمد  دگروال  ایتالیا،  در  عراق  سفیر  بامرانی  احمد 

احمد شفیق، اتشه نظامی عراق در ایتالیا؛ و مناینده 

قومندان قوای دریایی عراق، برید جرنال انجیرن عمر 

جاسم محمد برگزار شد.

بسیار  ماشین های  و  بدنه  دارای  دو کشتی  هر 

بادوامی هستند و نقش مهمی در حفاظت از آبهای 

ایفا  عراق  نفت  بارگیری  بنادر  و  و سکوها  منطقوی 

خواهند کرد. عالوه بر این، ایتالیا این کشتیها را مجهز 

به یک سیستم موشکی پیرشفته عرضه میکند.

امضای  خرب  عراق  دولت  پیش،  روز  چند  تنها 

به  تحویل 12 کشتی جنگی  برای  ایتالیا  با  توافقنامه 

عراق سالها بعد از خرید آنها را اعالم کرد.

 ،2017 مارچ  در  آستانه  در  ازبکستان  و  قزاقستان  تجارت  نشست  جریان  در 

موانع  فروپاشی  را  آن  که  آنچه  از  قزاقستان  جمهور  رئیس  نظربایف،  نورسلطان 

موجب جدایی ملت خود و ازبکستان توصیف میکرد، تشکری منود.

جلسات  این  جریان  در  گفت  ازبکستان  تجارت  اتاق  رئیس  شیخوف،  آلیرش 

او و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف 92 قرارداد تجارتی به ارزش 840

میلیون دالر امضا کردند و قصد دارند 10 قرارداد دیگر به ارزش 94 میلیون دالر 

را امضا منایند.

شیخوف گفت، هر دو کشور امیدوارند حجم تجارت دوجانبه از 2 میلیارد دالر 

به 5 میلیارد دالر افزایش یابد.

مشخصاً نظربایف در مورد تعمیق روابط خوشبین است. نظربایف به تنگری 

نیوز گفت بین نوامرب 2016 تا مارچ 2017، تجارت بین دو کشور در هر دو طرف 

است،  شده  افتتاح  تجارتی  مراکز  چهار  افزود  او  است.  یافته  افزایش  فیصد   30

ترکاری جات  و  میوه  و محموله های  است،  بیشرتی جابجا شده  فیصد غالت   30

ازبکستان به میزان 25 فیصد افزایش یافته است.

او گفت: "هیچ مسئله حل نشده ای بین ازبکستان و قزاقستان وجود ندارد - 

نه مسئله رسزمینی، نه مربوط به رسحدات، نه سیاسی و نه اقتصادی". "ما آزاد 

ما کمک  ملتهای  به  که  نیک  اعامل  با  باید  که  هستیم، همچون صفحه ای خالی 

خواهد کرد پر شود".

بوده  آسیای مرکزی  در  پیشتاز همگرایی منطقوی  که  است  نظربایف مدتها 

قزاقستان و جمهوری  ازبکستان،  از فروپاشی شوروی در سال 1994،  بعد  است. 

به   1998 سال  در  بعداً  که  دادند  تشکیل  را  مرکزی  آسیای  اتحادیه  قرقیزستان 

اتحادیه اقتصادی آسیای مرکزی و بعد از در سال 2001 به سازمان همکاری آسیای 

مرکزی تبدیل شد. نظربایف گفت اگرچه این سازمانها بیشرت تنها جایگاهی برای 

گفتگو بودند - و همیشه به تغییرات اقتصادی و سیاسی خاصی منجر نشدند - اما 

"بنیانگذار تهداب" افزایش تجارت بودند.

نظربایف در این نشست به میرضیایف گفت: "اسالم کریموف، نخستین رئیس 

بود".  من  دوستان  بهرتین  از  یکی  او  نهاد.  بنیان  را  ما  روابط  ازبکستان،  جمهور 

"شام و من این سنتها را همچون دو برادر، دو کشور مجاور، همچون دو همسایه 

خوب ادامه میدهیم و به یکدیگر کمک میکنیم، قلبهایامن را به سوی یکدیگر باز 

میکنیم، و یکدیگر را در آغوش میگیریم".

EURASIANET.ORG

قزاقستان، ازبکستان روابط 
خود را جشن میگیرند

رئیسجمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف و رئیسجمهور ازبکستان، 
شوکت میرضیایف در مارچ 2017 درباره فرصتهای مشارکت اقتصادی در 

آستانه با هم صحبت میکنند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

برید جنرال عمر التمیمی و دگروال محمد 
احمد شفیق باالی عرشه کشتی موسی بن 

نصیر   قوای دریایی عراق

عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند
برید جرنال عمر التمیمی، قوای دریایی عراق
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اردن  گفت،  اردن  رسحدی  امنیت  قوای  رئیس  کفاوین،  سامی  جرنال  برید 
او  منیتواند در مبارزه در حال تغییر در برابر داعش، از حفاظت دست بکشد. 

در مصاحبه ای با اسوشیتد پرس در سال 2017 گفت افراطگرایان داعش در حال 

تهدید  و  اردن هستند  رقبان در رسحد  پناهندگان  در کمپ  نفوذ خود  گسرتش 

روزافزونی برای کشور شاهی اردن ایجاد میکنند.

خانه  ایجاد  و  کنرتول  برای  در حال سعی  تروریستان مسلح  گفت  کفاوین 

را  "ما مطمنئ هستیم که متام سیستمهای سالح  هایی در داخل کمپ هستند. 

فیصد"   90 از  "بیش  که  میکنند  قوایش درک  و  او  دارند". وی گفت  اختیار  در 

باشندگان رقبان تنها به دنبال پناهندگی هستند، "سایرین افراد یا افراطگرا بوده 

یا عضو داعش هستند".

تهدید در رقبان نگرانی وسیعرت در مورد رسحد اردن با سوریه را نشان میدهد. 

با توجه به اینکه جنگجویان متحد داعش از رشق موصل در اثر مبارزه برای آزاد 

کردن این شهر بیرون رانده شدند، اردن از این میرتسد که این جنگجویان در جنوب 

سوریه، در نزدیکی رسحد اردن مجدداً متحد شده و جایگاهی به دست بیاورند.

کفاوین با اشاره به قسمتی از رسحد نزدیک به رقبان گفت: "تهدید در حال 

افزایش است، به خصوص در این منطقه". "ما متام رسحد سوریه را منحیث تهدید 

احتاملی در نظر میگیریم، اما تهدید در این منطقه، قریبالوقوع است".

برای  را  خود  منابع  و  نظامی  پرسونل  از  نیمی  تقریباً  اردن  گفت،  کفاوین 

 2011 سال  به  نسبت  که  است  کرده  مستقر  پادشاهی  مرزهای  از  حفاظت 

افــزایــش  ســوریــه  بــحــران  آغـــاز  از  پیش  و 

چشمگیری داشته است.

موتر  حمله  از  بعد  اردن  آنکه  از  بعد 

مببگذاری شده داعش به رسحد در جون 2016 

و  خیمه  فراوان  تعداد  با  رقبان،  کمپ  در  رشایط  کرد،  مسدود  را  خود  رسحد 

پناهگاه موقت دهها هزار نفر از مردم سوریه، به شدت وخیم شده است. این 

امداد  سازمانهای  ذریعه  آب  و  غذا  منظم  نسبتاً  توزیع  در  وقفه  باعث  انسداد 

بین املللی مستقر در اردن شده است.

در اواخر سال 2016، گروپهای مورد حامیت سازمان ملل متحد و مقامات 

اردن بعد از چند ماه مذاکره پالن جدیدی برای کمپها تهیه کردند که در زمینی 

بین دو تپه کم ارتفاع به طول چند مایل در مرز سوریه و اردن قرار داشت.

یک مرکز توزیع مواد غذایی نیز در چند مایلی غرب رقبان ایجاد شد، در 

حالی که سازمان ملل متحد کلینیکهای صحی سیار خود را که شامل چندین الری 

بودند در رسزمین اردن تأسیس کرد. مسئوالن امدادرسانی می گویند رهربان قبایل 

به سازماندهی توزیع کمک میکنند.

در بیانیه مشرتک نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در اردن در فربوری 

2017 آمده است که رشایط همچنان حاکی از "کوشش برای زنده ماندن" است، 

کمکها  ترانسپورت  کردن  هامهنگ  زمینه  در  اردن  اردوی  مساعی  به  چند  هر 

اذعان منودند.  منابع: بیزینس اینسایدر، ویگ

اردن با تهدید 
داعش مقابله میکند

یک عسکر اردنی به 
پناهندگان سوری در کمپ 

سرحدی کمک میکند.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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و  ناخوشایند  پوسرتهای  عدلی،  طب  تجهیزات  به  مجهز  که  ماحولی  در 

عالیم البسه محافظتی بود اعضای آزمایشگاه جناحی پولیس کویت با تیم 

مارچ  در  عریفجان  کمپ  در   )FXT-A( -عريفجان  عدلی  طب  تحقیقات 

ایاالت  اردوی  دگرمن  سمپسون،  آن  پرداختند.  مفکوره ها  تبادل  به   2017

متحده و افرس مسئول تحقیقاتی طب عدلی FXT-A گفت افرسان پولیس، 

کیمیادانان و دیگر تحلیلگران البراتوار از مرکز FXT-A بازدید کردند تا "در 

مورد رشته های مختلف نکاتی را تعلیم ببیند".

مالقات با متخصصان کیمیا و پولیس به دانشمندان و تحلیلگران البراتوار 

بین مراکز گفتگو  تکنالوژیکی  تفاوتهای  و  تا در مورد شیوه ها  داد  فرصت 

رامان  دستی  اسپکرتوسکوپی  دستگاه  فی البداهه  تعلیم  همچنین  کنند. 

البراتوار برگزار شد که از آن به منظور مشاهده حالتهای لرزشی، چرخشی 

و سایر حالتهای کم فرکانس در کیمیا برای شناسایی ماده استفاده میشود.

سمپسون گفت: "ما رشته های مختلف را از مرکز آنها به اینجا آوردهایم." 

 FXT-A آنها در مورد شیوه کار ما مطالبی را یاد گرفتند"، از جمله اینکه"

چگونه معلومات طب عدلی را به قومندانان ارائه میکند تا عملیات در حال 

انجام را تسهیل کند.

سمپسون گفت: در اوایل امسال، FXT-A از البراتوار کویت - که مرکزی 

"در سطح جهانی" بود - بازدید کرد. این دو مرکز شباهتهای مشرتکی داشتند، 

اما تفاوتهای آنها باعث شد هر دو بازدید آموزنده باشد.

او گفت: "بعضی اصول علمی متفاوت هستند". البته، دلیل وجودی هر 

گروپ نیز متفاوت است. البراتوار کویت "عمدتاً برای حامیت از نهاد قضایی 

است اما ما عمدتاً به حامیت از عملیات در میدان جنگ میپردازیم".

تقویت همکاری پولیس کویت 
یا اردوی ایاالت متحده

آن سمپسون، دگرمن اردوی ایاالت متحده، طرف راست، در مارچ 2017 
لوحه ای را به جگرن بدر الناصر، افسر پولیس کویت به منظور تشکری 

از او و تیمش برای بازدید از مرکز FXT-A تقدیم میکند.
خورد ضابط بتنی هاف/ اردوی مرکزی ایاالت متحده

منبع: آن سمپسون، دگرمن اردوی ایاالت متحده

کارکنان یونیپاث

تعلیم  مرکز  اولین  به  قطر  هوایی  آکادمی 

نظامی دارای تصدیقنامه در رشق میانه تبدیل 

شورای  همکاری  با  آکادمی  این  است.  شده 

شده  ایجاد   )DCI( فرانسه  دفاع  بین املللی 

نظامی  تخصص  انتقال  زمینه  در  که  است 

میکند.  فعالیت  کشور  از  خارج  به  فرانسه 

DCI در جنوری 2017 اعالم کرد این آکادمی 

تصدیقنامه ISO 9001 را از مؤسسه استندرد بریتانیا دریافت کرده است.

صدور این تصدیقنامه نشاندهنده مترکز باالی مشرتی، رهربی، رویکرد 

پروسه محور، اخذ تصمیم مبتنی بر شواهد و مدیریت ارتباطات و عوامل 

موضوع  این  گفت،  آکادمی  قومندان  النابت،  سامل  جرنال  است.  دیگر 

"همچنین بر متایل به عملکرد، بهبود مستمر و رضایت مشرتی تأکید میکند".

را منحیث  تأسیس شد جایگاه خود  این دانشکده که در سال 2011 

یک مرکز تعلیمی پیرشو با 49 پیلوت کارآموز و 110 کارمند DCI، از جمله 

استادانی از 11 کشور تثبیت کرده است.

این آکادمی در پی دریافت تصدیقنامه ISO 9001 به منظور اطمینان 

از حفظ استندردهای تعلیمی خود و بهبود گفتگو و همکاری بین کارمندان 

زمانی  مدت  در  تصدیق  این   ،DCI اعالم  طبق  است.  بوده  کارآموزان  و 

غیرقابل انتظار دریافت شده است. در حالی که اکرث سازمانها باید 18 تا 

از یک سال تصدیقنامه خود  آکادمی در کمرت  این  منتظر مبانند،  ماه   24

را کسب کرده است.

"آکادمی هوایی  رئیس و رسمنشی DCI، گفت:  پالگوس،  ژان میشل 

قطر رسمشقی برای قوای مسلح قطر و همچنین برای همه مراکز تعلیم 

نظامی است". "ما میخواستیم آکادمی هوایی از نظر پروسه ها و رضایت 

مشرتی در باالترین حد تعالی باشد".   منبع: رسویس خربی آنالین هوایی عربی

پرسونل امنیتی در 
جریان نمایشگاه بین 

المللی دفاع هوایی 
در قطر در مارچ 

2016 حول یک هلی 
کاپتر AW139 قوای 
هوایی امیر قطر جمع 

شده اند.  رویرتز

آکادمی هوایی قطر به 
تصدیقنامه دست پیدا کرد
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با وجود جنگ کنونی که ملت یمن را در کام خود فرو برده است، مسلکی های 
صحت یمن همچنان به ارائه مراقبتهای مورد رضورت در رشایط دشوار میپردازند.

طبق اعالم سازمان صحت جهانی )WHO( سازمان ملل متحد، تنها 45 فیصد 

از مراکز صحی تداوی کشور کامالً قادر به کار و در دسرتس هستند، در حالی که 

حداقل 274 مورد از آنها در طول این جنگ ها آسیب دیده یا نابود شده اند. از 

سال 2016 کاهش شدید بودیجه، تأمین مصارف اپراتیفی و معاش کارمندان صحی 

را با دشواری مواجه کرده است.

کارمندان  از  تن   1,200 از  بیش  تحمل،  غیرقابل  تقریباً  رشایط  این  وجود  با 

شفاخانه الثوره در الحدیده رسمشقی برای مسلکی های صحی کشور هستند و هر 

کاری که بتوانند برای ادامه ارائه خدمات انجام میدهند. شفاخانه الثوره هر روز به 

مراقبت از 1,500 نفر میپردازد که نسبت به سال 2012 و به دلیل هجوم افرادی 

که در اثر جنگ بیجا شده اند، پنج برابر افزایش پیدا کرده است.

طبق اعالم سازمان صحت جهانی، اگرچه اکرث بیامران منیتوانند حداقل مصارف 

خدمات شفاخانه را بپردازند، شفاخانه حارض به رها کردن بیامران نیست.

یمن همچنین در فربوری 2017 واکسیناسیون مبارزه با فلج اطفال را با حامیت 

سازمان صحت جهانی انجام داد و 40,000 تن از کارمندان صحی به واکسینه کردن 

بیش از 5 میلیون طفل زیر 5 سال پرداختند.

ورود  "تهدید  گفت:  یمن،  در  جهانی  صحت  سازمان  مناینده  زاگاریا،  نوویو 

ویروس فلج اطفال جدی است و این کمپین قصد دارد هر قسم بازگشت احتاملی 

ویروس به یمن را متوقف کند".

میگویند  مسلکی ها  اما  شد،  اعالم  اطفال  فلج  از  عاری   2009 سال  در  یمن 

مناطق دچار درگیری به علت اختالل در سیستمهای صحی خود، در معرض این 

فلج  محو  مورد  در  جهانی  سازمان صحی  سخنگوی  بری،  سونا  دارند.  قرار  خطر 

اطفال گفت سوریه و عراق چند سال پیش شاهد شیوع فلج اطفال بودند.

از  میدهند،  قرار  هدف  را  پرخطر  گروپهای  همچنین  واکسیناسیون  تیمهای 

جمله فامیل هایی که به دلیل درگیریها از خانه هایشان بیجا شده اند و پناهندگانی 

که از درگیریهای آفریقا به یمن فرار کرده اند. در یمن، جایی که تقریباً دو سال 

جنگ داخلی، شورشیان حوثی را در مقابل ائتالف عرب تحت رهربی عربستان قرار 

داده است، بیشرت مردم بیجا شده اند.

با توجه به این رشایط، بسیاری از مسلکیهای طبی میرتسند به زودی منابعشان 

به امتام برسد. خالد سعید، مدیر شفاخانه الثوره گفت اگرچه سازمان صحت جهانی 

تیل و دواها را برای مداخالت عاجل فراهم میکند اما "ما هیچ پولی برای مصارف 

عملیاتی نداریم، اصالً منیدانیم آیا یک ماه دیگر هم باز خواهیم بود با نه".

طبق راپور سازمان صحت جهانی، از زمان افزایش منازعات در مارچ 2015، 

مراکز صحی در رسارس یمن بیش از 7,600 مرگ و میر و نزدیک به 42,000 مورد 

زخمی شدن را راپور کرده اند. میزان سوءتغذی نیز در حال افزایش است: تقریباً 4.5 

میلیون نفر در یمن، از جمله 2 میلیون طفل، به خدمات جهت درمان یا پیشگیری 

از سوءتغذی رضورت دارند که از سال 2014 تاکنون 150 فیصد افزایش یافته است.

زاگاریا گفت: "با توجه به اینکه بیش از 14.8 میلیون نفر به خدمات صحی 

اولیه دسرتسی ندارند، کمبود منابع در حال حارض به این معنی است که وضعیت 

خیلی بدتر خواهد شد".

سازمان ملل متحد در واکنش به این بحران 15 مرکز تغذیه درمانی را در هفت 

والیت تأسیس کرده است و قصد دارد 25 مرکز دیگر را نیز افتتاح کند، زیرا تعداد 

اطفال مبتال به سوءتغذی در رسارس کشور رو به افزایش است.

دیگر کشورهای عربی نیز به کمک یمن شتافته اند. در فربوری 2017، عربستان 

رییس  داد.  اختصاص  شده  آزاد  والیات  بازسازی  برای  دالر  میلیارد   10 سعودی 

جمهور عبد ربه منصور هادی، که از مقر دولت موقت در جنوب پایتخت عدن 

سخن میگفت از دولت خود خواست از کمکهای مالی در زمینه انرژی، آب، جاده، 

صحت و تعلیم در مناطق پس گرفته شده بهره بگیرد.

قبل از بحران کنونی یمن و در جریان آن، رسه میاشت امارات متحده عربی 

بیش از 775 میلیون دالر، از جمله به منظور خرید مواد غذایی، تخت و تجهیزات 

طبی برای شفاخانه نسایی، والدی و جراحی قلب پوهنتون مکال اهدا کرده بود.

شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه و همکاریهای بین املللی در دسمرب 

2016 اعالم کرد: "امارات متحده عربی کمکهای خود را منحیث یک وظیفه برشی 

و در چارچوکات ارزشها و اصول کلیدی که چشامنداز امارات متحده عربی بر پایه 

آن قرار گرفته در نظر میگیرد".

یمن به دنبال بازسازی است

منابع: VOA, مرکز اخبار سازمان ملل متحد، عرب نیوز

صیدا احمد بقیلی، 18 ساله، در نوامبر 2016 در شفاخانه الثوره در 
الحدیده، یمن از سوءتغذی شدید رهایی مییابد.  رویرتز

کارکنان یونیپاث



33

کارکنان یونیپاث

جمهوری قرقیزستان سه پروگرام مهم را برای انکشاف استفاده 

از تذکره الکرتونیکی برای شهروندان، افزایش ظرفیت واکنش 

به بالیای طبیعی و ایجاد مکاتب امنرت به اجرا گذاشته است. 

اهدایی  دالری  میلیون   11.9 کمک  از  استفاده  با  پالنها  این 

جاپان انجام شده و ذریعه پروگرام انکشاف سازمان ملل متحد 

 )UNICEF( و صندوق اطفال سازمان ملل متحد )UNDP(

مدیریت خواهد شد.

شهروندان"  رسمی  "راجسرت  که  تذکره  پروگرام  هدف 

تذکره  میلیون   3 دارای  بسته  اولین  ارائــه  میشود،  نامیده 

الکرتونیکی و ایجاد 150 دفرت خدمات راجسرت رسمی دولتی 

در رسارس کشور بوده و ذریعه UNDP اجرا میشود. کشورها 

شهروندان  رسمی  راجسرت  کاربردی  و  مدرن  سیستمهای  به 

رضورت دارند تا شهروندان را قادر سازند از حقوق اقتصادی، 

اجتامعی و سیاسی خود برخوردار شوند.

UNDP باز هم ذریعه پروگرام کاهش خطر فاجعه که 

اجرا میشود، تجهیزاتی را برای کمک به نظارت بر برف کوچ 

فراهم خواهد کرد. همچنین 22 ایستگاه اطفائیه را در رسارس 

کشور تجهیز خواهد کرد و یک لین تلیفون عاجل در مناطق 

شاملی کشور ایجاد مینامید.

و وزارت موقعیتهای  و علوم  با وزارت معارف  یونیسف 

عاجل و همچنین اداره دولتی مسئول ایمنی مسکن و مکاتب 

همکاری خواهد کرد. سازمان مذکور نسبت به امنیت فزیکی 

مکاتب اطمینان حاصل کرده و به اطفال تعلیم میدهد چطور 

در زمان بروز فاجعه از خود محافظت کنند.

الکساندر آوانسوف، مناینده مقیم UNDP در جمهوری 

به  ما  مشرتک  همکاری  دارم  اعتقاد  "من  میگوید  قرقیزستان 

پروگرام   ... زمینه  در  مهمی  سهم  تا  میدهد  را  اجازه  این  ما 

2030 سال  تا  فاجعه  خطر  کاهش  برای  سندای  چارچوکات 

متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای  ذریعه  که  کنیم  ایفا 

پذیرفته شده است".

مجهوری قرقیزستان 
پروگرامهای سازمان ملل 

متحد را اجرا میکند

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

ریشه کن کردن داعش موضوع اصلی کانفرانس رهربان االنبار در فربوری 2017 بود که در 

آن اعضای ائتالف باالی حامیت خود از مقامات عراقی و قبایل منطقوی تأکید کردند. برید 

جرنال اردوی اسرتالیا ادام فیندلی، قومندان سابق گروپ رضبت مشرتک عملیات خاص- 

عملیات اراده قاطع )عراق( اعالم کرد که بعد از آزادسازی موصل، این ائتالف به بیرون 

کردن داعش از والیت االنبار کمک خواهد کرد و جلسات بعدی را با حضور قوای امنیتی 

عراق و رهربان قبایل برگزار میکند.

در این کانفرانس که بر تجهیز و حامیت لوجیستیکی از قبایل رشیک ائتالف در این 

منطقه متمرکز بود، تورن جرنال اردو عراق نعامن عبد نجیم الزوبی و تورن جرنال اردو 

عراق قاسم محمد صالح املحمدی بر پشتیبانی خود در زمینه سعی برای ریشه کن کردن 

داعش تأکید کردند.

قاسم گفت جنگجویان قبایل قادر به شکست دادن داعش هستند، و او مطمنئ است 

که جنگجویان قبایل رسزمین را پاکسازی و آن را حفظ میکنند. دیگر شیوخ قبایل در مورد 

تواناییهای قوای برشی و لوجیستیکی خود، روابط کاریشان با قوای امنیتی عراق و مبارزه 

با داعش صحبت کردند.

مربوک حمید میهادی، شاروال حدیثه گفت چندین ناحیه تحت کنرتول او از وجود 

داعش پاکسازی شده است. او اضافه کرد، هنوز باید کارهایی برای حفظ رسحدات این 

مناطق انجام شود.

تبادل مفکوره ها در کانفرانس االنبار

تورن جنرال ارکان اردوی عراق قاسم محمد صالح المحمدی، قومندان قومندانی عملیات جزیره، 
در کانفرانس رهبران االنبار در فبروری 2017 در االسد لوجیستیک و قوای بشری منطقوی 

در سراسر والیت االنبار را برای برید جنرال اردو استرالیا ادام فیندلی، قومندان سابق گروپ 
ضربت مشترک عملیات خاص- عملیات اراده قاطع (عراق) توضیح میدهد.   وزارت دفاع عراق
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دفاع، اردوی لبنان و اتحادیه اروپا به منظور حرکت به سمت 

اردوی سازگارتر با محیط زیست در ماه می 2017 منحیث 

اولین گام برای کاهش مرصف انرژی، مطالعه ای را انجام دادند. این مطالعه یعنی 

"سرتاتیژی انرژی متداوم قوای مسلح لبنان"، دیتاهای مربوط به مرصف انرژی را 

در تعمیر نظامی جمع آوری کرد تا از آن برای تعیین اهداف ساالنه استفاده شود. 

هدف اردو این است که تا سال 2030 به میزان 30 فیصد کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای در تعمیرها دست یابد.

کریستینا السن، سفیر اتحادیه اروپا در آغاز این تحقیق گفت: "این سرتاتیژی 

انرژی متداوم نو ... به میزان زیادی به همکاری بین اتحادیه اروپا و لبنان در زمینه 

انکشاف متداوم کمک میکند". این مطالعه ذریعه پروگرام انکشاف سازمان ملل 

متحد )UNDP( پشتیبانی میشود.

که  مسئله  این  به  واقعاً  "ما  گفت:   UNDP پروژه  مدیر  حراجلی،  حسن 

آنها  احرتامرتین  مورد  و  کشور  در  عمومی  نهادی  کالنرتین  لبنان  اردوی  چطور 

است فکر کردیم".

این مطالعه به دنبال دیگر پالنهای انجام شده در کشور برای مقابله با آلودگی 

و تغییرات آب و هوایی صورت میگیرد. در آپریل 2017، سعد حریری نخست وزیر 

لبنان در مراسم افتتاح سیستم اشرتاک گذاری بایسکیل عمومی در بیروت اشرتاک 

کرد که هدف آن ارتقای فرهنگ ترانسپورت "پاک" است.

ساختار  باالی  چون  است،  ملی  امنیت  مسئله  یک  واقعاً  هوا  و  آب  "تغییر 

اجتامعی ما تأثیر میگذارد". حریری به دیلی استار لبنان گفت: "این کار به راحتی 

قابل انجام نیست". "بلکه به همکاری مؤسسات عمومی و خصوصی رضورت دارد".

لبنان اولین اردو در منطقه است که حفظ تداوم زیست محیطی را در لست 

اولویتهای خود  قرار داده است.

زیگرید کاگ، رابط مخصوص سازمان ملل متحد در لبنان، در یک بیانیه رسمی 

اعالم کرد: "این مطالعه اولین مطالعه در نوع خود در کل رشق میانه و فراتر از 

آن است، در این پالن اردو ابتکار عمل را برای رسمشق بودن به دست میگیرد و 

متعهد میشود وظایف خود را به شیوه هایی انجام دهد که محیط زیست در نظر 

گرفته شود".  منبع: دیلی استار

اردوی لبنان قصد دارد سبز شود

سعد حریری، نخست 
وزیر لبنان، در آپریل 

2017 برای ترویج 
سیستم اشتراکگذاری 
بایسکیل، به بایسکیل 

دوانان میپیوندد.
رویرتز

وزارت



بحرین  با  مشرتک  مترینات  طول  در  مرصی  قوای 

مهارتهای   2017 مارچ  در  عربی  متحده  امارات  و 

محاربوی خود را باال بردند.

مترینات نظامی حمد 2 و زاید 2 که در منامه 

و ابوظبی برگزار شد، قوای زمینی، دریایی و هوایی 

را در مترینی مشارکت داد که تأکید آن بر مبارزه 

انفجاری  دستگاههای  کردن  خنثی  تروریزم،  با 

دستساز، آزادسازی گروگانها، و تعلیم دفاع شخصی 

و هرنهای ورزشی بود.

انجام  بشمول  مترین  ــن  ای نهایی  مــراحــل 

مأموریتهای کشفی و همچنین تعلیم جلوگیری از 

پهلو گرفنت قوای دریایی، حمله به سواحل و مقابله 

با حمالت کیمیاوی بود.

مارشال زمینی شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه، 

قومندان ارشد قوای دفاعی بحرین گفت: "مترینهای 

اردوی  محاربوی  آمادگی  موجب  مشرتک  نظامی 

جبهههای  در  مختلف  تهدیدات  با  مقابله  برای  ما 

مختلف خواهد شد".

تاریخی  روابط  بر  تأکید  مترین  این  از  هدف 

و سرتاتیژیک میان کشورها، تقویت روابط نظامی، 

و  قابلیتها  انکشاف  آنها،  نظامی  آمادگی  افزایش 

ارزش بخشیدن به دانش و تخصص نظامی است.

سال  در   1 زاید  مترین  دنبال  به  مترینها  این 

با  بود.  شده  برگزار  ابوظبی  در  که  هستند   2014

این مترین سطح  توجه به حضور مقامات نظامی، 

باالی هامهنگی و انسجام را نشان میداد.

مصر برای اجنام 
مترینات حماربوی 

به حبرین و امارات 
متحده عربی میپیوندد
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منابع: NewsofBahrain.com، مرصاد مرص، امور رسانهای 

اروپا، دیلی نیوز مرص

دریایی  مانورهای  کشور،   37 دریــایــی  ــوای  ق

دادند،  انجام  امان 17  را در مترین  فوق العاده ای 

یک مترین دریایی چندملیتی که در فربوری 2017

در شامل دریای عرب انجام شد. کشتیها، طیارات، 

هلی کاپرتها و طیارات جت در عملیات جستجو و 

نجات، مترینات تیراندازی، عملیات مبارزه با دزدی 

عملیات  و  دریا  در  مجدد  سوختگیری  دریایی، 

مبارزه با تروریزم دریایی اشرتاک کردند.

این مترین که در کراچی، پاکستان برگزار شد 

محققان  بندر،  مرحله  در  بود.  مرحله  دو  شامل 

دریایی  کانفرانس  یک  در  نظامی  چهرههای  و 

"چشم  موضوع  بر  که  کردند  اشرتاک  بین املللی 

2030 هند  اقیانوس  منطقه  در  سرتاتیژیک  انداز 

و باالتر از آن - معضالت و سرتاتیژیهای در حال 

قوای  دریایی،  مرحله  در  بود.  متمرکز  تحول" 

نهایی  فعالیتهای  و  پالنها  قوا،  دیگر  و  پاکستانی 

شده در این کانفرانس را اجرا کردند.

سازمان  رئیس  زاکولله،  محمد  ادمــیــرال 

پیچیده  امنیتی  محیط  در  گفت،  دریایی  قوای 

حفظ  در  مهمی  نقش  همچنان  پاکستان  هند، 

17 امــان  موفقیت  میکند.  ایفا  ثبات  و  صلح 

در  پاکستان  تأثیر  مــورد  در  روشــن"  "تصدیق 

مرحله منطقوی بود.

پاکستان،  سابق  وزیر  نخست  رشیف،  نواز 

گفت: "حضور تعداد فراوان قوای دریایی خارجی، 

نشاندهنده اعتامد جهان به قوای دریایی پاکستان 

وضعیت  این  با  پاکستان  دریایی  "قوای  است". 

آمادگی عملیاتی کامالً آماده و متعهد به تضمین 

منافع  از  حفاظت  و  دریایی  رسحدات  از  دفاع 

دریایی پاکستان است".

ذینفعان  از  یکی  که  پاکستان  ــزود  اف وی 

است،  عرب  دریای  در  دریایی  امنیت  در  مهم 

نظم  و  ناوبری  آزادی  از  اطمینان  به  متعهد 

بین  همکاری  گفت  او  اســت.  قانونی  دریایی 

معضالت  با  مقابله  برای  بین املللی  دریایی  قوای 

در  موجود  چندوجهی  و  چندجانبه  امنیتی 

اقیانوس هند رضوری است.

قومندان  حسینی،  الله  عــارف  دریــاســاالر 

با  مبارزه  به  مترین  این  گفت  پاکستان  ناوگان 

در  تروریزم  و  مخدر  مواد  قاچاق  انسان،  قاچاق 

منطقه کمک خواهد کرد.

نه کشور کشتیهای جنگی خود را به این مترین 

فرستادند، از جمله اسرتالیا، چین، اندونزیا، جاپان، 

روسیه، رسیالنکا، ترکیه، انگلیس و ایاالت متحده. 

برای مشاهده  را  کشورهای دیگر منایندگان خود 

مترین اعزام کردند. پاکستان از سال 2007 تاکنون 

هر ساله میزبان این مترین بوده است.

در ختم مترین، متام کشتیهای اشرتاک کننده 

"آرایش امان" را که به معنی وحدت و هامهنگی 

میان کشورهای اشرتاک کننده بود تشکیل دادند.

دیوید هیل، سفیر ایاالت متحده در پاکستان 

و  متحده  ایاالت  برای  فرصتی   17 "امان  گفت: 

دار  دوام  دریایی  همکاری  ادامه  جهت  پاکستان 

تقویت  منظور  به  دیگر  رشکــای  با  همکاری  و 

امنیت جهانی بود".

پاکستان میزبان عملیات مشترک دریایی میشود

منابع: Dawn.com، هالل مجله قوای مسلح پاکستان، 

Geo.TV، رادیو پاکستان، گتی ایمیجز

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی



به اشتراک 
 گذاری آگاهی ها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار آنانیکه با مسائل امنیتی 

در رشق میانه و آسیای میانه و جنوبی رسوکار دارند، قرار داده می شود.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL بفرستید.

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای منت به لسان مادری تان باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.• 

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.• 

لطفاً رشح حال مخترص و معلومات در مورد چگونگی متاس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی منائید.• 

حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.• 

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور جا دادن و 

پیرایش سبک آن را محفوظ نگه میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نرش آن منی باشد. با یاری رسانیدن 

به یونیپاث شام با این رشایط موافقت می منائید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و 

یا سمت، ادرس پوستی و ادرس 

ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک مجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

Unipath به این آدرس نامه بنویسید:
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

ما را در انترنت دریابید

خویشتن را پیوند دهید

به اشتراک بگذارید

بحث کنید

h� p://unipath-magazine.com/fa
www.facebook.com/unipath

با همکاران نظامی و امنیتی تان در رشق 

میانه و آسیای میانه و جنوبی

بهرتین تجربیات و دست آورد هایتان را

باالی معضالت و راه حل ها

به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید:


