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افغان ها در یک مرکز فرآوری در والیت 
هرات کالله های زعفران را از گل های 

آن جدا می کنند. زعفران عاید مورد 
ضرورت دهاقین افغان را تأمین می کند.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی  
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میانگذر شیخ جابر االحمد الصباح در 
کویت در می 2019 افتتاح شد.  رویرتز

عکسها
سرآغاز
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کلیدی رهبر پیام

یونیپاث به خاطر این دعوت دوستانه تشکر کنم.  میخواهم
من معتقد هستم که این مجله بسرت مهمی برای گفتگو 

و تبادل نظرات و آرا است و از موضوع بحث امروز 

خوشحاØ. این موضوع به وضوح نشاندهنده دوستی و 

روابط مهم بین ایاالت متحده و امارات متحده عربی است. 

این روابط مبتنی بر احرتام متقابل، همکاری و اقدام مشرتک 

به نفع همه است. همچنان خرسند هستم که در مورد تحمل در 

امارات متحده عربی و مدل منحرص به فرد آن بشمول وزارت تحمل صحبت 

کنم که تنها وزارت در نوع خود در رستارس جهان است. این مدل همچنان 

بشمول اعالمیهای است مبنی بر اینکه امسال - سال 2019 - سال تحمل است.

پدر بنیانگذار ما، شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، به ما آموخت که 

تحمل یعنی زندگی کردن با دیگران در صلح و دوستی، آشنا شدن با یکدیگر 

و تصحیح تصورات غلط درباره یکدیگر. او برای انجام این کار، از همگان 

خواست روابط مثبت بین همه فرهنگها و ادیان را همزمان با افتخار کامل به 

فرهنگ و هویت ملی درک کنند. بنا به کالم و عمل شیخ زاید، تحمل میتواند 

به همه ساکنان این رسزمین کمک کند تا در پیرشفت جامعه نقش مثبتی 

داشته باشند تا بتوانند سهم مهمی در انتقال پیام تحمل و همزیستی امارات 

متحده عربی به جهان ایفا کنند. در منطقهای که رسشار از بیثباتی و درگیری 

فرقهای ایجاد شده در اثر محرومیت و افراطگرایی است، امارات متحده عربی 

به مقصدی تبدیل شده است که همه مردم در آنجا با آرامش زندگی میکنند 

و زندگی شایستهای را میگذرانند. مردم کشورها و فرقههای مختلف در 

امارات متحده عربی زندگی میکنند که بعضی از آنها از درگیریهای قومی و 

فرقهای در رسزمینهای خود فرار کردهاند. آنها متوجه شدهاند که میتوانند 

با اشخاصی از فرقههای دیگر که قبالً در زادگاهشان آن را دشمن میدانستند 

دوست شوند، چون آموختهاند که در این رسزمین پربرکت توأم با تحمل و 

صلح زندگی کنند.

به همین دلیل، ما عالقمند به برقراری روابط توأم با همکاری و اقدام 

مشرتک با همه ذینفعان و سازمانهای منطقوی و جهانی هستیم. ما به کلی 

متعهد هستیم که با همه مردم همکاری ªاییم تا شناخت و آگاهی از ³دنها، 

فرهنگها و مذاهب مختلف را گسرتش دهیم. ما متعهد هستیم پیام امارات 

متحده عربی را در راستای جلوگیری از افراطگرایی، نژادپرستی، نفرت و 

تروریزم و همچنان مبارزه با همه اشکال جداسازی و تبعیض به جهانیان منتقل 

کنیم. ما این موضوع را بنیانی تلقی میکنیم که روابط بیناملللی مثبت بر 

آن استوار میشود و به حیث یک نقطه آغاز مؤثر برای جهت مشارکت دادن 

همگان برای رسیدن به صلح جهانی است.

تجربه موفق ما در امارات متحده عربی تأیید میکند که تحمل و 

همزیستی در جامعه به عوامل متعددی رضورت دارد که مهمترین آنها 

عبارتند از: رهربی آگاهانه و خردمند و جامعهای اهل تحمل که خواهان 

رسیدن به پیرشفتهای اجت�عی و اقتصادی انسان همراه با تحمل باشد. در 

ضمن، چنین کاری نیازمند نهادهای تعلیمی و رسانهای موفق، قوانین مناسب، 

و همبستگی نهادی، اعم از بخش دولتی یا خصوصی جهت مقابله با تعصبات 

و افراطگرایی است. عوامل دیگر عبارتند از احرتام گذاشÏ به 

دیگران، همزیستی جهانی و ح�یت از ارزشها و اصول 

برشدوستانهای که همه ما منحیث ساکنان این جهان در مورد 

آنها اشرتاک نظر داریم.

من همیشه میگویم تحمل در امارات متحده عربی 

تجسم زندهای از آموزههای اسالم و همچنان امتداد طبیعی 

تاریخ، میراث و موقعیت جغرافیایی برجسته این ملت است که 

در جریان اعصار آن را به یک نقطه عبور مهم برای ³دنها و فرهنگها 

تبدیل کرده است.

در امارات متحده عربی، تحمل به معنای زندگی به صورت ه�هنگ با 

دیگران و احرتام گذاشÏ به اعتقادات و فرهنگ آنها است. به عبارت دیگر 

این درک آگاهانه که کëتگرایی و تنوع، به حیث ویژگیهای جمعیتی، منبع 

قدرت جوامع برشی است.

در امارات متحده عربی، تحمل ابزار بیان قدر³ند رهربی و مردم در مورد 

میل به داشÏ زندگی توأم با کرامت برای همگان است.

در امارات متحده عربی، تحمل نه تنها یک وظیفه اخالقی بوده بلکه 

ابزاری بنیادین برای توسعه فراگیر و پایدار است و این فرصت را برای همه 

فراهم میکند تا در پیرشفت جامعه کامالً سهیم باشند. 

در امارات متحده عربی، تجربه ما در قسمت تحمل باعث شده مسئولیت 

مبارزه با افراطگرایی و بنیادگرایی به عهده همه مردم، بشمول جامعه و 

 Ïنهادها قرار داده شود. تجربه ما همچنان نشان میدهد که صحه گذاش

بر نقش تحمل در مبارزه با تروریزم مستلزم همکاری گسرتده بیناملللی و 

منطقوی است. تشویق کردن تحمل باید همیشه بخشی از یک نظام بزرگرت 

برای مقابله با تروریزم جهانی باشد. همچنان میخواهم باالی این نکته تأکید 

کنم که استفاده از دین به حیث پوششی برای خشونت یا نفرتپراکنی در 

جامعه کامالً غیرقابل قبول است. 

دیدار پاپ فرانسیس و امام کالن االزهر شیخ احمد التائب، بنا به دعوت 

کری�نه اعلیحرضت شیخ محمد بن زاید آل نهیان اتفاقی بسیار تاریخی 

بود. این کار چارچوکاتی مؤثر برای ایجاد روابط و مشارکتهای بیناملللی 

مبتنی بر مبانی اخالقی استوار جهت رسیدن به پیرشفت، سعادت و صلح را 

فراهم کرده است. 

ما کامالً اطمینان داریم که اعالمیه برادری برشیت که ذریعه ابوظبی 

صادر شده است، انشاالله نقطه آغاز خوبی برای صحه گذاشÏ بر نقش 

برادری برشیت در گسرتش ارزشهای صلح جهانی است. این موضوع بشمول 

نقش برادری برشیت در رسیدن به ثبات و امنیت در جامعه جهانی، نیل به 

سعادت انسان، تأمین امنیت آینده کره زمین و محافظت از محیط زیست، و 

نرش ارزشهای برشدوستانه است. همچنان در از بین بردن فقر و مریضی در 

رسارس جهان نقش دارد.

شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان

وزیر تحمل، امارات متحده عربی
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نگهبان 

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از قوای دفاعی بحرین

گفتگوباقومندانقوایدفاعیبحرین،
فیلدمارشالشیخخلیفهبناحمدآلخلیفه

خلیج عربی

یک
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یونیپاث: پادشاهی بحرین یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایاالت 
متحده است. این همکاری را چی قسم توصیف می کنید؟

شیخ خلیفه: روابط اسرتاتژیک ما با ایاالت متحده ده ها سال ادامه داشته است. 
این روابط تاریخی، دیرینه، گسرتده و قوی هستند. روابط میان بحرین و ایاالت 

متحده در حال تحول یافÏ است و بربنیاد همکاری های حیاتی در بعضی از 

زمینه های مهم تکامل خواهد یافت. این روابط در زمینه های مختلف بخصوص 

در قسمت ه�هنگی اردو و همکاری دفاعی به سطوح پیرشفته ای رسیده است. 

این ه�هنگی و همکاری بین این دو کشور دوست همچنان ادامه دارد و ما 

توافق کرده ایم همکاری های خود را در بخش های وسیع تری در قسمت همکاری 

دفاعی دوجانبه بین دو کشور دوست افزایش دهیم.

موافقت نامه همکاری دفاعی بین پادشاهی بحرین و ایاالت متحده در 

امتداد و ادامه مزایای همکاری اسرتاتژیک ما است. ما همچنان به حیث دو 

رشیک در پی تداوم توسعه همکاری ها جهت تأمین امنیت خلیج عربی، انجام 

اقداماتی مشرتک برای تأمین ثبات منطقه، مبارزه با تروریزم در ³ام اشکال آن، و 

محافظت از خطوط ترانسپورتی و مسیرهای تجارتی جهانی هستیم. شاید امروز 

در حال برداشت این ðره همکاری موفق اسرتاتژیک هستیم، که در رشایطی که 

منطقه آن را تجربه می کند از اهمیت بیشرتی نیز برخوردار شده است.

یونیپاث: بی ثباتی منطقوی در خاورمیانه چی تأثیری باالی 
پادشاهی بحرین می گذارد و بحرین چی قسم خود را برای مقابله با 

تهدیداتآماده می کند؟

شیخ خلیفه: توطئه هایی که امنیت و ثبات منطقه ما - که خداوند 
ثروت های فراوانی به آن بخشیده و به آن ثبات و امنیت عطا کرده 

است - را خدشه دار می کنند، در حال تشدید شدن هستند. منطقه 

به هدفی برای طمعکارانی تبدیل شده است که حتی برای یک 

لحظه از توطئه پردازی، تحمیل اجندای خود بردیگران و تحریک نزاع 

و فرقه گرایی دست نکشیده اند، به شکلی که به دلیل سیاست هایی 

نظیر معضل تروریزم، بازی خرابکاری، معلومات غلط و جنگ های 

نیابتی جهت افزایش تسلط گروپ های خود در تاریکی و تهدید ثبات 

منطقوی، چرخه های خطرناکی در حال تکرار شدن هستند.

بی ثباتی که خاورمیانه شاهد آن است، در نتیجه خصومت های 

تروریستی با هدف مختل کردن امنیت و ثبات منطقه، هدف قرار 

دادن بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (GCC) و نقش 

آنها در عرضه جهانی تیل و ترانسپورت بحری بین املللی، همچنان در 

حال تشدید شدن است. تروریست ها در پی انجام این کارها از 

طریق حمالت تروریستی مکرر، منظم و سازمان 

یافته هستند. این حمالت ثبات «ناوبری» 

بحری و تجارت جهانی و عرضه 

بین املللی انرجی را تهدید کرده 

است. این ها اقدامات 

خطرناکی هستند که 

تهدیدی جدی برای 

قومندان قوای دفاعی بحرین، فیلد مارشال شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه رهربی 

محبوب است که مهارت و توانایی منحرص به فردی برای تأسیس یک قوای نظامی جهت 

دفاع از ملت در اختیار دارد.  او اخیراً به مصاحبه با یونیپاث پرداخته است.

شیخ خلیفه: توطئه هایی که امنیت و ثبات منطقه ما - که خداوند 
ثروت های فراوانی به آن بخشیده و به آن ثبات و امنیت عطا کرده 

است - را خدشه دار می کنند، در حال تشدید شدن هستند. منطقه 

به هدفی برای طمعکارانی تبدیل شده است که حتی برای یک 

لحظه از توطئه پردازی، تحمیل اجندای خود بردیگران و تحریک نزاع 

و فرقه گرایی دست نکشیده اند، به شکلی که به دلیل سیاست هایی 

نظیر معضل تروریزم، بازی خرابکاری، معلومات غلط و جنگ های 

نیابتی جهت افزایش تسلط گروپ های خود در تاریکی و تهدید ثبات 

منطقوی، چرخه های خطرناکی در حال تکرار شدن هستند.

بی ثباتی که خاورمیانه شاهد آن است، در نتیجه خصومت های 

تروریستی با هدف مختل کردن امنیت و ثبات منطقه، هدف قرار 

دادن بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (

آنها در عرضه جهانی تیل و ترانسپورت بحری بین املللی، همچنان در 

حال تشدید شدن است. تروریست ها در پی انجام این کارها از 

طریق حمالت تروریستی مکرر، منظم و سازمان 

یافته هستند. این حمالت ثبات «ناوبری» 

بحری و تجارت جهانی و عرضه 

بین املللی انرجی را تهدید کرده 

است. این ها اقدامات 

خطرناکی هستند که 

تهدیدی جدی برای 
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اقتصاد جهانی محسوب میشوند و منشورها و معاهدات بیناملللی که هدفشان 

حفظ صلح و امنیت در رسارس جهان است را نادیده میگیرند. 

ما مدیون کوششهای اعلیحرضت پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه، رهرب 

محبوب و قومندان معظم کشور هستیم که خداوند نگهدار و رهن�ی او باشد. 

او در کوشش است از رسنوشت منطقه محافظت کند و مردم آن را از رفÏ به 

ورطه ویرانی نجات دهد و ملتهای منطقه را در مقابل مشکالت ناشی از جنگ 

و ناآرامی محافظت ªاید. کوششهای ایشان همواره ستودنی است، چرا که 

همه راهها را بررسی میکند تا منطقه را به جانب امنیت سوق دهد. او از همه 

کوششهایی که با هدف ریشهکن کردن خشونت و تروریزم و تحکیم امنیت و صلح 

در منطقه و جهان صورت میگیرد، کامالً ح�یت میکند. ما در پادشاهی بحرین از 

شدت تهدیدات منطقه آگاه هستیم و انشالله قادر خواهیم بود با آنها مقابله کنیم.

یونیپاث: بحرین در مبارزه با تروریزم به موفقیتهای عظیمی رسیده 
است. در این قسمت چی درسهایی آموخته شده است؟

شیخ خلیفه: در قرن بیست و یکم، مبارزه با تروریزم برای همه کشورهای 
جهان در اولویت قرار گرفته است. مستند ساخÏ درسهای آموخته شده معموالً 

بعد از ا³ام فعالیت، اتفاق میافتد و همه هنو در حال آموخÏ از این تجربیات 

هستند. ما همچنان با تروریزم رس و کار داریم که از نظر شکلها و جلوههای 

آن در حال تغییر است. امروزه، تروریزم رصف به سازمانهای تروریستی محدود 

ªیشود تا بتوان با آنها مبارزه کرد و آنها را از بین برد. به عبارت دیگر از آن 

فراتررفته است و به دست ملتهایی صورت میگیرد که قصداً بحرانهایی را در 

منطقه ایجاد میکنند تا به منافع توسعهطلبانه خود دست یابند و ایدئولوژیهای 

خرابکارانه یا کنرتول اقتصادی خود را گسرتش دهند. کشورهای دیگری نیز با 

ح�یت از گروپهای فرقهای و جناحی کوشش در پدید آوردن جنگ نیابتی 

داشتهاند و بعضی از آنها برای ح�یت از تروریزم از منابع خود استفاده ªوده 

اند که این موضوع آنها را به رشیک تروریزم و عامل بیثباتکننده صلح و امنیت 

بیناملللی تبدیل کرده است.

یونیپاث: قوای دفاعی بحرین چی نفعی از تمرینات نظامی مشترک با 
دیگر کشورها میبرد؟

شیخ خلیفه: قوای دفاعی بحرین بنا به رهن�یی اعلیحرضت پادشاه حمد، 
پادشاه محبوب ملت و قومندان معظم آن، که خداوند نگهدار او باشد، بر انجام 

³رینات مشرتک با ملتهای دوست تأکید کرده است. این کار نقش برجسته و 

مؤثری در ارتقای سطح عملکرد رزمی، افزایش تواناییها و باال بردن مهارت همه 

اشرتاککنندگان در ³رین دارد. همچنان مفهوم همکاری نظامی با دیگر کشورهای 

همسایه خلیج و کشورهای عربی و کشورهای دوست خارجی را تقویت میکند 

که بر³ایل کشورهای منطقه در مورد تحکیم امنیت و ثبات منطقه و در عین 

حال تقویت تواناییهای نظامی آنها صحه میگذارد. بنابراین، رویکرد قوای دفاعی 

بحرین تقویت تعلیم عملیاتی و ساحوی است که در کنار واحدهای نظامی 

کشورهای دوست و در چارچوکات همکاریهای مشرتک انجام میشود.

اعضای قوای دفاعی بحرین در تمرین 
نظامی مشترک سپر خلیج 1 در 

عربستان سعودی اشتراک میکنند. 
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پادشاهی بحرین این اقدام را به حیث رویکردی دوستانه تصدیق 

میکند که هیچگاه از آن رصفنظر نخواهد شد. قوای دفاعی بحرین در 

جریان سال از ³رینات مشرتک با کشورهای همسایه و دوست مستفید 

میگردد. این کار باعث غنا یافÏ، تدقیق و توسعه تخصص قومندانان 

رزمی قوای مشرتک میشود تا بتوانند الزامات اقدام نظامی مشرتک را به 

دلیل اهمیت و نقش مؤثر آن در باال بردن مهارت نظامی، تقویت آمادگی 

رزمی، تبادل تخصص و مهارت نظامی و تقویت ه�هنگی و همکاری 

نظامی مشرتک درک کنند و در عین حال باعث تقویت قابلیتها و تعلیم 

قوای مشرتک در سیستمهای نظامی مدرن و رویکردهای رزمی میگردد.

³رینات نظامی، معیار اصلی برای سنجش آمادگی و توانایی 

قوای مسلح و به حیث محیطی برای مرتبط ساخÏ تعلیم با مفاهیم 

پروگرامریزی عملیات نظامی است.

یونیپاث: جامعه بینالمللی باید برای حفظ امنیت بحری 
منطقه بخصوص در خلیج عربی، خلیج عمان و دریای عرب چی 

اقداماتی را انجام دهد؟

شیخ خلیفه: شکی نیست که تحوالت رسیع اخیر که منطقه شاهد آنها 
بوده نتیجه اقدامات غیرمسئوالنه و جرایم سنگین تروریستی است. این 

موضوع بشمول حمله تروریستی است که دو «نفتکش» را در خلیج 

ع�ن هدف قرار داد، خرابکاری کشتیهای تجارتی غیرنظامی در نزدیکی 

آبهای رسزمینی کشور همسایه ما یعنی امارات متحده عربی، و اینکه 

اخیراً سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فضای هوایی بیناملللی 

در تنگه هرمز به یک طیاره بیرسنشین اردوی ایاالت متحده فیر کرده 

است. این اقدامات تروریستی جرایمی جدی به ش�ر میروند که امنیت 

و آزادی ترانسپورت بیناملللی را تهدید میکنند و باالی اقتصاد جهانی، 

صلح و امنیت بیناملللی و امنیت و ثبات ملتها و مردم منطقه تأثیر 

منفی میگذارند. همه ما باید مسئولیت انجام اقدامات الزم را برای 

تضمین صلح، محافظت از خطوط ترانسپورت بیناملللی، تأمین امنیت 

مورد رضورت برای ترانسپورت در کریدورهای انرجی منطقوی، مقابله 

با این اقدامات تروریستی و افراد پشتوانه آن را به عهده بگیریم و به 

نقضهای مکرر قوانین و هنجارهای بیناملللی خا³ه دهیم.

ه�نطور که اشاره کردم، قوای دفاعی بحرین یکی از مؤلفههای 

اصلی چندین ائتالفهای ضدتروریستی منطقوی و بیناملللی است. ما 

همیشه با کشورهای دوست برای حفظ امنیت بحری منطقه همکاری 

میکنیم و پادشاهی بحرین تقویتکننده مرکز عملیات نظامی بحری 

واحد شورای همکاری خلیج با محوریت سیستمهای نظامی برتری است 

که در جهت تقویت امنیت بحری در خلیج عربی در زمان چالشهای 

منطقه فعالیت میکند و میکوشد امنیت، ثبات و اقدامات تثبیتکننده 

موردرضورت را برای منطقه ما فراهم سازد. همکاری نظامی دوجانبه 

فعلی با ناوگان پنجم قومندانی مرکزی ایاالت متحده ماحصل مدل 

مهمی است که سطح تشویشهای دوجانبه برای حفظ صلح و امنیت 

منطقوی را نشان میدهد.

یونیپاث: با توجه به افزایش تنش میان ایاالت متحده و ایران، بحرین 
با چی چالشهایی روبرو است؟

شیخ خلیفه: افزایش تنش در منطقه نتیجه رفتار ایران است. هیچ کس 
خواستار جنگ نیست و دعا میکنیم که در منطقه درگیری نظامی رخ ندهد. 

اما در عین حال، پذیرش خرابکاری مداوم صورت گرفته توسط رژیم ایران 

قابلممکن نیست، چرا که مردم منطقه بهای آن را میپردازند و هیچ چیزی 

مانع جاهطلبیهای این رژیم متخاصم نیست.

جاهطلبیها و ³ایل ایران برای کنرتول منطقه و رسنوشت آن چالشی است 

که نه تنها پادشاهی بحرین بلکه ³ام کشورهای منطقه با آن روبرو هستند. 

آنها در معرض چندین تهدید پیچیده نظامی قرار دارند که امنیت کشورهای 

عضو شورای همکاری خلیج را به خطر انداختهاند. این موضوع به دلیل 

³ایالت توسعه طلبانه، جهتگیری هستوی، ترویج افراطگرایی مذهبی، گسرتش 

ایدئولوژی تندروانه و ح�یت از گروپ  های تروریستی افراطی، براندازانه 

و فرقهای از جانب ایران است. ایران سیاست براندازی، رسنگونی دولتها و 

نهادهای دولتی، گفت�ن سیاسی تحریکآمیز را به کار گرفته که علیه تعدادی 

از کشورهای همسایه صورت میگیرد و در امور داخلی این کشورها دخالت 

میکند. این موضوع باعث ایجاد تنش میشود و امنیت و ثبات را تضعیف 

میکند. ایران تعداد زیادی از این پروژههای مخرب و طرحهای براندازانه را 

در دست دارد و انشا الله شکست خواهد خورد.

یونیپاث: به عساکر جوان چی توصیهای میکنید؟

شیخ خلیفه: وظیفه دفاع از میهن و حفاظت از رسنوشت و دستاوردهای 
آن از جمله رشیفترین وظایف و کارها است. نوعی اعت�د مقدس است که 

هرکسی که مسیر نظامی را انتخاب کرده باشد افتخار برخورداری از آن را 

دارد. این موضوع نوعی مسئولیت جمعی برای همه است؛ از صاحبمنصب 

قومندان گرفته تا دیگر صاحبمنصبان همکار، صاحبمنصبان غیرمسئول و 

عساکر. من به کسانی که خدمت رشیف عسکری را انتخاب کردهاند و این 

افتخار را دارند که از چنین اعت�دی برخوردار شوند توصیه میکنم انضباط را 

مراعات ªایند و همیشه با همکاران، همقطاران و زیردستان خود منصفانه و 

معقول رفتار ªایند. اساس خدمت عسکری احرتام متقابل است.

هر وقت با اعضای قوای دفاعی بحرین در آغاز مسیر نظامیشان و در 

زمان پیوسÏ برای خدمت در بخش خود مالقات میکنم، همیشه به آنها 

تأکید میکنم که رهربی انسانها کار آسانی نیست. این کار همواره به رهربی 

آماده، تعلیم دیده و منصف رضورت دارد که رسمشقی برای زیردستان خود 

باشد و در برخورد با مافوقهای خود انضباط داشته باشد. من به آنها توصیه 

میکنم در کوشش  های خود پشتکار داشته باشند، به کشورشان خدمت کنند 

و در این قسمت به پیشینیان خود تأسی کنند. همچنان از آنها میخواهم 

که کار خود را با تعهد و به شکلی حرفوی انجام دهند که رصف با دانش و 

انضباط قابلممکن است. امروزه جنگهای مدرن نیازمند دانش فراوان در 

عرصه نظامی است و آنها باید در جریان سیر نظامیگری خود همواره از دانش 

F  .برخوردار باشند، چون نشانه برتری و پیرشفت در قوای مسلح مدرن است



نهیان بن مبارک آل نهیان عضو شورای وزیران است و از سال 2017

وزیر تحمل در امارات متحده عربی (UAE) بوده است. او تا به حال پستهای 

وزارتی فراوانی از جمله به حیث وزیر در وزارتخانههای تعلیم عالی و تحقیقات 

علمی، تعلیم و فرهنگ و توسعه دانش داشته است. دفرت پذیرش او همیشه مملو 

از بزرگان شهر و اشخاصی از همه ملیتها و مذاهب است که در پی دریافت 

کمک او هستند. او خودش ایستاده میشود و فروتنانه به مراجعینش خوشامد 

میگوید بدون اینکه از سابقه آنها اطالعی داشته باشد. او در مسجد محل حضور 

مییابد و در بین ªازگزارانی که اکëاً از کشورهای آسیایی بوده و در پی زندگی 

مناسب در امارات آمدهاند، به خطبهن�ز جمعه گوش میدهد. این موضوع 

نشان دهنده اخالق، فروتنی و عشق او به همه مردم است. یونیپاðصاحبهای را 

در محل کار شیخ نهیان در ابوظبی با او تنظیم کرده است:

یونیپاث: تحمل در امارات متحده عربی چیقسم جلوهای از 
مفکوره پدرفقید بنیانگذار این کشور یعنی شیخ زاید است؟  

شیخ نهیان: ما در امارات متحده عربی افتخار میکنیم که پدر فقید 
بنیانگذار، شیخ زاید میراث ابدی برای ما بجا گذاشت که تأکید میکند چنانچه 

انسانها در کنار هم جمع شوند، بین آنها احرتام متقابل برقرار باشد، دست به 

اقدام مشرتک مؤثر زده و گفتگو و ارتباطات مثبتی داشته باشند همواره نتایج 

خوب و موفقیتآمیزی برای همگان رقم میخورد و همچنان به ایجاد روابط 

مثمر در رسارس جهان کمک میکند.

یونیپاث: آیا امارات متحده عربی ابتکاری را برای گسترش تحمل 
فرهنگی و برادری انسانی در منطقه و جهان آغاز کرده است؟

شیخ نهیان: خوشبختانه ما ملتی هستیم که هر روزه دغدغههای خود را 
برای رشد جوامع برشی و اهمیت گفتگوی مثبت و برقراری ارتباط بین همه و 

همچنان اهمیت به کار بسÏ همه روشها و ابزارهای الزم برای رسیدن به صلح، 

درک و ثبات در عین طرد افراطگرایی، عدم تحمل و تندروی در رسارس جهان به 

شکلی روشن نشان میدهیم.

یونیپاث: لطفًا در مورد اقدام ملت برای تعیین سال 2019 به 
حیث سال تحمل صحبت کنید.

شیخ نهیان: در امارات متحده عربی، سال تحمل ذریعه اعلیحرضت شیخ 
خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی که خداوند نگهدار 

او باشد، اعالن شد. این یک ابتکار ملی مهم است که هدف آن تأکید کردن 

بر این موضوع است که تحمل- که به حیث میراث قابل توجه پدر بنیانگذار 

فقید شیخ زاید محسوب میشود - مسیری مطمنئ برای امارات متحده عربی 

در قسمت رسیدن به پیرشفت و موفقیت در همه زمینهها است. سال تحمل 

همچنان تجلیل از مدل پیشگام همزیستی و برادری انسانی امارات متحده 

عربی است که بشمول ªایندگان همه ملیتهای رسارس جهان است که در صلح 

و سعادت در کنار یکدیگر زندگی میکنند. تجلیل از سال تحمل همچنان تأکید 

میکند که گسرتش ارزشهای تحمل و عشق در جامعه به اقدام و کوشش مداوم 

رضورت دارد. تجلیل از سال تحمل همچنان بیانگر اعالن افتخار ما نسبت به 

میراث ملی امارات متحده عربی و فرهنگ جهانی بوده و راهی برای تأکید بر 

هویت ملی ما از جمله ارزشها و اصول اساسی ما است.

یونیپاث: بدیهی است که امارات متحده عربی معتقد است 
تحمل و احترام به دیگران باعث ایجاد یک جامعه منسجم 

خواهد شد. آیا جناب عالی میتوانید در این قسمت 
مطالبی را عنوان کنید؟

شیخ نهیان: ما تحمل، همزیستی و برادری انسان را به حیث زمینههایی برای 
اقدام مشرتک و ایجاد مشارکت جهانی و اجت�عی برای بهبود کیفیت زندگی 

همگان میدانیم. در امارات متحده عربی، تجربه ما باالی اهمیت فراهم کردن 

فرصتهای جهانی تأکید میکند تا همه ما با یکدیگر آشنا شویم، و به این ترتیب 

بتوانیم در کنار هم، بدون تفاوت و تبعیض به نفع جامعه و برشیت کوشش

میکنیم. ما در امارات متحده عربی، تحمل را به حیث نفی تعصب و خشونت 

میدانیم. ما معتقد هستیم که تحمل بر حقوق همگان، اعم از زن و مرد تأکید 

میکند. تحمل چارچوکاتی است که در آن

منطقه و جهان از سیاست درهای باز 
امارات متحده عربی نفع بردهاند

تحمل
کارکنان یونیپاث

شیخ
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هر کسی می تواند برای ایجاد یک جامعه موفق اقدام کند و خوشبختانه، 

ما از هر لحاظ این موضوع را به روشنی در مسیر موفقیت امارات متحده 

عربی شاهد هستیم.

یونیپاث: با توجه به وقایع تأسف آوری که در منطقه به دست 
سازمان های تروریستی رخ داده است، تحمل چی قسم می تواند 

با ایدئولوژی که افراط گرایی بر آن تکیه دارد، مبارزه کند؟
شیخ نهیان: من همیشه می گویم یک جامعه اهل تحمل، مثل هر جامعه 

برشی که با چالش های قابل توجهی روبرو است، باید به این موضوع توجه کند و 

با عزم و اراده با آنها مقابله ªاید.

یکی از این چالش های مهم پدیده افراط گرایی، خشونت و تروریزم است که 

جوامع طرفدار صلح را هدف قرار می دهد. این اقدامات نفرت انگیز با انگیزه های 

سیاسی، مذهبی، اقتصادی یا اجت�عی صورت می گیرند که همه آنها به یک 

ایدئولوژی خرابکارانه دامن می زنند که تعصب، عدم تحمل و خصومت با دیگران 

را ترویج می کند.

ما در امارات متحده عربی کامالً آگاه هستیم که همه بخشهای جامعه 

مسئولیت مبارزه با تروریزم را به عهده دارند و از اهمیت ایفای نقش همه 

اشخاص برای جلوگیری از افراط گرایی و مقابله با تندروی آگاه هستیم. آنچه 

که می خواهم باالی آن تأکید کنم این است که کار در قسمت تقویت تحمل 

بخشی جدایی ناپذیر از مقابله با تروریزم در رسارس جهان است. تروریزم پدیده ای 

ناهنجار است که صلح جهانی را تهدید می کند و به کوشش  عظیمی ذریعه همه 

مردم خیرخواه در جهان رضورت دارد.

یونیپاث: بعضی از رسانه ها به ابتکار امارات متحده عربی شک 
دارند و به مجسمه های بودایی که دارند وارد ابوظبی می شوند 

اشاره می کنند. چی جوابی به این انتقاد می دهید؟
شیخ نهیان: می خواهم از صمیم قلب به ش� اطمینان بدهم که تحمل 

در امارات متحده عربی به هیچ وجه به معنای دور شدن از هویت ما، 

بی اعتنایی به اصول و عقاید ما یا جدایی از تاریخ یا میراث مان نیست. 

کامالً برعکس، تحول ابراز اعت�د به نفس بوده و تجسم تاریخ بی نظیر ما، 

هویت اجدادی و افتخار به توانایی های ما است. در واقع این گونه است 

که ما به ³دنی باستانی و ریشه های عمیقی دست یافته ایم که همواره 

باعث می شود بتوانیم الگویی برای جهان باشیم. ما در امارات متحده 

عربی، کامالً قادر هستیم با اعت�د به نفس کامل با دیگران رفتار کنیم: 

ما در یک ارتباط متقابل متمدنانه، ðربخش و پیرشفته با یکدیگر 

داد و ستد می کنیم.

در مورد مجسمه های بودا که به آنها اشاره کردید، این 

کار بخشی از جشن آثار ه¼ی بود و هیچ ارتباطی با 

دین و عقاید نداشت. من ªایش دادن این آثار ه¼ی را 

راهی مهم برای غنا بخشیدن به زندگی، تقویت احساس 

هویت ملی و تعمیق تعلق و همبستگی خود با ملت و 

جهان اسالم می دانم.

یونیپاث: آیا در قسمت گسترش فرهنگ تحمل با حمایت و 
مشارکت ملت های دوست مواجه شده اید؟

شیخ نهیان: ما در مورد کوشش  های خود در قسمت تحمل از ³ام طرف های 
منطقوی و بین املللی ح�یت جدی دریافت کرده ایم. ما به تبادل آرا و تجربیات 

می پردازیم و همین باعث می شود این خوشبینی واقعی را داشته باشیم که 

همه کشورها اعتقاد راسخی دارند که رسیدن به تحمل، بنا به ماهیت خود و با 

توجه به ماهیت جوامع برشی روندی بی پایان است. ما می دانیم که رسیدن به 

همزیستی، صلح و ثبات نیازمند تأیید ملتهای دوست است و آنها امکان همکاری 

و اقدام مشرتک را فراهم می آورند.

یونیپاث: مالقات پاپ فرانسیس و امام کالن االزهر شیخ احمد 
التائب در امارات متحده عربی چی معنایی برای جهان دارد؟

شیخ نهیان: دیدار جناب پاپ و حرضت امام کالن، بنا به دعوت کری�نه 
اعلی حرضت شیخ محمد بن زاید آل نهیان از هر لحاظ اتفاقی بسیار تاریخی بود. 

این موضوع باالی تحوالت چشمگیر مربوط به برقراری روابط بامفهوم و ðربخش 

بین همه مردم در جهان تأکید کرد که مشخصه کëت گرایی و تنوع ترکیب 

جمعیتی در همه جا محسوب می شود. این مالقات تأیید کرد که ارزش های 

تحمل، گفتگو و احرتام جهانی که انسان ها در همه جا به آنها احرتام می گذارند، 

از مدت ها قبل جزو ارزش های بنیادی در جامعه امارات متحده عربی بوده 

است. بنابراین، این مالقات فراخوانی مهم برای گسرتش مدل تحمل و همزیستی 

امارات متحده عربی در رسارس جهان بود.

من به خوانندگانیونیپاثاحرتام می گذارم، و یک بار دیگر خوشحالی خود را 

از تعمیق روابط محکم دوستی بین ایاالت متحده و امارات متحده عربی ابراز 

می دارم. ه�نطور که گفتم، این پیوندها مبتنی بر احرتام متقابل و اصول رشیف 

برشدوستانه است که همه ما در مورد آنها اشرتاک نظر داریم و آنها را به نفع 

F  .برشیت می دانیم
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افغانستان

یک توافق سیاسی که به قانون اساسی 
کشور احترام بگذارد، زندگی در منطقه را 

بهبود می بخشد.

تصاویر یونیپاث
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تقریباً تا پایان دوره حکومت رسدار داوود خان 

در 1978، کشور آرامی بود. بعد از دخالت های شوروی سابق در امور سیاسی 

افغانستان و بعداً تجاوز به این کشور، افغانستان و مردم آن تبدیل به قربانیان 

درگیری های نظامی و ناامنی شدند. تداوم درگیری ها باعث وقوع وضعیتی شد 

که در آن جامعه افغانستان، بخصوص جوانان، به دست گروپ های خارجی که 

در اصل برای مقابله با تهاجم شوروی وارد افغانستان شده بودند، بنیادگرا شدند. 

گروپ های بنیادگرای ملی و فراملی وضعیت سیاسی و امنیتی را پیچیده تر کردند 

و افغانستان به پناهگاهی امن برای گروپ های تروریست بین املللی مثل القاعده، 

که طراح حمالت 11 سپتمرب 2001 در خاک ایاالت متحده بود، تبدیل شد.

دخالت ایاالت متحده که باعث فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 شد، 

فرصتی استثنایی برای ایجاد قانون اساسی جدید و نظم سیاسی مبتنی بر اصول 

دموکراسی و بهبود رشایط اجت�عی و اقتصادی مردم، در افغانستان فراهم کرد. 

میلیاردها دالر کمک خارجی و ح�یت نظامی و سیاسی از طرف جامعه بین امللل، 

با هدایت دولت ایاالت متحده، تحوالت مثبت چشمگیری در بافتهای اجت�عی و 

اقتصادی جامعه افغانستان پدید آورد. طول عمر از آوان تولد در افغانستان از 56

سال در 2001 به 64 سال در 2016 رسید. تولید ناخالص داخلی (GDP) رسانه از 

10 میلیون دخرت و  حدود 197 دالر در 2002 به 544 دالر در 2018 رسید. تقریباً

پرس اکنون به مکتب می روند و 13,000 مکتب جدید ایجاد شده است.

البته، با ³رکز دولت افغانستان و همپی�نان بیناملللی آن بر بازسازی و 

پیرشفت این کشور، زمینه بازگشت طالبان و دیگر گروپهای مخالف مسلح فراهم 

شد. گسرتش فعالیت های مختل کننده آنها تهدیدات امنیتی جدی برای زندگی 

مردم افغانستان ایجاد و این کشور را بی ثبات کرده است. به راپور «گروپ  

همکاری سازمان ملل در افغانستان» (UNAMA)، آمار تلفات افراد غیرنظامی 

(3,804 کشته و 7,189 زخمی) در جریان درگیری های 2018 بعد از 2009 (که 

UNAMA آمارگیری را آغاز کرده است) به رقم بی سابقه ای رسیده است.

در ضمن، تداوم درگیری ها باعث کُندی رشد اقتصادی و انحراف روند 

پیرشفت افغانستان شده است. رسعت رشد اقتصاد افغانستان، که در سال 

2009 به %21.4 رسیده بود، در سال 2017 به %2.7 رسید و رقم رسمایه گذاری 

مستقیم خارجی از %4.4 مجموع GDP در 2005 به %0.3 در 2017 کاهش 

یافت. کسب وکارهای محلی رشوع به انتقال رسمایه خود به بازارهای باثبات 

خارج از کشور کردند و این روند باعث افزایش سطح بیکاری، بخصوص در بین 

فارغ التحصیالن جدید شد. جوانان رسخورده در جستجوی زندگی باثبات در دیگر 

نقاط دنیا، افغانستان را ترک کردند یا در فکر ترک این کشور هستند.

از طرف دیگر، استمرار درگیری ها مرصف سیاسی و اقتصادی را برای 

گروپ های مخالف مسلح و حامیان خارجی آنها افزایش داده است. دولت 

افغانستان و هم پی�نان خارجی آنها، به رهربی ایاالت متحده، دست به اقدامات 

نظامی و دیپل�تیک زده اند که باعث ایجاد فشار به گروپ های مخالف مسلح 

و منزوی شدن حامیان خارجی آنها شده است. این اقدامات چند-جانبه رضوری 

بود و به طرف های درگیر فرصت داد که به این نتیجه برسند که رسیدن به 

اهداف رصفاً از طریق خشونت ممکن نیست و مذاکرات مساملت آمیز درباره 

خواسته های مرشوع به نفع همگان است.

بعد از حدود 8 سال درگیری، حرکت چشمگیر به 

طرف صلح زمانی رخ داد که گلبدین حکمتیار، رهرب حزب 

اسالمی، که زمانی از گروپ های برجسته مقاومت در 

مقابل قوای شوروی و فعال در جنگ داخلی بود، با دولت 

وحدت ملی در سپتمرب 2016 قرارداد صلح امضا کرد. دولت 

افغانستان نیز در فربوری 2018 و در جریان نشست امنیت 

و همکاری کابل، پیشنهاد چشمگیری برای صلح به طالبان 

داد. این پیشنهاد بعداً در قالب سندی رسمی به نام «نقشه راه رسیدن به صلح» 

ترشیح و در روزهای 27-28 نومرب 2018 در نشست جنوا درباره افغانستان به 

جامعه بین امللل ارائه شد.

این نقشه راه صلح بیانگر جامع ترین مفکوره و پروگرام سیاسی دولت 

افغانستان برای مذاکرات احت�لی بین گروپ های داخلی افغانستان است. بعد 

از اعالن پروگرام صلح دولت افغانستان، رئیس جمهوری این کشور آتش بس 

یکجانبه ای را به مناسبت عید سعید فطر اعالن کرد. طالبان با اعالن آتش بس 

سه-روزه خود به این آتش بس جواب داد. این رویدادهای مهم امتیازاتی 

تاریخی و حاکی از گرایش بی سابقه طالبان به مذاکره درباره توقف مساملت آمیز 

درگیری های جاری بود.

طالبان از مذاکره مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند و خواستار 

مذاکره دو-مرحله ای شدند: نخست، رسیدگی به جنبه های بین املللی قرارداد 

احمد فرید فروزی

مدیر پروگرام، برابری برای صلح و دموکراسی 

دخالت ایاالت متحده که باعث فروپاشی رژیم طالبان 
در سال 2001 شد، فرصتی استثنایی برای ایجاد 
قانون اساسی جدید و نظم سیاسی مبتنی بر اصول 
دموکراسی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی 
مردم، در افغانستان فراهم کرد.

افغانستان
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صلح احت�لی (مثل خروج قوای ایاالت متحده و آینده روابط آنها با گروپ های 

تروریستی بین املللی)، و دوم، مذاکره با دولت افغانستان و گروپ های سیاسی 

درباره امور داخلی (مثل موضوعات بنیادی و تشکیل دولت آینده). در این 

عرصه، ایاالت متحده، پروسه مذاکره دیپل�تیک ³ام عیاری را با طالبان در دوحه 

قطر آغاز کرد. مدیریت این مذاکره را زملی خلیل زاد، فرستاده سابقه ایاالت 

متحده در افغانستان و عراق، به عهده داشت.

از بهار 2019، مذاکرات طالبان و ªاینده ایاالت متحده در قالب هفت دور 

گفتگوی فرشده پیش رفته و طبق اظهارات طرفین نتایجی را به همراه داشته 

است. البته، مشکل ترین بخش مذاکرات صلح، یعنی گفتگو بین طرف های افغان، 

تافعالً آغاز نشده است.

ولی این گفتگو ارزش تعقیب کردن را دارد: با توجه به موقعیت اسرتاتژیک 

افغانستان، توقف مساملت آمیز درگیری های جاری زمینه ساز رشد اقتصادی و 

توسعه اجت�عی مردم افغانستان و کشورهای همسایه خواهد بود.

تاثیر صلح و آشتی بر بهبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی افغانستان

چشم اندازهای رشد اقتصادی
درگیری های مستمر در افغانستان باعث بی ثباتی منطقوی و باعث ایجاد 

بی اعت�دی بین افغانستان و پاکستان شده است. این موانع آثار زیان بخشی 

بر تجارت دوجانبه بین افغانستان و پاکستان و بر تجارت منطقوی بین آسیای 

جنوبی و میانه داشته است.

بطورمثال، حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان از 1.5 میلیارد دالر در 

2017 به 1 میلیارد دالر در 2018 کاهش یافت و حجم تجارت جاری بین آسیای 

جنوبی و میانه نیز تقریباً ناچیز است. آرامش افغانستان می تواند زمینه ساز 

رسیدن به مزایای اقتصادی همکاری های منطقوی از طریق رساندن مواد خام 

به صنایع آسیای جنوبی و انرجی به صنایع آسیای میانه و تسهیل صادرات 

اجناس و خدمات آسیای جنوبی به بازارهای افغانستان و دیگر کشورهای 

آسیای میانه شود.

در واقع، افغانستان به حیث پلی گسرتده بین آسیای جنوبی و میانه، از 

قابلیت تبدیل شدن به کانون تجارت منطقوی و رسیدن به مزایای هنگفت ناشی 

از مبادالت اقتصادی بین مناطق و کشورهای همسایه، برخوردار است. جوانان 

بیکار افغان که اکنون در معرض مهاجرت یا یکجا شدن به گروپ های بنیادگرا 

و AOG ها قرار دارند، به فرصت های کاری نیل می شوند. محصوالت زراعتی، 

مواد معدنی و صنایع دستی افغانستان به آسانی وارد بازارهای بکر جنوب آسیا 

می شود. اجرای طرحهای کالن انتقال انرجی که هم اکنون به دلیل نبود امنیت 

متوقف هستند، از رس گرفته می شود.

TAPI و CASA-1000، دو طرح کالن انتقال انرجی که سالها قبل آغاز 

شده اند، به دلیل فعالیت های شورشیان در افغانستان و مناطق قبیله نشین 

پاکستان به رسانجام نرسیده اند. طرح خط لوله گاز 1,735 کیلومرتی 

ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (TAPI)، در دهه 90 میالدی با هدف 

انتقال ذخایر گازی ترکمنستان به پاکستان 

و هند از طریق خاک افغانستان آغاز 

شد. اجرای این طرح بارها به دلیل ناامنی 

منطقه و تنش های سیاسی بین کشورهای 

اشرتاک کننده متوقف شده است.

این طرح از قابلیت رساندن ساالنه 32.8

میلیارد مرت مکعب گاز به دو اقتصاد کالن 

الری های حامل اجناسی 
صادراتی در گمرک جالل آباد 

افغانستان به صف 
ایستاده اند. صلح نویدبخش 

بهبود وضعیت تجارت بین 
این کشور و همسایگان آن 

است.  رویرتز

افغانستان به حیث 
پلی گسترده بین 

آسیای جنوبی و میانه، 
از قابلیت تبدیل 

شدن به کانون تجارت 
منطقوی و رسیدن 
به مزایای هنگفت 
ناشی از مبادالت 

اقتصادی بین مناطق 
و کشورهای همسایه، 

برخوردار است.
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جنوب آسیا -هند و پاکستان- از طریق افغانستان، برخوردار است. افغانستان از 

%16 این گاز استفاده می کند و از دیگر خریداران TAPI بخاطر استفاده از خاک 

افغانستان حق ترانزیت دریافت می کند.

CASA-1000 در واقع یک خط انتقال برق است که برای انتقال انرجی برق 

آبی از قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان (و احت�الً هند) طراحی 

شده است. این دو کشور کوهستانی در تابستان مازاد برق دارند و افغانستان و 

پاکستان به دلیل افزایش روزافزون 

و رسیع تقاضای خانگی و صنعتی 

دچار کمبود مزمن برق هستند. 

قطع شدن مکرر برق در پاکستان 

در تابستان باعث کندی روند 

تولید، صدمه دیدن کسب وکارهای 

کوچک و افزایش سطح بیکاری 

می شود. در این میان، ملیون ها تن 

از مردم این کشورها تافعالً از نیروی 

برق محروم هستند.

اجرای این طرحها و دیگر 

طرحهای اقتصادی مشابه در 

صورتی قابل ممکن می شود که 

صلح و ثبات به افغانستان بازگردد. 

در واقع، این همکاری اقتصادی 

باعث پیرشفت افغانستان و بهبود 

وضعیت مردم مناطق آسیای جنوبی 

و میانه می شود. 

چشم اندازهای
توسعه اجتماعی

به کمک جامعه بین امللل، جامعه 

افغانستان به موفقیت های اجت�عی 

فراوانی نیل آمده است. البته، مردم 

افغانستان به دلیل خشونت و 

ناامنی در رسارس این کشور، تافعالً با مشکالت اجت�عی بسیاری روبرو هستند. 

تداوم درگیری ها باعث تضعیف دولت، کُندی اقدامات توسعه و کاهش ظرفیت 

خدمت رسانی به موسسات دولتی و نهادهای کمک رسانی بین املللی شده است.

بیش از نیمی از مردم افغانستان (%54.5) تافعالً زیر خط فقر زندگی 

می کنند، بسیاری از آنها به دلیل عدم دسرتسی به خدمات معالجوی پیرشفته بر 

اثر مریضی های قابل معالجه جان می دهند و %25 الی %30 مردم افغانستان 

بیکار هستند. جوانان بیکار افغانستان از فرط درماندگی اقدام به مهاجرت 

غیرقانونی به دیگر کشورها می کنند و بعضی اوقات بر اثر شستشوی مغزی یا 

تلقین عضو گروپ های بنیادگرا می شوند. این روند وضعیت درگیری های مستمر 

را پیچیده تر می سازد.

با یافÏ راهکار مساملت آمیز برای درگیری های داخلی، دولت افغانستان 

به منابع عوایدی برای تضمین ارائه خدمات حیاتی به شهروندان افغانستان 

دست خواهد یافت. بیشرت مکاتب، که به دلیل ناامنی یا کمبود بودیجه رخصت 

شده اند، دوباره باز می شوند. دسرتسی به امکانات تعلیمی جوانان را به دانش 

و مهارت های الزم برای کاریابی مجهز می کند و مانع پیوسÏ آنها به مکاتب 

غیررسمی که به تدریس ایدئولوژی های بنیادی و خشونت می پردازند، می شود. 

شکوفایی افغانستان زمینه ساز فعالیت های اقتصادی و فرصت های کاری در 

داخل افغانستان و کاهش آمار مهاجرت غیرقانونی جوانان تحصیلکرده افغان و 

فرار مغزها می شود.

قابل ذکر است که وجود آرامش 

در منطقه، فرصت همکاری های 

فرهنگی و دیپل�سی مردم-به-

مردم بین افغانستان و کشورهای 

همسایه را فراهم می کند. مبادالت 

هدفمند فرهنگی، مدنی و اجت�عی 

باعث می شود که مردم منطقه 

-از سیاست گذاران تا شهروندان 

عادی- به شناخت بهرتی از رنجها 

و مشکالت مردم افغانستان و آثار 

زیان بار ایدئولوژی های بنیادی 

برسند و از خواسته مردم افغانستان 

در عرصه صلح پایدار و گسرتش 

تحمل ح�یت کنند.

با نزدیک شدن کوشش  های 

آشتی به تعیین کننده ترین فاز 

گفتگوهای داخلی افغانستان، زمان 

همکاری یکپارچه دولت افغانستان و 

گروپ های سیاسی و مدنی و کسب 

آمادگی برای نشسÏ بر رس میز 

مذاکره با موضع متحد و معقول، فرا 

رسیده است. رسیدن به این هدف 

ممکن است مستلزم تجدیدنظر 

مشرتک پروگرام صلح و آشتی دولت 

افغانستان، «نقشه راه رسیدن به صلح» و تعدیل آن بر بنیاد بازخوردهای احزاب 

سیاسی، جامعه مدنی و گروپ های حقوق برش باشد.

در صورتی که مذاکره درباره توقف جنگ با طالبان رضورت پیدا کند، 

دولت افغانستان باید سیاست ها و اسرتاتژی های اقتصادی و تجارتی خود را 

برای بهره برداری کامل از فرصت های جدید اقتصادی به شکل اساسی بازتعریف 

و سامان دهی کند. این روند ممکن است تحلیل الگوهای همکاری اقتصادی 

منطقوی در بخش  های خاص را شامل شود؛ بخش هایی که در کوتاه-مدت 

دست یافتنی باشد و بتواند کشورهای همسایه را تشویق به پایبندی به صلح کند. 

در ضمن، سیاست های جامع توسعه اجت�عی باید اولویت بندی شود؛ از این 

سیاست ها می توان به هم آمیزی اعضای طالبان، افراد بازگشتی و آوارگان داخلی 

در جامعه و ایجاد پروسه قضایی انتقالی برای رزمندگان سابق برای ایجاد زمینه 

F  .صلح و کاهش احت�ل رشوع دوباره جنگ، اشاره کرد

یک بچه افغان در حال گشتاندن یک کراچی دستی در شهر مزار شریف 
کارشناسان پیش بینی می کنند که افغانستان برای بازسازی اقتصاد 

خود همچنان نیازمند کمک های خارجی خواهد بود.  تصاویر گتی
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یکگروپازتفنگدارانبحریسلطنتیاردنکهتوسطفیرسرکوبکنندهقایقهایگزمه
محافظتمیشدندیکعملیاتحملهبهساحلازطریقدریارااجراکردهوبرتریخویشرابا
انداختهایشعلهورنارنجکوماشینداربهنمایشگذاشتند.آنعالمتازطرفهلیکوپترهای

MV-22Ospreyبودکهپرههایآنهابهسرعتدرآسمانبدونابرجنوباردنحرکت
میکردند،تاتفنگدارانبحریایاالتمتحدهبرایتقویتحملهبهبندرعقبهاعزامشوند.

قوایبحریخاورمیانهازهمکاریهایمنطقویبیشتر
برایدفاعاززیربناهایمهمحمایتمیکنند

دفاع از  سواحل
کارکنان یونیپاث
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دفاع از  سواحل
تفنگداران بحری سلطنتی اردن و ایاالت متحده با همکاری موثر زمینی، هوایی 

و بحری بصورت یک تیم، مزایای همکاری های بحری برای تقویت قدرت نسبی 

قوای منطقه را نشان دادند. این مانور یک اختتامیه ای بجا و مناسب برای 

کنفرانس قومندانان زمینی و بحری خاورمیانه (MEACS) بود که در سپتمبر سال 

2019 در شهر عقبه (Aqaba) برگزار شد.

یازده کشور، صاحب منصبان ارشد و کارمندان وظیفه را برای گفتگو در 

مورد استراتژی منطقوی به این کنفرانس اعزام کردند: مقابله با تروریزم، به 

اشتراک گذاری معلومات، انجام مانور و ایجاد یک نیروی واکنش سریع برای 

دفع تهدیدات برای زیربنا های ساحلی. اشتراک کنندگان از کشورهای بحرین، 

مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

انگلستان و ایاالت متحده بودند. 

تورن جنرال قوای بحری مصر به نام شریف زکریا (Shareef Zakria) باالی 

تفنگداران بحری ایاالت متحده در یک حمله شبیه سازی شده با 
تفنگداران بحری سلطنتی اردن در جریان این کنفرانس، هلیکوپتر 

MV-22 Ospreys را به پرواز در آوردند. خورد ضابط برندن بارکو 
BRANDEN)، قول اردوی تفنگداران حبری ایاالت متحده امریکا BOURQUE)

دگرجنرال کارل مندی، قومندان قوای قول اردوی تفنگداران بحری در قومندانی 
مرکزی ایاالت متحده، با تفنگداران بحری سلطنتی اردن گفتگو می کند.

RHITA)/ تفنگداران حبری ایاالت متحده امریکا  DANIEL) پرکمشر ریتا دنیل

کار تیمی برای غلبه بر چالش های مربوط به تروریست ها و دیگر جنایتکاران 

Carl) تأکید کرد. جمله «قدرت در اتحاد» از زبان دگرجنرال کارل مندی

Mundy) که قومندان قول اردوی تفنگداران بحری در قومندانی مرکزی ایاالت 

متحده است، خوشحال شد. این جمله ترجمه عبارت عربی في االتحاد قّوة است.

او گفت: «ما در منطقه خود سه نقطه انسداد مهم و حیاتی داریم. 

تورن جنرال شریف با اشاره به کانال سوئز، باب المندب و تنگه هرمز عنوان کرد 

که: «این نقاط برای اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند و ماموریت ما تأمین 

امنیت آنهاست.» ما باید با هم همکاری کنیم تا قوی تر باشیم. درگیری ها و 

بی ثباتی در کشورهای همسایه باالی امنیت و ثبات تمام منطقه تأثیر می گذارد.

«ضمن این، دزدی بحری و حمالت تروریستی که غالبا زیربنا های بحری و 

ساحلی را هدف قرار می دهند، در منطقه بزرگی رخ می  دهند که محافظت از 

آن باالتر از توانایی یک کشور است. برای سرکوب آنها به کوشش های بین المللی 

ضرورت است.» 

دگرمن قوای بحری اردن به نام هشام الجاره (Hisham Aljarah)، خاطر 

نشان كرد كه خط ساحلی كوتاه کشور او و سرحدات بحری مشترک کشورش با 

مصر و عربستان سعودی، یک استراتژی مشارکتی را می طلبد. او عنوان کرد که از 

همکاری های بیشتر، از جمله ایجاد یک مرکز تبادل معلومات بحری چند ملیتی 

حمایت می کند. 

دگرمن الجاره گفت «تروریزم بحری و دزدی بحری به یک تهدید جدی تبدیل 

شده است، بنابراین دقیقاً مثل داشتن یک کارگروپ قوای بحری برای محافظت 

از منابع حیاتی جهانی، ما باید یک نیروی کار بحری یا یک قطعه بحری را در 

منطقه ایجاد کنیم تا با تهدیدات مقابله کنیم و سرعت تبادل معلومات بین 

کشورهای اشتراک کننده را افزایش دهیم.» 

گروپ نمایندگان قوای بحری سلطنتی عربستان سعودی به تشویش های 

مشابهی در مورد تهدیدات موجود برای ثبات منطقوی و جهانی اشاره کردند. 

یکی از نمایندگان شرح داد که چی قسم قوای سعودی دو قایق بدون سرنشین 

استتار شده بصورت کشتی های ماهیگیری را که قصد انفجار دادنن یکی از بنادر 

سعودی در سپتمبر 2019 را داشتند، کشف و نابود کردند. 
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تورن جنرال ذکریا، تورن جنرال قوای بحری مصر، با دو قومندان 
امارات متحده عربی در جریان کنفرانس قومندانان زمینی و 

بحری خاورمیانه سال 2019، گفتگو می کند.   کارکنان یونیپاث

اشتراک کنندگان کنفرانس قومندانان زمینی و بحری خاورمیانه 
سال 2019 برای گرفتن عکس در مقابل مقر قوای بحری سلطنتی 

اردن در عقبه اردن، مقابل کمره قرار می گیرند.  کارکنان یونیپاث

رئیس گروپ نمایندگان عربستان سعودی گفت: «من عالقه دارم که در 

دریای سرخ، از ساحل یمن تا کانال سوئز، شاهد انجام مانور  های بیشتری باشم.» 

«سعودی ها مانور «موج سرخ (Red Wave) را اجرا کردند که در آن بسیاری از 

کشورهای واقع در دریای سرخ اشتراک داشتند.»

یکی دیگر از حامیان طرح ایجاد مرکز معلوماتی منطقوی برای قوای بحری، 

بریدجنرال احمد پیشو البلوشی (Ahmad Pisho Albaloushi)، قومندان لوای 

خلیفه بن زاید امارات متحده عربی بود.

او گفت: «برای مختل کردن حمالت سیستم هوایی بدون سرنشین به بنادر، 

زیربنا ها و کشتی های تجارتی، باید معلومات استخباراتی بین کشورهای دوست 

به اشتراک گذاشته شود.» او افزود «می توان در جریان عملیات نظامی، حمالت 

سیستم هوایی بدون سرنشین (UAS) را در داخل منطقه تحت مسئولیت متوقف 

کرد، چون اردو در مقابل چنین حمالتی مجهز و تعلیم دیده است. با این حال، 

حمله به اهداف و زیربنا های غیرفزیکی از جهات غیرمنتظره، چالشی است که 

می توان از طریق تبادل معلومات استخباراتی بین متحدان، بر آن غلبه کرد. داشتن 

یک مرکز تبادل معلومات باعث انجام مأموریت های دقیق و موفق می شود.» 

برید جنرال محمد مصطفی، قومندان غوند کومندوی بحری لبنان، از 

اشتراک کنندگان خواست تا برای یافتن نشانه ها و سرنخ های حمالت آینده، در 

مورد حمالت تروریستی قبلی تحقیق کنند. از آنجا که لبنان تصمیم دارد تا یک 

ترمینال کالن نفتی را در دریای مدیترانه احداث کند، ضرورت به امنیت بحری در 

این کشور افزایش یافته است. 

بریدجنرال مصطفی عنوان کرد که: «ما باید با دقت این حمالت را مورد 

بررسی قرار دهیم، چون دشمن باالی اقدامات موفقیت آمیز خود متمرکز است تا 

آنها را مجدداً در جایی دیگر تکرار کند.» «آنها در برابر اهداف بسیار با ارزش، از 

سیستم تسلیحاتی ارزان قیمت استفاده می کنند.» 

بریدجنرال مصطفی عنوان کرد که تبادل معلومات حتی در بین ادارات 

دولتی یک کشور واحد هم سخت است. بنابراین تفنگداران بحری باید در ایجاد 

یک سیستم بین المللی، نسبت به وجود چنین مشکالتی آگاه باشند. او عنوان 

کرد: «باید از هر کشوری یک شخص رابط در بخش معلوماتی مشترک حضور 

داشته باشد که بتواند به سرعت معلومات را از طریق سلسله مراتب با آمرین 

خود در میان بگذارد.» «این روش در حقیقت یک راه حل آسان برای مبارزه با 

فعالیت تروریستی است.»

 ،(Mubarak Rashid Alsuliti) بریدجنرال مبارک رشید السولیتی

صاحب منصب قومندان قوای بحری قطر، بطور خالصه تجربیات قطعات تحت 

قومندانی خود را در این کنفرانس شرح داد. ماموریت آنها گسترده است: قطر از 

1800 مایل بحری خط ساحلی و 240 ترمینال نفت و گاز محافظت می کند. او از 
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تفنگداران بحری سلطنتی 
اردن یک کشته را در حمله 
شبیه سازی شده با قوای 

امریکایی، انتقال  می دهند. 
پرکمشر ریتا دنیل/ تفنگداران حبری 

ایاالت متحده امریکا

برگزاری مانور های بحری چند ملیتی بیشتر، نه تنها در دریای سرخ، بلکه همچنان 

در خلیج عربی و دریای مدیترانه، حمایت کرد. 

قومندان قطری گفت: «ما همیشه مشتاق یادگیری تاکتیک های جدید و 

ارتقاء تجربیات خود هستیم.» «ما تعلیمات مقدماتی و پیشرفته ای را در داخل 

کشور به تفنگداران بحری خود ارائه می دهیم و ضمن این، پرسونل خود را برای 

تعلیمات بیشتر به ایاالت متحده و انگلیس اعزام می کنیم.» 

گارد ملی کویت بسیاری از وظایف قوای بحری را در آن کشور انجام 

می دهد. دگروال فاضل عباسعلی (Fadhil Abas Ali) مأموریت خود را اینگونه 

شرح می دهد: حمایت از وزارتخانه های دفاع و داخله برای تأمین امنیت 

زیربنا های حساس از قبیل جنراتورهای برق، تجهیزات آب شیرین کن، تعمیر های 

دولتی و استیشن های تلویزیونی و رادیویی. 

او از افزایش تبادل معلوماتی و مانور های نظامی در مقیاس کوچک تر که 

مزایای آن برای قطعات بحری است، حمایت کرد.

این دگروال عنوان کرد که: «بسیار خوشحال هستم که فرصت بی نظیر 

اشتراک در این کنفرانس برای من فراهم شده است.» «این کنفرانس مزایای 

بسیاری در سطح شخصی و مسلکی برای من داشته است. من با توصیه های موثر 

به گارد ملی باز می گردم.» 

بریدجنرال جاسم الکوبیسی (Jasim Alkubaisi)، معاون قومندان گارد 

سلطنتی بحرین، موافق مفکوره اجرای مانور های مشترک منطقوی در مقیاس 

کوچک تر بود. 

بریدجنرال جاسم گفت: «من با اردن موافق هستم كه یك مانور كوچك 

بحری و قوای بحری را در دریاهای سرخ و مدیترانه و خلیج عربی برگزار كنیم، 

چون این مانور ها مزیت های فراوانی را برای همه ما خواهد داشت و ما را برای 

انجام عملیات مشترك در مناطق مختلف منطقه و همچنان سازگاری با زمین و 

اقلیم مناطق مختلف، آماده می كند. 

 ،(Nayef Alkhalifa) جگرن نایف الخلیفا

صاحب منصب بحری سلطنتی بحرین، با 

همکار خود موافق بود.

او گفت: «ما همکاری طوالنی مدت با 

ایاالت متحده داریم که هر دو به آن متعهد 

هستیم.» بحرین و عربستان سعودی روابط 

عمیق و ریشه دار تاریخی با یکدیگر دارند. ما یک مانور دو جانبه با بریتانیا داریم 

به نام «خنجر مروارید (Pearl Dagger) که شامل تعلیم پیاده و تعلیم زمینی و 

بحری بین قوای دفاعی بحرین و تفنگداران بحری سلطنتی برتانیا می شود.» 

اشتراک کنندگان در کنفرانس قومندانان زمینی و بحری خاورمیانه سال 2019، 

مفکوره های خوبی در مورد بهبود کارآیی قوای بحری منطقوی ارادئه کردند. 

بعضی از این مفکوره ها شامل تشکیل یک قوای واکنش سریع منطقوی، یک مرکز 

تبادل معلومات و یک مرکز عملیات تفنگداران بحری می شد. 

جنرال سلیم المزینی (Salim Almezini)، مدیر اکادمی قوای بحری سلطان 

قابوس (Sultan Qaboos Naval Academy)، از این دعوت قدردانی کرد. 

این جنرال گفت: «بسیار خوب است که در میان دوستان و متحدانمان برای 

گفتگو درباره چالش های مشترک منطقوی هستم.» «ما باید قبال از وقوع حمالت 

سیستم هوایی بدون سرنشین، در مورد اقدامات و تجهیزاتی که به ما امکان 

شکست دادن این نوع حمالت را می دهد، بیاموزیم، چون این حمالت خسارت 

کالنی به اقتصاد منطقوی و جهانی وارد می کند.» 

دگرمن معتصم الربیعا (Mutasim Alrabia)، قومندان تفنگداران بحری 

سلطنتی اردن، به نمایندگی از کشور میزبان، یعنی کشور اردن، همچنان با هدف 

انجام مأموریت ها در داخل و خارج از کشور، قوای خود را ارتقاء میدهد.

او گفت: «ما باید تعلیم ببینیم و در باالترین سطح آمادگی برای شکست 

F  «.دادن تهدیدات تروریستی یا کاهش اثرات آنها باشیم
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هلیکوپرتها، نشانه گیرها و گروپ های 
حمله قوای خاص قطر و ایاالت متحده در استدیوم 

عبدا... بن خلیفه دوحه گرد هم آمدند.

این گرده�یی بخشی از سناریوی تعلیمی 

-برای شبیه سازی محیط جام جهانی-2022 بود که 

قطر برای کسب آمادگی برای میزبانی این رویداد 

بین املللی و معروف فوتبالی تقاضا کرده بود.

«نگهبان شکست ناپذیر 19» یک مانور ساالنه 

واکنش رسیع است که با ح�یت «قومندانی 

مرکزی ایاالت متحده» (CENTCOM) برگزار 

شد و صدها عسکر قوای خاص مشرتک قطر و 

قوای خاص ایاالت متحده را از 21 الی 27 مارچ 

2019 گرد هم آورد.

فعالیت عساکر بر مقابله با حمله شبیه سازی 

شده به قطر از طرف یک شبکه تروریستی ناشناس 

که قصد ایجاد ناآرامی در جامعه را داشت، متمرکز 

بود. قوای قطری و امریکایی در کنار هم این به-

اصطالح تروریست ها را شکست دادند.   

ویلیام گرنت، شارژ دافر سفارت ایاالت متحده 

در دوحه، اظهار کرد: «'نگهبان شکست ناپذیر 

2019' مانوری تاریخی با همراهی یکی از 

مهم ترین رشکای امنیتی و نظامی ما در منطقه، 

یعنی دولت قطر، بود.

این مانور باعث تقویت همه-جانبه ه�هنگی، 

همگامی و توان قوای امریکایی و قطری برای 

مقابله با تهدیدات امنیتی منطقه شد. بخصوص از 

قطر بخاطر میزبانی مانور 'نگهبان شکست ناپذیر 

2019' که با ه�هنگی CENTCOM برگزار 

شد، تشکر می کنیم.»

مانورهای دوجانبه امکان تقویت ارتباطات 

و ه�هنگی عملیاتی قوای مشرتک را در روند 

اجرای ماموریت -رصف نظر از تفاوت های لسانی، 

فرهنگی و تجهیزاتی- فراهم می کند. در مانور 

«نگهبان شکست ناپذیر 2019»، قوای چند-ملیتی 

پروسه نفوذ به میان تروریست ها و از بین بردن 

آنها را ³رین کردند. 

یکی از قومندانان قوای عملیات خاص ایاالت 

متحده اظهار کرد: «آنچه با همکاری و کمک 

رشکای خود به میدان جنگ می آوریم، توانی است 

که بسیار باالتر از توان تک تک گروپ های کوچک 

ماست. می دانیم که بعضی از درگیری ها، به دلیل 

مداخله مستمر ما در مکان های کلیدی رسارس دنیا، 

هیچگاه به ðر ªی رسد.»

ایاالت متحده و قطر در عرصه موضوعات 

مختلف امنیتی در خلیج فارس همکاری می کنند. 

CENTCOM دارای دفرت ªایندگی و «مرکز 

عملیات هوایی مشرتک» در قطر است. پایگاه 

هوایی العدید میزبان هزاران تن از عساکر 

همکاران ائتالف قطر است. 

از سال 1992، ایاالت متحده و قطر روابط 

اردو-به-اردوی خود را از طریق مانورهای مشرتک 

تقویت کرده اند. اردوی ایاالت متحده هر سال در 

کنار کشورهای همکار خود در بیشرت از 80 مانور 

در بخش مسئولیت CENTCOM اشرتاک می کند.

مانورهای منطقوی برای تقویت روابط اردو-

به-اردو، حفظ امنیت منطقه و بهبود توان عملیاتی 

F  .مشرتک بین کشورهای همکار برگزار می شود

قوایخاصقطروایاالتمتحدهدراینتمرین
نظامیدوجانبهمبارزهباتروریزمراتمرینمیکنند

قوای قطری و امریکایی در حال شبیه سازی عملیات توقیف تروریست ها   SPC. کیت فریلند/اردوی ایاالت متحده

کارکنان یونیپاث
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یونیپاث تصاویر

تاجیکستان
رویکرد روادارانه
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جوالی 2018، چهار بایسکلران توریست غربی، از جمله ایاالت 

متحده، در منطقه دانقارا در والیت جنوبی ختلون تاجیکستان، به 

قتل رسیدند. این واقعه در کشوری که امنیت صدها هزار توریست(گردشگر) را 

تامین کرده است، بسیار ناخوشایند بود.

چند روز بعد، قوای دولت تاجیکستان چهار مظنون را که در مقابل توقیف 

شدن مقاومت کرده بودند، کشتند. همچنان دو مظنون دیگر محاکمه و 14 نفر 

دیگر به اتهام رساندن کمک مادی به مرتکبین این حادثه توقیف شدند. یکی از 

گروپهای وابسته به داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

این اتفاق باعث گسرتش ترس در میان مردم تاجیکستان که به تشویش 

شیوع بنیادگرایی و تروریزم در کشور بودند، شد. مقامات تاجیکستان از 

دیرباز درباره ظهور نسخه بنیادگرای مذهب در این کشور، بخصوص در میان 

جوانان، ابراز تشویش ªوده اند. این تشویشها با ناآرامیهای کشور همسایه، 

افغانستان، و بازگشت جنگجویان داعش به کشورهای آسیای میانه، از جمله 

تاجیکستان، ارتباط دارد.

دولت مرکزی تاجیکستان اقدامات گسرتدهای را برای جلوگیری از/کاهش 

تهدیدات افراطگرایی و تروریزم در این کشور انجام داده است. از این اقدامات 

میتوان به تصویب «اسرتاتژی ملی جلوگیری از افراطگرایی و تروریزم» برای دوره 

زمانی 2016-2020؛ ایجاد «مرکز مبارزه با تروریزم، افراطگرایی و جداییطلبی»؛ 

تعلیم دادن جوانان درباره اسالم و مت�یز ساخÏ آن از پروگرامهای مذهبی 

منحرف؛ بازآموزی افراطگرایان سابق؛ و کوشش برای جلوگیری از گسرتش 

افراطگرایی در محبس  ها اشاره کرد.

با این که بسیاری از این کوششها ادامه دارد، تاجیکستان ارصار دارد که 

³رکز بر تحمل و شمول -از اجزای اصلی اقدامات پیش-گفته- به حفظ امنیت 

این کشور کمک خواهد کرد.

رسیدگی به افراطگرایی که جوانان را مورد هدف قرار میدهد
دولت تاجیکستان جوانان را جزو آسیبپذیرترین اقشار در مقابل تبلیغات 

بنیادگرایی و افراطگرایی میداند. بعضی جوانان تاجیک که در خارج از این 

کشور و عمدتاً در روسیه کار میکنند، به داعش پیوستهاند. جوانان بیکار تاجیک 

نیز در مقابل وسوسههای افراطگرایان آسیبپذیر هستند.

در کشوری که سن 70 فیصد جمعیت آن پایانتر از 30 سال است، تیره شدن 

چشمانداز آینده با ظهور مفکوره  های مذهبی منحرف تشویشهایی را برای 

مقامات و مردم آن ایجاد کرده است. سید احمد از عل�ی تاجیکستان اظهار کرد 

که بنیادگرایان در این کشور از بیکاری جوانان، فقر، سطح پایان سواد و ناآشنایی 

مردم با اسالم سوءاستفاده میکنند.

برای جلوگیری از گسرتش افراطگرایی، دولت تاجیکستان اقدام به اجرای یک 

تحقیق تبلیغاتی متقابل در بین جوانان کرده است. خدابردی خولیکنظر، مدیر 

«مرکز مطالعات اسرتاتژیک» (تحت نظر رئیسجمهوری تاجیکستان)، به ترشیح 

تحقیق اطالعرسانی فعال درباره مخاطرات نظرات افراطی مخصوص جوانان، 

بخصوص جمعیت بیکار، در همه والیات و شهرهای کشور، پرداخت.

کارشناسان این مرکز رشوع به تعلیم تاریخ اسالم برای جلوگیری از شیوع 

بنیادگرایی در مکاتب و پوهنتون  ها کردهاند و در این عرصه بر شاخهای از این 

دین، به نام حنفی، تاکید دارند. شاخه حنفی، که مرجعیت قرآن را به رسمیت 

میشناسد، یکی از چهار مکتب اصلی اهل سنت است که بر اتکا به خرد تاکید 

دارد. مفکوره حنفی در آسیای میانه رواج دارد و به بخشی از سنت مذهبی 

تاجیکستان تبدیل شده است. مقامات تاجیکستان امیدوار هستند که گسرتش 

دانش درباره مفکوره حنفی باعث تقویت جبهه مبارزه با افراطگرایی شود.

همچنان این آگاهی در جامعه مدنی رواج یافته است که والدین باید به 

گرایشها و رفتار فرزندان جوان خود توجه بیشرتی داشته باشند و آنها را با 

روشهای گوناگون مقابله با بنیادگرایی آشنا کنند. معلمین نقش ایجاد پیوند بین 

جوانان و والدین را در شکلگیری اعت�د دوجانبه مهم میدانند.

خربنگاران جوان روشهای تحلیل دقت معلومات و شناسایی ªودهای 

بنیادگرایی را میآموزند. این کوششها بر گسرتش تفکر انتقادی بین جوانان، 

بخصوص نسبت به معلومات موجود در اینرتنت، که از ابزارهای قدر³ند جذب 

نیرو برای گروپهای افراطگرا و تروریست در تاجیکستان و به طور کلی منطقه 

آسیای میانه است، تاکید میکند.

دفرت «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE) در دوشنبه، با شناخت 

ارزش محیط ح�یتی فامیل، اقدام به برگزاری دورههای تعلیمی و ورکشاپهای 

در 
سلطنت بردیکیوا  | عکس از بریدمل تی مکنیلی/اردوی ایاالت متحده

همکاری بینالمللی بخشی از استراتژی 
ملی مبارزه با تروریزم کشور است
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مختلف برای فعالین جامعه مدنی در عرصه نقش جوانان و والدین در مبارزه 

با افراطگرایی و تروریزم کرده است. OSCE مجموعه دورههایی را برای صدها 

تن از معلمین مکاتب متوسطه تاجیکستان برگزار کرده است. این اقدامات 

 Ïبا هدف معرفی افراطگرایی و بنیادگرایی منجر به تروریزم و آشنا ساخ

مخاطبین با مهارتهای جلوگیری از افراطگرایی خشن بین جوانان صورت گرفته 

است. معلمین از طریق این پروگرامهای تعلیمی با روش معرفی افراطگرایی و 

بنیادگرایی مذهبی به متعلمین نیز آشنا شدهاند.

محبسها و بازآموزی
تاجیکستان دو گروپ دیگر را در معرض گرایش به سازمانهای تروریستی و 

افراطگرا میداند: محبوسین/زندانیان تاجیکستان و مهاجرین تاجیک فعال در 

روسیه. با این که مقامات تاجیکستان کنرتول چندانی بر فعالیت تروریستها 

در رسحدات روسیه ندارند، اقداماتی برای بازآموزی افراطگرایان توقیف شده و 

کاهش احت�ل گرایش به افراطگرایی در محبس  ها آغاز شده است.

افراطگرایان محبوس میکوشند تا دیگر محبوسین را جذب خود کنند که 

بعضی محبوسین قبل از ختم دوره محکومیت خود بنیادگرا میشوند و بعد از 

خروج از محبس به گروپهای تروریستی یکجا میشوند. مقامات تاجیکستان 

رویکرد دقیق و سنجیدهای را برای تضعیف نفوذ افراطگرایان در محبس در پیش 

گرفتهاند. بطورمثال، آنها به جای سختگیری درباره ªادهای مذهبی در محبس  ها، 

اقدام به توزیع قرآنهای عربی و جای ªاز بین محبوسین تاجیکستان عالقمند 

به مذهب کردهاند. مفکوره آنها این است که تقویت مبانی اسالم اصیل به 

محبوسین کمک میکند تا در مقابل تبلیغات احت�لی افراطگرایان مقاومت کنند. 

در ضمن، «کمیته امور مذهبی تاجیکستان» محبوسین را با تفسیرهای افراطی و 

منحرف از قرآن آشنا میکند.

تاجیکستان در راستای کاهش آمار بازگشت و بنیادگرایی مذهبی بین 

محبوسین سابق، نخستین رهن�ی همآمیزی این اشخاص در جامعه را منترش 

کرده است. این رهن�ی بینظیر که با همکاری وکال، کمکرسانان اجت�عی و 

خربنگاران تدوین شده است، معلومات ³اس نهادها و سازمانهای غیردولتی، 

مثل ªرب تلیفون ها و آدرسهای ادارت پاسپورت و ثبت احوال، دفرتهای ثبت، 

نهادهای کار و اشتغال و سازمانهای عمومی را که میتوانند به این اشخاص در 

مقاطع مختلف زندگی کمکرسانی کنند، در این رهن� منترش کرده است.

در ضمن، وکال و کمکرسانان اجت�عی با ارائه مشوره روزانه، محبوسین سابق 

را در قسمت همآمیزی دوباره در چهار شهر مختلف تاجیکستان یاری میکنند. 

نرگس زوکیروا، فعال حقوق برش تاجیکستان، اظهار میکند که داشÏ سابقه جزایی 

ممکن است مانع رسیدن شخص به امکانات اشتغال و خدمات روانشناسی شود که 

 Ïاین موضوع باعث پرسفت بعضی از آنها میشود. به گفته زوکیروا، بدون پرداخ

به این مانع و تدوین پروگرامهای جامع همآمیزی و سازگارسازی اجت�عی برای 

محبوسین سابق، این گروپ همچنان در معرض خواهد بود.

دولت تاجیکستان همچنان بازآموزی و همآمیزی جنگجویان خارجی تاجیک را 

آغاز کرده است. این کشور با اتکا بر رویکردی که بعد از جنگ داخلی تاجیکستان 

در 1995 برای صلح دولت تاجیکستان و مخالفین سیاسی آن به کار گرفته شد، 

اقدام به بازآموزی جنگجویان بازگشتی از سوریه و عراق کرده است. این رویکرد 

بشمول خلع سالح و بازگرداندن این اشخاص به زندگی عادی است. تا کنون، دولت 

تاجیکستان بیشرت از نیمی از جنگجویان بازگشتی را با این مفکوره که آنها دیگر 

تهدیدی برای جامعه محسوب ªیشوند، مشمول بخشش کرده است.

 این اشخاص با وجود قرار داشÏ در لیست تفتیش دولت، از امکان کاریابی، 

سفر به خارج و تحصیل در پوهنتون برخوردار هستند. بعضی از آنها نیز درباره 

جنایات داعش شهادت دادهاند و به پروگرامهای دولت در راستای مبارزه با 

تروریزم پیوستهاند.

استراتژی ملی مبارزه با تروریزم
چندین نهاد دولتی، از جمله «دفرت لوی سارنوالی» تاجیکستان، اقدام به تدوین 

«اسرتاتژی ملی جلوگیری از افراطگرایی و تروریزم» برای دوره 2020-2016

کردهاند. این اسرتاتژی اهداف به-هم-مرتبطی را تعقیب میکند. از این اهداف 

میتوان به تحلیل و شناسایی عوامل باعث افراطگرایی و تروریزم در تاجیکستان، 

تدوین سیاست مناسب حکومتی برای رسیدگی به این مشکالت و بهبود 

چارچوکاتهای حقوقی و سازمانی برای بررسی آنها اشاره کرد.

اهداف دیگر شامل ترویج تحمل و ه�هنگی بین مذهبی در جامعه؛ 

یکپارچهسازی کوششهای نهادهای دولتی، دولتهای محلی و سازمانهای 

بیناملللی برای جلوگیری از گسرتش مفکوره  ها و فعالیتهای افراطی و 

تروریستی؛ و تقویت همکاری بین سازمانی در دولت برای جلوگیری از گسرتش 

افراطگرایی و تروریزم است. این اسرتاتژی بر امنیت اقتصادی، بهبود قوانین 

حقوق برش و ترویج هویت ملی به حیث یکی از اصول مهم جلوگیری از صدمه 

دیدن امنیت ملی تاکید دارد.

تافعالً راههای شفاف دسرتسی به این اهداف در این اسرتاتژی مشخص نشده 

است. همچنان تعریفی برای هویت ملی تاجیکستان ارائه نشده است. در نومرب 

2018، دولت تاجیکستان «مرکز مبارزه با تروریزم، افراطگرایی و جداییطلبی» 

را به حیث زیرمجموعه «وزارت داخله» تاسیس کرد. دفرت لوی سارنوالی کشور، 

وزارت داخله و «کمیته دولتی امنیت ملی» فعالیتهای خود را از طریق این 

مرکز ه�هنگ میکنند.

مقامات تاجیکستان در چارچوکات این اسرتاتژی کتابچهای حاوی معلومات 

همه سازمانهای افراطگرا و تروریست به همراه پلتفرم ایدئولوژیکی آنها، رشح 

روشهای مختلف جذب قوا و ªونه اقدامات تروریستی این سازمانها منترش 

اهداف دیگر شامل ترویج تحمل و هماهنگی بین 
مذهبی در جامعه؛ یکپارچهسازی کوششهای 

نهادهای دولتی، دولتهای محلی و سازمانهای 
بینالمللی برای جلوگیری از گسترش مفکوره  ها 

و فعالیتهای افراطی و تروریستی؛ و تقویت 
همکاری بین سازمانی در دولت برای جلوگیری از 

گسترش افراطگرایی و تروریزم است. 
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سرباز تاجیک در حال شبیهسازی کمین در جریان مانور کوهستان به همراه قوای امریکایی 
تاجیکستان همکاری بینالمللی را بخشی از سیاست دفاع ملی خود میداند.
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کرده است. دولت تاجیکستان همچنان رهن�ی اطالعرسانی 

رایگانی به نام «اسالم علیه ترور» منترش کرده است که بر نظریات 

انسانی قرآن و ناسازگاری اصول اسالم با تروریزم تاکید دارد.

در جنوری 2019، تاجیکستان اعالن کرد که قانون مبارزه با 

افراطگرایی را ظرف سه ماه بهروز خواهد کرد. رئیسجمهور، 

امامعلی رح�ن، خواستار تصویب قانون جدیدی برای جلوگیری 

از ورود اتباع تاجیکستان به سازمانهای تروریستی و افراطگرا 

و بازگرداندن اشخاص پیوسته به گروپهای بنیادگرا در خارج 

از کشور، شد. رئیسجمهور رح�ن از قوای مسلح این کشور 

درخواست کرد که آمادگی نظامی پیوسته خود را برای مقابله 

با پیامدهای احت�لی مشکالت امنیتی در رسحدات این 

کشور با افغانستان حفظ کنند. به راپور دفرت لوی سارنوالی، 

این قانون برگرفته از آخرین پی�نهای حقوقی بیناملللی، 

بشمول قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و دیگر 

سازمانها خواهد بود.

این تغییرات بشمول افزایش دقت تعریف عبارات 

«افراطگرایی» و «فعالیت افراطی» و ارائه توضیحات دیگر 

خواهد بود. بطورمثال، این کشور تاحال تعریف دقیقی برای 

عبارت «سلفی» (پیرو یکی از فرقههای سختگیر اهل سنت) ارائه 

نکرده است. لوی سارانوالی های تاجیکستان اظهار کردهاند که 

این عبارت در صورتی که درباره مردان دارای ریش و با طرز ªاز 

خواندن متفاوت تطبیق شود، گمراهکننده خواهد بود.

کوششهای تاجیکستان برای رسیدگی به مشکل افراطگرایی 

به رسحدات آن محدود ªیشود. محمدامین محمدامینوف، 

ªاینده تاجیکستان در سازمان ملل، در سخ¼انی خود در 

جلسه 73 مجمع عمومی سازمان ملل از این سازمان خواست 

که نقش نهاد ه�هنگکننده را در روند مبارزه جهانی با 

افراطگرایی به عهده بگیرد.

او اظهار کرد که تاجیکستان برای همکاری در راستای بازسازی 

زیربناهای اجت�عی و اقتصادی افغانستان و فراهم ªودن زمینه 

ثبات، بطورمثال با ایجاد ارتباط بین دو کشور از طریق مسیرهای 

ترانسپورتی جدید و برقرسانی به افغانستان از طریق طرح انرجی 

CASA-1000 آسیای میانه-جنوب آسیا آمادگی دارد. تاجیکستان و 

CASA- قرغزستان قصد دارند انرجی برقابی خود را در قالب طرح

1000 که از سال 2019 آغاز خواهد شد، به افغانستان بفروشند.

با این که تاجیکستان نتوانسته است مفکورهها و نفوذ 

افراطگرایان را به کلی ریشهکن کند، این اقدامات زمینهساز رسیدن 

به این هدف خواهد بود. بازآموزی و همآمیزی محبوسین تاجیک 

و رزمندگان بازگشتی این امید را ایجاد میکند که دولت در حال 

اجرای پروگرامهای اجت�عی و تعلیمی برای شهروندان مستعد 

آسیبپذیری روانی است. گنجانیدن مفکوره های رواداری و شمول 

در «اسرتاتژی ملی جلوگیری از افراطگرایی و تروریزم»، تاجیکستان 

F  .را در مسیر صحیحی قرار میدهد

قوای تاجیکستان و امریکا در سال 2018 مانور کوهستانی مشترکی برگزار کردند.
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قوای تاجیکستان و امریکا در سال 2018 مانور کوهستانی مشترکی برگزار کردند.
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عالیجناب، تورن ج¼ال شیخ نارص بن 
حمد آل خلیفه از بانوان عضو «محافظین سلطنتی 

بحرین» که دوره تعلیم نظامی تخصصی را در اپریل 

2019 سپری ªوده بودند، تجلیل کرد.

شیخ نارص، قومندان «محافظین سلطنتی»، 

نقش زنان اردوی بحرین، بخصوص در بخشهای 

مبارزه با تروریزم، بازرسی و تشخیص هویت زنان 

محجبه، را ستود.

از آنجا که طبق سنت عربی و اسالمی مردان 

اجازه تالشی بدنی زنان را ندارند، تروریستها 

گاهی خود را در لباس زنانه پنهان میکنند و از 

زنان برای قاچاق سالح و مواد انفجاری استفاده 

میکنند. نقش زنان در مقابله با این شگردهای 

نامرسوم، بسیار مهم است.

شیخ نارص اظهار کرد: «ما از جنگهای 

آزادسازی مناطق شهری از دست گروپهای 

تروریستی در یمن، و از تجربه قوای دوست و 

ائتالف در میدان جنگ با تروریستهای عراق و 

سوریه، درس گرفتهایم.

استفاده از قوای مونث و گروپهای حمله 

برای اجرای صحیح و به موقع ماموریتها، بدون 

رضورت به ح�یت سازمانهای دیگر، رضوری 

است. کمک خواسÏ از دیگران ممکن است 

باعث ایجاد تاخیر در عملیات و افشای معلومات 

عملیاتی محرمانه شود.»

شیخ نارص عنوان کرد که زنان در بحرین 

با شایستگی و شجاعت خدمت کردهاند و در 

زمینه شناسایی خطرات تهدیدکننده فامیل  ها 

و جوامع تخصص دارند. زنان، در جایگاه مادر، 

قادر به تشخیص نشانههای هشدار افراطگرایی 

بین جوانان هستند. 

شیخ نارص افزود: «فرقه محافظین سلطنتی 

آماده اجرای دستورهای قومندانی است و 

امیدواریم که بانوان فارغالتحصیل این دوره، 

بشمول صاحبمنصبان و ردیفهای دیگر، را در 

ماموریتهای آینده به خدمت بگیریم. 

کامالً مطمنئ هستم که بانوان از امنیت 

پادشاهی بحرین دفاع و در کنار برادارن شان در 

F  .گارد شاهی ایستاده خواهند بود

کارکنان یونیپاث  |  عکسها: محافظین سلطنتی بحرین

بحرین« سلطنتی برگزیده »محافظین در زنان حضور از بحرین پادشاهی استقبال

بحرینمحافظت از

اشتراککنندگان در مراسم فارغالتحصیلی زنان عضو محافظین سلطنتی بحرین
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»کاماًلمطمئنهستمکهبانوان
ازامنیتپادشاهیبحریندفاع
ودرکناربرادارنشاندرگارد
شاهیایستادهخواهندبود.»

شیخناصربنحمدآلخلیفه ~عالیجنابتورنجنرال
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پروفیرس مراد ابراگیموف، رئیس بخش امنیت نظامی، اکادمی قوای مسلح ازبیکستان

به توجه با را خود مسلح قوای کشور این
میکند نوسازی منطقوی ثبات الزامات

ازبیکستان تازههای

پالیسی دفاعی

توجه به روند جهانیسازی کنونی و تحول در نظام روابط بیناملللی، 

وضعیت نظامی- سیاسی جهان در گسرتش چالشها و تهدیدات برای امنیت 

بیناملللی و منطقوی ترسیم گردیده است: ما شاهد تشدید رویارویی ژئوپلیتیکی؛ 

غلبه رویکرد توسل به زور برای حل مناقشات و بحرانها؛ کاهش آستانه 

استفاده از قوا، از جمله بعضی از سالحهای کشتار جمعی؛ نظامیسازی؛ تشدید 

تروریزم و افراطگرایی بیناملللی؛ و افزایش خصومت در مورد اطالعات و 

فضای مجازی هستیم.

اصول و نورمهای پذیرفته شده حقوق بیناملللی در سطح جهان 

بطور فزایندهای در معرض تفسیرهای عام و بهکار بسته شدن به شکلی 

انتخابی قرار دارند. 

تحلیل درگیریهای نظامی مدرن شباهتهایی را در مورد شیوه آغاز آنها 

نشان میدهد. اگرچه درگیریهای مسلح مدرن از نظر محتوا، ترکیب و مدت 

زمان خود متفاوت هستند، اما خصوصیات مشرتکی دارند که در الگوهای 

منسجمی قرار میگیرند. دکرتین دفاعی جمهوری ازبیکستان مصوب 9 جنوری 

2018 به حیث بخشی از قانون جمهوری ازبیکستان، خصوصیات اصلی 

درگیریهای نظامی مدرن را به رشح ذیل تعریف میکند:

تبلیغات پیرشفته اطالعاتی - روانی برای ایجاد انگیزههای سیاسی و •

فریب افکار عمومی بیناملللی جهت توجیه استفاده از قوه نظامی 

برای حل منازعات.

استفاده فعاالنه از اقدامات غیرنظامی (سیاسی، اقتصادی، اطالعرسانی، •

روانی و غیره) در کنار استفاده از قوه نظامی.

استفاده از سالحهای با دقت باال، امکانات جنگ الکرتونیکی، وسایل •

نقلیه هوایی بدون رسنشین و سیستمهای روباتیک، و سیستمهای 

کنرتول اتومات شبکه.

امکان رضبه زدن به اهداف در رستارس قلمرو طرفین درگیر.•

تحرک و خودکفایی قوای نظامی.•

مشارکت فعال قوای غیرمتعارف، گروپهای مسلح غیرقانونی، کمپنیهای •

نظامی خصوصی و دیگر پرسونل اجیرشده که بعضی از آنها از روشهای 

جنگی خرابکارانه و تروریستی استفاده میکنند.

درگیرشدن گسرتده و آسیبپذیری شدید جمعیت محلی.•

تخریب هدفمند (اختالل در عملکرد) زیربناهای مهم دولتی که تخریب •

آنها میتواند باعث وقوع وضعیت اضطراری در مقیاس کالن از جمله 

فراتر از مرزها شود.

احت�ل زیاد تبدیل رسیع یک شکل از درگیری نظامی به شکلی دیگر.•

بازسازی ساختار قوای مسلح ازبیکستان ساختار اجت�عی و قابلیتهای 

سیاسی، اقتصادی، علمی، تخنیکی و نظامی کشور و همچنان خصوصیات اصلی 

درگیریهای نظامی مدرن را در نظر میگیرد.

بازسازی ساختار قوای مسلح، مثل هر پروسه پیچیده و چندبعدی که تقریباً

³ام جنبههای زندگی اجت�عی را دربر میگیرد، بدون برطرف کردن مشکالتی که 

هر روز در بین مقامات عالی دولتی و نظامی رخ میدهد غیرممکن است.

طبق نظرات علمی، اصالح قوای مسلح، یک پروسٔه وابسته بههم است که 

مستلزم آمادگی دقیق است. ازبیکستان در سالهای 2017 و 2018 به نتایج قابل 

توجهی دست یافته و رویکرد اسرتاتژیکی را برای بازسازی ساختار قوای مسلح 

کشور تدوین کرده است.

اول از همه، دکرتین دفاعی کشور بر بنیاد یک سیاست خارجی انعطافپذیر 

و اصول درهای باز به شکلی کیفی تجدید شد. از همه مهمتر اینکه دکرتین 

مذکور مبتنی بر توسعه روابط دوستانه و سازنده با کشورهای همسایه است 

و اولویت خود را حفظ حاکمیت و استقالل میهن میداند. برای اولین بار، این 

با
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دکرتین بطور عمومی مطرح شده است که شفافیت 

پالیسی دفاعی ازبیکستان را نشان می دهد. این دکرتین 

رویکرد اصلی سیاست ازبیکستان در عرصه دفاع را 

تعریف می کند، اصول اساسی جهت استفاده از قوای 

مسلح را ترشیح ªوده و مسیر اصالح و پیرشفت هرچه 

بیشرت اردوی ملی را مشخص می کند.

ثانیاً، ساختار و وظایف نواحی نظامی با تکیه بر 

مفاد دکرتین دفاعی و موقعیت ژئواسرتاتژیک کشور 

بطور اساسی اصالح شده است. بطور مشخص، ساختار 

و ترکیب قطعات نظامی وزارت دفاع ازبیکستان بطور 

مکمل تغییر شکل یافته و تجدید شده اند.

قوای دارای آمادگی باال به صورت قراردادی و 

مشرتک شکل گرفته اند. ³ریناتی برای بهبود آمادگی 

رزمی و همچنان تعلی�ت رزمی و تخصصی در بین 

گروپ های تکتیکی مستقل در سطوح مختلف انجام می شود. 

به این ترتیب مجموعه ای از اقدامات سازمانی انجام شد که باعث 

گردید از ساختاری که مانع از مشارکت کامل قطعات در ³رینات رزمی، 

تقویت مهارت های حرفوی و آمادگی برای انجام وظایف مورد نظرشان 

می شد، فاصله بگیریم.

در همین عرصه، قومندان اعلی قوای مسلح جمهوری ازبیکستان به آمادگی 

جس�نی و روانی اعضای قوای مسلح توجه خاصی داشتند.

ه�ن طور که درگیری های مسلحانه اخیر در جهان نشان داده است، پرسونل 

نظامی در جریان جنگ دچار اسرتس روانی شدیدی می شوند که غلبه بر عواقب 

ناشی از آن حتی در زمان صلح نیز می تواند کار سختی باشد. 

موضوع سوم اینکه مهم ترین گام در بازسازی ساختار صنایع دفاعی کشور، 

ایجاد کمیته ملی صنایع دفاعی بود که کمپنی های اصلی کشور در این عرصه 

را با هم ادغام ªود. پدید آمدن یک بخش دفاعی ³ام عیار در ازبیکستان در 

آینده ای نزدیک نه تنها سالح و تجهیزات نظامی مدرن را برای اردوی ملی فراهم 

می کند، بلکه باعث ایجاد زمینه کار و متنوع سازی اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

چهارم اینکه ازبیکستان نقش مقامات دولتی محلی را در تقویت ظرفیت 

دفاعی کشور تقویت کرده است. بر بنیاد شعار «اردوی ملی - مایه غرور و 

افتخار ما»، بخش های نظامی-اداری منطقوی برای تعقیب پالیسی یکپارچه 

دولتی در بخش دفاعی ایجاد شده اند و به این ترتیب از وحدت اردو و ملت 

اطمینان حاصل می شود.

در این عرصه، قابل ذکر است که رئیس جمهور ازبیکستان، شوکت میرزایف 

شخصاً کار نظارت باالی اصالحات مداوم در قسمت تعلیم پرسونل نظامی حرفوی 

را در ³ام سطوح به عهده دارد.

اولین گام در سال 2017 و با ایجاد اکادمی 

کامالً جدیدالتأسیس قوای مسلح برداشته شد که 

ضمن تجسم سنت های شکوهمند نظامی مکتب 

قومندانی عالی ³ام قوای مسلح تاشکند و تجربیات 

انباشته شده حاصل از مؤسسات علمی و تعلیمی 

برجسته کشور، جایگاه اصلی را در سیستم یکپارچه 

تعلیم نظامی به خود اختصاص داده است. این نهاد 

³ام کوشش خود را می کند تا به مرکز واقعی علوم 

نظامی تبدیل شود.

بخصوص، قابل ذکر است که نقش داشÏ شخص 

رئیس جمهور کشور و بررسی او در مورد سیستم های 

تعلیمی و تربیتی نظامی، مشکالت پرسابقه ای 

را آشکار کرد که ریشه کن کردن آنها مستلزم 

مجموعه ای پیچیده از اصالحات است. این موارد بشمول ایجاد سیستم های 

پیوستگی و تربیت بین نسلی و نوسازی اکادمی و دیگر مؤسسات تعلیمی برای 

کارمندان نظامی است. 

 بعضی از این اقدامات بشمول کوشش برای رسیدن به پیرشفته ترین 

دانش ها و مهارت های نوآورانه از طریق تعلیم دادن مدرسین نظامی در خارج 

از کشور است. رئیس جمهور میرزایف در جریان یک سخ¼انی در شورای امنیت 

کشور اعالن کرد: «تعلیم حرفوی عساکر ما و تجهیز اردو به سالح های مدرن از 

مهم ترین وظایف ما است.» 

پنجم، ح�یت اجت�عی از پرسونل نظامی، فامیل ها و کهنه عساکر مؤثرتر 

شده است. در جریان سال های 2017-2018، 128 خانه مسکونی و چندین شهرک 

مسکونی در کشور ساخته شده است. بالک های مدرن، جادار و آفتابگیر در 

اختیار بیش از 3,000 عسکر قرار گرفت. از جنوری الی اپریل 2019، 720 فامیل 

رسیدن به خانه مستقل را جشن گرفتند. این کار ادامه پیدا خواهد کرد و هر سال 

حدود 1,500 فامیل پرسونل نظامی مسکن دریافت می کنند.

قابل ذکر است که پیش بینی های الزم برای اصالح اردوی ملی در اسرتاتژی 

توسعه جمهوری ازبیکستان برای سال های 2017-2021 در نظر گرفته شده است.

خصوصیات منحرص به فرد یک کشور در قوای مسلح آن بازتاب می یابد. 

وضعیت ژئوپلیتیکی جهان و منطقه و روندهای توسعه سیاست داخلی یک 

کشور نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند. بیش از 90 فیصد از شهروندان 

جمهوری ازبیکستان از رئیس جمهور خود ح�یت می کنند و عالقه فعاالنه و 

صادقانه پرسونل قوای مسلح برای مشارکت در اصالح اردوی ملی به ما اطمینان 

F  .خاطر می بخشد که به اهداف اعالن شده خود خواهیم رسید

ساختار و ترکیب 

قطعات نظامی وزارت 

دفاع ازبیکستان بطور 

مکمل تغییر شکل یافته 

و تجدید شده اند.
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مفهوم استخبارات در محیط امنیتی امروز پیچیده است. کارشناسان استخبارات 

نظامی باید به جمعآوری پنهانی معلومات درباره دشمن بپردازند و این 

معلومات را طوری تحلیل کنند که رهربان و سیاستمداران بتوانند بر بنیاد

آنها برای تضمین ثبات و امنیت کشور پروگرامریزی کنند.

در دین اسالم، رهنمودهایی درباره جاسوسی یا نقض حریم خصوصی 

اشخاص -تفتیش آنها و گوش دادن پنهانی به مکاملات آنها یا بررسی بدون 

اجازه اسناد یا ارسار آنها- مطرح شده است. اسالم جاسوسی درباره اشخاص، تا 

زمانی که خطر آشکاری برای دیگران نداشته باشند، را منع کرده است. خداوند 

میفرماید: «ای کسانی که ای�ن آوردهاید! از 

گ�ن [منفی] جداً دوری کنید، چون بعضی 

گ�نها گناه محسوب میشود. و جاسوسی نکنید 

[12 و از یکدیگر بدگویی نکنید.» [49،

حکم ابتدایی درباره کار استخباراتی آن 

است که در اسالم حرام (منع) محسوب میشود 

چون ناقض قوانین کلی حقوق اسالمی است. 

البته، بر بنیاد قوانین حقوق اسالمی که ناظر بر 

کار استخباراتی است: «رضورتها باعث مجاز 

شدن م�نعتها میشود» و «آنچه برای اجرای 

یک واجب رضوری است، خود واجب شمرده 

میشود»، بهرشطیکه جاسوسی راهی برای محافظت از وطن در مقابل خطرات 

احت�لی یا ابزاری برای دور کردن این خطرات محسوب شود.

در این موارد، افشای نقشه دشمن و تدوین پروگرامهای مناسب برای 

تضمین امنیت وطن و شهروندان آن مجاز است. 

اهمیت معلومات استخباراتی حیاتی است چون امکان پروگرامریزی صحیح 

و ارائه هشدارهای زودهنگام درباره خطرات مربوط به دشمن یا غافلگیری از 

طرف دشمن را فراهم میکند. بدینترتیب امکان نجات دادن جان انسانها و 

کاهش سطح خسارت مادی فراهم میشود. 

البته، اعضای سازمانهای استخباراتی باید اخالقمدار باشند. بعضی صفات 

و خصوصیاتی که برخورداری از آنها رضورت کار استخباراتی و دیگر حرفههای 

نظامی است، در ادامه ذکر میشود.

به جستجوی درستکاری و اعت�د باشد. خداوند میفرماید: «بهرتين كىس که   •

[26 میتوانی استخدام کنی، شخص نیرومند و قابلاعت�د است.» [28،

از خشونت و اجبار دوری میکند: آنچه با مهربانی به دست میآید مهمتر از   •

چیزی است که با زور حاصل میشود.

معلومات را رصف به مقدار الزم، و نی بیشرت، کسب میکند.  •

با رازداری از آبروی اشخاص مراقبت میکند.  •

صداقت را ترویج میکند: دروغ ªیگوید و واقعیات را تحریف ªیکند:  •

از اع�ل زشت اشخاص، و نی خود اشخاص، تنفر دارد.  •

جویای عدالت است.  •

برید ج»ال داکرت 
مجید دراوشه،

مفتی اعظم قوای 
مسلح اردن

درباره اسالم نظر
استخباراتی کار

چیدن قطعات «جورچین»، کارشناسان استخبارات 

نظامی باالی اهمیت جمعآوری و تبادل معلومات در فهمیدن تصویر 

کلی تاکید میکنند. هدف اصلی، جلوگیری از حمالت تروریستی، 

پیشبینی اقدامات دشمن و تقویت امنیت ملی است.

مدیران استخبارات نظامی از خاورمیانه و ش�ل افریقا با هدف 

رسیدگی به چالشهای امنیتی رایج از 31 مارچ تا 3 اپریل 2019، در 

نشست افتتاحیه مدیران استخبارات نظامی خاورمیانه به میزبانی 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده (CENTCOM) گرد هم آمدند.

در این نشست سه-روزه که در تامپا، فلوریدا، برگزار شد، کارشناسان 

امنیتی و مدیران استخبارات الجزایر، بحرین، مرص، عراق، اردن، کویت، 

لبنان، لیبی، مراکش، ع�ن، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

یمن و ایاالت متحده حضور داشتند. 

این رویداد فرصتی بینظیر برای بررسی موضوعاتی مثل نوسازی و 

حرفویگرایی استخباراتی، موفقیتها و شکستهای استخباراتی، تبادل 

معلومات، تعلیم، نوآوری فناورانه، عملیات معلوماتی و استفاده از 

رسانهها در اختیار مدیران و کارشناسان استخبارات نظامی قرار داد. 

«این نشست عامل بسیار مهمی برای تقویت روابط و همکاری 

است.» این گفته تورن ج¼ال احمد م. الیافایی، رئیس «اداره استخبارات 

و کشف» وزارت دفاع یمن است.

او در سخنان خود به ترشیح این موضوع پرداخت که چیقسم 

نفوذ زیانبار ایران در یمن باعث بیثباتی و ویرانی شده است. او از 

میزبانی CENTCOM او از مشارکت و تبادل تجربیات همه کشورهای 

مه�ن تشکر کرد.

تورن ج¼ال احمد اظهار کرد: «امیدواریم که در آینده همچنان

به تبادل معلومات و تجربه در این بخشها بپردازیم.»

مقامات «سازمان ملی استخبارات زمین-فضایی ایاالت متحده» و 

«قومندانی سایربی ایاالت متحده» درباره چالشهای روزافزون نگهداری، 

ردیابی و تحلیل سیل مجازی دادهها که نتیجه گسرتش روزافزون 

تکنالوجی در دنیاست، سخ¼انی کردند. این وضع باالی پروسه تعلیم 

نیز تاثیرگذار است چون کارشناسان استخبارات باید خود را با روندها و 

شیوههای جدید سازگار کنند. 

کویت قصد دارد به استخدام تخنیککاران متخصص در بخش تحلیل 

استخبارات و بهبود روند ه�هنگی با کشورهای همپی�ن از طریق 

برگزاری دورههای تعلیمی، مانورها و نشستهای مشرتک، بپردازد. 

این گفته مدیر استخبارات نظامی قوای مسلح کویت، برید ج¼ال 

فهد الرتیجی است.

«این نشست فرصتی ارزشمند برای ³رکز بر تدوین راهکارهای 

عملی بود.» این بخشی از سخنان تریجی بود. «امیدوار هستم که در 

جلسه بعدی به بحرانهای جاری خاورمیانه پرداخته شود تا بتوانیم به 

تبادل نظر ادامه دهیم.»

توسعه نیروی کار —استخدام، تعلیم و حفظ— در کانون توجه 

مسئولین «مرکز تعالی استخبارات اردوی ایاالت متحده» و پوهنتون 

برید جنرال داکتر 
مجید دراوشه در حال 
سخنرانی در نشست.

مثل
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مدیران استخبارات نظامی و کارشناسان امنیتی خاورمیانه، شمال افریقا و ایاالت متحده در جریان نشست افتتاحیه مدیران معلومات نظامی 
خاورمیانه، به میزبانی قومندانی مرکزی ایاالت متحده، گرد هم آمدند.

قوای نظامی استخبارات مدیر
برید جنرال عبدالله  قطر، مسلح

کرد مهد الدوساری اظهار
مدیران برای نشست این که
کشورهای نظامی استخبارات
نوع در فارس خلیج حاشیه

اشاره با او بود. بینظیر خود
»سخنرانان  که نکته این به

پیشنهاد بسیار موثر بودند«،
آینده در نشست این که کرد
مدیر منحیث شود. برگزار نیز

برید نظامی، استخبارات
بسیاری مثل عبدالله، جنرال

ارائه به خود، همتایان از
ماموریت این درباره معلومات

و ارائه چالشهای و پیچیده
برای معلومات لحظهای تحلیل
و نظامی عملیات از حمایت

او پرداخت. ملی امنیت از دفاع
آینده، برای پیشنهاداتی همچنان

ادغام مرکز ایجاد امکان مثل
کرد. ارائه منطقوی، استخبارات

اردوی معلومات اداره نظامی استخبارات برید جنرال آنتونی منصور، مدیر
صاحبمنصبان بهتر آشنایی زمینه یک-هفتهای دوره برگزاری با لبنان،

جنرال برید است. کرده فراهم را تروریستی تهدیدات با بینالمللی معلوماتی
»هرچه این فعالیتهای مشترک را افزایش دهیم، سود بیشتری  آنتونی:

از آن نصیب ما میشود.«

»این نشست عامل بسیار مهمی برای تقویت روابط و همکاری است.« 
و استخبارات »اداره رئیس احمد م. الیافایی، یمنی جنرال تورن گفته این

پرداخت موضوع این تشریح به خود سخنان در او است. دفاع وزارت کشف«
است. شده ویرانی و بیثباتی باعث یمن در ایران زیانبار نفوذ چیقسم که

تجربیات تبادل و مشارکت از و متحده ایاالت مرکزی قومندانی میزبانی از او
»امیدواریم که در آینده همچنان به تبادل  کرد تشکر مهمان کشورهای همه

معلومات و تجربه در این حوزهها بپردازیم.«

کرد اشاره فهد التوریجی برید کویت، مسلح قوای نظامی استخبارات مدیر
تحلیل حوزه در متخصص تخنیککاران استخدام به دارد قصد او سازمان که
از همپیمان کشورهای با هماهنگی روند بهبود و استخباراتی، معلومات

بپردازد.  مشترک، نشستهای و مانورها تعلیمی، دورههای برگزاری طریق
»این نشست فرصتی ارزشمند برای تمرکز بر تدوین راهکارهای عملی بود 
برید سخنان از بخشی و من از برگزارکنندگان نشست تشکر میکنم.« این
»امیدوار هستم که در جلسه بعدی به بحرانهای جاری خاورمیانه  جنرال

پرداخته شود تا بتوانیم به تبادل نظر ادامه دهیم.«



35

ملی استخبارات بود. وجود سوابق و سطوح تجربه متنوع 

مایه تقویت سازمان است ولی همه باید از خصوصیاتی مثل 

تفکر انتقادی، انگیزه، کنجکاوی تحلیلی، روحیه کار گروپی و 

اخالق حرفوی برخوردار باشند.

در قسمت اخالق، صاحبمنصبان باالی رضورت بیطرفی 

در روند جمعآوری و تحلیل استخبارات تاکید کردند.  

«دشمن به عین قواعد پایبند نیست. حرفویگرایی 

جامعه استخبارات باید تقویتکننده اصول اساسی باشد. باید 

هدفمند و شفاف باشیم و ارزیابیهایی را که متمرکز بر نتایج 

باشند فراهم سازیم. این گفته تورن جاشوا هایمز، قومندان 

مرکز مشرتک استخبارات قومندانی مرکزی ایاالت متحده بود.

رسیدن به شناخت بهرت از محیط امنیتی، امکان تحلیل 

و ارزیابی دقیق را برای کارشناسان استخباراتی ما فراهم 

میکند. برید ج¼ال داکرت مجید دراوشه، مفتی اعظم قوای 

مسلح اردن، رشح مبسوطی از عوامل گرایش جوانان به 

سازمانهای افراطگرای خشن، بر بنیاد مطالعات صورت 

 Ïگرفته در اردن، ارائه کرد. یکی از عوامل رایج، جهل یا نداش

دانش کافی درباره مذهب است. 

داکرت مجید اظهار کرد: «ما باید این جوانان را به دانش 

مجهز کنیم تا امکان انتقال افکار اسالمی صحیح در قوای 

مسلح فراهم شود. ما باید همچنان زمینه آگاهیبخشی به 

عساکر و تقویت وابستگی به قوای مسلح را در بین عساکر 

پیاده و صاحبمنصبان فراهم کنیم.

صاحبمنصبان استخبارات باید از صفات اخالقی مثل 

رازداری و صداقت برخوردار باشند.» جمعآوری معلومات 

استخباراتی در اسالم مجاز است، بهرشطیکه معلومات در راه 

دفاع از کشور و جان و مال مردم مرصف شود. 

مدیر استخبارات نظامی قوای مسلح قطر، برید ج¼ال 

عبدالله مهد الدوساری اظهار کرد که این نشست برای 

مدیران استخبارات نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس در 

نوع خود بینظیر بود. 

برید ج¼ال عبدالله، مثل بسیاری از همتایان خود، به 

ارائه معلومات درباره این ماموریت پیچیده و چالشهای ارائه 

و تحلیل لحظهای استخبارات برای ح�یت از عملیات نظامی 

و دفاع از امنیت ملی پرداخت. او اظهار امیدواری کرد که 

کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد مرکز منطقوی ادغام 

معلومات با یکدیگر همکاری کنند.

تکنالوجی ضمن ایجاد فرصتهای جدید، چالشهایی را 

نیز پدید آورده است. دشمنان به معلوماتی دست یافتهاند 

که قبالً از آن محروم بودند. بطورمثال، تصاویر تجارتی 

مناطق سابقاً دوردست و دسرتسیناپذیر، اکنون از طریق 

خدماتی مثل Google Maps در اختیار همگان قرار دارد.

نوآوری و تبادل معلومات جزو روشهای اصلی مورد 

بحث در بخش ارتقای سطح کارآیی بودند. بسیاری کوشش 

دارند باالی ایجاد روابط داخلی بین نهادهای دولتی و با 

همکاران علمی، صنعتی و بیناملللی متمرکز شوند.

بطورمثال، اردوی لبنان ح�یت مالی از یک دوره یک-

هفتهای را پذیرفته است تا صاحبمنصبان استخبارات اردو 

بتوانند با کارآیی بیشرتی به بررسی تهدیدات تروریستی 

بپردازند. این گفته برید ج¼ال آنتونی منصور، مدیر اداره 

استخبارات اردوی لبنان است. 

«هرچه این فعالیتهای مشرتک را افزایش دهیم، سود 

بیشرتی از آن نصیب ما میشود.» برید ج¼ال آنتونی افزود.

 مدیر استخبارات قومندانی مرکزی ایاالت متحده، 

برید ج¼ال دیمیرتی ه¼ی (Dimitri Henry)، اظهار 

امیدواری کرد که کشورها این نوع نشستها را بصورت 

منظم برای رسیدگی به مشکالت مشرتک، بهبود روند تشکیل 

حرفوی ردیفهای استخبارات و پیدا ªودن راهکارهای 

عملی برگزار کنند.

«برای اظهار نظر و تحلیل چالشهای پیش روی ما، و 

مهمتر از همه، تحلیل موضوعاتی که کشورهای ما هماکنون 

مشرتکاً برای حل مشکالت پیچیده پیش روی کشورهای 

منطقه به آنها میپردازند، از ش� تشکر میکنم.» برید 

F  .ج¼ال ه¼ی افزود

صاحبمنصبان نظامی 
و استخباراتی الجزایر، 

بحرین، مصر، عراق، اردن، 
کویت، لبنان، لیبی، مراکش، 

عمان، قطر، عربستان 
سعودی، امارات متحده 

عربی، یمن و ایاالت متحده 
در اپریل 2019 در تامپا، 

فلوریدا، گرد هم آمدند. 

برید جنرال اماراتی مطور 
توناجی در این نشست 

به توصیف سازمان خود 
پرداخت.
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�ا�ی ج�اب، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور 
امارات متحده عربی، سال 2019 را «سال تحمل» اعالن کرد. 

امارات متحده عربی قرار است در این سال پایتخت جهانی تحمل 

و تاکید بر ارزش های گفت�ن، تکëگرایی، پذیرش دیگران و آزادی 

فرهنگ های مختلف باشد.

این کشور برای تایید عملی این ارزش ها انتظار چندانی نکشید. 

پاپ فرانسیس مراسم مسیحی را با اشرتاک  بیش از 150,000 از 

مومنان در استدیوم «شهر ورزشی» زاید در ابوظبی برگذار کرد. 

مراسم «عشای ربانی 5 فربوری» در نوع خود بی نظیر بود: پاپ 

کلیسای کاتولیک هیچ گاه در شبه جزیره عرب مراسم مذهبی 

برگزار نکرده بود.

پاپ فرانسیس در جریان بازدید از امارات اظهار کرد: 

«می خواهم از پایبندی این کشور به تضمین آزادی مذهبی و مقابله 

با افراط گرایی و نفرت پراکنی تشکر کنم. «با این که آزادی اساسی 

اظهار عقیده ترویج می شود -این آزادی رشط ذاتی خودشکوفایی 

فرد است- ما باید هشیار باشیم که مذهب با روا دانسÏ خشونت 

کارکنان یونیپاث

�رادری 
���ی

اماراتمتحدهعربیبااستقبال

ازپاپوامام اعظم االزهر،

سالتحملراجشنمیگیرد

و تروریزم مورد استفاده ابزاری قرار نگیرد و خود را انکار نکند.»

گرده�یی در استدیوم یکی از دالیل بازدید پاپ بود. تصمیم پاپ فرانسیس 

و شیخ احمد الطیب، امام اعظم االزهر برای امضا «سند برادری برای صلح و 

همزیستی جهانی» نیز رویدادی تاریخی دیگر بود. شیخ احمد خواستار همکاری 

مذهبی بین مسل�نان و مسیحیان بر بنیاد اصول شهروندی و ریشه های عمیق 

تاریخی مشرتک شد.

شیخ احمد اظهار کرد: «همشهریان مسیحی خود را همه جا همواره در 

آغوش بکشید. آنها هم میهنان و برادران ما هستند که به فرموده قرآن کریم از 

لحاظ عاطفی به ما نزدیکرتین هستند. دلهای مسیحیان رسشار از خوبی، دلسوزی 

و شفقت است. ما مسل�نان نباید فراموش کنیم که مسیحیت از آوان تولد اسالم، 

آن را پذیرفت و از آن در مقابل ستم بت پرستان و کافران محافظت کرد.»

اشخاصی که برای نخستین بار وارد امارات متحده عربی شوند، شاهد 

تنوع قومی و مذهبی و همزیستی مساملت آمیز مردم در صلح و ثبات خواهند 

بود؛ چشم اندازی که در این منطقه به ندرت وجود دارد. از منرب مساجد، برای 

مسل�نان با عقاید مختلف دعا می شود. در رسزمین امارات متحده مردمی از 

بیش از 200 کشورزندگی می کنند و همین موضوع این کشور را به متنوع ترین 

کشور دنیا از نظر تعداد ملیت ساکن در محدوده رسحدات تبدیل کرده است. 

طبق برآوردهای سال 2010، نفوس ایاالت متحده 7.3 ملیون نفر است که از این 

تعداد 1 ملیون کاتولیک عضو هشت کلیسای این کشور هستند. 

عرص روز 4 فربوری 2019، پاپ فرانسیس با شیخ احمد، امام اعظم، و 

اعضای «شورای شیوخ مسل�ن» در مسجد اعظم شیخ زاید دیدار کرد. پاپ بعداً

راهی بنای یادبود بنیان گذار شد و در آنجا «سند برابری انسانی» را در حضور 

شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، معاون رئیس جمهور امارات متحده عربی و 

نخست وزیر و امیر دوبی امضا کرد.
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در این مراسم معاون قومندان عالی قوای مسلح ابوظبی، 

ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان، و تعداد کثیری از مقامات 

عالیرتبه دولتی و ªایندگان نیز حضور داشتند. 

شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، ذریعهای یک توییت، اعالن 

کرد که درخت معروف قاف در امارات متحده به حیث ªاد «سال 

تحمل» انتخاب شده است:

«تحمل ارزشی جهانی است و قاف، درخت ملی و بومی ما، 

رسچشمه حیات و ªاد ثبات در میان صحرا محسوب میشود. این 

درخت پیشینیان ما را که برای گفتگو درباره موضوعات مهم زندگی 

خود گرد هم میآمدند، از سایه برگهای خود مستفید میساخت. 

در «سال تحمل»، آن را به حیث ªاد انتخاب میکنیم تا همگی در 

سایه خنک تحمل، همزیستی و تنوع زندگی کنیم.»

شیخ محمد بن زاید آل نهیان نیز براراده امارات متحده برای 

پیمودن مسیر تعیین شده به وسیله بنیانگذار این کشور، شیخ زاید 

بن سلطان آل نهیان، و نرش پیام تحمل و عشق، تاکید کرد.

ولیعهد اظهار کرد: «دنیا به قدر کافی کالن است و تنوع منبع 

ثروت و نی منشاء درگیری یا نزاع است. خدا ما را مختلف آفریده 

است تا تکمیلکننده یکدیگر باشیم و همدیگر را بشناسیم 

و برای نیل به خوبیها، صلح و توسعه همگانی همکاری کنیم.

 Ïاین پیامی است که امارات متحده عربی قصد دارد با افراش

پرچم تحمل به همه دنیا ارسال کند: تحمل به جای نفرت، 

همزیستی به جای جنگ، اعتدال به جای افراطگرایی و بنیادگرایی، 

پذیرش به جای انزواگرایی و گفت�ن به جای نزاع. این پیام عقل و 

ای�ن و وظیفه مبارک همه اشخاصی است که رسنوشت مشرتک 

برش را باور دارند»

شیخ احمد، امام اعظم، در سخ¼انی خود اعالن کرد که سند 

تحمل نتیجه رصف غذا در رم در حضور پاپ و وجود این باور 

مشرتک است که رهربان مذهبی در مقابل خدای فقرا، بیوهها، 

یتی�ن و ستمدیدگان مسئول هستند.

او تروریستها را به عنوان «قاتل، خونریز و دشمنان خدا و 

پیام خدا» محکوم کرد .

پاپ فرانسیس در حال گفتگو با عالیجناب محمد بن زاید آل نهیان، 
ولیعهد ابوظبی، در مراسم خداحافظی با ابوظبی.  رویرتز
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اعظم امام احمد، –شیخ

شیخ احمد، امام اعظم، اظهار کرد: «در این سند، ما خواهان 

توقف استفاده ابزاری از مذهب و اعتقادات برای انتشار نفرت، 

خشونت و تعصب کور شدهایم. خواسته ما این است که سوءاستفاده 

از نام خدا برای توجیه قتل، آوارگی، تروریزم و ظلم متوقف شود.» 

«خدا انسان را برای قتل، شکنجه یا ایجاد مزاحمت در زندگی یا 

معیشت دیگران نیافریده است و خدای توانا به اشخاصی که به نام 

او دست به کشتار مردم میزنند، رضورتی ندارد.» 

پاپ فرانسیس سخ¼انی خود را با عبارت اسالمیالسالم 

علیکم(درود بر ش�) آغاز کرد. او از رهربان مرص و ایاالت متحده 

بخاطر پایبندی به تحمل اسالمی تشکر کرد.

پاپ فرانسیس در حال گفتگو با عالیجناب محمد بن زاید آل نهیان، 
ولیعهد ابوظبی، در مراسم خداحافظی با ابوظبی.  رویرتز

پاپ گفت: «ش� در این صحرا مسیر حاصلخیز رشد و 

پیرشفت بر بنیاد فعالیت شهروندان متعلق به ملیتها و 

فرهنگهای مختلف را باز کردهاید و بسیاری از مسیحیان در 

رشد و شکوفایی این کشور نقش داشتهاند. آنها فرهنگ وطن و 

³دن را در قالب تصویر ملتی که پذیرای همگان است، با خود به 

محل کار آوردهاند.»

پاپ فرانسیس ضمن اشاره به داستان نوح و سیل(طوفان 

نوح) یادآور شد که مذاهب دنیا باید به حیث یک فامیل به 

«کشتی صلح» سوار شوند:

او افزود: «من به حیث یک مومن تشنه صلح به اینجا 

آمدهام و دعا میکنم تا بتوانیم زمینهساز صلح شویم. ªاد این 

سفر، شاخه زیتون و کبوتر صلح است. همه میدانیم که خداوند 

از نوح پیامرب خواست که با فامیلاش به کشتی سوار شود. امروز، 

همه ما باید به حیث یک فامیل برشی سوار یک کشتی شویم تا 

بتوانیم از دریای طوفانزده جهان عبور کنیم.

این کشتی مقاوم است و مبداء حرکت اعتقاد به این 

موضوع است که خدا آفریننده همه چیز است و میخواهد که 

ما مثل خواهر و برادر در کنار هم زندگی کنیم. برادری در اینجا 

در ریشههای زندگی مشرتک و بر مبنای برابری همه اشخاص و 

  F  «.م�نعت روابط ارباب و رعیتی شکل میگیرد
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یونیپاث: در عراق کدام نهادها مسئول نظارت بر روند تعلیم صاحب منصبان 

عراقی هستند و چی قسم می توان پروگرام  تعلیم نظامی کشورهای پیرشفته 

را شبیه سازی کرد؟

دگر ج»ال صالح الدین: ما از خدمات «پوهنتون دفاعی مطالعات نظامی» 

که تحت نظر اداره تعلیم فعالیت می کند و در راستای آماده سازی و تربیه 

صاحب منصبان و قومندانان تخصص دارد، بهره می گیریم. این پوهنتون بشمول 

فاکولته های سطح یک، دو، سه و چهار و نیز «پوهنتون قومندانی و ستاد»، 

«پوهنتون جنگ»، «پوهنتون دفاع ملی»، «انستیتوت لسان دفاعی» و «مرکز 

مطالعات اسرتاتژیک» است. این پوهنتون با پوهنتون های نظامی بین املللی 

ارتباط دارد. پوهنتون، بر بنیاد تحقیقات و بررسی های ارزشمند مرکز مطالعات 

اسرتاتژیک، از آخرین تحوالت رسارس دنیا در راستای تعلیم نظامی و پروگرام  

تعلیمی نظامی آگاه است. در ضمن، ما پیوسته با همکاران خود در قوای ائتالف 

بین املللی که مرصوف فعالیت های تعلیمی و تواªندسازی در قطعات تعلیم 

نظامی و بخشهای «پوهنتون دفاع ملی» هستند، همکاری می کنیم. استیتوت زبان 

اکادمی های دفاعی عراق تعلیم و پروگرام درسی را ارتقا داده اند 
تا بازتاب ضروریات امنیتی منحصر به فرد این کشور باشند.

اساس تشکیل قوای منظم و حرفوی، 
مستلزم آماده سازی و تربیه صاحب منصبان حرفوی 

است که به اصول نظامی باور داشته باشند، از رشف اردو 

دفاع کنند و به قوانین تعهد احرتام بگذارند. اقدام ریاست تعلیم 

وزارت دفاع عراق در بازسازی اردو در مدت زمان کوتاه و در رشایط بی ثباتی 

امنیتی ناشی از حضور فعال داعش در بخشهایی از کشور، تحسین برانگیز 

است. یونیپاثبا معاون رئیس ستاد تعلیم، دگر ج¼ال صالح الدین مصطفى ک�ل، 

درباره بازسازی قطعات و تربیه صاحب منصبان حرفوی مورد رضورت اردو های 

امروزی، مصاحبه کرد.

درسهای آموخته شده

نقش مهمی در پروسه آماده سازی صاحب منصبان برای 

مکامله به لسان های خارجی و برگزاری دوره های فرشده 

زبان انگلیسی دارد. توانایی مکامله به لسان های مختلف 

برای پرسونل نظامی بسیار مهم است. داشÏ توانایی مکامله به 

لسان های خارجی امکان اشرتاک  در دوره های خارجی و کسب علوم پیرشفته و 

شناخت سیستم های تسلیحاتی را برای صاحب منصبان فراهم می کند.

یونیپاث: صاحب منصبان را به کدام کشورها اعزام می کنید؟

 (Sandhurst) دگر ج»ال صالح الدین: ما محصلینی در اکادمی سندهرست

بریتانیا و پوهنتون های نظامی جرمنی داریم و گروپ  هایی را نیز عازم 

اکادمی های نظامی امریکا کرده ایم. ما همچنان با پادشاهی اردن هاشمی 

همکاری داریم و از موجودیت مراکز تعلیمی پیرشفته در آنجا برای قوای نخبه 

مان مستفید گردیده ایم. در ضمن، پروگرام  های تعلیمی خاصی در ایاالت متحده 

برگزار می شود که از آنها می توان به تعلیم استفاده از جنگنده پیرشفته F-16 به 

پرسونل قوای هوایی عراق اشاره کرد. برای تعلیم قوای بحری عراق در قسمت 

استفاده از تجهیزات ناوبری پیرشفته با ایتالیا قرارداد ªوده ایم.

یونیپاث: این اداره چی قسم تعلی�ت را با وضعیت خاص امنیتی 

عراق سازگار می کند؟

دگر ج»ال صالح الدین: ه�ن طور در هر کشور که رشایط خاصی حاکم است، 

عراق از نظر رشایط جمعیتی و جغرافیایی با دیگر کشورها تفاوت دارد. این 

قاعده شامل خطرات تهدیدکننده امنیت ملی نیز می شود. بنابراین، پروگرام  

تعلیمی ما باید با تهدیدات و چالش های پیش روی ما متناظر باشد. ما از یک 

مرکز تخصصی مطالعات اسرتاتژیک برخوردار هستیم که تهدیدات جاری و آینده 
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پیش روی کشور را شناسایی و راهکارهایی را برای سناریوهای احت�لی ارائه 

میکند. در زمان تدوین پروگرام تعلیمی صاحبمنصبان عراقی، رشایط خاص 

عراق مثل عوارض زمینشناختی، اقلیم، جغرافیا و تهدیدات محلی و منطقوی 

گذشته و آینده در نظر گرفته میشود.

یونیپاث: عراق کشوری چند-قومی است. پوهنتونهای نظامی چیقسم مانع 

وقوع تبعیضهای فرقهای و قومی میشوند و وطنپرستی را ترویج میکنند؟

دگر ج»ال صالحالدین: ما تکتک محصلین را از چشمانداز ملی میبینیم 

و همه را، رصفنظر از محل تولد، بطورمثال ش�ل، مرکز یا جنوب عراق، 

در مقابل قوانین پوهنتون یکسان میدانیم. ما استعدادها، شایستگیها 

و عملکرد محصلین را ارزیابی میکنیم. نژاد، مذهب یا وابستگی قبیلوی 

محصلین ارتباطی به ما ندارد. اساتیدی وجود دارند که باالی تقویت 

ملیگرایی و اصل وطنپرستی تاکید دارند. اردو نهادی مستقل و پذیرای همه 

مردم بوده و فراتر از تبعیض و انحصار است و بر بنیاد وطندوستی شکل 

گرفته است. ما بر تربیه صاحبمنصبان حرفوی که عساکر قطعات مرتبط باید 

آنها را الگو قرار دهند، متمرکز هستیم.

یونیپاث: چیقسم میتوان درسهای آموختهشده از پیروزیهای قوای نخبه 

عراق در جنگ علیه تروریستها را به مضمون درسی تبدیل کرد؟

دگر ج»ال صالحالدین: مرکز مطالعات اسرتاتژیک و یک گروپ تخصصی 

وظیفه تحلیل درسهای آموختهشده از جنگ با گروپ  های تروریستی را 

به عهده دارند. داعش دشمنی نامتعارف است. بنابراین، ما جزو نخستین 

اردوهایی بودیم که به جنگ نامتقارن گسرتده با گروپ  های مسلح قدر³ند 

پرداختیم. تاکتیکهای ما در میدان جنگ و راهکارهای ما برای مقابله 

با مشکالت، تاکتیکها و نقشههای دشمن در پروگرام تعلیمی عساکر، 

درجهداران و صاحبمنصبان گنجانده میشود. قوای مسلح ما، به طور کلی، 

و قوای عملیات خاص ما، به شکل خاص، بخشی از درگیریهای خاصی بودند 

که اردوهای رسارس دنیا آنها را تجربه میکنند. در این عرصه، ما اقدام به 

برگزاری یا حضور در نشستهای تبادل تجربه با کشورهای دوست در قسمت 

جنگ زیرزمینی، آزادسازی شهرهای کالن و خنثی کردن cبهای دستساز 

نصبشونده در موتر، کردهایم. قوای عملیات خاص عراق به همین دلیل در 

اواخر 2018 عازم اردن شدند.

یونیپاث: اداره تعلیم نقش مهمی در جنگ رسانهای علیه داعش داشت 

چون ش� از اداره اخبار نظامی برای تولید ملیونها ورقه آگهی کمک 

گرفتید. درباره این کار توضیح بدهید.

دگر ج»ال صالحالدین: جنگ با داعش ما را مجبور کرد تا دست به عملیاتها 

و ماموریتهای خارج از بخش اختیاراتمان بزنیم. مردم عراق همواره 

برای چالشهای پیش روی خود راهکار یافتهاند و اداره اخبار نظامی 

ªونه بارزی از این توانایی است. طبیعتاً، وظیفه این اداره، چاپ پروگرام

تعلیمی، راهن�های تعلیمی و اوراق اطالعرسانی برای وزارت دفاع است که 

فعالیتهای عادی و روزمره دوران صلح محسوب میشوند. ولی الزامات 

جنگ ما را مجبور به استفاده از این اداره برای چاپ ملیونها ورقه آگهی با 

هدف خربرسانی به اشخاص ساکن مناطق تحت کنرتول داعش کرد. ما گزینه 

ارتباطی دیگری نداشتیم، چون داعش استفاده از تلویزیون و تلیفون همراه 

را منع و دسرتسی به انرتنت را مسدود کرده بود. بنابراین، بهرتین راه ایجاد 

ارتباط توزیع اوراق آگهی از طیاره بود. در جنگهای پیشین نیز از این روش 

استفاده کرده بودیم. با وجود امکانات چاپ فراهم شده، کارمندان، به دلیل 

کمبود نیروی انسانی، مجبور شدند با کار شبانهروزی تعداد زیادی ورقه آگهی 

در مهلت مقرر آماده کنند.

یونیپاث: همکاری با رشکای بیناملللی چه مزیتی برای اداره 

تعلیم داشته است؟

دگر ج»ال صالحالدین: من از کمپ تاجی، یکی از قدیمیترین کمپ  های 

عراق که از مرکز تعلیم برخوردار است، با ش� صحبت میکنم. من برای 

بازدید از لوا 23 در جریان مانور مشرتک قوای عراقی و ائتالف به اینجا 

آمدهام. من از میدان فیر و تنظیم سالح بازدید کردم. این پاداش همکاری با 

قوای دوست است. البته، به جز تعلیم، موضوع امکانات نیز مطرح است. این 

تعلیم چندین شکل دارد: تعلیم شخصی، تعلیم جنگی، تعلیم ترکیبی وتعلیم 

تخصصی. مورد آخر به بخشهای تخصصی مثل تربیت تکاور، توپخانه و 

سالحهای خاص بشمول مسلسلهای متوسط و سنگین، تفنگهای «نشانه 

زن» و مقابله با سالحهای کیمیاوی مربوط میشود. ما درسهای بسیاری از 

قوای دوست گرفتهایم ولی این همکاری مزایای دوجانبه دارد. آنها از تجربه 

ما در قسمت جنگهای زمینی و شناخت ما از مردم، لسان و فرهنگشان 

مستفید میشوند. ما نیز از تکنالوجیها و تاکتیکهای پیرشفته آنان 

استفاده میکنیم.

یونیپاث: شنیده ایم که قومندانان نظامی بر موضوع «بازگشت به 

زمینه» £رکز کردهاند. این چی معنایی دارد؟

دگر ج»ال صالحالدین: این عبارت ج¼ال عث�ن الغنیمی، رئیس ستاد، دقیق 

و مهم است. ه�ن طور که میدانیم، اردوی عراق قدیمی و دارای سابقه 99

ساله و برخوردار از زمینهها و رشایط حرفوی است. این رشایط چارچوکات 

کلی رفتار و حرفویگرایی را شکل میدهد. البته، به دلیل رشایط پیچیده 

عراق، -بیثباتی و ناامنی، تبدیل خدمت نظامی اجباری به داوطلبانه از سال 

2003، مراعات نشدن زمینه انضباط نظامی و وجود واسطهبازی در موارد 

انتصاب و استخدام- اشخاص بیانضباط وارد تولی های نظامی که وظیفه 

تفتیش نقاط حساس را به عهده دارند، شدهاند. این موضوع باعث از بین 

رفÏ اعت�د بین اردو و مردم شده است. اتفاقات موصل در سال 2014 سندی 

بر این ادعاست. بنابراین، بعد از شکست موصل، قومندانان تصمیم به تشکیل 

اردوی حرفوی و منظم، با قابلیت مقابله با تهدیدات و ایجاد امنیت، گرفتند. 

با وجود کُندی روند تعلیم، ما توانستیم ظرف مدت کوتاهی قطعات را 

بازسازی کنیم و هیچ بخش حتی کوچکی از پوشش زمینه نظامی بیرون ªاند. 

ما بر گزینش اشخاص متناسب با جایگاه رسباز کامل ³رکز کردیم. نتیجه این 

کار مطلوب بود و قوای ما با افتخار در مقابل داعش جنگیدند و امروز مورد 

احرتام مردم و قومندانان هستند. «بازگشت به زمینه» شعار ما شد؛ به عبارت 

F  .دیگر، بازگشت به نظم، احرتام، تعهد و حرفویگرایی هدف ماست
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 Ïرصفاً با وجود تخنیککارهای ورزیده که شبکهها را برای یاف
نشانههای نفوذ خرابکارانه تفتیش میکنند، ªیتوان به تامین امنیت 

سایربی پرداخت. همچنان امنیت به کمک انجی¼ان نرمافزار اندروید که از 

توانایی طراحی شبکههای تقریباً نفوذناپذیر برخوردارند، حاصل ªیشود.

رسیدن به امنیت مستلزم کوشش سیاستگذاران، نوآوران صنعتی، 

محققین پوهنتونی، متخصصین تجارتی و صنعتی، مقامات نظامی 

و کارمندان عادی بخشهای مختلف دولت و کسبوکارها در زمینه 

مقابله با تهدیدات پیرشفته و مستمر هکرها، فعالین دولتی خرابکار و 

مجرمین سایربی است.

به همین دلیل، نهمین «نشست ساالنه امنیت سایربی منطقه مرکزی» 

 -(CENTCOM) به میزبانی قومندانی مرکزی ایاالت متحده- (CRCC)

عرصهای مهم برای ایجاد رابطه و تبادل معلومات بین ذینفعان محسوب 

میشود. «هیچ یک از ما ªیتوانیم بهتنهایی با چالشهای امنیت سایربی 

مقابله کنیم.» این ادعای معاون CENTCOM، دگر ج¼ال توماس برگسون 

(eomas Bergeson) است.

در CRCC امسال که در اپریل 2019 در نزدیکی واشنگÏ دی. 

سی برگزار شد، کارشناسانی از بحرین، عراق، اردن، کویت، لبنان، ع�ن، 

قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایاالت متحده گرد هم 

آمدند. در این نشست ªایندگانی از قومندانی ایاالت متحده در افریقا و 

اشرتاککنندگان نظامی بوتسوانا، مراکش، رواندا و تونس نیز حضور داشتند. 

CENTCOM و وزارت امور خارجه ایاالت متحده مشرتکاً میزبانی این 

رویداد را به عهده داشتند.

CRCC امکان بررسی روشهای بهبود تبادل معلومات در قسمت 

تهدیدات سایربی تاثیرگذار بر امنیت ملی را برای کارشناسان نظامی، 

پوهنتونی، دولتی و صنعتی فراهم میکند. روابطی که در جریان این 

نشست شکل میگیرد، به تقویت ثبات بیناملللی کمک میکند. سازمانها 

با روش شناسایی موارد نفوذ به شبکه، مقابله فوری و بازیابی رسیع و کم-

خسارت بعد از وقوع حادثه، آشنا میشوند.

قومندانی مرکزی ایاالت متحده در زمینه ترویج صلح، امنیت و تبادل 

آزاد معلومات، بخصوص از طریق ارتباطات اردو-به-اردو، همکاری نزدیکی 

با کشورهای دوست دارد.» این گفته دگر ج¼ال برگسون است. «فضای 

سایربی دامنه عملیاتی مهمی است که در محور کوششهای ما قرار دارد. 

محافظت از این منافع جهانی نیازمند همکاری بین کشورها، همه ادارات 

دولتی و همکاران ما در صنعت و پوهنتون است که این گروپ  ها در 

سخنان خود به این موارد اشاره کردند.»

کارشناسان سایربی باید با آخرین نوآوریها و تکنالوجیها، مثل 

محاسبات ابری و نسل پنجم تکنالوجی بیسیم، معروف به 5G، آشنا 

باشند. این نوسازیها با این که افزایش کارآیی و ح�یت از پیرشفت 

اقتصادی را در قبال دارد، صدمات جدیدی ایجاد میکند.

سازمانها باید با چشمانداز اسرتاتژیک به تحلیل داراییها و شیوه 

تعامل با سیستمهای کمپیوتری و انرتنت بپردازند. یکی دیگر از اجزای 

اساسی هر چشمانداز اسرتاتژیک، تضمین سازگاری با سیاست و روند های 

سایربی است. خالد صدیق الهاشمی، معاون بخش امنیت سایربی قطر، به 

ترشیح چارچوکات سازگاری امنیت سایربی قطر پرداخت. 

الهاشمی در سخ¼انی خود اظهار کرد: «همه ما از تکنالوجی استفاده 

میکنیم و محافظت از سیستمها برای ما مهم است. ولی سازگاری بخشی 

است که همه ما با آن دست به گریبان هستیم.» 

بطورمثال، سالها قبل موترهای زرهی رصف به نگهداری یخانیکی 

رضورت داشتند. امروزه، این موترهای نظامی سیستمهای «توکار» و 

تکنالوجیهای پیرشفتهای دارند که نگهداری از آنها نیز رضوری است. اگر 

قرار باشد تکنالوجی به وسیله سازنده آن رسهمبندی یا بهروز شود، کدام 

روندها باید وجود داشته باشد تا مطمنئ شویم که تخنیککاری که در 

ساحه از لپتاپ برای بهروز-رسانی پروگرام  ها استفاده میکند، لپتاپ 

«پاکی» دارد و ناخواسته باعث وقوع اشکاالت یا نفوذ بدافزارها ªیشود؟

قطر قوانین و پالیسیهایی را برای رسیدگی به موضوع سازگاری امنیت 

سایربی تدوین کرده است. یکی از نوآوریها ایجاد پروسه اعتبارسنجی و 

دفاع سایبری 

در معلومات اشتراکگذاری با خاورمیانه رهبران
میکنند. کوشش سایبری امنیت تقویت جهت

همکارانه
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صدور تصدیق است. این تصدیق بر بنیاد سوابق سازگاری و 

پروگرام  های محافظت از داده به نهادهای دولتی قطر داده 

میشود. این گام مهمی است چون بسیاری از خدمات دولتی 

قطر از طریق الکرتونیکی در دسرتس هستند.

سخ¼انانی از عربستان سعودی، لبنان، وزارت دفاع 

ایاالت متحده و وزارت امور خارجه ایاالت متحده نیز به 

بیان تجربیات خود پرداختند. همکاران پوهنتونی و صنعتی 

فرصتهایی برای تقویت همکاری پیشنهاد کردند.

دگروال کلینتون میکسون (Clinton Mixon)، قومندان 

پوهنتون سایربی قوای هوایی ایاالت متحده، اظهار کرد که 

ارائه تعریف دقیق برای عبارات به مدیران کمک میکند تا 

اهمیت تهدید را بهرت بشناسند و بدانند که چیقسم باید با 

آن مقابله کنند.

دگروال میکسون گفت: «اگر یکدیگر را نشناسیم، 

اگر از لغتنامه مشرتک استفاده نکنیم، ªیتوانیم با 

تهدیدات مقابله کنیم.» 

بطورمثال، او بر این باور است که عبارت «حمله 

سایربی» اغلب در جای صحیح به کار ªیرود و همین 

موضوع باعث ایجاد اشتباه در قسمت شدت یا هدف 

حادثه میشود. به عقیده او، اشخاص رصف در صورتی باید 

از این عبارت استفاده کنند که بخواهند درباره فعالیت 

سایربی آسیبزا یا مرگآور یا خسارتآور گفتگو کنند. 

بطورمثال بعضی حوادث سایربی هولناک باعث ذوب شدن 

نیروگاه هستوی یا تخریب سد و غرق شدن شهروندان شده 

است. عباراتی مثل جاسوسی سایربی، اختالل سایربی یا 

جرم سایربی اغلب رشح بهرتی برای رویدادهایی است که 

واقعاً رخ میدهد.

برای دومین سال متوالی، CRCC شامل یک ³رین 

روی میزی بود. در این ³رین، اشرتاک  کنندگان باید به 

بررسی روش تبادل لحظهای معلومات با همکاران منطقوی 

و بیناملللی، و نیز داخلی، با هدف مقابله و رفع تهدیدات 

امنیتی، میپرداختند. اشرتاک  کنندگان به چندین گروپ ªاینده 

کشورهای خیالی تقسیم شدند تا بتوانند سناریو واکنش به 

حادثه سایربی منطقوی را ³رین کنند.

برید ج¼ال محمد العنزی، رئیس تکنالوجی معلومات 

اداره ارتباطات قوای مسلح کویت، سودمندی این ³رین روی 

میزی را تایید کرد. «ما تاحال با چالشهای فراوانی روبرو 

هستیم.» این گفته بریدج¼ال ج¼ال محمد است. «یکی از 

مهمترین چالشهای ما، منابع انسانی است.

استخدام و حفظ کارشناسان مستعد امنیت سایربی برای 

مقابله با تهدیدات، موضوع مهمی بود که در این نشست 

بررسی شد. کارشناسان امنیت سایربی مورد رضورت همه 

کشورها هستند و صنایع خصوصی معموالً دستمزد باالتری، 

نسبت به دولت و اردو، به آنها میپردازند. 

رهربان نظامی و دولتی باید در راستای جذب استعدادها 

و ارائه بستههای دستمزد جذاب، شامل امتیازاتی مثل ادامه 

تحصیل رایگان، خالقیت به خرج دهند. کامپینهای استخدام 

را میتوان به اهداف وطندوستانه مزین کرد و اشخاص را 

حافظ فامیلها و جوامع معرفی کرد.

در ایاالت متحده، بعضی سازمانهای دولتی و نظامی 

با ایجاد ارتباط با کمپنیها طوری تنظیم ªوده که قوایشان 

Google یا Microsoj بتوانند از کسبوکارهای نوآورانه مثل

تجربه مستقیم کسب کنند.

در جریان CRCC سال 2019، به اشرتاک  کنندگان 

«رهن�ی مرجع و منبع امنیت سایربی وزارت دفاع ایاالت 

متحده» داده شد. این نرشیه در واقع رهن�ی توسعه 

پروگرام  های امنیت سایربی از طریق معرفی شیوههای 

کارآمد، سیاستها و استندردهای پذیرفتهشده در 

ایاالت متحده است. 

افزایش کوشش مدیران امنیت سایربی برای غلبه بر موانع 

تبادل معلومات رضوری است. این گفته تورن ج¼ال ج¼ال 

میچل کیلگو، مدیر وقت اداره قومندانی، کنرتول، ارتباطات و 

سیستمهای کمپیوتری CENTCOM است. یکی از راههای 

تقویت این ارتباط، ³رینهای سایربی چندجانبه است. 

تورن ج¼ال کیلگو اظهار کرد: «آسیبپذیری یک نفر، در 

F  «.واقع آسیبپذیری همه ماست

تمرین روی میزی امکان 
بررسی استراتژیهای 

مقابله با حمالت سایبری 
را برای اشتراک  کنندگان 

در نشست فراهم کرد.
یونیپاث

»نشست امنیت سایبری 
منطقه مرکزی« 2019

کارشناسان و ناظرین 
خاورمیانه، افریقا و ایاالت 

متحده را گرد هم آورد. 
قومندانی مرکزی ایاالت متحده
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یادبود استقالل در 
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رویارویی تاجیکها باید رسانجام در 2019 به پایان برسد. از 

سال 2020، مرحله جدیدی باید آغاز شود؛ دوران جدید توسعه تاجیکستان 

در چارچوکات آشتی ملی، تقویت تصویر بیناملللی مثبت این جمهوری. همه 

تاجیکها باید متحد و بر اجرای چهارمین هدف 

اسرتاتژیک کشور متمرکز شوند: تقویت زمینه اشتغال 

سازنده از طریق صنعتیسازی.

امروزه، دنیا وارد عرص جهانیسازی، با جنبههای 

مثبت و منفی، شده است. این موضوع با وقوع 

مشکالت جهانی مثل گسرتش ایدئولوژی افراطگرایی و 

بنیادگرایی مذهبی ªود بیشرتی پیدا میکند. بسیاری 

از کشورها، با روشها و ابزارهای مختلف -با توجه به 

قابلیتهای نظامی، سیاسی و اقتصادی آنها- درگیر این 

تهدید جهانی هستند.

باید یادآور شویم که کشور ما چندین دهه با 

تهدیدات سازمانهای مختلف افراطگرا و بنیادگرای 

مذهبی روبرو بوده است. البته، تاجیکستان در آن 

دوران موفقیتها و شکستهایی را تجربه کرده 

است. رهربان تاجیکستان، در مسیر مبارزه با ªودهای 

افراطگرایی و بنیادگرایی مذهبی، رصف یک هدف را 

تعقیب کرده و میکند: تضمین امنیت شهروندان کشور 

و حفظ صلح و ثبات در تاجیکستان.

ما مراحل مشکل تشکیل دولت را پشت رس گذاشتهایم: از جنگ تا دوران 

پسا-جنگ و رسانجام، رسیدن به صلح کامل در این رسزمین. بعد از رسیدن به 

این صلح، فرهنگ سیاسی جدیدی بهتدریج در تاجیکستان شکل گرفت. حامیان 

دولت و آنهایی که خود را مخالف میدانند، به همزیستی در دوران پسا-جنگ 

روی آوردهاند. بین مقامات و آنهایی که خود را مخالف سیاسی دولت میدانند، 

گفت�ن برقرار شده است و دورªای سیاسی جامعه ما از گرایشهای منفی 

مصئون مانده است.

البته، چنانکه از تاریخ مدرن توسعه کشور برمیآید، در دوران پسا-جنگ 

بعضی از اختالفات مخالفین سیاسی سابق تاحال 

برطرف نشده است. شاید، در مقطعی، گفت�ن 

بین قوای سیاسی مختلف در جامعه تاجیکستان 

تضعیف شده باشد و در نتیجه ªایندگان گروپ  های 

مخالف خود را بیگانه احساس کرده باشند. این 

سوال پیش میآید که این وضعیت چیقسم رخ 

داده است؟ جواب دادن به این سوال بسیار مشکل 

است، ولی میکوشم تا به آن جواب دهم.

دو قطب سیاسی
روند سیاسی جهانی نشان میدهد که توازن 

سیاسی در یک جامعه معین با تقابل دو قطب 

سیاسی تراز اول برقرار میشود؛ بهاصطالح 

ستیزگرایان که بیشرت مشکالت را با زور حل میکنند 

و بهاصطالح صلحگرایانی که در پی حل مشکالت 

جامعه از طریق گفت�ن محافظهکارانه و مذاکرات 

مساملتآمیز هستند.

این روند را میتوان آشکارا در مثال مخالفت 

نخبگان سیاسی کشورهای غربی مثل ایاالت متحده مشاهده کرد. به نظر من، تا 

همین چند سال قبل، این موضوع درباره تاجیکستان صدق میکرد. یعنی توازن 

بین دو قطب نخبگان سیاسی تاجیکستان به هم خورد و دیگر امکان ایجاد 

گفت�ن سازنده با مخالفین سیاسی دولت رسمی ممکن نشد.

اما، امروز دورªای سیاسی تاجیکستان دگرگون شده و سطح فرهنگ سیاسی 

ادغام مجدد تندروهایی که اظهار پشیمانی کرده باشند 
میتواند به پیشرفت کشور کمک کند.

داکرت رستم حیدراف، اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

»اگر بازگشت مخالفین 
سیاسی ما به نفع 

امنیت باشد، از این 
تحول استقبال میکنم. 
به کلی مطمئن هستم 

که بازگشت مخالفین 
گام دیگری به طرف 

تضمین صلح در 
سرزمین تاجیکستان 

است.«

دوران
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بهبود یافته است. دلیل این وضعیت آن 

است که نخبگان سیاسی رشوع به ³رکز بر 

اصول عمل گرایی و سیاست واقعی کرده اند. 

فعالیت این عمل گرایان باعث شد که دولت 

تاجیکستان، با ایجاد رشایط مطلوب، بیشرت از 50 تن از رسکردگان و چند-صد تن 

از اعضای عادی تعدادی از گروپ  های افراط گرا و بنیادگرای مذهبی را به کشور 

بازگرداند. به این شهروندان فرصت هم آمیزی مجدد در جامعه تاجیکستان داده شد.

به نظر من، نخبگان سیاسی مدرن تاجیکستان به این نتیجه رسیده اند که آینده 

تاجیکستان به یکپارچه سازی همه قوای پیرشان کشور بستگی دارد. از نظر من، 

شاید دوست نداشÏ این یا آن قدرت در کشور ممکن باشد، ولی عشق نورزیدن به 

وطن ممکن نیست. وطن دوستی، به نظر من، از خصوصیات ذهنی مردم تاجیکستان 

است. ªایندگان ملت ما، رصف نظر از وابستگی مذهبی، سیاسی و اجت�عی، بدون 

استثنا، عاشق وطن خود، تاجیکستان عزیز، هستند. این قاعده حامیان دولت رسمی 

و مخالفین سیاسی آن را نیز شامل می شود.

طبیعتاً این سوال پیش می آید: آیا بازگشت مخالفین سیاسی دولت کنونی 

تاجیکستان رویدادی مثبت برای زندگی مردم تاجیکستان است؟ قطعاً بلی. شخصاً

از بازگشت اشخاص یا گروپ  های سیاسی که از توان تضمین صلح و ثبات کشورم 

برخوردارند، استقبال می کنم. اگر بازگشت مخالفین سیاسی ما به نفع امنیت باشد، 

از این تحول استقبال می کنم. به کلی مطمنئ هستم که بازگشت مخالفین گام 

دیگری به طرف تضمین صلح در رسزمین تاجیکستان است.

طرحهایی مثل نیروگاه برقابی 
روگون، در کنار صلح سیاسی، 

زمینه ساز تقویت ثبات در 
تاجیکستان خواهد شد.  رویرتز

ضرورت حمایت
بعضی از مردم تاجیکستان فریب ایدئولوژی های افراطی و بنیادی مذهبی 

را خورده و به سازمان های بنیادگرا و افراط گرای مذهبی پیوسته اند. 

بر این اساس، ما باید به این قربانیان کمک کنیم تا به کشور بازگردند 

و آنها را بعد از تواªندسازی وارد جامعه کنیم. امروزه نخبگان سیاسی 

تاجیکستان می کوشند تا اسرتاتژی  و سازوکاری برای کمک رسانی به این 

قربانیان بیابند.

ولی ما در تاجیکستان تجربه چندانی در این عرصه نداریم. در 

این بخش از رهن�یی و کمک دوستان مداراعتبار خود، ایاالت متحده، 

جرمنی، بریتانیا و فرانسه، استقبال می کنیم. این کشورها در سخت ترین 

مقاطع تاریخ کشورمان در کنار ما بوده اند و همیشه به تقویت امنیت 

و بازسازی اقتصاد ما کمک کرده اند. ما قدردان این کمک ارزشمند و 

بدون چشمداشت دوستان غربی خود هستیم.

به کلی آشکار است که جمهوری جوان ما نیازمند تقویت حاکمیت 

قانون و پایبندی اکید به حقوق برش است. به نظر من، حل نشدن 

بعضی از مشکالت این بخش ناشی از این واقعیت است که تاجیکستان 

تافعالً برای رفع آنها به کمک و مشوره رضورت دارد. تاجیکستان 

در پی درس گرفÏ از تجربیات دموکراسی های برتر دنیا در امور 

حاکمیت قانون و رعایت حقوق برش است. بر این باور هستم که ما 

باید درسهای فراوانی از دوستان غربی خود بیاموزیم. بنابراین، در 
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این بخش، کشور ما نیازمند انتقال دانش و تکنالوجی  از اتحادیه اروپا و 

ایاالت متحده است.

تاجیکستان برای مبارزه با ªودهای افراط گرایی و بنیادگرایی مذهبی در 

جامعه به کمک جامعه جهانی رضورت دارد. بدون تجربه کافی، امکان مبارزه 

با این ªودها را نخواهیم داشت. در جامعه ما، مردم به تدریج به این باور 

رسیده اند که مبارزه با این تهدیدات مستلزم استفاده از روش ها و ابزارهای دیگر 

است. برای مقابله با این پدیده ها پرداخÏ به اقدامات پیشگیرانه رضوری است.

همچنان، به نظر من، ایجاد مراکز تخصصی برای کمک رسانی به قربانیان 

ایدئولوژی های افراطی و بنیادگرای مذهبی، که در آنها خدمات روان شناسی، 

حقوقی و دیگر خدمات ارائه شود، الزامی است. در این مورد نیز چشم به راه 

کمک دوستان خارجی خود هستیم. به دلیل داشÏ رسحد مشرتک با افغانستان، 

جامعه ما ممکن است در معرض خطر گسرتش ایدئولوژی های افراطی و 

بنیادگرای مذهبی قرار بگیرد.

سازمان های بین املللی می توانند به قربانیان تاجیک ایدئولوژی های افراطی 

و بنیادگرای مذهبی کمک کنند و به بازگشت داوطلبانه آنها به تاجیکستان 

رسعت ببخشند. البته، تجربه نشان داده است که بعضی حلقه های خارجی عمداً

از فعالیت های گروپ  های افراط گرا و بنیادگرای مذهبی تاجیک ح�یت می کنند.

ولی با کدام هدف؟ بر این باور هستم که بعضی قوای مخرب خارج 

از تاجیکستان، رصف نظر از شدت کوشش، ªی توانند از گروپ  های کوچک 

افراط گرای تاجیک برای بی ثبات کردن تاجیکستان سوء استفاده کنند.

رسکردگان سازمان های افراط گرا و بنیادگرای مذهبی تاجیک که خارج از 

تاجیکستان هستند، باید هشیارانه وضعیت ژئوپلیتیکی تاجیکستان را ارزیابی 

کنند و بدانند که بی ثبات کردن تاجیکستان در رشایط کنونی یا حتی 10 یا 20

سال بعد ممکن نخواهد بود. هیچ کشوری در آسیای میانه ªی خواهد دومین 

جایگاه ایجاد درگیری های نظامی-سیاسی باشد. بی ثباتی مزمن افغانستان جامعه 

جهانی را به ستوه آورده است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان (چپ) در جلسه سران منطقه در 
جون 2019 در کنار سورونبای جینبکف، رئیس جمهوری قرغزستان.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

گفتمان بیشتر، نزاع کمتر
امروزه، با فراهم شدن رشایط بازگشت قربانیان ایدئولوژی های افراطی 

و بنیادگرای مذهبی، سیاستمداران عملگرای تاجیکستان در حال تدوین 

الگوی جدیدی از روابط مقامات دولتی و گروپ  های مخالف هستند. 

به نظر من، آنها به این نتیجه رسیده اند که جایگاه «ستیزگرایان» در 

تاجیکستان به تدریج در حال ضعیف شدن است.

به کلی مطمنئ هستم که بیشرت مردم تاجیکستان طرفدار عرص 

جدیدی از توسعه کشور در چارچوکات اج�ع ملی، رشد اقتصاد اجت�ع-

محور و تقویت تصویر مثبت بین املللی تاجیکستان هستند. به باور من، 

در دهه بعدی همه تاجیک ها باید متحد و بر اجرای چهارمین هدف 

اسرتاتژیک کشور متمرکز شوند: ایجاد فرصت های شغلی مناسب از 

طریق صنعتی سازی.

از نظر من، نخبگان سیاسی مدرن تاجیکستان نخستین گامها را در 

مسیر حل اختالفات داخلی تاجیکستان برداشته اند، چون رشایط بازگشت 

داوطلبانه بسیاری از مخالفین سیاسی به وطن و هم آمیزی آنها در 

جامعه فراهم شده است.

اعضای سابق گروپ  های افراط گرا و بنیادگرای مذهبی، که با اشخاص 

همفکر خود در ارتباط هستند، می توانند پل ارتباطی بین نخبگان سیاسی 

کنونی تاجیکستان و گروپ  های مخالف تاجیکستان در خارج از کشور 

باشند. اعضای سابق گروپ  های افراط گرا و بنیادگرای مذهبی که، با 

پذیرش اشتباه خود، داوطلبانه به تاجیکستان بازگشته اند، اکنون از فرصت 

مناسبی برای اجرای سازوکار حل اختالف بین مقامات تاجیکستان و 

مخالفین سیاسی آن برخوردار شده اند.

روابط بین املللی مدرن در قالب گفت�ن مستمر در حال شکل 

گرفÏ است. امروزه گفت�ن ابزار اصلی سیاست بین امللل است. استفاده 

ه¼مندانه از این ابزار می تواند بسیاری از اختالفات و نزاع های کشورها، 

گروپ  های سیاسی و ملت ها را حل کند.

پیشنهاد میکنم که توانایی ایجاد گفت�ن با مخالفین ایدئولوژیک 

امکان پذیرش اشتباه سیاسی و بازگشت به وطن را برای بسیاری 

از قربانیان ایدئولوژی های افراطی و بنیادگرای مذهبی فراهم 

می کند. بازگشت داوطلبانه این اشخاص امروز در حال تبدیل شدن 

به یک روند است. امیدوار هستم که دیگر مخالفین ایدئولوژیک 

دولت رسمی تاجیکستان به شهامت پذیرش اشتباهات و بازگشت 

داوطلبانه به وطن برسند. به نظر من، آنها و کل مردم تاجیکستان، 

عالقمند حفظ ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی تاجیکستان هستند. 

خشونت شیوه ما نیست.

در پایان، می خواهم اشاره کنم که در روند توسعه سیاسی و 

اقتصادی، قطعاً مشکالتی بروز کرده است. این روند با موفقیت ها و 

شکست هایی همراه بوده است. ولی همواره، به کمک دوستداران واقعی 

تاجیکستان، کشورها بر همه بحران ها غلبه کرده است. به باور من، 

تاجیک ها که همگی عاشق واقعی تاجیکستان هستند، می توانند یکدیگر 

را درک کنند و ببخشند، همه اختالفات را برطرف کنند و فصل جدیدی در 

F  .تاریخ توسعه این کشور رقم بزنند
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تبادل نظر بین قومندانان ارشد دفاعی در 

مورد راههای کمک به افغانستان و ایجاد 

ثبات در آسیای میانه و جنوب آسیا 

وزارت دفاع ازبیکستان

گردهمایی 
     در تاشکند

تاشکند، ازبیکستان
ایستاک
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قومندانان عالی نظامی آسیای میانه و جنوبی به این نکته تاکید 
کردند که صلح در افغانستان -و ثبات در ³ام منطقه- به یافÏ زمینه مشرتک 

برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بستگی دارند.

این رضورت به وحدت در نشست رسان دفاعی در فربوری 2019، 

در تاشکند، پایتخت ازبیکستان، مطرح شد. در این نشست رسان دفاعی 

افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و 

ازبیکستان و قومندان وقت قومندانی مرکزی ایاالت متحده، ج¼ال جوزف 

ووتل (Joseph Votel) حضور داشتند. 

این نشست فرصتی برای معرفی وزیر دفاع جدید ازبیکستان، تورن ج¼ال 

بخادیر قربانف، بود. وزیر دفاع ازبیکستان اعالن کرد که ثبات منطقوی به 

نفع این کشور است.

او اظهار امیدواری کرد که آسیای میانه و جنوبی «همسایگان خوبی» 

شوند، ³امیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناشند و برای مقابله با 

تروریزم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایربی و دیگر مشکالت امنیتی با 

یکدیگر همکاری کنند. 

«ما اقدامات کالنی را برای تقویت تفاهم دوجانبه و همکاری سازنده 

با همه کشورهای آسیای میانه و جنوبی، و جلوگیری و خنثی کردن خطرات 

خارجی و داخلی تهدیدکننده صلح، ثبات و امنیت در منطقه آغاز کردهایم.» 

این گفته تورن ج¼ال ج¼ال قربانف است.

وزیر دفاع ازبیکستان جداگانه با ج¼ال ووتل دیدار و درباره چشمانداز 

همکاری گسرتده نظامی و دفاعی بین ازبیکستان و ایاالت متحده گفتگو 

کرد. تعلیم، تربیت و تکنالوجی نظامی از مسائل مورد عالقه طرفین بود. این 

چهارمین سفر ج¼ال ووتل به تاشکند، به حیث قومندان قومندانی مرکزی 

ایاالت متحده، است.

ج¼ال ووتل که به ªایندگی از ایاالت متحده صحبت میکرد، 

ح�یت خود را از «همکاران مستقل و قوی این کشور در آسیای میانه و 

جنوبی» اعالن کرد. 

«این جلسه مهم در مقطع بسیار حساسی از تاریخ منطقه برگزار 

میشود.» این گفته ج¼ال ووتل خطاب به رسان دفاعی حارض در نشست بود. 

«چالشهای امنیتی همچنان وجود دارد. بهرت است در کنار هم در رفع آنها 

بکوشیم. به همین دلیل، در اینجا گرد آمدهایم تا برای تقویت روابط و افزایش 

فرصتهای شخصی و گروپی اقدام کنیم.»

در این نشست، وزیران دفاع به تبادل نظر درباره رفع مشکل 

افغانستان پرداختند. 

ازبیکستان نقش مهمی در ایجاد آشتی در افغانستان، بعد از 

دههها ناآرامی داخلی، ایفا کرده است. در مارچ 2018، این کشور میزان 

نشست بیناملللی درباره افغانستان با موضوع «پروسه صلح، امنیت و 

همکاری منطقوی» بود. 

اشرتاک  کنندگان در این نشست چارچوکاتی برای صلح ترسیم کردند که 

بشمول امکان به رسمیت شناخته شدن گروپهای مخالف افغانستان به حیث 

احزاب سیاسی، در مقابل پذیرش مرشوعیت دولت افغانستان در کابل، بود.

شوکت میرضیایف، رئیسجمهوری ازبیکستان، پیشنهاد میزبانی مذاکرات 

صلح بین دولت افغانستان و طالبان را مطرح کرده است.

ازبیکستان همچنان به افغانستان در راستای بازسازی اقتصاد، ساخت خط 

ریل، تامین انرژی و تربیه تخنیککار کمک کرده است.

وزیر دفاع، قربانف، اظهار کرد: «ما آماده و مصمم به توسعه فراگیر 

همکاریها با همه کشورها برای حفظ صلح، بخصوص، تضمین ثبات در 

افغانستان، هستیم.»

رسان دفاعی از فرصت این نشست برای بازدید از «اکادمی قوای 

مسلح ازبیکستان» و نظارت بر روند تعلیم محصلین و صاحبمنصبان 

استفاده کردند. ایجاد روابط بین اکادمیهای نظامی منطقه جزو موضوعات 

F  .مورد بحث بود

مدیران ارشد نظامی در نشست سران دفاعی آسیای میانه/جنوبی اشتراک کردند.  قومندانی مرکزی ایاالت متحده
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اعتیاد به مواد مخدر جزو مرگبارترین 

مریضیهای رایج جوامع انسانی است 

که آثار زیانباری بر ابعاد مختلف زندگی 

مرصفکنندگان دارد. اشخاص مواد مخدر را با 

هدف کسب آرامش، تسکین یا ایجاد انگیزش 

مرصف میکنند. ولی سوءمرصف مواد ممکن 

است باعث اعتیاد و وقوع پیامدهای ناگوار 

روانی، صحی، ذهنی و اجت�عی شود. مرصف 

مواد عمدتاً از روی کنجکاوی و میل به آزمایش 

آغاز میشود و مرصفکننده در ه�ن دفعه 

اول به احساس رسخوشی دست مییابد. 

این احساس ابتدایی در واقع دامی است که 

طعمه را بهتدریج به کام خود میکشاند و 

رسانجام مرصفکننده دچار انواع ناهنجاریهای 

تباهکننده میشود.

مواد مخدر منع مرصف قانونی دارد 

چون به بدن انسان زیان میرساند. همچنان 

فعالیتهای مربوط با این مواد، بشمول پخش، 

تولید یا کشت، جز برای بعضی اهداف رس�ً

مجاز و کنرتول شده، منع است. این گفته 

تورن ج¼ال رعد مهدی عادل صاحب، مدیر 

اداره مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه با 

است. روزنامه الحارث

«مرصف مواد مخدر، اپیدمیک خطرناکی 

است که همه جوامع را تهدید میکند. مواد 

مخدر باالی ذهن انسان اثر میگذارد و باعث 

میشود که مرصفکننده دچار بیثباتی و 

مرتکب جرایم مختلف شود که جامعه بر اثر 

این جرایم از هم پاشیده و تضعیف میشود.»

او اشاره کرد که جرایم مربوط با مواد 

مخدر مایه تشویش شده است، چون این جرایم 

باالی امنیت جامعه و ساختارهای آن تاثیر 

میگذارد.  جرایم مربوط با مواد مخدر متنوع 

است: از آنها میتوان به توزیع، سوءمرصف، 

قاچاق، کشت، تهیه و حتی تامین مکان برای 

نگهداری مواد مخدر اشاره کرد. وزارت داخله 

عراق در برابر نشانههای خطر و حمالت 

بیرح�نهای که گروپهای قاچاق مواد مخدر 

علیه عراق ترتیب میدهند، هشیار بوده است. 

عراق کشور مناسبی برای قاچاقچیان مواد 

مخدر که در پی استفاده از آن برای اهداف 

خود هستند بوده است.

بنابراین، وزارت داخله در این راستا با دیگر 

وزارتخانههای مربوطه، بخصوص وزارت صحت، 

مواد خمدر
دولت عراق برای مقابله با این تهدید امنیتی 

رویکردی یکپارچه در پیش گرفته است.

الحارث احمد سعد
عکسها از رویرتز

»مصرف مواد مخدر، 
اپیدمیک خطرناکی است 
که همه جوامع را تهدید 

میکند. مواد مخدر باالی 
ذهن انسان اثر میگذارد 

و باعث میشود که 
مصرفکننده دچار بیثباتی 

و مرتکب جرایم مختلف 
شود که جامعه بر اثر این 

جرایم از هم پاشیده و 
تضعیف میشود.«

~ تورن جنرال رعد مهدی عادل صاحب، مدیر اداره 
مبارزه با مواد مخدر
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همکاری کرده است. این دو وزارتخانه 

بیشرتین ارتباط را با جرایم مربوط به مواد 

مخدر دارند: وزارت داخله از دید جزایی 

به موضوع نگاه می کند و وزارت صحت در 

پی تداوی معتادین و بازپروری آنهاست. 

این رویکرد اقدامات دیگر وزارتخانه ها و 

سازمان های جامعه مدنی را کامل می کند.

«اداره عالی ملی مبارزه با مواد مخدر 

و روان گردان» برای رسیدگی به چندین 

موضوع از جمله ناهمخوانی قانون قدیمی 

عراق با تحوالت بین املللی، تشکیل شد. 

قوانین بازنویسی و با عنوان قانون ªرب 50

سال 2017، همراه با جزییات حذف شده 

در قانون قبلی، منترش شد.

ضمن به روز کردن قانون، امکان 

ظرفیت سازی برای مسئولین از طریق 

مشارکت در پروگرام  های تعلیمی تخصصی 

داخلی و خارجی فراهم شد. بطورمثال 15

صاحب منصب برای گذراندن دوره تعلیمی 

کنرتول پیش سازهای کیمیاوی تولید مواد 

مخدر، عازم خارج شدند.

مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر عنوان 

کرد: «در ابتدا مبارزه با مواد مخدر در 

وزارت داخله بشمول یک دفرت به نام دفرت 

مرکزی مبارزه با مواد مخدر بود. بعداً، این 

دفرت به بخش و بعد به اداره تبدیل شد. 

اکنون، طبق قانون به اداره کل تبدیل شده 

است و با بخشهای فعال در ادارات والیتی 

پولیس همکاری می کند. این بخشهای 

والیتی با شعبات سطح منطقوی ارتباط 

دارند و اداره دارای زیربخش های در 

ورودی های مرزی نیز هست.»

او افزود: «داده ها و شاخص ها نشان 

می دهد که این همه گیری، نه تنها از نظر 

قاچاق و توزیع، بلکه سطح سوء مرصف، 

رو به گسرتش است. البته، از طرف دیگر، 

حجم موارد ضبط مواد مخدر، بنا به دستور 

معاون ارشد وزیر کشور و معاون امور 

پولیس و در عکس العمل به مداخله مستمر 

آنها در این موضوع، افزایش چشمگیری 

داشته است. افزایش موارد ضبط با افزایش 

تعداد اشخاص توقیف شده دارای اتهام 

مربوط با مواد مخدر همراه است و 

این نشان می دهد که گروپ های تبهکار 

قاچاق و توزیع مواد مخدر گریزپا هستند 

و شناسایی و توقیف ªودن آنها مستلزم 

عراقی های 
توقیف شده با 

اتهامات مربوط 
با مواد مخدر در 
سلولی(محبس) 

در یک پستۀ 
پولیس در بصره 

نشسته اند.

مامور پولیس 
تابلیت های ضبط 

شده از قاچاقچیان 
مواد مخدر در عراق 

را نشان می دهد.
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استفاده از شیوه های پیرشفته است.»

مبارزه با جرایم مواد مخدر وظیفه 

رصفاً یک نهاد نیست. «اداره مبارزه با 

مواد مخدر» کوشش  های جمعی بخشهای 

مختلف را ه�هنگ می کند. همکاری 

چشمگیری بین دیگر نهادها و ادارات 

وزارت داخله و «اداره مبارزه با مواد 

مخدر»، بخصوص «اداره ملی معلومات» 

که وظیفه تامین معلومات برای تحقیقات 

مرتبط با مواد مخدر را به عهده دارد، 

وجود دارد. جرایم مواد مخدر با جرایم 

دیگر تفاوت دارد. در حالی که قتل 

با کشف جسد قربانی همراه است و 

دزدی باعث تحقیقات می شود، مبارزه 

با جرایم مواد مخدر مستلزم نیل به 

معلومات گسرتده است.

همچنان، «اداره کل دفاع مدنی» 

که «پولیس محافظت از محیط زیست» 

ªاینده آن است، در روند مبارزه با 

مواد روانگردان و پیش سازهای کیمیاوی 

همکاری می کند. «پولیس محافظت 

از محیط زیست» نگران نگهداری این مواد 

است چون پیش سازهای کیمیاوی کاربردهای 

مجاز و غیرمجاز دارد که کاربرد غیرمجاز آن 

تولید مواد مخدر است.

«قومندانی رسحدی» و «پولیس گمرک» 

در خط مقدم دفاع در مقابل جرایم مواد 

مخدر هستند چون وظیفه جلوگیری از قاچاق 

مواد مخدر به عراق را به عهده دارند. از دیگر 

وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط می توان به 

وزارتخانه های «امنیت ملی» و «دفاع» -در 

سطح عملیاتی و میدانی- و وزارت کار و امور 

اجت�عی که مسئول رسیدگی به مشکالت 

اجت�عی ناشی از جرایم مواد مخدر است، 

اشاره کرد. وزارت سپورت و جوانان وظیفه 

یافÏ راه های موثر استفاده از انرجی جوانان 

را به عهده دارد.

عراق برای یافÏ اسرتاتژی ها و ایجاد 

زمینه های همکاری، جلسات تبادل معلومات را 

با کشورهای همسایه تنظیم ªوده است. این 

چشم انداز بین املللی مهم است چون مواد مخدر 

ممکن است در یک کشور تولید شود، از کشور 

دیگری عبور کند و در کشور سوم مرصف شود. 

این پدیده نیازمند همکاری بین املللی، منطقوی 

و محلی است و یادداشت های تفاهمی در 

راستای مقابله گروپی با جرایم مواد مخدر با 

چندین کشور همسایه امضا شده است.

تورن ج¼ال رعد از «پولیس مبارزه با مواد 

مخدر» و دیگر بخشهای وزارت داخله خواست 

که ضمن مبارزه با جرم، مانع ارتکاب آن از 

طریق اطالع رسانی و معرفی خطرات این جرایم 

شوند. همه مردم باید با این خطرات آشنا شوند.

او به چندین ورکشاپ و نشست 

اطالع رسانی که «پولیس مبارزه با مواد مخدر» 

با همکاری دیگر وزارتخانه ها، مثل تعلیم عالی، 

صحت و تعلیم و تربیه، برگزار کرده است، 

اشاره کرد. این نشست ها درباره خطرات مواد 

مخدر و قوانین تنبیهی مرتبط در پوهنتون ها 

و ریاست های معارف همه والیات برگزار 

شد. هدف این نشست ها، اطالع رسانی هرچه 

بیشرت درباره خطرات این پدیده فراگیر بود، 

چون یکی از دالیل گسرتش آن، ناآگاهی 

از خطرات آن است.

والدین، موسسات تعلیمی و موسسات 

مذهبی همگی نقش مهمی در آگاهی بخشی 

در راستای مبارزه با این مشکل دارند. این 

گفته تورن ج¼ال رعد است. او اشاره کرد 

که قانون مرصف کنندگانی را که برای تداوی 

داوطلب گردند، عفو می کند و اشخاصی که 

وارد این مسیر غلط شده اند، باید قدر این 

فرصت را بدانند.

همچنین طبق قانون، اگر شخصی با 

ارائه معلومات زمینه توقیف جنایت کاران و 

فروشندگان مواد مخدر و ضبط مواد مخدر را 

فراهم کند، مشمول رشایط مخففه و بخشش 

قانونی می شود. این همکاری در زمان ارزیابی 

F  .شدت مجازات مد نظر قرار می گیرد

نمایش لوحه های 
هشدار مواد 
مخدر در یک 

پسته پولیس در 
بصره.
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بحرین بر 
امنیت

بحری تمرکز 
میکند

«عکسالعمل نئون 19» -مانور 
بحری بحرین/ایاالت متحده که برای محافظت از 

کشتیهای خلیج فارس در مقابل مواد انفجاری طراحی 

شده بود- با یک حمله واقعی روبرو شد. بدینترتیب 

رضورت این مانورهای مشرتک بیش از قبل آشکار شد.

این مانور پنج-روزه بشمول دفع مواد انفجاری، 

مثل ماینهای شناور، تامین امنیت لنگرگاه، ورود به 

کشتیهای مشکوک و تالشی آنها و حمله به اهداف 

دشمن در مناطق نزدیک بود.

در 13 جون 2019، در حالی که قوای بحرینی و 

امریکایی در حال مرور سناریوهای ³رینی خود بودند، 

دو نفتکش -یکی نارویجی و دیگری جاپانی- در خلیج 

ع�ن با مواد انفجاری برخورد کردند.

قوای بحری ایاالت متحده و کشور همکار به آنچه 

به گفته قومندانان نظامی و مالکان کشتی حمالت 

عمدی صبح زود بود، عکسالعمل نشان دادند. بعد 

از ظاهر شدن آتش و دود از خط آب کشتی، خدمه 

اقدام به خروج از کشتی کردند. 

به گفته وزیر امور خارجه امارات متحده 

عربی، چهار کشتی دیگر نیز در ماه قبل در آبهای 

امارات متحده عربی به شکل مشابه مورد حمله 

قرار گرفته بودند.

کارکنان یونیپاث

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر 

امور خارجه امارات متحده عربی، بعد از این 

انفجارها اظهار کرد: «این حمالت قطعاً با ح�یت 

کشورهای دیگر صورت میگیرد.»

در عکسالعمل به ³اس اضطراری، قوای 

بحری سلطنتی ع�ن دو «فروند» کشتی به طرف 

کشتیهای آسیبدیده اعزام کرد و طیارهی قوای 

هوایی سلطنتی ع�ن عازم گشت شناسایی شد.

عبداللطیف بن رشید الزیانی، دبیرکل اصالتاً

بحرینی شورای همکاری خلیج فارس، خواستار 

جلوگیری از تحمیل خسارت به تجارت و اقتصاد 

جهانی و مجازات عاملین این حوادث شد.

دبیرکل اظهار کرد: «این حمله در واقع 

حملهای تروریستی است که جامعه بینامللل 

باید جواب رسیع و قاطعی به آن بدهد تا 

از خطوط کشتیرانی این منطقه حیاتی 

دنیا محافظت شود.»

«عکسالعمل نئون» از 9 الی 14 جون در 

نزدیکی ساحل منامه برگزار شد و پرسونل قوای 

بحری سلطنتی بحرین، گارد ساحلی بحرین، قطعه 

انجی¼ی میدانی سلطنتی و ناوگان پنجم قوای 

بحری ایاالت متحده در آن اشرتاک کردند.

این مانور امکان تبادل تجربیات و فعالیت 

مشرتک با شیوههای پیرشفته جنگ را برای قوای 

دفاعی بحرین (BDF) و ایاالت متحده فراهم 

کرد. کشورها از طریق همکاری در قسمت دفاع 

از بندرها و آبراههای خلیج فارس و اطراف آن، به 

دشمنان احت�لی پیام بازدارندگی ارسال ªودند. 

 (Doug Swezey) بریدمن داگ سویزی

از قوای بحری ایاالت متحده عنوان کرد: 

«عکسالعمل نئون فرصتی ارزشمند برای همکاری 

قومندانی مرکزی قوای بحری ایاالت متحده با 

BDF در جهت تقویت روابط مستحکم فعلی 

است. ما قابلیتهای خود را بهبود بخشیدیم و 

در کنار هم قدر³ندتر شدیم.» 

در آگوست 2019، بحرین به حیث 

نخستین کشور حوزه خلیج فارس به ائتالف 

دفاع از کشتیرانی خلیج فارس به رهربی 

ایاالت متحده پیوست.

خربگزاری بحرین اعالن کرد: «پادشاه جواز 

اشرتاک پادشاهی بحرین در این فعالیت مشرتک 

را برای دفاع از امنیت ناوبری بحری بیناملللی 

و حفظ امنیت گذرگاههای بیناملللی تجارت و 

انرجی منطقه صادر کرده است.»
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قومندان قومندانی مرکزی ایاالت متحده، ج¼ال 

کنت مککنزی (Kenneth McKenzie)، از ح�یت 

روزافزون از عملیات بحری چند-ملیتی قدردانی کرد. 

ج¼ال اظهار کرد: «من از عالیجناب شاه حمد 

 Ïبن عیسی آل خلیفه، بخاطر صدور جواز پیوس

به بریتانیا و ایاالت متحده و پذیرش نقش فعال در 

محافظت از آزادی ناوبری، تامین امنیت بحری و 

F  «.تنشزدایی منطقوی تشکر میکنم

آثار صدمات ناشی از ماین مقناطیسی احتمالی بر 
بدنه Kokuka Courageous، نفتکش جاپانی، 

دیده میشود. این کشتی حین حرکت در خلیج عمان 
مورد حمله قرار گرفت.  قوای حبری ایاالت متحده

قوای دفاعی بحرین و همکاران امریکایی آن در حال 
برگزاری مانور پاکسازی تعمیر در جریان 

»عکسالعمل نئون 2019«.  
مسلکی نظامی وینسنت فاسناتس/اردو ایاالت متحده

دریوران بحرینی و امریکایی در حال تمرین 
ماینروبی در »عکسالعمل نئون 19«.
مسلکی نظامی وینسنت فاسناتس/اردو ایاالت متحده

منابع: قوای دفاعی حبرین، خربگزاری حبرین، قومندانی 

مرکزی قوای حبری ایاالت متحده، تایمز عمان
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ارشد رهبری حال شرح

قهرمان در گیرودار جنگ
مدیریت الخیون، ضریع حیدر خاص، قوای دگروال

است داشته عهده به عراق در را کارکنان یونیپاثقوا

دگروال حیدر میگوید: «من به مدت یک سال تحت تداوی بودم. 

ممکن بود که به کلی فلج شوم چون مرمی به نزدیکی نخاع رسیده 

بود. ولی من جز بازگشت به نزد همرزمانم در خط مقدم، به تشویش 

وضعیت خودم یا چیز دیگری نبودم.»

دگروال حیدر معاون اداره ضدتروریزم غند برصه است. او زاده 

محلی است که سوارکاران معروفی دارد. او با سنتها و رسوم بومی 

شوراهای محرتمترین قبایل عراقی کالن شد؛ جایی که بوی قهوه هلدار 

با داستانهای قهرمانی و رشف آمیخته شده است. او این داستانها را 

در طفولیت در جمع بزرگان شهر که به حیث مه�ن به خانه پدرش 

میآمدند، میشنید.

این دنیای زیبا، عشق به وطن و مردم را در وجود او پرورش 

داد و رویای دفاع از رشف و شکوه وطن را در ذهن او ایجاد کرد. 

رویای طفولیت او در سال 2001 با فارغالتحصیلی با ªرات عالی از 

پوهنتون نظامی به واقعیت پیوست. او مدارج ترقی را در جایگاههای 

نظامی سپری ªود.

او بعد از 2004 قومندان یکی از بلوکهای فرقه پنجم شد و در 

ه�ن بخش به جایگاه قومندانی تولی ارتقا یافت و به مدت پنج 

سال در خطرناکترین مناطق در میان خشونتهای فرقهای که کشور 

را ویران کرده بود، خدمت کرد. فعالیت در منطقه عملیاتی آلوده 

به تروریستها و گروپهای جنایتکار تجربه دشواری برای یک 

صاحبمنصب جوان بود ولی او ارزشمندی خود را با تطبیق قانون و 

تعقیب تروریستها ثابت ªود.

دگروال میگوید: «در اواخر 2004، گروپ تروریستی ابومصعب 

زرقاوی بعقوبه، بزرگرتین شهر والیت دیاله، را ترصف کردند. تولی 

من، در نخستین ماموریت مشرتک با قوای امریکایی، مامور شد تا 

تروریستها القاعده را از منطقه بیرون براند و کنرتول منطقه را به 

دست بگیرد. با این که من تنها سه ماه قبل قومندانی تولی را پذیرفته 

بودم، توانستم قابلیتهای عساکر را ارزیابی کنم. اقدام قهرمانانه ما 

باعث خروج جنگجویان خارجی رسسخت از منطقه شد و قومندان 

کندک امریکایی از ما تقدیر کرد.»

قوای دگروال حیدر الخیون چندی قبل یک کندک از همرزمان خود را در رمادی از محارصه داعش نجات دادند.

او فرصت چندانی برای چشیدن طعم اخبار ماموریت موفق قوای نجات پیدا نکرد، چون مرمی دشمن بین 

دو مهره گردن او جای گرفت. 

او بیهوش به زمین افتاد. قوای دگروال حیدر -که به دلیل شجاعت چشمگیر به پرس شیخ معروف شده بود- 

گ©ن کردند که او کشته شده است.

ولی چنین نبود.
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 دگروال حیدر متحمل 12 ترکش از cبهای دست ساز تروریست ها شده است 

ولی این مصدومیت ها خللی در عزم او برای ادامه ماموریت و گسرتش امنیت 

و بیرون راندن تروریست ها ایجاد نکرد. او رسسختانه معتقد است که مردم 

خشونت را نپذیرفتند ولی باید از چنگال تروریزم نجات پیدا کنند.

دگروال حیدر می گوید: «من مطمنئ بودم که جلب اعت�د مردم و همکاری 

با آنها به ما در بیرون راندن شبه نظامیان القاعده و تروریست ها کمک خواهد 

کرد. وقتی مردم دیدند که ما همه اشخاص دارای سالح بدون جواز دولتی را، 

رصف نظر از نژاد یا فرقه، دستگیر می کنیم، رشوع به همکاری با ما و ارائه 

معلومات دقیق درباره مخفیگاه تروریست ها کردند. این رابطه به من امکان داد 

تا اعضای قبایل را که عالقمند به جنگ علیه تروریست ها بودند، سازمان دهی 

کنم و تعلیم بدهم. قطعات آنها بعداً 'شوراهای بیداری' نام گرفت. ما اشخاصی 

را که واقعاً وطن پرست و عالقمند به حضور در سنگر برای جنگ در راه حق 

بودند، استخدام کردیم.» 

دگروال حیدر اظهار می کند: «قومندان معظم رسویس شخصاً بر روند گزینش 

رئیسان و قومندانان نظارت و به اشخاص مستعد توجه خاص داشتند. مونوگراف 

من در پوهنتون ستاد که درباره اداره ضدتروریزم بود، مورد توجه خاص رئیس 

قرار گرفت. برای تهیه این مونوگراف با مشکالت فراوانی روبرو شدم چون سطح 

محرمانگی فعالیت ها و پروگرام  های این اداره باال بود. ایشان به مدیران دستور 

دادند که در قسمت موضوع تحقیق با من همکاری کنند و خوشبختانه تحقیق 

من موفق بود و به حیث مرجع برای تحقییات بعدی پوهنتون ستاد مورد 

استفاده قرار گرفت.»

جراحت تقریباً فلج کننده دگروال در جریان جنگ مهم رمادی علیه داعش در 

سال 2014 رخ داد.

دگروال حیدر به یاد دارد که منحیث صاحب منصب غند برصه 

مشغول متمرکز کردن قوای خود در نزدیکی یک استدیوم محلی 

بود. آن منطقه به دلیل شدت درگیری و حضور مرتاکم 

جنگجویان خارجی در جریان جنگ های شدید 2006-2005، 

«قندهار» نام گرفته بود.

در شب 19 فربوری 2014 دشمن، با موترهای cبگذاری 

شده و cبگذاران انتحاری، به یکی از دسته های پیشگام غند 

حمله کرد. آنها یکی از دلگی  ها را محارصه و قومندان آن 

 Ïرا مجروح کردند. دگروال حیدر برای شکس

محارصه جوخه گرفتار، قوای کمکی اعزام 

کرد و بعد از شنیدن پیام «پاکسازی شد، 

صاحب» از بی سیم نظامی، رسشار از 

احساس افتخار به قوای خود شد. 

دگروال می گوید: «جنگ استدیوم رمادی یکی از سخت ترین جنگ ها بود. 

روحیه دشمن باال بود و آنها بیشرت مناطق اطراف را ترصف کرده بودند. ما از 

قوای پشتیبان در نزدیکی خطوط تامین محروم بودیم و ªی توانستیم به چیزی 

جز انسجام قوای خودمان و شجاعت تک تک اعضا اعت�د کنیم.»

بعد از اصابت مرمی به گردن دگروال، همبستگی حرفوی قوایش که در 

مقابل ضد حمله های داعش مقاومت می کردند، باعث نجات او شد. از ستاد خط 

مقدم، دگرج¼ال ستاد ج¼ال عبدالوهاب السعدی به تعقیب دفع دشمن و نجات 

دگروال حیدر بود. وی را زنده یافتند اما در وضعیت وخیم صحی قرار داشت. او 

را با هلیکوپرت به شفاخانه بغداد منتقل کردند.

او می گوید: «خدا را شکر که قبل از رشوع جنگ در کرانه راست موصل 

به محل خدمت بازگشتم. ما مرصوف حمله به این شهر قدیمی و بیرون راندن 

به اصطالح خلیفه از طریق ترصف منطقه مسجد نوری بودیم. من و همرزمانم در 

این اداره پیشگام قوای حمله کننده به تل عفر و بعداً قائم بودیم.»

بعد از آزاد شدن شهرهای عراق، دگروال حیدر و قوایش چندان فرصتی برای 

رهایی از تنش جنگ نیافتند چون دستور ماموریت جدید به آنها رسید. این بار، 

در دوره تظاهرات والیت برصه، نفوذیان در جوالی 2018 اقدام به خرابکاری 

در تاسیسات حیاتی و ªایندگی کشورهای خارجی کردند. رئیس اداره بالفاصله 

دگروال حیدر را عازم برصه کرد. 

او می گوید: «در آن زمان، بعضی احزاب بر بنیاد منافع خود در پی حمله به 

کنسولگری امریکا و ایجاد آشفتگی، تخریب رابطه ایاالت متحده و عراق و ایجاد 

تصویری خشن از تظاهرات آرام مردم برصه داشتند. جناب رئیس اداره ضدتروریزم 

بالفاصله ما را موظف به تامین امنیت کارمندان کنسولگری در روند خروج کارمندان 

و محافظت از آنها در مقابل تهدیدات مسلحانه کرد. با وجود دشواری های موجود و 

تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم در بعضی مناطق، ما به اوضاع مسلط شدیم 

و نقشه های مخالفین پیرشفت عراق و مردم آن را خنثی کردیم.»

به هر ترتیب، خوشبختانه ماموریت حساس برصه به دگروال 

حیدر واگذار شد؛ نخست به دلیل شجاعت و حرفوی گرایی 

او، و دوم به دلیل برخورداری او از احرتام شایسته نزد مردم 

جنوب عراق که به جایگاه اجت�عی فامیل او در قبایل اطراف 

بازمی گردد. او توانست نقش رابط را بین تظاهرکنندگان 

خشمگین و قوای امنیتی ایفا کند و مانع حمله به اموال 

عمومی شود. در رشایطی که بعضی اشخاص در 

پی سوء استفاده از خشم تظاهرکنندگان برای 

خرابکاری بودند، دگروال حیدر زمینه ایجاد 

اعت�د و همکاری بین شهروندان و قوای 

امنیتی را فراهم کرد. 

مشغول متمرکز کردن قوای خود در نزدیکی یک استدیوم محلی 

بود. آن منطقه به دلیل شدت درگیری و حضور مرتاکم 

جنگجویان خارجی در جریان جنگ های شدید 2006-2005، 

 دشمن، با موترهای cبگذاری 

شده و cبگذاران انتحاری، به یکی از دسته های پیشگام غند 

حمله کرد. آنها یکی از دلگی  ها را محارصه و قومندان آن 

 Ïرا مجروح کردند. دگروال حیدر برای شکس

محارصه جوخه گرفتار، قوای کمکی اعزام 

و نقشه های مخالفین پیرشفت عراق و مردم آن را خنثی کردیم.»

به هر ترتیب، خوشبختانه ماموریت حساس برصه به دگروال 

حیدر واگذار شد؛ نخست به دلیل شجاعت و حرفوی گرایی 

او، و دوم به دلیل برخورداری او از احرتام شایسته نزد مردم 

جنوب عراق که به جایگاه اجت�عی فامیل او در قبایل اطراف 

بازمی گردد. او توانست نقش رابط را بین تظاهرکنندگان 

خشمگین و قوای امنیتی ایفا کند و مانع حمله به اموال 

عمومی شود. در رشایطی که بعضی اشخاص در 

پی سوء استفاده از خشم تظاهرکنندگان برای 
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دوره سه-هفته ای تعلیم مشرتک اردوی سلطنتی ع�ن و اردوی ایاالت متحده 
با منفجر کردن هاوان ها، ماین ها و موشک ها در بسرت خشک دریا در نزدیکی 

ربکوت پایان یافت.

این نقطه پایان مانور ساالنه «نهر دوزخ» در فربوری 2019 بود که برای 

تقویت توان جنگی و قابلیت همکاری بین قوای دو کشور طراحی شده بود.

«وقتی در کنار هم کوشش  می کنیم و در مانورهای این چنینی اشرتاک  

می کنیم، نتیجه آن به همه ما می رسد.» این گفته تورن ج¼ال ایاالت متحده، 

ج¼ال بن کورل، است. «برای ایجاد روابط مستحکم، باید در کنار هم تعلیم 

ببینید، در کنار هم کار کنید و در مانور اشرتاک  کنید که ما در اینجا این کارها را 

انجام داده ایم.»

بیشرت اشرتاک  کنندگان ع�نی از لوای 11 اردوی سلطنتی ع�ن بودند. 

قوای امریکایی عضو «گروپ کاری اسپارتان» بودند. این گروپ کاری قطعه 

چند-بخشی است که از عملیات حوزه مسئولیت قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

ح�یت می کند. 

«گروپ کاری اسپارتان» در کنار قوای مرص، اردن، کویت، قطر و امارات 

کارکنان یونیپاث

رسیدن ع�ن به اهداف تعلیمی
متحده عربی تعلیم دیده است. 

چارلز وودز (Charles Woods)، تورن/جکتورن اردوی ایاالت متحده، 

که در «نهر دوزخ 19» تعلیم دیده است، اظهار کرد: «ما توانستیم در کنار 

همکاران اردنی، قوای محلی سوریه و قوای زمینی کویت تعلیم ببینیم.برای 

قوای ما، دیدن تفاوت عملکرد قوای ع�نی در مقایسه با دیگر کشورها، فرصت 

ارزشمندی بود.»

با این که بیشرت فعالیت ها در سنگالخ ها و کوه های نزدیک ربکوت صورت 

گرفت، قوای کندک هر دو اردو عملیات را از مرکز قومندانی «پایگاه هوایی 

ðریت» اجرا کردند.

برای مانور 2019، قومندانان ع�نی درخواست کردند که قوای آنها در 

قسمت حمله هوایی تعلیم ببینند. به همین دلیل، قوای امریکایی با اردوی 

سلطنتی و قوای هوایی سلطنتی ع�ن همکاری کردند. قبل از «نهر دوزخ 

2019»، عساکر پیاده لوای 11 هیچ گاه در حمله هوایی اشرتاک  نکرده بودند.

در این پروسه از هاوان، تفنگ اسنایپر (نشانه زنی)، ماین دولبه، هلیکوپرت 

جنگی و موشک های ضدتانک جاولین استفاده شد.   منبع: اردوی ایاالت متحده

سرپرکمشر رئیس جمهوری جدید قزاقستان خواستار همکاری امنیتی شد

ماورایمنطقه
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رسیدن ع�ن به اهداف تعلیمی

سرپرکمشر رئیس جمهوری جدید قزاقستان خواستار همکاری امنیتی شد

قاسم-جومارتتوقایف،رئیسجمهوری
جدیدقزاقستان،برتعهدکشورشدرقبال
)OSCE(»سازمانامنیتوهمکاریاروپا«

درزمینههاییمثلمبارزهباتروریزمو
توسعهاقتصادیتاکیدکرد.

رئیسجمهورتوقایفدردیداربا
،)MiroslavLaichak(میروسالوالیچاک

رئیسOSCE،کهوزیرامورخارجهاسلواکی
نیزهست،بهبررسیکوششهایدوجانبه
برایرسیدنبهثباتدرافغانستانپرداخت.

توقایف،کهقباًلرئیسسنای
قزاقستانبود،درمارچ2019وبعدازاین

کهنورسلطاننظربایفبعداز30سال
ریاستجمهوریازمقامخودکنارهگیری

کرد،رئیسجمهورشد.
OSCEتوقایفدرمقامجدیدبهرئیس
اطمیناندادکهقزاقستانبههمکاریفعال
بااینسازمانادامهخواهدداد.قزاقستان

درسال1992واندکیبعدازمستقلشدن
ازشورویسابق،بهOSCEپیوست.

قزاقستانکهدرسال2010رئیس
اینسازمانبود،نشستOSCEرابا

حضور30تنازسرانحکومتودولتو
نمایندگان56کشورعضوبرگزارکرد.این
نشستباعثتصویب»اعالمیهآستانه«

شدکهبرارزشها،هنجارها،اصولو
تعهداتOSCEتاکیدمیکرد.

الیچکاظهارکرد:»قزاقستاندرجایگاه
ریاستOSCEدرسال2010بسیارموفق
عملکردونشستآندورههمچنانیگانه

جلسهسطحباالیOSCEدرسده21
است.اسنادیکهدرآنزمانتصویبشد،

تاحالازاعتبارواهمیتبرخورداراست.«
مقاماتقزاقستانوOSCEدر

جلسهایکهدرنورسلطان)آستانهسابق(،
پایتختاینکشور،برگزارشد،بهبررسی

امکانایجاد»مرکزموضوعیارتباطاتپایدار
OSCE«باهدفرسیدگیبهموضوعات

اقتصادیوزیستمحیطیپرداختند.

سورونبای جینبکف، رئیس جمهوری قرغزستان، 

در مارچ 2019 با صدور حکمی این کشور را 

متعهد به تعمیق روابط اقتصادی و امنیتی با 

ایاالت متحده کرد. 

کمرت از یک ماه بعد، بولوت اوتونبایف، 

سفیر جدید قرغزستان در ایاالت متحده، در 

جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

ایاالت متحده، بهبود روابط بین دو کشور را 

خواستار شد. ترامپ از آمادگی کشورش برای 

فعالیت مشرتک با قرغزستان خرب داد.

طبق حکم رئیس جمهوری قرغزستان -با 

عنوان «درباره سیاست خارجی جمهوری 

قرغزستان»- این کشور در حال تهیه قرارداد 

همکاری جدید با ایاالت متحده و گسرتش 

همکاری های رسمایه گذاری، امنیتی و 

دفاعی است.

«اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده»، 

از زمان استقالل قرغزستان از بسیاری از 

طرحهای قرغزستان در حوزه مردم ساالری، 

حقوق برش، حکومتداری خوب، تعلیم و 

تربیه، صحت، تجارت و توسعه اقتصادی 

ح�یت کرده است. 

رئیس جمهور ترامپ در جلسه کاخ سفید 

با سفیر اوتونبایف اظهار کرد: «فرصت های 

همکاری برای تضمین رشد اقتصادی و گسرتش 

مناسبات تجاری بین دو کشور وجود دارد. به 

کمک یکدیگر می توانیم جهان را به مکانی 

امن تر، دموکراتیک تر و پیرشفته تر تبدیل کنیم.»

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

تعمیقروابط
قرغزستانبا
ایاالتمتحده

رئیس جمهوری جدید قزاقستان 
خواستار همکاری امنیتی شد 

قاسم-جومارت توقایف، رئیس جمهوری 
قزاقستان، سمت راست پیش رو، در می 2019

در مانور نظامی اشتراک  کرد.  رویرتز

منابع: تلویزیون قرقیزستان،
منابع: رادیو ازاتیک، کاکتوس میدیا، ریاست مجهوری 

مجهوری قرقیزستان Zakon.kz ،Inform.kz ،OSCE 
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کویت و ایاالت متحده در مارچ 2019 با امضا 

ªودن بیانیه مشرتکی در عرصه گسرتش همکاری 

نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی، بر همکاری 

خود تاکید کردند.

دو کشور در این بیانیه، با عنوان «تقویت 

روابط اسرتاتژیک»، بر ح�یت خود از «ائتالف 

اسرتاتژیک خاورمیانه»، بازسازی عراق، مذاکرات 

صلح یمن و کمک رسانی برش دوستانه به آوارگان 

سوری تاکید کرده اند.

دو کشور درباره تداوم نوسازی و 

یکپارچه سازی قوای مسلح خود به توافق 

رسیده اند. ایاالت متحده از کویت بخاطر 

میزبانی جلسه رئیسان ستاد قوای مسلح 

کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس»، مرص 

و اردن، و قومندان قومندانی مرکزی ایاالت 

متحده در سپتمرب 2018 و مانور چندملیتی 

«اراده عقاب» در سال 2020 تشکر کرد.

به دلیل مشارکت کویت در «پروگرام  

همکاری ضدتروریزم ایاالت متحده»، قوای 

پولیس و لوی سارانوالی های کویت در دوره های 

خاص تقویت مهارت های مبارزه با تروریزم 

اشرتاک  خواهند کرد. 

در این بیانیه آمده است: «همکاری دفاعی 

کویت و ایاالت متحده نقش مهمی در تامین 

امنیت و ثبات منطقه دارد و حوزه های مبارزه با 

تروریزم و جلوگیری از تهاجم خارجی را پوشش 

می دهد.»

دو کشور در راستای تقویت امنیت سایربی 

و محافظت از شبکه های کمپیوتری در مقابل 

جنایت کاران، تروریست ها و کشورهای دشمن 

همکاری کرده اند. 

در بیانیه ترصیح شده است: «ایاالت متحده 

از تصمیم کویت درباره پیوسÏ به 'شبکه 24-7

مبارزه با جرایم تکنالوجی های پیرشفته' استقبال 

می کند. این مشارکت، امکان ایجاد ارتباط نقطه-

به-نقطه در قسمت تحقیقات مربوط به اسناد 

الکرتونیکی که مستلزم همکاری عاجل کارمندان 

اجرایی کشور عضو است، را فراهم می آورد.»

این بیانیه در سومین جلسه «گفت�ن 

اسرتاتژیک ایاالت متحده-کویت» که در مارچ 

2019 در شهر کویت برگزار شد، به تصویب 

رسید. شیخ صباح الخالد الحمد الصباح، 

صدراعظم و وزیر امور خارجه کویت، و مایک 
پومپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، مشرتکاً

ریاست این جلسه را به عهده داشتند.

کارکنان یونیپاث

گسترشهمکاریاستراتژیک
کویتوایاالتمتحده

اشتراک  عساکر کویتی و امریکایی در مانور »پلنگ صحرا 2« در مارچ 2019. 
سرپرکمشر رئیس مجهوری جدید قزاقستان خواستار همکاری امنیتی شد

شوکتمیرضیایف،رئیسجمهوری
ازبیکستان،وقاسم-جومارتتوقایف،

رئیسجمهوریجدیدقزاقستان،درجریان
نخستینسفرتوقایفدروظیفهجدیدشبه

تاشکنددراپریل2019،قراردادتقویتهمکاری
نظامیامضاکردند.

اینقراردادبشمولهمکاریدرقسمت
محافظتازسرحداتمشترکدوکشورو
رسیدگیعاجلبهتهدیداتبود.دوکشور
همچنانبهطیارههاینظامیدوکشوردر

میدانهواییهایازبیکستانوقزاقستانحق
نشستدادند.ایناقدامنگهداریوسوختگیری

طیارههادرزماناستقرارآنهادرپایگاههای
بیگانهراتسهیلمیکند.

اینقراردادپروگرامهمکارینظامیراکه
براینخستینباردرتاریخروابطازبیکستان-

قزاقستاندرسال2017تدوینشد،تقویت
میکند.اینپروگرامبشمولتعلیماتمشترک
عملیاتیوجنگیبرایقواوتعلیمنظامیبرای

نظامیاندوکشوربود.
غیرازتقویتروابطدوجانبه،دو

رئیسجمهوردراپریل2019بیانیهمشترکی
دربارهلزومتوسعههمکاریدراز-مدتو

دوستانهباافغانستانازطریقسرمایهگذاریدر
قسمتترانسپورت،ارتباطات،تعلیموخدمات

صحیصادرکردند.
رئیسجمهورتوقایف،کهدرمارچ

2019بهاینمقامانتخابشد،بههمتای
ازبیکستانیخوداطمیناندادکهسیاست

خارجیتصویبشدهدردورهریاستجمهوری
نورسلطاننظربایفراادامهخواهدداد.

توقایفبهپایبندیخودبراصولوتعهدات
مندرجدر»پیماندوستیابدی«بینجمهوری

قزاقستانوجمهوریازبیکستان،مورخ31
اکتوبر1998،و»پیمانهمکاریاستراتژیک«

مورخ14جون2013،تاکیدکرد.

همکاری 
ازبیکستان و 

قزاقستان

منابع:

سلطنت بردیکیوا

Tengrinews ،EurAsia Daily ،CA News  
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مقامات خشن، افراطگرایی با مبارزه هدف با
تامین با مقابله روشهای قسمت در تاجیکستان

دیدند. تعلیم پولیس کارآیی افزایش و تروریزم مالی
مواد با مبارزه »دفتر کمک به که رویدادها این
امنیت »سازمان و ملل« سازمان جرایم و مخدر
از بخشی شد، برگزار )OSCE( اروپا« همکاری و

برای تاجیکستان عملی پروگرام و ملی »استراتژی
است قرار که است خشن« افراطگرایی از جلوگیری

شود. اجرا 2020 سال تا
در تروریزم با مبارزه مقامات ،2019 فبروری در
تامین با مقابله روشهای و ابزارها با تاجیکستان
تعلیمی دوره این در شدند. آشنا تروریزم مالی

اداره تاجیکستان، سارانوالی لوی دفتر نمایندگان
و داخله وزارت تاجیکستان، ملی بانک مالی تفتیش

داشتند. حضور ملی امنیت دولتی کمیته
سازگاری تضمین هدف با سه-روزه دوره این

با تروریزم مالی تامین با مبارزه اقدامات
قطعنامههای در مندرج بینالمللی استندردهای

OSCE رهنمودهای و ملل سازمان امنیت شورای
پولشویی« با مبارزه مالی اقدام »کارگروپ و

به میتوان دوره این کلیدی پیامهای از شد. برگزار
دولت در سازمانی بین همکاریهای بهبود ضرورت

کرد. اشاره تاجیکستان
و OSCE کمک به میزگردی ،2019 اپریل در
روش درباره سارانوالی لوی دفتر نماینده حضور با

مبارزه زمینه در مردم و پولیس بین همکاری تقویت
شد. برگزار خشن افراطگرایی با

همکاری بخش رئیس محمودزاده، منوچهر
تاجیکستان، سارانوالی لوی دفتر بینالمللی

و مدنی جامعه دولت، بین همکاری که کرد اظهار
و تروریزم از جلوگیری برای بینالمللی سازمانهای

است. ضروری آن با مبارزه
در OSCE دفتر موقت رئیس نعمانی، فیزو

مشترک رویکرد سازمان این که کرد اعالن دوشنبه،
پیچیده تهدیدات به رسیدگی برای هماهنگی و

است. گرفته پیش در تروریستی

اقدام تاجیکستان 
علیه افراطگرایی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

«قوای دفاعی بحرین» آمادگی جنگی خود را با شبیهسازی حمله به مواضع دشمن به 

کمک قطعات زمینی، هوایی و بحری نشان داد.

قومندانی مانور پنج-مرحلهای «پل آهنین» را که در اپریل 2019 برگزار شد، 

تورن ج¼ال شیخ خالد بن خلیفه آل خلیفه، به عهده داشت. شیخ خالد اظهار کرد 

که تحوالت رسیع منطقه ایجاب میکند که 

گروپهای نظامی از قابلیت اجرای ماموریتهای 

مختلف برخوردار باشند.

این تعلیم متمرکز بر تاکتیک و تدارکات و 

بشمول همکاری بین دلگیها، بلوکها و قطعات 

بزرگرت از هر سه شاخه نظامی بود.

مرحله اول با تشکیل یک کارگروپ و انتقال 

آن از «جزیره جنوبی» به کشور فرضی «زرقا» 

آغاز شد. مرحله دوم بشمول نفوذ به مقر دشمن از طریق گروپ عملیات خاص با 

هدف شناسایی قابلیتها و بررسی نقاط ضعف دفاعی آن بود.

مرحله سوم به ح�یت هوایی و بحری هلیکوپرتها و کشتیهای جنگی مربوط 

میشد. در مرحله چهارم، کارگروپ با ترصف خط ساحلی به مختل ªودن مواضع 

دفاعی دشمن و ایجاد منطقه امن برای حمله هوایی پرداخت. در مرحله پنجم، یک 

کمربند حفاظتی برای ح�یت از حمله هوایی ایجاد شد.

این مانور ªادی از آمادگی باالی «قوای دفاعی بحرین» برای اجرای نقشهها 

و کارآیی آنها برای رسیدن آنها به اهداف مورد نظر از طریق همکاری با قوای 

اشرتاک  کننده در مانور بود. 

قومندان کل «قوای دفاعی بحرین» از عملکرد دقیق همه قوای اشرتاک  کننده در 

مانور که مراحل آن با دقت و حرفویگرایی برای به کار گرفÏ شیوههای مدرن نظامی 

طراحی شده بود، تشکر کرد.  منبع: خربگزاری حبرین

بحرین اردوی مهارتهای نمایش

عساکر قوای بحری ایاالت 
متحده در حال ارائه تعلیم 

جنگ تنبهتن به عساکر قوای 
دفاعی بحرین در سال 2018. 

سرپرکمشر وسلی تیم/قول اردوی 
تفنگداران دریایی ایاالتمتحده

Avesta.tj ،Novosti.tjمنابع:  ،Rambler ،Tajik Telegraph Agency
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امارات متحده عربی به اولین مامورین زن اطفاییههای خود 
نفر تصدیق ارائه ªود؛ این مامورین اطفاییهها مورد  15 به تعداد

تشویق اعلیحرضت، شیخ محمد بن زاید، شاهزاده ابوظبی و معاون 

رسقومندان اعلی قوای مسلح امارات متحده قرار گرفتند. 

شیخ محمد این مامورین اطفاییهها را که همگی دوره اطفاییه زنان 

در شارجه را با موفقیت سپری ªوده بودند، "رشکای حقیقی" در 

توسعه این کشور خواند. 

او اظهار داشت: "امارات متحده عربی تحت رهربی اعلیحرضت 

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، تواªندسازی زنان را در اولویت اول 

این کشور قرار داده است،"

این زنان به مدت شش ماه تحت تعلی�ت اساسی قرار گرفته و سه ماه نیز تعلی�ت حرفوی 

را در اکادمیهای پولیس و دفاع مدنی در شارجه دریافت ªودند. 

یکی از مامورین اطفاییهها به نام میثا علی الکتبی گفت: "این نوع کارها را معموال مردان 

انجام می دادند، و من خودم را با مردان برابر می دانم؛

همرسم نیز یک ماموراطفاییه است و بدین دلیل از من بسیار ح�یت می کند."

امارات متحده عربی با تابستان های سوزان خود، تعداد باالیی از آس�ن خراشها و بنادر 

پر ازدهام رضورت زیادی به مامورین اطفاییه دارد. سیلوین تریالت، رئیس اطفاییهها در اکادمی 

تعلیم دفاع مدنی امارات، گفت که کشور از طریق ارائه دورههای مختص زنان در حال رسیدگی 

به موضوع کمبود مامورین اطفاییهها می باشد.

تریالت در این رابطه گفت: "این وظیفه تنها با قدرت و تناسب اندام رسوکار ندارد، و شامل 

قدرت تفکر در موقعیتهای سخت و حل موضوع تحت فشار نیز می شود؛ زنان در این عرصه 

بسیار خوب عمل می کنند.

اگر زنی در یک تعمیر یا وسیله نقلیه بند مانده باشد، بعضی اوقات ترجیح داده میشود که 

یک خانم به این موقعیت رسیدگی کند. بنابرین از تعلیم تعداد بیشرتی از زنان برای وظایف 

مربوط با رشته اطفاییه استقبال می کنیم."  منابع: خلیج تایمز، بانوی امارات 

عربی متحده امارات تصدیقهای
به مامورین زن اطفاییهها

اعلیحضرت دگر 
جنرال شیخ سیف 
بن زاید آل نهیان، 
معاون صدراعظم 

و وزیر امور داخله، 
از اولین گروپ

مامورین زن اطفاییه 
اماراتی حمایت می 

WAM  .کند

تحت عراقی زبده )CTS( تروریزم ضد اداره از لوا دو
اپریل در السدی عبدالوهاب جنرال دگر قومندانی
قوای مانده باقی تا کردند اجرا عملیات چند 2019

و دیاله والیات در واقع حمرین رشتهکوه از را داعش
کنند. بیرون صالحالدین

خود دغدغههای دیاله والیت در محلی مقامات
ناهموار نواحی در داعش قوای تجدید با رابطه در
ابراز را والیت این امنیت تهدید و المسیر صعب و
تجهیز به خود قوای شکست از قبل داعش نمودند.

از بتواند تا پرداخته کوهها در موجود های تونل و غارها
کند. حمله امنی نسبتا پناهگاههای

و بینالمللی ائتالف هوایی قوای با رابطه در CTS
به داعشی جنگجوی 12 مرگ عراق اردوی هوایی قوای
نمودن مختل و مهم معلومات و اسناد کشف همراه
را ها کوه در خود پایگاه ایجاد برای داعش کوششهای
و امن پناهگاه 15 متحد جنگی طیارههای نمود. اعالن

از استدیویی و کرده نابود را داعش تسلیحات دیپوی 15
را النبا نام به خود معروف هفتگی اخبار آن در داعشکه

بردند. بین از را کرد می تولید
رشته فراز بر هوایی عملیات یک در عراقی قوای
سلمان محمد نام به داعش ارشد رهبران از یکی کوه

رساندند. هالکت به یارانش از تن سه همراه به را داود
والیات از انتحاری بمبگذاران تعلیم مسئولیت داود
صباح داشت. عهده به را صالحالدین و کرکوک نینوا،

در رهبری "کشتن گفت: CTS سخنگوی النعمان،
سازمان این به مهلکی ضربه داود ی اندازه و حد

است." بوده تروریستی
داعش عالی امنیتی مقامات از یکی مرگ CTS
مسئول نیز او کرد. اعالن نیز را الکروی نهاد نام به

والیات در تروریستی عملیاتهای انجام و ریزی پروگرام
بود. دیاله و کرکوک

پروگرام حال در داعش که شد انجام زمانی عملیات
نمودن منحرف جهت عراق در حمله چندین برای ریزی

بود. سوریه در تروریستها شکست از توجهات

کارکنان یونیپاث

عراق دست به  
عملیات ضد 

داعش می زند 

کارکنان یونیپاث

 diyaruna.com،Rudaw.net ،kurdistan24.netمنابع:
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در درگیری میان قوای دفاعی و امنیتی ملی 
افغانستان (ANDSF) با طالبان و داعش-

خراسان (ISIS-K)، قدرت مبارزه هوایی می 

تواند وضعیت زمینی را به طور تعیین کننده ای 

تغییر دهد. 

محیط امنیتی پویای افغانستان نیازمند 

قوای امنیتی قدر³ندی است که بتواند از 

تصاحب نواحی زمینی ذریعه دشمن و تهدید 

ثبات کشور جلوگیری کند. در این راستا، قوای 

دفاعی و امنیتی ملی افغانستان باید بدون 

وابستگی به کمک های خارجی با تخنیک های 

جنگی مدرن همگام شود.

ویلیام ناکس، افرسگارد ملی اردوی ایاالت متحده و مشاور اول هوانوردی 

در قول ارودوی 201 سیالب از اردوی ملی افغانستان به تعلیم، مشوره و یاری 

همتاهای افغان خود در درخواست و اجرای حمالت هوایی با تجهیزات افغانی 

پرداخته است.

 دو مورد از قدر³ندترین داشته های اردوی نظامی افغانستان عبارت اند از 

A-29 و طیاره ی حمله سبک با بال های ثابت به نام MD530 هلیکوپرت جنگی

Super Tucano که فراهم کننده برتری هوایی قدر³ندی علیه طالبان، شاخه 

خراسان گروپ داعش و دیگر گروپ های افراطی در حال مبارزه در جنگ های 

زمینی در افغانستان می باشند.

ناکس در اپریل سال 2019 اظهار داشت: "قوای هوایی افغانستان هم اکنون 

در حال رشد بوده و ظرفیت ها واقعا در حال تکامل هستند؛ یکی از چیزهایی 

که در مشوره هوانوردی به آن تاکید دارم حداکë کوشش  برای عقب نشینی 

از حرکت انفعالی در فراهم ªودن عاجل 

دارایی های ائتالفی است. به اندازه کافی 

صبور هستم و عالقه دارم تا از آن ها سوال 

کنم کدام چیز ها را می توانند در مرحله اول 

ارائه دهند."

ضمن دیگر نقش های A-29 بشمول 

پرواز های کشفی، همراهی و ªایش قدرت، 

می توان از آن برای حمالت عمدی و ح�یت 

نزدیک هوایی از عساکر زمینی استفاده 

ªود که می توانند از این طریق در مبارزه 

رشایط را به سود خود تغییر دهند. قوای 

زمینی افغان از قدیم A-29 را به حیث یک 

بسرت حمالت عمدی تلقی می کردند، در حالی که MD530 نقش ح�یت نزدیک 

هوایی را به خوبی ایفا می کرد؛ و هر دو بسرت هوایی می توانند دیگر نقش ها 

از جمله همراهی کاروان ها و اسکورت هوایی را نیز ایفا کنند.

با این حال استفاده از این ظرفیت ها نیازمند ه�هنگی پیچیده جهت 

تضمین امنیت، دقت و اثرگذاری آن ها می باشد.

ناکس گفت: " کار با همتایانم را با گفÏ این که ªی دانم چی وقت کشور 

را ترک می کنیم، آغاز ªودم. شاید در دو هفته، دو ماه یا دو سال. ªی توانم 

آن را به ش� بگویم. رصف می توانم بگویم باالخره کشور را ترک خواهیم کرد 

و وابستگی به ما برای ح�یت هوایی ªی تواند تنها راه حل موجود باشد؛ پس 

بیایید با هم کار کنیم تا به راه حلی مختص افغانستان دست یافته که بدون 

ح�یت ما بتواند نقش خود را ایفا کند. این راه حِل مختص افغانستان هزار برابر 

بهرت از راه حل امریکایی خواهد بود."

افغان ها به پرواز در می آیند

MD530 پیلوت های افغان در حال بازرسی هلیکوپتر
در میدان هوایی مزارشریف.   ناتو

درفبروری2019یکقوایقطریوارد
پایگاههواییملکعبدالعزیزدرعربستان
سعودیشدتادردهمینمانورنظامی

مشترکسپِرشبهجزیرهاشتراککندواین
حاکیازآغازگرمشدنروابطمیاندوکشور

است.
سپرشبهجزیرهکهازلحاظتعداد

کشورهایاشتراککنندهوتسلیحاتمورد
استفاده،بزرگترینمانورنظامیخاورمیانه
بهشمارمیرودبراینمایشقدرتهای
نظامیکشورهایعضوشورایهمکاری

خلیج)GCC(طراحیشدهاست.
قومندانقوایقطری،بریدجنرال
خمیسمحمددبالنگفتکهاینمانور

باعثتقویتهمکاریمیانکشورهایعضو
GCCگردیدهوعملیاتمشترکنظامیرا
بهبودمیبخشد.سپرشبهجزیرهازاوایل

فبروریالیاولمارچادامهداشت.
حضورقطردرمانور2019،ضمندیگر
مانورهاوکنفرانسهابامحوریتخاورمیانه
بهمیزبانیقومندانیمرکزیایاالتمتحده

حاکیازبهبودروابطمیانقطرودیگر

کشورهایعضوGCCاست.اشتراک
کنندگاندیگربشمولکشورهایبحرین،

عمانواماراتمتحدهعربیبود.
آخریناجالسسپرشبهجزیرهباحضور

روساینظامیGCCوسایرصاحبمنصبان
ارشدبرگزارگردید.تورنجنرالعلیالعلی،
معاونسرمنشیGCCدرامورنظامی
مانور2019رابهحیثنمونهموفقیاز

ادغامنظامیعلیهتهدیداتبالقوهبرشمرد
وآنراتحسیننمود.

کارکنان یونیپاث

قطر و عربستان سعودی مانور مشرتک برگزار می کنند

The Peninsula ،Bahrain Mirrorمنابع:

تولی رسپرکمرش جردن ترنت از اردوی ایاالت متحده 
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قوایبحریپاکستانکنترول»کارگروپ
مشترک«)CTF150(رادراپریل2019به
عهدهگرفتویککشتیجنگیرابهنشانه

پایبندیبهحفظامنیتبینالمللیعازمچندین
بندرخلیجفارسکرد.

»شمشیر«،کشتیجنگیپاکستان،
ترددگاههایبحرینوعمانرابهحیثجایگاه

استقرارخوددرشمالدریایعربوخلیجفارس
انتخابکرد.پاکستانقوایبحریخودرادر

CTF150وگزمههایامنیتبحریمنطقوی
کهدرمحافظتازکشتیرانیبینالمللیدر

مقابلجنایتکارانوتروریستهاتکمیلکننده
یکدیگرهستند،اشتراکدادهاست.

»شمشیر«ابتداواردبندر»سلمان«بحرین
شدوصاحبمنصبانارشددرآنجادرمراسم

تبدیلقومندانیCTF150کهدردفترمرکزیقوایبحریایاالتمتحدهبا
حضورامیرالبحردومجیمزمالوی)JamesMalloy(،ازقوایبحریایاالت

متحده،برگزارشد،حضوریافتند.
پاکستانقومندانیکارگروپرااز»قوایبحریسلطنتیکانادا«تحویل

گرفت.در15سالاخیرپاکستان11باربهجایگاهقومندانیرسیدهاست.در
مراسمپذیرش»شمشیر«نمایندهارشدقوایبحریکشورهاییمثلمصر،

عراقویمنحضورداشتند.
چندروزبعد،»شمشیر«بااستقبالگرمقوایبحریسلطنتیعمانوارد
بندرسلطانقابوسمسقطشد.ایندیدارباتمرینعبوربین»شمشیر«و

»النصیر«،کشتیقوایبحریعمان،پایافنیافت.
CTF150،ظرفچندهفتهایکهپاکستانعهدهدارقومندانیبود

موفقبهکشف5,500کیلوگرمهرویین،متامفتامینوچرسغیرمجازاز
قایقهایعبوریازدریایعربستانشد.

CTF150بخشیاز»قوایبحریمشترک«مستقردربحریناست.

سیزده به اصطالح تروریست بعد از این که تعمیر وزارت داخله عربستان 

در ش�ل ریاض در اپریل 2019 هدف حمله مسلحانه سنگین قرار 

گرفت، توقیف شدند.

چهار تروریست وابسته به داعش و مسلح به کمربند انفجاری، 

نارنجک و پیچهای مرمی مانند به این تعمیر دولتی در زلفی حمله 

کردند. مهاج�ن کشته و سه مامور پولیس زخمی شدند.

به راپور خربگزاری سعودی، در جریان تحقیقات در خانه 

کرایی یکی از مهاج�ن پنج کمربند انفجاری، 64 نارنجک دستی 

دست ساز، دو کالشنیکف، شش تفنگ، چهار بوجی کود آلی، چاشنی و 

cب لوله ای کشف شد.

رئیس امنیت کشور اظهار کرد که تحقیقات برای از بین بردن عوامل 

تروریستی که امنیت و ثبات پادشاهی را تهدید می کنند، ادامه دارد. 

همه تروریست های مهاجم در زلفی اتباع عربستان بودند. 

کابینه سعودی به ریاست عالی جناب ملک سل�ن بن عبدالعزیز آل 

سعود از قوای امنیتی بابت جلوگیری از حمله زلفی تشکر کرد. کابینه 

همچنان بخاطر مرگ صدها تن بر اثر حمالت تروریستی در رسی النکا، 

پاکستان، سومالی و افغانستان اظهار تاسف کرد.

کابینه اعالن کرد که عربستان سعودی عالقمند به همبستگی با همه 

کشورها در مقابل خشونت، تروریزم و افراط گرایی است.

کارکنان یونیپاث

جلوگیریاز
حمله تروریستی بزرگ 

در عربستان سعودی
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»شمشیر«ابتداواردبندر»سلمان«بحرین
شدوصاحبمنصبانارشددرآنجادرمراسم

تبدیلقومندانی
حضورامیرالبحردومجیمزمالوی)
متحده،برگزارشد،حضوریافتند.

پاکستانقومندانیکارگروپرااز»قوایبحریسلطنتیکانادا«تحویل
گرفت.در15

مراسمپذیرش»شمشیر«نمایندهارشدقوایبحریکشورهاییمثلمصر،
عراقویمنحضورداشتند.

چندروزبعد،»شمشیر«بااستقبالگرمقوایبحریسلطنتیعمانوارد
بندرسلطانقابوسمسقطشد.ایندیدارباتمرینعبوربین»شمشیر«و

»النصیر«،کشتیقوایبحریعمان،پایافنیافت.
ظرفچندهفتهایکهپاکستانعهدهدارقومندانیبود،

موفقبهکشف
قایقهایعبوریازدریایعربستانشد.

CTF150

امیرالبحر قوای بحری 
پاکستان، الویر احمد 
نور، سمت راست، در 

مراسم تبدیل قومندانی 
که با حضور دارن گارنیه 

 ،(Darren Garnier)
امیرالبحر قوای بحری 
سلطنتی کانادا، سمت 
چپ، و امیرالبحر دوم 
James) جیمز مالوی

Malloy)، از قوای بحری 
ایاالت متحده، برگزار 

شد، حضور یافتند. 
قوای حبری مشرتک

کارکنان یونیپاث

پاکستان مدیریت کارگروپ  
بحری را به عهده می گیرد

منابع: عرب نیوز،

منبع: قوای حبری مشرتک

al Arabiya
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برای هشیاری با لبنان اردوی قومندانی
عملکرد، تقویت دراز-مدت پروگرام تدوین

چالشهای با مقابله و اردو تجهیز و استخدام
است. کرده فعالیت امنیتی کالن

و غیرمنظم جنگهای شاهد لبنان منطقه
ایفای برای لبنان دولت است. بوده نامتقارن
شورای قطعنامههای طبق خود، تعهدات
و تروریزم با مبارزه به ملل، سازمان امنیت

روند این ولی میدهد ادامه ملی امنیت حفظ
میکند. تداخل اردو بهبود لزوم با گاهی

است قرار لبنان« اردوی تقویت »پروگرام
را دوست کشورهای با مشترک کوششهای
قوای از حمایت روند در مشارکت خواستار که
برای لبنان کند. هماهنگ هستند، لبنان مسلح
کمکهای به خود امنیتی چالشهای با مقابله

دارد. ضرورت بینالمللی
لبنان به بینالمللی حمایت بطورمثال،

بحری و زمینی سرحدات از تا است کرده کمک
و بریتانیا متحده، ایاالت کند. محافظت خود

از محافظت طرح حامی همکار کشورهای دیگر
طرح از جرمنی و هستند لبنان زمینی سرحدات

میکند. حمایت بحری سرحدات از محافظت
سرحدات امنیت تامین بر دراز-مدت پروگرام
است. متمرکز قاچاق ممنوعیت یا محدودیت و

بین همکاری استراتژی کوتاه-مدت پروگرام
قوای و دوردست مرزی مناطق در شهروندان
شامل را سرحد امنیت تامین مسئول امنیتی

میشود.

قابلیتهای لبنان اردوی مورد، چندین در
کارآیی خالقیت، با را خود کسبشده اخیرًا
عملیات است. گذاشته نمایش به نوآوری و

نمونه 2017 آگوست در جرود« »طلوع
از استفاده با اردو است. عرصه این در بارزی
مشخص برای Cessna Caravan طیارهی

الیزری موشکهای با که داعش مواضع کردن
انعطاف شدند، تخریب Copperhead M712

گذاشت. نمایش به را خود تاکتیکی
از 85% از بیشتر که کرد اعالن لبنان

2018 سال در که را خود جدید نظامی تجهیزات
متحده ایاالت از رسید، دالر ملیون 180 به
به متحده ایاالت کمک است. کرده دریافت
زمینی قوای بشمول و گسترده لبنان اردوی
قصد همچنان لبنان است. هوایی و بحری
)فیر(، انداخت پشتیبانی مثل امکاناتی دارد

حمایت ضدتانک، جنگ زمینی، جنگ مانوردهی،
سرحدی امنیت تدارکات، کشف، نزدیک، هوایی
رایگان صورت به تعلیم کند. تقویت را تعلیم و
ارائه امریکایی تخصصی گروپهای طرف از

میشود.

ائتالف قوای بحری چند-ملیتی و کمپنیهای کشتیرانی در اپریل 2019 برای ابراز 

عالقه مشرتک به مبارزه با دزدی بحری و تقویت امنیت بحری در بعضی

از پر ازدحامترین خطوط کشتیرانی دنیا در بحرین تشکیل شد.

«قوای بحری مشرتک» (CMF) مستقر در بحرین به همراه «قوای بحری 

SHADE سومالی-عملیات آتاالنتا» مشرتکاً ریاست» (NAVFOR) «اتحادیه اروپا

را به عهده داشتند. در میان بیشرت از ª 100اینده حارض در نشست، ªایندگانی 

از ع�ن و هند، که قوای بحری را مستقل از CMF و NAVFOR مستقر 

میکنند، و «صنعت تجارت بحری»، حضور داشتند.

امیرالبحر دوم ایاالت متحده، جیمز مالوی، قومندان CMF، در سخ¼انی 

افتتاحیه خود از نظامیان و مدیران غیرنظامی که بر تهدیدات بحری در 

آبراههایی مثل خلیج فارس، اقیانوس هند، دریای رسخ و خلیج عدن متمرکز 

شدهاند، تشکر کرد.

«گروپی که امروز در اینجا حارض است و سازمانهایی که ش� ªایندگان 

آنها هستید، نقش مهمی در کاهش حمالت دزدان بحری در منطقه عملیاتی ما 

دارند و خواهند داشت.» این گفته امیرالبحر دوم مالوی است. «در دورانی که 

قومندانی CMF را به عهده داشتهام، به این نکته تاکید کردهام که هدف مشرتک 

و فعالیت گروپی ما به حیث همکاران جهانی و منطقوی در قسمت مبارزه با 

فعالیت غیرمجاز، 'آنچه صحیح به نظر میرسد' است.

ائتالف آمار دزدی بحری در شاخ افریقا را تقریباً به صفر رسانده است. ولی 

امیرالبحر اسپانیایی، آنتونیو مارتورل، قومندان عملیاتی EU NAVFOR «عملیات 

آتاالنتا» اعالن کرد که اگر هشیاری قوا کاهش یابد، دزدی بحری ممکن است به 

صورت مشکلی جهانی دوباره ظاهر شود.

«EU NAVFOR و CMF تاکید دارند که دزدی بحری در شاخ افریقا به 

هیچ عنوان ریشهکن نشده و رصف رسکوب شده است.» این گفته امیرالبحر 

مارتورل است.

ساالنه بیشرت از 120,000 کشتی در منطقه اقیانوس هند تردد میکنند و 

دو-سوم نفت صادراتی و نیمی از همه کشتیهای حامل کانتی¼ از این آبها عبور 
میکند.  منبع: قوای حبری مشرتک

جلسه ائتالف مبارزه با دزدی بحری در بحرین
کارکنان یونیپاث

کارکنان 
یونیپاث تقویت اردوی لبنان

گزمه عساکر لبنانی در شهر صیدا در آستانه 
انتخابات پارلمانی در می 2018.  رویرتز

 lebanese-forces.comمنبع:
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داخلی جنگ که است مشکالتی بررسی حال در یمن دولت
است. کرده ایجاد نوزادان و حامله زنان برای یمن

حدیده بندر از قوا شده پروگرامریزی عقبنشینی وجود با
مارتین کمک به درگیری توقف -مذاکرات سرخ دریای در

جنگ شد- برگزار یمن در ملل سازمان ویژه فرستاده گریفیت،
است. کرده وخیم را زنان صحی وضعیت

500 حدود به 2018 سال در مادران مرگومیر سطح
حدودًا سطح این رسید. زنده والدت 100,000 هر از مورد

نجیب داکتر را آمار این است. 2014 سال آمار برابر سه
است. کرده اعالن یمن عامه صحت وزیر معاون القباطی،
همراه به یمن« باروری صحی »انجمن که ورکشاپی در
در جمعیت ملی شورای و جمعیت و عامه صحت وزارت
صحت، وزارت که کرد اظهار نجیب داکتر کرد، برگزار صنعا

خدمات کیفیت دارد کوشش المتوکل، طه داکتر مدیریت با
را حامله، زنان مخصوص خدمات بخصوص عامه، صحت

دهد. ارتقا
شفاخانههای نوسازی و ساخت شامل کیفیت ارتقای این
مربوط نرمافزاری پروگرام توزیع و والیت هر در اطفال و زنان
)دیتابیس( اطالعات پایگاه ایجاد برای باروری صحی خدمات به
و تجهیز اقدامات جنگ که کرد اشاره نجیب داکتر است. ملی
است. کرده مختل را معالجوی مراکز و شفاخانهها از استفاده
مراکز این 48% صرف 2019 اوایل در که میدهد نشان آمار
آن به رسیدگی قصد صحت وزارت که نقصی بودند؛ فعال

دارد. را
به را جنگ طرفهای تا است کوشیده ملل سازمان

زندگی عادیسازی جهت در اقدام و درگیری توقف و مذاکره
که حوثی شورشیان با یمن دولت کند. تشویق یمن مردم
آتشبس میکند. مبارزه برخوردارند، ایران دولت حمایت از

بشردوستانه کمکرسانی روند به بخشیدن سرعت برای حدیده
شد. طراحی کشور این به

مشروح پروگرام طرفین که میکنم اعالن خوشحالی »با
گریفیت، گفته این پذیرفتهاند.« را یک فاز به مربوط جابجایی

است. حدیده قرارداد درباره ملل، سازمان ویژه فرستاده
موضوعات نهایی حل به تمام سرعت با میتوانیم »اکنون

محلی امنیتی قوای وضعیت و دو فاز به مربوط باقیمانده
بپردازیم.«

یکی از بخشهای کلیدی قوای مسلح اردن -گروپهای نرسینگ بانوان- جایگاه 

خود را در جریان مراسم فارغالتحصیلی در پوهنتون نرسینگ ملکه مونا در 

پوهنتون موته تقویت کرد.

با مدیریت تورن ج¼ال سعد جابر، مدیر عمومی خدمات طبی 

سلطنتی، محصلین اناث این پوهنتون در مارچ 2019 برای ورود به قوای 

مسلح فارغالتحصیل شدند.

داکرت هال عبیدت، رئیس پوهنتون، از کوششهای پیوسته ملکه مونا 

الحسین در تقویت کیفیت تعلیم تشکر و به رضورت مربم قومندانی قوای 

مسلح اردن به پرسونل جدید اشاره کرد.

داکرت عبیدت اظهار کرد: «این گروپ نخبه، 

مزین به نشان اردوی عرب و مسلح به آگاهی 

و دانش، امروز عازم میدان پیروزی و افتخار 

میشود و بصیرت و آرمان خود را با وفاداری 

تقویم اردن میکند.» 

او از فارغالتحصیالن جدید خواست

که خود را وقف کار کنند و ضمن مراعات 

ªودن اصول اخالقی حرفوی، به برشیت خدمت کنند. 

پوهنتون ملکه مونا در 1962 تاسیس شد و دورههای سه-ساله نرسینگ 

برگزار میکند. زنان اردنی میتوانند به حیث کارمند دولت یا به حیث 

صاحبمنصب کادر یا درجهدار وارد قوای مسلح شوند.

آنها از نظر دستمزد، حقوق، مزایا، ترفیع، تعلیم و مدت خدمات فرقی 

با همتایان مرد خود ندارند. همچنان از سه ماه رخصتی والدت با معاش 

نیز برخوردار هستند.  منابع: روزنامه الرای، پوهنتون موته  

کارکنان یونیپاث

کمکرسانی یمن 
به زنان حامله زنان

کارکنان یونیپاث

استخدام نرس نظامی در اردن 

عساکر اردنی و امریکایی 
در جریان دیدار در 

نزدیکی عمان در مقابل 
کمره »ژست« گرفتهاند. 

/A.J. COYNE قومندان تولی
اردوی ایاالت متحده

sahafah24.netThe National،  منبع: روزنامه ننشنل،
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در مارچ 2019، قوای امنیتی مرص با حمله 
به دو مخفیگاه در شهر ش�لی العریش، 16

شبه نظامی را کشتند.

به راپور وزارت داخله مرص، شبه نظامیان 

قصد داشتند مجموعه ای از حمالت تروریستی را 

علیه تاسیسات حیاتی و شخصیت های مهم شهر 

راه اندازی کنند. 

ده تن از تروریست ها بعد از حمله قوای 

امنیتی به مخفیگاه آنها در یک تعمیر مرتوک 

کشته شدند. شش تن دیگر در حمله دیگری 

در جریان درگیری با قوای امنیتی کشته شدند. 

قوای امنیتی مصر در حال حرکت به طرف 
العریش، پایتخت والیت سینای شمالی.

آژانس خربی فرانسه / تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

قوای مصری مصروف ایجاد ثبات در العریش  

BBC ،alarabyanews.com ،elfagr.comمنابع:

در بیانیه وزارت داخله، خرب کشف سالح گرم، 

مه�ت، cب و واسکت های انتحاری در دو 

مکان اعالن شده است.

این عملیات بعد از حمله تروریست ها به 

یک پسته امنیتی در سینای ش�لی در فربوری 

2019 صورت گرفت. این حمله را به اصطالح 

«والیت سینای» -از گروههای وابسته به داعش- 

راه اندازی کرده بود که باعث کشته شدن 15 تن 

از قوای واکنش رسیع اردوی مرص شد.

قوای امنیتی مرص ضمن حفظ امنیت، 

اقدام به ارائه کمک های برشدوستانه و خدمات 

همگانی کرده اند.

در اپریل 2019، قومندان اردوی میدان سوم، 

تورن ج¼ال رفیق رافت عرفات، سه مکتب را 

در سوئز افتتاح کرد. در مراسم افتتاحیه، تورن 

ج¼ال ج¼ال رفیق سالم و سپاس ج¼ال محمد 

زکی، رسقومندان اعلی قوای مسلح و وزیر دفاع 

و تولیدات نظامی را به حارضین ابالغ کرد. 

او از ساکنان سوئز بخاطر ایستادگی در 

مقابل تهاجم تروریست ها و ح�یت از قوای 

مسلح کشور تشکر کرد.
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باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.• 
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حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع 

الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور 
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