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سنگین هلمند و
وضعیت
ِ
آرامش نسبی در مرکز
عبدالرحمن فهیمی
در کنار والیت های شمال ،امنیت والیت جنوبی هلمند نیز نگران
ســوی نمایندگان
کننده بوده اســت .بارها نگرانی های جدی از
ِ
مجلس و افســران نظامی در مورد وضعیت وخیم و شکنندۀ این
والیت ابراز شده ،اما حکومت از آمادگی ها و مبارزۀ جدی سخن
زده اند .در اکثریت ولسوالی های این والیت جنگ جریان داشته و
در این روزها ولسوالی سنگین زیر حمالت شدید قرارداشته است.
با این که اعضای شورای والیتی هلمند ،از سقوط ولسوالی سنگین
ســخن می زنند ،اما وزارت دفاع ملی در مرکز کشور ،سقوط این
ولسوالی را رد کرده و سقوط چند پاسگاه نیروهای نظامی ملی را
تایید می کند .به هرصورت چه این که سقوط ولسوالی سنگین به
دست گروه طالبان حقیقت داشته باشد یا نداشته باشد ،بر اساس
گزارش ها وضعیت جنگی در این ولســوالی رضایت بخش نیست.
گزارش ها می رساند که حدود  400نفر از سربازان اردو و پولیس
ملی در محاصره گروه طالبان قرار داشته و اگر اقدام فوری و جدی
جهت شکســتن محاصره نگردد ،جان همۀ این نظامیان با تهدید
مواجه است .بحث دیگری که رضایت بخش نبودن و بحرانی بودن
وضعیت جنگ هلمند را نشــان می دهد ،بی توجهی به خواسته
های مکرر حکومت محلی شــامل مسئوالن نظامی و غیر نظامی،
می باشد.
از بی قراری ها و بی تابی های مقام های حکومت محلی هلمند که
بگذریم ،آرامش نســبی در مرکز دیده می شود .مسئوالن سقوط
سنگین را رد ،نوشتۀ معاون والی هلمند را غیر قانونی و از آگاهی
حکومت مرکزی سخن زده اند.
در این وضعیت نگــران کننده ،بیم آن وجــود دارد که هلمند
کندز دوم و سرنوشت ســربازان محاصره شده ،مشابه سرنوشت
سربازان جلریز نشود .بنابراین این تشویش و نگرانی وجود دارد
که سربازان محاصره شده به سرنوشت غم بار دچار نشوند .این بار
ســربازان کمی نیست .حدود چهار صد سرباز اردو و پولیس ملی.
اگر این ها مواد خوراکی و از همه مهمتر مهمات مورد نیاز جنگی
شــان را تمام کنند و از سوی وزارت های دفاع ملی و امور داخله
اقدام جهت درهم شکســتن محاصره صورت نگیرد ،دو راه را
نیز
ِ
پیش رو دارند :اول تجهیزات شان را بر زمین گذاشته و به دشمن
تســلیم شوند که در این صورت احتمال دارد ،آن ها زنده بگذارد
و دوم ایــن که تا آخرین گلوله و آخرین نفس بجنگند و کشــته
شوند .در هر دو حالت ،مقدار بی شماری از امکانات و ابزار جنگی
حکومت به دســت دشمن افتیده و به گونۀ قوی خواهد شد و نیز
بحران های سیاســی ،سازمانی و اجتماعی جدی را در پی خواهد
داشت.
گذشته از موضوعات و مباحث سیاسی مانند نفوذ «ستون پنجم»
در درون ساختار حکومت و ســازمان های نظامی و امنیتی و یا
گرایش های قوم مدارانۀ برخی از مســووالن ،یکی از مشکالت
و چالش های جدی پیچیدگی ســاختاری اســت .این بحث در
گزارش هیئت حقیقت یاب سقوط کندز نیز مطرح شده بود .بحث
پیچیدگی ساختاری تنها در سازمان های نظامی نیست ،بلکه در
همۀ ســازمان های حکومتی وجود داشته و به عنوان یک چالش
خفه کننــده و «زمان بر» فرصت ها را می گیــرد .زمان که یک
مشکل ساده در یک ادارۀ دولتی پیش می آید ،حل آن ماه ها را در
بر می گیرد .رییس جمهور از بروکراسی و کاغذ پرانی ها در وزارت
امور داخله شــکایت کرده و تاکید کرد که این وضعیت برای اش
قابل پذیر نخواهد بود .پس آقای رییس جمهور ،بهتر است هرچه
زودتر دست بکار شده و طرح های الزم جهت ایجاد اصالحات در
اداره و در نهایت برچیدن کاغذپرانی ها روی دســت گرفته شود.
اول باید از وزارت های دفاع ملی ،امور داخله و ریاســت امنیت
ملی و  ...شروع گردد .زیرا چگونه اداره کردن این نهادها با زندگی
مردم و جان سربازان در میدان های نبرد ارتباط دارد.
سربازان در میدان های نبرد محاصره شده و بدون کمک و اعزام
نیروی پشــتیبان دســت و پنجه نرم می کنند و مانند سربازان
جلریز جان می دهند و اکنون مانند ســربازان در سنگین هلمند،
محاصره می شوند ،اما مقام های نظامی در مرکز وضعیت را چندان
جدی نمی گیرند.

از تقالی اپوزیسیون تا استواری دولت وحدت ملی

قــدرت تنها در جدال با رقیب اســت که
خودش را بازســازی می کند و پویایی می
یابد .قدرت در غیاب رقیب اما ،زود فربه می
شــود و به رخوت گرفتار می گردد .در این
وضعیت بافتار قدرت ،استحکام خودش را از
دست می دهد و قوام آن به استهالک نزدیک
می شود .دموکراسی اما ،سهمیه ی قدرت
را همیشــه عادالنه توزیع می کند و از فربه
شــدن قدرت جلوگیری می کند .به همین
اساس است که تمرکز و انحصار در دموکرسی
جایگاه خودش را از دست می دهد.
قدرت مطلق ،در مرور زمان پوســیده می
گردد ،بدین سبب که از تغییر شرایط و نیاز
های زمانه ی سیاســت غافل می ماند و کم
کم در پیچ های خطر ناک شرایط ،به سقوط
مواجه می شود .دموکراسی اما وضعیتی را
پدید می آورد که در آن فضا ،قدرت مجبور
است که در هر زمان خودش را پاسخگو و
فعال احســاس کند ،وگرنه مجبور است که
صحنه را برای رقیب واگــذار نماید .بدین
رهیافت ،دموکراســی تنها فضایی همگانی
نیســت ،بلکه همچون هوای پاکی است که
فضایی شفاف و تازه را برای نفس کشیدن
قدرت و رقیب قدرت پدید می آورد .با این
اصل ،دموکراسی برای رشد و پویایی قدرت
حاکم ،وجود مقــاوم رقیب را نیز یک اصل
حیاتی در نظر می گیرد و بر وجود آن اصرار
می ورزد.
دموکراســی کهولت ســن را برای قدرت
حاکم ،نا پسند و خطرناک می داند ،درست
با همین اصل اســت که برای قدرت حاکم،
جانشینی و تحول را یک امر واجب می داند.
اصل تحول و جانشینی در قدرت ،وجود و
ایجاد قدرت رقیب را به صورت اپوزیسیون،
حیاتی می داند .اپوزیسیون بعنوان قدرت
رقیب برای اقتدار حاکم ،همیشه خودش را
به روز رسانی می کند و برای تحویل گیری
قدرت آمادگی می گیــرد .این وضعیت از
کهولت قدرت حاکــم جلوگیری می کند و
در کنار آن نیرو های جوان را برای ســهم
گیری در قدرت ترغیب و آماده می سازد.
با این فرایند اســت که قدرت در تاروپود

سیدآصف حسینی

جامعه نفوذ می نماید و ذهن شهروندان را
به مسایل سیاسی زمانه حساس و مسئول
تربیت می کند.
مسئولیت تحویل گیری قدرت برای قدرت
رقیب ،نیازمند آنست که قدرت رقیب دارای
برنامه ی کامل برای جاگزینی قدرت حاکم
باشد .در غیر این صورت ،قناعت عام را به
دســت آورده نمی تواند و از اقبال عمومی
حذف می گردد .این امر ،نهاد اپوزیســیون
را مجبور می سازد که برنامه های حاکم را
به صورت کارشناســانه نقد نموده و برنامه
کارشناسی شده را برای جاگزینی در دست
داشته باشــد .تجربه ثابت ساخته است که
تنها تولید برنامه بــه امید جاگزینی ،برای
نهاد اپوزیســیون چندان ســعادت بخش
نیســت و حتی نیروهای اپوزیســیون را
آرمانــی و ذهنی بار می آورد و از چانه زنی
عملی و مفید تهی دســت می گذارد .بدین
ضروت ،عالوه بر برنامه ســازی ،استراتژی
و ســاختار ســالم و با ثبات ،بــرای نهاد
اپوزیسیون اصل اولیه است .پیکر بندی نا
متجانس در ساختار تشکیالت اپوزیسیون،
حتی ایــن نهاد را در برنامه ســازی دچار
اختالل می سازد.
در افغانســتان اما ،قدرت همیشه خاصیت

مطلق انگاری و مطلقه داشــته است .به
همین خوی و خاصیت بود که رقیب همیشه
به دیده دشمن پنداشته می شد .از همین
رو بود که رقیب پیوســته در جستجوی
قدرت فیزیکی برای نفوذ در ساختار قدرت
بوده اســت .این وضعیت متأسفانه فضای
سیاســت را در افغانستان طوری بار آورد
که خشونت و باج گیری ،جزء بازی قدرت
در افغانستان گردید .به همین شیوه است
که در افغانستان ،خواسته های اساسی و
سیاسی ،از راه خشونت و باج گیری دنبال
می گردد .در این قاعده ی بازی متأسفانه
تعامل و مدارا جای چندانی برای رشــد
نیافته اســت .در فرهنگ باج و خشونت،
قدرت امر مشــترک پنداشته نمی شود.
بلکه امرحیثیتی و شــرافتی می گردد که
جز خویشاوندی کسی به صورت نا محرم،
در حریم قدرت نبایســتی حضور داشته
باشد .ازین رو اســت که به جای تعامل و
کنار آمدن درقــدرت ،کنار رفتن رقیب از
قدرت و دست یابی مطلق رقیب دیگر به
قدرت ،اصل پذیرفته شده است.
دســت یازیدن اپوزیســیون به خشونت
فیزیکی در افغانستان ،دقیقا بر خاسته از
همین فضا و فرهنگ سیاسی و اجتماعی

اســت .بر همین اســاس اســت که در
افغانستان اپوزیسیون مسلح بیش از حد
قدرت و گستردگی یافته است .اپوزیسیون
مســلح ،در خوی و خصلــت ،از قدرت
خودکامه چیزی کــم ندارد .بدین معنا که
اپوزیسیون مســلح جز کسب قدرت به
صورت تمام ،دیگر اندیشه و تالشی ندارد.
کســب قدرت به صورت مطلق ،جز حذف
قدرت حاکم دیگر امر ممکن نیست .انتقال
قدرت به ایــن روش و منش ،هیچ تأثیری
مثبت و ســازنده ی برای جامعه ندارد و
دموکراسی را برای همیشه نابود می سازد.
بر همین اساس است که دموکراسی از دهه
چهل تا به امروز در افغانســتان نا امید و
سرخورده مانده است.
اپوزیسیون به صورت هم خو با دموکراسی،
تنها در زمان حکومت حامد کرزی ،شکل
گرفت ،اما چندان ســازوکار فنی نداشت.
بدین صــورت که از عنصر نقد فنی و ارائه
برنامه ی فنی در راستای بهسازی مدیریت
کشور ،عاری و مبری بود .چه آنکه برنامه
ی به صورت مکتــوب و مدونی ،از طرف
اپوزیســیون در دسترس رسانه و نخبگان
اجتماعی قــرار نگرفت .چــه آنکه اصال
منتشر و مطرح نشد .با این هم اپوزیسیون

از لحاظ تشکیالت و ساختار ،قابل توجه و
دقت بود .این اپوزیسیون توانست که در
زمان انتخابات با قدرت تمام قامت راست
کند و در تشــکیالت دولت وحدت ملی
پنجاه در صد سهم خالص ببرد.
بــا این وضعیــت ،دولت وحــدت ملی،
اپوزیسیون ســابقه را هضم نمود و آن را
فرو بلعید .در این فرایند براساس توافق،
دولت وحدت ملی می بایســت که رئیس
اپوزیسیون را معرفی کند و امتیاز دولتی
را برای او در نظر بگیرد .با این سیاســت،
نهاد اپوزیسیون به ســادگی بازیچه و از
حیثیت تهی می گــردد .اما دولت وحدت
ملی تا هنوز به این کار ،اقدام نکرده است.
در خالء معرفی اپوزیســیون دولتی ،تیم
اصالحات و همگرایی ،تا هم اکنون مشی
و خرام ،اپوزیســیونی را از دســت نداده
است .بدین سبب است که ریاست اجرائیه
در چندین نطق رســمی خود ،به صورت و
حالت اپوزیسیونی کم کاری های دولت را
به اعتراض گرفت.
در کنــار این ،از بدو تولــد دولت وحدت
ملی ،انتقاد های بسیاری به آدرس دولت
سرازیر شــده اســت ولی این انتقاد ها
بیشــتر به صورت فردی بوده است .اولین
نهادی که به صورت رسمی در وادی رقیب
دولت قامت بر افراشــت ،کنگره ملی به
سردمداری لطیف پدرام بود .اما این قامت
با تمام برازندگی ،قبای اپوزیسیون مقتدر
را نتوانست که بر شانه ی خویش بیفکند.
حامد کرزی تنها فردی سیاسی کشور بود
که ســرانجام تیم و هواداران سابقش را
منسجم ساخت و شورای حراست و ثبات
افغانستان را در صحنه پدید آورد .هرچند
که باعث آشفتگی های موجود افغانستان،
بسیاری از اعضای همین تیم است ،اما باز
هم حامد کرزی با تمــام حیثیت و ذخایر
دوران حکومت اش به میدان آمده است.
دیده شود که این بار این سیاستگر سنتی
و چــاالک در فضایی مشــوش موجود و
طالبــان پراکنده ،در برابــر قدرت حاکم
چگونه می خرامد؟

توضیحات وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا در پارلمان این کشور در مورد
مصمم بودن این کشور در راستای مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونی
جناب معاون ،پیش از اینکه پارلمان استرالیا به
سال کاری خود پایان دهد،من میخواهم اعضای
پارلمان اســترالیا را در مــورد برنامه عملیات
حفاظت از مرزهای اســترالیا اگاهی داده ویکبار
دیگر به مردم اســترالیا اطمینان دهم که ما به
تعهدات خود برای توقف مهاجرتهای غیرقانونی
به اســترالیا همچینان اســتوار هســتیم .ماه
سپتامبر همزمان است با دومین سال اغاز فعالیت
برنامه عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا.
طی سالهای اخیر بیشــتر از دوازده صد مهاجر
هنگامی که میخواستند به صورت غیرقانونی به
استرالیا بیایند در مسیر اســترالیا در اب غرق
شده وجانهایشانرا از دســت دادند که بسیاری
از ان در زمان حاکمیت پنج ســاله حزب کار گر
اتفاق افتاد کــه علت اصلی ان نیز عدم مدیریت
درســت مرزهای اســترالیا بود .این یک اتفاق
نیست که طی دوســال گذشته هیچ پناهجویی

 کارتون روز
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در مســیر اســترالیا جانش را از دست
نداده است .پنج سال قبل ما شاهد واقعه
دردناکی بودیم که در نتیجه برخورد یک
کشــتی حامل پناهجویان با یک صخره
در نزدیکی جزیره کریســمیس دستکم
پنجاه پناهجو ( به اساس معلومات ما) با
وجود جانفشانیهای کارمندان سرحدات
ما وسایر مســئوولین که در ساحه وجود
داشتند ،در اب غرق شدند.
کارمندان مــرزی و نیروهــای دفاعی
استرالیا طی پنج ســال دوران حاکمیت
حزب کارگر مصروف کشیدن مهاجرین از
دریا بودند در حالیکه وظیفه انان این بود
تا از مرزهای استرالیا دفاع کنند .ما هرگز
اجازه نخواهیم داد که ان روزها بار دیگر
تکرار شود و تراژدیهای دیگری در مسیر
استرالیا اتفاق افتد.
از زمان اغاز عملیات حفاظت از مرزهای
اســترالیا در ماه دیســامبر سال 2013
تا اکنون بیشــتر از  20کشــتی با 650
پناهجوی غیرقانونی که پولهای هنگفتی
را به قاچاقبران انسان پرداخته بودند تا
انان را غیر قانونی به استرالیا برسانند از
ســوی نیروهای بحری استرالیا متوقف و
دوباره به کشوری فرستاده شده اند که از
انجا وارد ابهای استرالیا شده بودند.
نکته مهمی که باید فهمید این اســت که
اگر این تعداد کشــتیهای میتوانســتند
موفقانه وارد ابهای اســترالیا شــوند،
قاچاقبران انسان یکبار دیگر چانس ان را
میافتد که دوباره به تجارت شان رو اورده
و بدون شک تا اکنون نه تنها  200کشتی
بلکه  2000کشتی با پناهجویان غیرقانونی
وارد استرالیا میشدند.
عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا یک
پالیســی ســختگیرانه علیه قاچاقبران
انســان و پناهجویان غیرقانونی است که
هرگز تغییر نخواهد کرد زیرا این پالیسی
باعث شــده اســت تا دیگر پناهجویان
در مسیر اســترالیا جانهایشانرا از دست
ندهند .اکنون که پس از دوسال ما موفق
شده ایم دروازه های اســترالیا را بروی
پناهجویان غیرقانونی مسدود کنیم ،در
واقع ما مصروف قانونمند ســازی مسئله
هســتیم که از دوران حکومت پنج ساله
حزب کارگر به میراث برده ایم،مسئله ی
 30000مهاجری که توانســتند به صورت
غیر قانونی وارد استرالیا شوند.
حزب کارگــر دســتکم  17مرکزجدید
برای نگهداری پناهجویان ایجاد کرد در
حالیکه ما  13تای ان را تا اکنون مسدود
کرده ایم .قبل از اغاز عملیات حفاظت از
مرزهای استرالیا حدود  9000پناهجو در
کمپ های اســترالیا نگهداری میشدند
در حالیکه ما اکنــون این امار را فقط به
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 900نفر کاهــش داده ایم .حکومت ما در
خواســت پناهنده گی  1732پناهجو را
نهایی کرده که حدود هشتاد درصد ان رد
شده اســت .این مسئله نشان میدهد که
بسیاری از پناهجویانی که پولهای هنگفت
را به قاچاقبران انسان پرداخته بودند تا
به اســترالیا بیایند مستحق پناهنده گی
نبودند.
یک مســئله مهم دیگر این است که ما
امار اطفالی را که در کمپ های نگهداری
میشدند به شدت کاهش داده ایم .زمانی
که حزب کارگر مسئوولیت را به ما واگذار
کرد بیشتر از  8هزار کودک در کمپهای
استرالیا نگهداری میشدند در حالیکه ما
این امار را به صد کودک کاهش داده ایم
اما هنوزهم کارهــای زیادی باید صورت
گیرد تا انبوهی از درخواست های پناهنده
گی که از زمان حــزب کارگر باقی مانده
است پروسس شود .کسانی که مستحق
حمایت شناخته شوند در قدم اول ویزای
موقتی  ،حمایتی و یا ویزای محیط مصئون
دریافت خواهندکرد.
تعدادی از دارنــده گان چنین ویزاها به
اســاس قوانینی که ما در ماه دیسامبر و
مارچ ســال جاری ساخته ایم میتوانند تا
سالها در استرالیا باقی بمانند اما بسیاری
از انان سرانجام ازاسترالیا اخراج خواهند
شد .موفقیت عملیات حفاظت از مرزهای
اســترالیا یکبار دیگر اطمینان عمومی
را در راســتای تمامیت مرزهای ما ببار
اورده و پالیسی مهاجرتی ما را استحکام
بیشتر بخشیده است .به اساس یافته های
بنیاد اسکانلون که نهاد فوق العاده معتبر
است حمایت مردم از پالیسی مهاجرتی
اســترالیا در باالترین حد خود از ســال
 2007تا اکنون رسیده است.
موفقیت در راســتای مجادلــه با قاچاق
انســان فشــارها را باالی برنامه حقوق
بشری استرالیا نیز افزایش داده است به

این معنی که ما میتوانیم باالی کســانی
بیشــتر تمرکز کنیم که از مــاورای ابها
برای رسیدن به استرالیا انتظار میکشند.
ما به مردم استرالیا وعده داده بودیم که
میخواهیم به کســانی کمک کنیم که به
قاچاقبران انسان برای رسیدن به استرالیا
امتیاز نمیدهند.
یکی ازاشکار ترین امتیاز موفقیت برنامه
حفاظت از مرزهای اســترالیا این است
که حکومت تصمیم گرفــت  12000ویزا
را برای مهاجرین عراقی و ســوری که از
فرط جنگ کشور شــانرا ترک کرده اند
اختصاص دهد .این ویزاها برای کســانی
که شدیدا اسیب پذیر هستند اختصاص
یافته اســت که زنان ،اطفال و فامیلهای
که در صورت برگشــت به کشورشان در
معرض خطر واقعی وجدی قرار دارند ،در
اولویت این برنامه قرار دارد.
جناب معاون،با وجــود موقعیت های ما
هنوز هم قاچاقبران انســان میخواهند
باور کنند که راه اســترالیا باز است .انان
میخواهنــد با دروغگویی و فرســتادن
معلومات غلط به مــردم یکبار دیگر به
مردم فرصت دهد که پولهای هنگفت را
برای رسیدن به استرالیا به انان پرداخت
کنند بناء هنوز نیاز اســت تا به صورت
هوشــیارانه و اســتوار با چنین شایعات
مبارزه صورت گیرد .مــا تالش میکنیم
که به پالیسی خود همچینان ادامه دهیم
همانطوری که یک ونیم ســال گذشــته
هیچ کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی
نتوانسته اســت که موفقانه وارد ابهای
استرالیا شود.
وضعیت اروپا و سرازیر شدن صدها هزار
پناهجو به کشــورهای اروپایی به صورت
دقیق نشــان میدهد که اگر ما کنترول
مرزهای خود را سســت کنیم چه اتفاقی
خواهد افتاد .هرچند برخی از پناهجویان
مهاجرین واقعی هســتند اما درین میان

کسانی هم هستند که مهاجر واقعی نبوده
بلکه با استفاده از فرصت میخواهند برای
خود شان کشــور جدید انتخاب کنند.
تراکم بیش از حد پناهجویان در مرزهای
اروپا و عدم ظرفیت الزم درین کشــورها
و از همــه مهم تر عــدم کنترول مرزها
باعث میشــود که تعدادی ازتروریستان
و فرصــت طلبان نیز تحــت نام پناهجو
وارد کشــورهای مهاجر پذیر شود .واقعه
تروریســتی و تکان دهنده پاریس نشان
داد که اگــر مرزها به صورت درســت
کنترول نشودچه اتفاقی خواهد افتاد.
اســترالیا نیــز نمیتوانــد از تهدیدات
تروریستی که از خارج مرزهای این کشور
میرسد مصئون باشــد هرچند در حال
حاضر چنین تهدیدات در اکثر کشورهای
اروپایی و حتی در ســطح جهان وجود
دارد .تعداد کسانی که در استرالیا تالش
کرده اند به گــروه های افراطی بپیوندند
اخیرا افزایش یافته اســت .طی ما های
اخیر به تعداد  145پاسپورت استرالیایی
به دلیل احتمال صدمه زدن به امنیت ملی
باطل اعالم شده است .بیشتر از  400نفر
به خاطر تحقیق به مرکــز ضد تروریزم
معرفی شده که نسبت سال گذشته تقریبا
دو برابر میباشد 26 .نفر دیگر هم از زمانی
که هشدارهای امنیتی به حد باالی خود
رسیده رسما به فعالیت های تروریستی
متهم شده اند.
پاســخ حکومــت در قبــال تهدیدات
تروریســتی جامع وفراگیر بوده است.
ما بــرای اینکه تروریســتان نتوانند در
اســترالیا نفر گیری ویا سفر کنند قانونی
را در پنج بخــش تهیه نموده ایم که یک
بخش ان روز گذشته از سوی قانونگذاران
استرالیایی پاس شد.
جناب معاون  ،از زمانــی که من به مقام
وزارت رســیده ام ،ایستاده گی نیروهای
مرزی استرالیا نشان میدهد که حکومت
به صورت مطلق میخواهد که از مرزهای
استرالیا دفاع کنند .این باعث شده است
که بخش مرکز مبارزه بــا تروریزم 199
مسافر را به بخش امنیت ملی تحویل دهد
که خود نشــان دهنده موفقیت عملیات
حفاظت از مرزهای استرالیا است.
سرمایه گذاری حدود  90ملیون دالری ما
در بخش دروازه های هوشــمند سیستم
تثبیت هویت ما را در دروازه های ورودی
کشور توسعه داده اســت .با انهم یکبار
دیگر تاکید میکنم که قاچاقبران انسان
و تروریستان هنوزهم میخواهند تجربه
کنند که چگونــه میتوانند تدابیر امنیتی
ما را به چالش بکشــد اما به یقین گفته
میتوانم تا زمانی که حکومت در دســت
ماست  ،انان هرگز موفق نخواهند شد.
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