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اینجانب می خواهم از قومندانی مرکزی ایاالت 
متحده به خاطر اختصاص این منرب مخصوص مجله 

یونیپاث به یمن و کوشش های قهرمانان قوای مسلح یمن 

برای بازگرداندن مرشوعیت و دفع خطر تهاجم حوثی ها 

با کمک قوای ائتالف عربی تشکر و قدردانی منایم. قوای 

مسلح شجاعانه در کنار مردم یمن هستند تا رسنوشت 

مشرتک خود برای دفع حوثی های تحت حامیت ایران را 

به انجام برسانیم چرا که رفتارهای زشت آنها به فراتر از 

رسحدات و جغرافیای یمن کشیده شده است.

رهربی یمن همزمان در دو جنگ درگیر شده است: جنگ علیه کودتای 

حوثی ها در جبهه های مختلف و دیگری جنگ برای بازسازی نهاد دفاعی 

بر مبنای استوار ملی و علمی به دور از حامیت های بیجا، منطقه گرایی 

و وفاداری جهتدار. ما در پی بازسازی اردو در رشایطی استثنایی و در 

زمانه ای هستیم که پروگرام ریزان کودتا کنرتول قابلیت های ملت، از جمله 

قابلیت های قوای مسلح را در اختیار گرفتند. نهاد اردوی تضمین کننده این 

موضوع است که یمن بتواند با حوثی ها مقابله کند؛ از دستاوردهای انقالب و 

جمهوری حفاظت مناید؛ و با خشونت، افراط گرایی، تروریزم و متام نقشه های 

خرابکارانه با هدف تهدید وحدت، هویت، حاکمیت، استقالل و متامیت ارضی 

کشور مقابله مناید.

ما در پی تکمیل کردن پالن های خود برای بازسازی قوای مسلح جهت 

تضمین ثبات حکومت و احیای وجهه و از بین بردن منشأ شورش و تروریزم 

هستیم تا اردوی یمن نیرومند و منسجم مباند. ما بیشرت از آنکه به تشویش 

کمیت قوا باشیم به کیفیت آنها اهمیت می دهیم تا تهدیدی برای همسایه 

 های ما نباشند که اگرچه رسحدات ما با آنها مشخص است اما به ثبات یمن

و منطقه کمک می کنند.

قوای مسلح یمن سنگ بنایی برای احیا و رسیدن به امنیت و ثبات 

در منطقه، خنثی کردن پالن های ضدعربی و بی اثر ساخنت کوشش ها برای 

بی ثبات کردن جامعه، از بین بردن ثبات منطقوی و تهدید مسیرهای 

ترانسپورتی و منافع بین املللی هستند.

وزارت دفاع و لوی درستیز یک پروگرام تعلیمی را برای بازسازی قوای 

مسلح ما آغاز کرده اند. این پروگرام بشمول ایجاد مؤسسات و کالج های 

نظامی مطابق با ساختار جدید فدرال یمن است و اولین کالج نظامی 

جدید در پایتخت موقت یعنی عدن آغاز به کار می کند. ما در حال جنگ 

با حوثی های مورد حامیت ایران هستیم، پیروزی های خود را گسرتش 

می دهیم، پیرشفت و بهبود عملکرد رسیعی را در شاخه ها، قومندانی ها ، 

فرقه ها و قطعات مختلف نشان می دهیم چون اردوی ما همزمان می جنگد 

و تعلیم می بیند.

هامن طور که می دانید، خصوصیت یمن عوارض طبیعی مشکل و قلمروی 

وسیع است و دشمن ده ها هزار ماین ضدپرسونل و ضد 

تانک را در منطقه ای که تنها یک رسک کانکریتی در آن 

وجود دارد دفن کرده است. از زمان رشوع جنگ، فعالیت 

در جبهه حتی یک روز هم فروکش نکرده است. هر روز 

جنگ با نابودی دشمن ختم می شود. نباید فراموش کرد 

که آنها موفق شدند متام منابع اردوی یمن را که جمهوری 

به مدت 58 سال در فرقه های خود ذخیره کرده بود، 

غارت کنند. این دیپوها در پایتخت یعنی صنعا متمرکز 

شده بودند. ضمن این، حوثی ها از طریق قاچاقچیان اصلی که در حال قاچاق 

سالح و مهامت از کشورهای رشوری از قبیل ایران به یمن هستند، از قوای 

تروریستی محلی حامیت مالی، نظامی و لوجستیکی می کنند.

تهدید حوثی های تحت حامیت ایران باعث تشویش همه است. جنایات 

آنها به خارج از رسحدات و جغرافیای یمن رسیده است. ما باید کوشش  های 

خود را با یکدیگر هامهنگ و متحد کنیم، اما این کوشش  ها نباید تنها به 

اقدامات نظامی محدود شود. پیروزی مستلزم کوشش  مضاعف رسانه ها، 

عقالنی کردن گفتامن و مترکز بر ختم کودتا و بازپس گرفنت میهن است. ما 

باید فتنه ها، شایعات و کارزارهای افرتاآمیز و گمراه کننده ای که در خدمت 

شورشیان است را نادیده بگیریم.

رسانه ها نقش مهمی در افشای جنایات و تخلفات حوثی های تحت 

حامیت ایران بازی می کنند. راپورهای خربی باید علی رغم توامنندی های 

محدود و جنگ مجرمانه شبه نظامیان و تحریک نظام مند رهربان علیه 

رسانه های آزاد و علیه شاهدان جنایات آنها، باالی درگیری ها، فداکاری ها 

و پیروزی های نظامی در جبهه های مختلف تأکید کنند. ما باید جبهه های 

نظامی و رسانه ای را با هم ادغام کنیم.

صلح، خواسته اصلی همه یمنی ها است، و این هامن چیزی است که 

یمنی ها تحت رهربی فیلد مارشال سابق عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور 

و قومندان اعلی قوای مسلح به جستجوی آن هستند. ما به طرزالعمل های 

رهربی سیاسی متعهد هستیم و برای رسیدن به صلح و پایبندی به 

کنوانسیون ها و توافق های بین املللی گذشته یا حال کوشش  می کنیم.

در خامته، عالقمند هستم باالی عزم و اراده ما تأکید کنیم که 

می خواهیم متام قلمرو یمن را با اتکا به قوایامن آزاد کنیم و به پیروزی 

باالی حوثی ها و عنارص تروریستی نیل شویم. ما در پی تحقق این اهداف 

هستیم و به هر قیمتی خون شهدا و مجروحان خود را پاس می داریم. ما 

هیچ چاره ای جز پیروزی نداریم: یا با غرور و عزت زندگی کنید یا مبیرید و 

نشان شهادت بگیرید.

 دگرجرنال ستاد محمد علی املقداشی 

وزیر دفاع یمن 

پیامرهبرکلیدی
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گارد ساحلی یمن در حال گزمه در نزدیکی مکالی یمن است.  آسوشیتد پرس

گاردساحلییمن
بازسازی
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 جمهوری یمن یک منطقه اسرتاتژیک شناخته شده بین املللی دارای یک
 خط ساحلی است که از جنوب الی دریای رسخ جنوبی امتداد می یابد،

 از باب املندب که یک تنگه حیاتی است عبور می کند، بعداً به طرف رشق

 و در امتداد خلیج عدن چرخش کرده و به دریای عرب و اقیانوس هند

ختم می شود.

خطوط کشتیرانی بین املللی حیاتی که در سواحل یمن حرکت می کنند به این 

معنی است که امنیت بحری یمن برای اطمینان از تداوم امنیت عدم وجود مانع 

بر رس راه تجارت رضوری است. بسته شدن باب املندب کشتی ها را وادار می کند 

مسیری طوالنی را تا دماغه/پوزٔه امید نیک بپیامیند و مصارف و زمان کار را به 

شدت افزایش می دهند و عواقب مستقیمی باالی متام اقتصاد جهان و یمن به 

همراه خواهند داشت.

 به همین دلیل، گارد ساحلی یمن )YCG( در سال 2002 با فرمان منرب 1 

جمهوری تأسیس شد و وظایف خود را در سال 2003 به حیث قطعه مجری 

قانون بحری یمن در امتداد 2400 کیلومرت خط ساحلی آن آغاز منود. وظایف گارد 

ساحلی عبارتند از تأمین امنیت بنادر یمن و آب های رسزمینی و مقابله با قاچاق، 

مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و دزدی بحری.

قومندانی ها YCG را تورن جرنال خالد علی محمد به عهده دارد که عالقمند 

به احیای توانایی YCG در قسمت تأمین امنیت بحری است که در اثر جنگ 

تخریب شده است. دفرت مواد مخدر و جرایم سازمان ملل با ارائه کمک و 

تعلیم به YCG از این پالن حامیت می کند و قصد دارد به بازسازی زیربناها و 

مهارت های YCG از جمله ترمیم و نگهداری قایق ها کمک کند.

 قبل از جنگ، YCG از یک بسته حامیتی جامع و یکپارچه ارائه شده ذریعه 

جامعه بین املللی مستفید بود، ایاالت متحده پول، تجهیزات و تعلیم قابل توجهی 

را به آن ارائه می داد و همچنان دیگر کمک های مالی و تجهیزات و تعلیم ذریعه 

کشورهایی از قبیل انگلستان، فرانسه، و جرمنی، ایتالیا و جاپان ارائه می گردید. 

هدف از این کار ایجاد و انکشاف گارد ساحلی پیرشفته و ملی بود که قادر به 

محافظت از خطوط بحری به خلیج عدن و باب املندب باشد.   

این پروژه تا حدود %70 تکمیل شده بود و بخصوص در خلیج عدن و 

دریای رسخ بسیار مؤثر شناخته شده بود. متأسفانه، در نتیجه کودتا علیه دولت 

مرشوع و جنگ خونین متعاقب آن، بخش عمده زیربناها - اگر نگوییم همه 

آنها - نابود شده یا غیرقابل ترمیم است. در نتیجه، هرگونه ابتکار عمل برای 

حامیت از تجدید حیات YCG باید در نظر داشته باشد که بازسازی در مقیاس 

کامل رضوری است.

 سواحل یمن که به باب املندب مرشف هستند، بی نظیر بوده و تنگه ای 

حیاتی ایجاد می کنند که مسیر تجارت از اقیانوس اطلس را به خاورمیانه و آسیا 

پیوند می دهد و کشتی های تجارتی کاالهایی از جمله نفت و گاز را بین امریکای 

شاملی، اروپا و آسیا انتقال می دهند. اداره معلومات انرژی ایاالت متحده تخمین 

زده است که در سال 2016، روزانه 4.8 ملیون بشکه تیل خام و محصوالت نفتی 

از این تنگه عبور کرده است. 

این تنگه اسرتاتژیک جهت حفظ جریان تجارت و جلوگیری از فعالیت های 

غیرقانونی رضورت به تأمین امنیت و نظارت مستمر دارد. گام مهمی که باید 

برداشته شود تقویت حضور YCG بطور مشخص در جزیره بریم و در بندر 

املخا است. این ها نزدیکرتین پایگاه های YCG به تنگه هستند و الزم است 

ظرفیت های نظارت و رهگیری YCG در این منطقه انکشاف داده شود. 

انکشاف مجدد YCG این امکان را فراهم می کند تا به دست گرفنت مجدد 

کنرتول امنیت بنادر یمن محقق شود. قبل از جنگ، این موضوع کارکرد مهم 

گارد ساحلی بود چرا که تنها سازمانی بود که وظیفه ایفای این نقش را به عهده 

داشت. تقویت YCG به آن اجازه می دهد تا به استندردهای مورد رضورت قانون 

بین املللی امنیت کشتی و بندر برسد، استندردهایی که بنادر قبل از جنگ آنها را 

برآورده می ساختند.

 ضمن این، بازسازی قابلیت های YCG با حامیت جامعه بین املللی، نه 

تنها برای یمن بلکه برای ثبات و تقویت امنیت بحری در منطقه رضوری است. 

YCG با جلوگیری از تحرکات بازیگران مشکوک از طریق دریا بخصوص از 

سومالی به ساحل یمن به مبارزه با تروریزم کمک می کند. والیات ساحلی املهره 

و حرض موت به حیث نقاط ترانزیتی جهت بخش عمده ای از قاچاق مواد مخدر 

و چرس استفاده می شود که این اجناس از آنجا به کشورهای همسایه حمل 

می گردند. این موضوع باعث تشویش همه طرفین در منطقه است. ضمن این، 

جهت جلوگیری مؤثر از قاچاق سالح، از جمله پرزه جات موشک های بالستیک 

و طیاره های بدون رسنشین از ایران به نایبان آن در منطقه، حضور و نظارت 

گسرتده ذریعه قایق های گزمه YCG در دریای عرب، خلیج عدن و جنوب 

دریای رسخ رضوری است.

 در نهایت، YCG رشیک کلیدی در ائتالف های بحری بین املللی است 

که مهم ترین آنها عضویت در قوای بحری مرکب و حامیت از ناوگان )کشتی 

جنگی( پنجم قوای بحری ایاالت متحده مستقر در منامه، بحرین است. جهت 

تأکید بر جدیدترین همکاری ها باید گفت YCG در آگوست 2018 با همکاری 

موفقیت آمیز با ناوشکن ایاالت متحده به نام جیسون دونام توانست محموله 

کالن سالح را در خلیج عدن توقیف کرده و قاچاقچیان را برای تعقیب قانونی 

به عدن روان کند.

ما اکیداً باور داریم که جامعه جهانی جهت بهبود امنیت بحری و جلوگیری 

از فعالیت های غیرقانونی و تهاجمی در بخش بحری، به رشکایی توامنند و متعهد 

در منطقه رضورت دارد. YCG خواهان آن است که با حامیت جامعه بین املللی 

چنین رشیکی برای آن باشد.  

تورن جرنال خالد عىل محمد القمىل، رئيس گارد ساحلی یمن

امنیت منطقوی ضرورت به قوایی دارد که قادر به دفاع از آبراه های استراتژیک باشد
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قبیله اساس و سنگ بنای جوامع عرب بطور کلی و بخصوص جامعه یمن است. 

قبایل دیگر مثل دوران قدیم، زندگی بدوی ندارند. زندگی اعضای قبیله تحت 

تأثیر جنبش های فکری و سیاسی عربی و جهانی بهبود یافته و در نهایت به 

مفهوم مدرن دولت- ملت رسیده است. 

مفاهیم و قوانین معارص جهت تنظیم روابط میان اعضای قبایل مختلف 

در یک چارچوکات جغرافیایی و نهاد سیاسی که آن را دولت می نامیم شکل 

گرفته است. در یمن مدرن، قبیله نقش مثبتی در حفظ وحدت ملی و انسجام 

اجتامعی و در نتیجه حفظ امنیت و هامهنگی ایفا کرده است و همچنان چنین 

نقش هایی را بازی می کند.

بر بنیاد این، بسیاری از محققین مطالبی در مورد برداشت خود از 

مفهوم قبیله نوشته اند و باالی نقش آن در شکل دادن به آینده یمن تأکید 

منوده اند. مالحظات بسیاری در مورد تعاریف و معانی مختلف آن صورت 

گرفته است که با مفاهیم دولت مدنی جهت ایجاد جامعه ای مطابق با روح 

زمانه ادغام شده است.

از آنجا که جوامع قبیلوی معیارهای تعلیمی و زندگی خود را نوسازی و بهبود 

می بخشند، در ساخنت جامعه دموکراتیک مدرن در یمن نقش خواهند داشت. این 

نوسازی باعث می شود که قبایل در نظام مدنی مشارکت منوده و در آن ادغام 

شوند. این کار تنها از طریق حضور در تعلیم و کسب صالحیت جوامع قبیلوی و 

توسعه مناطق قبیلوی، ضمن مقابله با پدیده بیکاری در بین جوانان قبایل و ایجاد 

کار برای فارغ التحصیالن به  حیث جایگزینی برای اشتغال نظامی در کمپ های 

اردو امکان پذیر خواهد بود. این وظایف ملی هم رضورت دارند، اما اردو نباید 

تنها نهادی باشد که افراد قبایل را استخدام می کند. ما امیدواریم این وضعیت 

تورن جرنال محمد زید ابراهیم، اتشه نظامی یمن در ایاالت متحده

متحد ساختن قبایل
با مدرن شدن کشورها، باید وفاداری به حکومت بر وفاداری به قبیله اولویت پیدا کند



9

خامته پیدا کند و یمن به امنیت و ثباتی که قبالً از آن 

برخوردار بود بازگردد. 

جهت تقویت تعلیم جوامع قبیلوی و توسعه 

قابلیت های اداری شان، باید از آنها حامیت کرده و 

آنها را تشویق مناییم که با سازمان های جامعه مدنی 

همکاری کنند تا از طریق نه تنها بتوانند وظیفه پیدا 

کنند بلکه تجربه خود را به قریه ها نیز انتقال دهند.

بعضی از مردمان قبایل همچنان اعتقاد دارند که دولت 

مدنی یک پروژه خارجی دارای منشأ غربی است که هدف آن از 

بین بردن ساختار قبیله از منظر سیاسی و اجتامعی است. این یک سوءتفاهم 

است. قبیله، به حیث نظامی اجتامعی که خواستار صلح و همزیستی است، 

ناگزیر به منافع هر دولت مدنی خدمت خواهد کرد. دلیل این موضوع آن 

است که هدف از دولت مدنی - هر دولتی که می خواهد باشد - تنظیم 

زندگی شهروندان، توسعه معیشت آنها و تأمین امنیت و صلح برای آنها 

و اطفال شان است.

ممکن است بعضی ادعا کنند که وفاداری به قبیله با وفاداری به ملت 

 ناسازگار است. ما این مفکوره را منی پذیریم. مفکوره وفاداری به قبیله با مبانی

 و اصول دولت مدرن ناسازگار نیست، به رشطی که بیشرتین وفاداری اصلی

به کالن ترین قبیله ای که همه قبایل در اطراف آن جمع می شوند، یعنی 

ملت تعلق بگیرد. 

از طرف دیگر، تعصب قبیلوی و وفاداری کورکورانه به آن بر خالف 

مفهوم هویت ملی، اصول اسالم و متام امور مربوط با متدن است. بنابراین، 

ما - طرفداران یک دولت مدنی که در آن قوانین با همه یکسان رفتار می کند، 

از جمله اعضای همه قبایل و کسانی که به هیچ قبیله ای تعلق ندارند - باید 

تعصب قبیلوی که بهای آن از بین رفنت هویت ملی است را رد کنیم.

از نظر انسان شناسان، یکی از اصول اساسی شاخه دانش آنها تأیید ساختار 

فرهنگی یک جامعه است و اینکه هیچ کس حق ندارد تصمیم بگیرد یا فرمان 

بدهد که دیگران چی قسم بر بنیاد مفکوره آن شخص در مورد صحیح و غلط، 

زندگی و عمل کنند. صحیح و غلط اموری نسبی هستند. ممکن است آنچه یک 

جامعه صحیح بداند در دیگری غلط تلقی شود. به همین ترتیب، ممکن است 

آنچه که امروز رد می شود فردا قابل قبول باشد، چون ارزش ها خود را با زمان و 

مکان تطبیق می دهند. 

بنابراین، جامعه باید از اصل احرتام گذاشنت به ارزش ها، مفاهیم و اراده 

دیگران دفاع کند، نه اینکه مفکوره های خود را در مورد صحیح بودن و غلط 

بودن به دیگران تحمیل کنیم و به عقاید آنها حمله مناییم. ما باید در نیمه راه 

با آنها دیدار کنیم، در نقطه ای که مفکوره های ما با یکدیگر مطابقت دارد. این 

یکی از پایه های دولت مدنی است که به موجب آن دیگرانی که با ما مخالف 

هستند را می پذیریم و به عقیده آنها احرتام می گذاریم. 

موضوع قبایل و نقش آنها در جوامع سنتی از موضوعات مهمی است که 

مورد توجه بسیاری از انسان شناسان قرار گرفته است. در واقع، یکی از نخستین 

دانشمندان علوم اجتامعی عرب که به پدیده عصبیه یا روحیه قبیلوی در جهان 

عرب پرداخت ابن خلدون بود که این موضوع را در کتاب خود 

مقدمه بررسی کرد. او باالی اهمیت روحیه قبیلوی و نقش آن 

در ساختار جامعه بدوی تأکید کرد که به موجب آن دولت بر 

دو ستون اساسی بنا شده بود: روحیه قبیلوی و ثروت.

با این حال، روحیه قبیلوی در اینجا به حامیت خاص از 

یک ایل یا قبیله به نفع رهرب دولت اشاره دارد، به این معنی که 

این مفهوم موازی مفهوم شهروندی در زمانه ما است. الزم است 

این روحیه قبیلوی به یک ملیت تبدیل شود. هدف ما از روحیه 

ملی، حس تعلق مدنی و مساملت آمیز است، بر خالف تعصب ملی که به 

جینگوئیزم نیز معروف است.

روحیه قبیلوی نقش دیگری نیز در زندگی اجتامعی ایفا می کند. مشاهده 

می کنیم که مفهوم روحیه قبیلوی با محدودیت اجتامعی مربوط است تا 

محدودیت اخالقی. از آنجا که انسان ذاتاً جایزالخطا است، ممکن است برای 

محدود کردن رفتار خود به قوای بیرونی رضورت داشته باشد تا به او امکان 

بدهد با دیگران در صلح زندگی کند. از منظر سنتی، ممکن است روحیه قبیلوی 

برای متحد کردن اعضای یک جامعه قبیلوی در مقابل دیگران رضوری باشد.

با وجود اینکه بعضی اشخاص درک مثبتی از روحیه قبیلوی دارند، اسالم 

 مفکوره متفاوتی در این قسمت ارائه می دهد. از آنجا که اسالم دین محبت

و صلح است، جهت کاهش تعارض، تفرقه و شکست، طرد روحیه قبیلوی 

را توصیه می کند.

هامنطور که گفتیم قبیله به تغییر مواجه شده است و، خوب یا بد، امروزه 

مفهوم قبیله با آنچه قبالً وجود داشت متفاوت است. بازگرداندن قبیله به 

جایگاهی که در روزگار گذشته داشت برای ما مشکل خواهد بود چون زمان 

و مکان تغییر کرده است. مفاهیم تغییر کرده اند و کارکردهای قبیلوی نیز در 

جوامع تغییر یافته اند، تا حدی که رصف ارزش منادین و اجتامعی قبیله باقی 

مانده است. با گذشت زمان و پیرشفت اقتصادی و فکری جوامع، نقش های قبیله 

نیز بیش از قبل تکامل می یابد. 

وقتی مردم احساس می کنند که از نظر اجتامعی با یکدیگر ارتباطی ندارند و 

این عدم ارتباط مانعی بر رس راه آنها برای داشنت یک زندگی عادی است، قبیله 

به حیث یک نظام اجتامعی منحل می شود. برچیدن پیوندهای قبیلوی را منی توان 

از خارج یا با فرمان دولت تحمیل کرد؛ این کار باید از طریق قراردادهایی صورت 

بگیرد که ذریعه خود اعضای قبیله شکل گرفته باشد.

افتخار کردن به خود، فامیل یا قبیله خود اشتباه، غیرقانونی یا تابو نیست. 

اشکال یا خطر وقتی به وجود می آید که شخص منافع قبیلوی را بر منافع ملی 

مقدم بشامرد. این اتفاق در یمن، عراق و بعضی دیگر از کشورهای عربی رخ 

میدهد چرا که متأسفانه در این کشورها، جامعه بر بنیاد هویت فرقوی تجزیه 

میشود یا اعامل و رفتارهای قبیلوی باعث ظلم کردن به دیگران میشود.  

در خامته باید گفت ما با متام جنبه های قبیله مخالف نیستیم. ما از مفاهیم 

قبیلوی که حامی اصول دولت مدنی باشند حامیت می کنیم و حقوق همه 

شهروندان را بدون توجه به وضعیت مذهبی، فکری، اجتامعی یا قومی آنها در 

نظر می گیریم.   

تورن جنرال 
محمد زید ابراهیم



10

نقش استخبارات در 

مبارزه با تروریزم
تورن جرنال احمد محسن سامل الیافی

رئیس اداره استخبارات و کشف یمن

با تروریزم یک جنگ غیرمتعارف است که در آن دشمن 

در بین غیرنظامیان مستقر شده و هیچ کاالی مشخص، وسیله نقلیه یا 

تجهیزات معینی برای استفاده نظامی ندارد. در این رشایط، کوشش  های 

استخباراتی به عاملی تعیین کننده در مبارزه با تروریزم تبدیل می شود.

روش های نظامی سنتی برای مقابله با تروریزم کفایت منی کنند. اگر هر کشوری مثل یمن تحت تأثیر 

تازیانه تروریزم قرار گرفته باشد و همین امروز بخواهد از امنیت خود دفاع کند، باید ضمن عملیات نظامی، 

به کوشش  های استخباراتی نیز اتکا کند. دلیل این موضوع آن است که برای از بین بردن حجرات یک شبکه 

تروریستی هیچ سالحی قدرمتندتر از جمع آوری معلومات وجود ندارد.

کشورهایی که با تروریزم مبارزه می کنند از تاکتیک های مختلفی برای جلوگیری از حمله ذریعه این 

حجرات استفاده می کنند. بطور مثال، یمن بعضی اوقات گروپ های کوچکی را ردیابی می کند که با یکدیگر 

پیوند ندارند و به سازمانی غیرمنسجم و با رشته های پیوند اندک متعلق هستند. همچنان تعدادی از اشخاص 

ماهر در قسمت پنهان کردن هویت خود را ردیابی می کند که تنها به مدت زمان الزم برای انجام عملیات و 

حمالت تروریستی ظاهر می شوند.

بعضی از کارشناسان مبارزه با تروریزم معتقد هستند که بسیج منودن قطعات اردو و دیگر قوای اصلی 

)قوای بحری، قوای هوایی، پیاده نظام و دیگر قوای نظامی( جهت عملیات های روزانه در جنگی مداوم علیه 

تروریزم، اسرتاتژی موفق یا قابل اجرایی برای مبارزه با تروریزم و متوقف کردن گسرتش و قابلیت های آن در 

داخل یا خارج از کشور نخواهد بود.

جمع آوری معلومات استخباراتی، با ارائه و به روزرسانی بانک معلوماتی برای شناسایی معلومات، 

وابستگی ها و فعالیت های قبلی عاملین، شناسایی قوای دخیل در پروگرام ریزی و اجرای عملیات های 

تروریستی را برای قوای امنیتی آسان تر می کند. مقامات می توانند در زمان جمع آوری شواهد مربوط به 

جرایم و تطبیق دادن آثار انگشت با شواهد به جا مانده از حمالت یا حمالت متوقف شده، به این بانک 

معلوماتی اتکا کنند.

همچنان می توان گفت کارکردهای اصلی استخبارات عبارتند از: عملیات هشدار زودهنگام؛ شناسایی 

و توقیف تروریست ها و عاملین؛ و شناسایی نقش آفرین یا نهاد مسئول واقعی، و همچنان تأمین کنندگان 

مالی و همدستان.

هیچ اردویی، هرچقدر هم که قدرمتند باشد، به تنهایی قادر به شکست دادن تروریزم نیست. بطور 

مثال کشوری مثل ایاالت متحده را در نظر بگیرید که می تواند در میدان های جنگ متعارف پیروز شود. اما 

جنگ با تروریزم به کلی متفاوت است، و تروریزم را منی توان بدون حامیت انواع قوای امنیتی، بخصوص 

جنگ
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ایستاک



12

استخباراتی، شکست داد. مهم ترین چالش در این رویارویی، رضورت جنگیدن با 

دشمن فاقد شکل است که غالباً از اشخاص مردم غیرنظامی قابل تشخیص نیست 

و باید در میدان جنگ بدون رسحد مشخص جنگید.

جمع آوری و تحلیل مناسب و دقیق معلومات می تواند از حمالت جلوگیری 

کرده و به اقدامات ضدتروریستی اجازه بدهد با آرامش و بدون کدام مزاحمتی 

که باعث تشویش شهروندان و فلج شدن جامعه شود، به کار خود ادامه دهد.

تروریست ها خود را با محیط اطرافشان سازگار می کنند و روش هایی 

متناسب با قدرت قوای امنیتی دولت و روش های رزم اتخاذ می منایند. آنها بعضی 

اوقات بطور آشکار عمل کرده و شهرها را اشغال می کنند مثل کاری که داعش در 

عراق و دیگر مناطق در آسیا و افریقا انجام داد. بعضی اوقات جنگی ترکیبی را 

تعقیب می کنند و اگر قادر به انجام این کار نباشند، به حالت مورد ترجیح خود 

یعنی جنگ چریکی برمی گردند و از اسرتاتژی حمله و عقب نشینی استفاده کرده، 

بعداً ناپدید می شوند. آنها قصد دارند از این طریق منابع و روحیه قوای امنیتی 

دولت را تخریب کنند.

برای هر قوای امنیتی دولتی که با تروریزم می جنگد رضورت دارد که 

نهادهای استخباراتی نیرومندی ایجاد کند که هم بشمول عنارص انسانی و هم 

عنارص تخنیکی باشد، چون هیچ یک از عنارص بدون دیگری برای انجام مأموریت 

کافی نخواهد بود. تجهیزات بدون انسان کار منی کند، و جمع آوری و تحلیل 

معلومات باید به تجهیزات و نرم افزار متکی باشد.

تروریست ها بیشرت اوقات در مکاملات خود از دستگاه های مدرن استفاده 

منی کنند و در پی پرهیز از اسرتاق سمع و شناسایی شدن متعاقب آن هستند. آنها 

به دور از چشم مقامات در بین جمعیت ناپدید می شوند و مقر یا فرقه خاصی 

ندارند. آنها در بین ما زندگی می کنند، و در عرصه عمومی نیز فعالیت هایی 

غیرنظامی که همه ما انجام می دهیم را انجام می دهند.

با توجه به همه این موضوعات، قوای امنیتی به مردم رضورت دارند تا آنها 

را به طرف تروریست ها هدایت کنند، آنها را نشان بدهند، در مورد فعالیت های 

پنهانی شان معلومات کسب کنند و معلوماتی را در مورد محل، اقدامات، 

پروگرام ها و ارتباطاتشان جمع آوری منایند. در اینجاست که مؤلفه استخبارات 

وارد میدان می شود. عملیات استخباراتی باید بر عملیات نظامی مقدم باشد، 

چون معلومات الزم را برای از بین بردن حجرات تروریستی در اختیار قوای 

 امنیتی قرار می دهد و در عین حال از طریق شواهد ارائه شده ذریعه

فعالیت معلوماتی جهت دریافت جواز هایی که بر بنیاد قوانین کشورهای 

 دموکراتیک رضورت دارند، پوشش قانونی و مرشوعی را برای قوای امنیتی

فراهم می سازند.

در مورد اداره استخبارات و کشف در یمن باید گفت، مردم از آن انتظار 

دارند که کار خود را در متام زمان ها، در همه مکان ها و در هر رشایطی )اعم 

از جنگ و صلح( انجام دهد. حجم کار آن در زمان جنگ افزایش می یابد چون 

مسئولیت تأمین امنیت تحرکات قوای مسلح، تأمین سوپاپ اطمینان و دفاع از 

آنها در مقابل هرگونه تعرض خصامنه است. این سازمان بهرتین محافظت برای 

قوای مسلح در مقابل درز معلومات و حفظ محرمانگی است.

این سازمان شعبه شناسایی خود را بهرتین رهنام برای تعیین مسیری 

می داند که قوا باید طی کنند و با انجام شناسایی در رسک ها و زمین هایی 

که ستون های نظامی باید از آنجا عبور کنند، تحرکات آنها را تسهیل می مناید. 

همچنان با استقرار منابع معلوماتی خود در عمق مناطق دشمن، پیدا کردن 

مختصات پست های قومندانی و خطوط تدارکاتی دشمن و کشف معلومات 

مربوط به دشمن که می تواند مأموریت قوای خودی را به انجام برساند، نیات 

دشمن را کشف می کند.

اداره استخبارات و کشف یمن بعد از آن تشکیل شد که تصمیم بازسازی 

موترهایزرهیکهقوایطرفداردولتیمنسرنشینانآنهستند،امنیتبندرمکالراتأمینمیکنند.  آژانس خبری فرانسه / تصاویر گتی
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اردو ذریعه فیلد مارشال عبدربه منصور هادی، قومندان اعلی قوای مسلح 

و رئیس جمهور بعد از تصدی این مسئولیت در سال 2012 تأیید گردید. دو 

سال بعد این اداره در پایتخت یعنی صنعا با سه بخش استخباراتی و دو اداره 

تخصصی )بحری و هوایی( تشکیل شد.

در سال 2015 نهادهای نظامی و غیرنظامی در اثر شورش حوثی های تحت 

حامیت ایران که با رئیس جمهور پیشین علی عبدهللا صالح متحد شده بودند، 

ویران گردیدند. صنعا و چندین ولسوالی جمهوری ذریعه این عنارص یاغی مورد 

حمله قرار گرفتند. در نتیجه، مقر سازمان ها و نهادهای دولتی، از جمله اداره 

استخبارات و کشف، از صنعا خارج شد. این سازمان با اشرتاک منودن در ائتالف 

عربی برای شکست دادن حوثی ها کار خود را از رس گرفت و بدین ترتیب به 

پس گرفنت بیش از %80 قلمروی یمن از دست حوثی ها کمک کرد. مرکز اصلی 

این سازمان بعداً در پایتخت موقت یعنی عدن تأسیس شد و یک شعبه  از آن در 

والیت مأرب قرار دارد.

این سازمان در عدن به شکلی حرفوی، کارآمد و خستگی ناپذیر فعالیت خود 

را برای انجام وظایف و فعالیت هایی که به آن واگذار شده آغاز کرده است، 

چراکه در این مرحله چنین اقدامی برای مقابله با چالش ها رضورت دارد؛ با اینکه 

به دلیل رشایط استثنایی که کشور آن را تجربه می کند، قابلیت های محدودی 

دارد. این سازمان برای انجام چنین کاری، از تعداد زیادی از پرسونل مجرب و 

 توامنند استفاده می کند. چنین کاری از طریق برقراری ارتباط و تبادل معلومات

با بخش ها و شعب سازمان در متام والیات جمهوری انجام می شود.

این سازمان در زمان جنگ فعال بوده و وظیفه خود را تا حداکرث توان انجام 

داده است و رهربی، صاحب منصبان و متام کارمندان بخش های آن در این قسمت 

مشارکت داشته اند. این سازمان از هیچ کوششی در قسمت ارائه معلومات 

و شناسایی مواضع و نیات دشمن، و انتقال این معلومات به عملیات ائتالف 

فروگذار نکرده است. ما بطور مداوم راپور ها و معلوماتی را از صاحب منصبان 

و کارمندان شعب در رستارس یمن دریافت می کنیم. همچنان منابعی را پیدا 

کرده ایم و آنها را به مقامات مسئول در شهر دارای ثبات عدن و همچنان رهربی 

ارشد در وزارت دفاع و دیگر سازمان های امنیتی در پایتخت مرتبط منوده ایم. 

همچنان ارتباط مداوم خود را با قوای ائتالف حفظ کرده و به تبادل معلومات 

می پردازیم که از عدن و مناطق آزاد شده در مقابل مزاحمت های امنیتی، 

اقدامات خصامنه و تروریزم محافظت می کند.

ما ضمن کار معلوماتی خستگی ناپذیر که به نظر ما در مقایسه با 

فداکاری های مردم مان ناچیز است، می کوشیم امنیت کشور را احیا کنیم و اردوی 

نیرومند را بازسازی مناییم. ما همواره کامالً آماده همکاری با دیگر سازمان های 

امنیتی هستیم تا با خنثی کردن نقشه های دشمن و قوای رشور و تروریستی، 

بتوانیم متام کوشش  خود را برای خدمت به کشورمان انجام دهیم.

اداره استخبارات و کشف در تهیه پالن های امنیتی، انجام تحقیقات و 

بررسی ها و مقابله با القاعده و داعش اشرتاک داشته چراکه فعالیت های آنها در 

دوره بعد از آزادسازی در سال 2016 افزایش یافته است. ما کمک مؤثری به از 

بین بردن یا اخراج بسیاری از مبارزین این دو سازمان تروریستی کرده ایم.

رهربی سازمان اخیراً در مراسم افتتاحیه کنفرانس مدیران استخبارات نظامی 

خاورمیانه در متپا، فلوریدا که با حامیت قومندانی مرکزی ایاالت متحده برپا 

شده بود اشرتاک کرد. این کنفرانس تأثیر مثبت قابل توجهی باالی گردهم آوردن 

و آغاز جلسات میان تعداد زیادی از رهربان و مدیران استخباراتی خاورمیانه و 

ایاالت متحده داشت. 

به این ترتیب، یک فرصت عالی برای تبادل نظر و تقویت ارتباطات بین 

رهربان استخباراتی متام کشورهای اشرتاک کننده فراهم شد. این کار باعث 

رصفه جویی در مرصف سفر به متام کشورها جهت هامهنگ منودن کوشش  های 

استخباراتی و درس آموخنت از تجربیات آنها شد، بخصوص با توجه به اینکه یمن 

همچنان متحمل اثرات جنگ و ویرانی های آن بوده و در نتیجه فاقد منابع است.

همچنان جلساتی با تعدادی از مدیران سازمان های استخباراتی ایاالت 

متحده برای توضیح دادن وضعیت یمن و پیامد رشایط ایجاد شده ذریعه 

شورشیان تحت حامیت ایران برگزار شد. بحثی در مورد تدوین پالن هایی برای 

همکاری جهت خنثی کردن و خامته دادن به این شورش، احیای حکومت مرشوع 

و از رسگیری کمک هایی که قبل از جنگ به اردوی یمن ارائه می شد، صورت 

گرفت. این همکاری با توجه به جلسات مکرر ما با دوستان امریکایی مان در 

حال مثر دادن است.

رهربی اداره استخبارات و کشف در حال سازماندهی مجدد و هامهنگی 

بخشهای باقیامنده ساختار سازمان جهت تأمین رضوریات مراحل فعلی و آینده 

است. هدف دیگر این سازماندهی مجدد مقابله با رنج های کشور ناشی از جنگ 

مخربی است که ایران از طریق رس تیران خود در این منطقه، یعنی جنبش 

حوثی ها پدید آورده است.  

مقاماتدفاعیدرکنفرانسمدیراناستخباراتنظامیخاورمیانهقومندانیمرکزیایاالتمتحدهدرسال2019 اشتراکمیکنند.  قومندانی مرکزی ایاالت متحده
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حوثی ها-ایران

پیوند 
بی ثبات سازی یمن با اسرتاتژی 

تهران برای صدور افراط گرایی مطابقت دارد
معمر االریانی، وزیر اطالعات یمن

هر روز که می گذرد، رژیم ایران نقش و تأثیرات ویرانگر و 
فاجعه بار خود را باالی امنیت منطقه و جهان بیش از قبل آشکار 

می کند. این نقش باعث شده رژیم مذکور در بین نهادهای 

تروریستی قرار بگیرد که نه تنها به مردم خود بلکه به متام امنیت 

جهان صدمه برساند.

تهران تا وقتی که اثر انگشتش به وضوح در حمالت تروریستی 

به تانکر های تیل در خلیج عرب، خلیج عامن، ایستیشن های پمپاژ 

تیل عربستان و ساقط کردن یک بی رسنشین ایاالت متحده در فضای 

بین املللی آشکار نشده بود، هیچ گاه تا چنین تصویر هراسناکی از 

خود را نشان نداده بود.

جواب ها و عکس العمل های جهانی به این تشدید تنش ذریعه 

ایران که به منافع اسرتاتژیک جهان صدمه رسانده است، حاکی از 

آگاه شدن، ولو دیرهنگام، جامعه بین املللی از خطرات مواجهه با 

رژیم ایران به حیث یک کشور عادی است. با این حال، این آگاهی 

تا به حال با اقدامات واقعی همراه نشده است تا رژیم ایران را 

وادار به متوقف کردن صدور هرج و مرج به منطقه و جهان مناید.

در کشور من، یمن، اثرات فاجعه آمیز مداخله رژیم ایران در 

امور یمنی ها بسیار زود آشکار شد. اما با گذشت زمان، بعد از اینکه 

تهران بازوی نظامی خود را ایجاد کرد، وحشیانه تر شد و تهران 

هیچ گاه از رجز خواندن در مورد توانایی مالها برای استفاده از 

آن به حیث سالح در هر زمان و در چارچوکات جنگ های نیابتی 

که هر منطقه ای که در آنجا حضور داشته را دچار مشکل منوده، 

منرصف نشده است. 

مقامات ایرانی بعد از کودتای حوثی ها در سپتمرب 2014 که 

ارکان دولت یمن را تضعیف کرد، علناً اظهار داشتند که صنعا 

چهارمین پایتختی است که به دست آنها افتاده است. سیلی از 

اظهارات و مواضع - با رضایت ضمنی حوثی ها - مجدداً باالی 

وابستگی حوثی ها به رژیم تهران تأکید کرده اند، رژیمی که کوشش 

در ویران کردن سیستامتیک ارزش های جامعه یمن داشته است.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران گفت: “اکنون دامنه 

گسرتش اسرتاتژیک انقالب ایران از یمن تا افریقا است”. 

معنای این سخن به زبان سیاست این است که حوثی ها به 

سالحی در دست مالهای تهران تبدیل شده اند. این سالح می تواند 

در هر زمان که بخواهد سپاه پاسداران ایران تصمیم بگیرد، 

منافع و منابع تجارتی و نفتی جهان را در دریای رسخ و باب 

املندب هدف بگیرد. 
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چند روز قبل از اظهارات مقامات ایرانی، علی فدوی، معاون 

قومندان سپاه پاسداران، علناً به حامیت از دفاع تروریستی خود از 

حوثی ها اذعان کرد.

او گفت: “ایران هر طور که بتواند از حوثی ها در یمن حامیت 

می کند”. “آنچه مانع از اعزام قوای ایرانی به یمن، مثل سوریه 

می شود، محارصه صورت گرفته ذریعه قوای ائتالف است.”

شکی نیست که همه این موضوعات تأیید می کند که بر بنیاد 

منطق سیاسی، جامعه جهانی باید - در صورتی که تصمیم به مقابله 

با ایران و تأثیر منفی آن دارد - حوثی ها را در صدر اهداف قانونی 

خود قرار دهد. هیچ رضورتی ندارد این مقابله به دست قوای 

بین املللی صورت بگیرد، بلکه می تواند ذریعه یمنی ها اتفاق بیفتد. 

ما - با کمک ائتالف عربی برای حامیت از مرشوعیت در یمن - قادر 

به قطع دست ایران در یمن هستیم. این کار جزو منافع اسرتاتژیک 

و امنیتی یمن است، حتی بیشرت از آنکه جزو منافع متام جهان باشد.

یمنی ها هر روزی بهای سنگینی می پردازند چراکه حوثی ها 

همچنان به گسرتش رشارت های خود می پردازند، ارزش ها و ساختار 

اجتامعی یمن را از بین می برند، تروریزم و افراط گرایی را گسرتش 

کارکنان یونیپاث

سازمانمللمتحدمراقبتهایصحیرابرای
یمنیهایمتضررازجنگفراهممیکند

کمک به بیجاشدگان

منبع: سازمان ملل

درگیریدریمنباعثشددرسال2019بیشازیکملیونیمنی
خواستاردریافتتداویطبیازسازمانبینالمللیمهاجرتسازمان

ملل)IOM(باشند.
ازجملهخدماتصحیارائهشدهذریعهسازمانمللمیتوانبه

اینموارداشارهکرد:19,000نفرمشاورهروانشناسیدریافتکردند،
113,000نفرتحتتداویحفظالصحهباروریقرارگرفتندوبیشاز

71,000نفردرفعالیتهایآگاهیازموضوعاتصحیاشتراکنمودند.
بهدلیلقیامحوثیها،بحرانبشردوستانهیمنبهحیثبدترین

وضعیتدرجهانتلقیمیشود.هشتادفیصدنفوس-حدود
24ملیوننفر-بهنوعیکمکضرورتدارند.سازمانمللگفته
استکهبخشعمومییمنبهنقطهشکسترسیدهاستو
نیمیازشفاخانهها،کلینیکهاومراکزصحیاینکشورناچاربه

رخصتشدنهستند.
بسیاریازشهروندانمجبورهستندمسافتهایطوالنیرا

برایدریافتخدماتاساسیدرمراکزصحیپرازدحامسپریکنند.
بطورمثال،مادرانحاملهازشفاخانههایمحلیکهدیگرقادرنیستند

نوزادانرابهدنیابیاورند،خالیبرگرداندهشدهاند.
یکزنیمنیکهدروالیتلحجزندگیمیکند-جاییکهحمالت

حوثیهاارائهخدماترامختلکردهاست-شکایتکردکهزنانحامله
مجبورهستندصدهاکیلومتررابهجانبعدنسپریکنند.بعدازآنبود
کهIOMبهایجادکلینیکصحیمحلیدرنزدیکیشهراینزنکمککرد.
لحجدراینعرصهتنهانیست.IOMاز86مرکزدرسرتاسرکشور

پشتیبانیمیکندتاازطریقبیشاز120,000مشاورهدرماه،
دسترسیرایگانبهمراقبتهایصحیرادراختیاریمنیهاقراردهد.
ازآنجاکهبعضیازمهاجرینوبیجاشدگاننمیتوانندبهمراکز

معالجویمعمولدسترسیپیداکنند،IOMنهتیمصحیسیارایجاد
کرد.چهارموردازآنهامراقبتهایاضطراریرابهمهاجرینجدیدالوارد

درامتدادسواحلیمنارائهمیدهند.
سازمانمللهمچناندواهایحیاتی،انتیبیوتیکودیگرلوازمرا
درگدامهایسرتاسریمنجمعآوریکردهاستتاکمبودهابهصحت

یمنیهاصدمهنرساند.
سازمانمللبعدازنزدیکبهپنجسالدرگیری،درکوششاست
برایبرقراریصلحدریمننقشکلیدیداشتهاست.اماتازمانیکه

خصومتهامتوقفنشود،بهایفاینقشکلیدیخوددرخدمتکردن
بهیمنیهایتحتفشارادامهخواهدداد.

داکترندالعوده،هماهنگکنندهپروگرامصحیIOMدریمنگفت
کمکسازماناوبهجوامعجنگزده"برایتداومخدماتصحیدر
دسترسوتقویتتمامنظامصحیدریمنبسیارحیاتیاست."
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داده و فهرستی طوالنی از اقدامات شنیعی را انجام می دهند 

که حتی از بربریت نیز فراتر می رود. حوثی ها با حامیت ایران، 

همزمان گذشته، حال و آینده را نابود می کنند آن هم با رسعتی 

که از رسعت موشک های ساخت ایران که کشورهای همسایه را 

هدف قرار می دهند نیز بیشرت است.

حوثی ها از زمان کودتای خود علیه دولت یمن، مرتکب نقض 

گسرتده حقوق برش در متام مناطق تحت کنرتول خود شده اند. 

آنها پالیسی های سیستامتیکی را برای گرسنگی دادن و فقیر 

کردن یمنی ها تعقیب کرده اند، و همچنان کمک هایی که ذریعه 

سازمان های بین املللی ارائه شده را غارت کرده اند. این موضوع 

بعد از آن مشخص شد که پروگرام جهانی غذا در یمن در اعرتاض 

به آنچه که آن را رسقت سازمان یافته کمک های برشدوستانه 

ذریعه حوثی ها می دانست، فعالیتهای خود را متوقف منود.

حوثی ها متام معیارهای بین املللی حقوق برش را نقض 

کرده اند و چالشی آشکار برای ارزش های انسانی جهان پدید 

آورده اند که جامعه بین املللی ده ها سال کوشش  کرده آنها را به 

نوعی قرارداد اجتامعی برای برشیت تبدیل کند.

فهرست سیاه تخلفات و سوءاستفاده های حوثی ها با 

استخدام اطفال و تبدیل کردن آنها به مبب های انسانی آغاز 

می شود، چرا که در نتیجه شستشوی مغزی از دنیای طفولیت 

خارج شده و به مبارزینی ایدئولوژیک تبدیل می گردند.

این شیوه های وحشیانه تنها به ماین گذاری های غیرقابل 

تشخیص ختم منی شود، که تجلی نفرت عمیق از جامعه است. 

انسان ها و حتی حیوانات نیز از دست این ماین ها که روزانه 

ده ها یمنی را می کشند، در امان نیستند.

مایه رشمساری جامعه بین املللی است که در مقابل اقدامات 

ناقض حقوق برش حوثی های تحت حامیت ایران علیه مردم یمن 

بی تفاوت باشد. جهان باید در مقابل آنچه در کشوری اتفاق 

می افتد که جزو بنیانگذاران سازمان ملل است، کشوری که ذریعه 

شبه نظامیان ایدئولوژیکی که به عرص حارض تعلق نداشته یا به 

ارزشهای برشیت پایبند نیستند، موضعی برشدوستانه اتخاذ کند.

متأسفانه، این گروپ ها همچنان مورد حامیت بعضی از 

امدادگران فعالیت های برشدوستانه قرار دارند که متوجه نیستند 

F  .که به دام چی قسم قاتالنی افتاده اند

در جون 2019، 
یمنی ها کمک های 

بشردوستانه 
سازمان ملل را در 
بندر حدیده تخلیه 
می کنند. حوثی ها 

از رسیدن کمک 
به مردم نیازمند 

جلوگیری کرده اند.
تصاویر گتی
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دگر جرنال شاهزاده فهد بن 

ترکی بن عبدالعزیز آل سعود 

از عربستان سعودی یک قومندان نظامی باهوش است که نامش بعد 

از رشوع عملیات توفان قاطع در مارچ 2015 برای حامیت از دولت 

مرشوع یمن بر رس زبان ها افتاد. او ضمن نقش خود به حیث معاون 

قومندان قوای زمینی سعودی که بسیار زود به صاحب منصب قومندان 

تبدیل شد، قومندانی قوای مشرتک ائتالف برای بازکَنَدکدن مرشوعیت در 

یمن را نیز به عهده گرفت.

مهارت های رهربی او نیز کم اهمیت نبود. وقتی پدرش، شاهزاده 

ترکی دوم درگذشت، دگر جرنال فهد در بین جنگ  بود و با یونیفرم 

نظامی خود بازگشت تا در مراسم تدفین پدرش اشرتاک کند. این اقدام 

وفادارانه او توجه رسانه های سعودی را به خود جلب کرد، دقیقاً مثل 

اظهاراتش بعد از تشییع جنازه مبنی بر اینکه برای حفاظت از دین و 

رسزمین خود، دوباره سالح به دست می گیرد.

این اشتیاق و فداکاری در شخصیت رهربی آشکار بود که با اراده ای 

خستگی ناپذیر دشمنان خود را رسدرگم کرد و آنقدر آنها را مرعوب منود 

که دشمن در چندین نوبت اعالن کرد که او کشته شده است. اگرچه 

او از کانون توجه کناره گیری می کند، اما رسانه ها اقدامات او را پوشش 

داده و شجاعت و قهرمانی اش را تحسین می کنند.

عالی جناب

عالی جناب دگر جنرال شاهزاده فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود

فرحان مسعود ز. النوماصی، قومندان قطعه عملیات روانی قوای مشرتک، پادشاهی عربستان سعودی

عالیجنابدگرجنرالشاهزادهفهدبنترکیبنعبدالعزیزآل
سعودکوششهایچندملیتیبرایثباتیمنرارهبریمیکند

یمن
مشروعیت

دفاع از
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انضباط حرفوی
دگر جرنال فهد فعالیت نظامی خود را به حیث قومندان ِدلگی آغاز کرد و 

به مقام معاون قومندانی تولی، قومندانی تولی، صاحب منصب عملیات، 

صاحب منصب تعلیم، قومندان جناح، قومندان قوا، قومندان کَنَدک، معاون 

قومندان و قومندان فرقه ارتقا درجه یافت.

او بعد از اینکه به حیث معاون قومندانی قوای زمینی منصوب شد، 

قومندانی عملیات خاص مشرتک )طوفان قاطع و بازکَنَدکدن امید( را به عهده 

گرفت، بعداً به مقام قومندانی قوای زمینی سعودی، قومندان قطعه پراشوت و 

قوای امنیتی خاص و در نهایت قومندان متام قوای مشرتک رسید.

او خدمت نظامی خود را در می 1983 آغاز کرد و موفق به اخذ دیپلوم 

در پوهنځی پیاده نظام اردوی امریکا در فورت بنینگ، جورجیا شد. او در 

حالی که حرفه نظامی خود را تعقیب می کرد، در پوهنتون بین املللی ایاالت 

متحده مدیریت تجارت بین املللی را فرا گرفت و در جون سال 1983 سند 

ماسرتی دریافت منود.

او از آن زمان به بعد در دوره های تخصصی نظامی در داخل و خارج 

از کشور اشرتاک کرده و موضوعاتی از قبیل تعلیم صاحب منصبان، عملیات 

هوابرد، تاکتیک های پیرشفته پیاده نظام، قوای خاص و اسرتاتژی نظامی را 

فرا گرفته است. 

وظیفه ظرفیت سازی قوای نخبه در اردوی سعودی به او محول گردید که 

باعث فارغ التحصیل شدن چندین قطعه کامندوی کوهستان از طریق تعلیامت 

مشرتک با قوای نخبه کوهستان فرانسوی شد. تعلیم کامندویی کوهستان در 

هوای نامساعد و رسزمین خشن در کوه های آلپ فرانسه و با هدف آماده سازی 

قوای سعودی برای جنگ  در مناطق کوهستانی جنوب عربستان انجام شد چرا 

که این مناطق بطور مکرر شاهد حمالت حوثی ها بود.

دگر جرنال فهد در کنار عساکر خود در خطوط مقدم در داخل عربستان و 

یمن جنگیده است. عملکرد برجسته او در عرصه قومندانی قوای عملیات خاص 

سعودی در یمن باعث شد مدالی را از رهربی سعودی دریافت کند. این تنها 

یکی از چندین مدالی بود که از طرف عربستان سعودی، ایاالت متحده، فرانسه، 

کویت و سازمان ملل به او اعطا شده است. آنها از خدمات او در عملیات هایی 

مثل آزادسازی کویت در سال 1991 و تثبیت وضعیت سومالی تقدیر کردند.

بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که انتصاب شاهزاده فهد بن 

ترکی به مناصب و مسئولیت های عالی، به حیث بخشی از پروگرام نوسازی 

به رهربی عالی جناب ولیعهد سعودی و وزیر دفاع، شاهزاده محمد بن سلامن 

انجام شد. شاهزاده محمد چشم انداز بلندپروازانه ای را برای توسعه بخش های 

حیاتی مختلف در عربستان سعودی، بخصوص شاخه های قوای مسلح سعودی 

تدوین کرده است.

حمایت از برادران
دگر جرنال فهد به حیث قومندان قوای مشرتک ائتالف برای بازگرداندن 

مرشوعیت در یمن، مشتاق حامیت از برادران خود از جمله 

قومندانان اردوی یمن بود.

او به آنها گفت: “ما در میدان های افتخار و غرور در کنار شام هستیم. 

قوای ائتالف ما برای احیای عدالت و تحقق اهداف، روح و خون خود را ایثار 

کرده و در اختیار شام گذاشتند. ما به جستجوی این بودیم که اجازه ندهیم 

گروپ های تروریستی فرصت نفوذ در جامعه یمن را پیدا کنند”.

دگر جرنال فهد از هر فرصتی برای تأکید بر حامیت از دولت مرشوع یمن 

استفاده می کند و اردو و قوای مقاومت مردمی را که در جبهه های مختلف 

یمن در حال جنگ با حوثی ها هستند، می ستاید. اما حامیت او رصف به 

قومندانان نظامی محدود منی شود.

دگر جرنال برای تشویق شیوخ قبیله و دیگر اشخاص رسشناس در یمن متحمل 

زحمت های زیادی می گردد. این موضوع در اشتیاق او برای مالقات با آنها، رفع 

رضوریات شان و تقویت نقش آنها به حیث رهربان فعال در جامعه مشهود است. 

آنها ستون هایی هستند که امنیت و ثبات یمن باالی آنها استوار خواهد بود.

دشمن بطور معمول غیرنظامیان را هدف قرار داده و از آنها به حیث سپر 

انسانی استفاده می کند، اما دگر جرنال فهد همواره از قوانین درگیری پیروی 

می کند و دستورات سختگیرانه ای برای عساکر خود صادر می کند تا از درگیری 

با تروریست هایی که در میان غیرنظامیان پنهان شده اند، خودداری کنند تا 

از وقوع خسارت جانبی جلوگیری شود. ضمن این، او شخصاً بر کوشش  ها در 

قسمت کمک های برشدوستانه، کمک به قربانیان و بیجاشدگان جهت دریافت 

مواد غذایی و دوا نظارت می کند.

در جریان کنفرانسی که در مورد هامهنگی عملیات برشدوستانه و نظامی 

به حیث بخشی از ایجاد ثبات در یمن برگزار شده بود، دگر جرنال فهد نقش 

عربستان سعودی را به حیث محافظ یمن در مقابل توسعه طلبی ایران و 

حوثی ها برشمرد. این هامن نقشی است که او مثال بارز آن است.

دگر جرنال فهد گفت: “هر اقدامی که صورت می گیرد با هدف باال بردن 

سطح زندگی برادران ما در یمن برای رسیدن به شکوفایی و ثبات انجام 

می شود، و ما می دانیم که اگر پادشاهی سعودی و متحدین آن برای محافظت 

از مردم یمن مداخله نکنند، آنها چی رنج هایی را که متحمل منی شوند.” 

“اقدامات برشدوستانه برای رسیدن به امنیت و ثبات در یمن اولویت 

باالتری نسبت به اقدامات نظامی دارد، اگرچه اقدامات نظامی نیز در وهله 

F  .”نخست با هدف محافظت از غیرنظامیان انجام می گردد

قوایائتالفمابرایاحیایعدالتوتحقق

اهداف،روحوخونخودراایثارکردهودر

اختیارشماگذاشتند.مابهجستجویاین

بودیمکهاجازهندهیمگروپهایتروریستی

فرصتنفوذدرجامعهیمنراپیداکنند”.

~دگرجنرالشاهزادهفهدبنترکیبنعبدالعزیزآلسعود
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اهمیت 

جوانان
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ایستاک

بخش جوان به راستی یکی از مهم ترین گروپ ها در کمک به ساخت و 
رشد جامعه است. وجود این یک گروپ حیاتی و رضوری است، بخصوص با 

توجه به اینکه جوانان در این مرحله خاص از زندگی خود دارای خصوصیات 

زیادی - از جمله قدرت، نشاط، انرژی و پشتکار - هستند.

جوانان نقشی عظیم و اساسی در ساخنت جامعه دارند. نقش آنها رصف 

به یک بخش خاص محدود منی شود؛ بلکه متام بخش های اجتامعی، سیاسی و 

اقتصادی و همچنان بخش های مختلف رشد را شامل می شود. 

جوانان بلندپروازترین قرش در جامعه هستند و هیچ محدودیتی در 

روند تغییر و پیرشفت برایشان وجود ندارد. آنها بنیاد و اساس تغییر بوده و 

همچنان قوایی هستند که می توانند تغییر را ایجاد کنند، بنابراین انرژی های 

آنها باید فعاالنه مهار و هدایت شود.

در حقیقت، آنها باید در همه نهادها و 

گروپ های اجتامعی که در پی تغییر هستند 

در اولویت قرار داشته باشند، چون عالقمند 

به پذیرش، جذب و تعامل با امور جدید و در 

واقع، سهیم شدن در چنین اموری هستند. 

ضمن این، جوانان به بهرتین وجه و بدون 

مشکل قادر به تطابق دادن خود هستند و 

همین موضوع باعث می شود تا نقش آنها 

در ایجاد تغییر مورد نظر در جوامع شان 

حیاتی باشد. جوانان از کنجکاوی فکری و انرجی فوق العاده ای برخوردار 

هستند که عامل مهمی در پیرشفت و نشاط در مقابله با تحوالت سیاسی 

و اجتامعی است. 

بخصوص باید روحیه کارآفرینی و رقابت رشافتمندانه در قسمت 

خالقیت و نوآوری در بین جوانان تشویق شود تا رهربانی پدید بیایند که 

بتوانند منبع اصلی و رضوری برای درک الزامات مراحل مختلف توسعه و 

پیرشفت در کشورهایشان باشد. 

اگر بخواهیم در مورد نقش جوانان در سیاستگذاری دولت صحبت 

کنیم، متوجه می شویم که آنها تأثیر عمده ای باالی سیاست های عمومی 

دولت در قسمت توسعه، ساخت و ساز و حکمرانی دارند.

دولتها احصائیههایی را در مورد جوانان تهیه میکنند تا پالنهای مناسب را 

تدوین منوده و نه تنها آنها را در خدمات عمومی و اشتغال شامل کنند، بلکه 

از تواناییها و دستاوردهای علمی آنها در داخل دولت و مؤسسات خصوصی 

استفاده کنند که در پی اتخاذ پروگرامها و پروسههای کاری مدرنی بوده که 

به تحصیالت اکادمیک رضور داشته و بازار چنین الزامی را تحمیل میکند. 

دولت و مؤسسات تولیدی خصوصی در کوشش  اند تا با جذب جوانان، 

خون تازه ای به مؤسسات خود تزریق کنند و بتوانند بهره وری را حفظ 

یا تقویت منایند. بنابراین، وجود شامر عظیمی از جوانان در کشورهای 

خاورمیانه باید یک فرصت تلقی شود نی یک مشکل؛ فرصتی برای توسعه، 

بهره وری و خالقیت، و نی مشکل بیکاری چنانکه ممکن است بسیاری از 

دولت ها چنین باوری داشته باشند.

جوانان نیز باید کامالً از حقوق و وظایف خود آگاه باشند تا بدانند 

که به چی کسانی مدیون بوده و چی دینی به دیگران دارند و چی قسم 

می توانند بطور رسمی و قانونی به خود و میهن شان خدمت کنند. 

به لطف بسیاری از عوامل دوران اخیر، ممکن است جوانان امروز 

خوشبخت تر از جوانان دیروز باشند. این عوامل عبارتند از ابزارهای در حال 

تحول تولید و پیرشفت تکنالوجی و علمی که می تواند در مسیر ایجاد تغییر 

واقعی به آنها کمک کند. از منظر سیاسی، جوانان به لطف انقالب معلوماتی 

و عرص دیجیتل می توانند نظرات خود را به روش های مختلف بیان کنند. با 

این حال، باید نسبت به پذیرش هر چیزی که گفته یا منترش می شود، احتیاط 

کنند. دانش نیز همچون همیشه، شمشیری دو لبه است.

انتخابات به راستی عامل سیاسی مهمی است که بنیاد و اساس هر 

نظام دموکراتیک را تشکیل می دهد. باید از جوانان حامیت شود و بدین 

منظور تشویق گردند تا از حقوق دموکراتیک خود به بهرتین شکل برای 

ایفای نقشی مثبت و تأثیرگذار در تعیین آینده کشور و هدایت کردن اتخاذ 

سیاست های مؤثر آن استفاده کنند. 

آینده کشورهایی روشن خواهد بود که موفق به مهار انرژیهای جوانان 

خود شوند، آنها را در مسیری صحیح هدایت کرده و به طرف نوآوری در 

عرصه های مختلف تشویق کنند، و انرژی های آنها را برای اجرای پروگرام های 

عملی و علمی جهت رشد و شکوفایی به کار گیرند نی اینکه در تنور 

 F  .جنگ های داخلی یا منطقوی قابل اجتناب ضایع کنند

یمنبهاستفادهازانرژیوابتکار
گروپهایجوانخودضرورتدارد

تورن جرنال محمد زید ابراهیم، اتشه نظامی یمن در ایاالت متحده

جوانان بلندپروازترین قشر در جامعه هستند و هیچ 
محدودیتی در روند تغییر و پیشرفت برایشان وجود ندارد. 

آنها بنیاد و اساس تغییر بوده و همچنان قوایی هستند 
که می توانند تغییر را ایجاد کنند، بنابراین انرژی های آنها 

باید فعاالنه مهار و هدایت شود.
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شرححالرهبریارشد

دفاع از
سواحل یمن

دریای سرخ، سر به زانوی 
سواحل شهر بندری المکال 

می گذارد.  ایستاک
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مصاحبه با امیرالبحر عبدهللا سامل علی عبدهللا النخعی

“این رسزمین من است، که هیچ گاه در مقابل هیچ

زورگویی زانو منی زند؛ 

این رسزمین تنها پذیرای 

غرور ملی و رشافت اجدادش است؛

عزم و اراده و تاریخ کالن رسزمین من

الهام بخش روحیه پایداری آن است.”

وهب نعامن، شاعر معروف یمن در مورد کشورش نوشت:

امیرالبحر عبدهللا سامل علی عبدهللا النخعی، مشاور وزیر 

دفاع یمن و قومندان قوای بحری، مثال بارزی از روحیه 

تسلیم ناپذیر این سخنان الهام بخش است. امیر البحر، 

با وجود اینکه قومندانی حرفوی و درجه یک است به 

فروتنی شهرت دارد، خصوصیتی که باعث شده عساکر و 

همکارانش احرتام زیادی به او بگذارند.  

امیرالبحر النخعی اعالن کرد که به فداکاری ها و قهرمانی 

قوای یمن در جبهه های مختلف در دفاع از میهن خود در جنگ  

تحمیلی ذریعه حوثی های تحت حامیت ایران افتخار و قدردانی می کند. اگر 

قرار باشد کشور به این مشکالت چالش برانگیز غلبه کند، به رهربانی متعهد به 

کوشش  فراوان برای تأمین امنیت و ثبات رضورت دارد.

یونیپاث: آیا می توانید در مورد زندگی حرفوی خود صحبت کنید؟

امیرالبحر عبدالله: من در نومرب 2018، با حکم ریاست جمهوری به حیث لوی 
درستیز قوای مسلح منصوب شدم و به رتبه امیرالبحر ارتقا یافتم. قبل از آن، 

مقام های زیادی داشتم. من ضمن قومندانی قوای دفاعی بحری و ساحلی کشور، 

قایق های موشکی و قایق های توپخانه ای را نیز قومندانی می کردم. تعلیم دادن 

قوای نظامی نیز بخش عمده ای از مسلک من بوده است. من به حیث مدیر 

گروپ تعلیم بحری، رئیس بخش هدایت کشتی ها 

و تعلیم رهربی قوای بحری و مدیر پوهنځی قوای 

بحری جهت قوای دفاعی بحری و ساحلی خدمت 

کرده ام. من همچنان تعلیم نظامی خود را در 

خارج از کشور از طریق کنفرانس ها و سمینارها 

در مکان هایی از قبیل ایاالت متحده، بحرین، قطر و 

امارات متحده عربی ادامه داده ام.

اگر چند دهه به عقب برگردیم، باید بگویم سند لیسانس 

ناوبری قوای بحری خود را در باکو، جمهوری آذربایجان که قبالً 

جزو اتحاد جامهیر شوروی بود، دریافت کردم. من در سال 1999 سند ماسرتی 

مطالعات نظامی، رهربی و بنیاد را از اکادمی عالی نظامی در دمشق سوریه 

دریافت منودم. بعد از سال 2011 الی 2012 بورس تحصیلی را از کالج عالی جنگ 

در صنعا دریافت کردم.

یونیپاث: شیوه همکاری کشورهای دیگر از نظر تعلیم و آمادگی 
نظامی چی قسم است؟

امیرالبحر عبدالله: همکاری مشرتک برای ثبات، امنیت و حفاظت منطقه بسیار 
مهم است. ما از طریق همکاری با یکدیگر، می توانیم با چالش هایی که امنیت 
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یکی از اعضای گارد ساحلی یمن در بندر صلیف در دریای سرخ گشت می زند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ما امیدوار هستیم که بتوانیم یک قوای بحری 

حرفوی و ملی وفادار به خداوند و کشور ایجاد 

کنیم که بتواند از 2 هزار کیلومرت خط ساحلی 

کشور محافظت کرده و مانع از صید بیش از 

حد ماهی در آب های ما شود. 
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منطقوی را تهدید کرده و ثبات و امنیت کشورها و ملت ما را تضعیف می کنند، 

مقابله کنیم. ما باید روابط خود را با دیگر کشورها تقویت کنیم و نسبت به 

حفظ منافع یمن اطمینان حاصل مناییم. این موضوع با توجه به تهدید مداوم 

تروریزم در یمن، خلیج عرب و متام جهان اهمیت زیادی دارد.

از جمله موارد همکاری یمن با کشورهای دوست و متحدانش، دریافت 

تعلیامت تخصصی ذریعه عساکر یمنی و اشرتاک کردن آنها در کالج ها و 

پوهنځی های خارج از کشور است. این رشکای ایاالت متحده، بشمول پاکستان، 

انگلستان، فرانسه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کریای 

جنوبی می شوند. همچنان با قوای بحری ایاالت متحده، انگلستان و فرانسه در 

قسمت تعلیم، بازسازی و ایجاد قابلیت ها همکاری صورت می گیرد. 

ستاد کل یمن در حال کار باالی بازسازی قوای بحری هستند و با بدون وقفه 

به پیش می روند. این موضوع تأثیر قابل توجهی باالی عملکرد نظامی اردوی و 

قوای بحری خواهد داشت.

در مورد تغییر ساختار ستاد کل، یک پالن  توسعه در دست داریم که با 

هامهنگی رهربی سیاسی و نظامی تدوین شده است. در مرحله بعد، ستاد 

کل قوای تعلیمی یمن را در متام عرصه های نظامی توزیع نخواهند کرد، 

بلکه بر تخصص های موجود در قسمت بازسازی قوای مسلح ما بر بنیاد 

روش های مدرن مترکز خواهد منود. قومندانان و مربیان در توسعه و نوسازی 

نقش خواهند داشت.

در مورد وضعیت موجود بر روی زمین، می خواهم اشاره کنم که 

شاخص های متام جبهه ها از جمله جبهه حدیده مطابق با پالن  بازنگری شده 

رهربی ائتالف عربی برای حامیت از مرشوعیت در یمن، دولت یمن، اردوی 

ملی یمن و مقاومت مردمی است تا زمانی که شبه نظامیانی که کودتا را انجام 

داده اند از بین بروند.

متام بخش های نظامی و قوای ائتالف عربی با هامهنگی مداوم در 

همه جنبه های نظامی به حیث یک تیم فعالیت می کنند. ائتالف عربی متام 

قابلیت های اردوی ملی یمن، تجهیزات الزم و عساکر را در جبهه ها تأمین کرده 

است. به لطف این حامیت، در جبهه های اصلی که اردو در جنگ  برای شکست 

دادن حوثی ها مشارکت منوده، پیروزی حاصل می شود.

یونیپاث: بعد از اینکه زیربنا های قوای دفاعی ساحلی و بحری 
تقریبًا نابود شد، چی پالنی برای بازَکنَدکدن ظرفیت و آمادگی در 

نظر گرفته شده است؟

امیرالبحر عبدالله: حفظ، بازکَنَدکدن، بازسازی و توسعه مجدد ساختارهای 
قوای دفاعی بحری و ساحلی بخصوص بعد از تخریب کشتی های قوای بحری 

رضوری است. کشتی ها در ایستادگاه های مستقر در الحدیده، عدن و املکال 

ترمیم می شوند. تخریب رصف به تأسیسات بحری محدود منی شد. مؤسسه 

قوای بحری و پوهنځی قوای بحری - که هر دو جزو مؤسسات تعلیمی بودند - 

نیز تخریب شدند.

هدف ما بازکَنَدکدن آمادگی قوای دفاعی بحری و ساحلی است. ما پالنی 

جامع ارائه داده ایم که بشمول پروگرامی عاجل برای بازکَنَدکدن آمادگی قوای 

بحری و بازسازی زیربنا ها، تأسیسات و امکانات است. کشتی ها به چیزی بیش 

از ترمیامت رضورت دارند. آنها به تجهیزات مدرن بیشرتی هم رضورت دارند تا 

همگام با پیرشفت در بخش بحری حرکت کنند. 

می دانیم که این پالن  بلندپروازانه به زمان، منابع و کار زیادی رضورت دارد. 

ما امیدوار هستیم که بتوانیم یک قوای بحری حرفوی و ملی وفادار به خداوند و 

کشور ایجاد کنیم که بتواند از 2 هزار کیلومرت خط ساحلی کشور محافظت کرده 

و مانع از صید بیش از حد ماهی در آب های ما شود. این کارها آسان نیست. 

قوای ما از رهربی دفاع بحری و ساحلی، قطعات بحری شناور، قطعات دفاع 

ساحلی و سپاه بحری تشکیل شده اند. قوای هوایی اداره پایگاه های نظامی قوای 

بحری مثل پایگاه بحری در نزدیکی املکال، پایگاه های بحری تواهی و الحدیده 

در والیت عدن، پایگاه برئ علی در والیت شبوه و پایگاهی در جزیره سقطری 

را اداره می کند.

یونیپاث: یمن در مبارزه با دزدی بحری با کدام چالش ها مواجه است؟

امیرالبحر عبدالله: موقعیت اسرتاتژیک یمن در باب املندب و دریای عرب 
چالش های منحرص به فردی را پدید آورده است. اگر اوضاع سیاسی، نظامی و 

امنیتی داخلی کشور - و همچنان حضور سازمان های تروریستی در داخل و در 

سومالی و شاخ افریقا - را نیز به این وضعیت اضافه کنید مشخص می شود که 

اردو تا کدام اندازه مرصوف است. در یک دهه گذشته، سواحل اقیانوس هند، 

خلیج عدن و باب املندب با خطر دزدان بحری مواجه بوده اند که ناوبری و 

ترانسپورت بین املللی و امنیت بحری منطقه را تهدید می کنند.

مهار دزدی بحری در خلیج عدن و باب املندب کاری است که از دید قوای 

بحری یمن رضورت زیادی دارد. افزایش تعداد گزمه های امنیتی در آب های 

رسزمینی کشور تنها یک جواب به این مشکل است. یمن همچنان با ایجاد یک 

مرکز منطقوی در صنعا برای مقابله با دزدی بحری موافقت کرده است که حاصل 

مشارکت وزارت ترانسپورت یمن و سازمان بین املللی دریانوردی است. این مرکز 

با هامهنگی بین کشورهایی که در حاشیه خلیج عدن و دریای رسخ قرار دارند، 

معلوماتی را برای مبارزه با دزدی بحری با قوای بحری بین املللی به اشرتاک می گذارد. 

مسلامً اگر بتوانیم قایق های از دست رفته در زمان جنگ را ارتقا داده 

و ترمیم کنیم، قوای بحری و ساحلی یمن می توانند اقدامات بیشرتی برای 

شکست دادن دزدی بحری انجام دهند. ضمن این، ما از رشکای خود خواسته ایم 

در قسمت ایجاد قطعات تخصصی - مشابه تفنگداران بحری ایاالت متحده - 

برای دفاع از بنادری مثل عدن، الحدیده و املکال و اطراف جزیره سقطری به 

ما کمک منایند. در نهایت یمن برای نظارت بر سواحلی که دسرتسی به آنها 

مشکل بوده و برای قاچاقچیان و دزدان بحری محبوب است، باید حداکرث 

استفاده را از تکنالوجی مناید. این به معنای استفاده از استیشن های شناسایی 

مجهز به رادار است.
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قطر با تشکیل یک اسکادران جت جنگی 
العادیات، اثربخشی قوای هوایی خود را تقویت 

کرده است. مبنای تشکیل العادیات خرید 

جت های جنگی فرانسوی رافائل ذریعه قطر است 

که اولین مورد از آنها در فربوی 2019 به این 

کشور تسلیم داده شد.

خدمه قطری با اولین گروپ از طیاره های رافائل 

که تعداد آنها به 36 عدد خواهد رسید از فرانسه 

بازگشتند و جناب امیر شیخ متیم بن حمد آل ثانی 

در پایگاه هوایی دخان از آنها استقبال منود

این جت برای رهگیری، شناسایی هوایی، حامیت 

زمینی، حمالت به عمق خاک دشمن، حمله به کشتی 

و مأموریت های بازدارندگی هستوی طراحی شده 

است و پیلوت ها در یک منایش هوایی با حضور 

شیخ متیم توانایی های رافائل را به منایش گذاشتند.

خریداری جت های رافائل تنها یکی از 

مؤلفه های کوشش  قطر برای تقویت ظرفیت قوای 

مسلح این کشور است. 

125 پراشوت باز از قوای خاص ترکیبی این 

کشور بعد از سپری منودن یک دوره پنج هفته ای 

شامل 26 جلسه صنفی و 105 مترین ساحوی، 

فارغ التحصیل شدند. این پراشتوت بازان در قسمت 

اصول ابتدایی پرش در آسامن، پرش از خط ثابت، 

امنیت تجهیزات، ورود به میدان جنگ  مدرن، 

تخنیک های خروج از طیاره  و مراحل فرود بر روی 

زمین تعلیم دیدند.

در مجموع 473 پرش ذریعه متام اعضای 

کادر انجام شد: پنج پرش در نور روز برای 

صاحب منصبان باالرتبه و چهار پرش در نور روز برای 

صاحب منصبان پایین رتبه.

پراشوت بازان ضمن کسب آمادگی تخنیکی، 

دوره های روان شناسی را با هدف حفظ اعتامد به 

نفس و آرامش در رشایط سخت گذراندند تا بتوانند 

با حداقل تلفات مأموریت ها را انجام دهند. 

منبع: رایا )قطر( 

ماورایمنطقه

قوای هوایی بر روی قطر 
کارکنان یونیپاث

 جت های رافائل خریداری شده ذریعه قطر
در فرانسه منتظر تسلیم دادن هستند.  

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی



27

امنیت غذایی - یعنی اطمینان از تولید، تهیه و فرآوری 

مناسب مواد غذایی - به کانون اسرتاتژی ملی جدید در 

امارات تبدیل شده است.

در سپتمرب 2019 دولت امارات متحده عربی 

اسرتاتژی ملی امنیت غذایی را با هدف تأمین کارآمد و امن غذا برای نفوس 9.5 ملیون نفری 

این کشور راه اندازی کرد.

این اسرتاتژی یک سیستم ملی را برای پایداری مواد غذایی پیشنهاد می کند که در آن 

18 جنس اساسی در یک سبد غذایی ملی تعریف گردیده است. این سیستم از جمله باعث 

تسهیل تجارت جهانی مواد غذایی شده، منابع واردات مواد غذایی را متنوع منوده و منابع 

جایگزین را برای مواد غذایی اصلی از قبیل گندم، برنج و گوشت شناسایی می کند.

دولت امارات متحده عربی می خواهد این کشور الی سال 2021 در بین 10 کشور 

برتر جهان در عرصه امنیت غذایی باشد که بر بنیاد فهرست جهانی امنیت غذایی تعیین 

می گردد. همچنان می خواهد الی سال 2051 در این رده در جهان پیرشو باشد.

رسیدن به این هدف رضورمتند گام های مختلفی است. این کشور باید تولید محلی 

مواد غذایی با محوریت تکنالوجی، از جمله استفاده از آبزی پروری را توسعه داده و مرصف 

محصوالت تولید شده محلی را تشویق کند.

امارات متحده عربی همچنان کوشش  خواهد کرد تا ضایعات مواد غذایی را در متام 

زنجیره تأمین کاهش دهد، تغذیه شهروندان را بهبود ببخشد، بانک های مواد غذایی را در 

رستارس کشور ایجاد کرده و باعث کاهش امراض ناشی از غذا گردد.

امارات متحده عربی به حیث یک کشور بیابانی با زمین های زراعتی محدود، از مدت ها 

قبل تولیدکننده محصوالتی از قبیل خرما بوده است. و اخیراً میلیاردها دالر برای تولید میوه 

و ترکاری جات با استفاده دقیق از آبیاری و کشت هایدروپونیک مرصف منوده است.  

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

امارات متحده عربی بر 
امنیت غذایی تمرکز می کند

جشنواره ساالنه خرمای لیوا 
امارات متحده عربی محصول 
خود را به نمایش می گذارد.   

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منبع: روزنامه البیان 

قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور موقت قزاقستان، 
طرف چپ و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین در 

می 2019 در یک اجالس بین المللی در پایتخت کشورشان 
اشتراک می کنند.  رویرتز 

قزاقستان و قرقیزستان 
به همکاری های امنیتی 

متعهد شدند

Zakon.kz ،Zonakz.net ،Inform.kz :منابع

 روابطقرقیزستان-قزاقستانبعدازگذشت
2½سالازتنشیکوتاهبهبودیافتهاست.هردوکشور
عالقهبیشترخودرابرایتقویتروابطنظامی،امنیتی،

اقتصادی،تجارتیوفرهنگیابرازکردهاند.
درنشستاپریل2019بینوزیراندفاعقرقیزستانو
قزاقستاندرموردموضوعاتمربوطبهامنیتبینالمللی
ومنطقوی،عرصههایبالقوههمکارینظامیوتعلیمات
مشترکرزمیوتعلیمنظامیموردبررسیقرارگرفت.

درمی2019،قرقیزستانوقزاقستانروابط
دیپلوماتیکخودرانیزتقویتکردند.رئیسجمهوری
قرقیزستان،سورونبایجینبکوف،درمالقاتباوزیر
امورخارجهقزاقستان،بیبوتآتامکولوفدربیشکک،
قزاقستانرابهعنوانیکیازبرترینشرکایاینکشور

موردستایشقرارداد.
رئیسجمهوریقزاقستان،قاسمجومارتتوقایف

نیزنسبتبهتعهدکشورشبهروابطدوستانهو
نزدیکباهمسایهخود،بههمتایقرقیزستانیاش

اطمینانخاطرداد.
اینکشورهااحتمااًلجهتتقویترشداقتصادی
قرقیزستان،همچناندرحالمذاکرهبرایصادرات
مازادتیلوپطرولقزاقستانبهقرقیزستانبدون

دریافتعوارضهستند.
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شفاخانه های نظامی صحرایی پاکستان، بعد از معالجه هزاران مریض 

در منطقه دارفور سودان لقب “مروارید UNAMID” را از طرف 

ذینفعان آن دریافت منوده اند.

UNAMID که مخفف مأموریت سازمان ملل متحد واتحادیه 

افریقا در دارفور می باشد، یک عملیات حافظ صلح است که 

در سال 2007 برای تسکین رنج منطقه شدیداً مترضر غرب 

سودان ایجاد گردید.

شفاخانه  های صحرایی 

پاکستان در دارفور نه تنها 

بیش از 15,000 مریض را 

تداوی کردند - از جمله 822 

عمل جراحی انجام دادند - بلکه 

همچنان کلینیک های رایگانی را افتتاح کردند که به 46,000 سودانی 

دیگر نیز خدمت رسانی منودند.

هالل، مجله اردوی پاکستان نوشت: “با توجه به چنین 

خدمات کالنی به برشیت، داکرتان پاکستانی در جامعه محلی لقب 

“شفابخش های پاکستانی” گرفته و محبوبیت فراوانی پیدا کرده اند”.

این شفاخانه  ها تنها بخشی از کمک های اردوی پاکستان به 

UNAMID بود. این کشور همچنان یک تولی از انجیرنان نظامی و 

کَنَدک های چرخشی قوای حافظ صلح را اعزام کرده است.

این انجیرنان قبل از اینکه در اپریل 2019 با برچیده شدن 

UNAMID به کشورشان بازگردند، اقدام به ساخت رسک، 

میدان هوایی و کمپ های مسکونی گسرتده برای 15,000 عسکر 

سازمان ملل و همچنان غیرنظامیان منودند.

در مورد کَنَدک های حافظ صلح دارفور باید گفت که آنها بیش از 

380 گذمه توسط موتر در ماه انجام داده و مسافت 47,700 کیلومرت 

را پوشش داده اند. این قوا با انجام تخلیه طبی برای ساکنان محلی، 

مکمل فعالیت شفاخانه  های صحرایی بودند.

 UNAMID بعد از گذشت 13 سال از تثبیت دارفور، قرار است

UNAMID ،در جون 2020 برچیده شود.  منابع: هالل

رسم گذشت صلحبانان 
پاکستانی در دارفور، سودان.

قوای مسلح پاکستان

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

قوایگرانبهااز
پاکستان

 خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه وقت بحرین در جنوری 2019
 با مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، طرف چپ در

منامه مالقات می کند.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 

حبرینی ها همکاری های 
مبارزه با تروریزم خود 

را تقویت می کند 

مقاماتبحرینیباتأکیدمجددباالیتعهدخودبرایمبارزهباتروریزم،درجون
2019درکنفرانسکارگروپاتحاداستراتژیکخاورمیانه)MESA(درواشنگتندی

سیاشتراککردند.
داکترناصرالبلوشی،مشاورسیاسیواقتصادیوزیرامورخارجهبحریندراین

نشستبهمشارکتوهمکاریبینکشورهایخاورمیانهپرداخت.
اوباالیتعهدبحرینبرایتقویتهمکاریدرمبارزهباتروریزموکاستناز
منابعمالیآنتأکیدکرد.تقویتامنیتسرحدات،تلفیقلیستهایمراقبت

تروریستیوافزایشتبادلمعلوماتاستخباراتیتنهاسهروشبرایتحققاین
موضوعاست.

اوازملتهایعربخواستتاازمراکزمختلفمبارزهباتروریزممستقردر
منطقهخلیجفارساستفادهکنند.اینمراکزعبارتنداز:مرکزمشورهومراقبت
شاهزادهمحمدبننایفومرکزجهانیمبارزهباایدئولوژیافراطگرایانههردودر

عربستانسعودیومرکزصوابمستقردرابوظبی.
عربستانسعودیازایجادMESAدرمی2017خبردادکههدفازآن
مشارکتامنیتیبینکشورهایشورایهمکاریخلیجاست:بحرین،عمان،
عربستانسعودی،کویت،قطرواماراتمتحدهعربی،ضمنمصرواردن.

MESAبرمحورامنیتمیچرخد،اماابعاداقتصادیوسیاسینیزبهآنافزوده
شدهاست.

سهمبحریندرهمکاریهایامنیتیمنطقویروبهرشداست.اینکشور
تمرینهایمشترکیراباهمسایگانعربخودآغازکردهاست،ازجملهتمرینات

بحریحمد3بامشارکتمصروبحرین.همچناندرنومبر2019بههمراه
قومندانیمرکزیقوایبحریایاالتمتحده،میزبانمانورچندملیتیبحری

akhbar-alkhaleej.comمنبع:بینالمللیبود.
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 حفظ 
عساکر اردوی ملی افغانستان در می اردوی ملی افغانستان 

2019 از اکادمی تعلیم نظامی کابل 
فارغ التحصیل می شوند.  آسوشیتد پرس

 دگروال احمدضیا کریمی، مناینده ارشد ملی افغانستان در قومندانی مرکزی ایاالت متحده

در چند سال گذشته، اردوی ملی افغانستان )ANA( به قوایی مؤثر و قابل اعتامد 

تبدیل شده است که می تواند جایگاه خود را در جامعه بین املللی به دست آورد.

اردوی ملی افغانستان به لطف سختکوشی و دلسوزی مشاورین و مربیان 

حرفوی و مستعدی که در راه توسعه اردوی افغانستان هیچ گاه وقت را ضایع 

نکرده اند، مهارت های رزمی خود را بهبود بخشیده است.

اردوی ملی افغانستان با اتخاذ یک دکرتین تهاجمی می تواند هرگونه 

عملیات رزمی را علیه دشمن پروگرام ریزی و اجرا کند. همکاری و هامهنگی 

با دیگر سازمان های امنیتی بسیار بهرت شده و توجه خاصی به عملیات مشرتک 

مبذول گردیده است.

دولت افغانستان از داشنت اردوی حرفوی و وفادار فایده می برد. این نقاط 

قوت را باید ناشی از کیفیت داوطلبان در صفوف آن دانست، یعنی عساکری که 

به حامیت از فامیل ها و هموطنان خود می پردازند.

می دانیم که هر اردویی برای انجام وظایف خود باید دارای تعلیم و انضباط 

خوبی داشته باشد. اما اردوها در عین حال باید بهرتین سالح ها و تجهیزات را در 

اختیار داشته و طرز استفاده از آنها را نیز بدانند. 

رشکای امریکایی افغانستان با توجه به اوضاع نظامی و سیاسی کشور و 

منطقه، به ساختاردهی و سازماندهی اردوی ملی افغانستان کمک کرده اند. 

اردوی ملی افغانستان از شاخه های رزمی حیاتی از قبیل استخبارات، انجیرنی 

رزمی، تدارکات و ارتباطات تشکیل شده است. تحرک و قدرت آتش آن ذریعه 

قوای هوایی افغانستان تقویت می شود چرا که دارای انواع طیاره های با بال ثابت 

و چرخان آماده رزم جهت حامیت از اردوی در مأموریت های آن است.

پوهنتون دفاع افغانستان بشمول اکادمی های مختلفی است - اکادمی نظامی 

ملی، اکادمی صاحب منصبان اردوی ملی افغانستان، پوهنځی قومندانی و ستاد، 

اکادمی صاحب منصبان درجه دار و اکادمی تعلیم نظامی کابل. آنها با تعلیم 

دادن به داوطلبان جوان به ملت خدمت می کنند. 

اردوی ملی افغانستان با هامهنگی دیگر قوای امنیتی، اثبات کرده است که 

می تواند عملیات مؤثر مبارزه با شورشیان را علیه دشمن مصمم و دارای قابلیت 

سازگاری انجام دهد. بیشرت این عملیات ها ذریعه قوای عملیات خاص کشور و 

جناح مأموریت خاص انجام می شوند.

 اردوی ملی افغانستان جهت اجرای طیف گسرتده ای از مأموریت ها علیه 

تهدیدات داخلی و خارجی، در حال انجام اصالحاتی در قسمت قوای انسانی، 

محدودیت های تکنالوجیکی و بودیجه است. بعد از بازگشت صلح و ثبات دایمی 

و ثبات دایمی به افغانستان، استفاده از قوای احتیاط راهی مقرون به رصفه برای 

حفظ یک قوای در حال خدمت فعال کوچکرت و با آمادگی باال خواهد بود.
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کارکنان یونیپاثکویت با تهدید سالح های کشتار جمعی مقابله می کند

قوای شبه نظامی کویتی در تمرینات 
ضدتروریستی اشتراک می کنند. 

خورد ضابط بیل بوکر/ گارد ملی اردوی ایاالت متحده

منابع: اردوی ایاالت متحده، االنبا، الرأی     

قوای امنیتی کویت و ایاالت متحده برای دفاع 

در مقابل حمالت فرضی کیمیاوی و رادیولوژیکی 

 تروریست ها، مترینات عکس العمل اضطراری را

انجام دادند.

مترین نظامی وطن 1 در می 2019 عنارصی 

از اردو، گارد ملی، قوای خاص، پولیس، اطفاییه و 

سازمان های دفاع مدنی کویت را گردهم آورد.

اعضای کارگروپ اسپارتان ایاالت متحده در این 

کار مشارکت داشتند؛ این کارگروپ متریناتی را با 

رشکای خاورمیانه متناسب با رضوریات  امنیتی هر 

کشور برگزار می کند.

هدف از مترین وطن 1 آماده ساخنت کویت برای 

مقابله با سالح های کشتار جمعی، اعم از حمالت 

کیمیاوی، بیالوجیکی، رادیولوژیکی، هستوی و مواد 

انفجاری با قدرت تخریب باال است.

این مترینات بر اهمیت هامهنگی بین 

 سازمان های نظامی و غیرنظامی در زمان مواجهه

با حمالت صورت گرفته با استفاده از این مواد 

بی ثبات تأکید کرد. این رویدادها با ترکیب حمالت 

نظامی برای غلبه بر تروریست ها و عملیات 

 شناسایی و پاکسازی غیرنظامیان صورت گرفت

 تا آلودگی ناشی از سالح های کشتار جمعی را

مهار مناید. 

این مترین با هدایت معاون وزیر امور داخلی، 

دگر جرنال عصام النهام صورت گرفت. دگر جرنال 

عصام گفت رئیس او - شیخ خالد الجراج الصباح 

معاون صدراعظم و وزیر داخله - متعهد به برای 

ایجاد پروسیجر های یکپارچه غیرنظامی و نظامی 

برای مقابله با بحران است.

کارگروپ اسپارتان از پنج لوای اردوی ایاالت 

متحده و گارد ملی اردوی ایاالت متحده تشکیل شده 

است که بنا به درخواست رشکای خاورمیانه تعلیامت 

تخصصی را آنها ارائه می دهند.

تورن جرنال بنجامین کورل قومندان کارگروپ 

اسپارتان گفت: “عساکر امریکایی مأمور به کارگروپ 

اسپارتان دوشادوش رشکای منطقوی برای افزایش 

انسجام، تقویت امنیت و رسیدن به اهداف متقابل 

همکاری می کنند.”

“ما از طریق مشارکت های نیرومند همراه با 

قابلیت های نظامی منسجم، آماده خواهیم بود که 

در مواقع بحرانی به رسعت وارد عمل شویم”.
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کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

تاجیکهادرموردتهدید
تروریستیآسیایمیانه

بهجهانهشدارمیدهند

تاجیکستان در می 2019 میزبان یک کنفرانس بین املللی 

در عرصه مقابله با تروریزم بود و هشدار داد که برای جلوگیری 

از کوشش  افراط گرایان خشونت طلب که می کوشند دولت ها در 

آسیای میانه را رسنگون کنند، انجام همکاری رضورت دارد.

این کنفرانس که عنوان آن “همکاری های بین املللی و 

منطقوی در قسمت مقابله با تروریزم و تأمین اعتبار آن 

از طریق قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته” بود با 

اشرتاک منایندگان حدود 50 کشور و 25 سازمان بین املللی و 

منطقوی برگزار شد. 

تاجیکستان به همراه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و 

سازمان امنیت و همکاری در اروپا )OSCE( به سازماندهی این 

کنفرانس کمک منود.

اشرتاک کنندگان این کنفرانس بشمول وزرای خارجه، 

رؤسای سازمان های امنیتی، منایندگان سازمان های غیرنظامی 

و دیپلومات ها بودند. مهم ترین موضوع این بود که ملت ها 

چی قسم می توانند جریان پول جهت تأمین مالی گروپ های 

تروریستی را متوقف کنند. 

اشرتاک کنندگان در کنفرانس همچنان درباره موضوع 

توامنندسازی و ادغام مجدد هزاران فامیل و اطفال جنگجویان 

داعش که در شامل سوریه اسیر شده بودند بحث کردند.

برخورد تاجیکستان با هواداران سابق تروریست ها که 

مشارکت خود در عملیات های نظامی خارجی را انکار می کنند، 

توأم با مالیمت بوده است. هدف از این کار این است که 

افراط گرایان پشیامن دوباره به زندگی عادی برگردند.

منایندگان اتحادیه اروپا در قسمت کمک به پروگرام های 

 کشورها از جمله تاجیکستان برای رسیدگی به بازگشت

 تعداد زیادی از جنگجویان خارجی و فامیل هایشان، ابراز

عالقه کردند.

مارچل پسکو، مدیر مرکز جلوگیری از درگیری سازمان 

امنیت و همکاری در اروپا هشدار داد که جامعه جهانی 

منی تواند رسحد طوالنی و پرتنش تاجیکستان با افغانستان 

را نادیده بگیرد. 

 News.tj ،وزارت امور خارجه تاجیکستان ،OSCE ،منابع: اینرتفاکس

مصر به آب انداختن المعز 
در کشتی سازی اسکندریه 

 را جشن می گیرد.  
وزارت دفاع مصر

قوایبحریمدرنمصر
قوای بحری مرص در می 2019 یک رزمناو جدید به 

نام املعز را در یک اشرتاک کشتی سازی در اسکندریه 

به آب انداخت که یک گام دیگر در قسمت ترمیامت 

اساسی ناوگانش برای دفاع بهرت از کانال سوئز و دیگر 

آبراهه های اسرتاتژیک خود است. 

در سال های اخیر قوای بحری طبق یک پروگرام اسرتاتژیک برای مدرن سازی 

متام سالح ها و تجهیزات قوای مسلح مرص اقدام به جایگزینی یا ارتقای 

کشتی های خود منوده است.

اگرچه داشنت قوای بحری قدرمتند و مدرن به مصارف عملیاتی فراوانی رضورت 

دارد، اما این مصارف در مقایسه با مصارف عدم حفظ امنیت بحری چیزی نیست. 

قوای بحری قدرمتند برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر 

و سالح و تأمین امنیت زیربنا های حیاتی مثل کانال سوئز و میادین نفت و گاز 

بحری رضوری است. 

املعز با همکاری مشرتک فرانسوی ها با یک اشرتاک کشتی سازی مرصی تولید 

شده، اما قوای بحری مرص همچنان قراردادهایی را با جرمنی، کریای جنوبی و دیگر 

کشورها برای ارتقای ناوگان خود و بهبود بخشیدن توانایی جنگی منعقد کرده است. 

مرص با رشکت آملانی تیسن کروپ Thyssenkrupp که در آملان مستقر است 

برای ساخت چهار فروند زیردریایی تهاجمی پیرشفته دیزلی- الکرتیکی برای مرص 

قرار بست. آنها به اژدر و موشک های ضدکشتی مسلح هستند. آخرین فروند از 

چهار فروند زیردریایی در سال 2020 به آب انداخته خواهد شد.

akhbarelyom.com :منبع
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عساکر عمانی غذاهای تهیه شده در وقت تمرین حافظین اردو را به 
نمایش می گذارند.  سپاه لوجستیک سلطنتی، اردوی بریتانیا

سران اتحادیه عرب در 31 می 2019 در مکه، عربستان سعودی دیدار می کنند.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

محکومیتذریعهاتحادیهعرب

alarabiya.net, CNN :منبع

اتحادیهعرببامحکومکردنمداخالتایراندر
خلیجعربی،یمنوسوریه،نشستمی2019

خوددرمکهرابهپایانبرد.
رهبرانعرببطورمشخصبهانتقاداز

حمالتعلیهعربستانسعودیازطریقیمنبا
استفادهازموشکهایساختایران،حملهبه

کشتیهایتجارتیدرخلیجعربیوحمایتایران
ازشورشیانحوثیدریمنپرداختند.

اعلیحضرتسلمانبنعبدالعزیزآلسعود،
پادشاهعربستانسعودیازجامعهجهانی

خواستتامسئولیتهایخودبرایجلوگیری
ازحمایتمالیایرانازتروریزمفراملیرا

بهعهدهبگیرد.
عبدالفتاحالسیسی،رئیسجمهورمصر
تصریحکردکهامنیتکشورهایعربیحوزه
خلیجعربیباامنیتمصرگرهخوردهاست.
اعلیحضرتعبداللهدومبنالحسین،
پادشاهاردنباالیموضعکشورشبرای

ایستادندرکناربرادرانعربخوددردفاعاز

منافعوامنیتشانتأکیدکرد.
برهمصالح،رئیسجمهورعراقخواستار

خاتمهیافتندخالتدرامورداخلیدیگر
کشورهاشدوامنیتعراقراباامنیت

سعودیمربوطدانست.
نمایندگانازکشورهایخاورمیانهو

سازمانهایمنطقویوبینالمللیخواستندتا
ایرانراتحتفشارقراردهندتاازسیاستهایی
کهصلحوامنیتدرمنطقهراتهدیدمیکند،

صرفنظرکنند.اینسیاستهابشمول
مداخالتدرسوریهویمنباهدفایجاد

اختالفودرگیریاست.

اردوی عمان عنوان برترین 
سرآشپز را کسب کرد

اردوی سلطنتی عامن به قهرمانی در قسمت تهیه وعده های غذایی برای عساکر 
دست پیدا کرد. آشپزهای اردوی عامن در یک مسابقه ساالنه  با عنوان“مترین 

حافظین اردو” که در می 2019 در انگلستان برگزار شد، اشرتاک کردند.

تیم عامن با استفاده از اچاق گازهای اردو در رشایط سخت در فضای باز، 

نان های لواش پرشده از سبزیجات، گوشت، درس و دیگر غذاها را تهیه کردند که 

داوران آنها را در خیمه های نظامی چشیدند.

عامن، بریتانیا و ایاالت متحده اشرتاک کنندگانی را به این مترین اعزام کردند که 

جهت معاینه توانایی هر اردو برای تغذیه قوای خود در میدان جنگ  بود چرا که 

گاه آشپزها ناچار می شوند با مواد موجود فی البهداهه غذا ابداع کنند. ده ها تیم با 

هم وارد عرصه رقابت شده اند.

این نخستین بار بود که عامن در رقابت حافظین اردو اشرتاک کرد، و آشپزها 

قبل از اشرتاک در مسابقه با همکاران انگلیسی خود به مترین پرداختند. این تعلیم 

مثمر بود: عساکر عامنی در قسمت تهیه وعده های غذایی برای قواها در وقت 

حرکت، بر رقبای خود پیروز شدند.

کارکنان یونیپاث
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قوای لبنان و سازمان ملل 
در یک تمرین آتش زنده در 

جنوب لبنان اشتراک می کنند.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

قوای UNIFIL ولبنانتمرینمشترکیراانجاممیدهند 

در سپتمرب 2019 قوای مسلح لبنان و رشکای ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی آنها 

مترینات ضدتروریستی را با استفاده از توپخانه صحرایی، مسلسل و قطعات 

ضدهوایی انجام دادند.

مترین توفان آهنین اردو در منطقه رأس ناقورای جنوب لبنان برگزار شد و در 

 )UNIFIL( این عرصه عساکر اروپایی با قوای موقت سازمان ملل متحد در لبنان

مشارکت داشتند. برگزارکنندگان این مترین حمالت تروریستی را شبیه سازی کردند 

که برای دفع آنها به آتش توپخانه و مسلسل رضورت بود.

 عساکر لبنانی از لوا های 5 و 7 پیاده نظام برای انجام این مترین در نواحی 

صور و مرجعیون مستقر شدند، در حالی که غند 5 مداخله در منطقه لیطانی 

جنوبی موضع گرفت. عساکر ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی نیز در بخش های 

دیگر پراکنده شدند. قومندان UNIFIL تورن جرنال استفانو دل کول و قومندان 

لبنانی برید جرنال روجیح الهلو به حیث مدیران این مانور نقش ایفا کردند.

برگزارکنندگان این مترینات توانایی عساکر خود را در هدف قرار دادن دقیق 

اهداف شبیه سازی شده با استفاده از توپخانه صحرایی 105 میلی مرت، نفربرهای 

زرهی M113 مجهز به سالح های ضدهوایی و مسلسل های سنگین 12.7 

میلی مرتی ستودند.

 توفان آهنین منایانگر هامهنگی و همکاری نزدیک بین UNIFIL و قوای 

مسلح لبنان در کوشش  برای دفع تجاوز بود. تورن جرنال دل کول وعده سپرد 

مترین های بیشرتی برای باال بردن آمادگی عساکر تا باالترین سطح برگزار شود.

برید جرنال الهلو نیز از این کوشش  های مشرتک تقدیر کرد. او گفت: "ما 

در حال یادگیری طرز استفاده صحیح و مؤثر از سالح های خود برای مقابله با 

دشمنان بالقوه هستیم".  منبع: الجمهوریه
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منابع: نمایندگی دائم جمهوری ازبیکستان در سازمان ملل، Uza.uz، وزارت 

امور خارجه ازبیکستان

ازبیکستان و سازمان ملل 
متحد در مورد امنیت 

منطقوی گفتگو می کنند

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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متحدبرایبحثدرموردامنیتمنطقوی،مقابلهبامواد
مخدرغیرقانونیومقابلهباتخریبمحیطزیستدریای

آرالبرگزارکرد.
دراپریل2019،رئیسجمهورازبیکستانشوکتمیرزایف
باسرمنشیسازمانمللمتحدآنتونیوگوترشدیدارکردتا
درموردنقشفعلیازبیکستاندرتثبیتافغانستانوقول

اینکشوردرجهتارتقایکیفیتزندگیدرمنطقهدریایآرال
گفتگونمایند.آبایندریاازدورانشورویبرایآبیاریمزارع
درسرتاسرآسیایمرکزیمنحرفشدهبود.نهتنهابخشی

ازایندریاازبینرفتهاست،بلکهآبباقیماندهنیزبهکودو
سمومدفعآفاتآلودهشدهاست.

درمی2019،عبدالعزیزکاملوفوزیرامورخارجه
ازبیکستانبرایتحکیمهرچهبیشترهمکاریبانهادهای

سازمانمللبهگفتگوبایوریفدوتوفمدیراجراییدفتر
موادمخدروجرایمسازمانمللدرتاشکندپرداختهدف
اینبودکههمکاریهایمنطقویبرایکنترولقاچاقمواد
مخدرغیرقانونیکهمنشأبخشعمدهایازآنافغانستان

است،تقویتگردد.کاملوفخاطراشارهکردکهعایدحاصل
ازقاچاقموادمخدرصرفجذبقوایتروریستی،تبلیغات

وخشونتمیشود.
کاملوفازکشورهایشریکخواستکهدرقسمت

پایاندادنبهدرگیریدرافغانستان،تشویقروندصلحوحل
هرچهعاجلموضوعاتاجتماعیواقتصادیافغانستانکهبه

بیثباتیمنطقهدامنمیزند،کمککنند.
استراتژیازبیکستاندرقسمتمبارزهباموادمخدر
درپروگراماقدامجامعبرایجلوگیریازسوءمصرف

وقاچاقغیرقانونیموادمخدرسالهای2020-2016
گنجانیدهشدهاست.

گوترشازهمکاریهمهجانبهباازبیکستانبرایحل
مشکالتمنطقهاعالنحمایتکرد.اوانتقالمسالمتآمیز

قدرتدرکشوربعدازدرگذشترئیسجمهوراسالمکریموف
درسال2016راستود.

عراقوزیردفاعرامنصوبکرد

Military.com, alarabiya.net :منابع 

اردوی عراق در جریان چند سال گذشته با بازپس گیری رسزمین های تحت کنرتول 
داعش، دستاوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است. در جون 2019 پارملان 

عراق برای ادامه این پیرشفت، انتصاب تورن جرنال نجاح الشمری را به حیث وزیر 
دفاع جدید تأیید کرد. 

این مقام - و همچنان وزارتخانه های کشور و عدلیه - در چند ماهی که عادل 
عبداملهدی صدراعظم، دولت جدید را تشکیل داد خالی مانده بودند.

همچنان داکرت یاسین الیارسی به حیث وزیر داخله و قاضی فاروق امین به 
حیث وزیرعدلیه تأیید شدند.

برای کشوری که با چالش های امنیتی مداومی مواجه است، انتصاب در 
مقام های رهربی ارشد در دولت بسیار حیاتی بود. وزارتخانه های دفاع، کشور و 

عدلیه - که اردو، پولیس و دادگاه ها را شامل می شوند - سه وزارتخانه ای هستند که 
برای مبارزه با تروریزم بسیار مهم تلقی می شوند.

وزیر دفاع الشمری یک تورن جرنال متقاعد است که در سال 1987 از پوهنځی 
نظامی عراق فارغ التحصیل شد. او از سال 2003 تا زمان تقاعد در سال 2018 

قومندانی چندین قطعه عملیات خاص را به عهده داشت. او در اردن، عربستان 
سعودی و ایاالت متحده تعلیم دیده است. 

وزیر الشمری قومندانی اردو را به عهده خواهد گرفت که علی رغم پیروزی 
بر داعش و آزادسازی رسزمین های خود از دست این گروپ تروریستی، همچنان 
به تعقیب عنارص تروریستی که در بیابان ها و کوهستان ها پناه گرفته اند، ادامه 
می دهد. داعش در مارچ 2019 آخرین سنگر مهم شهری خود را در شهر باغوز، 

سوریه از دست داد.
اردوی عراق نسبت به جون 2014، یعنی زمانی که داعش سه والیت کالن 

عراق را ترصف کرد، از وضعیت بهرتی برخوردار است. در زمان صدراعظمی حیدر 
العبادی، اردوی مجدداً بازسازی و تجهیز شد و با قدرت تحت تعلیم قرار گرفت.
پیروزی بر داعش - به کمک قوای هوایی ائتالف - تجربه و اعتامد به نفس 

اردوی عراق را باال برد و تعداد شهروندانی که از آن به حیث قوایی قدرمتند و قادر 
به محافظت از میهن یاد می کنند را افزایش داد. 
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قوای سرحدی اردن نزد ایاالت متحده تعلیم می بینند 

منبع: www.diyaruna.com، گارد ملی اردوی ایاالت متحده

قوای گارد رسحدی آخرین قطعات قوای مسلح 

اردن بودند که از پروگرام مشارکت عملیاتی 

اردن )JOEP( مستفید شدند؛ این پروگرام یک 

رژیم تعلیمی 14 هفته ای بود که ذریعه ایاالت 

متحده حامیت می شد.

این پروگرام در نیمه اول سال 2019 عساکر 

قوای مسلح اردن در کَنَدک های پنجم و دهم قوای 

گارد رسحدی اردن را مشارکت داد. 

قوای ایاالت متحده و اردن مهارت هایی مثل 

فیر هاوان، مهار حمالت سالح های کیمیاوی، 

دفاع از پایگاه ها و رزم ضدتانک را در محدوده 

میدان مرمی در خارج از امان بهبود بخشیدند. 

عساکر همچنان وظایف کمک رسانی، نشانه زنی و 

عضویت در تیم های ماشیندار را مترین منودند. 

قوای گارد رسحدی بعد از فارغ التحصیلی از 

دوره JOEP به رسحد شامل اردن اعزام شدند، 

جایی که بعضی اوقات افراط گرایان خشونت طلب 

کوشش می کنند از رسحد سوریه عبور کنند.  

قومندان اردنی تورن جرنال خالد محمد 

املساعید، قومندان وقت منطقه شاملی، از قوای 

گارد رسحدی به خاطر دستاوردهایشان قدردانی 

منود و از مربیان اردوی ایاالت متحده به خاطر 

کمک هایشان تشکر کرد.

“امنیتی که آن را فراهم می کنید برای فامیل 

خودتان - همرس، اطفال، پدر و مادرتان - است 

تا آنها بتوانند به زندگی عادی ادامه بدهند.” 

تورن جرنال املساعید در مراسم فارغ التحصیلی 

مارچ 2019 کَنَدک دهم گفت. “ما با همکاری 

با متحدین خود قادر خواهیم بود با تروریزم 

مبارزه کنیم، از کشور خود محافظت کرده و آن 

را امن نگهداریم.”

عساکر اردنی به حیث بخشی از JOEP با گارد 

ملی اردوی کالیفرنیا همکاری کردند که بودیجه 

آن ذریعه صندوق مشارکت مقابله با تروریزم 

تأمین شده بود و ایاالت متحده از طریق آن به 

ارائه حامیت از قوای امنیتی خارجی برای مقابله با 

بحران ها و دفاع در مقابل تروریزم می پردازد.

دگرَمن جرمی تی. هاپکینز قومندان ایاالت 

متحده در مراسم ماه مارچ گفت: “شام در 

جریان 10 هفته تعلیم، مهارت های فردی خود 

را بهبود بخشیدید و از این مهارت ها برای بهبود 

قابلیت های خود در قسمت تعلیم دادن از سطح 

ِدلگی الی سطح تولی بهره گرفتید.”

“وقتی هوای بیرون خوب بود تعلیم دیدید 

و وقتی هوا رسد و بارانی بود نیز از موانع عبور 

کردید. شام در متام این مدت، انگیزه و عالقه 

 فراوانی را نسبت به یادگیری از خود نشان دادید”.  

یک عسکر قوای مسلح اردن به حیث بخشی از 
پروگرام مشارکت عملیاتی اردن، فیر کردن یک 

موشک ضدتانک را تمرین می کند.
خورد ضابط ارکان برایان باربور/گارد ملی اردوی ایاالت متحده 
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یونیپاثمجلهایاستکهبصورتمجانیدراختیارآنان
کهبامسائلامنیتیدرشرقمیانهوآسیایمیانه

وجنوبیسروکاردارند،قراردادهمی شود.

درمجلهیونیپاثسهمبگیرید
همهنظریاتحکایوی،نامهبهمدیرمسئول،مقاالتحاوینظریات،عکس ها،

ودیگرمسائلرابهدفترمدیریتمسئولیونیپاثبهآدرسالکترونیکی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

چگونگیمراتبارسال
ترجیحدادهمی شودتامحتوایمتنبهلسانمادریتان	 

باشد.یونیپاثمسئولترجمهمطالبمی باشد.
مقاالتنبایدازمرز1500لغتبگذرد.	 
لطفًاشرححالمختصرومعلوماتدرموردچگونگی	 

تماسباخودتانراضمیمههرمطلبارسالینمائید.
حجمدیجیتالیعکسبایدحداقل1میگابایتباشد.	 

حقوق
مؤلفینمطالبحقتصاحبآنرادارند.مع
الوصف،ماحقتعدیالتدرمقاالترابه

منظورجادادنوپیرایشسبکآنرامحفوظ
نگهمیداریم.ارسالمقاالتمتضمنطبعو
نشرآننمی باشد.بایاریرسانیدنبهیونیپاث

شمابااینشرایطموافقتمینمائید.

برایاشتراکمجانیبهآدرسزیربهماایمیلبزنید:
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

لطفًااسم،شغل،القاب
رسمیویاسمت،

آدرسپوستیوآدرس
ایمیلیتانراشاملسازید.
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