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می خواهم از قومندانی مرکزی ایاالت متحده به 
خاطر فراهم منودن فرصت نوشنت این مقاله این شامره 

مخصوص مجله یونیپاث که به محافظت از فضای مجازی 

اختصاص دارد، تشکر کنم.

با پیرشفت دنیا و گسرتش تکنالوژی، احتامل ایجاد 

اختالل در رسورهایی که تهداب های آنالین را کنرتول 

می کنند، افزایش می یابد. این شامل خدمات ترانسپورتی، 

برق ، گاز، تصفیه خانه ها یا خدمات مالی بانکها، بورس اوراق بهادار و مراکز 

مالی است که در معرض حوادث ساختگی یا طبیعی قرار دارند. وقوع چنین 

رویدادهایی هراس آور است و عمالً می تواند دنیا را به عرص حجر بازگرداند.

ازکارافتادگی رسورهای متعلق به غول های تکنالوژی، سایت های 

شبکه سازی اجتامعی و پروگرام  ها نشان دهنده آسیب پذیری دنیا و احتامل 

ایجاد احساس تنهایی، انزوا و پوچی در مردم دنیاست. این موضوع میزان 

اتکای ما به شبکه های اجتامعی را نشان می دهد. این وابستگی باعث قرار 

گرفنت ما در معرض تهدیدات خطرناک و ایجاد وضعیت »بودن یا نبودن« در 

مقابل تهدیداتی که باید برای دفع آنها آماده باشیم، می شود. 

شاید همه گیری ویروس کرونا و عواقب مرگبار آن به دلیل ایجاد الزاماتی 

ازقبیل فاصله گذاری اجتامعی، گرایش به تعلیم از دور و نرش گسرتده 

پروگرام  های تصویری، صوتی و غیره، باعث شیوع ترس بین انسان ها شده 

است. این وضعیت تشویش  ها درباره محافظت از فضای مجازی را افزایش 

داده است: امنیت سایربی در تقابل با خود طبیعت به جنگ بقا برای حفظ 

صحت انسان ها مبدل شده است. 

دنیا باید برای مقابله با این سناریوها آماده باشد و آنها را جنگ جهانی 

قلمداد کند. نقش اردو ها دیگر به مقابله با تهدیدات بالقوه محدود منی شود 

بلکه بررسی روندها و مسیرها و تدوین پالن های مناسب برای پیش بینی 

تهدیدات نوظهور و مهم تر از همه، محافظت از فضای مجازی مربوط به 

متدن برشی را نیز شامل می شود. این موضوع به مساله بقا تبدیل شده است: 

ما باید با هر وسیله ای که الزم باشد از فضای مجازی محافظت کنیم. 

جنگ سایربی شامل جاسوسی از کشورها، رسقت ارسار تجاری و نظامی، 

حمله به کمپیوترهای مسئول کنرتول تهداب های اساسی و سیستم  های 

تسلیحات، نفوذ به معلومات حیاتی امنیتی و اقتصادی و هدف گرفنت 

رسویس های حیاتی یا امنیت ملی کشورهای متخاصم است.

این سبک نوظهور از جنگ میدان های جنگ زمینی، هوایی و دریایی 

را فرا گرفته است. مقابله با این حمالت مستلزم مساعی مستمر همه 

موسسات دولتی و همکاری در قالب یک سیستم  قدرمتند دفاعی و مقاوم در 

مقابل نفوذ، است. 

دانش برشی طی دهه ها و قرون  گذشته چندین برابر 

شده است. حاال، به کمک انقالب معلوماتی، این تکثیر هر 

ساعت رخ می دهد و این پیرشفت مستمر و رسیع که هر 

روز در جهان دیده می شود، باعث شکل گیری تهدیدات و 

فرصت های مختلفی می شود.

این ویژگی عرص دیجیتل گرایش بعضی دولت ها، 

سازمان ها و اشخاص به سوء استفاده از تکنالوژی، استفاده 

مخرب از آن با نقض رصیح حقوق برش و پیامن ها و منشورهای بین املللی و 

سوء استفاده از فقدان اجامع بین املللی را در قبال دارد. این وضعیت ایجاب 

می کند که موسسات جامعه بین امللل مسئولیت محافظت از دستاورهای 

تکنالوژیکی و مقابله با اقدامات بدخواهانه دولت ها و اشخاص را به عهده 

بگیرند و برای ایجاد نهاد مسئول تفتیش قانون شکنی دولت ها، سازمان ها و/

یا اشخاص سعی کنند و چنین اشخاصی را بربنیاد قانون بین املللی محاکمه 

و مجازات کنند. 

در کشور کویت، ما موضوع محافظت از فضای مجازی را جدی 

می گیریم. شورای وزیران، در جلسه مورخ 31 می 2021، با ایجاد »مرکز ملی 

امنیت سایربی« موافقت کرد و وزیر خارجه و وزیر امور کابینه را مامور تهیه 

مسوده حکم اعالن رسمی ایجاد مرکز کرد. این اقدامات با هامهنگی تعدادی 

از وزارتخانه ها و موسسات دولتی فعال در این حوزه صورت خواهد گرفت.

این مرکز مدیریت هامهنگ سازی و یکپارچه سازی مساعی موسسات 

دولتی برای محافظت از فضای مجازی در مقابل حمالت احتاملی ناشی از 

آشفتگی سایربی رسارسی را به عهده دارد. 

همچنان، همه موسسات داخلی مکلف شده اند که هدفی تدبیری حفظ 

امنیت شبکه ها و هدف سرتاتیژیک محافظت از فضای مجازی دولتی و فعالیت 

منحیث ذینفع مشرتک، تحت نظارت مرکز ملی امنیت سایربی، را پیگیری کنند.

در سطح وزارت دفاع، همکاری بین اردوی کویت و قوماندانی مرکزی 

ایاالت متحده در حوزه تکنالوژی امنیت معلومات یک منونه  از همکاری 

مطلوب بین املللی است. کورس های تعلیمی منظم، ورکشاپ  ها و فعالیت های 

مشرتکی برای مقابله با مخاطرات و محافظت از سیستم  های امنیت معلومات 

و شبکه های داخلی در جریان است.

حفظ امنیت سایربی وظیفه یک کشور نیست، بلکه این وظیفه را باید 

ائتالفی از رشکای بین املللی صاحب تکنالوزی و دانش مقابله با تهدیدات 

روزافزون سیستم  های کمپیوتری حیاتی مرتبط با متدن جهانی و برشی، 

به عهده بگیرند.

تورن جرنال محمد اقلع العنزی، قومندان فرقٔه منونه اردوی کویت
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دفاع گروپی:

دیدگاه یکی از قومندانان 
سایبری ایاالت متحده

دگر جرنال چارلز مور، معین قومندان قرارگاه سایربی ایاالت متحده

نومرب 2020، بیش از 158 ملیون امریکایی در انتخابات 

ملی ما اشرتاک منودند. از آنجا  که اشرتاک در انتخابات 

برای جمهوری دموکرات ما بسیار مهم است، مردم امریکا 

باید مطمنئ شوند که پروسه ها و نتایج انتخابات در مقابل 

دخالت های خارجی مصئونیت دارد و اقدامات خارجی برای 

اعامل نفوذ در تصمیم رای دهندگان بی فایده می ماند. چهار سال 

قبل، بازیگران مخرب سایربی با اجرای عملیات در فضای مجازی 

قصد اعامل نفوذ در تصمیامت رای دهندگان را داشتند.

در

با هدف جلوگیری از فعالیت های مشابه با وقایع انتخابات ملی 2018

و 2020، نهادهای دولتی ایاالت متحده گروپی چند-کارکردی و متنوع را 

برای شناسایی تهدیدات، تبادل معلومات و هامهنگ سازی اقدامات تشکیل 

داده اند. از این نهادها می توان به اداره امنیت سایربی و امنیت تهداب ها، 

اداره تحقیقات فدرال، اداره امنیت ملی و قرارگاه سایربی ایاالت متحده 

)USCYBERCOM( اشاره کرد.

ضمناً، این گروپ برای پیشربد اقدامات خود از کشورهای همکار و رشکای 

صنعتی کمک می گیرد. این یک منونه  از نوع دفاع گروپی است برای محافظت از 

پروسه های دموکرات و متام ملت مورد رضورت است.

برای دفاع از ملت در حوزه فضای سایربی، قرارگاه سایربی ایاالت متحده 

اسرتاتیژی »دفاع رو به پیش« و رویکرد عملیاتی را انتخاب منوده است. از آنجا  که 

حوزه فضای مجازی ماهیتاً جهانی است، بیشرت تهدیدات ملی از فضای مجازی 

خارجی یا هامن فضای رسخ نشات می گیرد. مقابله با تهدیدات قرن 21 مستلزم 

رسعت و چاالکی -و همکاری- برای رهگیری و شناسایی دشمن در فضای رسخ، 

قبل از وقوع اقدامات خصامنه علیه ایاالت متحده و سیستم  های یکپارچه داده، 

سیستم  های تسلیحات و شبکه ها، است. 

به بیان ساده، به جای فرار از مقابل مرمی ها، باید با کسی که فیر می کند، 

مقابله کنیم. معلومات که در جریان عملیات ها جمع آوری می شود بین نهادها 

و همکاران و هم پیامنان به اشرتاک گذاشته می شود تا امکان رسیدن به آگاهی 

موقعیتی مشرتک از تهدیدات احتاملی، پیشربد مساعی مشرتک، و زمینه سازی برای 

عکس العمل یک پارچه و هامهنگ فراهم شود. 

هامنند مساعی ما در دیگر حوزه های جنگ، وحدت الزمه موفقیت ما 

در فضای مجازی، و کار گروپی بخش مهمی از این فعالیت است. از این رو، 

مشارکت این چنینی از پرزه جات اجزای اساسی سرتاتیژی دفاع ملی ایاالت 

متحده و رویکرد سرتاتیژیک قرارگاه سایربی ایاالت متحده است. از آنجا که فضای 

مجازی همه جنبه های جامعه مدرن را پوشش داده است، دفاع از آن را »ورزش 

گروپی اساسی« نامیده اند. ایجاد، پیشربد و تقویت همکاری در سطح دولت 

برای وارد کردن هم پیامنان، صنایع و محافل پوهنتونی به اقدامات مستمر و 

گروپی رضوری است. 

یکی از شگردهای قرارگاه سایربی ایاالت متحده برای ایجاد مشارکت در 

چوکات دفاع گروپی، استفاده از عملیات شکار آینده نگر )HFO( است. ما، 

دگرمن جنرال چارلز مور
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به دعوت یکی از کشورهای همکار، گروپ های جنگجویان سایربی ماهر را که 

در قسمت شناسایی فعالیت های سایربی مخرب در شبکه های همکار تخصص 

دارند، فعال کرده ایم. در جریان این اقدامات، گروپ های سایربی ما به جمع آوری 

معلومات ارزشمند و شناسایی تهدیدات بالقوه در شبکه ها و آماده سازی کشور 

میزبان برای بهبود کیفیت دفاع و انعطاف شبکه ها می پردازند. 

در ختم هر نوبت HFO، گروپ مرتبط راپوری درباره نقاط ضعف و 

سرتاتیژی های وقایه از نفوذ به شبکه ها در اختیار کشور میزبان قرار می دهد. 

معلومات که گروپ درباره شگردها، شیوه ها و پروسیجرهای )TTP( دشمن 

جمع آوری می کند، به همراه مستندات مربوط به فعالیت های بدافزار برای 

نفوذ به سیستم  ها در اختیار مسئولین بین املللی امنیت سایربی قرار می گیرد. در 

بعضی موارد، HFO منونه سافتویرهای مخرب را برای معرفی عمومی در اختیار 

قرارگاه سایربی ایاالت متحده می گذارد. به این ترتیب شبکه های داخلی و همکار 

می توانند برای مقابله با تهدیدات آینده آماده شوند. HFO از سال 2018 در 

قالب اقدامات دفاعی انتخاباتی شکل گرفت و حاال در رسارس جهان اجرا می شود. 

از روش های دیگر تقویت همکاری های مربوط به دفاع گروپی، اجرای 

مانورهای سنجش کارآیی فعالیت گروپی و آمادگی است. هامنند بسیاری از 

عملیات های نظامی، مهم است که کشورهای هم پیامن و همکار پیوسته برای 

شناسایی نقاط قوت و ضعف یکدیگر و TTP ها تعلیم ببینند. هدف ما فعالیت 

بی وقفه در کنار یکدیگر است.

در نومرب 2021، قرارگاه سایربی ایاالت متحده میزبان کالنرتین مانور ترکیبی 

و چندملیتی خود، به نام »بیرق سایربی 1-21« بود. این مجموعه مانورها برای 

سنجش و تقویت مهارت ها و قابلیت های دفاعی بیش از 200 جنگاور سایربی 

از 23 کشور طراحی شده بود. این جنگجویان در معرض سناریوهای پیچیده 

فضای سایربی قرار می گرفتند. ما، از طریق این مانورها، خصوصیات ائتالف 

-رسعت، دقت، چابکی و وحدت عمل- را که برای دفاع گروپی از ملت رضوری 

هستند، تقویت می کنیم. 

دفاع کافی در فضای مجازی مستلزم همکاری نزدیک با صنایع خصوصی 

است. قرارگاه سایربی ایاالت متحده از طریق دو پروگرام  اصلی با صنایع 

. Dreamport و Under Advisement :خصوصی تعامل دارد

Under Advisement پروگرام  تبادل معلومات آشکار، داوطلبانه و موثر بخش 

خصوصی است. Dreamport مرکز نوآوری بدون طبقه بندی است که امکان 

تعامل قرارگاه سایربی ایاالت متحده با فعاالن صنایع و محافل دانشگاهی را 

با هدف تبادل افکار و ارائه راهکارهای خالقانه برای مشکالت امنیت سایربی 

فراهم می کند. هر دو پروگرام  نقش مهمی در تقویت توان قرارگاه سایربی 

ایاالت متحده در دفاع از فضای مجازی کشور دارند و گسرته و مقیاس آنها روز 

به روز کالنرت می شود.

Dreamport رصفاً یکی از راه های بهره برداری قرارگاه سایربی ایاالت متحده 

از توان مراکز پوهنتونی است. قرارگاه چندی قبل »شبکه مشارکت علمی« را 

به کمک 91 موسسه تاسیس کرد. این شبکه امکان همکاری در قسمت ارائه 

راهکارهای نوآورانه برای چالش های تخنیکی و دیدگاه های تحلیلی جدید درباره 

بازیگران سایربی مخرب، و حامیت از اقدامات دفاع گروپی را فراهم می کند. 

این شبکه همچنان از قابلیت تقویت روند جذب نیروی برشی، از طریق معرفی 

فرصت های کاری به محصلین در حوزه های مهیج امنیت سایربی نظامی و 

ملکی، برخوردار است. 

رسانجام، رسیدن به توان دفاع از شبکه های وزارت دفاع ایاالت متحده و متام 

کشور در مقابل بازیگران سایربی مخرب مستلزم انتخاب رویکرد گروپی است. 

این رویکرد گروپی باید با همکاری تنگاتنگ نهادهای دولتی، هم پیامنان ما، 

صنایع و مراکز علمی همراه شود.

توانایی ما برای تبادل بی وقفه و رسیع معلومات، تعلیم مستمر و فعالیت 

گروپی و انکشاف رویکردهای نوآورانه برای همه چالش های امنیت سایربی برای 

رسیدن به توانایی اجرای موفق ماموریت تامین امنیت سایربی و دفاع در قرن 

21 رضوری است.  

یک امریکایی که می خواهد در نیویارک در 
انتخابات 2020 اشتراک کند. تامین امنیت 

انتخابات در مقابل دخالت بیگانگان بخشی از 
ماموریت قرارگاه سایبری ایاالت متحده است.

تصاویر گتی
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خشونت
مجازی
خشونت
مجازی
تروریستان، مجرمین و 

دولت های نابکار از فضای مجازی 

منحیث میدان جنگ برای بی ثبات 

ساختن جامعه استفاده می کنند

تصاویر یونیپاث
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خشونت
مجازی

انترنت
ائتالف اردو های اسالمی برای مبارزه با تروریزم

یک شبکه ٔ بین املللی و غیرمتمرکز است که امکان 

ناشناس ماندن را فراهم می کند و می توان از آن منحیث یک سامان برای 

فعالیت های غیرقانونی، بشمول رسقت اموال و ترویج افراط گرایی خشن، استفاده 

منود. با این دورمنای تیره -سوء استفاده افراط گرایان و تروریستان از انرتنت- 

دولت ها با چالش مقابله با مجرمینی که در پی تضعیف مرشوعیت دولت و 

ارتکاب اعامل خشونت آمیز هستند، روبرو شده اند. 

تروریزم سایربی تهدید ملی اساسی بسیاری از دولت هاست. به دلیل 

وابستگی جهانی به تکنالوژی معلومات، این پدیده با خسارات هنگفتی همراه 

است. اهداف اصلی تروریستان سایربی ممکن است دولت ها و موسسات وابسته، 

بانکها، تهداب های ارتباطی و خدمات عامه مانند شبکه های آب، برق، گاز و نفت 

باشد. حمله به این اهداف ممکن است خسارات کالن اقتصادی، سیاسی و مادی 

در پی داشته باشد. 

گروپ های تروریستی سایربی ماهرتر و هامهنگ تر شده اند. آنها می توانند 

حمالت خود را با استفاده از مزیت اتصال کمپیوترها به انرتنت پیش بربند. در 

نتیجه، تروریزم سایربی به تهدیدی برای سازمان های کالن و همه مستفیدان 

کمپیوتر تبدیل شده است. 

عملیات های سایربی به دالیل مختلف برای تروریستان جذابیت دارد. این 

عملیات ها، در مقایسه با شیوه های تروریستی سنتی، مرصف کمرتی دارند 

و رصفاً با یک کمپیوتر شخصی و اتصال انرتنت قابل اجرا هستند. در این 

مورد، خرید سالح و مواد انفجاری رضوری نیست. تولید و توزیع ویروس های 

کمپیوتری از طریق خطوط تلیفون معمولی یا ارتباطات بی سیم یکی از رایج ترین 

شیوه های تروریزم الکرتونیکی است. تاثیر تخریبی این شیوه باالی سیستم  ها 

همرتاز مبب فزیکی است.

تعریف سالح سایربی همچنان مبهم است. این سالح محدوده ای نامشخص 

از کودهای پروگرام  نویسی را که کاربرد مخرب دارند، اشغال می کند. برای ایجاد 

متایز بین سالح و ابزار، شخص باید نیت مجرم را که ممکن است ذریعه تخریب 

یا تهدید در پی تحمیل صدمه باشد، در نظر بگیرد. این بخش جدایی ناپذیر از 

تعریف سالح سایربی است. 

طرز مثال، چکش یک سامان است که کاربردهای مختلفی دارد. اگر از آن 

برای تحمیل صدمه جسمی یا مادی استفاده شود، می توان آن را سالح خطرناک 

قلمداد کرد. این منطق را می توان درباره استفاده ازنرم افزار که، با وجود بی رضر 

بودن در کاربردهای خاص، ممکن است منحیث سالح مخرب مورد استفاده قرار 

بگیرد، اعامل کرد.

قدرت تخریب سالح سایربی به وابستگی مردم به شبکه هدف بستگی 

دارد. بنابراین، تاثیر سالح های سایربی که علیه تهداب های اساسی مانند شبکه 

برق رسانی به کار گرفته می شود، شدیدتر است.

این احتامل همواره وجود دارد که سازمان های تروریستی از این سالح ها 

استفاده کنند. بطورمثال، گروپی به نام Shadow Broker بعد از هک کردن 

سیستم  اداره امنیت ملی ایاالت متحده مدعی شد که سالح های سایربی ملی را با 

هدف حراج کردن آنها دزدیده است. این رویداد نشان داد که سالح های سایربی 

را می توان هامنند سالح های سنتی به کمک »دالالن سالح« مجازی معامله منود. 

نرم افزارهای مخرب عبارت فراگیری برای انواع نرم افزارهای است که با هدف 

تحمیل صدمه یا سوء استفاده از دستگاه، رسویس یا شبکه قابل پروگرام   طراحی 

می شوند. مجرمین سایربی عمدتاً از این نرم افزارها برای استخراج معلومات و 

کسب مفاد شخصی استفاده می کنند. معلوماتی مانند دوسیه های مالی و صحی، 

پیام های ایمیل و پسوردهای شخصی در معرض رسقت قرار دارند. انواع معلومات 

در معرض هک، بی شامر است.

Êحمال Úنو
استفاده از حمله روِز صفر –پیدا کردن آسیب پذیری نرم افزارهای کمپیوتری که 

تا فعالً برای آن وصله ترمیمی ارائه نشده است- یکی از روش های فریب آمیز 

دسرتسی به سیستم  ها و مختل ساخنت آنهاست. هکرها می توانند از نقاط ضعف 

برای دسرتسی به معلومات مهم و ایجاد و به کارگیری نرم افزارهای مخرب و نرم 

افزارهای جاسوسی استفاده کنند.

حمالت توزیع شده تکذیب رسویس، دزدی معلومات و دیگر انواع 

نفوذ را می توان از طریق بات نت انجام داد. بات نت یا بات ممکن است 

بشمول چندین دستگاه متصل به انرتنت باشد؛ هر دستگاه یک یا چند 

بات را اجرا می کند. شخص مهاجم می تواند ربات ها را با نرم افزار فرمان و 

کنرتول مدیریت کند.

ویروس ها بدنام ترین و قدیمی ترین نوع نرم افزارهای مخرب هستند. ویروس 

پروگرامی است که به کمپیوتر یا فایلها متصل می شود و، با تکثیر کردن خودش، 

کمپیوترها یا فایلهای دیگر را آلوده می سازد و از قابلیت تخریب یا حذف کردن 

معلومات برخوردار است. کمپیوتر زمانی آلوده می شود که پروگرام  مخرب 

اجرا شود. ویروس نیز زمانی بیدار می شود که فایل یا پیوست آلوده باز شود. 

ویروس ها برای گردش و آلوده ساخنت فایلها و سیستم  های دیگر به عمل کاربر، 

طرز مثال اجرای پروگرام  آلوده در لست پستی، رضورت دارند.

تروریست ها قربانیان خود را اغلب با نوعی خرابکاری سایربی، به نام 

مبب رشطی، هدف قرار می دهند. در این روش، سافتویر مرتبط قسمی تنظیم 

می شود که عمل مخرب مورد نظر را در صورت پوره شدن رشایط معین انجام 

دهد. مبب رشطی را می توان برای مصارف کم رضرتر مانند پروگرام  های آزمایشی 
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اجتماعی آنالین به سامان های غالب ارتباطی 
تبدیل شده اند: فیس بوک به تعداد ملیاردی مستفیدان خود می بالد، 

یوتیوب 2.2 ملیارد، واتساپ 2 ملیارد، مسنجر 1.3 ملیارد و اینستاگرام 
1.2 ملیارد مستفید دارند. هر ماه حدود 4 ملیارد مورد ارتباط در این 

پلتفورم ها برقرار می شود. 
کاربرد شبکه های اجتماعی همچنان رو به افزایش است و به 

روش جذب قوا برای افراط گرایان خشن تبدیل شده است. دولت های 
عالقمند به مقابله با تروریزم خطر شبکه های اجتماعی را نادیده 

 (AI( می گیرند. آنها باید از تکنالوژی های نوظهور مانند هوش مصنوعی
برای مقابله با این افراط گرایان ایدیولوژی که در فضای آنالین کمین 

گرفته اند، مستفید شوند.

ترÑæیزæ ã شبکه هاÇ ìجتماعی
امبر رود، وزیر داخله سابق بریتانیا، روند مقابله با محتوای افراط آمیز در 
فضای انترنت را به رقابت تسلیحاتی بین افراط گرایان و مامورین مجری 

قانون تشبیه می کند. رود اظهار کرد که تا نومبر 2017، افراط گرایان 
حدود 40,000 صفحه انترنتی و پروگرام  کاربردی جدید ایجاد نموده بودند. 

موفقیت در این رقابت نیز، مانند هر رقابت دیگری، مستلزم استفاده 
از تکنالوژی های پیشرفته است. اخیرًا تکنالوژی  جدیدی به نام «هوش 

مصنوعی مکالمه ای» معرفی شده است.
«هوش مصنوعی مکالمه ای» طرحی تحقیقی است که برای 

شناسایی محتوای افراطی در فضای انترنت و حذف هرچه بیشتر این 
محتوا اجرا شده است. البته، استفاده از روش های یادگیری ماشین در 

رسیدن به این اهداف باعث کاهش چشمگیر این نوع محتوا شده است.
غولهای دنیای تکنالوژی ، به رهبری مایکروسافت، گوگل، فیس 
بوک، آمازون و توییتر، حمایت خود را از ابتکار بین المللی «فراخوان 

کرایست چرچ» که مقابله با محتوای افراطی در انترنت را دنبال می کند، 
اعالن کرده اند. این کمپنی ها تعهد مکمل خود به به روزرسانی مستمر 

ضوابط استفاده مرتبط را ابراز کرده اند و روش های مختلفی برای 
شناسایی محتوای افراطی و سرمایه گذاری در تکنالوژی های تفتیش 

به کار گرفته اند.
هیات اجرایی کمیته ضد تروریزم سازمان ملل با اجرای ابتکار 

«تکنالوژی  ضد تروریزم» به تفتیش فعال بیش از 500 کانال افراط گرا در 
بیش از 20 پلتفورم محتوایی و پروگرام  پیام رسان پرداخته است.

سازمان های تروریستی از شبکه های اجتماعی برای مقاصد مختلف 

استفاده می کنند. جمع آوری پول، تقویت هویت جمعی و یکپارچه سازی 
اقدامات بخشی از این مقاصد است. گروپ های این چنینی از این شبکه ها 
برای رسیدن به اهداف مختلف، مانند هماهنگ سازی، جذب قوا و ترویج 

ایدئولوژی، استفاده کرده اند. در واقع این شبکه ها سامان های تعلیم 
مجازی و جلب حمایت مادی و معنوی بوده اند.

هوÔ مصنوعی
شگردهای هوش مصنوعی به تکنالوژی های نوظهور غالب در حوزه 

مقابله با محتوای افراطی در انترنت تبدیل شده اند. به اساس گزارش 
فیس بوک، حدود %99 از محتوای القاعده و داعش که از فیسبوک 

حذف شده است، قبل از آن که به وسیله انسان شناسایی شود، با 
سیستم  های هوش مصنوعی شناسایی شده بود.

در شرایط فعلی، هوش مصنوعی را می توان موثرترین سالح مقابله 
با تروریزم در دنیای دیتای کالن دانست. هوش مصنوعی از قابلیت 

شناسایی اتومات محتوای افراطی و تروریستی، اشخاص مظنون به 
ارتکاب اعمال افراطی و تروریستی و جوامع مجازی افراط گرا برخوردار 

است. هوش مصنوعی به پیش بینی، وقایه و تضعیف مخاطرات 
تروریستی آینده کمک می کند.

بدون شک، استفاده از پروگرام  های ضد تروریستی مبتنی بر 
هوش مصنوعی باعث تولید داده های دقیق برای جلوگیری از اقدامات 
غیرضروری در مناطق پرجمعیت و کاهش احتمال جهت گیری بشری در 

روند تصمیم سازی می شود. هوش مصنوعی باعث جلب دقیق تر توجه 
اشخاص و کاهش تعداد شهروندان مشمول تفتیش مکمل می شود.

قابلیت های هوش مصنوعی در قسمت پیش بینی اقدامات 
تروریستی ثابت شده است. سرویس های امنیتی و معلومات از تحلیل 

اتومات داده ها برای ارزیابی احتمال سفر هوایی و افشای ارتباط 
سازمان های تروریستی و اشخاص وابسته استفاده می کنند. بعضی 
کمپنی های تکنالوژی  از روش های پیشرفته پیش بینی برای تفتیش و 

مختل ساختن فعالیت های تروریستی در پلتفورم های شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند و از هوش مصنوعی برای تشخیص موارد مشکوک 

انتقال وجه در بخش خدمات مالی استفاده می کنند.
از هوش مصنوعی برای تحلیل شبکه های اجتماعی، شناسایی 

مظنونان و روابط آنالین آنان، طبقه بندی اشخاص بربنیاد مشخصات، 
تحلیل پیوندهای ارتباطی و شناسایی مظنونان افراط گرا در جوامع مجازی 
استفاده می شود. بربنیاد داده های پروگرام  نرم افزاریSKYNET که اداره 
امنیت ملی ایاالت متحده از آن استفاده می کند و شامل الگوریتم مبتنی 

بر هوش مصنوعی است، حدود 15,000 نفر از 55 ملیون کاربر داخلی 
تلیفون همراه منحیث تروریست بالقوه شناسایی شده اند.

فیس بوک پالیسی های هوش مصنوعی خود را برای مقابله با 
محتوای افراطی بهبود بخشیده است. این کمپنی اوسط وقت الزم برای 

شناسایی ویدیوهای زنده ناقض ضوابط استفاده فیس بوک را به 12
ثانیه کاهش داده است.

از دیگر شیوه های حذف محتوای بنیادی استفاده از تکنالوژی های 

شناسایی پلتفرم های افراط گرا

در شبکه های اجتماعی
ائتالف اردو های اسالمی برای مبارزه با تروریزم

ìشبکه ها

10
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رایگان که بعد از مدت معینی بطور اتومات غیرفعال می شوند، به کار 

گرفت. تروریست ها با اهمیت مبب رشطی آشنا هستند. تهداب های بیشرت 

کشورهای دنیا به شبکه های کمپیوتری بستگی دارد و مجموعه مشخصی از 

حمالت با مبب رشطی می تواند بسیاری از سیستم  های رسارسی بانکداری و 

ترانسپورت را مختل سازد.

هدÝ قرÒ äÏÇÏ ÑÇیربناها
تهداب های بحرانی از خدمات اساسی موردرضورت جامعه، مانند ترانسپورت، 

تولید مواد غذایی، انرژی و خدمات صحی، پشتیبانی می کند. بروز اختالل 

شدید در این رسویس ها ممکن است اشخاص بسیاری را دچار آسیب پذیری 

کند. وابستگی این خدمات به زنجیره های تامین تدارکات الکرتونیکی باعث 

تشدید آثار زیان بار حمالت سایربی می شود چون این خدمات را می توان 

ستون فقرات اقتصاد ملی، بخصوص امنیت، معالجه، انرژی، آب، ترانسپورت، 

خدمات حمل و نقل، ارتباطات، بانکداری و خدمات مالی در نظر گرفت.

تهداب های بحرانی ممکن است در مقابل تروریزم سایربی آسیب پذیر 

باشد. دسرتسی پذیری و وابستگی متقابل داده ها، در کنار استفاده از 

سیستم  های کنرتول صنعتی، تهداب های ارتباطات عمومی و هوش مصنوعی، 

توجه به امنیت سایربی در سطح ملی را رضوری ساخته است. ضمناً، 

افزایش سیستم  های الکرتونیکی-فزیکی، مانند موترهای بدون دریور، 

آسیب پذیری های جدیدی ایجاد منوده است.

انکشاف رسیع و وابستگی متقابل تکنالوژی ها نیز باعث ایجاد 

تشویش  هایی شده است. این تشویش  ها عمدتاً از پیدایش »انرتنت اشیا« که 

مسیر حمالت جدید را برای مجرمین سایربی و تروریست ها فراهم منوده 

است، ناشی می شود.

در 8 اپریل 2020، »اداره امنیت سایربی و امنیت تهداب ها« و »مرکز 

ملی امنیت سایربی« در بریتانیا درباره وقوع حوادث امنیتی که تهداب های 

اساسی خدمات صحی و نهادهای دواویی را نشانه گرفته بود، هشدار داد. 

از قربانیان این حوادث می توان به کمپنی ها، موسسات تحقیقات طبی و 

پوهنتون ها اشاره منود. بخشی از حمالت نیز با پیدایش پاندیمی کووید-19

همزمان شده بود. 

در فربوری 2021، در ایاالت متحده، هکرها به یکی از تصفیه خانه های 

شهر کوچکی در فلوریدا نفوذ کردند. هدف آنها افزایش میزان مواد کیمیاوی 

احتامالً خطرناک در منبع آب بود. خوشبختانه، این حمله قبل از ایجاد نتایج 

خطرناک خنثی شد.

هامن ماه، وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده از حمله نرم افزارهای 

باجگیری به تهداب های اساسی یک مرکز فرشده سازی گاز طبیعی خرب 

داد. شخص مهاجم از روش فیشینگ نیزه ای استفاده کرده بود. این حمله 

هدفمند برای قانع ساخنت قربانی به ارائه معلومات حساس و رسیدن به 

شبکه های موسسه طراحی شده است که در این مورد به رخصتی دو-روزه 

آن مرکز منجر شد.

با پیچیده تر شدن حمالت مجازی، نهادهای مسئول دفاع از امنیت ملی، 

مانند قوای مسلح، نباید سالح خود را به زمین بگذارند. البته چنین نیست که 

همه حمالت مخرب به حاکمیت ملی با سالح های سنتی صورت بگیرد.  

پروسس لسان طبیعی است که احتمااًل کارآیی پروسه  مقابله با محتوای 
افراطی در انترنت را افزایش می دهد. این ادعای داکتر مجدل بن سلطان 

بن صفران، استاد هوش مصنوعی پوهنتون ملک سعود، است.
با این تکنالوژی ها می توان دستگاه ها را برای شناسایی ارتباط بشری 

و استخراج معلومات در گروپ های کالن متنی تعلیم داد. این پروسه  
بدون دخالت انسان صورت می گیرد و برای شناسایی الگوهای لسانی 

مختلف مورد استفاده افراط گرایان و تروریست ها کاربرد دارد.

چالش هاì هوÔ مصنوعی
با وجود پیشرفت های صورت گرفته در قسمت به کارگیری تکنالوژی های 
هوش مصنوعی برای مقابله با محتوای آنالین افراط گرایی و تروریزم، 

این تکنالوژی ها تا فعاًل هم با مشکالتی مانند تحلیل محتوای لسانی 
روبرو هستند. گسترش لسان های ترکیبی مانند فرانکو و وجود 
لهجه های محاوره ای و تحلیل سگنال ها و تصاویر غیر لسانی این 

مشکالت را شدت بخشیده است. این مشکالت مانع اتکای مکمل به 
دیتای تحلیل دیجیتل مربوط به محتوای کالن و پیچیده شده است. 

چنین محتوایی را نمی توان صرفًا با تجربیات بشری تفتیش کرد.
برای رسیدن به الگوهای استخراج مفهوم واقعی و دقیق لسان 

و رسیدن به مرحله ای فراتر از حفظ نمودن کلمات و عبارات، فعاًل راه 
درازی در پیش داریم. برای رسیدن به توانایی تفسیر موضوعی داده ها 

که از عوامل اساسی درک رفتار آنالین است، باید منتظر بمانیم.
کلودیا والنر، تحلیلگر «گروپ تحقیقی تروریزم و درگیری» در 

 ،Royal United Services موسسه مطالعات دفاعی و امنیتی
درباره موفقیت ستراتیژی جدید اتحادیه اروپا در قسمت حذف محتوای 

تروریستی ابراز تردید نموده است. 
والنر این استراتیژی را، به دالیل مختلف، چندان کاربردی نمی داند. 
از این دالیل می توان به ابهام درباره تعریف حقوقی محتوای افراطی 

یا تروریستی اشاره نمود. دولت ها پیشنهاد تغییر دادن تعاریف 
افراط گرایی خشن و تروریزم را مطرح ساخته اند ولی فهرست های 

طبقه بندی ملی اغلب فقط بخش کوچکی از گروپ های فعال افراط گرا 
یا تروریست را پوشش می دهد.

شناسایی محتوای افراطی مشمول پیچیدگی های قانونی است. 
گاهی نمی توان کلمه افراط گرایی را به دقت تعریف کرد. بعضی 

محتواهای مربوط به گروپ ها و اشخاص افراط گرا شامل هیچ اشاره یا 
کنایه حاوی تنفر یا خشونت نیست، ولی حاالت خشم یا نارضایتی را با 

شوخی و طعنه منتقل می کند.
متاسفانه، تفتیش محتوای افراطی در انترنت باعث شده است که 
افراط گرایان و تروریست ها به پلتفرم های کالن مهاجرت کنند و در میان 
ملیون ها سایت در این پلتفرم ها مخفی شوند. به این ترتیب، نهادهای 

مجری قانون نمی توانند فعالیت آنان را به آسانی زیر نظر بگیرند. 
به دلیل محدودیت منابع این پلتفرم ها برای حذف موثر محتوای 

تروریستی، سایتهای کوچک شبکه سازی اجتماعی حاال قطبی تر شده اند 
و مورد استفاده القاعده، داعش و دیگر گروپ ها قرار گرفته اند.
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اتحادیه رادیویی و تلویزیونی اسالمی 
که با حمایت ایران اداره می شود، نشر 

معلومات غلط برای تضعیف همبستگی 
اجتماعی را در دستور کار قرار داده است
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اخبار گوناگون به همراه تحلیل، راپور، ارتباط و گفتگو در همه جای 
دنیا جریان دارد. بربنیاد باورها، نظرات و اهداف رسانه یا مهامنان، پروگرام  ها 

می توانند موضع تهمت آمیز، دفاعی یا خنثی درباره مسائل روز اتخاذ کنند. 

در بسیاری از رسانه ها، تغییر خصوصیات، احساسات و حاالت دیده 

می شود. صرب به پایان رسیده است و صداها، حتی تا سطح فریاد زدن و دشنام 

دادن، باال شده است و این وضعیت بیننده را آزار می دهد. در بیشرت موارد، 

استخراج معلومات واقعی و موثر از این ترکیب دیدگاه ها سخت می شود. این 

صحنه هر بار که بیننده سعی در رهگیری اخبار از یک درگاه به درگاه دیگر، 

معموالً از طریق کانال های ستالیت، می کند، تکرار می شود. 

ما کامالً می دانیم که رسانه ها، با درگاه ها و محتوای منظم، از رضوریات 

زندگی امروزی هستند و این نقش را منی توان از کلیت زندگی انسان ها حذف 

منود. با توسعه رسیع تکنالوژی  معلومات و الزامات مرتبط، محتوای رسانه ها در 

اختیار تک تک ساکنان این دهکده جهانی قرار می گیرد.

البته این نکته درخور تامل است که اردوی کانال های ستالیت با تامین مالی 

اتحادیه رادیویی و تلویزیونی اسالمی اقدام به پخش پروگرام  های نفرت پراکن 

فرقه ای، پنهان منودن زشتی گروپ های مسلح و »مقدس« خواندن گروپ های 

کوچک وابسته منوده است.

این اتحادیه شامل 210 کمپنی رسانه ای در 35 کشور است که بیشرت آنها 

در رشق میانه فعال هستند. مراکز تحقیقی و رسوی، گروپ های جنگ روانی و 

سایت های خربی نیز عضو این اتحادیه هستند. این موسسات بخش مشخصی 

از جامعه را برای تلقین معلومات غلط به ذهن مردم هدف قرار داده  اند. در 

چنین وضعیتی، احساس ظلم و محرومیت در اشخاص شکل می گیرد و این 

احساس زمینه ساز شورش آنها علیه دولت خودشان می شود.

به نظر من، این هامن پرخاشگری و اعالن جنگ علیه آرامش مدنی جوامع 

عرب است. ایران از این سامان های رسانه ای منحیث اهرم فشار علیه کشورهای 

منطقه و دنیا استفاده می کند و کشورها را در معرض آفت جنگ و ویرانی قرار 

می دهد. اعامل تحریم های بین املللی علیه این نهاد رضوری است چون این نهاد، 

هامنند سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ایران و موسسات امنیتی، زمینه ساز 

خشونت و تروریزم شده است. 

شام اغلب موضوع خاصی را در عناوین اصلی اخبار، گفتگوهای خربی و 

پروگرام  های مشابه می بینید. امروزه، دنبال کنندگان شبکه های خربی در منطقه 

و بعضی شبکه های دیگر نقاط دنیا، حتامً با نام ایران و رژیم، اهداف، آرما ن ها، 

نفوذ، سالح ها و تاثیر آن باالی جوامع مختلف و نیز اخبار اقدامات غلط 

ایران و دخالت های آن در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر در اخبار و 

راپور ها روبرو می شود.

ایران حتی با همه امکانات در آینده آن جوامع - آینده اطفال، آرمان ها، 

و پروگرام  های خاص- دخالت می کند. طرز مثال، در سطح مشکالت جهانی، 

پروگرام  هسته ای ایران باعث تشویش  همه شده است و موضوعی برجسته 

محسوب می شود. اخبار مربوط به این موضوع صبح و شب در مقابل دیدگان 

مردم قرار دارد. این وضعیت باعث شده است که بعضی کشورهای منطقه 

بودیجه های کالنی، تا 1.5$ ملیارد، برای مقابله با تهدید ایران اختصاص دهند.

مالزیا همه روابط خود با ایران را قطع کرده است و در اقدامی ناگهانی 

همه همکاری های خود با ایران را متوقف ساخته است. دخالت ایران در لبنان 

باعث ایجاد مشکالت جدی شده است. همچنان، دخالت های مشابه در یمن 

عواقب ناگواری داشته است. این مشکل هم اکنون افغانستان را نیز درگیر 

منوده است. وضعیت در عراق و سوریه نیز نامطلوب یا بدتر است. کشورهای 

همسایه خلیج فارس و دیگر نقاط منطقه نیز از دخالت های ایران که با جذب 

رسداران، سودجویان اوضاع بحرانی و ترویج فرقه گرایی شکل های مختلفی به 

خود می گیرد، در امان نیستند.

ما در مقابل این تهدید معنوی -با استفاده از سالح، شبه نظامیان، 

چریک های عکس العمل رسیع، جنگ رسانه ای، دالالن مواد مخدر، آیدیالوجی 

افراطی و آسان گیری در مقابل هر چیزی که در خدمت ایدئولوژی کشورهای 

دچار تعصب مذهبی و ملی باشد- نباید خاموش مبانیم. ما باید از ثبات 

و امنیت رسزمین های خود که در تیررس تروریزم مورد حامیت ایران قرار 

دارند، محافظت کنیم.

الزم نیست ما علیه ایران اعالن جنگ کنیم تا آرمان های انکشافی آن به 

حساب کشورهای منطقه و رسمایه گذاری در گروپ های تروریستی متوقف 

شود. من نیز، مانند دیگران، جنگ را محصول کوتاهی در یافنت راهکار سیاسی 

برای مشکالت می دانم. من خواستار استفاده از قدرت نرم هستم و امیدوار 

هستم که مجبور به دفاع از خودمان نشویم. این یگانه راه مهار ساخنت 

خواسته های نابخردانه ایران است. این قدرت نرم فشار اقتصادی و دیپلوماتیک 

را شامل می شود. 

ما باید به ایجاد و حفظ روابط منطقوی و بین املللی بپردازیم. این روابط 

مانعی در مقابل ناقضان قوانین بین املللی که خود را در پشت نیروهای نیابتی  و 

جنگوجیان کرایی پنهان می کنند، ایجاد خواهد کرد. ایران به مساعی برای رسیدن 

به سالح هسته ای ادامه می دهد و حتی قبل از رسیدن به این سالح نیز خطری 

برای منطقه به شامر می رود. اگر کشوری با این رفتار غیرمنطقی به سالح کشتار 

جمعی دست پیدا کند، چه خواهد شد؟ 

ما باید به ایجاد فشار علیه ایران ادامه بدهیم و آن را از حامیت، پرورش و 

تعلیم گروپ های تروریستی بازداریم.  

دولت ایاالت متحده صفحه های انترنتی اتحادیه رادیویی و تلویزیونی 
اسالمی را که ایران از آنها برای ترویج افراط گرایی خشن استفاده می کند، 

مسدود ساخته است.  رویرتز
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حبیب طومی، مشاور وزارت معلومات بحرین

این کشور در میدان جلوگیری از شیوع همه گیری
کووید- 9	 به جنگ معلومات ترس آور انترنتی رفت

اعتماد سازی بحرین برای 

مقابله با انتشار

معلومات غلط

در رشایط همه گیری، هامنند دوران جنگ، واقعیت ظاهراً نخستین 
قربانی خواهد بود.

با این که دنیا از قرون قبل درگیر امراض پادیمیک و مرسی بوده 

است، هیچ گاه در میانه سیل معلومات غلط، معلومات تحریف شده 

و نظریه های توطئه مربوط به کووید- 19 مجبور به مقابله با این 

بحران ها نبوده است.

گسرتش ابزارهای ارتباطی با ادغام پیام های تصویری، صوتی، ویدیویی 

و مکتوب -و انتشار راپور های شبه واقعی که به آسانی در سطح کشورها تولید و 

توزیع می شود- باعث تغییر دورمنا، متحول شدن انتظارات و ایجاد آشفتگی در 

جوامع شده است. 

سازمان صحی جهان کلمه «پاندیمی معلومات» (Infodemic) را برای 

اشاره به نرش گسرتده معلومات گمراه کننده و رسدرگم کننده درباره کووید- 19

که مساعی مربوط به مقابله با ویروس را خنثی می کند و معالجه و وقایه را 

سخت می سازد، وضع منود.

ث
یپا

یون
یر 

صاو
ت
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ترکیب امراض ترسناک و معلومات غلط از زمان وقوع نخستین فجایع وجود 

داشته است و اشخاص طی قرنها این حوادث را به جادو، چشم بد، اهریمن و 

خشم خدا نسبت می داده اند.

در حالی که مریضی قربانی می گیرد، معلومات غلط مقرصان احتاملی را 

هدف قرار می دهد و زمینه اعدام، انزوا و اخراج آنها را فراهم می کند.

اتهامات جعل شده بر مبنای دالیل سیاسی، اقتصادی یا اجتامعی گروپ هایی 

مانند یهودیان، مسیحیان، مسلامنان، زنان، افریقایی ها، آسیایی ها، اقلیت ها، 

جذامیان، فقرا، آدم های ایالگرد و بیگانگان را هدف قرار می دهد. فریبکارانی 

که این داستان ها، ادعاها و شایعات را می پذیرند، ظاهراً هیچ گاه رضورت به 

معلومات غلط پیدا منی کنند.

حتی با سپری شدن دوره های تاریخی، اهداف نرش معلومات غلط 

و دروغ تغییر منی کند. رصفاً روایت ها بربنیاد خصوصیات آخرین دوره 

پاندیمی به روز می شود. 

جان د. لی در آخرین کتاب خود، »پاندیمی شایعات«، در سال 2014 نوشت 

که: »روایت ها از یک دوره شیوع به دوره بعدی بازیافت می شود و تغییری که 

رخ می دهد به مضمون مربوط منی شود، بلکه به جزییات الزم برای مرتبط ساخنت 

روایت ها به رشایط جاری مربوط می شود.«

بعضی از تصاویر دستکاری شده و روایت های غلط را بدخواهانی که 

خواستار بحران، ترس و سرتس هستند، نرش کرده اند. بخشی از تصاویر نیز با حس 

تحریف شده شوخی و اندیشه ناهنجار رسگرمی تولید شده اند. 

تکنالوژی باعث ساده و موثر شدن ترکیب واقعیت و داستان های جعلی 

شده است. پروگرام  های کاربردی امکان ایجاد دنیای خیالی را که جایگزین 

دنیای واقعی و واقعیات نادیده گرفته شده می شود، فراهم منوده است. رشد 

منایی تکنالوژی، که ظاهراً قرار است دنیا را به جای بهرتی تبدیل کند، مورد 

سوء استفاده قرار گرفته است.

در نخستین روزهای 2020، که دنیا در حال آگاه شدن از پاندیمی کووید- 19 

بود، مردم در معرض پیام های فراوان از طرف شبکه های داخلی -خویشاوندان، 

دوستان، همکاران، همسایگان- و معلومات خارجی از طرف داکرتان، کارشناسان 

صحی، اشخاص مشهور، مسئولین و شخصیت های سیاسی قرار می گرفتند.

رهربان بیشرت کشورها متوجه شدند که یکی از پرزه جات مهم اسرتاتیژی 

مقابله با این مرض لجام گسیخته مهار کردن سیل معلومات غلطی بود که 

می توانست احتامل کنرتول مرض تا زمان تولید واکسین را از بین بربد.

بحرین، یک جزیره  کوچک )765 کیلومرت مربع( و یکی از مرتاکم ترین 

کشورهای دنیا )حدود 2,052 نفر در هر کیلومرت مربع( جزو کشورهایی بود 

که احتامل پاندیمی در آن باال بود. با این حال، »پاندیمی« ذریعه انرتنت و 

شبکه های اجتامعی می توانست فاجعه بار باشد.

بربنیاد دیتای DataReportal، در جنوری 2020، میزان نفوذ انرتنت در 

بحرین %99 و میزان نفوذ شبکه های اجتامعی %84 بود. در آن زمان، این کشور 

1.65 ملیون کاربر انرتنت و 1.4 ملیون کاربر شبکه های اجتامعی داشت. 

کارگروپ ملی چند-وزارتخانه ای در اوایل فربوری 2020 برای رسیدگی 

به موضوع شیوع و گسرتش کووید- 19 تشکیل شد و بشمول یک پرزه 

رسانه ای کالن بود. 

در حالی که مسئولین در حال مقابله با پاندیمی بودند، دولت خود را مکلف 

به مقابله با معلومات غلط و معلومات دروغ که بر بنیاد مزیت اعتیاد محلی به 

پلتفورم های دیجیتل برای تخریب مساعی دولتی نرش می شد، کرده بود.

این کارگروپ از مردم می خواست که از منابع معلوماتی معترب استفاده کنند 

و در دام ادعاهای غلط و گمراه کننده اشخاص شهرت طلب، نظریه پردازان توطئه 

و الف زن ها نیفتند.

این کارگروپ، با هدف تسهیل ارتباط، یک خط رهنام به هفت لسان دایر 

کرد. بیش از نیمی از جمعیت 1.7 ملیونی بحرین اصالتاً از 140 کشور هستند. 

بحرین دارای دو روزنامه عربی، دو روزنامه انگلیسی، یک روزنامه به لسان 

ماالیاالم )هند( و یک روزنامه به لسان تاگالوگ )فیلیپین( است. هفته نامه ها و 

ماهنامه ها به لسان های مختلف نرش و پروگرام  های رادیویی و تلویزیونی به 

لسان های گوناگون پخش می شوند.

همه آنها سنگینی رشایط را درک کردند و خود را مکلف به چاپ و نرش 

اخبار منابع معترب منودند. از منابع معترب می توان به مسئولین رسمی، بیانیه های 

کارشناسان و مامورین پولیس، و اطالعیه های وزارت خانه ها اشاره منود. 

رسانه ها ادعاهای مشکوک را منی پذیرفتند و راپور دهندگان را اغلب 

برای گفتگو با داکرتان -عمدتاً مشاورین امراض عفونی و داخلی و کارشناسان 

مایکروبیولوژی- که قادر به ارائه توضیحات علمی برای ترشیح وضعیت بودند، 

اعزام می کردند. این رویکرد تاثیر بسزایی در تکذیب معلومات غلط داشت.

شخصیت های مذهبی در مواعظ و سخرنانی های خود دروغ پراکنی را معادل 

نقض آموزه ها و ارزش های مذهبی عنوان می کردند. 

مقامات امنیتی و قضایی نیز منظامً به مردم هشدار می دادند که نرش 

معلومات دروغ معادل اتهام اخالل در نظم عمومی است و با پیگیری حقوقی، 

شامل حبس و جریمه سنگین، همراه خواهد شد.

این کارگروپ منظامً جلسات رسانه ای را برای ارائه راپور، صدور هشدار و 

معلومات رسانی برای تقویت حس مسئولیت پذیری و یادآوری عواقب مخرب نرش 

شایعه و ادعا برگزار می کرد.

مردم در صف دریافت واکسین کووید- 19 در مرکز خرید Sitra منامه. با 
وجود اقدام موثر بحرین برای وقایه از نشر وایرس ، بدخواهان به نشر 

معلومات دروغ درباره پاندیمی در سطح کشور می پردازند.  رویرتز
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جاللت مآب شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، صدراعظم 
بحرین، در حال دریافت واکسین یادآور کووید.  وزارت معلومات حبرین

بحرین برای هماهنگ سازی اقدامات مقابله با بحران کووید- 19 
از شخصیت های معروف کمک گرفت.  رویرتز

باال بودن نرخ باسوادی )%97.5 در 2018( و اجرای کمپاین »آگاه باش« 

در اعتامد سازی بین مردم و دولت و موسسات خصوصی تاثیر بسزایی داشت 

و به جلوگیری از نرش نظریه های توطئه که معموالً در رشق میانه دیده 

می شود، کمک کرد.

مقاومت عمومی مردم بحرین در مقابل معلومات غلط و معلومات دروغ 

نتیجه ترکیبی اقدام عاجل کارگروپ، هشدارهای سختگیرانه علیه متخلفین و 

ارتباط آزاد با کارشناسان صحی و خربنگاران متعهد بود.

بیشرت پیام های حاوی معلومات غلط و معلومات دروغ ذریعه 

واتساپ که پرکاربردترین پروگرام  ارتباطی در بحرین است، بین مردم این 

کشور مبادله می شد. 

این پیام ها عمدتاً ارتباطی با مسائل سیاسی یا مذهبی یا فرقوی که متاسفانه، 

به دلیل دشمنی بین فرقه ها و کشورها، بر رشق میانه حاکم است، نداشت. 

ناراحت کننده ترین پیام 26 فربوری، دو روز بعد از تشخیص نخستین مصاب 

شدن در یک شهروند بحرینی که از سفر زیارتی از ایران بازگشته بود، منترش شد. 

پیام های واتساپ حاوی انتقاد از اتباع بحرینی که به ایران سفر می کردند بود. 

این اتباع به انتقال مرض و قرار دادن بحرین در معرض خطر متهم می شدند. به 

راپور پولیس، 30 حساب اقدام به نرش پیام های دارای محتوای فرقوی می کردند.

البته، مداخله رسیع جاللت مآب شاهزاده سلامن بن حمد آل خلیفه به 

خنثی شدن تنش ناشی از ترس کمک کرد. او خواستار حفظ وحدت ملی شد 

و تاکید کرد که »انتقال کووید- 19 ارتباطی با نژاد، قومیت، مذهب یا طبقه 

اجتامعی ندارد.«

بعضی مساعی برای نرش معلومات دروغ با هدف فریب دادن مستفیدان یا 

تاثیرگذاری باالی رفتار آنان صورت می گرفت. طرز مثال: 

 •   در رسانه های اجتامعی اعالن می شد که نخستین موارد کووید- 19 

     در Dragon City یا »شهر اژدها« از مراکز خرید کالن دارای

     معامری چینی دیده شده است و این که پولیس به فروشگاه ها و

    مراکز عرضه لوازم جانبی، تزیینات خانه و غذا حمله کرده است. 
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بحرینی ها از مسافرین 
سعودی که بعد از باز 

شدن سرحدات به روی 
اشخاص پیچکاری شده 

علیه کووید- 19 وارد 
این کشور می شوند، 

استقبال می کنند.  رویرتز

در یک مورد دیگر، رسانه های اجتامعی این ادعا را نرش • 

کرده بودند که بعضی اشخاص مصاب به کووید- 19 از 

مراکز قرنطین فرار کرده اند و در رسارس کشور پراکنده 

هستند. پولیس به رسعت هر دو شایعه را تکذیب کرد.

 پولیس یک مستفید را که ادعا کرده بود که کووید- 19 • 

 دروغ کالنی برای جمع آوری پول از مردم است، 

بازداشت کرد. 

یک خواننده معروف بعد از استفاده از واتساپ برای • 

هشدار دادن به مردم درباره متاس با پیکهای رساندن پیتزا 

و غذا به خانه ها، دچار مشکل حقوقی شد چون این 

کارگران را خطرناک و دارای آلودگی معرفی کرده بود.

موسسه بین املللی حقوق برش با صدور راپوری که بعد از • 

بازدید میدانی منترش شد، شایعه مصاب شدن چند تن از 

زندانیان به کووید- 19 را تکذیب کرد.

بعضی معلومات دروغ که در کشور نرش می شد به • 

راپور های »معترب« یا »رّسی« درباره منشاء ویروس و 

راه های تداوی مریضی مربوط می شد.

امروز، دو سال بعد از رشوع پاندیمی، بحرین بربنیاد 

شاخص Nikkei بهبود کووید- 19 در دنیا در ماه نومرب 

در رتبه اول قرار گرفت. این پادشاهی به مساعی جدی 

برای مقابله با پاندیمی و بازگشت به زندگی عادی 

ادامه داده است.

این شاخص، که نخستین بار در جوالی 2021 منترش 

شد، آمار بهبود کووید در 121 کشور و منطقه را بربنیاد نُه 

عامل و سه کتگوری ارزیابی می کند: مدیریت آلودگی، تزریق 

واکسین و جابجایی. 

مدیریت آلودگی بشمول موارد تاییدشده کووید- 19 در 

مقابل حداکرث تعداد موارد، رسانه موارد تاییدشده و تعداد 

تست در هر مورد است.

عامل تزریق واکسین تعداد مجموع رسانه دوزهای 

واکسین، تعداد رسانه دوزهای جدید واکسین، و سهم اشخاص 

کامالً-پیچکاری شده را پوشش می دهد.

عامل جابجایی به تحرک اجتامعی، شاخص قاطعیت 

آکسفورد و فعالیت های پروازی مربوط می شود.

هرچه رتبه، در محدوده 0 الی 90، باالتر باشد، کشور 

به نقطه بهبود نزدیک تر است که در این زمینه کاهش میزان 

آلودگی، سطح باالی پیچکاری و اقدامات آسان گیرانه تر برای 

فاصله گذاری اجتامعی مد نظر قرار می گیرد.

بحرین منره %73 را اخذ منود و بعد از آن، کویت %72 و 

امارات متحده عربی %70.5 را کسب کردند.

در نومرب 2021، اداره نظارت و قانون گذاری صحت 

بحرین اعالن کرد که مرصف عاجلی واکسین فایزر-بایونتک 

را برای اطفال 5 الی 11 ساله تایید منوده است. این تصمیم 

بعد از ارزیابی داده های فایزر-بایونتک از طرف کمیته 

کارآزمایی های کلنیکی اداره ملی نظارت و قانون گذاری صحت 

و کمیته پیچکاری وزارت صحت گرفته شد.  
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تصاویر یونیپاث

داکرت حسین عالوی، مشاور صدراعظم عراق در امور اصالحات بخش امنیتی

محافظت از عراق در مقابل تهدیدات سایبری مستلزم 
تقویت امکانات عراق در حوزه تکنالوجی است

تعهد به 
امنیت سایبری
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امنیت سایربی از اولویت های سرتاتژیک دولت عراق است. عراق 
دست به ایجاد گروپ واکنش به حوادث سایربی )CERT(، فعال سازی پالیسی 

امنیت سایربی و تهیه مسوده قانون جرایم الکرتونیکی زده است. قانون مذکور 

زمینه ساز بحثهای گسرتده ای در پارملان عراق شد.

وظیفه اصلی گروپ واکنش به حوادث سایربی مقابله با حمالت سایربی در 

همه وزارتخانه ها، همکاری با نهادهای امنیتی و استخباراتی برای تفتیش هکرها 

و گروپ های تروریستی و تعقیب گروپ های جرایم سازمان یافته سایربی است. 

این اقدامات احتیاطی برای جوامع امروزی، مانند عراق، که برای انتقال پول و 

اجرای وظایف دولتی وابستگی روزافزونی به انرتنت دارد، رضوری است.

حمالت سایربی از تهدیدات رو به گسرتش دنیا محسوب می شود. این حمالت 

باعث ایجاد این تشویش  بین املللی شده است که گروپ های تروریستی از 

تکنالوژی های پیرشفته برای اجرای حمالت سایربی علیه تاسیسات حیاتی استفاده 

می کنند. با توجه به این موضوع، عراق دومین جلسه »انکشاف و ایجاد امکانات 

امنیتی در فضای مجازی« را در سپتمرب 2021 در بغداد برگزار کرد.

برگزاری این جلسه نقطه عطفی در فعالیت گروپ واکنش به حوادث سایربی 

عراق محسوب می شود. در این جلسه مسائل مهمی مانند جرم الکرتونیکی، 

امکانات سایربی برای جلوگیری از وقوع جنگ 5G، تاثیر امنیت سایربی و 

تکنالوجی های مدرن باالی امنیت ملی، و محافظت از اطفال در انرتنت بررسی 

شد. از موضوعات دیگر می توان به تاثیر امنیت سایربی باالی اشخاص در دنیای 

رسشار از معلومات دروغ، امنیت دیجیتل برای محصلین و پول شویی و تعامالت 

مالی اونالین اشاره منود. 

در حاشیه این جلسه، گروپ واکنش به حوادث سایربی عراق منایشگاهی 

تخنیکی را برگزار کرد و مانور امنیتی برگزار شد. در این مانور، این گروپ 

به رسعت برای دفع یک تهدید سایربی وارد عمل می شد. 

اثیر الجابر، رئیس گروپ واکنش به حوادث سایربی عراق، باالی اهمیت این 

جلسه در دورانی که کمپنی ها و نهادهای دولتی اتومات سازی الکرتونیک را به 

دلیل پاندیمی کووید- 19 پذیرفته اند، تاکید کرد.

الجابر اظهار کرد: »طی جلسات این نشست، ما یک قدم دیگر در مسیر 

موفقیت در قسمت ارائه خدمات در فضای مجازی برداشتیم.« 

تبادل دانش تخنیکی با کشورهای دوست در جریان مقابله با حمالت سایربی 

یا ترمیم شبکه ها بعد از نفوذ به سیستم  امنیتی ستون فقرات امنیت سایربی 

محسوب می شود. تجربه کشورهای دوست عراق در حوزه تکنالوژی  مزیتی برای 

عراق محسوب می شود. این کشور سعی می کند تا امکانات امنیتی خود را در 

فضای مجازی انکشاف دهد و تقویت مناید.

از طرف دیگر، عراق عالقمند به تبادل معلومات موجود درباره شیوه های 

تروریستان برای سوء استفاده از تکنالوژی سایربی در مسیر ارتباطات، رمزگذاری 

و پالن گذاری حمالت است. از آنجا که گروپ های تروریستی و باندهای جرایم 

سازمان یافته به تبادل مفکوره و تکنالوژی می پردازند، اعضای جامعه بین املللی 

باید برای دفع نقشه های بدخواهانه مهاجامن همکاری کنند. 

مبنای امنیت سایربی ایجاد یک بخش تکنالوژی پیرشفته و مستفید از ابتکار 

دفع حمالت سایربی پیچیده است. عراق باید پیوسته به اصالح پالیسی های ملی 

امنیت سایربی و تقویت امکانات خود بپردازد. دولت عراق در پی جذب اشخاص 

فعال در حوزه امنیت و خدمات مدنی است تا از این طریق امکانات عراق در 

قسمت امنیت سایربی و همکاری با بخش دولتی، بخش خصوصی و کمپنی های 

بین املللی تقویت شود. 

عراق می خواهد که به ترویج فرهنگ یکپارچه مقابله با تهدیدات سایربی، 

کاهش تعداد موارد هک و رسقت معلومات، جلوگیری از نرش معلومات دروغ و 

تهدیدکننده آرامش مدنی، و کاهش تعداد جرایم سایربی که اشخاص بی وجدان 

علیه مستفیدان انرتنت مرتکب می شوند، بپردازد. 

همکاری دولتی-خصوصی در حوزه امنیت سایربی یک رضورت اسرتاتیژیک 

است. وابستگی بخشهایی مانند صحت، تعلیم و انرجی به ارتباطات سایربی 

برای ایفای وظایف مرتبط روز به روز بیشرت می شود. به همین دلیل، دولت عراق 

و گروپ گروپ واکنش به حوادث سایربی در پی ایجاد راهکارهای جدید در 

قسمت تکنالوجی معلومات هستند.

وزارت خانه های دولتی از مشوق های مالی برای تشویق کارآفرینان بخش 

تکنالوژی معلوماتی و امنیت سایربی کار می گیرند. عراق باید باالی توامنندسازی 

زنان برای مشارکت هرچه بیشرت در این بخش مهم نیز متمرکز شود. آنها قوه 

محرک جامعه ما به طرف آبادانی هستند؛ جامعه ای که حاال با مشکالت زیادی 

روبروست. توامنندسازی زنان از پرزه جات اساسی پروگرام  و فلسفه کار دولت 

عراق است. نقش زنان در کشورهای انکشاف یافته در حوزه تخنیکی برجسته 

است و زنان فعال در مراکز حساس در رسانه های اجتامعی، صنعت سافتویر و 

مارکتینگ الکرتونیکی از سامان های تکنالوجی پیرشفته بهره گرفته اند. 

امروزه ما باید از رشد چشمگیر در حوزه های کسب وکار، تجارت الکرتونیکی 

و رسمایه گذاری در تکنالوژی معلومات در متامی بخشهای عراق حامیت کنیم. 

این اقدام باید با تدوین قوانین سودمند، وضع پالیسی های عمومی و رسیدن 

به توانایی تامین الزامات امنیت سایربی صورت بگیرد. ما باید از پالن های 

دولت عراق در قسمت ایجاد همکاری بین عراق و جامعه بین املللی تشبثات، 

ذریعه تامین ماحول مناسب برای رشد رشکتهای تکنالوژی معلوماتی، با هدف 

خدمت رسانی به جامعه و نوسازی امکانات آن، حامیت کنیم.

خوشبختانه، موفقیت دولت عراق در حامیت از کمیسیون عالی مستقل 

انتخابات به خاطر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و توانایی کمیسیون برای 

مقابله با حمالت سایربی در جریان انتخابات پارملانی در 10 اکتوبر 2021، پیام 

مهمی درباره بهبود امکانات عراق در حوزه مقابله با حمالت سیابری و تقویت 

امنیت سایربی به همراه داشت.  

عراق می خواهد که به ترویج فرهنگ یکپارچه 
مقابله با تهدیدات سایبری، کاهش تعداد موارد 

هک و سرقت معلومات، جلوگیری از نشر 
معلومات دروغ و تهدیدکننده آرامش مدنی، و 

کاهش تعداد جرایم سایبری که اشخاص بی وجدان 
علیه کاربران انترنت مرتکب می شوند، بپردازد. 
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از %85 جمعیت قزاقستان از انرتنت استفاده می کنند که این 

آمار در بین کشورهای آسیای میانه بی نظیر است. بخشهای عمده اقتصادی 

کشور و دولت کامالً دیجیتلی شده اند. در سال 2018، دولت قزاقستان دست 

به اجرای پروگرام  »قزاقستان دیجیتل« زد. این پروگرام  برای تشویق نهادهای 

دولتی و رشکتها برای جابجایی از مرحله خشت و مالط به مرحله دسرتسی 

آنالین و تسهیل دسرتسی موثر مشرتیان طراحی شده است. 

با وجود پیدایش تحوالت چشمگیر در اقتصاد دیجیتل قزاقستان، رضورت 

به امنیت سایربی افزایش یافته است؛ بخصوص در دوران شیوع پاندیمی 

کووید-19 که بسیاری از مردم را مجبور به استفاده از سامان های کار و تحصیل 

از راه دور کرد. 

این وضعیت مسئولین قزاقستان را به فکر اجرای اقدامات جدی برای 

مقابله با تهدیدات سایربی انداخت. با وجود چالش  های فراوان در حوزه 

جرایم سایربی، که محدوده، شدت و پیچیدگی آنها رو به افزایش است، نتایج 

مساعی قزاقستان برای مقابله با جرایم و تهدیدات سایربی در سالهای اخیر 

چشمگیر بوده است. 

با استفاده از پیرشفت های حوزه امنیت سایربی، قزاقستان در قسمت 

پایبندی به امنیت سایربی بربنیاد »شاخص جهانی امنیت سایربی 2020« که 

اتحادیه بین املللی مخابرات منترش می کند، رتبه 31 را در بین 182 کشور کسب 

منوده است. این اتحادیه را سازمان ملل برای رسیدگی به امور تکنالوژی های 

ارتباطات و معلومات تشکیل داده است. 

پنج رکن اصلی این شاخص عبارت اند از حقوقی، تخنیکی، سازمانی، انکشاف 

ظرفیت و اقدامات همکارانه. رتبه 2020 پیرشفت مهمی در مقایسه با جایگاه 

قبلی 83 قزاقستان در شاخص جهانی امنیت سایربی 2017 محسوب می شود.

نصب سپر سایبری
سیاست امنیت سایربی قزاقستان از پروگرام  »سپر سایربی« که رئیس جمهور 

وقت، نورسلطان نظربایف، در سال 2013 آغاز کرد، نشات می گیرد. او تاکید کرد 

که انکشاف سرتاتیژی امنیت سایربی جزو عالیق امنیتی ملی قزاقستان بود چون 

مجرمین سایربی از توانایی ایجاد اختالل در تهداب های مانند نیروگاه و خط 

ریل برخوردار اند.

نظربایف در سال 2017 اظهار کرد: »در دنیای امروز، جنگ رصفاً با طیاره  و 

تانک صورت منی گیرد.« 

آن سال، قزاقستان سیاست های دولتی در قسمت جلوگیری، تضعیف و 

مقابله با حمالت سایربی و جنگ ترکیبی و بهبود پروسه های حقوقی برای ایفای 

موثر این وظایف را انکشاف کرد. مقامات قزاقستان با رایزنی با کارشناسان 

بین املللی با بهرتین شیوه های تامین امنیت سایربی آشنا شدند. مرحله نخست 

پروگرام  »سپر سایربی« از 2017 الی 2018 اجرا شد و مرحله دوم فاصله 

زمانی 2019 الی 2022 را پوشش می دهد. تا فعالً، این پروگرام  28 ملیارد تنگه 

قزاقستان )حدود 66$ ملیون( مرصف داشته است. 

وزارت توسعه دیجیتل، نوآوری و هوافضای این کشور مسئول دولتی اصلی 

اجرای پروگرام  عملی »سپر سایربی« محسوب می شود و کمپنی سهامی رسویس 

تخنیکی دولتی که زیرمجموعه وزارت رسمایه گذاری و انکشاف قزاقستان است، 

در این زمینه با این وزارتخانه همکاری می کند. 

»سپر سایربی« روش های اجرای پالیسی های دولتی در قسمت محافظت 

از منابع معلومات الکرتونیکی، سیستم  های معلوماتی و شبکه های مخابراتی 

و تضمین استفاده مصئون از تکنالوژی های معلوماتی و ارتباطات را مشخص 

می کند. این مفهوم به یکپارچه سازی رویکردهای موقت قبلی در حوزه 

بیش

تبدیل شدن قزاقستان به یک کشور 
پیشرفته در حوزه دیجیتل تمرکز باالی 
امنیت سایبری را ایجاب می کند. اینجا 

نمایی از پایتخت آستانه، مرکز نوآوری 
تکنالوژیک، دیده می شود.  آسوشیتد پرس
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امنیت سایربی کمک کرده است. »سپر سایربی« همچنان از انکشاف میکانیزم 

های عکس العمل رسیع برای وقایه از حوادث امنیت معلومات، شامل رشایط 

عاجلی، حامیت می کند. 

قزاقستان در معرض حمالت مجرمین
در بهار 2021، ویب سایت Comparitech )مستقر در بریتانیا( که در عرصه 

اخبار مربوط به تکنالوجی و مرصف کنندگان فعال است، یک راپور درباره 

پرخطرترین کشورهای دنیا از نظر امنیت سایربی نرش کرد. در این راپور، 

کشورهای آسیای میانه، بشمول قزاقستان، تقریباً در ردیف های آخر قرار داشتند.

قزاقستان یکی از جذاب ترین کشورها برای سارقان رمزارز است. این اشخاص 

از کمپیوترهای آسیب پذیر برای تولید ارز دیجیتل، یا رمزارز، استفاده می کنند. 

این پروسه  را استخراج رمزارز یا رمزارز-کاوی )کریپتو ماینینگ( می نامند. سارقان 

رمزارز، بدون کسب اجازه از مالکان کمپیوترها، از پرداخت مصارف هنگفت برق 

الزم برای کاوش رمزارز خودداری می کنند. قزاقستان، به دلیل پایین بودن مرصف 

برق و وجود کمپیوترهای غیر مصئون، در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، کشور 

جذابی برای متقاضیان رمزارز-کاوی محسوب می شود. 

یکی از مهم ترین دالیل ناامنی کمپیوترهای قزاقستان این است که تقریباً 

%74 از نرم افزارهای نصب شده در کمپیوترهای قزاقستان بدون جواز است یا از 

منابع غیرمجاز دانلود شده است. این ادعا در جلسه 2019 کارگروپ نرم افزارهای 

کمپیوتری قزاقستان مطرح شده است. 

نرم افزارهای بدون مجوز ممکن است حاوی نرم افزارهای مخرب افشاکننده 

دیتای مستفید باشد. همچنان، دانلود کردن به روزرسانی های امنیتی خاص برای 

وقایه از حمالت سایربی برای این نرم افزارها سخت است. در نتیجه، کمپیوترهای 

دارای نرم افزارهای غیرمجاز به شدت در معرض نفوذ، رمزارز-کاوی، دزدی 

معلومات محرمانه، فریب کاری و دیگر انواع جرایم سایربی قرار دارد. 

 در بیانیه 2017 روسالن آبدیکالیکوف، رئیس کمیته امنیت معلومات وزارت 

سابق دفاع و صنایع هوافضا، آمده است: »تعداد حمالت سایربی به سیستم  های 

الکرتونیکی ادارات دولتی ]قزاقستان[ هر سال دو برابر می شود.«

گروپ ملی عکس العمل عاجلی کمپیوتری قزاقستان، معروف به

KZ-CERT، در نیمه نخست 2021 تعداد 11,432 فقره جرم سایربی و تهدید 

امنیت را ثبت کرد که این رقم در مقایسه با سال 2020 افزایش 15 فیصدی را 

نشان می دهد. به راپور KZ-CERT، بات نت ها، اسبهای تروا و ویروس های 

کمپیوتری بخشی از سافتویرهای مخربی هستند که مجرمین سایربی برای حمله 

به کمپیوترهای قزاقستان استفاده می کنند. 

حمالت سایربی به مادیول های مدیریت محتوا WordPress )سافتویر ایجاد 

ویب سایت و تولید محتوا که در انرتنت در دسرتس است(، که در قزاقستان 

پرکاربرد است، باعث رسقت معلومات محرمانه و حساس بسیاری از مستفیدان 

ویب سایت  ها و نرش غیرمجاز پیام های تروریستی و تبلیغاتی افراط گراها در 

بعضی از ویب سایت  ها شده است. 

مجرمین سایربی مکرراً رشکتها، نهادهای دولتی و اتباع قزاقستان را برای 

کسب مفاد مورد حمله قرار می دهند. در آگوست 2021، هیچ بانکی در 

قزاقستان از امکانات الزم برای محافظت از منابع انرتنتی، بشمول امکانات حفظ 

امنیت داده، انتقال داده، رمزگذاری ترافیک و تنظیامت امنیتی، در مقابل حمالت 

سایربی برخوردار نبود. 

خنثی ساختن حمالت سایبری
به گفته آندره ای کوریلین، مدیرکل Citibank در قزاقستان، ضعف دفاع سایربی 

در بانک های قزاقستان بسیار تشویش آور است؛ بخصوص با توجه به این که 

بانکهای بین املللی مهم مکرراً در معرض حمالت سایربی هستند.

با وجود این، از زمان استقرار »سپر سایربی« در 2017، دولت قزاقستان روند 

تفتیش و عکس العمل فعال برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور را تقویت 

کرده و تعداد حمالت سایربی را کاهش چشمگیری داده است. تا سال 2019، 

وزارتخانه توسعه دیجیتل، نوآوری و هوافضا از دانش کافی درباره منابع و 

زمان بندی حمالت سایربی علیه قزاقستان برخوردار بود. این وزارتخانه به کاهش 

تعداد سایت های در معرض نفوذ و کاهش میزان آلودگی نرم افزارها در این 

کشور کمک کرده است. 

به کمک »سپر سایربی«، بیش از 300 بخش تهداب های اساسی، بشمول 

بانکها، نهادهای دولتی، کمپنی ها و کارخانجات سیستم  های امنیتی خود را 

تقویت کرده اند. رسویس تخنیکی دولتی قزاقستان امکانات الزم برای جلوگیری و 

دفع روزانه تقریباً 1 ملیون حمله سایربی را فراهم منوده است. 

در سال 2018، کمیته امنیت ملی قزاقستان دست به تاسیس »مرکز 

هامهنگی امنیت معلومات« )NISCC( زد. این مرکز برای محافظت از منابع 

معلوماتی نهادهای دولتی و معلومات مهم تهداب قزاقستان در مقابل حمالت 

سایربی شکل گرفت. در سال NISCC ،2020 انتی ویروس  و امکانات الزم برای 

محافظت از سیستم  های معلوماتی در مقابل حوادث و تهدیدات سایربی را در 

اختیار 17 نهاد دولتی قرار داد.

پذیرش تکنالوژی دیجیتل بین مردم قزاقستان دولت را به فکر تمرکز بیشتر باالی 
امنیت سایبری انداخته است.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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مقامات قزاقستان دریافته اند 
که عموم مردم عمدتًا با 

مخاطرات ابتدایی امنیت 
سایبری، مانند خطرهای دانلود 
ناخواسته نرم افزارهای مخرب 

که ممکن است زمینه ساز 
فیشینگ و فریب کاری آنالین 

شود، ناآشنا هستند.

یکی از پرزه جات مهم »سپر سایربی« تربیت کارشناسان امنیت سایربی و 

معلومات رسانی به مردم درباره امنیت معلومات است. به دلیل کمبود کارشناسان 

حوزه تکنالوژی معلومات در قزاقستان، مقامات این کشور اقدام به اعطای بورس 

تحصیلی به محصلین رشته های مرتبط با فضای سایربی کرده اند. وزارت توسعه 

دیجیتل، نوآوری و هوافضا مسئولیت اجرای کمپاین های معلومات  رسانی و تعلیم 

به مردم در قسمت مسائل امنیت سایربی را به عهده گرفته است. 

در قالب پروگرام  عملی »سپر سایربی«، دولت قزاقستان برای نخستین بار 

در تاریخ این کشور اقدام به معرفی بیمه اختیاری سایربی کرد. اشخاص حقوقی 

می توانند خسارات مادی ناشی از حمالت سایربی یا درز اطالعات را از طریق این 

بیمه جربان کنند. 

اهمیت تعلیم
دولت می داند که گذار رسیع کشور به عرصه اقتصاد و حکمرانی دیجیتل مستلزم 

مشارکت و تعلیم گسرتده مردم درباره امنیت سایربی و کاهش حمالت سایربی 

و خسارات مرتبط است. مقامات قزاقستان دریافته اند که عموم مردم عمدتاً با 

مخاطرات ابتدایی امنیت سایربی، مانند خطرهای دانلود ناخواسته نرم افزارهای 

مخرب که ممکن است زمینه ساز فیشینگ و فریب کاری آنالین شود، ناآشنا هستند. 

ضمناً، بسیاری از کمپنی های کوچک و متوسط کشور از دانش ابتدایی 

محافظت از معلومات و تکنالوژی های ارتباطی بی بهره هستند. 

بنابراین، دولت اکنون تقویت روند اطالع رسانی عمومی و برگزاری 

کمپاین های تعلیمی برای ارائه سامان های محافظت از کمپیوترها و تکنالوژی های 

ارتباطی را در دستور کار قرار داده است. بربنیاد نتایج رسوی اخیر، این مساعی 

برای ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره تهدیدات امنیت سایربی موثر بوده 

است و طبق آمار هم اکنون %78 مردم از دانش مرتبط مستفید هستند. 

قزاقستان در قسمت رسمایه گذاری در حوزه آشناسازی کارمندان دولت 

با قوانین امنیت سایربی، معلومات و تکنالوژی  و دولت الکرتونیک نیز فعال 

بوده است. از 5 جنوری 2021، »اکادمی حکمرانی عمومی«، تحت نظر 

رئیس جمهور قزاقستان، برگزاری کورس های آنالین تعلیم کارمندان دولت در 

قسمت دیجیتل سازی نهادهای دولتی را آغاز منوده است. در سال 2019، وزارت 

توسعه دیجیتل، نوآوری و هوافضا دوره تعلیم اونالین رایگانی را در قسمت 

امنیت سایربی برای مقامات دولتی در بیش از 20 اداره دولتی و 17 نهاد دولتی 

محلی برگزار کرد. 

در ابتدای دوره پاندیمی جهانی در 2020، بسیاری از کارمندان دولت در 

قزاقستان به کار کردن از راه دور روی آوردند. در سال 2020، اکادمی حکمرانی 

عمومی، پروگرام  انکشاف سازمان ملل در قزاقستان، مرکز خدمات مدنی آستانه 

و سازمان امور خدمات مدنی قزاقستان پروگرام  های تعلیمی گسرتده ای را با 

هدف تقویت مهارت های دیجیتل و ارتباطی کارمندان دولت برای کارمندان 

دولت برگزار کردند.

رئیس جمهور، قاسم-جومارت توقایف، در سخرنانی خود خطاب به مردم 

در 1 سپتمرب 2021 اظهار کرد: »همه پروگرام  های حوزه معلومات و تکنالوژی  

در بخش دولتی منحرصاً مبتنی بر پلتفورم جدید و تحت نظارت تخنیکی دولت 

قزاقستان اجرا خواهد شد. به این ترتیب از دوباره کاری، تحمیل مرصف و 

کاغذبازی جلوگیری می شود و امکان ارائه کامل خدمات دولتی به شهروندان، 

ذریعه تلیفون هوشمند، فراهم می گردد.« 

روند رو به رشد دیجیتل سازی خدمات دولتی ادامه خواهد یافت و 

رسمایه گذاری در قسمت تعلیم کارمندان دولت در حوزه امنیت سایربی الزامی 

خواهد شد. دیدگاه رئیس جمهور، توقایف، در حوزه دیجیتل در مورد رضورت 

ارائه خدمات دولتی به طرز الکرتونیکی و اتکای بخش خصوصی به تجارت 

الکرتونیکی را منی توان از تعهد او به بهبود مستمر سطح امنیت سایربی این 

کشور جدا دانست.  

ساکنان قزاقستان، مانند این مرد در مرکز رای گیری در سال 2019، روز به  روز 
بیشتر با تکنالوژی تلیفون هوشمند آشنا می شوند و به همین دلیل تشویش  های 

مربوط به امنیت سایبری افزایش یافته است.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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کوشش 
مشترک، به 
رهبری قطر، 
برای نجات 

ده ها هزار افغان

تصاویر یونیپاث
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مجله یونیپاث قوماندانی مرکزی ایاالت متحده با برید جنرال عبدالعزیز صالح السلیطی، رئیس اداره 

همکاری نظامی بین المللی قوای مسلح قطر، که شاهد عملیات انتقال اتباع افغانستان و نقش ارزشمند و 

بشردوستانه رهبران قطر، بربنیاد دستورهای عالی جناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، بوده است، 

مصاحبه کرده است. قطر به سرعت از طریق عملیات انتقال و اسکان ده ها هزار افغان و اتباع کشورهای دیگر 

که در وضعیت امنیتی فوق العاده پیچیده آگست 2021 مجبور به خروج از افغانستان بودند، وارد عمل شد.

برید جنرال عبدالعزیز 
صالح السلیطی

یونیپاث: منحیث ییک از مسئولنی برجسته عملیات 

انتقال، که ییک از کالنرتین عملیات لوجستییک سالهای 

اخری به حساب می رود، لطفاً درباره مقدمات این 

عملیات و رشایط و امکانات عملیات توضیح بدهید.

ید جرنال السلیطی: بعد از این که قوای  بر

ائتالف مکلف به خروج از افغانستان شدند، 

وضعیت این کشور بی ثبات شد. کمپاین انتقال 

ِطبق تشویش های برشدوستانه و نیز نقش 

ملی، منطقوی و بین املللی رهربان سیاسی و نظامی قطر که جزو 

جامعه جهانی هستند، شکل گرفت. این عملیات با هم پیامن 

اسرتاتژیک ما، ایاالت متحده، نیز هامهنگ شد. مسئولین 

قطری، به منایندگی از رهرب دوراندیش خود، عالی جناب 

شیخ متیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دستورهای 

امیر درباره ارائه پشتیبانی و حامیت همه جانبه را 

اجرا منودند. این اقدام تاثیر مثبت و رسیعی باالی 

روند اجرای کالنرتین و رسیع ترین عملیات انتقال 

قرن اخیر گذاشت.

یونیپاث: فرمان رشوع عملیات انتقال چی قسم 

به شما رسید؟

ید جرنال السلیطی: ما درخواست قوماندانی مرکزی ایاالت  بر

متحده را از طریق وزارت امور خارجه قطر که ورود گروپی از 

مردم افغانستان را به ما اطالع می داد، دریافت منودیم. ما، با 

هامهنگی این وزارت خانه، وارد عمل شدیم. در نخست، از ما 

درخواست شد که اتباع قطری ساکن افغانستان را که تعداد آنها 

به 8,000 تن می رسد، درجریان یک سال از افغانستان خارج 

کنیم. بر این بنیاد، کمپ های العدید و السیلیه آماده شدند 

و میکانیزم های فعالیت و ترانسپورت قسمی طراحی شد 

که یک بارکد و یک جواز سفر از افغانستان برای همه 

پروازهای ورودی صادر شود. ما اقدامات احتیاطی مربوط 

به وقایه از کووید- 19 را قبل از هر پرواز در نظر گرفتیم. 

این اقدامات بسیار منظم بود ولی بعد از این که مردم، 

قبل از باال شدن طیاره، به شکل نامنظم به آن سوار شدند، 

دستور تغییر کرد.

یونیپاث: چی قسم با قومانداین مرکزی در قسمت جواب گویی به این 

درخواست ها هماهنگ شدید؟

ید جرنال السلیطی: ما از وزیر امور دفاعی دستور مستقیمی مبنی بر  بر

پشتیبانی کامل از ایاالت متحده دریافت منودیم. این عملیات محدود به قوای 

مسلح نبود. این عملیات حاصل کوشش مشرتک وزارت امور خارجه قطر، وزارت 

امور خارجه ایاالت متحده، قوای مسلح قطر، صندوق توسعه قطر و وزارت 

صحت قطر بود. شفاخانه الوکره، یکی از مجهزترین و کالنرتین شفاخانه های قطر 

آماده پذیرش و تداوی مریضان پناهنده شد.

یونیپاث: کالنرتین چالش عملیات انتقال چه بود؟

ید جرنال السلیطی: انتقال مریضان به شفاخانه های دیگر واقعاً سخت بود.  بر

بعضی مریضان بدون سند یا کارت هویتی بودند یا به امکانات خاصی رضورت 

داشتند. رسعت وقوع رویدادها این مشکالت را تشدید می کرد ولی شیخ متیم 

بن حمد آل ثانی، امیر قطر، شخصاً دستور داد که شفاخانه الوکره کامالً آماده 

خدمت رسانی به پناه جویان مریض شود.
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پناهندگان افغان در العدید قطر از امکانات اسکان برخوردار شدند.  رویرتز

یونیپاث: مسریهای مختلفی برای عملیات انتقال در نظر گرفته شد. 

می توانید در این باره توضیح بدهید؟

ید جرنال السلیطی: ما چهار مسیر برای عملیات انتقال در نظر گرفته بودیم.  بر

نخستین مسیر مخصوص مسئولین دیپلامتیک بود که به آسانی برقرار شد چون 

دیپلامت ها قرار بود با اعضای فامیل  خود به قطر منتقل شوند. بعضی از آنها 

در قطر ماندند و بعضی دیگر عازم نقاط دیگر شدند. مسیر دوم مخصوص 

خربنگاران، محصلین و اتباع کشورهای دیگر بود که درخواست انتقال خود را 

تسلیم وزارت امور خارجه کرده بودند. این گروپ از پناهندگان در کمپ هایی 

که آماده شده بود، اسکان یافتند. مسیر سوم مخصوص کشورهایی ازقبیل هند و 

بنگالدش بود که خواستار انتقال اتباع خود از طریق میدان هوایی های قطر بودند.

مسیر چهارم را طیاره C-17 قوماندانی مرکزی پوشش می داد. این مسیر 

به دلیل زیاد بودن متقاضیان سفر و شدت گرفنت تهدیدات در میدان هوایی 

کابل خطرناک شده بود. آنچه مشکل را تشدید می کرد این بود که اشخاص 

باقی مانده در اطراف میدان هوایی دچار مشکالت شدید و مختلف صحی شده 

بودند. ما شاهد بودیم که عساکر ایاالت متحده به اطفال کمک می کنند که از 

باالی حصارها عبور کنند. به دلیل ازدحام، موضوع مرگ و زندگی این اطفال در 

میان بود. پذیرایی از این اشخاص در مرکز مراقبت از اطفال بی رسپرست قطر 

و سازمان دهی آنان بربنیاد سن، یک کار فوق العاده  بود. پروسس معلومات 

پاسپورت نیز از مشکالت دیگر ما بود. این اشخاص در حالی وارد قطر می شدند 

که قطر قرار بود توقفگاه بین راهی آنها باشد و پذیرش آنها در این کشور سخت 

بود. ما در آستانه برگزاری »جام عرب« که مترینی برای برگزاری جام جهانی 

محسوب می شود، بودیم. در عین حال، تحوالت و رسعت وقوع رویدادها، 

بخصوص خودداری یا تعلل بعضی کشورها در پذیرش این اشخاص، ما را غافلگیر 

ساخت. برای جلوگیری از ایجاد ازدحام، بخش ترانسپورت قوای هوایی امیرنشین 

قطر چندین فروند طیاره C-17 از العدید به پایگاه های نظامی تحت پوشش 

ایاالت متحده و هم پیامنان آن اعزام کرد. 

یونیپاث: از کدام طریق توانستید این عملیات را با قومانداین 

مرکزی هماهنگ کنید؟

ید جرنال السلیطی: توافق اولیه با قوماندانی مرکزی انتقال 8,000 نفر  بر

طی 12 ماه بود. هجوم 16,000 پناهنده در هامن هفته نخست ما را غافلگیر 

ساخت. لوی درستیز و وزیر دفاع به ما دستور دادند که برای ایجاد کمپ های 

موقت با امکانات کامل و مجهز به دستگاه های تهویه اقدام مناییم. ما در  حالی 

مرصوف آماده سازی این کمپ ها شدیم که برای این کار رصفاً سه روز فرصت 

داشتیم. در این سه روز، تعداد پناهندگان از 30,000 به 40,000 و بعداً 50,000 

تن رسید. مشکل اصلی ما این بود که ورود این تعداد نفر با روزهای گرم آگست 

همزمان شده بود و ما باید امکانات رسمایشی مناسبی را فراهم می کردیم. از 

طرف دیگر، همه گروپ ها باید در یک نقطه متمرکز می شدند تا تامین مناسب 
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پناهندگان افغان، بعد از این که با کوشش های 
مشترک قطر و ایاالت متحده نجات یافتند، در 

پایگاه هوایی قطر مستقر شدند.  رویرتز

این نقش هم پیامنان در قسمت همکاری و مقاومت 

در رشایط بحرانی، بخصوص بحران های برشی، است. 

ما به دستاوردهای خود افتخار می کنیم.

~ برید جرنال عبدالعزیز صالح السلیطی
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قطر به پناهندگان افغان خدمات صحی ارائه می کند.
ریاست هدایت اخالقی

قطر در پروسه انتقال شهروندان افغانستان و اتباع خارجی مشارکت می کند. 
ریاست هدایت اخالقی

و منظم امکانات رضوری میرس شود. ما حتی در اجرای امور عادی نیز با مشکل 

روبرو شده بودیم. بطورمثال، ازدحام باعث وقوع مشکالت صحی و اجرایی 

شده بود که در این زمینه وزارت شهرنشینی وارد عمل شد. ما همه اقدامات 

الزم را انجام دادیم و به فعالیت خود شدت بخشیدیم. در مورد غذا، بسته های 

غذایی آماده در دسرتس پناهندگان قرار گرفت. همچنان یک مرکز عملیات در 

ترمینال میدان هوایی العدید تشکیل شد. این مرکز را گرتا هولتز، کاردار سابق 

ایاالت متحده که مسئولیت عملیات انتقال و اسکان را به عهده گرفته بود، اداره 

می کرد. از طرف قطر نیز اعضای وزارت امور خارجه؛ اداره همکاری نظامی 

بین املللی، تدارکات و خدمات صحی قوای مسلح؛ و وزارت کشور، گمرک، وزارت 

صحت، خدمات امبوالنس و خیریه قطر وارد عمل شده بودند. در بخش پشتی 

نیز مرکزی ویژه قوای مسلح ایجاد شد. این مرکز را محمد حمد النعیمی، رئیس 

عملیات، اداره می کرد. گروپی از وزارت صحت، کار پشتیبانی از این مرکز را آغاز 

کرد. به دلیل تقاضای باال و فرصت محدود انتقال، این موضوع که طیاره ها فقط 

پناهندگان را منتقل می کردند و عملیات انتقال طبق پالن پیش منی رفت، ما را 

غافلگیر ساخته بود. طیاره ها بطورمنظم مردم را از کابل به قطر منتقل می کردند 

و به تعداد پناهندگان می افزودند. حتی یک بار در فاصله صبح الی چاشت در 

هر 90 دقیقه 900 پناهنده وارد قطر می شدند. این تعداد به 4,000 نفر در روز 

رسید و ما باید امکانات ترانسپورت را فراهم می کردیم. ظرفیت میدان هوایی 

قسمی نبود که بتواند بیش از 10,000 نفر را طی پنج یا شش ساعت پذیرش 

 ،C-17 کند و جابجا کردن این جمعیت سخت بود. گاهی الی 40 فروند طیاره

ضمن طیاره های ورودی از دیگر کشورها، باالی باند دیده می شد. رسیدگی به 

این مشکالت نیازمند روحیه جمعی و هامهنگی فوق العاده بود. خوشبختانه من 

شخصاً به همراه دگر جرنال گریگوری گیلوت، قومندان قوای هوایی قوماندانی 

مرکزی ایاالت متحده، و برید جرنال جرالد دونهو، قومندان لوای هوایی اعزامی 

379، شاهد این کوشش ها بود. ما در میدان هوایی با هم مالقات کردیم و برای 

برای مقابله با چالش ها و غلبه بر موانع با هم کار منودیم. عساکر آمریکایی 

مستقر در العدید از هیچ کوششی دریغ نکردند. برای هر 3,000 نفر، یک دگَروال 

اردوی ایاالت متحده با همه ماموران خود شبانه روزی و بی وقفه در کنار اعضای 

قوای مسلح قطر و مامورین وزارت امور خارجه کوشش می کردند. همه این 

کوشش ها با موفقیت همراه شد. به یاد دارم که یک روز سفیر هولتز اعالن کرد 

که باید پروازهای خارجی متوقف  شود و پروازها به طیاره های ورودی از کابل 

محدود  شود. او می گفت که بعد از چند ساعت این تعداد چند برابر خواهد شد 

و ظرفیت امکاناتی محدود خواهد شد. او می گفت که ما با چالش های بسیاری 

روبرو خواهیم شد و چاره ای جز پذیرش یا عدم پذیرش طیاره های ورودی از 

کابل نخواهیم داشت. این نظر قومندان اعلی بود و ما لوی درستیز را از موضوع 

مطلع ساختیم. لوی درستیز با وزیر و سپس قومندان اعلی کشور متاس گرفت. 

تصمیم بر آن شد که عقب نشینی نکنیم و از هم پیامن اسرتاتژیک خود، ایاالت 

متحده، در قسمت پذیرش پناهندگان و تامین پناهگاه پشتیبانی کنیم. بعد از 

این تصمیم گیری، پیش بینی شد که احتامالً باید پذیرای 30,000 نفر باشیم. قبالً 

16,000 پناهنده وارد شده بودند و به این ترتیب تعداد پناهندگان به 46,000 

می رسید. این تعداد فراتر از ظرفیت کمپ ها بود. من با سفیر عیسی املنایی، 

مدیر اداره امور ایاالت متحده در وزارت امور خارجه، متاس گرفتم. تصمیم گرفته 

شد که قطر طیاره های بیشرتی برای انتقال پناهندگان اختصاص دهد.

من از سفیر عیسی خواستم که درخواستی را تسلیم وزارت امور خارجه کند. 

همچنان با رئیس ستاد قوای مسلح قطر، دگر جرنال غانم بن شاهین، متاس گرفتم 

و راپوری به ایشان ارائه کردم که عمدتاً به وضعیت پناهندگان در پنج تا هفت 

روز گذشته مربوط می شد. آنان قبل از ورود از رسپناه و غذا محروم شده بودند 

و گرمای هوا باعث فرسودگی و خسنگی شدید بیشرت آنان شده بود. من خواستار 

استفاده از یک فروند طیاره C-17 شدم. البته در این راستا محدودیت داشتیم و 

تعدادی از این طیاره ها مرصوف اجرای ماموریت های دیگری بودند. لوی درستیز 

این درخواست را به داکرت خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع، ارجاع داد و به 

این ترتیب درخواست به عالی جناب امیر رسید. به دستور امیر 10 فروند طیارٔه 

مسافربری قطری به انتقال پناهندگان اختصاص یافت که این دستور یک اقدام 

مهمی برای جلوگیری از ایجاد ازدحام بود. بعد از انتقال پناهندگان با 10 طیاره 

اول، خواستار 10 فروند طیاره دیگر شدیم که این طیاره ها در اختیار ما قرار 

گرفت. ضمناً، شفاخانه الوکره همه کارمندان و تجهیزات خود را بسیج منود که 

این اقدام 35 ملیون دالر مرصف به قوای مسلح تحمیل کرد.

این نقش هم پیامنان در قسمت همکاری و مقاومت در رشایط بحرانی، 



29

قطر در جریان توقف اضطراری پناه جویان افغان در العدید، برای آنان امکانات حمام سیار و روشویی فراهم ساخت.  رویرتز

بخصوص بحران های برشی، است. ما به دستاوردهای خود افتخار می کنیم. ما 

از دیرباز هم پیامن ایاالت متحده بوده ایم. در دهه 90 میالدی، قوای امریکایی 

در کمپ هایی در مرز قطر مستقر بودند. این کمپ ها بعداً به پایگاه هوایی 

العدید تبدیل شد. این پایگاه به مرکز کسب آمادگی برای پشتیبانی از هم پیامن 

ما، ایاالت متحده، مبدل شد و این کارکرد همچنان برقرار است. العدید یک 

منونه بارز است. العدید از پایگاه های مشرتک قوای قطری و امریکایی است. 

در سالهای اخیر، استفاده قوای مسلح قطر از تسلیحات امریکایی افزایش یافته 

است. همکاری بین این دو کشور باعث تقویت دانش تخصصی قوا و تقویت 

حضور قوای امریکایی در پایگاه های ما شده است. این وضعیت رشایط ثبات 

منطقه را بهبود بخشیده است. ما قدردان کوشش قوای امریکایی هستیم.

پروسه گسرتش و پیرشفت پایگاه هوایی العدید در مراحل اولیه است. 

ما قصد داریم این محدوده را طی چند مرحله برای قوای قطری و امریکایی 

گسرتش دهیم )طرح توسعه پایگاه هوایی العدید(.

ید، لطفاً ارائه کنید؟ گر توضیحات تکمیلی دار یونیپاث: ا

ید جرنال السلیطی: میخواهم روحیه جمعی و فضای مثبت حاکم بر  بر

عملیات انتقال را تحسین کنم. از همه کسانی که در اجرای این ماموریت 

برشدوستانه سخت با ما همکاری منودند، تشکر می کنم. رسیدن به این 

موفقیت بدون حامیت عالی جناب شیخ متیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و 

پیگیری های محرتم آقای داکرت خالد بن محمد العطیه، معاون صدراعظم و 

وزیر امور دفاعی، امکان پذیر منی شد. شخص لوی درستیز، دگر جرنال غانم بن 

شاهین الغانم، با پشتیبانی و مداخله مستقیم دگر جرنال سامل بن حمد النبیط، 

از قوای هوایی امیرنشین قطر )رئیس فعلی ستاد کل قوای مسلح قطر( بر 

این ماموریت نظارت کردند. همچنان از قوای اصلی، یعنی پولیس نظامی، 

تدارکات، اداره عملیات و پایگاه هوایی العدید تشکر می کنم. از برید جرنال 

یوسف شاهین العتیق، قومندان پایگاه، و نیز اداره معلومات و اداره همکاری 

نظامی بین املللی، قدردانی ویژه می کنم.

در مورد نهادهای غیرنظامی، منی توان نقش مهم وزارت امور خارجه را 

نادیده گرفت. از این جایگاه از لولو الخطیر، معاون وزیر امور خارجه؛ عیسی 

محمد املنایی، مدیر اداره امور ایاالت متحده در وزارت امور خارجه؛ و همه 

کارمندان وزارت امور خارجه صمیامنه تشکر می کنم. همچنان بطور ویژه 

قدردان جناب رسلشگر عبدا... املال، وزیر داخله و همه کارمندان این وزارتخانه 

هستم. از اداره گمرک، وزارت صحت، وزارت شهرنشینی و همه اشخاصی که 

در موفقیت این ماموریت برشدوستانه نقش داشتند، صمیامنه تشکر می کنم. 

بدون مشیت الهی و حامیت این اشخاص و نهادها، این وضعیت به بحران 

انسانی تبدیل می شد. از شام بسیار تشکر! خداوند رهرب، مردم و دولت 

قطر را حفظ کند.  
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تصاویر یونیپاث
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 انکشاف رسیع انرتنت و تلیفون های همراه، تکنالوجی به 

یکی از رضورت های زندگی روزمره مردم مبدل شده است. 

این تکنالوژی ها همه بخشهای جامعه، ازجمله تعلیم، صحت، انجیرنی، 

امنیت و اقتصاد را متحول ساخته است. البته، سوء استفاده مجرمین 

سازمان یافته و تروریست ها از این تکنالوژی های باعث شده است 

که کشورها گروپ های امنیت سایربی را برای محافظت از شبکه های 

خود در مقابل حمالت سایربی تشکیل دهند. مجله یونیپاث با تورن 

جرنال ستاد رعد شاکر الکنانی، مدیر اداره ارتباطات نظامی وزارت دفاع 

عراق درباره وظایف و دستاوردهای گروپ امنیت سایربی وزارتخانه 

گفتگو منوده است.

یونیپاث: اداره شام چه اقداماتی برای محافظت از عراق در مقابل 
حمالت سایربی انجام داده است؟

تورن جنرال رعد: ماموریت اصلی اداره ارتباطات نظامی در 
حوزه امنیت سایربی محافظت از سیستم  ها و شبکه وزارت دفاع عراق 

و انکشاف پالیسی های خاص در قسمت روش استفاده از دستگاه ها و 

شبکه های متعلق به وزارتخانه و جزوتام های آن است. پس، این اداره 

با هدف تضمین به کارگیری پروسیجرهای جلوگیری از حمالت سایربی، 

محدودیت ها و رهنمودهای خاصی درباره امنیت معلومات وضع منوده 

است. ما، برای تضمین محافظت از شبکه های رّسی و محرمانه در مقابل 

دسرتسی همگانی و جداسازی آنها از شبکه های عمومی مانند انرتنت، 

با اداره طراحی و مدیریت شبکه همکاری می کنیم. البته پروسیجرهای 

دیگری نیز با همکاری ادارات تخنیکی مرتبط اجرا می شود. اصطالح شبکه 

بسته درباره شبکه های حاوی ایمیل ها، صفحه های انرتنتی و قراردادهای 

نظامی کاربرد دارد. ما یک شبکه عمومی آنالین نیز داریم که مستقل از 

شبکه بسته عمل می کند. این شبکه از طریق ویب سایت رسمی وزارتخانه 

مدیریت می شود و برای خدمت رسانی به مردم طراحی شده است.

ما جلسات اطالع رسانی درباره مخاطرات تروریزم سایربی و رضورت 

مراعات رهنمودهای وزارتخانه را برای کاربران شبکه برگزار می کنیم 

تا این شبکه را در مقابل نفوذ امن کنیم. ضمناً، ممنوعیت استفاده از 

USB شخصی در دستگاه  های وزارتخانه یا ممنوعیت استفاده از لوح 

فرشده برای دیدن فلم یا بازی اونالین مورد تاکید قرار گرفته است و 

دانلود پروگرام  های خارجی در دستگاه ها شدیداً منع است.

یونیپاث: این وزارتخانه برای تقویت امنیت سایربی چگونه با 
نهادهای امنیتی دیگر همکاری می کند؟

تورن جنرال رعد: ما با دیگر نهادهای امنیتی در حوزه امنیت 
سایربی از طریق کمیته هایی مانند »کمیته عالی ارتباطات و امنیت 

معلومات« و کمیته مسئول انکشاف سرتاتیژی ملی امنیت سایربی 

همکاری مستقیم داریم. مباحثی نیز درباره قانون جرایم سایربی و 

همکاری با گروپ ملی عکس العمل عاجلی حوادث کمپیوتری مطرح 

شده است. همکاری در این حوزه از رضوریات حفظ امنیت شبکه ملی و 

ایجاد روابط سازنده با دیگر نهادهای تخصصی امنیتی است. این همکاری 

باعث تبادل اطالعات و اجرای شیوه های مطلوب در مقابل تهدیدات و 

حمالت می شود. این ضمن همکاری ما با دوستان مان در قوای ائتالف، 

با

همکاری در این حوزه از ضروریات حفظ 
امنیت شبکه ملی و ایجاد روابط سازنده با 
دیگر نهادهای تخصصی امنیتی است. این 

همکاری باعث تبادل معلومات و اجرای 
شیوه های مطلوب در مقابل تهدیدات 

و حمالت می شود. 

 تقویت
 شبکه های
نظامی

کارکنان یونیپاث

 وزارت دفاع عراق یک گروپ امنیت

 سایبری برای شناسایی و مقابله با

حمالت سایبری ایجاد کرد
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از طریق قرارگاه مشرتک عملیات، است. تبادل اطالعات امنیت سایربی 

و اطالعات به دست آمده از دستگاه های موجود در مخفیگاه های 

تروریست ها و پروگرام  های هک و نفوذ در ویب سایت  ها ما را قادر به 

مقابله با حمالت تروریستی علیه ویب سایت  های داخلی می کند.

یونیپاث: نقش شام در محافظت از مراکز رای گیری در مقابل 
حمالت اونالین چیست؟

تورن جنرال رعد: منحیث وزارتخانه دفاعی، ما موظف به 
محافظت از مراکز رای گیری در مقابل حمالت تروریستی یا شورش های 

رایج هستیم، و اداره ارتباطات نظامی وظیفه ای برای محافظت از این 

مراکز در مقابل حمالت سایربی ندارد. البته، قسمی که ذکر شد، ما با 

دیگر نهادهای تخصصی امنیتی در حوزه امنیت سایربی برای محافظت 

از شبکه ملی در مقابل حمالت خارجی همکاری می کنیم و تا فعالً 

کدام راپور درباره نفوذ یا فعالیت غیرعادی دریافت نکرده ایم.

یونیپاث: آیا وظیفه شام به محافظت از تاسیسات وزارت دفاع 
محدود می شود یا دیگر مراکز دولتی و خصوصی را نیز شامل می شود؟

تورن جنرال رعد: وظیفه اداره ارتباطات نظامی به محافظت از 
تاسیسات وزارت دفاع محدود می شود که این وظیفه را با همکاری 

ادارات تخنیکی مرتبط انجام می دهیم. البته، امنیت سایربی شبکه های 

وزارتخانه را منی توان مساله ای مستقل از دیگر شبکه های دولتی 

دانست. بنابراین، طرز مثال ما باید مطمنئ شویم که دستگاه های 

وزارتخانه در مقابل نفوذ امن هستند یا این که شبکه ما به ابزاری 

برای حمله به دیگر صفحه های انرتنتی مهم دولتی تبدیل منی شود. 

رسیدن به این هدف مستلزم تعلیم کارمندان در قسمت مخاطرات 

تهدیدات سایربی و روش حفظ امنیت شبکه است. همزمان با حفظ 

هشیاری برای محافظت از شبکه در مقابل تهدیدات خارجی، باید 

ورودی ها و خروجی های آنالین شبکه وزارتخانه و دیتای خروجی از 

دیگر شبکه های دولتی را تفتیش کنیم. ما از پروگرام  های تشخیص 

نرم افزار مخرب و شناسایی ویروس، که منظامً اپدیت می شوند، 

استفاده می کنیم.

یونیپاث: چگونه مانع استفاده از دستگاه های فاقد امکانات 
رمزگذاری می شوید؟

تورن جنرال رعد: چندی قبل اداره امنیت سایربی وزارت دفاع 
برای حفظ همگامی با روند پیرشفت های رسیع جهانی در حوزه 

تکنالوژی تشکیل شد. به دلیل این که عراق قبل از سال 2003 در 

جهان منزوی بود، طی دو دهه گذشته امکان همگام شدن با تحوالت 

تکنالوژی برای ما فراهم نشد. تلیفون های همراه به ابزار ترجیحی 

ارتباط تبدیل شده اند. امکان ملزم ساخنت همه جزوتام های نظامی به 

مراعات ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه برای ارتباطات نظامی 

یا انتقال معلومات مربوط به عملیات نظامی از میدان جنگ، وجود 

نداشت. بعضی عساکر ما از رویدادهای میدان جنگ عکس و فلم 

تهیه می کردند و بعضی قومندانان در وقت جنگ از تلیفون همراه 

استفاده می کردند. در این راستا اقدامات الزم صورت گرفته است. 

طرزالعمل  ها و رهنمودهای خاصی برای جلوگیری از مرصف دستگاه ها 

و سامان های ارتباطی غیر مصئون و رمزگذاری نشده وجود دارد. جواز 

مرصف منحرصاً برای دستگاه های رمزگذاری شده، مصئون و مورد تایید 

اداره ارتباطات نظامی صادر شده است. البته، این تخلفات حتی در 

پیرشفته ترین اردو ها نیز رخ می دهد. بنابراین، صاحب منصبان متخصص 

در حوزه امنیت معلومات باید در همه ساختارها مستقر شوند و از 

تعلیامت گروپ امنیت سایربی مستفید گردند. این صاحب منصبان باید 

عساکر را درباره رضورت مراعات رهنمودهای امنیتی تعلیم دهند.

یونیپاث: شام در سپتمرب 2021 در جلسه گروپ عکس العمل 
عاجلی امنیت سایربی اشرتاک کردید. در این نشست چه 

پیشنهاداتی مطرح شد؟ 

تورن جنرال رعد: نتایج این جلسه اهمیت فوق العاده ای داشت و 
مباحث باالی تهدیدات واقعی جاری متمرکز بود. من از اشرتاک در این 

جلسه راضی بودم و ضمن دیدار با برادران مان در دیگر رسویس های 

امنیتی، با آخرین شگردهای آنان آشنا شدم و از تجربیات آنان در این 

حوزه استفاده گرفتم. از توصیه های جلسه امنیت سایربی می توان به 

اینها اشاره منود:

اجرای طرحی برای ارائه پروگرام  انکشاف امنیت سایربی در . 1

همه موسسات دولتی.

تصویب پروگرام  تعلیمی پوهنتونی و حرفوی و مطالعات . 2

تخصصی عالی در حوزه امنیت سایربی در وزارت تحصیالت عالی 

و تحقیقات علمی.

جذب اشخاص شایسته از طریق تشکیل انجمن خربگان، اشخاص . 3

آماتور و متخصصین در حوزه امنیت سایربی. برای رسیدن به این 

هدف، »صندوق انکشاف ابتکار اجتامعی« با حامیت سازمان های 

مردم نهاد و بخش خصوصی ایجاد شد.

صاحب منصبان متخصص در حوزه امنیت 
معلومات باید در همه ساختارها مستقر 

شوند و از تعلیمات گروپ امنیت سایبری 
مستفید گردند. این صاحب منصبان باید 

عساکر را درباره ضرورت مراعات رهنمودهای 
امنیتی تعلیم دهند.
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4 . ،)IQCERT( »گروپ عکس العمل عاجلی کمپیوتری عراق«

وزارت تحصیالت عالی و تحقیقات علمی، کمپنی های خصوصی و 

سازمان های عمومی با تعلیم و تقویت گروپ های گروپ واکنش به 

حوادث سایربی محلی موافقت کردند. گروپ عکس العمل عاجلی 

کمپیوتری عراق مقرراتی را برای کمپنی های حوزه امنیت سایربی و 

پروگرامی سرتاتیژیک را برای ارتقای جایگاه شاخص جهانی امنیت 

سایربی عراق انکشاف کرد.

یونیپاث: وزارتخانه برای انتخاب و آماده سازی گروپ امنیت سایربی 
کدام پروسه  را سپری می کند؟

تورن جنرال رعد: اعضای گروپ از بین کارمندان اداره تخنیکی 
تخصصی وابسته به وزارت دفاع عراق انتخاب می شوند. اعضای گروپ 

باید مامورین و انجیرنان وزیده و ماهر حوزه امنیت سایربی باشند و 

داوطلبان باید پروسه  بازرسی امنیتی را طی کرده باشند.

 یونیپاث: قوانین پیگرد مجرمین سایربی در عراق چقدر 
سختگیرانه است؟

تورن جنرال رعد: تا اواخر 2021، عراق هنوز قانونی در قسمت 
جرایم سایربی نداشت ولی مسوده این قانون قرار است در شورای 

منایندگان تصویب شود و بعداً برای تایید در اختیار دولت قرار 

بگیرد. ما امیدوار هستیم که تصویب این قانون زمینه تعقیب و 

مجازات مرتکبین جرایم سایربی را فراهم کند و مانع از این شود که 

گروپ های جرایم سایربی سازمان یافته از شبکه ملی عراق منحیث 

یک سامان برای حمله به دیگر سیستم  های دولتی، با هدف اخاذی یا 

خرابکاری، استفاده کنند.

یونیپاث: در قسمت بهبود تکنالوژی های سایربی، چقدر با کشورهای 
دوست همکاری می کنید؟

تورن جنرال رعد: حفظ امنیت سایربی وظیفه ای همگانی است 
و حتی نفوذ در کمپیوترهای دوردست می تواند تاثیر مستقیمی باالی 

شبکه های کشورهای دیگر بگذارد. هدف از دوردست، دوردستی 

جغرافیایی، و نه الکرتونیکی، است. عرص دیجیتل باعث اتصال همه 

مردم دنیا به یکدیگر شده است و مکان دوردستی باقی نگذاشته 

است. با وجود مزایای بی شامر عرص دیجیتل، مخاطرات کالنی ما را 

تهدید می کند. بنابراین، ما باید برای مقابله با اشخاصی که از تکنالوژی  

معلوماتی برای اهداف مجرمانه، محلی یا فرا ملی، استفاده می کنند، 

هشیار باشیم. انرتنت، ایمیل و صفحات شبکه های مجازی دنیا را 

به دهکده تبدیل منوده است و در عین حال زمینه انتشار رسیع 

سافتویرهای مخرب و ویروس ها را فراهم کرده است. بنابراین، همکاری 

و تبادل معلومات بین املللی بین کشورهای دوست رضوری به نظر 

می رسد. همکاری با کشورهای دوست از طریق برگزاری دوره های 

تخصصی امنیت سایربی و اجرای مانورها و منایشگاه هایی مانند 

منایشگاه جنگجوی سایربی که دفرت همکاری دفاعی سفارت ایاالت 

متحده در 2020 برگزار کرد، صورت می گیرد. این کورس ها و مانورها 

منافع بسیاری برای اشرتاک کنندگان دارد.

یونیپاث: اداره سگنال و ارتباطات وزارت دفاع چگونه خود را با 
تحوالت رسیع تکنالوژی همگام می سازد؟

 

تورن جنرال رعد: ما گروپی از کارشناسان مسلکی در حوزه 
تحقیقات و تفتیش تحوالت تکنالوجی را گرد هم آورده ایم و در پی 

اشرتاک در جلسات و ورکشاپ  های مسلکی امنیت سایربی هستیم. 

در قسمت تقویت مهارت های کارمندان، ما با مراکز تحقیق و 

انکشاف وزارتخانه و پوهنتون های تخنیکی همکاری می کنیم. ضمناً، 

ما قصد داریم تعدادی از کارمندان خود را به کورس های تخصصی 

ناتو یا کشورهای هم پیامن اعزام کنیم. ما برای حفظ سطح کارآمدی 

خود، مشتاق جذب اشخاص دارای مهارت های برجسته از میان 

فارغ التحصیالن دانشگاهی عراق و کارمندان وزارت دفاع عراق هستیم.

یونیپاث: آیا داعش تا فعالً حمالت سایربی علیه صفحه های انرتنتی 
وزارت دفاع ترتیب داده است؟

تورن جنرال رعد: خیر، داعش تا فعالً به صفحه های انرتنتی وزارت 
دفاع حمله سایربی نکرده است. شاید دلیل این خودداری این باشد که 

شبکه وزارتخانه از نظر تخنیکی کامالً تقویت شده است و گروپی از 

کارشناسان مجرب امنیت معلومات از آن پشتیبانی می کنند. همچنان، 

F  .این شبکه را می توان شبکه بسته ای برای تحرکات و قوا دانست

حفظ امنیت سایبری وظیفه ای همگانی 
است و حتی نفوذ در کمپیوترهای دوردست 

می تواند تاثیر مستقیمی باالی شبکه های 
کشورهای دیگر بگذارد.

ما برای حفظ سطح کارآمدی خود، مشتاق 
جذب اشخاص دارای مهارت های برجسته 
از میان فارغ التحصیالن پوهنتونی عراق و 

کارمندان وزارت دفاع عراق هستیم.
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عسکر وفادار به دولت 
مشروع یمن در حال 

بررسی میدان جنگ در 
والیت مأرب. با وجود 

مساعی بین المللی 
برای ایجاد آتش بس، 

 حوثی ها تا فعال
هم جنگ را متوقف 

نکرده اند.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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دخالت ایران مانع رسیدن یمنی ها به توافق 

سیاسی برای خاتمه دادن به جنگ داخلی میباشد
داکرت احمد عواد بن مبارک، وزیر خارجه، یمن

جنگ یمن سال هفتم خود را پشت رس گذاشت. 

شبه نظامیان حوثی این جنگ را بعد از کودتا علیه دولت 

قانونی یمن به مردم این کشور تحمیل منودند. این جنگ 

به دلیل مساعی شبه نظامیان حوثی برای کسب قدرت، و 

نیز سعی برای تغییر ماهیت جامعه یمن، منحرف ساخنت 

پروگرام  های آینده کشور و منطقه از طریق جذب گسرتده 

اطفال و آشناسازی جوانان با اعامل خشونت، درگیری و 

نفرت پراکنی بین مردم کشور، عواقب خطرناکی داشته 

است. ضمناً، حوثی ها در پی گسرتش جهل در جامعه 

هستند تا بتوانند به راحتی به مردم مسلط شوند. آنها 

برای تضعیف یمن و سوء استفاده از آنها برای اشرتاک در 

جنگ سعی می کنند. همه این رشایط زمینه را برای تبدیل 

شدن یمن به یکی از ارکان سرتاتیژی توسعه گرایی ایران در 

منطقه آماده منوده است.

نقشه ایران فعالً آشکار شده است. شبه نظامیان تحت 

حامیت ایران شبه جزیره عربستان را محارصه کرده اند. 

وجود امکانات نظامی باکیفیت باعث گسرتده شدن خطر 

شده است. شکی نیست که شکست نقشه ایران در یمن 

باعث تضمین شکست نقشه ایران در متام منطقه می شود. 

موفقیت ایران در یمن درگیری را وارد مرحله جدیدی 

می کند و چرخه دیگری از خشونت و آشوب را پدید 

می آورد. من سعی می کنم که رشایط امروز و چشم انداز 

صلح در یمن را ترشیح کنم.

در این مرحله از جنگ، والیت مأرب در کانون توجه 

عالقمندان  مندان به مسائل یمن قرار گرفته است. از 

نومرب 2020، شبه نظامیان حوثی حمالت مستمری علیه 

مأرب ترتیب داده اند. این حمالت ناشی از دشمنی هایی 

است که زیان آنها از توهم قدرت شبه نظامیان در ترصف 

دفاع از 
ارضیتمامیت            یمن
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این والیت و توهم کالنرت کنرتول یمن با توسل به خشونت، تروریزم و قوای 

نظامی کمرت نیست.

والیت مأرب، با جایگاه تاریخی خاص، اهمیت ملی و سرتاتیژیک یافته 

است. این واقعیت ممکن است فراموش شده باشد که مردم مأرب که نفوس 

آن از 350,000 نفر تجاوز منی کند، حوثی ها را در سال 2015 با امکانات 

جنگی که در مقایسه با امکانات امروز ناچیز بود، شکست دادند. امکانات این 

والیت امروز بسیار بیشرت است. این والیت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر 

که در میان آنها 2 میلیون نفر بیجاشده داخلی هستند، به پناهگاه یمنی ها 

با تعلقات مختلف اجتامعی و سیاسی تبدیل شده است. این جمعیت حامی 

اردوی است که از گرایش ملی و اراده قاطع و محکمی برای خنثی ساخنت نقشه 

حوثی ها برخوردار است.

با وجود این، باید توجه داشت که بعضی ذینفعان با مطرح منودن سناریو پس-

مأرب دچار اشتباه محاسباتی شده اند. اگر ما به سناریو غیرواقع بینانه بپردازیم، بدون 

شک خواهیم گفت که تسلط حوثی ها بر مأرب به اندازه نابود شدن سد مشهور آن 

زیان بار خواهد بود. امروز، مأرب دیوار نفوذناپذیر یمن است. این والیت به یکی از 

اولویت های سرتاتیژیک رژیم ایران تبدیل شده است. سقوط مأرب نه  تنها زمینه ساز 

فاجعه برشی خواهد شد، بلکه پروسه  سیاسی رسیدن به صلح در یمن را نیز مختل 

خواهد کرد. این اتفاق نقطه خامته بازگشت امنیت و ثبات خواهد بود. آشفتگی 

شیوع خواهد یافت و در پی آن خشونت، کشمکش های داخلی و امواج مهاجرت 

شکل خواهد گرفت. این اتفاق می تواند زمینه ساز دوره ماندگار بی ثباتی شود و 

رشایط را برای گسرتش جنگ از یمن به دیگر نقاط منطقه فراهم کند.

چشم انداز و رویکرد ما در دولت یمن به رشح ذیل است: جایگزینی برای 

صلح در یمن وجود ندارد. صلح حقیقی، فراگیر و پایدار باید با رفع ریشه های 

سیاسی جنگ که سعی شبه نظامیان حوثی برای تحمیل حضور خود و تسلط 

اجباری بر یمن مناد آن است، شکل بگیرد.

با وجود مداخله مخرب ایران در یمن، با وجود حامیت نظامی ایران 

از شبه نظامیان حوثی و تامین مالی ماشین جنگی این گروپ، معرفی جنگ 

یمن منحیث جنگ نیابتی منطقوی سوء تفاهمی است که باید برطرف شود. 

رسیدن به توافق صلح در یمن بدون اقدام یمنی ها برای حل مشکالت داخلی 

طبق نتایج »نشست مذاکرات جامع ملی« و توزیع عادالنه قدرت و ثروت 

امکان پذیر نخواهد بود. 

البته، در عین حال، ابعاد جغرافیایی-سرتاتیژیک دخالت ایران در یمن و 

عالقه ایران به نزدیک تر شدن به دریای رسخ و دریای عربستان نباید نادیده 

گرفته شود. این رویکرد می تواند ارزش افزوده اسرتاتیژیک نظامی برای ایران 

ایجاد کند و رقابت منطقوی و بین املللی را تشدید مناید.

رسمایه گذاری ایران در جنبش حوثی از مدت ها قبل آغاز شده بود و در 

ابتدای هزاره دوم به اوج رسید. اقدام قوای بحری ایاالت متحده در توقیف 

کشتی های ایرانی »جهان 1« و »جهان 2« که قصد داشتند به حوثی ها سالح و 

موشک برسانند، گواه این مدعاست. این اتفاق چند سال قبل از رشوع جنبش 

حوثی رخ داده بود. به این ترتیب می توانیم این ادعا را که جنگ فعلی دلیل 

اصلی مداخله ایران در یمن است، تقویت کنیم.

از دیگر سوء برداشت های مهم می توان به این نکته اشاره منود که حوثی ها 

حضور اطفال یمنی در 
صنف درس در کمپ 

بیجاشدگان در حدیده. 
اینان قربانیان جنگی 

هستند که حوثی ها به 
نفع ایران در یمن به 

راه انداخته اند. جنگ 
باعث شده است که 

2 ملیون طفل در سن 
مکتب از دسترسی به 

خدمات تعلیمی عادی 
محروم شوند.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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هر بار که دست به پیرشوی نظامی می زنند، پیشنهاد صلح را رد می کنند. در 

واقع، آنها پیشنهاد صلح را، رصف نظر از این که در حال پیرشوی یا عقب نشینی 

باشند، بربنیاد اصلی سرتاتیژیک رد می کنند و از صلح منحیث ترفندی در چوکات 

سرتاتیژی نظامی خود استفاده می کنند. در این زمینه شواهد فراوانی در دست 

داریم. شفاف ترین دلیل شاید »قرارداد استکهلم« باشد که شبه نظامیان حوثی آن 

را در دسمرب 2018 بدون اجرای هیچ یک از مواد آن قبول کردند.

درک این موضوع به به ما یاری میرساند تا رویکرد مناسب برای دستیابی به 

صلح با گروهی را درک کنیم که محاسبات اش بر مبنای حقایق نبوده، بلکه بر 

مبنی یک تفکر خداساالری مبتنی بر توهم ادعای حاکمیت الهی برای حکومت 

است. این وحشتناک ترین مانع رسیدن به توافق صلح در همه دوره ها، از جنوا 

تا کویت و حتی استکهلم بوده است. اگر این واقعیت رصیح را در ذهن داشته 

باشیم، می توانیم مدعی شویم که مهم ترین امتحان برای شبه نظامیان حوثی 

-امتحانی که پیوسته آن را رد می کنند- پذیرش آتش بس جامع، به عنوان مهم ترین 

اقدام برشدوستانه، است. دیگر مسائل مهم انسانی را می توان قبل از رشوع 

مذاکرات بررسی و برای آنها راهکار سیاسی جامع پیدا منود.

ما به این باور هستیم که همبستگی و وحدت همه قدرت های سیاسی 

میانه رو مخالف حضور ایران در یمن اولین رشط رسیدن به توافق سیاسی است. 

»قرارداد ریاض«، به همراه پیوست امنیتی و نظامی آن، را می توان مکمل و اجرا 

منود. این اسناد رکن اصلی رسیدن به صلح، امنیت و ثبات هستند.

حامیت منطقوی و بین املللی از دولت یمن در رویارویی با مشکالت 

اقتصادی و تقویت همکاری های سیاسی، اقتصادی و برشی باعث می شود 

که این دولت از توانایی ایجاد یمن میانه رو و برخوردار از ارزش ها و اصول 

برشی مشرتک با دیگر کشورهای دنیا، مستفید شود. ما اهمیت مساعی مستمر 

کشورهای منطقه و دنیا برای تحمیل فشار به ایران، با هدف جلوگیری از 

فعالیت های مخرب ایران در یمن، و رساندن رشق میانه به امنیت، صلح و ثبات 

پایدار را درک می کنیم.

رسیدن به صلح در کشور ما برای رسکوب شبه نظامیان و رفع مشکالت و 

مسائلی که در جامعه یمن ایجاد کرده اند، کافی است. به همین دلیل، ما باید 

در اقدامات مربوط به ایجاد صلح مبتنی بر اصول ملی، ابتکار شورای همکاری 

خلیج فارس و میکانیزم اجرایی آن، نتایج »جلسه مذاکرات جامع ملی« و قطعنامه 

2216 شورای امنیت سازمان ملل، برای رسیدن به صلح جامع، واقعی و پایدار و 

بازگرداندن امنیت و ثبات به یمن، منعطف باشیم.

در خامته، به خطر زیست محیطی فاجعه باری که همه از آن مطلع هستند 

ولی عمالً سعی موثری برای جلوگیری از وقوع آن انجام منی دهند، اشاره می کنم: 

نشت بیش از 1 ملیون بیلر نفتی که هفت سال درنفتکش Safer نگهداری 

می شد، فاجعه ای واقعی است که ماحول زیست دریایی یمن و منطقه، بخصوص 

دریای رسخ و مناطق اطراف، را نابود خواهد ساخت. این نفتکش همچنان 

گروگان حوثی هاست. آنها به گروپ سازمان ملل اجازه منی دهند که برای بازرسی 

از نفتکش وارد عمل شود.  

این نسخه نسبتاً مخترصی از سخنرانی صورت گرفته در هفدهمین جلسه امنیت منطقوی در بحرین 

است که در چوکات مذاکرات منامه در نومرب 2021 برگزار شد.

کشتی جنگی ایاالت متحده قایقی را که 
محموله کود کیمیاوی را برای ساخت مواد 
انفجاری به یمن حمل می کرد، توقیف کرد.  

آسوشیتد پرس
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فدرال پاکستان، با هدف محافظت از شبکه های 

کمپیوتری در مقابل حمالت سایربی، نخستین »پالیسی ملی امنیت سایربی« این 

کشور را در جوالی 2021 تصویب کرد. وزارت تکنالوژی معلومات و ارتباطات 

پاکستان این پالیسی را با هدف محافظت از اموال دیجیتل کشور در مقابل 

مجرمین سایربی و رقبای جیوپلتیک احتاملی انکشاف کرده است. 

پاکستان این پالیسی را به چندین کتگوری همپوشان -حقوقی، تخنیکی 

و سازمانی- تقسیم کرده است تا آنچه را که وزیر معلومات کشور نقص در 

محافظت از دستگاه های متصل به انرتنت قلمداد می کند، پوشش دهد. بیش 

از 65 ملیون تن از مردم پاکستان از رسویس انرتنت مستفید هستند و این 

کشور، مانند بسیاری از کشورها، خدمات تجاری و دولتی خود را در بسرت 

انرتنت عرضه می کند.

پاکستان این پالیسی را در چوکات گروپ های عکس العمل عاجلی کمپیوتری 

دولتی تطبیق می کند.  

سید امین الحق، وزیر تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات پاکستان، اظهار 

کرد: »وزارت معلومات و همه موسسات مرتبط دولتی و خصوصی از حامیت 

و رهنامیی الزم برای تضمین مراعات الزامات امنیت سایربی در بخش دیتا، 

خدمات، محصوالت و سیستمی ICT ]تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات[ 

مستفید خواهند شد.«

از رهنمودهای مهم پالیسی جدید امنیت سایربی پاکستان می توان به این 

موارد اشاره منود:

ایجاد کمیته پالیسی حکمرانی سایربی برای نظارت باالی اسرتاتیژی • 

امنیت سایربی کشور.

اجرای پروگرام  »دفاع فعال« برای جلوگیری از فیشینگ ایمیلی، نفوذ به • 

شبکه های دولتی و نرش نرم افزار مخرب.

محافظت و ارتقای سطح انعطاف ساختار ملی معلومات حیاتی و • 

سیستم  های معلومات رسانی دولتی. 

ترویج مشارکت های عمومی-دولتی برای مستفید شدن از مزیت • 

نوآوری های کارآفرینانه به نفع مردم پاکستان. 

هدایت و متویل پروگرام  های تحقیق و انکشاف در بخش امنیت • 

سایربی، مانند بهبود کیفیت تعلیم پرسونل.

ترویج فرهنگ ملی امنیت سایربی با هدف تشویق کاربران کمپیوتر ها • 

و تلیفون های هوشمند به یادگیری اصول محافظت از معلومات مهم.

زمینه سازی برای همکاری بین املللی و هامهنگی در راستای ارتقای رتبه • 

پاکستان در قسمت شاخص های بین املللی امنیت سایربی.

ایجاد میکانیزم  مقابله با جرایم سایربی با بهبود قوانین و مقررات.• 

اعتامدسازی در حوزه تعامالت دیجیتل با بهبود میکانیزم های صدور • 

رستفکیت و راستی آزمایی. 

جهانگیر مدثر، خربنگار حوزه تکنالوژی پاکستان، که با مجله نظامی • 

»هالل« پاکستان همکاری می کند، تاکید کرد که محافظت از 

کمپیوتر ها و تلیفون های همراه در مقابل حمالت سایربی مستلزم 

ارتقای سطح آگاهی عموم مردم است.

مدثر نوشت: »امنیت سایربی موضوعی در حد فشار دادن یک دکمه برای 

فعال سازی پروتوکل های خاص نیست. امنیت سایربی یک موضوع فرهنگی است 

که باید به بخشی از سبک زندگی ما، اعم از شهروندان، کارمندان دولت و قوای 

امنیتی، تبدیل شود. 

»برای ارتقای سطح فعلی و آینده امنیت سایربی، پالیسی جامع 

امنیت سایربی باید وارد کتاب قانون ما شود و مورد پذیرش همه ذینفعان 

قرار بگیرد.«  

منابع: وزارت تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات پاکستان، هالل، فجر، نقد اوراسیا

کمپیوتری در مقابل حمالت سایربی، نخستین »پالیسی ملی امنیت سایربی« این کمپیوتری در مقابل حمالت سایربی، نخستین »پالیسی ملی امنیت سایربی« این 

فروشندگان پاکستانی در حال دانلود کردن فایل از کمپیوتر برای نصب 
در تلیفون های همراه در فیصل آباد. استفاده روزافزون مردم این کشور 

از تکنالوژی معلوماتی ضرورت اقدام دولت برای تقویت پالیسی های 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی سایبری را آشکار ساخته است.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی سایبری را آشکار ساخته است.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 

 ìÇبر ÇÑ ìمنیت سایبرÇ لین پالیسی ملیæÇ Ñین کشوÇ
ÏÇÏ ÝنکشاÇ ìسایبر Êمقابل حمال ÑÏ تقویت شبکه ها

کارکنان یونیپاث
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عصام عباس امین، اداره استخبارات و امنیت، وزارت دفاع عراق

ضرورت تقویت 
اقدامات معلوماتی

استخبارات تحت فشار انتظارات غیرواقع بینانه 

درباره وقایه از وقایع غیرمنتظره، بخصوص تهدیدات مربوط به 

استقالل یا امنیت داخلی، قرار گرفته است. از عوامل پدیدآورنده 

این انتظارات می توان به حمله دو فروند طیاره بی ٰرسنشین به خانه 

صدراعظم عراق در 7 نومرب 2021 اشاره منود.

شکست استخبارات اساساً باعث ایجاد ابهام در شایستگی 

رسویس های معلوماتی و شیوه های فعالیت آنها در مقابله با 

تهدیدات امنیتی می شود.  

موضوع رویکردهای استخباراتی پیوسته در معرض نقد 

بوده است. شکست های سرتاتیژیک حتی در سابقه رسویس های 

استخباراتی معروف، مانند ایاالت متحده، دیده می شود. از منونه های 

بارز می توان به حمله پرل هاربر در 1941، تهاجم کوریای شاملی 

به خاک کوریای جنوبی در 1950، دخالت شوروی در امور داخلی 

چکسلواکی در 1968 و حمالت 11 سپتمرب 2001 اشاره کرد. گاهی 

نهادها در ارائه هشدارهای بهنگام ناکام می مانند که حادثه 11 

سپتمرب مثال آشکاری در این راستا است. همچنان، صدور هشدارهای 

فراوان ولی غلط از طرف نهادهای امنیتی عواقب ناگواری ایجاد 

می کند که ادعای رسیدن عراق به سالح های کشتار جمعی 

منونه بارز آن است. 

در هر دو مورد، شکست، آشکار و انتقادها کوبنده بود. 

باور شایع این است که معلومات رسانی در هر نوبت باید 

به درستی صورت بگیرد. رسیدن همیشگی به این هدف در دنیای 

واقعی قابل ممکن نیست و رویدادهای غیرمنتظره زمینه ساز 

شکست های گسرتده می شود.

اگر موضوع به نگرش کشورهای همسایه، مانند ایران، یا تخمین 

خسارت عراق بر اثر حمله احتاملی به مکان های خاص مطرح باشد، 

رسویس های استخباراتی می توانند نقش خود را به شکل نسبتاً 

مناسبی ایفا کنند. این نوع معلومات رسانی به سواالت باز جواب 

می دهد و توانایی درک این موضوع بیشرت به فرضیات صحیح و کمرت 

به معلومات معترب بستگی دارد.

ولی اگر سوال این باشد که داعش چی وقت و کدام نقطه را 

هدف قرار خواهد داد، چی باید کرد؟ در این مورد مساله متفاوت 

است چون ارائه جواب صحیح به نفوذ داخل حلقه  داخلی این 

سازمان رضورت دارد که موضوع توانایی ما در قسمت پیرشفت در 

روش های کسب معلومات را مطرح می کند.

ضمناً، بهبود کار استخباراتی، بخصوص در حوزه روش های 

تحلیلی و وقایه از وقایع غیرمنتظره، سخت است. با وجود پیرشفت 

در عرصه روش ها و ابزارهای کسب معلومات، تحول چندانی 

در میزان اعتبار تحلیل و ارزیابی معلومات صورت نگرفته است. 

حتی دسرتسی به معلومات بسیار معترب و قابل اعتامد، مشکل 

عدم قطعیت و تردید را برطرف منی سازد. 

موضوع مهم این است که معلومات منی تواند همواره عنرص 

غافلگیری را از بین بربد. اقدامات استخباراتی باعث می شود که 

تصمیم سازان از واقعیات باخرب شوند و تصمیامت خود را با اطمینان 

معقول بگیرند. این دستاورد کمی نیست و چنین نیست که 

همواره واقع شود. 

در سطح اسرتاتیژیک، رسویس های استخباراتی مسئول 

ارزیابی های معلوماتی ملی هستند. نتایج این ارزیابی ها پالیسی ها 

و اسرتاتیژی های امنیت ملی، روش های مدیریت ریسک امنیتی، 

بودیجه های امنیتی و ترکیب قوای مسلح را شکل می دهد. 

قومندانان درستیزوال عراق برای پالن گذاری  های خود به این 

ارزیابی ها متکی هستند.

جامعه
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چهار نمونه از 
شکست های معلوماتی 

که منشاء تحوالت جهانی 
شد: )صفحه روبرو( 

حمله کوریای شمالی به 
خاک کوریای جنوبی در 
1950، )باال، راست به 

چپ( حمله به پرل هاربر 
در 1941، تهاجم شوروی 

به چکسلواکیا در 1968 
و حمله 11 سپتمبر به 

ایاالت متحده.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

تهدیدات. امکانات و اهداف بازیگران مختلف را توصیف . 	

می کند و بین آنها ارتباط برقرار می کند، پروسه ها و 

روندهای سطح سازمانی و پالیسی های منطقوی و جهانی 

را تحلیل می کند. 

پروسه ها. احتمال وقوع پروسه ها و روندهای مستمر را . 	

توصیف می کند، سناریوها را ارائه می کند و عکس العمل های 

احتمالی بازیگران به رویدادهای خاص را تحلیل می کند. طرز 

مثال، اگر قوای ما اقدام مشخصی انجام دهند، عکس العمل 

بازیگران )داخلی و خارجی( چه خواهد بود؟

توصیه ها. توصیه ها درباره مخاطرات و فرصت ها ارائه می کند.. 	

ارزیابی معلوماتی بشمول عناصر ذیل است:

ما باید باالی تفاوت بین ارزیابی های استخباراتی در سطح 

ملی، در ارتباط با تهدیدات خارجی، و ارزیابی های مربوط به 

ماحول داخلی تاکید کنیم. تاکید بیش از حد عراق بر ارزیابی های 

داخلی، در مقایسه با اقدامات خارجی، نقطه ضعفی است که 

باید برطرف شود.

مشکل دیگر این است که تحلیل گران استخباراتی فعلی به 

زنجیره فرمان، دقیقاً در باالی هرم، وابسته هستند. به این ترتیب، 

اصل عینیت و بی طرفی دچار خدشه حتمی می شود. ادارات 

استخباراتی بهرت است در پروسه ارزیابی استخبارات در حوزه های 

تصمیم سازی راهربدی مستقل عمل کنند. 

ارزیابی های استخباراتی در سطح محلی برای هدایت اقدامات 

رهربان سیاسی رضوری است. این ارزیابی ها باید حرفوی، کاربردی 

و عملی باشد. طرز مثال، کار ارزیابی هشدار اسرتاتیژیک جنگ، 

که یک موضوع سیاسی-نظامی است، باید مشرتکاً به اداره کل 

ارزیابی های استخباراتی در سطح محلی برای 

هدایت اقدامات رهبران سیاسی ضروری است.

استخبارات و امنیت و وزارت خارجه سپرده شود و در هر 

بخش بربنیاد وظایف مرتبط مدیریت شود. 

البته، این دو نهاد دولتی از هامهنگی کافی برای تهیه 

مشرتک مسوده هشدار برخوردار نیستند. چنین اقداماتی 

مستلزم هامهنگی و همکاری گسرتده و استفاده از لسان 

اداری مشرتک است.

با ظهور نهادهای جدید، گوناگونی ساحات و عوامل 

دینامیک و تقریباً غیرقابل پیش بینی ، ارزیابی استخباراتی را به 

کار پیچیده و سختی مبدل ساخته است. ضمناً، پروسه های 

مستمر اجتامعی و فرهنگی -بشمول ورود تکنالوژی های 

جدید مانند شبکه های اجتامعی- که جامعه معلوماتی تا 

فعالً با آنها عادت نکرده است، این پیچیدگی را افزایش داده 

است. نهادهای استخباراتی اغلب دانش مسلکی الزم برای 

رسیدگی به این پدیده ها که گاهی عوامل اصلی مشکالت، 

چالش ها و مخاطرات متعدد هستند، را ندارند. 

در رشایط جاری، به دلیل رسعت باالی تحوالت، جامعه 

استخباراتی قادر به پیش بینی دقیق رویدادهای آینده نیست. 

دشمن می تواند در فضای سایربی به رسعت وارد عمل شود. 

زمان مورد رضورت پرتاب طیاره های بی ٰرسنشین و موشک ها 

بسیار کاهش یافته است. به این ترتیب، فاصله زمانی بین 

مفکوره تا اجرا برای دشمن کاهش یافته است. برای اثبات 

این ادعا می توان به حمله 7 نومرب 2021 اشاره منود. این 

حمله هم شخص صدراعظم و هم رسویس های استخباراتی را 

غافلگیر ساخت.  

با تاسف باید درگذشت نویسنده عصام عباس امین را به اطالع تان 

برسانیم. درگذشت او ضایعه ای بزرگی برای خوانندگان یونیپاث و اداره 

امنیت و استخبارات وزارت دفاع عراق است.
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آماده باش

قوای مسلح اردن

قوای بحری
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مصاحبه با دَگروال هشام خلیل الجراح، 
قومندان قوای بحری سلطنتی اردن

کارکنان یونیپاث

یونیپاث: وظایف قوای بحری سلطنتی اردن را ترشیح کنید.

دَگروال الجراح: قوای بحری سلطنتی یکی از سه شاخه قوای مسلح اردن )زمینی، 

هوایی و بحری( و مکمل سیستم  دفاع ملی محسوب می شود. این قوا در واقع 

نقشی دوگانه دارد: نقش نظامی قوای بحری و نقش سازمانی و امنیتی گارد 

ساحلی. این قوا را می توان قوای اصلی فعال در دریا و مسئول اصلی حفظ 

امنیت دریایی اردن توصیف منود؛ ماموریتی که با وظایف متعددی همراه 

است. گزمه برای محافظت و دفاع از رسحدات دریایی اردن و جلوگیری از نفوذ 

و قاچاق، تفتیش های دریایی به کمک گروپ های تفتیش  ورزیده و ماهر با 

تجهیزات پیرشفته، شناسایی و دفع فعالیت های مجرمانه در آبراه های منطقه، 

تطبیق قوانین مصوب و تفتیش تاسیسات نظامی و ملکی و اهداف مهم در عقبه 

از طریق »مرکز عملیات دریایی«، و اجرای عملیات جستجو و نجات در آبهای 

منطقوی و جلوگیری از ایجاد آلودگی دریایی از وظایف این قوا به شامر می رود.

یونیپاث: چالش های امنیتی پیش روی قوای بحری اردن در دریای رسخ چیست؟

دَگروال الجراح: چالش های امنیتی پیش روی قوای بحری اردن در دریای رسخ 

در چوکات حفظ امنیت دریایی اردن شکلهای مختلفی دارد. از این چالش ها 

می توان به عوامل دارای ماهیت غیرسنتی، مانند تروریزم، که شکلهای مختلفی 

مانند حمله به کشتی ها و بنادر و دزدی دریایی دارد و امنیت خطوط کشتی رانی 

را تهدید می کند اشاره منود. اخیراً نیز بحران ویروس کرونا باالی فعالیت های 

ترانسپورت دریایی سایه انداخته است. بعضی از این چالش ها، مانند نفوذ و 

عبور از رسحدات دریایی و انواع قاچاق، جنبه امنیتی سنتی دارند، ولی بعضی 

دیگر، مانند حوادث و حوادث دریایی، آتش سوزی کشتی و بندر، آلودگی 

دریایی و اعتصاب موارد خاص محسوب می شوند. با وجود این چالش ها، 

همه نهادهای مرتبط با امنیت دریایی باید سطح هامهنگی، کارآیی و آمادگی 

خود را ارتقا دهند.

یونیپاث� کشورهای همکار چی قسم می توانند به انکشاف قوای بحری اردن 

کمک کنند؟ به کدام نوع کشتی ها و تجهیزاتی رضورت دارید؟

دَگروال الجراح: بدون شک، همکاری بین املللی و منطقوی نقش مهمی در تقویت 

توانایی های دریایی اردن در حوزه تعلیم و در رسیدن به دانش تخصصی از 

طریق برگزاری دوره ها و مانورهای مختلف داشته است. این اقدامات همچنان 

رضوریات قوای بحری اردن از نظر بهره برداری از کشتی های دارای توانایی 

حرکت خارج از آبهای منطقوی و برخوردار از تجهیزات تخصصی سطح باال را که 

می تواند به ایجاد توانایی واکنش رسیع و کاهش زمان عکس العمل عاجل منجر 

شود، برآورده ساخته است. قابل یادآوری است که انکشاف قابلیت های کَنَدک 

دریایی 77 باعث تقویت توانایی های این کَنَدک در اجرای وظایف مرتبط شده 

است. همچنان، همکاری بسیار نزدیک بین قوای بحری اردن، قوای بحری ایاالت 

متحده و تفنگداران دریایی ایاالت متحده در این حوزه اهمیت بسزایی دارد.

یونیپاث: آیا بین کشورهای اطراف خلیج عقبه همکاری امنیتی وجود دارد؟

دَگروال الجراح: قطعاً اجرای وظیفه حفظ امنیت دریایی اردن مستلزم حفظ 

سطح باالی هامهنگی و همکاری با کشورهای اطراف خلیج عقبه است. این 

یگانه بندر دریایی اردن برای خطوط کشتی رانی بین املللی است و البته بین 

این کشورها همکاری امنیتی از طریق مامورین رابط و جلسات امنیتی دوره ای 

برقرار است. اجرای مانورهای دریایی با حضور این کشورها منادی از این 

همکاری و هامهنگی است.

یونیپاث: اهمیت مانورهای دریایی مشرتک منطقوی و بین املللی چیست؟

دَگروال الجراح: اجرای مانورهای دریایی دوجانبه یا چندجانبه نقش مهمی در 

رسیدن به سطح باالی هامهنگی و همکاری بین قوای بحری دارد. این مانورها 

تاثیر مثبتی باالی موثریت و توانایی قوای اشرتاک کننده می گذارد. ضمناً، اشرتاک 

در مانور باعث رسیدن همه طرف ها به دانش تخصصی و زمینه ساز تبادل مهارت 

و یکپارچه سازی عالی مفاهیم و پروسیجرهای مورداستفاده قوای بحری، در سطح 

منطقوی و جهانی، می شود.

یونیپاث: به عنوان بخشی از قوای بحری ترکیبی، اردن از تجربیات 34 کشور 

دیگر ائتالف چه استفاده ای منوده است؟

دَگروال الجراح: از اوایل تاسیس »قوای بحری ترکیبی« در سال 2009، قوای 

بحری سلطنتی اردن یکی از اعضای فعال آن بوده است. این مشارکت بیانگر 

نقش فعال و تصویر بارز قوای بحری اردن بوده است، و بدون شک در انکشاف 
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جایگاه های دریایی اردن از طریق تبادل دانش تخصصی با کشورهای ائتالف، 

شناسایی شیوه های فعالیت قوای بحری کشورهای دیگر و کسب معلومات 

درباره تجربیات کشورهای دیگر در حوزه مدیریت عملیات دریایی نقش داشته 

است. این مشارکت تاثیر مثبتی باالی استندردهای خدمت صاحب منصبان، 

خورد ضابطان و پرسونل  مرتبط داشته است و قوای بحری اردن را از امکانات 

عالی تعلیم، دانش و مهارتهای عالیرت، و زمینه ایجاد روابط دوستانه و رسیدن 

به اهداف آگاهی اجتامعی و فرهنگی به کمک اشرتاک کنندگان کشورهای دیگر 

مستفید ساخته است.

یونیپاث: قوای بحری سلطنتی اردن در کدام مانورها اشرتاک  منوده است 

و چرا این مشارکت برای شام مهم است؟

دَگروال الجراح: قوای بحری اردن در سه سطح در مانورهای مختلف اشرتاک 

می کند: محلی و ملی، منطقوی و بین املللی. در سطح محلی، قوای بحری 

مانورهایی را با هدف تقویت یکپارچگی و همکاری بین جزوتام ها در محدوده 

قومندانی قوای بحری برگزار می کند. بعضی مانورها و سناریوهای متنوع در 

سطح ملی و با مشارکت رسویس های نظامی و امنیتی و بعضی نهادهای ملکی 

مرتبط با حوزه دریا اجرا می شود. هدف از اجرای این مانورها رسیدن به سطح 

مطلوب همکاری و هامهنگی بین این گروپ ها و تقویت امکانات مقابله با 

حوادث دریایی است. در سطح منطقوی، قوای بحری اردن مرتباً و همراه با 

کشورهای اطراف خلیج عقبه در مانورهای دریایی اشرتاک می کند. مانورهایی 

مانند »شیر در کمین« و »مدافع عظیم« در پادشاهی اردن هاشمی، »ستاره 

درخشان« در مرص، و »موج رسخ« و »صخره امن« در عربستان سعودی برگزار 

شده است. در سطح بین املللی، قوای بحری اردن، به عنوان عضو فعال یا ناظر، 

حضور مستمری در مانورهای بین املللی دریایی متعددی داشته است. بدون 

شک، حضور دامئی و مستمر ازین قبیل باعث آشنایی پرسونل قوای بحری اردن با 

جدیدترین ترفندهای مدیریت عملیات دریایی و تبادل دانش تخصصی و کسب 

تجربه در کنار اشرتاک کنندگان دیگر می شود.

یونیپاث: تفنگداران دریایی ایاالت متحده چه نقشی در تقویت قوای شام 

داشته است؟

دَگروال الجراح: قوای بحری اردن، از طریق کَنَدک دریایی 77، رابطه خاصی با 

تفنگداران دریایی ایاالت متحده دارد. این رابطه در پروگرام  هامهنگ مشرتکی 

که در جریان سالها اجرا شده و در ارتقای سطح آمادگی و تعلیم کَنَدک در حوزه 

عملیات آفندی و پدافندی، عملیات امنیت داخلی و تعلیم SWAT قوای بحری 

و گروپ های بازرسی کشتی نقش داشته است، منایان شده است. باید اشاره کرد 

که کَنَدک دریایی 77 از طریق این همکاری با تفنگداران دریایی ایاالت متحده، 

از تجهیزات مختلف و دستگاه های پیچیده ای که در حوزه پیاده نظام )تفنگداران( 

دریایی کاربرد دارد، مستفید شده است. اهمیت این رابطه از طریق فعالیت های 

مستمر مشرتک و هامهنگی چند-سطحی نیز آشکار شده است. ما، در قومندانی 

قوای بحری اردن، خواستار حفظ و تقویت این رابطه برای تامین منافع مشرتک 

هر دو طرف هستیم.

یونیپاث: در قسمت حفظ امنیت آبهای رسزمینی اردن، قوای بحری اردن چه 

تعاملی با دیگر قوای مسلح و موسسات امنیتی دارد؟

دَگروال الجراح: حفظ امنیت دریایی اردن مسئولیت مشرتک نهادهای نظامی 

و امنیتی مختلف و ادارات و موسسات دولتی مرتبط با فعالیت های دریایی 

است. بنابراین، قوای بحری اردن اهمیت همکاری و هامهنگی با نهادهای 

4646
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تفنگداران دریایی اردن در خلیج عقبه به تعلیم و 
اجرای عملیات می پردازند.  قوای مسلح اردن

قوای مسلح اردن
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روال هشام خلیل الجراح، قومندان  دگَ
قوای بحری سلطنتی اردن، راست، و 

دریابان برد کوپر، قومندان قرارگاه 
مرکزی قوای بحری ایاالت متحده، در 

حال امتحان عملکرد شناور سطحی 
اتومات Saildrone Explorer در 

بحرین، نومبر 2021
خورد ضابط حبری صنف دوم مارک توماس 

حممود/ قوای حبری ایاالت متحده
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دیگر در مسیر رسیدن به هدف مطلوب را که هامن پاسبانی از آبهای رسزمینی 

اردن است، درک می کند. این هامهنگی و همکاری با تبادل معلومات با مرکز 

عملیات دریایی مجسم می شود. این مرکز به پیرشفته ترین سیستم  های نظارتی 

و شبکه های ارتباطی پیچیده مجهز است و پروگرام  های عکس العمل به حوادث 

دریایی و حفظ امنیت عقبه را پیوسته اپدیت می کند. ارتباط مستمری نیز 

با صاحب منصبان امنیتی و نهادهای تخصصی برقرار شده است و مانورهای 

دریایی مشرتک در سطح محلی و ملی با انواع سناریوهای احتاملی با هدف 

تقویت یکپارچگی میان-نهادی برگزار می شود و در رسیدن به سطح عالی 

هامهنگی نقش دارد. 

یونیپاث: درباره آماده سازی و تعلیم قوای بحری و پرسونل  دریایی 

اردن توضیح بدهید.

دَگروال الجراح: اعضای قوای بحری اردن، بشمول صاحب منصبان، خوردضابطان 

و پرسونل ، طبق الزامات اساسی نظامی عساکر، مشمول پروگرام  فرشده تقویتی 

و تعلیم قرار می گیرند. این پروگرام  شامل تعلیم مقدماتی، تعلیم سالح، 

فیر، آب بازی و تعلیم امنیتی و اطالع رسانی است. تعلیم تخصصی دریایی و 

تخنیکی و تعلیامت مخصوص تفنگداران، نظر به رسته های مختلف، نیز در 

دستور کار قرار دارد. ضمناً، این اعضا در کورس های تعلیمی که در موسسات 

دریایی و امنیتی اردن و موسسات ملکی فعال در حوزه علوم دریایی برگزار 

می شود، اشرتاک می کنند.

یونیپاث: آیا دوره های تعلیمی صاحب منصبان و خوردضابطان خارج از خاک 

پادشاهی برگزار می شود؟

دَگروال الجراح: صاحب منصبان و خوردضابطان بحری اردن در تعدادی از 

کورس های خارجی که در موسسات تعلیم دریایی کشورهای هم پیامن و دوست 

برگزار می شود، اشرتاک می کنند. از اینها می توان به کورس های اساسی و پیرشفته 

مخصوص رسته های دریایی )قوای بحری، انجیرن دریایی، غواص، پیاده نظام 

دریایی( و نیز دوره های مختلف لسان و دوره های تعلیمی صاحب منصبان ستاد 

و مدیران ارشد با کاربرد تعلیمی مشخص، که برای تقویت کارآیی و توانایی این 

رده ها و مجهز ساخنت آنها به مهارت ها و تخصص ها و تبادل تجربه با دیگران 

طراحی شده است، اشرتاک می کنند.

یونیپاث: آیا ماموریت های محافظت از اکوسیستم دریایی برای قوای بحری 

اردن تعریف می شود؟

دَگروال الجراح: یکی از مهم ترین وظایف قوای بحری اردن محافظت از 

اکوسیستم دریایی است. اردن سازمانی تخصصی برای محافظت از ماحول زیست 

دریایی تشکیل داده است و هامهنگی و همکاری مستمری برای تضمین اجرای 

پیشنهادات مربوط به محافظت از اکوسیستم دریایی و نظارت باالی ماهیگیری 

در جریان است. باید متوجه بود که قوای بحری اردن بر صنعت ماهیگیری 

نظارت می کند و از اجرای شیوه های غلط ماهیگیری جلوگیری می کند.  
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اداره امنیت سایبری قوای مسلح لبنان خود 
را برای مقابله با تهدیدات آماده می سازد  

رویکرد لبنان به
امنیت سایبری



51

یونیپاث با برید جرنال علی قنسو، سخنگوی ارشد قوای مسلح لبنان مصاحبه کرده 
است� او توضیح داد که چی قسم اردوی لبنان با مخاطرات تهدیدکننده شبکه های 

کمپیوتری که ممکن است باالی امنیت ملی تاثیر بگذارد، مقابله می کند�

یونیپاث: امنیت سایبری به بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی کشورها 
تبدیل شده است. تهدیدات سایبری پیش روی لبنان کدام است؟ 

برید جنرال قنسو: لبنان از طرف بازیگران متعدد آماج تهدیدات سایربی قرار 
گرفته است. اینها در پی نفوذ به سیستم  های آنالین، جاسوسی از ارتباطات و 

دزدی معلومات هستند. بعضی سازمان های تروریستی برای ترویج ایدئولوژی 

افراطی بین جوانان و جذب قوای جوان اقدام به هک کردن حساب های دیگران 

می کنند. بعضی اشخاص و گروپ های فعال در لبنان و دیگر نقاط دنیا در پی 

حمله الکرتونیکی به دولت ها و موسسات دولتی هستند. 

در این عرصه، لبنان 24 ساعته در معرض حمالت سایربی، بشمول 

محروم سازی از رسویس توزیع شده و حمله به بخش بانکی )با نرم افزارهای 

مخرب مانند Gauss و Flame(، بخش مخابراتی و کمپنی های ملکی قرار دارد.

فقدان سیستم  های محافظت سایربی و منابع برشی ورزیده و برخوردار از 

توانایی مقابله با این حمالت، ظرفیت لبنان برای مقابله با این حمالت را کاهش 

داده است. بر این اساس، عملیات و عکس العمل های امنیت سایربی به اقدامات 

کنشگرا و تضمین مقابله هرچه بیشرت با این حمالت محدود شده است.

یونیپاث: نقش اداره امنیت سایبری قوای مسلح لبنان چیست؟

برید جنرال قنسو: بیشرت بخشهای قوای مسلح پیگیر تاسیس ادارات امنیت 
سایربی برای محافظت از منابع سیستم  ها و شبکه های مختلف خود هستند. 

از این منابع می توان به معلومات حساس امنیتی و نظامی مرتبط با تسلیحات، 

تجهیزات، اجرای ماموریت، استقرار جزوتام ها و مشخصات شخصی و حرفوی 

مرتبط با پرسونل  نظامی و ملکی اشاره منود. اینرتانت، انرتنت و ارتباطات بی سیم 

نیز جزو این منابع هستند. 

در مورد قوای مسلح لبنان، اداره امنیت سایربی نقش بسیار مهمی در 

قسمت مقابله با اقدامات مختل کننده یا پروسه های نفوذ به سیستم  های 

استخباراتی نظامی و امنیتی دارد. این تهدید امنیتی جدی محسوب می شود 

که فعالیت های اردوی لبنان، جزوتام ها آن و جان کارمندان آن را در معرض 

خطر قرار می دهد.

یونیپاث: این نوع حمالت چه تاثیری باالی اردوی لبنان می گذارد؟

برید جنرال قنسو: قوای مسلح لبنان از سیستم  های مختلف شبکه سایربی، 
بشمول صفحه های انرتنتی رسمی دولتی، رسویس های ایمیل و پروگرام  های 

تلیفون هوشمند، استفاده می کنند. این قوا امکان دسرتسی به انرتنت را برای 

عساکر و جزوتام ها خود فراهم می کنند. 

در همه این سیستم  ها حوزه هایی وجود دارد که ممکن است مورد استفاده 

دشمنان ملت یا دیگر بازیگرانی که در پی صدمه رسانیدن به اردو هستند، قرار 

بگیرد. طرز مثال، حمله موفقیت آمیز ممکن است زمینه ساز ایجاد اختالل در 

شبکه ارتباطات داخلی مرتبط  کننده جزوتام ها با قومندانی شود. ویب سایت  های 

اردو یا هریک از حساب های رسمی در شبکه های اجتامعی ممکن است هک 

شود. این امکان وجود دارد که معلومات حساس از شبکه داخلی که محیط تبادل 

فایل است، دزدیده شود.

این مسائل ممکن است عواقب ناگواری برای اردو، جزوتام ها و کارمندان آن 

داشته باشد، بخصوص اگر گروپ های تروریستی که پرسونل  و مراکز نظامی را 

پیوسته آماج حمله قرار می دهند، بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

یونیپاث: همکاری بین المللی در محافظت از شبکه های کمپیوتری 
لبنان چه اهمیتی دارد؟ 

برید جنرال قنسو: همکاری بین املللی برای محافظت از شبکه های معلومات 
لبنان حیاتی است. این همکاری در دو سطح صورت می گیرد: نخست، ارائه 

نرم افزار پیرشفته الزم برای تقویت شبکه ها در مقابل حمالت سایربی است و دوم، 

تعلیم دادن نیروی برشی برای مقابله با این حمالت و ارائه عکس العمل رسیع و 

مناسب برای جلوگیری از حمله یا محدود ساخنت میزان خسارات آن است.

یونیپاث: کارمندان شما چی قسم مهارت های خود را متناسب با 
پیشرفت حوزه های امنیت سایبری تقویت می کنند؟ 

برید جنرال قنسو: پرسونل  ما در کورس های تعلیمی مختلف، جلسات سخرنانی 
و جلسات مختلف در لبنان و خارج از آن اشرتاک می کنند. دنیای سایربی با 

رسعت باال در حال پیرشفت است و روزانه هزاران نرم افزار مخرب امنیت سایربی 

تولید می شود. ضمناً، هزاران گروپ و شخص مجری حمالت سایربی در رسارس 

دنیا پیوسته در حال ابداع روش های جدید هستند. دشمنان ما نیز در پی تقویت 

امکانات آنالین با هدف نفوذ به سیستم  های معلومات ما هستند.

بنا به این دالیل، پرسونل  ما باید با آخرین تحوالت عرصه امنیت سایربی همگام 

شوند تا بتوانند برای مقابله با چالش های جدید آماده شوند. از طرف دیگر، مکمل 

کردن اقدامات دفاع سایربی به تجهیزات و نرم افزارهای پیچیده ای رضورت دارد که 

ما قصد داریم در کنار دولت ها و بازیگران دوست از آنها استفاده کنیم.  
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معاون امیرالبحر عبدالمنیر، چپ و برید جنرال 
عبدالمقبل، در حال تبادل هدیه 

از چپ، برید جنرال علی بن سیف المقبلی، مدیر کل گارد ساحلی 
پولیس سلطنتی عمان؛ عبدالمنیر، معاون امیرالبحر قوای بحری 
پاکستان، قومندان وقت کارگروپ مشترک 151؛ و کاشف فرحان، 

ناخدای وابسته دفاعی پاکستان از دفتر گارد ساحلی پولیس 
سلطنتی عمان در مسقط بازدید کردند.

نقش  
مركز امنيت دريايى عمان
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معاون امیرالبحر 
عبدالمنیر، وسط، و 

همکارانش از مرکز 
امنیت دریایی عمان 

بازدید می کنند.  

کارکنان یونیپاث  |  عکسهای کارگروپ مشرتک 151

 امنیت دریایی، متشکل از اردوی عامن، نهادهای امنیتی و ملکی، وظیفه حفظ امنیت و ثبات آبهای 

رسزمینی را به عهده دارد.

این مرکز، واقع در گارنیزون املرتفع، مسئولیت دریافت راپور از این نهادها و هامهنگی با نهادهای مرتبط 

را به عهده دارد. سیستم  ها و تجهیزات تخصصی آن شبانه روزی برای دفاع از آبهای عامن به کار گرفته می شود.

بخشی از وظایف این مرکز به رشح ذیل است: 

یکپارچه سازی اقدامات نهادهای امنیتی دریایی.. 1

تامین امکانات و وسایل الزم در حوزه تجهیزات، دستگاه ها، طیاره شناسایی، کشتی و قایق.. 2

تدوین پروسیجرها و پروگرام  های الزم برای مقابله با فعالیت های غیرقانونی و جرایم سازمان یافته در . 3

بنادر، تاسیسات و نواحی ساحلی.

تقویت پروسیجرها و اقدامات برای محافظت از ذخایر ماهی، منابع طبیعی و حیات آبی.. 4

مقابله با حوادث زیست محیطی و انسانی با امکانات و اموال در اختیار سلطان نشین.. 5

اشرتاک در روند پالن گذاری  مدیریت بحران و حوادث طبیعی و آماده سازی . 6

سناریوهای ریسک دریایی.

تعلیم شهروندان، ساکنان و دریانوردان در قسمت اهمیت امنیت و همکاری برای محافظت از ذخایر . 7

دریایی طبیعی سلطان نشین.

رهگیری و تفتیش تحرکات کشتی ها در/اطراف آبهای رسزمینی عامن.. 8

تقویت همکاری با ملت های هم پیامن و دوست و با سازمان های منطقوی و بین املللی فعال در . 9

حوزه امنیت دریایی.

این مرکز مسئول تفتیش موارد نقض قانون در محدوده آبهای عامن است. بشمول ذیل: 

دزدی دریایی. 1

مهاجرت یا نفوذ غیرقانونی. 2

ماهیگیری غیرقانونی و صید بیش ازحد. 3

آلودگی دریایی. 4

انسداد مسیرهای کشتی رانی بین املللی. 5

تروریزم دریایی. 6

دستکاری و/یا خرابکاری در تاسیسات نفتی دریایی. 7

جرایم سازمان یافته، تجارت غیرقانونی و قاچاق  . 8

مركز
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شرح حال رهبری ارشد

کارکنان یونیپاث  |  عکس از وزارت دفاع عراق

دگر جنرال قیس خلف رحیمه 
با تهدیدات سنتی و مدرن

مدیریت چابک 

ظاهر و خصوصیات متامیز او بیانگر ریشه های سومری 
اوست. او با مهربانی، تواضع و ادب، کلامت را برای ارتباط با مهامن 

به دقت انتخاب می کند و روحیه مهامن نوازی جنوبی را به منایش 

می گذارد. تواضع و ادب او مانع کسب تجربه در قسمت علوم 

نظامی نشده است. حضور در جنگ های مختلف، منحیث عسکر، 

او را به جایگاه فداکاری رسسختانه و ایامن به پیروزی رسانده است.

او دگر جرنال قیس خلف رحیمه، معین رئیس ارکان قوای مسلح 

عراق، و قومندان قوماندانی عملیاتهای مشرتک عراق است. این نام 

و سابقه معانی بسیاری برای رهربان سیاسی و امنیتی دارد. او با 

مسلکی گرایی و درستکاری وظیفٔه سخت دفاع از کشور را به خوبی 

انجام داده است. 

او متولد 1962 در میسان است و از هامن دوران طفولیت شیوه 

معارشت با اشخاص فرهیخته را آموخته است. او در 1984 از کالج 

نظامی اول فارغ التحصیل شد و بعد از جنگ اول خلیج فارس موفق 

به کسب سند ماسرتی شد. همچنان بعد از آزادسازی موصل سند 

دوکتورا گرفت و تحصیالت خود را با تجربیات جنگی مکمل کرد.

جرنال می گوید: »وقتی در 1984 وارد کالج نظامی شدم، جنگ 

ایران و عراق به نقطه اوج رسیده بود. آن کالج نیز جبهه جنگی بود 

که محصلین را از دانش تخصصی استادان مستفید می ساخت. این 

استادان از خط مقدم بازگشته بودند و تجربیات و درسهای جنگ 

را با محصلین در میان می گذاشتند. ما از قومندانان میدانی که 

وظیفه تدریس را به عهده داشتند، درسهای بسیاری آموختیم. بعد 

از فارغ التحصیل شدن، از چنان تجربه میدانی و علمی مستفید شده 

بودیم که گویی واقعاً در جنگ اشرتاک  منوده بودیم.« 

با وجود فعالیت در بخشهای عملیاتی، دگر جرنال قیس 

مطالعات سرتایتژیک خود را ادامه داد و در سال 2010 وارد 

کالج ملی دفاعی شد.

»از  این که از طرف وزارت دفاع برای ادامه تحصیل ]سرتاتیژی 

امنیت ملی[ و کسب سند ماسرتی انتخاب شده بودم، خوشحال 

بودم. این رشته منحرصبه فرد بود و استادان آن در قسمت علوم 

سیاسی و نظامی تخصص داشتند. این تجربه برای من بی نظیر بود 

چون قبالً در میدان تل عفر تجربه کسب کرده بودم و می توانستم 
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تانک M1A1 فرقٔه 
9 زرهی در بریون از 

موصل موضع دفاعی 
گرفته است. 2017

پروگرام  های موجود برای بازگرداندن امنیت به آن شهر را در کنار 

پروگرام  های درسی تحلیل کنم. این رشایط باعث شد که انگیزه 

ادامه تحصیل در مقطع دوکتورا با گرایش »جنگهای نوین و تحول 

در مفاهیم قدرت« در سال 2019 در من ایجاد شود. با وجود 

تشویشهای مربوط به فعالیت منحیث قومندان عملیات میان-

فرات، مشکالت امنیتی کشور و ایجاد وقفه چندباره در روند تهیه 

مونوگراف، اراده من برای سپری منودن این مقطع سست نشد. این 

نکته مهم بود که تخصص من با همه چالش های پیش روی عراق، 

بخصوص نسل پنجم و ششم جنگ، مرتبط بود.«

دگر جرنال قیس در مرحله جنگ سنتی متوقف نشد. او با 

یادگیری علوم نظامی معارص ذریعه تحقیقات سرتاتیژیک، شناخت 

اهمیت جنگ سایربی و آشنایی با مخاطرات گروپ های تروریستی 

و افراط گرا در کانال های مجازی، وارد مسیر جدیدی شد.

جرنال اظهار کرد: »بعد از پیدایش فاجعه داعش و تسلط 

این گروپ بر بخش وسیعی از مناطق عراق، جنگ روانی با 

شایعه پراکنی در شبکه های مجازی با هدف تضعیف هرچه بیشرت 

وضعیت امنیتی آغاز شد.

در آن زمان، پاسخ های  نهادهای رسانه ای رسمی و غیررسمی 

دولت مطابق چالش ها نبود. گروپ های تروریستی به اجرای 

عملیات های گسرتده و مبتنی بر وحشت آفرینی در قلب مردم 

از طریق رس بریدن، انفجار دادن بازارها، اسیر کردن زنان و 

انتشار این تصاویر در شبکه های اجتامعی برای پیام رسانی به 

دیگران، می پرداختند.« 

»هدف آنها تضعیف روحیه مخالفین و وادار ساخنت شهروندان 

و قوای امنیتی به مصالحه و تسلیم بود. ما رشوع به تخریب 

شبکه های سایربی آنها که از بیرون از عراق و مناطق تحت ترصف 

آنها کنرتول می شد، کردیم.« 

جرنال و همکارانش همراه با قوای ائتالف بین املللی اقدام 

به شناسایی و تخریب شبکه های جنگ سایربی داعش کردند. 

گروپ های جنگ الکرتونیک عراق نیز با گروپ های ائتالف برای 

شناسایی اشخاصی که با نوشنت توییت و وبالگ از داعش حامیت 

می کردند، همکاری کردند و این حساب ها را مسدود منودند. 

جرنال اظهار کرد: »بعداً بر مساله جلب اعتامد قوا و تقویت 

روحیه متمرکز شدیم و موفق به بازیابی آمادگی روانی-نظامی 
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M1A1 تانک
فرقۀ 9 زرهی وارد 

میدان جنگ موصل 
می شود. 2017

پرسونل  جزوتام ها شدیم. بعداً، قهرمانان ما به مقاومت 

در میدان جنگ پرداختند و حتی در جنگ های شدید 

هیچ گاه از حوزه وظایف خود خارج نشدند. برای آنها 

به تدریج آشکار شد که تصویری که داعش با تبلیغات آنالین 

ایجاد منوده بود، دروغی بیش نبود. داعش تروریست ها 

را رزمندگانی فوق العاده که شکست دادن یا کشنت آنها با 

گلوله امکان پذیر نیست، معرفی کرده بود.«

او شکست داعش را نتیجه استفاده از کانال های 

شبکه های اجتامعی و قدرت جوانان می داند. آنها دروغ های 

داعش را افشا کردند و گسرتش بی اعتامدی را برای داعش 

سخت کردند. به همین دلیل، اردوی الکرتونیک و دستگاه 

رسانه ای داعش از فعاالن مدنی، نهادهای معلوماتی و قوای 

ائتالف شکست خورد. در واقع آنها مسیر شکست داعش را 

در میدان جنگ طی کردند.

دگر جرنال قیس با آگاهی از این که جنگ نسل چهار، 

پنج و شش به تکنالوژی های نوین متکی است، به اردو ها 

توصیه می کند که با تحوالت تکنالوژی  همگام شوند تا 

بتوانند با تهدیدات جاری و آینده که معموالً در کتگوری 

جنگ نامتقارن قرار می گیرد، مقابله کنند.

اردو ها باید ابزارهای دفاع آنالین را تقویت کنند و به 

ایجاد نهادهای معلوماتی سایربی بپردازند. این نهادها باید 

از قابلیت تفتیش فعالیت دشمن و مقابله با مخاطرات 

تهدیدکننده امنیت ملی و جلوگیری از حمالت سایربی 

گروپ های خرابکار برخوردار باشند. به ادعای دگر جرنال، 

تکنالوژی مدرن، انرتنت و طیاره بی رسنشین باعث پیچیده تر 

شدن نهادهای امنیتی شده است. 

دگر جرنال قیس در مقطع زمانی 2004 الی 2008

قومندان لوای 10 منطقه تل عفر بود. القاعده با فعالیت در 

این منطقه باعث شده بود که عراق در مسیر خطرناکی قرار 

بگیرد. درگیری های فرقه ای و فعالیت گروپ های تروریستی 

در این شهرها رایج بود.

او می گوید: »به دالیل متعددی مجبور به اجرای 

ماموریت ها و وظایف پیچیده بودیم که مهم ترین آنها 

حضور قوای القاعده در شهر و مناطق اطراف بود. ترکیب 

جمعیتی شهر شامل فرقه ها و آیین های گوناگون بود. زمانی 

که من قومندانی لوای 10 را به عهده گرفتم، ترس و نومیدی 
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راست: گروپی در مرکز 
رسانه وزارت دفاع عراق 
در حال تفتیش رسانه ای 
برای مقابله با تبلیغات 

تروریستی. 

چپ: دگر جنرال قیس، 
قومندان وقت عملیات 

بغداد، در حال گفتگو با 
فعاالن عراقی در میدان 

تحریر، 2019

همه جای عراق را فرا گرفته بود و ترس از مرگ ذهن همه 

را مرصوف کرده بود. رسویس پولیس تا فعالً شکل نگرفته 

بود و اردو وظیفه حفظ امنیت را به عهده داشت. رشته 

اعتامد مردم و قوای امنیتی گسسته شده بود و این ذهنیت 

وجود داشت که این قوا قادر به محافظت از شهر در مقابل 

تروریستان نیستند.«

با همکاری قوای ائتالف، وضعیت به تدریج رو به ثبات 

نهاد. آنها باالی امنیت و استخبارات متمرکز شدند و برای 

ایجاد ثبات به شهر از منابع ملکی و ملی کمک گرفتند. آنها 

همچنان از ساکنان سنی تل عفر خواستند که به قوای اردو 

و پولیس ملحق شوند و این یکی از اهداف مهمی بود که 

ما تعقیب می کردیم. آنها برای کاهش فاصله بین جنبه های 

قومی و مذهبی نظام قضایی، اعتامدسازی، مقابله با 

فرقه گرایی و ایجاد ارتباط با مردم سعی کردند.«  

در اوایل اکتوبر 2019، تظاهراتی در بغداد برای اعرتاض 

به مشکالت اقتصادی و فساد دولتی برگزار شد. ایجاد 

خشونت از طرف گروپ های نافرمان باعث شد که این 

تظاهرات با خون ریزی همراه شود. این وضعیت عراق را در 

آستانه گرداب خطرناکی قرار داد. رهربان سیاسی و نظامی 

چاره ای جز برکناری مدیران امنیتی این مناطق نداشتند. آنها 

باید قومندانان برخوردار از صفات خویشنت داری، وطن دوستی 

و شجاعت را انتخاب می کردند. در این مقطع نام دگر جرنال 

قیس برای اعطای این مسئولیت سخت مطرح شد.

جرنال می گوید: »تلفات ملکی باعث ایجاد شکاف عمیق 

در رابطه بین مردم و قوای امنیتی شد و این تصویر امنیتی 

آشفته اوضاع را بدتر ساخت. کمبود قوای تخصصی که از 

دانش و تجهیزات الزم برای فعالیت در این رسویس برخوردار 

باشند، مشکل کالنی بود. البته، این وظایف و ماموریت های 

ویژه بیش از آن که به تجربه نظامی و هرن مدیریت هرنمند 

وابسته باشد، به درایت، وطن دوستی، خویشنت داری و 

دلسوزی رضورت دارد. محافظت از جمعیت معرتض و 

جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز از طرف قوای امنیتی باعث 

جلب اعتامد مردم می شود.«

اقدام در چوکات اختیارات قانون  اساسی و قوانین مقابله 

با شورش و مقابله با تظاهرکنندگان خشن که بدون مراعات 

الزامات قانونی تظاهرات مساملت آمیز به تهداب ها و قوای 

امنیتی حمله می کردند، بسیار مهم بود. 

جرنال عنوان کرد: »به محض پذیرش این مقام، اقدام به 

ایجاد جزوتام ها مسئولیت، تعریف حوزه وظایف تک تک 

صاحب منصبان، ایجاد موانع آشکار برای مراعات پیامن های 

بین املللی حقوق برش، و جداسازی تظاهرکنندگان از 

قوای امنیتی کردم.

کمره هایی روی موانع و پوسته های امنیتی برای تفتیش 

موارد بی نظمی نصب شد. من با صدور دستورهای سختگیرانه 

از همه صاحب منصبان تعهد گرفتم که به هیچ عنوان به 

طرف تظاهرکنندگان فیر نکنند و استفاده از مرمی پالستیکی 

و اسپری گاز اشک آور را نیز منع کردم.«

او هر روز با فعاالن صلح طلب و تظاهرکنندگان ارتباط 

برقرار می کرد. رشایط به رسعت رو به بهبود نهاد.   

جرنال می گوید: »ما احرتام را به اردو و قوای امنیتی 

بازگرداندیم. هر چه باشد، آنها طرفدار مردم هستند و توان و 

اراده خود را از مردم می گیرند.«
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ماورای منطقه

قوای امنیتی لبنان در بندر 
سرحدی القاع، در سرحدات 

سوریه، مستقر شده اند. 
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اقدام لبنان در تقویت پروسه تفتیش الکترونیکی قاچاق
کارکنان یونیپاث

قوای مسلح لبنان )LAF( سیستم   نظارت کشوری را 

برای پر منودن شکاف های امنیتی در رسحد سوریه 

فعال ساخته اند.

مشکل قاچاق و نفوذ چنان شدت گرفته است 

که لبنان از 2009 تا فعالً چهار ُغند را در رسحدات 

شاملی و رشقی خود مستقر منوده است. 

برای انسداد مسیرهای قاچاق، قوای مسلح لبنان 

شبکه ای از برجهای تفتیش الکرتونیکی را به مرکز 

عملیات و معلومات مشرتک در قومندانی اردوی 

لبنان متصل کرده است. این سیستم  امکان تفتیش 

دائم روزانه و شبانه را فراهم می کند و به جزوتام ها 

سیار مسئول مقابله با تخلفات هشدارهای زودهنگام 

ارائه می کند. این ادعای جرنال جوزف حداد، رئیس 

کمیته مشرتک حفظت از رسحدات لبنان، است.

مرحله دو این پروگرام  که از نومرب 2021

آغازشد، بشمول ادغام رادارهای نظارت ساحلی در 

برجهای تفتیش داخلی است. حداد اظهار کرد که 

این سیستم  یکپارچه »نقش مهمی در صدور هشدار 

زودهنگام در رشایط بحرانی دارد.« 

ُغند اول رسحدات زمینی قوای مسلح لبنان 

محدوده دریای مدیرتانه الی شهر وادی خالد را در 

این منطقه پوشش می دهد. ُغند دوم رسحدات 

زمینی مسئول نیمه باالیی رسحد بعبلک-هرمل با 

سوریه است. ُغند سوم رسحدات زمینی در منطقه 

کوهستانی نزدیک راشیا فعال است وُغند چهارم 

رسحدات زمینی نیمه پایینی بعبلک-هرمل را 

پوشش می دهد.    

تعهد لبنان به حفظ امنیت رسحدات باعث 

جلب حامیت همکاران بین املللی شده است. 

یان کوالرد، سفیر بریتانیا در لبنان، دوروتی شی، 

سفیر ایاالت متحده، و چنتل چستنی، سفیر کانادا 

در نومرب 2021 با جرنال جوزف حداد، قومندان 

اردوی لبنان، دیدار و درباره امنیت رسحد لبنان-

سوریه گفتگو منودند.

سفیر بریتانیا اظهار کرد: »این گفتگوها باالی 

ماموریت قوای مسلح لبنان در حوزه تامین امنیت 

متام خط رسحد لبنان-سوریه و چالش های ناشی از 

بحران های مختلف لبنان متمرکز بود.«

در این جلسه، سفیر کوالرد از تخصیص $1.4

ملیون برای تقویت آمادگی لبنان از طریق تامین 

پروزه جات اضافی موترهای لندرور دریافتی از 

بریتانیا و تجهیزات محافظ شخصی مخصوص عساکر 

مونث مستقر در مناطق رسحدی خرب داد.

بعد از اعالن خرب کمک بریتانیا، در سپتمرب 

2021 ایاالت متحده اعالن کرد که مبلغ 47$ در 

قالب کمک نظامی به لبنان اهدا کرده است.   

جوانا ورونکا، هامهنگ کننده مخصوص سازمان 

ملل در امور لبنان، در جریان سخرنانی در شورای 

امنیت سازمان ملل خواستار اعطای کمک های 

خارجی برای تقویت قوای مسلح لبنان شد و نقش 

حیاتی این کمک ها در محافظت از امنیت و ثبات 

لبنان را یادآورد شد. 

منابع: دفرت هماهنگ کننده مخصوص سازمان ملل در امور لبنان، 

defensenews.com ،arabweekly.com
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قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور 

ترکمنستان، در جریان سخرنانی در مجمع 

عمومی سازمان ملل در 21 سپتمرب 2021، 

کشورش را متعهد به پیگیری صلح، امنیت و 

دیپلامسی دانست.

رئیس جمهور بردی محمدوف اعالن کرد 

که کشورش در دسمرب 2021 در عشق آباد 

میزبان جلسه به نام »پالیسی صلح و 

اعتامد - مبنای امنیت، ثبات و انکشاف 

بین املللی« خواهد بود. 

او در سخرنانی خود در سازمان ملل 

پیشنهاد ایجاد منطقه صلح، اعتامد و 

همکاری با عنوان »آسیای میانه - منطقه 

خزر« را مطرح منود. او تاکید کرد که 

ترکمنستان به بازگشت صلح، تعادل و 

وحدت به افغانستان کمک خواهد کرد.  

رئیس جمهور بردی محمدوف در خامته 

سخرنانی خود بر آمادگی ترکمنستان برای 

پیگیری گفتامن درباره رسیدن به اهداف 

انکشاف متداوم، به شمول تداوم مترکز 

باالی کاهش آثار بیابان زایی در اطراف 

دریای آرال، تاکید کرد. او برای ایجاد 

پروگرام  مخصوص سازمان ملل در حوزه 

آبریز دریاچه آرال، در کنار دیگر کشورهای 

منطقه، ابراز آمادگی کرد.

منابع: Turkmenportal، سازمان ملل

کارکنان یونیپاث

ترکمنستان 
اهداف سیاست خارجی 

خود را اعالن کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان، 
سدیر جباروف، همراه 
همسرش در انتخابات 

پارلمانی در نومبر 2021 
در بیشکک اشتراک می کند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اتحادیه اروپا کمک هایی را برای حامیت از اصالحات دولتی، 

پروگرام  های حقوق برشی و حفظ امنیت آبی قرقیزستان 

اختصاص داده است.

در دسمرب 2021، اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش 62 

ملیون یورو را در قالب پروگرام  کمک رسانی چهار-ساله به 

قرقیزستان تصویب منود.

در قسمت حکمرانی و دیجیتل سازی، این پول رصف ترویج و بهبود پروسه حاکمیت قانون و 

تحول دیجیتل خواهد شد.

انکشاف برشی، بشمول بهبود کیفیت تعلیم و ترویج برابری جنسیتی و حقوق برش نیز 

بخشی از کمک های اتحادیه اروپا به بیشکک محسوب می شود.

اتحادیه اروپا همچنان باالی رضورت قرقیزستان به یکپارچه سازی و توزیع منابع آبی در 

منطقه نیمه خشک این کشور تاکید کرده است. امنیت آبی در کشورهای آسیای میانی از زمان 

فروپاشی اتحاد شوروی همواره یکی از مسائل عمده دیپلامتیک بوده است.

این اولویت های مالی از طریق رایزنی قرقیزستان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین 

شده است. این اولویت ها با پروگرام  2030 سازمان ملل، توافق اقلیمی پاریس و سرتاتیژی دروازه 

جهانی اتحادیه اروپا مطابقت دارد.

سفیر ادوارد آور، رئیس هیات منایندگی اتحادیه اروپا در قرقیزستان، در جریان پروگرام  

انعقاد قرارداد تامین مالی در اواخر 2021 اظهار کرد: »اتحادیه اروپا رابطه دیرینی با جمهوری 

قرقیزستان، منحیث یکی از همکاران اصلی و مطمنئ حوزه انکشاف، دارد. 

امروز ما گام مهمی در مسیر همکاری، تعهد به حامیت درازمدت از حکمرانی، دیجیتل سازی، 

تعلیم، رشد سبز و دیگر حوزه های موردعالقه طرفین برمی داریم. این پروگرام  جدید چندساله 

سند معتربی برای اثبات حامیت متداوم اتحادیه اروپا از مردم قرقیزستان است.«  

Vecherniy Bishkek ،Vesti.kg :منابع

اراده قرقیزستان برای 
کارکنان یونیپاثاصالحات داخلی
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عبدالعزیز کمیلوف، وزیر خارجه ازبکستان، چپ، در 2021 در واشنگتن 
دی.سی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت متحده، مالقات کرد.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ازبکستان در دسمرب 2021 میزبان نخستین جلسه گفتگوی همکاری 

اسرتاتیژیک با ایاالت متحده بود که با هدف بررسی تعهدات دو کشور در 

قسمت تقویت امنیت در آسیای میانه شکل گرفته بود. 

این جلسه در تاشکند و با میزبانی عبدالعزیز کمیلوف، وزیر خارجه 

ازبکستان، و دونالد لو، معاون وزیر خارجه ایاالت متحده در امور آسیای 

جنوبی و مرکزی برگزار شد. 

هر دو طرف باالی تداوم همکاری در قسمت مقابله با تهدیدات 

تروریستی و افراط گرایی و جلوگیری از ایجاد ناامنی در افغانستان تاکید 

کردند. قرضه دهی ازبکستان به ترمینال باری ترمذ با هدف تسهیل ارسال 

کمک های برشدوستانه به افغانستان مورد تحسین طرف امریکایی قرار گرفت.

دفرت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و پروگرام  جهانی غذای 

سازمان ملل از مرکز ترمذ برای ارسال غذا، خیمه، ظروف غذایی، کمپل و دیگر 

امکانات به افغانستان استفاده می کنند.

قرار شد که واشنگنت میزبان جلسه بعدی »گفتگوی همکاری سرتاتیژیک« 

باشد. جلسه سال 2022 با جشن سی امین سالروز شکل گیری روابط دیپلامتیک 

بین ازبیکستان و ایاالت متحده همزمان خواهد بود. 

روابط ازبیکستان و ایاالت متحده در دوره شش-ساله ریاست جمهوری 

شوکت میرضیایف، ریس جمهور وقت ازبکستان، بهبود یافته است و با گسرتش 

همکاری ها و تعلیامت نظامی همراه  بوده است.  

Anadolu Agency ،Gazeta.uz ،Caravanserai :منابع
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گفتگو و دیپلماسی بین ازبکستان و ایاالت متحده

متهم شدن حوثی ها به اعدام اشخاص ملکی 
کارکنان یونیپاث

دولت قانونی یمن به اعدام غیرقانونی نُه نفر، 

بشمول یک پرس 17-ساله، که حوثی ها آنها 

را به همدستی در قتل رهربشان متهم کرده 

بودند، اعرتاض کرد.

این نُه نفر خودرسانه بازداشت شده بودند و 

بعد از متهم شدن به مشارکت در قتل صالح الصمد 

)2018( مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند.  

معمر العریانی، وزیر معلومات یمن، با صدور 

هشدار درباره تداوم این کشتار ملکی ها از طرف 

شبه نظامیان حوثی، این اعدام های فراقضایی را 

قتل عمدی با اتهامات واهی توصیف کرد.

الصمد به همراه شش تن دیگر در حمله 

هوایی قوای »ائتالف احیای مرشوعیت یمن« 

 کشته شد. او برجسته ترین مقام این گروپ و 

رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها بود.

رسانه های منطقوی نام و عکس یمنی های 

اعدام شده را نرش کرده اند: علی الغوزی، عبداملالک 

حمید، محمد حق، محمد الغوزی، محمد نوع، 

ابراهیم عاقل، محمد املشخری، عبدالعزیز االسود 

و معز عباس، که همگی آنها از منطقه قناویس در 

والیت الحدیده بودند.

سازمان های حامی حقوق برش، مانند 

ائتالف تفتیش موارد نقض حقوق برش در یمن، 

SAM حقوق و آزادی ها، رادار حقوق برش، 

انجمن مادران ربوده شده، و انجمن ملی دفاع 

از حقوق و آزادی ها مشرتکاً با صدور بیانیه ای 

اقدام حوثی ها در اعدام اشخاص مسلکی را 

شدیداً محکوم منودند. 

جنگ 8-ساله باعث ویرانی یمن، تحمیل رنج 

شدید به مردم و آوارگی بیش از 4 ملیون تن از 

مردم یمن شده است. از زمان رشوع جنگ داخلی 

در سپتمرب 2014، بیش از 233,000 تن کشته 

شده اند. 102,000 نفر از این تعداد بر اثر مستقیم 

جنگ و 131,000 نفر به دالیلی مانند قحطی و 

نبود امکانات صحی جان باخته اند.

نقض آشکار قوانین بین املللی برشدوستانه و 

سوء استفاده از حقوق برش از طرف شبه نظامیان 

حوثی در شکل گیری کالنرتین بحران انسانی دنیا 

نقش داشته است. ضمناً، مامنعت حوثی ها از 

رسیدن کمک های برشدوستانه باعث شیوع گسرتده 

مریضی، ازجمله وبا و کووید- 19، شده است. 

منابع: CNN، Alhurra، الجزیره 
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اقدام پاکستان و ایاالت متحده در کشف 
چند تن مواد خمدر غیرقانونی در افغانستان

دولت پاکستان راپور داد که مقدار بی سابقه ای مواد 

مخدر غیرمجاز از یکی از بندر رسحدی اصلی این کشور 

با افغانستان کشف کرده است.

طی رصفاً چند هفته در دسمرب 2021 و جنوری 

2022، مقامات پاکستانی در بندر رسحدی تورخم مانع 

قاچاق 524 کیلوگرام چرس، 255 کیلوگرام هرویین، 280 

کیلوگرام تریاک، و تقریباً 22 کیلوگرام کریستال شدند.

 در 6 جنوری 2022، پاکستان موفق به کشف دو مخفیگاه جداگانه نگهداری هروئین 

شد. از یکی از آنها 100 کیلوگرام و از دیگری 130 کیلوگرام مواد مخدر کشف شد. مقدار 

مواد مخدر در مورد دوم در گذرگاه تورخم بی سابقه بوده است. به گفته احمد رضا خان، 

مامور ارشد گمرک در پیشاور، مقامات پاکستان در ترمینال وارداتی تورخم، با وعده دادن 

جایزه، موفق به کشف هرویین جاسازی شده در داخل یک موترالری شدند. 

قوای مبارزه با مواد مخدر پاکستان نیز مقادیر هنگفتی مواد مخدر غیرمجاز در نقاط 

مختلف این کشور کشف کرده است. در اواخر دسمرب، این سازمان اعالن کرد که موفق 

به کشف 2.2 تن مواد مخدر، شامل هرویین و کریستال شده است. در روزهای نخست 

جنوری نیز بیش از 3 تن مواد مخدر کشف شد.

به گفته عزالن اسلم، از مقامات اداره عوارض، مالیات و کنرتول مواد مخدر در والیت 

خیرب پختونخوا، مواد مخدر از مبداء افغانستان در »مقادیر هنگفت« وارد پاکستان 

می شود. این در حالی است که دولت جدیداً تشکیل شده طالبان وعده داده بود که مانع 

تجارت غیرقانونی مواد مخدر شود.

افغانستان همچنان منبع اصلی تامین همه رضوریات مربوط به تریاک و هرویین در 

رسارس دنیا محسوب می شود. این کشور در تولید کریستال و چرس نیز نقش مهمی دارد. 

تعداد مخفیگاه های مواد مخدر تولیدشده در افغانستان در ایران، جنوب رشقی اروپا و 

ترکیه نیز چند برابر شده است. 

در دسمرب 2021، قوای بحری ایاالت متحده 385 کیلوگرام هرویین را از قایقی ایرانی 

در دریای عربستان کشف کرد. دو هفته قبل از آن، یکی از کشتی های امریکایی پنج 

ملوان ایرانی را از یک قایق در حال سوخنت در خلیج عامن نجات داده بود. ایرانی ها 

قایق را برای نابود کردن آثار جرم آتش زده بودند ولی ملوانان امریکایی توانستند 1,750 

کیلوگرام چرس، 500 کیلوگرام کریستال و 30 کیلوگرام هرویین کشف کنند.
Daily Pakistan ،قوای بحری ایاالت متحده ،TRT World :منابع

قوای امنیتی پاکستان 
مقادیر هنگفتی هرویین 
تولید افغانستان را در 

بندر سرحدی تورخم 
کشف کردند.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کمپنی اماراتی Majid Al Futtaim Retail، که جزو 
سوپرمارکت های برتر رشق میانه، جنوب آسیا و شامل افریقا 

محسوب می شود، جایزه برتر مراعات پروسیجرهای امنیت 

سایربی را بدست آورد. 

در جریان منایشگاه تکنالوژی امارات خلیج فارس 

)GITEX(، منایشگاهی تجاری که در اکتوبر 2021 در دوبی 

 Trend Micro از طرف کمپنی Majid Al Futtaim ،برگزار شد

به دلیل مساعی تامین امنیت زنجیره صدها خوراکه فروشی، 

منحیث برنده جایزه معرفی شد. Majid دارنده امتیاز و مدیر 

زنجیره Carrefour، مستقر در فرانسه، است. 

Trend Micro اعالن کرد که Majid از بیش از 10,000 

کمپیوتر، لپ تاپ و دستگاه همراه و 2,500 رسور در مقابل نفوذ 

هکرها و مجرمین محافظت می کند. 

 Majid در پنج سال گذشته، مشاهده اقدامات«

Al Futtaim Retail در قسمت ایجاد تحول دیجیتل 

 لذت بخش بوده است. ... 

 خوشبختانه ما در این اقدامات رشیک بوده ایم.« این گفته 

داکرت معتز بن علی، معین و مدیرعامل Trend Micro، است.

این کمپنی که نام آن برگرفته از ماجد الفطیم، موسس آن، 

است، یک کمپنی هولدینگ اماراتی مستقر در دوبی است که 

 Carrefour مراکز خرید و رسگرمی مختلفی را مدیریت و با

همکاری می کند.   

Trend Micro یک کمپنی سافتویر چندملیتی امریکایی-

جاپانی در حوزه امنیت سایربی است که دفرتهای آن در توکیو، 

جاپان، و اروین، تگزاس، ایاالت متحده، مستقر است.

امارات متحده عربی با درک تهدیدات سایربی رو به رشد 

در رستارس جهان، مساعی چشمگیری را برای پیشگامی در 

مسیر مقابله با تهدیدات بالقوه حوزه امنیت سایربی انجام 

داده است. داکرت محمد الکویتی، مشاور دولت امارات در امور 

امنیت سایربی، در جریان جلسه بین املللی ارتباطات دولتی 2021 

که در سپتمرب 2021 در شارجه برگزار شد، خواستار توجه به 

مخاطرات سایربی شد.

الکویتی از حامیان تبادل معلومات بین کارگروپ های ملی 

امنیت سایربی و آگاهی بخشی درباره رضورت محافظت از 

دستگاه های بخش دولتی و خصوصی محسوب می شود. 

در جلسه بین املللی ارتباطات دولتی 2021 که در دو روز و با 

حضور 79 کارشناس از 11 کشور برگزار شد، زمینه تبادل تجربه و 
اسرتاتیژی در حوزه محافظت از ارتباطات رسیع جهانی فراهم شد.   

Emirates News Agency ،Al Ittihad ،Zawya.com :منابع

امارات متحده عربی و 
تقویت امنیت سایبری

کارکنان یونیپاث
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اقدام پیش دستانه قوای مسلح سلطان نشین عامن 

جان صدها شهروند عامنی ساکن در مسیر گردباد 

شاهین را در اکتوبر 2021 نجات داد.

مقامات عامنی بیش از 600 نفر را از طوفانی که 

بخشهایی از این کشور را درگیر ساخته بود، نجات 

دادند. این طوفان نتیجه وزش باد با رسعت حدود 

150 کیلومرت/ساعت و ایجاد موجهایی با ارتفاع 10 مرت بود.

برای کاهش تلفات ناشی از گردباد، رسویس امنیت داخلی عامن رفت وآمد در 

والیات البطینه شاملی و البطینه جنوبی را منع و رصفاً به موترهای عاجلی و حامل 

اقالم رضوری اجازه حرکت داد. جریان برق در القرم، در رشق مسقط، برای جلوگیری 

از وقوع حادثه قطع شد و بیش از 2,700 نفر به پناهگاه های عاجلی هدایت شدند.

مقامات عامنی به کارمندان دولتی رخصتی دادند و پروازهای ورودی و 

خروجی به/از میدان هوایی بین املللی مسقط را تا برطرف شدن خطر گردباد به 

تعویق انداختند. میزان ریزش باران در الخبوره، در شامل غربی پایتخت، مسقط، به 

369 ملی مرت رسید. 

عالی جناب سلطان هیثم بن طارق یک کمیته  وزارتی را برای ارزیابی خسارت 

مالی ناشی از گردباد تشکیل داد. دوستان عامن در منطقه نیز برای کمک رسانی اعالن 

آمادگی کردند. متعاقب متاس شهاب بن طارق، معین صدراعظم عامن در امور دفاعی، 

کویت اقدام به اعزام قوای نظامی به عامن کرد.

عالی جناب ملک عبدا... )دوم( بن آل حسین، پادشاه اردن، در متاس تلیفونی با 

سلطان هیثم بن طارق، مراتب همدردی و تسلیت خود را ابراز کرد و به مردم عامن 

alkhaleejonline ،رویرتز ،BBC :وعدٔه حامیت داد.  منابع

عبور مردم از سرکی که 
بر اثر گردباد شاهین در 

شهر شمالی المصنعه در 
اکتوبر 2021 دچار جمع 

شدن آب شده بود 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

جنگ قوای مسلح عمان 
با گردباد شاهین

در راستای انکشاف همکاری های دیپلامتیک و امنیتی، 
دیپلامت های عالی رتبه قزاقستان و ایاالت متحده وعده 

دادند که کشورهای متبوع شان برای تقویت همکاری در 

قسمت مقابله با تروریزم، جلوگیری از گسرتش سالح های 

هسته ای و تامین امنیت رسحدات کوشش کنند.

جلسه دسمرب 2021 در آستانه، پایتخت قزاقستان، 

بین آکان رحمتولین، معاون وزیر خارجه قزاقستان، و 

دونالد لو، معین وزیر خارجه ایاالت متحده در امور آسیای 

جنوبی و مرکزی، برگزار شد.

لو از طرف مقامات ایاالت متحده از قزاقستان به 

خاطر مساعی جدی این کشور در قسمت رسیدگی به 

چالش هایی مانند امنیت رسحدات، مقابله با تروریزم، 

صلح بانی، جلوگیری از تکثیر سالح های هسته ای، تغییرات 

اقلیمی و امنیت منطقوی قدردانی کرد.

او اقدامات قزاقستان در قسمت بازگرداندن 

جنگجویان خارجی و فامیل  های آنان از مناطق جنگی را 

ستود و خواستار تداوم همکاری های دوجانبه در حوزه 

بازپروری و هم آمیزی این اشخاص شد. 

دو طرف بر نقش مدیریتی بین املللی قزاقستان در 

جلوگیری از گسرتش سالح های هسته ای تاکید کردند. ایاالت 

متحده باالی تعهد دیرین خود به همکاری با قزاقستان در 

قسمت خارج ساخنت ضیاعات رادیواکتیو از مرکز آزمایش 

هسته ای سمی پالتینسک که از دوران تسلط مسکو باالی 

منطقه باقی مانده است، تاکید کرد.

هر دو دیپلامت خواستار تحکیم روابط بین اردو های 

متبوع، نهادهای رسحدی و گمرکی و نهادهای اجرایی 

شدند. این روابط قرار است ذریعه پالن پروگرام  همکاری 

نظامی پنج-ساله بین وزارت دفاع قزاقستان و وزارت دفاع 

ایاالت متحده گسرتش یابد.

Baige News ،Voice of America :منابع

همکاری استراتیژیک 
قزاقستان با ایاالت 

متحده
کارکنان یونیپاث
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عبیر عبدا... الراشد، 
عسکر سعودی، در 

نشستی خبری درباره 
تامین امنیت در 

مراسم ساالنه حج در 
مکه معلومات رسانی 

می کند.  رویرتز

در رویدادی تاریخی، نخستین گروپ از عساکر 
مونث سعودی در سپتمرب 2021 و بعد از 14 هفته 

حضور در اردو از مرکز تربیت پایوران زن قوای 

مسلح عربستان سعودی فارغ التحصیل شدند.

مناحیل بنت صالح بن حمید، مربی نظامی، 

اظهار کرد: »پروگرام  تعلیم روزانه با بازرسی 

صبحگاهی آغاز می شود و با درس تربیت بدنی 

تحت نظر مربیان آمادگی جسامنی ادامه می یابد. 

بعداً اشخاص برای رصف صبحانه رخصت 

می شوند و تعلیامت میدانی بعد از چاشت 

آغاز می شود. در خامته، اشخاص در صنوف 

نظری حارض می شوند.«

جواز ورود زنان سعودی به اردو در 

2019صادر شد. البته فعالیت عمومی نخستین 

عساکر زن در مراسم حج که در جوالی 2021 در 

مکه برگزار شد، آغاز شد.

یکی از بانوان فارغ التحصیل نظامی اظهار 

کرد: »یکی از دالیلی که باعث پیوسنت من به 

قوای مسلح شد، احساس امنیتی بود که با دیدن 

نگهبانان امنیتی یونیفورم پوش در اماکن عمومی 

به من دست می داد. به همین دلیل، با فراهم 

شدن فرصت رسیدن به این احساس امنیت، از این 

فرصت استفاده کردم.« 

در مراسم فارغ التحصیلی، تورن جرنال عادل 

بن محمد البلوی، رئیس اداره تعلیم و ارشاد قوای 

مسلح عربستان سعودی، در سخرنانی خود به 

کارکرد »مرکز تربیت کادر زن« اشاره منود. 

»چشم انداز عربستان سعودی 2030« شامل 

ترویج برابری جنسیتی است. تصمیم سازان 

سعودی به این عقیده هستند که اصول حقوق 

معارص زنان با آنچه در رشیعت اسالم تضمین شده 

است، سازگاری دارد. 

با دیدگاه بلندپروازانه، این پادشاهی در سال 

2018 امکان فعالیت زنان در اداره امنیت عمومی 

وزارت داخله را در هفت منطقه از 13 منطقه 

عربستان سعودی فراهم کرد: ریاض، مکه، القسیم، 

املدینه، عسیر، الرشقیه و البها. از آن زمان تا فعالً، 

تعداد قوای مونث افزایش یافته است.

منابع: CNN، الجزیره، رویرتز 
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حضور مشتاقانه زنان سعودی در اردو  
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لمری بریدمن، سارا الصراف، بیرون از تعمیر مجمع ملی کویت مصروف پهره 
است.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

در اقدامی برای تقویت قوای نظامی، قوای مسلح کویت در حال بررسی مزایای 

پذیرش زنان در اردو است.

تورن جرنال خالد الکندری، معین قوای برشی رئیس ارکان، اعالن کرد که 

بررسی های مربوط به پذیرش زنان تا ختم سال 2021 صورت خواهد گرفت.

مباحث مربوط به رضورت پذیرش زنان در قوای مسلح در سپتمرب 2021 

و در جریان کمپاین استخدامی که وزارت دفاع کویت با عنوان »در میان آنان 

باش« راه اندازی کرده بود، شکل گرفت.  

کویت اقدام مشابهی را در سال 2018 انجام داده بود. در آن سال، شیخ 

نارص الصباح، وزیر دفاع وقت کویت، از پذیرش زنان برای خدمت در اردو 

حامیت کرده بود. شیخ نارص در آن زمان اظهار کرده بود: »اگر زنان بخواهند، 

مخالفتی با حضور آنان در اردوی ملی وجود ندارد.«

زنان هم اکنون در دیگر بخشهای امنیتی کویت وظیفه می کنند ولی تا 

فعالً وارد اردو نشده اند. تعلیم مامور پولیس مونث از سال 2008 و با برگزاری 

صنف -40نفره آغاز شد. در مارچ 2016، پنج مامور زن پولیس منحیث نگهبانان 

مجمع ملی کویت به قوای امنیتی پیوستند.

مساعی کشورهای حوزه خلیج عربی برای توامنندسازی زنان پیرشفت آرام 

ولی مستمری داشته است. در بعضی از این کشورها زنان در جایگاه هایی 

کارکنان یونیپاث

مرصوف کار شده اند که قبالً مختص مردان دستگاه های نظامی و امنیتی بود. 

بیش از 30 سال قبل، قوای دفاعی بحرین جواز ورود زنان به بخشهای 

مختلف اردو را صادر کرد و بعضی از زنان به مدارج عالی رسیدند. در سال 

2009، دو نظامی مونث بحرینی با اشرتاک در پروگرام  قومندانی و ستاد کل 

تاریخ ساز شدند و منحیث صاحب منصبان ستادی از کالج سلطنتی قومندانی، 

ستاد و دفاع ملی بحرین فارغ التحصیل شدند.

امارات متحده عربی نخستین کالج نظامی زنان در میان کشورهای حوزه 

خلیج عربی، یعنی »مکتب نظامی خوله بنت العزیز«، را در سال 1991 دایر منود. 

زنان قطری برای نخستین بار در سال 2018 جواز ورود داوطلبانه به خدمت ملی 

Al Hurra ،را دریافت منودند.  منابع: الجزیره

کویت شرایط پذیرش عساکر 
مونث را بررسی می کند.

با هدف تقویت امنیت منطقوی در آسیای 

میانه، پارملان تاجیکستان قراردادهای همکاری 

در قسمت دفاع هوایی و معلومات نظامی با 

ازبیکستان را تصویب کرد.

این قراردادها در جریان سفر رسمی 

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان، به 

تاجیکستان در جون 2021 امضا شده بود ولی 

تصویب نهایی آن از طرف مسئولین تاجیکستان 

در دسمرب 2021 صورت گرفت. 

در قسمت دفاع هوایی، هر دو کشور با 

تبادل تجربه در حوزه هوانوردی و دفاع هوایی، 

برگزاری مانورهای مشرتک، کمک  رسانی به 

طیاره های یکدیگر در رشایط بحرانی و تبادل 

معلومات درباره ترافیک هوایی توافق منودند. 

تبادل معلومات عمدتاً بشمول تبادل 

داده های مربوط به فعالیت های مشکوک 

تروریستی و گروپ های افراط گرای مذهبی 

می شود. پروسه معلومات رسانی بشمول حامیان 

و همدستان تروریستان و سالح ها، اردوهای 

تعلیمی و پایگاه های تروریستی است.

تاجیکستان و ازبیکستان همچنان درباره 

معلومات رسانی متقابل درباره تهدیدات 

تروریستی جدی، شامل مسائل مربوط به 

استقالل و متامیت ارضی دو کشور، توافق 

کردند. این قرارداد که زمینه گسرتش همکاری را 

فراهم می کند، امکان برگزاری مانورهای نظامی 

مشرتک بین جزوتام های جنگی و معلوماتی را 

نیز فراهم می سازد.

قرارداد سوم باالی استفاده مشرتک از حریم 

هوایی و میدان هوایی ها و ایجاد میکانیزم  ورود 

خدمه هوایی از یک کشور به حریم هوایی 

کشور دیگر با هدف کمک رسانی در رشایط 

بحرانی و عاجلی متمرکز است. این قرارداد پنج 

سال اعتبار دارد. 

تاجیکستان و ازبیکستان روابط دیپلامتیک و 

امنیتی خود را بعد از قدرت گرفنت رئیس جمهور 

میرضیایف در 2016 بهبود بخشیده اند.

کارکنان یونیپاث

منابع:

تاجیکستان و ازبیکستان: مقابله با تروریزم یک وظیفه مشترک است.

،Radio Free Europe/Radio Liberty
Asia Plus ،Eurasia Daily
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تامین امنیت انتخابات 
پارملانی در عراق 

مساعی مشرتک صدها هزار تن از مامورین پولیس و 

پرسونل  نظامی عراق منجر به تامین امنیت انتخابات 

پارملانی شد. این رویداد در اکتوبر 2021 در رسارس این 

کشور برگزار شد.

وزارت داخله عراق اعالن کرد که کدام راپوری 

درباره حمله تروریستی، حادثه یا مشکل امنیتی دریافت نشده است. قابل یادآوری 

است که در انتخابات قبلی محدودیت رفت وآمد وضع شده بود.

پروگرام  تامین امنیت انتخابات بشمول استقرار 300,000 تن از اعضای اردو، 

پولیس، قوای هوایی، هوانوردی نظامی و دفاع مدنی بود. مصئونیت 8,278 مرکز 

رای گیری در عراق در مقابل حمالت تروریستی با اقدامات نظارتی هوایی تضمین شد.   

»این انتخابات با انتخابات قبلی تفاوت اساسی دارد... و آن را می توان تقریباً یا 

کامالً سازگار با استندردهای بین املللی دانست.« این گفته برید جرنال غالب العطیه، 

سخنگوی کمیته عالی انتخابات عراق، است. 

حدود 9 ملیون عراقی از بین جمعیت 25 ملیون نفری واجدان رشایط رای دادن 

در این انتخابات اشرتاک منودند. در این دوره 329 مناینده مجلس از بین 3,200 نامزد 

مربوط به 167 حزب انتخاب می شوند.  

عراق ابتدا قصد داشت این انتخابات را در سال 2022 برگزار کند، ولی مصطفی 

الکاظمی، صدراعظم، در جواب به اعرتاضات عمومی مربوط به بیکاری و اختالالت 

خدمات عمومی، تاریخ انتخابات را تغییر داد. در قانون جدید انتخابات، پروسه رای 

دادن آسان شده است و متهیداتی برای حضور منایندگان گروپ های اقلیت و زنان 

عراقی پیش بینی شده است.  منابع: رویرتز، BBC، الجزیره

کارمندان کمیسیون عالی 
مستقل انتخابات در حال 
شمارش ورق های رای در 

بغداد در اکتوبر 2021 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

قوای بحری امیرنشین قطر ناوگان خود را با برگزاری مراسم 
رومنایی از ناوچه آبخاکی تقویت کرد. این ناوچه می تواند صدها نفر 

را روی عرشه خود انتقال دهد. 

ناوچه آبخاکی تانک-بَر )LCT( با نام Fuwairit را کمپنی 

کشتی سازی آنادولو ترکیه در سپتمرب 2021 تولید کرده است. 

LCT Fuwairit که نام آن برگرفته از یک قریه ساحلی در 

قطر است، می تواند 260 قوای مسلح کامالً مجهز را روی عرشه 

400 فت مربعی خود جای دهد. این ناوچه آبخاکی که 25 

خدمه دارد، می تواند سه دستگاه تانک جنگی را همراه موترهای 

دیگر جابجا کند. 

قطر قرار بود این شناور -یکی از شش کشتی که از ترکیه 

خریده است- را در تابستان 2022 تسلیم شود.

سوات ریفان آتیالن، مدیرعامل کمپنی کشتی سازی آنادولو، 

درباره خرید این شناور اظهار کرد: »ما قصد داریم همه جلسات 

امتحانی و تعلیمی را در 24 ماه آینده انجام دهیم و این شناورها را 

به قطر تسلیم مناییم.«

ضمن ناوچه آبخاکی، قطر فرمایش چندین کشتی را نیز به 

کشتی سازی آنادولو داده است و قرار است از آنها برای تعلیم 

صاحب منصبان کالج دریایی قطر استفاده کند. این کشور دارای خط 

ساحلی 563 کیلومرتی در حاشیه خلیج عربی است.

این خریدها بخشی از قرارداد دفاعی مشرتکی است که قطر 

در سال 2017 با ترکیه عقد کرده بود. این دو کشور برای تقویت 

روابط بین اردو های خود، »قوای مشرتک ترکیبی ترکیه-قطر« را در 

سال 2019 ایجاد منودند. مقر این قوا در دوحه قرار دارد و نام آن از 

قومندان نظامی عرب قرن هفتم، خالد بن ولید، گرفته شده است. 

قوای هوایی امیرنشین قطر در مانور چندملیتی دو-هفته ای 

»عقاب آناتولی« که در تابستان 2021 در قونیه برگزار شد، 

اشرتاک منود. پیلوتان پرواز با جت های جدیداً-خریداری شده 

فرانسوی Rafale را که به لوای جت 1 پایگاه هوایی متیم تعلق 

داشت، مترین کردند.

بربنیاد قرارداد تخنیکی بسته شده بین اردو های دو کشور، قطر 

پیلوتان خود را به مدت پنج سال در ترکیه تعلیم می دهد و تا 250 

تن از پرسونل  و 36 فروند از طیاره های خود را در ترکیه مستقر 

ahvalnews.com ،الجزیره ،Naval News :می کند.  منابع

اقدام قطر در تقویت 
روابط بین اردو ها با ترکیه 

کارکنان یونیپاث
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محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه 
قطر، چپ، و ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، 

در آگوست 2021 در نشستی خبری در عمان 
اشتراک نمودند. رویرتز

انعقاد قرارداد امنیتی بین اردن و قطر 

کارکنان یونیپاث

اردن و قطر در سپتمرب 2021، با عقد قرارداد 
همکاری امنیتی پنج-ساله، همکاری جدید خود 

در قسمت تبادل معلومات و تکنالوژی در حوزه 

مقابله با جرم را آغاز منودند.

دو کشور برای تقویت همکاری های دوجانبه 

موجود در امر مبارزه با انواع جرایم تالش خواهند 

منود. این جرایم شامل تروریزم و تامین مالی 

مرتبط؛ جرایم سازمان یافته؛ قاچاق غیرقانونی 

سالح، مهامت، مواد انفجاری و مواد هسته ای، 

رادیواکتیو، کیمیاوی و بیولوژیکی؛ قاچاق انسان 

و مهاجرت غیرقانونی؛ قاچاق، تولید و توزیع مواد 

مخدر؛ پول شویی؛ و جعل پاسپورت، اسعار و دیگر 

اوراق بهادار می شود. 

 از دیدگاه اقتصادی، این قرارداد بر محافظت 

مشرتک از اموال معنوی، دارایی های تخنیکی، 

سیستم  های معلوماتی و بنادر و رسحدات مترکز 

داشت. در این قرارداد به مساعی مشرتک در 

قسمت مقابله با دزدی دریایی و جرایم سایربی 

نیز اشاره شده است. 

قطر و اردن از زمان مستقل شدن قطر در 

سال 1971 روابط دیپلامتیک و نظامی مستحکمی 

داشته اند. کارشناسان اردنی در بخشهای اقتصادی، 

تعلیمی و نظامی قطر مرصوف هستند.   

جاللت مآب فقید ملک حسین بن طالل، 

پادشاه اردن، نخستین مقام رسمی خارجی بود 

که در سال 1995 وارد قطر شد و قدرت گرفنت 

جاللت مآب شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را 

به او تربیک گفت.

جاللت مآب ملک عبدا... دوم، پادشاه اردن، 

نخستین رهرب عربی بود که در جون 2013 به قطر 

سفر کرد و گزینش جاللت مآب شیخ متیم بن حمد 

آل ثانی به عنوان امیر قطر را به او تربیک گفت. 

اردو های اردن و قطر بارها مانورهای مشرتک 

برگزار کرده اند. قوای عملیات خاص قطر در 

سپتمرب 2019 در مانور چندملیتی »شیر در کمین« 

در اردن اشرتاک منودند. قوای اردنی نیز، در کنار 

قوای هفت کشور دیگر، در مارچ 2021 در مانور 

»نگهبان شکست ناپذیر« در قطر اشرتاک منودند. 

مرص و قربس در ختم مانور »بطلمیوس 2021« در ماه سپتمرب بر تقویت روابط 

نظامی خود تاکید کردند. 

این مانور شامل مترین فیر با سالح، مترین جنگ تن به تن، حمالت 

شبیه سازی شده به مخفیگاه های تروریستان و عملیات انتقال طبی بود. این 

همکاری دوجانبه تضمین منود که مرص و قربس از توانایی سنجش همکاری 

متقابل نظامی برخوردار هستند.  

مرص و قربس روابط نظامی محکمی دارند. قوای قربسی -بشمول قوای بحری 

و عملیات خاص- بازیگران اصلی مانور دو-هفته ای چندملیتی »ستاره درخشان« 

بودند. این مانور به میزبانی قربس در سپتمرب 2021 در پایگاه نظامی محمد 

النجیب برگزار شد.

»روابط در سطح فردی و در سطح قوای مسلح مرص و قربس عالی و برادرانه 

است.« این ادعای رئیس ستاد کل قوای مسلح قربس، دگر جرنال دموکریتوس 

زرواکیس، است که در حضور همتای وقت مرصی خود ابراز کرد.

ضمناًف مرص، قربس و یونان نشست های سه جانبه ای را برای بررسی مسائل 

همکاری و هامهنگی در قسمت امور مرتبط با دریای مدیرتانه رشقی، بشمول 

تعیین حدود رسحدات دریایی مشرتک و مناطق اقتصادی خاص، برگزار می کنند. 

در سپتمرب 2021، جلسه رسان مرص و قربس در قاهره با حضور عبدالفتاح 

السیسی، رئیس جمهور مرص، و نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهوری قربس، برگزار 

شد. امنیت، دیپلامسی، تجارت، سیاحت و زراعت جزو موضوعات مورد بحث 

در این جلسه بود. 

رئیس جمهور السیسی اظهار کرد: »همکاری اسرتاتیژیکی که در مدیرتانه 

رشقی شکل گرفته است، هامهنگی مستمر برای رسیدن به ثبات منطقوی و 

پایبندی به حامیت متقابل در همه حوزه های دارای منافع مشرتک را ایجاب 

Al Ahram ،defensearabia.com ،egypttoday.com :می کند.«  منابع

تقویت روابط مصر و قبرس

،Jordan News Agency ،alaraby.co.uk :منابع

ammonnews.net
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بحرین راه های تمویل تروریزم را مسدود می کند. 

منطقه مالی بحرین در منامه

طبق شاخص ضدپول شویی بازل 2021، 

بحرین با پایین ترین آمار پول شویی، بهرتین 

رتبه را در بین کشورهای عرب زبان دارد.

این سازمان مستقر در سوییس رتبه بندی 

خود را بربنیاد داده های دریافتی از کارگروپ 

اقدام مالی، شفافیت بین امللل، بانک جهانی و 

مجمع جهانی اقتصاد ارائه می کند.

شیخ سلامن بن عیسی آل خلیفه، معین 

رئیس بانک مرکزی بحرین، اظهار کرد: 

»این پادشاهی با کسب امتیاز 4.5 در بین 

کشورهای رشق میانه، بعد از ارسائیل، در 

قسمت مقابله با پول شویی در جایگاه دوم 

قرار دارد ولی در جهان عرب رتبه اول را 

در اختیار دارد.«

در جوالی 2021، سرته محکمه جنایی 

بحرین شش مسئول Future Bank مستقر 

در بحرین را مجرم اعالن کرد. هریک از 

این اشخاص به جرم پول شویی به نفع بانک 

مرکزی ایران )CBI( به تحمل 10 سال حبس 

و پرداخت 2.5$ ملیون جریمه محکوم شدند.  

شیخه می بنت محمد آل خلیفه، 

مدیر اداره استخبارات مالی وزارت داخله، 

اظهار کرد که نهاد متبوعش در پی 

ارتقای رتبه منطقوی و بین املللی بحرین 

در قسمت مقابله با پول شویی و تامین 

مالی تروریزم است.

Future Bank متهم به پروسس تعامالت 

مشکوک مربوط به نهادهای مالی ایران، 

بشمول CBI، بود. این عمل ناقض قوانین 

و مقررات بحرین محسوب می شود. ارزش 

مبادالت -صورت گرفته با اسعار مختلف- به 

بیش از 1 میلیارد دالر می رسید.

baselgovernance.org ،alkhaleejonline.net :منابع



یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار آنان که با مسائل امنیتی 
در شرق میانه و آسیای میانه و جنوبی سروکار دارند، قرار داده می شود.

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای متن به لسان مادری تان • 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.
مقاالت نباید از مرز 1,500 لغت بگذرد.• 
لطفًا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی • 

تماس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید.
حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.• 

حقوق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع 
الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به 

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

نشر آن نمی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث 
شما با این شرایط موافقت می نمائید.

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL :به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید برای اشتراک مجانی

لطفًا اسم، شغل، القاب 
رسمی و یا سمت، 

آدرس پوستی و آدرس 
ایمیلی تان را شامل سازید.

به این آدرس نامه بنویسید:
Unipath

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر 

مسئول، مقاالت حاوی نظریات، 
عکس ها، و دیگر مسائل را به دفتر مدیریت 

مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
بفرستید.
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