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بنده از فرصتی که قوماندانی مرکزی 
ایاالت متحده در اختیارم قرار داده است، 

تا مقدمه ای درباره این نسخه خاص از 

مجله یونیپاث که به نقش نظامیان در 

کمک رسانی به رهربان ملکی در راستای 

مدیریت بحران اختصاص دارد ارائه کنم 

سپاسگذاری می کنم. رویدادهای سال 2020 

این مفهوم مهم را در رسارس عامن، منطقه 

و جهان تایید کرد. 

در جریان بیشرت سال 2020، نظامیان قوای که در خط 

مقدم مبارزه با همه گیری جهانی کووید- 19 بودند را یاری 

رساندند. پیلوتان، عساکر و ملوانان به انفاذ قوانین قرنطین، ایجاد 

شفاخانه  های صحرایی در نقاط آلوده به ویروس، ضدعفونی کردن 

اماکن عمومی و ارسال دواها و تجهیزات نجات بخش به مناطق 

دوردست پرداختند. اینجا در عامن، قوای مسلح سلطان نقش مهمی 

در مساعی دولتی کشور برای مقابله با شیوع ویروس، ذریعه ارائه 

کمک های رضوری به مناطق تحت قرنطین، بازی کردند. 

عامن اخیراً پنجاهمین سالگرد رنسانس مدرن خود را جشن 

گرفت و جریان چند دهه انکشاف و پیرشفت چشمگیر خود تحت 

مدیریت خردمندانه پادشاه فقید، سلطان قابوس، و جانشین او، 

جاللت مآب سلطان هیثم بن طارق آل سعید، را گرامی داشت. 

قوای مسلح سلطان مکلف به ظرفیت سازی از طریق تجهیز قوا به 

تعلیم و مهارت های رضوری هستند. جاللت مآب سلطان هیثم بن 

طارق آل سعید، قوماندان اعلی، با »چشم انداز 2040 عامن« این 

حق را به قوای مسلح خود داد که به قوایی مدرن تبدیل شوند و به 

محافظت از وطن عزیزمان و حفظ دستاوردهای امنیت، ثبات ملی و 

صلح ادامه دهند.

جاللت مآب باالی اهمیت مشارکت قوای مسلح در تضمین 

امنیت ملی تاکید منود و اظهار کرد که »این هدف بدون وجود 

قوای مسلح مدرنی که همه بخشها و ارکان آن کامالً مجهز و 

ورزیده باشند، به دست منی آمد. این هدف بدون وجود خدمات 

امنیتی که ثبات این کشور را تضمین و احرتام شهروندان را جلب 

می کنند، محقق منی شد. ما نقش همه این نهادها در محافظت از 

پیام رهبر کلیدی

دستاوردهای سلطان نشین را ارج می نهیم، 

حامیت خود را از آنها اعالن می کنیم و به 

نقش آنها افتخار می کنیم.«

یکی از منونه های اخیر این نقش 

مداخله قوای مسلح سلطان در والیت 

ظفار در می 2020 برای کمک رسانی به 

آسیب دیدگان گردباد قدرمتند گر استوایی 

بود. در مدتی که اردوی سلطنتی عامن 

مرصوف گزمه در منطقه بود، قوای 

هوایی سلطنتی عامن شهروندان گرفتار در شهرها و قریه جات را 

نجات داد. انجیرنان نظامی برای تخلیه سیالب و ترمیم لین های 

برق رسانی قطع شده در منطقه مستقر شدند. در ضمن، خدمات 

صحی قوای مسلح به تداوی مدنی های مصدوم پرداختند.

برای مقابله با حمله با استفاده سالح های کشتار جمعی 

)WMD( – چه کیمیاوی، بیالوجیک یا رادیولوجیک- قوای مسلح 

سلطان بر مساله آماده سازی تاکید منوده اند. در مارچ 2020، افرسان 

و افرسان ضابط به اجرای مانورهای ضد WMD به کمک مربیان 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در قالب مترین مقابله با سالح های 

کیمیاوی، بیالوجیک و رادیولوجیک پرداختند. در این مترین 

گروپ  هایی از مستخدمان دولتی عامن، منایندگان اداره عمومی دفاع 

مدنی، امبوالنس ها و قوای نظامی حضور داشتند. واضح است که 

برای مقابله با حمالت واقعی علیه قوای عامنی، هامهنگی بین این 

نهادهای نظامی و مدنی رضورت خواهد داشت.

 بعد از رویدادهای چند سال اخیر، کشورها بیش از هر زمان 

دیگری اهمیت یک رویکرد یکپارچه در قبال مدیریت بحران که 

شامل نهادهای نظامی و غیرنظامی می شود، را اذعان می کنند. 

همکاری بین دولت ها دیگر یک موضوع ترشیفاتی نیست و 

حاال از عوامل مهم مقابله با وقایع عاجل در دنیای پیچیده 

امروز محسوب می شود. 

جاللت مآب سید شهاب بن طارق آل سعید 

معین صدراعظم در امور دفاعی 

سلطان نشین عامن 
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ماموریتی برای

تسکین اندوه
کمک رسانی قوای لبنانی به ده ها هزار تن از 

قربانیان انفجار بندر بیروت
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نظامیان بندر بیروت را پاکسازی می کنند.
قوای مسلح لبنان

حدود ساعت 6:10 عرص 4 آگست 2020، انفجاری مهیب 

در بندر بیروت پایتخت و مناطق حومه را به لرزه انداخته 

و در ظرف چند ثانیه باعث کشته، زخمی و مفقود شدن 

ده ها تن و تخریب بخش بنیادی بندر، از جمله سیلوهای گندم گردید. 

این انفجار همچنان باعث خسارات هنگفت به امالک و تعمیر های 

مسکونی اطراف بندر )در محدوده قطر 7.5 کیلومرتی( شد که بعضی از 

آنها به شمول ساختارهای تاریخی فروریختند.

اندکی بعد از این انفجار، دولت لبنان در بیروت حالت اضطراری 

اعالن منود و ماموریت اجرای مفاد مصوبه را به قوای مسلح لبنان 

)LAF( سپرد. دولت همچنان کمیته تحقیقی برای تعیین دالیل انفجار 

و واگذاری مسئولیت ها تشکیل داد. در این میان، سطوح ملی و فردی تا 

ماه ها بعد درگیر عواقب انفجار بود. 

ریاست سازگاری اردوی لبنان

در
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اقدام عاجل
قومندانی اردو اقداماتی را برای تسکین این رضبه انجام داد و از همه 

منابع موجود برای رفع عواقب این بالی وحشتناک کمک گرفت. اردو 

به رسعت منطقه اطراف محل انفجار را برای جلوگیری از دستکاری صحنه 

جرم جداسازی کرد و اقدامات گسرتده ای را برای تخلیه، کمک رسانی و 

تضمین انتقال عاجل مصدومان، با هامهنگی مامورین کمک های اولیه از 

رسه میاشت و دفاع مدنی لبنان، انجام داد.

همزمان، اردو به منطقه انفجار اعزام شدند و به رسعت مرصوف باز 

منودن راه ها برای ورود امبوالنس ها و موترهای اطفائیه شدند. 

قوای مسلح لبنان برای خاموش کردن آتش اطراف محل انفجار بطور 

گسرتده از هلیکوپرت استفاده کرد و به کمک دفاع مدنی و لوای اطفائیه 

به رسعت مانع گسرتش آتش در منطقه شد.

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده برای کمک رسانی به قوای لبنانی رشوع 

به انتقال هوایی مواد غذایی، آب و تجهیزات صحی به کمک طیاره های 

C-17 کرد. این طیاره ها حامل پالت های کمک های برش دوستانه دریافتی از 

پایگاه هوایی العدید قطر بودند.

قول اردو صحی
قول اردوی صحی بالفاصله بعد از انفجار در عملیات تخلیه مصدومان 

اشرتاک کرد و آمادگی عملیاتی خود را تا سطح ظرفیت خود باال برد. آنها 

مجروحین نظامی و غیرنظامی را تسلیم می گرفتند و به آنها کمک های 

اولیه ارائه می کردند. این قول اردو همچنان مجروحینی را که امکان 

پذیرش آنها در شفاخانه  مرکزی اردو وجود نداشت با امبوالنس به دیگر 

کلینیک های نظامی و شفاخانه  های مدنی منتقل می کرد.

در میدان عملیات، قومندانی اردو اقدامات خود را با مجموعه ای 

از اقدامات عملیاتی برای سامان دهی و ترسیع امدادرسانی مکمل کرد. 

قومندانی عرصٔه جدیدی از مسئولیت عملیاتی به نام »بخش قرنطین« را 

که بشمول بندر و مناطق مجاور آن بود، شناسایی کرد. با این کار، امور 

امدادی و آواربرداری سامان یافت و هامهنگ شد. جزوتام های نظامی، 

به رهربی ُغند انجیرنی و قوای بحری، رشوع به نقشه برداری نقطه ای 

و محیطی و تحقیقات برای پیدا منودن اشخاص گم شده کردند. در این 

اقدامات از غواصان قوای بحری و گروپ  های مسلکی خارجی جستجو و 

نجات از 12 کشور )قربس، جمهوری چک، فرانسه، جرمنی، یونان، ایتالیا، 

هالند، لهستان، قطر، روسیه، اسپانیا و ترکیه( که مجموعاً شامل 429 نفر 

بودند و در روزهای ابتدایی بعد از انفجار وارد لبنان شده بودند، کمک 

گرفته شد. این گروپ  ها تخصص و توانایی های تخنیکی خود را برای 

کمک رسانی به اردو در قسمت نقشه برداری از منطقه و انتقال رسیع 

قربانیان باقی مانده در زیر آوار، به کار گرفتند.

این عکس العمل موفق تا حد بسیاری ناشی از مسلکی گرایی اردوی 

لبنان بود چون آنها منطقه را به چند بخش تقسیم منوده بودند و 

گروپ  های خارجی را بر بنیاد تجربه، تعداد نفر، امکانات و توانایی ها 

به هر منطقه اختصاص داده بودند. به این ترتیب انرژی گروپ  ها باالی 

اماکن مناسب متمرکز شد و زمان الزم برای جستجو و نجات کاهش 

پیدا کرد. کار انتقال زایدات و آوار، به رهربی ُغند مستقل استحکامات، 

بالفاصله و با کمک قوا و قطعات مستقر در میدان و با هامهنگی اردو 

 های دوست فرانسه و ایتالیا و نیز قوای موقت ملل متحد در لبنان آغاز 

شد. این اقدامات به آماده شدن بندر بیروت و بازگشت آن به فعالیت های 

تقریباً عادی کمک کرد.

 

مساعدت به قربانیان
کشورهای دوست با ارسال انواع کمک های صحی و نقدی به کمک لبنان 

شتافتند. با توجه به اعتامد بسیار باالی جامعه بین امللل و مردم لبنان به 

بی طرفی و شفافیت اردو، قوای نظامی مسئولیت ارسال و توزیع کمک ها 

را به عهده گرفتند. در این عرصه، قومندانی اردو کمیته ای مرکزی بشمول 

چندین کمیته فرعی مسلکی تشکیل داد و مسئولیت سامان دهی پروسه 

دریافت، ذخیره سازی و بسته بندی کمک ها و توزیع آنها بین مردم مترضر 

-بر بنیاد معیارهای مشخص و شفاف- را به آنها سپرد. کار در دو مسیر 

موازی صورت گرفت: 

مسیر کمک رسانی صحی: کمیته فرعی امور صحی  تحت نظارت قوای 

صحی اردو کمک ها را در ذخیره گاه های خصوصی ذخیره کرد. این کمیته 

فرعی همچنان به انکشاف مقررات دقیق و ارسال آنها به کمیته مرکزی 

پرداخت. کمیته مرکزی نیز با هامهنگی وزارت صحت و ذریعه وزارت دفاع 

ملی به توزیع کمک بین شفاخانه  های فعال مرصوف شد.

مسیر کمک رسانی غیرنقدی: کمک های گوناگونی به کمیته ای که به 

این دلیل تشکیل شده بود، رسید. این کمیته مسئولیت بسته بندی، ذخیره 

و توزیع جیره های غذایی بین فامیل های مترضر را به عهده گرفت. بیش از 

70,000 بسته کمک الی ختم سال 2020 توزیع شد.

پایگاه عملیاتی مقدم 
برای هامهنگ سازی ماموریت های امدادی در روزهای ابتدایی بعد از 

انفجار، قومندانی اردو اقدام به ایجاد پایگاه عملیاتی مقدم اضطراری 

برای تفتیش وضعیت انسانی و انکشافی در منطقه آسیب دیده کرد. اردو 

برای جلوگیری از بروز اشتباه در روند شناسایی مردم رضورمتند، منطقه 

را تحت نظر گرفت و از شهروندان درخواست منود که خسارات مادی را 

ذریعه تلیفون و ایمیل به آنها راپور دهند. اردو همچنان یک مرکز متاس 

برای دریافت شکایات شهروندان، شناسایی رضورمتندان و رسیدگی به 

مشکالت آنان دایر کرد.

در ضمن، اردو با همکاری ولسوال بیروت، کمسیون عالی امداد، رسه 

میاشت لبنان و سازمان های بین املللی و غیردولتی داخلی اقدام به ایجاد 

رسپناه موقت برای قربانیانی کرد که خانه هایشان تخریب شده بود. اردو 

فعالیت های بین نهادهای مدنی را برای بهبود روند مدیریت بازسازی و 

مساعی امدادی هامهنگ ساخت.

برآورد خسارت
قومندانی اردو بعد از تعیین میزان خسارت و تخریب -که باعث بی خامنانی 

بیشرت مردم منطقه شده بود- کار برآورد خسارت را رسعت بخشید تا 



با توجه به اعتماد جامعه بین الملل و مردم لبنان به بی طرفی 
و شفافیت اردو، قوای نظامی مسئولیت ارسال و توزیع 

کمک ها بین ذینفعان را به عهده گرفتند.

قوا کمک ها را برای 
توزیع بارگیری می کنند.

قوای مسلح لبنان
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کمک رسانی داکتران نظامی 
قزاق به مصیبت دیدگان لبنانی

داکتران قزاق در آگست 
2020 عازم لبنان شدند.

وزارت دفاع قزاقستان

قوای مسلح جمهوری قزاقستان

گست 2020، گرویپ از مسلیک های  چند روز بعد از انفجار بندر بریوت در اوایل آ
صحی نظامی قزاقستان برای کمک به قربانیان این حادثه راهی لبنان شدند.

داکرتان و نرس های قزاق در اقامت دو-هفته ای خود در شفاخانه  های 
شهرهای بریوت، بوار و صیدا 635 مریض را معاینه کردند. جراحان قزاق در 

اجرای 73 عمل جراحی، از جمله ترمیم شکستیگ پای پریمرد 90 ساله لبناین 
که بر اثر انفجار رخ داده بود، همکاری کردند.

»من از جنوب لبنان هستم. در بریوت زندیگ می کنم. در این رشایط 
سخت، می خواهم از رهربان و داکرتان نظامی قزاقستان که به مردم و 

فرزندان ما کمک کردند، تشکری کنم. به لبنان خوش آمدید.« این گفته های 
فادی اهریه، ییک از مریضان تحت تداوی گروپ  صحی قزاقستان، است.

گست و سه  عکس العمل  قزاقستان به حادثه بریوت نمونه بود. در 7 آ
روز بعد از انفجار بندر، قاسم-جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، 

یر دفاع، دگرجرنال نورالن یرمک بایف، دستور اعزام این گروپ  به  با احضار وز
کتاو عازم بریوت شدند. لبنان را صادر کرد. داکرتان روز بعد با پروازی از آ
به دلیل همه گریی کووید-19، مقامات قزاقستان خروج داکرتان و 

معالجنی مسلیک عفوین از این کشور را منع کردند. تیم صحی وابسته به قوای 
خاص قزاقستان و متشکل از تعدادی جراح، مسلیک تداوی ترضیضات، جراح 

اعصاب، مسلیک انستزیی-احیا و نرس  بود. بیشرت اعضای گروپ  قزاقستان 
به لسان انگلییس صحبت می کردند. طیاره نظامی گروپ  حامل امکانات و 

تجهزیات طیب نزی بود.
گروپ  قزاق در میدان هوایی بنی املللی بریوت با استقبال چند تن از 

مسئولنی قوای مسلح لبنان از جمله بریدجرنال ایب کرم و نزی علی دیراین از 
وزارت خارجه روبرو شد. این استقبال نقطه آغاز همکاری دو-هفته ای پرسونل 

صحی قزاقستان و لبنان بود. 
دگرجرنال عسکر معروف اف، جراح ارشد قزاقستان، اظهار کرد: »در جریان 

فعالیت در شفاخانه نظامی و شفاخانه های شهری، تجربه ارزشمندی کسب 
نمودیم.«

داکرتان قزاقستان قبل از خروج از لبنان با جرنال جورج یوسف، رئیس 
تیم اصلی صحی اردوی لبنان، و جرنال عبدالظاهر نسیم، رئیس شفاخانه 

نظامی بریوت، مالقات کردند. هر دو طرف درباره عرصه های همکاری بیشرت 
در راستای طب نظامی گفتگو کردند.

حیت قبل از انفجار بند، قوای قزاقستان با کشور لبنان آشنا شده بودند 
چون صلح بانان این کشور جزو قوای موقت سازمان ملل در لبنان، یا 

UNIFIL، بودند.

10
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بازسازی قبل از زمستان آغاز 

شود. اردو یک کمیته مسلکی 

برآورد خسارت، متشکل از 

1,500 عضو، بشمول افرسان، 

افرسان ضابط و عساکر وظیفوی 

که از کمک انجیرنان داوطلب 

برخوردار بودند، تشکیل داد. این 

کمیته مسئول ارزیابی خسارات 

و شناسایی تعمیر های مترضر 

شد. در نتیجه، 55,000 آپارمتان 

مترضر شناسایی شد.

همچنان، تعداد تشبث های 

مترضر به 14,848 بنگاه و 

5,251 کمپنی تجاری رسید. 80 

تعمیر تخریب و هشت تعمیر 

به تعمیرات اساسی رضورت داشتند. برای تقویت هامهنگی میدانی بین 

قوت وظایف کمیته، برای هر تعمیر، خانه و آپارمتان بازنگری شده یک منرب 

رسیال شناسه قوای مسلح لبنان صادر شد تا این پروسه استندرد شود و از 

دوباره کاری جلوگیری شود.

کمیته همچنان یک دیتابیس یا نگاشت ارقام برای ثبت همه مصالح 

تعمیری )ازقبیل املونیم، چوب، سنگ، جغل، آهن، کاشی، رسامیک، رنگ، 

بکس کمک های اولیه( و وسایل خانه )ازقبیل کَوچ، لوازم الکرتیکی، 

کمپیوتر( که باید برای بازسازی و بازیابی تعمیر های مترضر در اختیار 

قربانیان قرار می گرفت، تهیه کرد. این معلومات در اختیار اشخاصی که 

عالقمند به اهدای کمک هستند، قرار گرفت.

 در کنار این کوشش ها، کمیته لیستی از مالکین آپارمتان های مترضر را 

تهیه منوده و نخستین بخش از کمک جربانی مصوب دولت لبنان را که با 

حکم رئیس جمهوری تامین شده بود، توزیع منود. دولت در بودیجه عمومی 

ردیف فوق العاده ای برای جربان خسارت به مبلغ 100 میلیارد پوند لبنان 

اختصاص داد. روند توزیع بر بنیاد میکانیزم خاصی که برای ارزیابی میزان 

خسارت هر خانه طراحی شده بود، صورت گرفت. این مرحله 12,400 

واحد مسکونی را پوشش می داد.

تحقیق درباره انفجار
اردو در روند بررسی دالیل انفجار بندر بیروت با پولیس نظامی، که 

کار اصلی آن باالی جمع آوری شواهد از محل انفجار متمرکز بود، 

همکاری کرد. اداره طب عدلی ضمن بررسی صحنه جرم به جمع آوری 

اسناد الزم برای ترشیح رشایط انفجار پرداخت و آن اسناد را در اختیار 

بازرسان پولیس قرار داد. پولیس رشوع به تحقیق از مظنونان، با 

نظارت محکمه ذیصالح و طبق آیین محاکمه کیفری لبنان و اصول 

حقوق برش، پرداخت.

رسانه های نظامی 
از روز انفجار، گروپ  سازگاری اردوی لبنان رویدادها را با صدور 

مجموعه ای از اطالعیه ها و تویت ها با هدف آگاه سازی مردم لبنان پوشش 

داد. انتشار طرزالعمل های تضمین امنیت شهروندان و تسهیل امور جستجو 

و نجات نیز ذریعه صدور اطالعیه و تویت انجام شد. 

افرسان اردو با برگزاری چندین کانفرنس خربی به توصیف این حادثه، 

ترشیح کارهای انجام گرفته در محل انفجار، و اعالن کمک های دریافتی 

از کشورهای دوست و طریقه توزیع آن بین ذینفعان پرداختند. آنها 

همچنان توضیحات مرشوحی درباره طریقه ارزیابی خسارت، یافته های 

ارزیابی و پروگرام جربان خسارت مالکین خانه ارائه منودند. این گروپ  

همکاری خود با رسانه ها را تقویت کرد و به تسهیل کار خربنگاران محلی 

و خارجی و سازمان دهی سفرهای میدانی برای آنها در داخل و خارج محل 

انفجار پرداخت تا آنها بتوانند معلومات الزمه را به مردم لبنان و جامعه 

بین امللل منتقل کنند. 

با وجود بحران اقتصادی مخربی که اعضای قوای مسلح لبنان را مثل 

دیگر مردم لبنان دچار مشکل ساخته است، و با وجود شیوع ویروس 

کرونا که جان اعضای قوای مسلح لبنان و عزیزان شان را تهدید می کند، 

قوای مسلح لبنان به ایفای وظایف مرتبط ادامه می دهد و سعی دارد که 

وظایفش را به بهرتین شکل ممکن انجام دهد.  

عساکر در حال رسانیدن مواد 
غذایی به قربانیان انفجار.

قوای مسلح لبنان
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وقتی قوای محاربوی در میدان نبرد درگیر هستند، 
ضرورت دسترسی به مراقبت پیشرفته ترضیضات، حیاتی 

است. اگر شفاخانه موثری در فاصله یک-ساعتی میدان جنگ 

باشد، احتمال جان به سالمت بردن از صدمات مرگبار بالقوه 

به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. داکتران به این مقطع 

زمانی »ساعت طالیی« می گویند.به لطف همکاری صحی بین 

امارات متحده عربی )UAE( و ایاالت متحده، شهر صحی 

شیخ شخبوط )SSMC( در ابوظبی در حال انکشاف امکانات 

طبی پیرشفته ترضیضات، سوختگی و احیای مجدد است 

که عالوه بر خدمت رساندن به ملکی های منطقه به صدمه 

دیدگان میدان جنگ نیز خدمت خواهد کرد. 

ماموریت صحی ترضیضات، سوختگی و احیای مجدد 

)TBRM( در ابوظبی بشمول فعالیت داکرتان، نرس ها و 

مدیران اردوی ایاالت متحده و گروپ خدمات صحی نظامی 

امارات متحده عربی است. گروپ  ایاالت متحده و امارات 

متحده عربی برای ایجاد امکانات گسرتده در داخل یک 

شفاخانه ملکی که از توانایی ارائه پشتیبانی در دوران جنگ 

برخوردار است، همکاری می کنند.

 TBRM دگروال بریگیلدا تنزا، افرس اجراییوی پروگرام

که از 24 سال قبل منحیث داکرت در اردوی ایاالت متحده 

 TBRM مرصوف به کار شده است، اظهار کرد: »فعالیت

تقویت کننده مساعی ایاالت متحده، امارات متحده عربی و 

همه کشورهای همکار فعال در منطقه رشق میانه خواهد 

بود. در ضمن، مرکز ترضیضات در آینده یک سکوی تعلیمی 

نجات انسان ها 
در ابوظبی

ایجاد پروگرام  صحی تداوی ترضیضات، سوختگی و توان بخشی در امارات 
متحده عربی با همکاری ایاالت متحده در شهر صحی شیخ شخبوط

کارکنان یونیپاث
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در سطح جهانی برای متخصصین طبی ترضیضات، سوختگی و احیای مجدد اداره 

دفاع خواهد بود.«

این همکاری طبی -با تامین مالی امارات متحده عربی- در سال 2018 در 

قالب نقشه راه همکاری دفاعی ایاالت متحده/امارات متحده عربی و گفتامن 

مشرتک نظامی آغاز شد. شهر صحی جدیدالتاسیس شیخ شخبوط انتخاب منطقی 

برای ماموریت TBRM بود. با پالن گذاری بشمول 741 تخت، 440 داکرت و 1,800 

نرس، کالنرتین شفاخانه کشور خواهد بود. این مرکز با همکاری کلینیک مایو، 

مرکز صحی اعامر مجدد شده مستقر در ایاالت متحده اداره می شود. گروپ  

TBRM، ضمن اجزای نظامی، بشمول مسئولینی از ریاست صحت ابوظبی، 

کمپنی خدمات صحی ابوظبی و وزارت امور خارجه ایاالت متحده نیز می شود.

بعد از تجهیز مکمل این مرکز، گروپ  TBRM بشمول استقرار چرخشی 

جراحان، مسلکی های انستیزی، نرس ها اتاق عمل و تخنیکرها خواهد بود. 

کارمندان TBRM به ارائه مشاوره، تعلیم، رهنامیی و پشتیبانی تخنیکی خواهند 

پرداخت تا SSMC را به مرکز معترب ترضیضات مبدل سازند. 

SSMC غیر از دارا بودن توانایی مراقبت از قوای دچار صدمات شدید، 

وظیفه اصلی مراقبت از ملکی های مصدوم در امارات متحده عربی را به عهده 

دارد. SSMC هم اکنون مرکز اصلی ترضیضات در ابوظبی است که در سال 2020 

بیش از 1,800 مریض ترضیضات را بسرتی کرده است.

 دگرمن بریان گویت )Brian Gavitt(، جراح ترضیضات و عضو قوای 

هوایی ایاالت متحده، اظهار کرد: »بخش مراقبت های صحی امارات متحده 

 TBRM  عربی مرجعی برای کمک رسانی به متام منطقه است. ماموریت گروپ

به کارگیری تخصص های موجود برای ایجاد یک سیستم چند-رشته ای ترضیضات با 

استندردهای جهانی در ابوظبی برای پوشش دادن به مراحل مختلف ترضیضات 

از تداوی مصدومیت تا ادغام مجدد در جامعه است. با توسعه همزمان مراکز 

ترضیضات در نظام گسرتده ترضیضات، آمار نجات بعد از ترضیضات بهبود قابل 

توجهی خواهد یافت.«

در گذشته، عساکر دچار صدمات شدید اکرثاً به شفاخانه های نظامی 

در جاهایی مانند جرمنی منتقل می شدند. یکی از اولویت های قوماندانی 

مرکزی ایاالت متحده بهبود کیفیت مراقبت از آسیب دیدگان جنگی در بین 

کشورهای همکار رشق میانه بود. ماموریت TBRM در SSMC در این 

راستا بی سابقه است.

سازماندهندگان پروژه اعالن کردند که: »با بهره گیری از مدیریت جمعی 

و همکاری رسمی، عنارص حیاتی برای موفقیت درازمدت این سیستم  فراهم 

می شود.« در یک حالت ایده آل، تداوم TBRM دوران جنگ رشق میانه 

هیچ گاه نباید استفاده شود ولی در صورت رضورت، ما آماده خدمت رسانی 

خواهیم بود.«  

کارکنان در شهر صحی شیخ 
شخبوط در حال دریافت راهنمایی به 

.TBRM  عنوان بخشی از ماموریت
اداره مشارکت دفاعی ایاالت متحده
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اقدام اردو برای راه اندازی کمپاین انکشاف اجتماعی برای 
مقابله با افراط گرایی خشن در والیات شمالی پاکستان

قدرت نرم در

پاکستان
تورن جرنال )متقاعد( محمد سمرز سالک، اردوی پاکستان

توان نظامی علیه باشندگان داخل کشور 

خودتان ممکن است ناخوشایندترین 

و منفورترین سناریو برای هر اردویی در دنیا باشد. در پاکستان، توده های 

گمراه و فرصت طلب جامعه دست به سالح بردند و مرشوعیت دولت را 

به چالش کشیدند. بازگرداندن نظم بدون عملیات فرشده که با خسارات و 

تلفات همراه بود، ممکن نبود. این خساراِت بسیار نامطلوب برای رسیدن به 

آرامش رضوری بود.

بعد از این که اردو مناطق تحت ترصف شبه نظامیان را پاکسازی منود و 

کنرتول آنها را به دست گرفت، زمینه برای ترصف قلوب و افکار مردم فراهم شد. 

حفظ اقتدار دولت مستلزم تامین رضوریات اساسی مردم در این مناطق نسبتاً 

محروم بود. کمپاین »اردو برای ترصف قلبها و اذهان« )WHAM( یک میکانیزم 

برای رسیدن به این هدف بوده است.

طرحهای کمپاین اردو برای ترصف قلبها و اذهان شامل پروگرام  های خرد 

)نصب پمپ آب دستی و توزیع لباس ورزشی( تا پروگرام  های کالن )ساخت راه، 

پل، بند، شفاخانه، مکتب، بازار، استدیوم، هتل و مراکز محو بنیادگرایی( است. 

با این که دولت های فدرال و والیتی پاکستان بودیجه طرحهای بسیاری را متویل 

کرده  اند، کشورهای دوست نیز کمک هایی ارائه کرده اند. اجرای طرحها تحت 

نظارت اردو مرصف مطلوب منابع موجود را تضمین می کند. اردو به تهداب هایی 

که در جریان عملیات نظامی ویران شده بود، توجه خاصی داشته است.

خاستگاه کمپاین اردو برای تصرف قلبها و اذهان
برای مقابله با تهدید تروریزم، قوای مسلح پاکستان با پشتیبانی 

کامل ملت، اقداماتی را در سطح کشور انجام داده است. 

عملیات های رضب عزب، ردالفساد، خیرب I و II، و عملیات های اسخباراتی 

منجر به شبه نظامیانی شد که خود را در پوشش مذهب، قومیت یا محله گرایی 

پنهان منوده بودند. ضمن عملیات های انجام گرفته در نواحی قبیله نشین فدرال 

)FATA( در مناطق شاملی پاکستان، عملیاتی نیز علیه شبه نظامیان خشن در 

بلوچستان، کراچی و دیگر نقاط کشور انجام گرفت. این وظیفه عظیم و نشانگر 

اراده قوای پاکستانی بود.

با توجه به این که مقابله با تروریزم و افراط گرایی شامل استفاده هم از 

قدرت نرم و هم قدرت سخت است، پاکستان اقدامات کوتاه مدت و درازمدتی 

را در پیش گرفت. حتی در جریان عملیات های نظامی، آزادسازی مردم بی گناه 

به کارگیری 
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از مناطق تحت درگیری، ایجاد کمپ  های موقت و بازگرداندن مردم به محل 

سکونت خود، وظایف سختی بودند که اردوی پاکستان به خوبی از عهده 

ایفای آنها برآمد. تا امروز، بیشرت بیجاشدگان به مناطق سکونت قبلی خود 

بازگشته اند. آنها بعد از بازگشت به خانه دیگر شاهد تهداب های و شهرهای 

ویران نخواهند بود بلکه با راه ها، پلها، شفاخانه ها، مکاتب و پوهنځی های جدید 

روبرو خواهند شد.

اردوی پاکستان از عملیات های کمپاین اردو برای ترصف قلبها و اذهان به 

حیث ابزاری برای اجرای سرتاتیژی  نظامی و وسیله ای برای ابراز عشق ریشه دار 

خود به مردم پاکستان استفاده کرده است. قوای مسلح پاکستان به اعتامد، 

عشق و حامیت مردم افتخار می کند و در هر رشایطی خود را مکلف به حفظ 

امنیت آنان می داند.

اردو بعد از شکست دادن شورشیان به مردم در قسمت اعامر تعمیرها 

کمک کرد و متویل طرحهای عاجل در مناطق جنگ زده را به عهده گرفت. این 

طرحها با کمک حامیان خارجی از جمله آژانس انکشاف بین املللی ایاالت متحده 

 )UAEPAP( و پروگرام  پاکستان در راستای کمک رسانی به پاکستان )USAID(

اجرا شدند. طرحهای چند-بعدی به ارزش 1.1 میلیارد دالر در سکتورهای 

ارتباطات، تعلیم، صحت، برق و زراعت اجرا می شود.

در سال 2015، دولت پاکستان سرتاتیژی  بازسازی خود در نواحی قبیله نشین 

فدرال را برای جربان خسارات، بازسازی مراکز تعلیمی و صحی و هم آمیزی 

زندانیان اعالن کرد. پنج هدف اصلی این سرتاتیژی  بازسازی تهداب ها، تقویت 

قانون و نظم، گسرتش بخش خدمت رسانی دولت، احیای اقتصادی و تقویت 

همبستگی اجتامعی و ایجاد صلح بودند. اجرای این طرحها دو سال به طول 

انجامید. برای رسیدن به این اهداف، همکاری بین نهادهای مدنی، اداره نواحی 

قبیله نشین فدرال ، دولت فدرال و قوای مسلح تقویت شد.

این پروگرام  ها به انجیرنان نظامی و سایر مسلکی ها واگذار شد و بشمول 

213 طرح رفاه و انکشاف اجتامعی بود. طرز مثال، UAEPAP بودیجه ساخت 

پوهنځی Wana؛ شفاخانه شیخ خلیفه بن زاید؛ مجموعه ورزشی یونس خان در 

میران شاه، وزیرستان شاملی؛ و مجموعه سپورت شهید افریدی Bara در آژانس 

خیرب را تامین کرد. از 257 طرح اصلی و فرعی دیگر می توان به اعامر شهرک های 

میران شاه و میر علی و ساخت بازار در رزمک، دوسلی، دمدیل، گهاریم، جهاالر 

و بیچی اشاره کرد.

ارتباطات
راه ها و پلهای نواحی قبیله نشین فدرال از دیرباز ناکافی و دچار 

مشکل عدم انکشاف و نگهداری ضعیف بوده اند. پاکستان به 

کمک ایاالت متحده، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اقدام به اجرای 

طرحهای تهداب های کالن کرده است. این طرحها با هدف بهبود دسرتسی پذیری، 

ترانسپورت و تجارت اجرا شده اند. بازسازی رسک ها و پلهای تخریب شده برای 

متصل منودن جوامع دورافتاده به جوامع دیگر رضوری بوده است. خوشبختانه 

این موضوع به خوبی درک شده است که وجود راه های مناسب باعث کاهش 

رقابت های داخلی ذریعه تسهیل تعامل بین قبیله نشینان می شود. همچنان، 

دسرتس بودن و حامیت لجستیک از سازمان های انفاذ قانون، وجود قانون و نظم 

را بهبود می بخشد.

 )FWO( تا به حال، طرحهای اجراشده به وسیله سازمان کار مرزی پاکستان

شامل 18 طرح کالن  راه سازی به طول 1,205 کیلومرت، دو پل کالن  و یک تونل 

بوده است. راه جدیداً-اعامر مجدد شده پیشاور-تورخم برای اتصال نواحی 

قبیله نشین فدرال به مناطق محصور در خشکی افغانستان و کشورهای آسیای 

میانه اهمیت حیاتی دارد. FWO همچنان راه تورخم-جالل آباد را در خاک 

افغانستان برای تسهیل رفت وآمد دوطرفه بین همسایه ها ساخته است.

افغانستان و پاکستان پیوند و اتصال زمینی جدیدی ذریعه راه دیره اسامعیل 

خان-وانا-انگور ادا، که بیش از یک قرن قبل بسته بود، برقرار کرده اند. راه 

-80کیلومرتی بانو-میران شاه-غالم خان شاخه شاملی کریدور تجاری مرکزی است 

که از شهرهای مهم وزیرستان شاملی و توچی پاس می گذرد. راه -75کیلومرتی 

وانا-شاکای-مکین، تکمیل شده با پیوندهای FWO وانا، پایتخت وزیرستان جنوبی، 

به وزیرستان شاملی می رسد و از آنجا راه -73کیلومرتی مکین-رزمک-میران شاه 

به رسحدات افغانستان می رسد.

صحت
طالبان برای ایجاد حضور خود در نهادهای قبیلوی، تاسیسات 

دولتی را هدف حمله قرار داده است. بخش صحت به دلیل حمله 

گسرتده تروریستان به کلینیک  ها و دواخانه ها تضعیف شد. اعضای پرسونل صحی 

محل خدمت خود را از ترس مرگ ترک کردند.

نبود خدمات صحی باعث ایجاد احساس محرومیت در مردم نواحی 

قبیله نشین فدرال و کاهش رسعت انکشاف شد. اردو، به همراه دولت های فدرال 

و محلی، دست به اجرای طرحهای انکشافی و بازسازی مرتبط با صحت زد.

از سال 2009، 1,013 مرکز صحی، کلینیک  و دواخانه در نواحی قبیله نشین 

فدرال و بخش مالکند دایر شده است. ایجاد حدود 5,400 فرصت کاری باعث 

سود بردن 6.4 ملیون نفر شده است. ظرفیت مراکز صحی به میزان 680 تخت 

افزایش یافته است. جدیداً شفاخانه ها دائم و سیاری مثل شیخ خلیفه بن زاید 

و شفاخانه سازمان صنف الف شیخه فاطمه برای خدمت رسانی به بخشهای 

نواحی قبیله نشین فدرال، سوات و مالکند دایر شده اند. کلینیک  های سیار به ارائه 

خدمات غربالگری هپاتیت، معاینه خون و ادرار، معاینه نسایی/والدی و مشاوره 

تنظیم فامیل می پردازند. در ضمن، اردو گروپ های مسلکی داکرتان و نرس  های 

زن را برای مراقبت از زنان و اطفال تشکیل داده است. دولت 1,050 داکرت، 200 

افرس صحی مونث و 150 نرس  را برای ارائه خدمات صحی به مناطق قریه نشین 

اختصاص داده است.

سرک پیشاور-تورخم
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این کشور اقدام به تاسیس موسسات تعلیمی برای تنظیم پرسونل صحی 

کرده است. طرز مثال، انستیتیوت صحی سوات به یکی از بهرتین موسسات بخش 

مالکند در قسمت تربیت قابله ها و نرس های زن و مرد تبدیل شده است. این 

موسسه دارای ظرفیت ساالنه 450 محصل  است و حدود نیم ملیون نفر بصورت 

مستقیم و غیرمستقیم از خدمات آن مستفید می شوند. افزایش ناگهانی موارد 

ابتال به فلج اطفال در پاکستان در سال 2014 باعث شد که اردو کمپاین ملی 

مقابله با فلج اطفال را راه اندازی کند. تعداد موارد فلج اطفال از 306 در 2014 

به هشت در 2017 کاهش یافت.

تعلیم
پاکستان از 2002 قوایی را در نواحی قبیله نشین فدرال مستقر 

کرده است تا بداندیشان نتوانند در این کمربند قبیلوی نفوذ کنند. 

مهم ترین جنبه مبارزه کلی با ستیزه جویان، مساله تعلیم است. تروریستان 

منطقه، بربنیاد باورهای مذهبی تعصب آمیز، منتقد آشکار تعلیم، بخصوص 

تعلیم زنان، هستند. از 458 موسسه تعلیمی تخریب شده )مکتب ابتدائیه، مکتب 

متوسطه و کالج(، 317 موسسه پرسانه و 141 موسسه دخرتانه بود.

بازسازی مکاتب به معضل دیگری برای دولت و اردو تبدیل شده است. برای 

تعیین خسارتی که متعصبین تحمیل منوده اند، ارزیابی اولیه ای صورت گرفته 

است. در مناطقی که مکاتب آنها تخریب شده است، پاکستان اقدام به تامین 

چادر و تعمیر کرایی برای تضمین تداوم تعلیم در مرحله بازسازی کرده است.

کمپاین های کمک رسانی برای تشویق به ثبت نام و کاهش آمار ترک تحصیل، 

بخصوص در میان دخرتان، طراحی شده است. آمار ثبت نام متعلمین به میزان 

%300 افزایش یافته است. 16,140 کارمند تعلیمی در مکان هایی ازقبیل پوهنځی 

وانا، کالج دخرتانه لده و کالج دولتی تکنالوجی در خار استخدام شده اند.

جوانان
پاکستان از موهبت قوای جوان شاداب و مستعد برخوردار است و 

آماده سازی این قرش برای حضور در عرصه های کارآفرینی و ابداعات 

به توجه خاص رضورت دارد. ایجاد مهارت های کاری مستلزم تعلیم است. اردو، 

از طریق WHAM، با جوانان ارتباط برقرار کرده است و به ترویج کارآفرینی 

و اشتغال پرداخته است. همچنان روش های نوشنت خلص سوانح و تقویت 

مهارت های مصاحبه به آنان تعلیم داده شد.

در سال 2014، لوی درستیز از اجرای یک پروگرام  مخصوص جوانان در نواحی 

قبیله نشین فدرال خرب داد. ضمن منایشگاه های اشتغال، کورس های شش-ماهه 

کارآموزی نیز دایر شد. پروگرام  کمکی جوانان نواحی قبیله نشین فدرال حدود 

456 محصل را با مرصف 27.4 ملیون روپیه ای پوشش داد. پروگرام  ثبت نام جوانان 

در اردو باعث جذب 2,637 محصل شد.

محصلین بسیاری جذب محصلین افرسی مختلف شده اند. در ضمن، 50 

محصل نواحی قبیله نشین فدرال برای تحصیل به خارج اعزام شده اند و 1,188 

تن از جوانان نواحی قبیله نشین فدرال جذب اردو شده اند. پنجاه تن از جوانان 

نواحی قبیله نشین فدرال به موسسه تعلیم تکنالوجی تعمیراتی پیوسته اند تا به 

یادگیری مهارت های ورود به مشاغل با عواید بلند بپردازند.

آب، برق و آبیاری
حدود %40 از زمین های زراعتی نواحی قبیله نشین فدرال و بخش 

مالکند به دلیل بایر و نیمه-خشکه بودن این منطقه، به آبیاری 

رضورت دارد. مردم سوات برای تامین آب آشامیدنی خود به چاه عمیق متکی 

هستند. بدتر اینکه وقوع سیل در سال 2010 باعث آلوده شدن آب و شیوع مرض 

شد. برای مقابله با این مشکل، امارات متحده عربی بودیجه اجرای 76 طرح آبرسانی 

را برای تامین آب آشامیدنی صحی منطقه فراهم ساخت. مردم بخش مالکند و 

نواحی قبیله نشین فدرال حاال از سیستم های دارای پمپ برقی برای آب رسانی به 

تک تک منازل برخوردارند. انرجی این پمپها را جرناتور تامین می کند. این سیستم ها 

ضمن تامین آب، میزان شیوع امراض مرتبط با آب را در منطقه کاهش داده اند. 

بیش از یک ملیون تن از مردم در 80 شهرک و قریه  از این مزایا مستفید شده اند. 

بازسازی 736 سیستم  آبیاری به 1.3 ملیون تن دیگر از ساکنان فایده رسانده است.

طرح آبیاری و آب رسانی دهانا، یکی از طرحهای اساسی، کانال هایی 

برای هدایت آب باران و سیالب به 13,000 جریب از مزارع اطراف وانا را 

شامل می شود. این طرح به رصفه جویی در مرصف آبهای زیرزمینی و پر شدن 

منابع آب کمک می کند.

در مورد بخش نیرو، سدها و نیروگاه های هایدروالکرتیک جدید و اعامر 

مجدد شده سطح زندگی مردم منطقه را ارتقا داده است. طرز مثال، احداث سد 

گومل زم گام مهمی در مسیر تامین صلح و آبادانی وزیرستان جنوبی است. این 

سد گومل زم

کمپاین اردو برای تصرف قلبها و اذهان باالی بازسازی مکاتبی که تروریستان 
تخریب کرده بودند، متمرکز شده است.
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بند با داشنت ذخیره گاه عظیم آب و شبکه کانال کامالً آسرتدار 260 کیلومرتی، 

زمینه آبیاری 63,086 جریب از زمین های ولسوالی تنک و D.I. خان را فراهم 

می کند. برق تولیدی از آب جاری می تواند قوه مورد رضورت 2,500 خانوار 

وزیرستان جنوبی را تامین کند.

سد گومل زم در کانون تروریزم قرار داشت. قراردادیان چینایی بعد از این 

که در سال 2004 آماج حمله شبه نظامیان قرار گرفتند، کمپ تعمیراتی شان 

را رها کردند. FWO پاکستان با فداکاری بسیار کار را از رس گرفت. این سد 

ضمن ایجاد فرصت های اجتامعی-اقتصادی، عرصه هایی برای محیط زیست و 

سیاحت فراهم کرده است. این سد جریان سیالبی را که در گذشته باعث ویرانی 

می شد، مهار کرده است.

بنیادگرایی زدایی
بنیادگرایی زدایی یکی از ارکان کمپاین اردو برای ترصف قلبها و 

اذهان بود. مفهوم اصلی سرتاتیژی  بنیادگرایی زدایی اردو حذف 

مانع روانی ناشی از استثامر آیدیالوجیک و اجبار و تامین ماحولی برای احیای 

عزت نفس بود. این سرتاتیژی  »سفر از ظلمت به نور« نامگذاری شد.

یکی از نخستین اقدامات اجرای »پروگرام  بنیادگرایی زدایی سوات« بود که 

اردو در سال 2009 و بعد از شکست خوردن طالبان در پاکستان آغاز کرد. بیشرت 

شبه نظامیان دستگیرشده در جریان این عملیات، نوجوانان و اطفالی بودند که 

به حیث مبب گذار انتحاری تعلیم دیده بودند. چهار جزء این پروگرام  توان بخشی 

روانی، مشاوره مذهبی، تعلیم رسمی )تا صنوف 10 و 12( و تعلیم تخنیکی-

مسلکی بود. هدف نهایی وارد منودن تروریستان و بنیادگرایان سابق در جریان 

عادی جامعه مدنی بود.

از پروگرام  های مرتبط می توان به »سباوون« برای اطفال 12 الی 18 ساله، 

رستون برای جوانان 19 الی 25 ساله و مراکز کار برای فامیل های شبه نظامیان 

اشاره منود. از سال 2009، سباوون حدود 200 شبه نظامی و رستون حدود 

1,196 شبه نظامی را توان بخشی کرده است. اردو چهار تعمیر تعلیمی کالن  

در سوات را به مراکز بنیاد گرایی زدایی تبدیل کرده است. در مجموع، 4,151 

تن تحت بنیادگرایی زدایی قرار گرفته اند و 599 تن به زودی دوباره به جامعه 

ملحق خواهند شد.

پروگرام  سوات به الگویی برای دیگر نقاط کشور تبدیل شد. این پروگرام  بسته 

کاملی برای تبدیل کردن افراط گرایان به شهروندان موثر پاکستانی محسوب می شود.

مردم آواره
در جریان عملیات رضب عزب، 337,336 فامیل از مناطق جنگی 

آواره شدند که بیشرت آنها از وزیرستان شاملی بودند. در سال 

2014، اردو یک کمپ  پناهندگان در بکاخیل نزدیک بنو دایر کرد. این کمپ  

بشمول دو کلینیک، یک مکتب، چهار مسجد، یک تاالر جرگه، دو بازار و یک 

زمین کریکت بود.

اردو به بیجاشدگان وعده سپرد که الی ختم 2016 امکان بازگشت آنها به 

خانه هایشان را فراهم خواهد ساخت. تامین امکانات اساسی رضورت اصلی 

بازگشت مردم محسوب می شود. کار بازسازی 500- طرح به ارزش 5.35 میلیارد 

روپیه- شامل ساخت مکتب، مسجد و بازار بود. پروگرام  جربان خسارات 

شهروندان به قضایای خصوصی رسیدگی می کرد. به واسطه این مساعی، %95 از 

شهروندان آواره وزیرستان شاملی به خانه هایشان بازگشته اند.

بخش اجتماعی
برای جلب دوباره اعتامد مردم نواحی قبیله نشین فدرال، اردو به 

حیث بخشی از کمپاین کمپاین اردو برای ترصف قلبها و اذهان خود 

باالی ادغام دوباره، تاکید کرده است. قوای نظامی به اجرای پروگرام  های تفریحی 

در مکاتب و موسسات پرداخته اند و دولت بخش خاصی برای سپورت ایجاد کرده 

است. یک میدان کریکت به نام یونس خان در میران شاه افتتاح شد. تا به حال، 

17 استدیوم جدید برای جوانان منطقه ساخته شده است.

در ضمن، اردو مسابقه »جام صلح« را بین تیم اردوی پاکستان و تیمی از 

شهروندان بریتانیایی برگزار منود. مقامات برجسته، از جمله قومندان قول اردوی 

11 اردوی پاکستان، دگرجرنال نظیر بوت، جزو متاشاگران این مسابقه بودند.

در اگست 2017، داراالنشا نواحی قبیله نشین فدرال مجموعه ای از 

»بازی های صلح« را برای بزرگداشت روز استقالل برگزار منود. کریکت، فوتبال، 

والیبال و کشتی جزو این مسابقات بود. این مسابقات حامل این پیام بود که 

کمربند قبیلوی دیگر پناهگاه امن تروریستانی که خواستار گسرتش شورش در 

پاکستان هستند، نیست.

فدراسیون بایسکل  سواری پاکستان و مدیریت محلی آژانس مهمند، با حامیت 

اردو، تور مهمند را برای ترویج صلح و صحت در مناطق آسیب دیده از شورش 

برگزار کردند. بیش از 70 بایسکل  سوار در این مسابقه -66کیلومرتی از کوتل 

چارسال نزدیک رسحد افغانستان الی غاالنائی اشرتاک کردند.

برای احیای اقتصاد، فرقه 45 انجیرنی اردوی پاکستان مجموعه بازار میران شاه 

را راه اندازی کرد. این بازار بشمول 42 بخش با 1,300 مارکت است. این بازار 

دارای یک شبکه راه داخلی، پارکنگ مستقل برای الری ها و موترها، شبکه برق 

اختصاصی، چهار رسویس تشناب، یک منبع آب و یک باغ رسسبز در مرکز آن 

برای رسگرم منودن اطفال است.

خوشحال هستم که این موفقیت های اردو در مسیر بازسازی مناطق 

آسیب دیده را ترشیح می کنم. اردو با فتح قلبها و اذهان در ایجاد صلح در نواحی 

قبیله نشین فدرال نقش داشته است. در ضمن، موفقیت کمپاین کمپاین اردو برای 

F  .ترصف قلبها و اذهان انعطاف پاکستان را ثابت می کند

این مقاله چکیده ویرایش شده از کتاب جنرال سالک، سایه های جنگ، است.

بازار میر علی
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محافظت از شهروندان در مقابل

جرایم سایبری

یستان، قاچاق بران مواد   وزارت داخله عراق ترور
مخدر و باجگریان آنالین را مورد هدف قرار داد

تورن جنرال سعد معن 
یونیپاث تصاویر
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مجرمین همواره راه هایی برای بهره برداری از تکنالوجی های جدید یافته اند و انرتنت نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. تا به حال، بیشرت کاربران کمپیوتر با اصطالحات جدید مانند فیشینگ، 

اسپوفینگ و اسپمینگ آشنا شده اند. با این که این لغات ممکن است جدید باشد، اهداف نهایی 

جرایم سایربی موضوعاتی قدیمی ازقبیل دزدی، زورگویی و اخاذی است. کمپنی های امنیت 

سایربی دولتی و خصوصی از زمان پیدایش فضای مجازی پیرشفت مستمر و غیر یکنواختی در 

قسمت مقابله با این روندهای جدید فعالیت مجرمانه داشته اند. کارشناسان امنیت سایربی که 

مثل رشلوک هوملزهای مدرن هستند، از مجموعه ای از ابزار و تکنیک های جاسوسی برای ردیابی 

مجرمین سایربی بهره می گیرند. یونیپاث با تورن جرنال سعد معن، مدیر روابط عامه وزارت داخله 

عراق، مصاحبه کرده است. او درباره دستاوردهای مهم و معضالت مقابل خدمات امنیتی که 

مسئول رهگیری جرایم سایربی هستند، صحبت کرده است.

 یونیپاث: کدام چیز باعث می شود که عراق در مقابل 

جرایم سایربی آسیب پذیر باشد؟ 

تورن جرنال سعد معن: معموالً مجرمین از تکنالوجی مدرن و 

ابداعات که برش برای خدمت به انسان ها انکشاف داده است، 

برای ارتکاب جرایم خود استفاده می کنند. با نگاهی به گذشته 

درمی یابیم که از گذشته هر سامان یا دستگاه ساخت برش کاربرد 

دوگانه داشته است: مصارف خیر و مصارف رش. در این راستا 

می توان به تکنالوجی هایی ازقبیل ترب، چاقو، تفنگ، موتورسیکلت 

و انرژی امتی اشاره کرد. پیرشفت های عرص دیجیتل نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. خسارت ناشی از پیرشفت تکنالوجی با 

میزان به کارگیری تکنالوجی متناسب است. متاسفانه، قبل از 2003، 

عراق به دلیل تحریم هایی که شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم 

سابق تطبیق کرده بود و نیز مرصوف شدن ما به مسئله مبارزه با 

تروریزم و مشکالت دیگر، از دنیا جدا افتاده بود. همه این عوامل 

ما را از به کارگیری تکنالوژی جدید دیجیتالی در عرصه های انرژی، 

تولید، زراعت، تجارت و حتی امنیت، بازداشته است. به همین 

دلیل، مجرمین امنیتی با محیطی مساعد برای فریب، اخاذی، تهدید 

و دیگر جرایم مجازی مرتبط با سوء استفاده از کانال های رسانه 

اجتامعی روبرو شده اند. 

یونیپاث: پرسونل امنیتی در قسمت تعقیب این نوع مجرمین با 

کدام معضالت روبرو هستند؟

تورن جرنال سعد معن: کالن ترین معضل این است که ما قانون 

مشخصی برای مقابله با جرایم سایربی نداریم و مجبور شده ایم 

که به آیین محاکمه کیفری قدیمی متوسل شویم. به همین 

دلیل، زمینه برای سوء استفاده از نقص قانونی و ارتکاب جرایم 

کیفری فراهم شده است.

با وجود شیوع این جرایم در رسارس دنیا و تصویب قوانین 

مخصوص برای جلوگیری از وقوع آنها، در عراق قانونی برای جلوگیری 

از ارتکاب جرایم سایربی تصویب نشده است. این یک معضل مهم 

برای پرسونل امنیتی است و ما خواستار تصویب قانونی برای اعطای 

اختیارات قضایی و محاکمه مرتکبان این نوع جرایم هستیم. پرسونل 

امنیتی نیز باید از اختیار قانونی برای تعقیب و دستگیری مجرمین 

امنیتی برخوردار شوند. 

به حیث راه حل بدیل و در نبود قانون بازدارنده، ما هم اکنون 

رسیدگی به این نوع تخلفات را بر بنیاد مفاد قانونی آیین محاکمه 

کیفری 1969 انجام می دهیم. البته، این قانون، چنان که از عنوان 

آن پیداست، در 1969 تصویب شده است و با وجود اصالحات 

بعدی، بشمول الزامات عرص دیجیتل منی شود و مجازات کیفری برای 
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مجرمین سایربی در نظر نگرفته است. این مشکل قدرت وکال و قضات برای 

رسیدگی به این جرایم مدرن را محدود کرده است. تفسیر دوباره مفاد 

قانونی قدیمی در محاکامت مربوط به این نوع تخلفات معموالً به تطبیق 

جرایم خفیف یا حتی تربئه منجر می شود چون در عبارات قانونی بیشرت 

تهدیدات مستقیم، و نی باجگیری الکرتونیکی، ذکر شده است. در صورت 

تایید شدن همه شواهد قانونی جرم، متهم ممکن است به تحمل حداکرث 

هفت سال حبس محکوم شود.

یونیپاث: ماهیت این جرایم را توصیف کنید. 

تورن جرنال سعد معن: بخش کوچکی از این جرایم به حیث انتقام به 

خاطر شکست روابط عاطفی یا روابط تجارتی که منتهی به یک نوع 

مشکل گردیده است، صورت گرفته است. در این موارد، شخص مرتکب از 

هویت قربانی مطلع است، آدرس، منرب تلیفون و مشخصات او را می داند 

و از این معلومات برای باجگیری استفاده می کند. این موارد محدود 

و رسیدگی به آنها آسان است. ولی بخش اعظم این جرایم را مجرمین 

باتجربه یا گروپ های سازمان یافته باجگیری مرتکب می شوند. این نوع 

خطرناک ترین و شایع ترین نوع جرایم سایربی است. بطورمثال، شکایت 

دخرتی که قربانی باجگیری شده بود، به دست ما رسید. ما شخص مظنون 

را با همکاری قومندانی پولیس بغداد و معلومات دریافتی از وزارت داخله 

رهگیری و دستگیر منودیم. بعد از بررسی تلیفون همراه متهم به وسیله 

تکنیسین های واحد شواهد قانونی، موفق به کشف بیش از 60 فقره جرم 

باجگیری و عکسهای دخرتان خردسال شدیم. 

یونیپاث: مشکل جرایم سایربی چقدر وسیع است؟

تورن جرنال سعد معن: باجگیری الکرتونیکی موضوع مهمی است که باعث 

تشویش همه پرسونل امنیتی شده است. بعضی ممکن است فکر کنند که 

کار وزارت داخله به تعقیب و دستگیری مجرمین بعد از وقوع جرم محدود 

می شود، ولی اینطور نیست. این وزارتخانه نقش مهمی در حفظ نظم 

جامعه دارد. این پروسه شامل جلوگیری از جرم، نی رصفاً تعقیب مجرمین 

بعد از ارتکاب جرم، می شود. از طریق تجربیات ساحوی، حضور در جامعه 

و فعالیت های کارمندان وزارتخانه، و به کمک راپور های دریافتی، متوجه 

شده ایم که جرایم سایربی زمینه وقوع جرایم دیگر را فراهم می سازد. 

اگر درباره قتل، تهدید، قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر صحبت کنیم، 

خواهیم دید که جرایم سایربی نقش مهمی در وقوع همه این جرایم 

دارد چون انرتنت هامهنگی اگر درباره قتل، تهدید، قاچاق مواد مخدر 

و جرایم دیگر صحبت کنیم، خواهیم دید که جرایم سایربی نقش مهمی 

در وقوع همه این جرایم دارد چون انرتنت هامهنگی از راه دور را برای 

مجرمان آسان کرده و به آنها توانایی پنهان کردن هویت شان را توسط 

باز کردن حسابهایی با نام های جعلی از دستگاه ها و سایتهای مختلف 

فراهم ساخته است. 

بارها پیش آمده است که بخشهای مسلکی وزارت داخله توانسته اند 

بسیاری از قضایای مربوط به باجگیری سایربی را فیصله کنند، مجرمین را 

دستگیر کنند و آنها را از طریق ادارات جرایم سایربی، ادارات تکنالوجی 

معلومات و همکاری موثر شهروندان به محکمه بکشانند.

 

یونیپاث: بین مرتکبان این نوع جرم و گروپ های تروریستی چه 

ارتباطی وجود دارد؟

تورن جرنال سعد معن: در راستای جرایم سایربی، بعضی کشورها و 

سازمان ها از فعالیت های خرابکارانه و جاسوسی برای پیرشفت منافع 

خود یا صدمه زدن به دشمنان حامیت می کنند. قطعاً در فضای مجازی 

فعالیت های تروریستی با هدف جذب قوا، تامین مالی و باجگیری صورت 

می گیرد. جرم سایربی نوع جدیدی از )به اصطالح( جرایم مدرن است 

که در آن از تکنالوژی معلوماتی و پیرشفت های دیجیتالی در مجموعه 

گسرتده ای از خدمات انرتنتی سوء استفاده می شود. تروریستان، مانند 

دیگر مجرمین، از رسانه های اجتامعی و از طریقه های گوناگون برای 

به دام انداخنت قربانیان بی خرب و ناآگاه استفاده می کنند. آنها از جرایم 

سایربی بصورت کل، و از باجگیری به طرز خاص، برای به دام انداخنت و 

جذب قوا با وعده های آینده بهرت، استفاده می کنند؛ وعده  های که دروغ 

از آب در می آید.

اهداف این دو نوع جرم -جرایم تروریستی و جرایم باجگیری- متفاوت 

است. ولی از دید قانون، مجرم به شخصی گفته می شود که برای کسب 

منفعت شخصی یا جمعی و با تحمیل رضر به متام جامعه، با انگیزه های 

روانی، اقتصادی یا آیدیالوجیک و با نقض قوانین انسانی، عرفی یا مذهبی، 

مرتکب جرم می شود. به این ترتیب، رده های گوناگون قوای امنیتی برای 

مقابله با جرایم، از هر نوع و شکل و با هر انگیزه، بسیج شده اند.

یونیپاث: اگر قربانی جرمی را راپور دهد، حریم شخصی شخص چگونه 

حفظ می شود و از هویت قربانی چگونه محافظت می شود؟

تورن جرنال سعد معن: قطعا، هویت قربانیان محرمانه می ماند. ما در 

وزارت داخله می خواهیم که قربانی قدم جلو بگذارد و تجربیات خود در 

 اگر درباره قتل، تهدید، قاچاق مواد مخدر و جرایم 

دیگر صحبت کنیم، خواهیم دید که جرایم سایربی 

نقش مهمی در وقوع همه این جرایم دارد چون 

انرتنت هامهنگی از راه دور را برای مجرمان آسان 

کرده و به آنها توانایی پنهان کردن هویت شان را 

توسط باز کردن حساب هایی با نام های جعلی از 

دستگاه ها و سایتهای مختلف فراهم ساخته است. 
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قسمت جرم را با اطمینان با ما در میان بگذارد. در جزوه های رسانه ای ما درباره 

این موضوع و در خطوط رهنامی ما، همواره بر اهمیت حفظ محرمیت و دادن 

اطمینان خاطر به قربانی در این عرصه تاکید می شود.

ریاست روابط عمومی و رسانه های وزارت داخله نقش بزرگ و مهمی در 

مقابله با جرایم سایربی بصورت کل، و جرم باجگیری به طرز خاص دارد که 

بعد از راه اندازی، کمپاین #bintunatuhimuna )دخرتان  برایامن مهم هستند( 

در آموزش همه اقشار جامعه به ویژه دخرتان نوجوان ما که مرحله سختی 

از زندگی خود را می گذرانند ، نقش برجسته ای در رسانه ها به عهده گرفته 

است. آنها باید از خطر قربانی قاچاق شدن آگاهی داشته باشند و ما باید متام 

انواع جرم را در این عرصه افشا کنیم و قربانیان را تشویق کنیم تا رسیعاً به 

ریاست های مربوطه وزارت داخله جهت راپور دادن عامالن این امر اطالع دهند.

یونیپاث: پروگرام  های محافظت از نوجوانان را ترشیح دهید.

تورن جرنال سعد معن: سه سال قبل، ما یک کمپاین کمک رسانی اجتامعی 

برای محافظت از جامعه در مقابل باجگیری الکرتونیکی راه اندازی منودیم. ما 

هشتگ #bintunatuhimuna را در تویرت منترش ساختیم و شورای عالی قضایی 

موضعی جدی در قبال این مساله گرفت. معضل پیش روی ما در راستای این 

تهدیدات این است که قانون رصفاً در صورتی اجرا می شود که قربانی اقدام 

به شکایت کند. در غیر این صورت، دوسیه بسته می شود. البته، رئیس شورای 

عالی قضایی از تحقیقات گسرتده حامیت کرد و بر بیناد حقوق عمومی، مجرم 

را می توان حتی در صورت فقدان شکایت از جانب قربانی، تحت تعقیب قرار 

داد. این رویکرد نقطه عطفی در روند تعقیب مجرمین سایربی ایجاد منود 

و به کاهش چشمگیر آمار جرایم باجگیری سایربی منتهی شد. قوای اداره 

مقابله با جرایم، خط متاس عاجلی 533 را دایر کردند و بر اثر مساعی افرسان 

مسلکی این اداره، ده ها باجگیر، از جمله اعضای گروپ های جرایم سایربی 

سازمان یافته، دستگیر شدند.

یونیپاث: رسیدگی به کدام موارد جرایم سایربی برای خدمات 

امنیتی سخت تر است؟

تورن جرنال سعد معن: واضح است که مساعی برای دستگیری مجرمین سایربی 

و باجگیران سایربی معموالً بسیار وسیع است چون شخص مرتکب نامرئی است، 

از طرق مختلف استفاده می کند و پیوسته در حال تقویت مهارت های خود 

برای فرار از دست قوای امنیتی است. در مقابل ، نیروهای امنیتی ما در حال 

توسعه مهارت ها و تاکتیک هایی هستند تا پرسونل تخنیکی خود را تا جایی ارتقا 

دهند که بتوانند به طور موثر با مجرمان سایربی مقابله کرده و در مهارت ها 

و شگردهای شان یا پا به پای شان حرکت کنند و یا از آنها پیشی بگیرند. شام 

می توانید مساعی صورت گرفته برای آماده سازی، هدایت و تقویت توانایی های 

مقامات امنیتی و استخباراتی فعال در این راستا را تصور کنید. بی شک 

همکاری بین موسسات امنیتی ما برای تبادل دانش مسلکی و تطبیق دادن 

معلومات، که زمینه ساز حاکمیت قانون و مقابله با مجرمین است، یک موضوع 

حیاتی محسوب می شود.

یونیپاث: گروپ  های تفتیش الکرتونیکی چگونه و بربنیاد کدام 

توانایی  انتخاب می شوند؟

تورن جرنال سعد معن: ریاست جرایم الکرتونیکی اداره استخبارات و 

تحقیقات فدرال وزارت داخله، به همراه ریاست های دیگر، متوجه هستند 

که کنرتول  ها، رشایط و اسناد خاصی برای گزینش افرسان امنیتی و کارمندان 

ملکی ایجاد منایند که مهمرتین این معیارات تخصص علمی و مسلکی در 

رشته ی علوم کامپیوتر و تکنالوژی معلوماتی است. همچنین آنها عالوه 

بر مهارتهای خاص در زمینه تحقیقات، به دانش استخبارات مبتنی بر علم 

و کار امنیتی نیز نیاز دارند. از طرف دیگر، ما آماده برگزاری کورس  های 

فرشده تقویت و ارتقای توانایی ها برای افزایش احتامل موفقیت مسلکی 

آنها هستیم. ما آنها را در کورس  های داخلی و خارجی مخصوص تقویت 

مهارت شامل می سازیم و آنها را با تحوالت جهانی، بخصوص در راستای 

جرایم سایربی، آگاه نگه می داریم.

یونیپاث: یک مجرم سایربی در عراق چه نوع خصوصیاتی دارد؟

 

تورن جرنال سعد معن: تعیین دقیق خصوصیات مجرمین سایربی ممکن 

نیست چون روش های آنها پیوسته و بربنیاد نیات و اهداف مرتبط، تغییر 

می کند. نهادهای مربوطه ما بسیاری از این اشخاص را گرفتار کرده اند که 

سن، سطح تحصیلی و رشایط اجتامعی آنها متفاوت بوده است و باید به 

خاطر داشت که نوجوانان به دلیل باج گیری مالی یا جنسی یا مجبور کردن 

قربانیان خود به ارتکاب جرایم گسرتده تر از جمله جرایم مواد مخدر، 

بیشرتین تعداد مرتکبین جرایم اینرتنتی را تشکیل می دهند. 

یونیپاث: برای شهروندانی که قربانی باجگیری الکرتونیکی می شوند، 

چه توصیه ای دارید؟

تورن جرنال سعد معن: من باالی اهمیت معلومات رسانی عاجل به مقامات 

امنیتی وزارت داخله و دیگر نهادهای مرتبط، با هدف جلوگیری از صدمات 

بعدی که در صورت تداوم همکاری با باجگیران یا مراجعه نکردن به وزارت 

داخله ممکن است رخ دهد، تاکید می کنم. سکوت در مقابل باجگیری 

ممکن است باعث ایجاد مشکالت خطرناکی برای قربانی و بروز عواقب 

ناگوار شود. به همین دلیل، قربانی باید با مسئولین امنیتی مرتبط در متاس 

شود چون شخصی که یک بار از شام باجگیری می کند، باز هم مرتکب 

این عمل خواهد شد. شام باید با قوای امنیتی همکاری نزدیکی داشته 

باشید و به اهمیت مساله زمان توجه کنید. مجرمین فکر می کنند که از 

دسرتس پرسونل امنیتی دور هستند و قانون منی تواند کدام صدمه ای به 

آنها برساند. در اینجا تاکید می کنم که مساعی تخنیکی بسیار گسرتده ای 

در ریاست استخبارات وزارت داخله برای دستگیری مجرمین سایربی و 

سوء استفاده کنندگان از انرتنت یا رسانه های اجتامعی صورت گرفته است. 

قابل يادآوری است که اداره ما از همکاری همه برادران و خواهرانی که 

قربانی این گونه جرایم شده اند، استقبال می کند.  
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بی اغراق می توان مدعی شد که فرش ماین از طرف شبه نظامیان 

حوثی یمن که مورد حامیت ایران هستند از زمان کودتای 2014، 

گسرتده ترین عملیات ماین گذاری بعد از جنگ دوم جهانی بوده 

است و یکی از مهم ترین جنایات شبه نظامیان علیه برشیت 

محسوب می شود که حال و آینده یمن را هدف گرفته است.

شبه نظامیان حوثی در همه زمین هایی که به آنها پا گذاشته اند، 

از آنها خارج شده اند و همچنان تحت ترصف دارند، ماین فرش 

کرده اند. این کار هم در مکان های نظامی و هم در مناطق ملکی 

صورت گرفته است. ماین های حوثی خانه ها، مکاتب، مساجد، 

بازارها، چراگاه ها و زمین های زراعتی را تهدید می کند. ماین ها 

زندگی انسان ها را در کنار رسک ها، میدان های هوایی و بنادر، و 

آبهای رسزمینی و خطوط کشتی رانی بین املللی تهدید می کند.

طبق آمار پروگرام  اقدام ملی ماین، بیش از 7,000 ملکی - با 

اکرثیت زنان و اطفال - قربانی ماین های حوثی ها شده اند. این 

ماین ها باعث قطع عضو و تحمیل معلولیت های دامئی به بسیاری 

از اشخاص شده است. این ماین ها باعث نابودی احشام -گاو، 

گوسفند و شرت- در چراگاه  های والیات حدیده، مارب، الجوف، 

الضالع و شبوا نیز شده است.

داستان بسیاری درباره قربانیان ملکی روایت می شود. یکی از 

آنها داستان نارص محمد، 13 ساله، است که در وقت بازی باالی 

یک ماین حوثی پای گذاشت و چشمش را در اثر اصابت قطعات 

ماین از دست داد.

هزاران یمنی توسط ماین گذاری برخالف قوانین بین المللی از بین رفته اند 

میدان های

مرگ
معمر االریانی، وزیر معلومات و فرهنگ و توریسم یمن

گروپی از 
کارشناسان 

نظامی با حمایت 
عربستان 

سعودی 5,000 
ماین زمینی و 

ماده انفجاری را 
در جنوری 2021 

خنثی کردند. 
آژانس خربی فرانسه/

تصاویر گتی
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غیراخالقی بودن ماین ها
حتی آمار سازمان های بین املللی مسئول تفتیش ماین ها هم بیانگر 

وسعت مصیبت و تعداد واقعی قربانیان ماین های حوثی نیست. 

راپور های دولتی پروگرام  اقدام ملی ماین حاکی از آن است که 

ماین های حوثی قبل از کودتای 2014 جزو سالح های اردوی یمن 

نبود و حوثی ها این سالح ها را بصورت محلی و تحت نظارت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی ایران و متحدان آن تولید می کنند. 

مدیر پروگرام  اقدام ملی علیه ماین ها، بریدجرنال امین 

صالح العقیلی، اظهار کرد که شبه نظامیان حوثی امونیوم نایرتیت 

)جزء اصلی ماده انفجاری ماین( و TNT در غالف فلزی 

ماین جاسازی می کنند.

یمن در سال 1997 پیامن منع به کارگیری مین اوتاوا را امضا 

کرد و با تصویب قانونی ساخت، طراحی، واردات، صادرات، حمل، 

انتقال و فرش منودن این ماین ها را جرم و منع اعالن کرد. اردوی 

یمن ذخایر خود را در 2007 معدوم ساخت. ولی اقدام حوثی ها 

در ساخت و فرش منودن صدها هزار ماین این مساعی را ضایع کرد 

و یمن دوباره جزو کشورهایی که متحمل صدمات جدی از ماین 

شده اند، قرار گرفت.

بدتر اینکه حوثی ها با نظارت کارشناسان تحت حامیت ایران، 

ماین های ضد موتر را به ماین های ضدنفر تبدیل کردند. آنها این کار 

را با اتصال صفحه فشار که با وزنی به سبکی 3 کیلوگرام، یعنی کمرت 

از وزن نوزاد، فعال می شود، انجام دادند.

حوثی ها اقدام به ساخت مببهای دست ساز )IED( از پرزه جات 

راکت، غالف تانک و هاوان، پنهان منودن آنها به شکل سنگ، و 

تولید مببهای لوله ای از لوله PVC حاوی حدود 30 کیلوگرام ماده 

انفجاری، کرده اند.

حوثی ها از سنسور حرارتی برای فعال ساخنت IED پنهان شده و 

ماین های فرش شده در رسک های عمومی استفاده می کنند و در این 

قسمت تفاوتی بین اهداف نظامی و ملکی، زن یا مرد، سالخورده 

یا طفل ، انسان یا حیوان قائل منی شوند. وقتی انسان به مبب نزدیک 

می شود، گرمای بدن باعث فعال و انفجار مبب می شود.

پا گذاشنت باالی سیم فشار ماین را فعال می سازد و البته ماین را 

می توان با کنرتول  از دور نیز فعال کرد. 

حوثی ها برای کشنت تیم های ماین پاکی و تحمیل بیشرتین تلفات 

به غیرنظامیان ، ماین های کالن تر را به گونه ای تغییر دادند تا در 

هنگام تالش برای دور ساخنت شان، منفجر شوند. 

تروریزم حوثی ها حامیت شده توسط ایران به زمین محدود 

منی شود: ماین های حوثی ها در آبهای دریای رسخ و تنگه باب املندب 

نیز دیده شده است. این ماین ها برای رضبه زدن به کشتی های 

تجارتی و نفتکش های خطوط کشتی رانی بین املللی فرش شده است.

در چند سال گذشته، ماین ها به کشتی های تجارتی و قایق های 

ماهیگیری صدمه رسانیده اند و صدها ماهیگیر در آبهای ساحلی بر 

اثر انفجار ماین کشته شده اند. 

قوای مشرتک ائتالف عربستان سعودی برای حامیت از مرشوعیت 

یمن، اعالن کردند که بیش از 150 ماین را برای محافظت از جریان 

دریانوردی نابود ساخته اند.

پاکسازی میدان های مرگ
دولت قانونی یمن گامهای کالنی برای کشف و خنثی ساخنت ماین ها 

و ارتقای آگاهی درباره خطرات و کمک رسانی به قربانیان برداشته 

است. این اقدام ذریعه پروگرام  اقدام ملی ماین و گروپ  های انجیرنی 

نظامی وزارت دفاع، با همکاری پروگرام  انکشاف ملل متحد، طرح 

عربستان برای پاکسازی ماین های زمینی )MASAM( و حامیت 

کشورها و سازمان های دیگر صورت گرفته است. 

با وجود آشفتگی سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ چندین ساله 

در یمن، تیم های صحی با انجام جراحی های پالستیک، طراحی اعضای 

مصنوعی و ارائه خدمات توان بخشی به قربانیان کمک رسانیده اند. 

در چوکات پروگرام  عکس العمل رسیع مصوب دولت، پروگرام  

اقدام ملی ماین، با همکاری برادران و دوستان، زمینه ساز پاکسازی 

ماین در مناطق گسرتده ای از یمن شده است. الی آگست 2020، ما 

14,031 ماین ضدنفر و 621,531 مین ضد موتر را نابود کرده ایم. 

حدود 1.3 ملیون یمنی مشمول کمپاین معلومات رسانی درباره ماین، 

با حامیت یونیسف، شده اند. 

این اقدام در ادامه مساعی ماین پاکی پروگرام  انکشاف ملل 

متحد است که باعث خنثی شدن بیش از 35,000 ماین و مهامت 

منفجرناشده در سال 2019 شد. 

طرح MASAM، وابسته به مرکز امداد و کمک رسانی 

برشدوستانه ملک سلامن، نقش مهمی در بازگشت امید به مردم یمن 

داشت. گروپ  های ماین پاکی این طرح امکان بازگشت بیجا شدگان 

به خانه هایشان را فراهم ساختند و خدمات صحی و کمک های 

برش دوستانه در اختیار قربانیان ماین قرار دادند.

استفاده مفرط حوثی ها از ماین و مبب دست ساز -و فرش آنها 

طرز تصادفی و بدون نقشه در مناطق پرنفوس- جان ملیون ها ملکی 

را تهدید می کند. این اقدام باعث مختل شدن زندگی جمعی، تشدید 

رنج انسان ها و بروز مشکالت زیست محیطی در ده های آینده و حتی 

بعد از ختم دوران جنگ خواهد شد.

با  این که ماین های حوثی مشکلی اساسی در مسیر مذاکرات صلح 

است، مارتین گریفیت، فرستاده مخصوص ملل متحد، از عدم همکاری 

از طرف حوثی ها و حامیان ایرانی آنها اظهار نومیدی کرده است. 

آیا جامعه بین امللل و شورای امنیت ملل متحد این جنایات 

را که باعث قربانی شدن هزاران زن، طفل  و سالخورده می گردند، 

نادیده خواهد گرفت؟ آیا جهان اقدامی برای پاسخگو قرار 

دادن رهربان حوثی  مسئول این جنایات جنگی و جنایات علیه 

برشیت خواهد کرد؟  
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شرح حال رهبری ارشد

تورن جنرال سالم النابت قوای هوایی امیرنشین 
قطر را به دوره همکاری های فزاینده سوق می دهد

یک کارشناس 
در امور قدرت هوایی 

از دید تورن جرنال سامل النابت، دو نکته چشمگیر 
در دستاوردهای قوای هوایی امیرنشین قطر دیده 

می شود. قطر نه تنها دارای یکی از مدرن ترین 

سیستم های دفاع هوایی جهان بلکه دارای یک 

آکادمی تعلیمی عالی نیز می باشد: کالج هوایی 

الزعیم محمد بن عبدالله العطیه.

تورن جرنال سامل، پیلوت  جنگنده ای که قوماندان 

قوای هوایی قطر است بیشرت عمر مسلکی 37 - 

ساله خود را رصف سازمان دهی، تعلیم و تجهیز 

جزوتام های قوای هوایی برای تضمین امنیت، استقالل و متامیت حریم هوایی 

این کشور کرده است. 

او در ایجاد کالج هوایی نقش داشت و در سال 2009 منحیث نخستین 

قوماندان آن منصوب شد رشته های تخصصی ارائه شده توسط کالج هوایی مورد 

توجه کامل ایشان بوده است: انکشاف دادن مهارت های افرسان قوای هوایی در 

عرصه ی هدایت جنگنده ها و کنرتل هوایی 

تحت هدایت تورن جرنال سامل، قوای هوایی به تقویت دلگی های جنگنده 

خود ادامه می دهد و 36 طیاره F-15 QA امریکایی به ناوگان جتهای نظامی 

خود که عمدتا اروپایی هستند اضافه کرده است. 

»این یکی از بهرتین طیاره هاست. این طیاره قدرمتند است و امیدوار هستم 

که دفعه بعد خودم با آن پرواز کنم.« این گفته های جرنال بعد از حضور در 

مراسم رومنایی یک فروند F-15 در پایگاه هوایی العدید است. »این ستون 

فقرات قوای هوایی من خواهد بود و امیدوار هستم که آن را دریافت کنم.«

برید جرنال انجنیر سامل ابورشیضه، مناینده ملی ارشد قطر در قوماندانی مرکزی  ایالت متحده

پیشرفت مسلکی
جرنال سامل مسلک پرواز را منحیث یک بریدمن 

جوان در دهه 80 میالدی آغاز کرد. او ابتدا در 

اکادمی هوایی ملک فیصل در عربستان سعودی 

تعلیم پیلوتی دید و در آنجا منحیث پیلوت  

برگزیده معرفی شد. جرنال سامل کورس  پیرشفته 

پیلوتی را در بریتانیا سپری کرد. او بیش از 2,400 

ساعت با جنگنده های گوناگون ازقبیل میراژ اف- 

 ،PC-21 1 فرانسوی، میراژ 200، طیاره آموزشی

اسرتایک ماسرت بریتانیایی و درین اواخر طیاره فرانسوی رافائیل پرواز منوده 

است. او یکی از محدودترین قومندانان قوای هوایی است که هنوز بصورت 

فعال پرواز می مناید. 

او قوماندانی چندین دلگی را در جریان دفاع از قطر به عهده داشته 

است که از آنها می توان به دلگی تعالی هوایی و دلگی یازدهم جناح جنگنده 

اشاره کرد. جرنال سامل در چندین ماموریت قوای هوایی امیرنشین قطر 

اشرتاک کرده است که حضور در خلیج فارس برای آزادسازی کویت و عملیات 

محافظ متحد برای دفاع از ثبات لیبیا دو مورد از آنها محسوب می شوند.

در سال 2002، او در اداره قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در تامپا 

فلوریدا حضور یافت تا منحیث مناینده ارشد ملت قطر در آنجا خدمت کند. 

او رابطه کشور خود با اردوی ایاالت متحده را حیاتی و مهم می داند. پایگاه 

هوایی العدید در نزدیکی دوحه میزبان حدود 13,000 قوای امریکایی است 

که بیشرت آنها پرسونل قوای هوایی هستند.
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تورن جنرال سالم النابت در آگست 2020 در 
داخل جنگنده F-15E آماده پرواز می شود.  

پرگمشر ختنیکی. مایکل بتلز/ قوای هوایی ایاالت متحده

جرنال می گوید: »فراهم بودن امکان دیدارهای دوستانه و تبادل معلومات 

موضوع مهمی است. همبستگی و همکاری ایاالت متحده و قطر مبتنی بر 

نظرگاه مشرتک آمادگی برای دفاع و حفظ امنیت، صلح و ثبات منطقه است.«

تعلیم پیلوتان
جرنال سامل به خدمت خود در کالج هوایی الزعیم محمد بن عبدا... العیطه 

افتخار می کند. این کالج محصلین را در عرصه های تخصصی ازقبیل پرواز با طیاره 

و هلیکوپرت، کاربرد سیستم های تسلیحاتی، کنرتل ترافیک هوایی نظامی، نظارت 

هوایی و هدایت نربدهای هوایی آماده و تعلیم می دهد. 

قطر قصد دارد این کالج هوایی را به مرکز برجسته تعلیم پرواز و هوانوردی 

در منطقه مبدل سازد و به اعتبار بین املللی آن افتخار می کند. از حدود 100 

محصل مقطع لیسانس که در جنوری 2020 فارغ التحصیل شدند، نُه نفر کویتی 

بودند، و بقیه از جمهوری رواندا. عراقی ها نیز در این کالج ثبت نام کرده اند. 

زنان در دوران مدیریت جرنال سامل پیرشفت چشمگیری در قوای هوایی 

داشته اند. در مراسم اعطای دیپلوم در جنوری، جرنال سامل شاهد فارغ التحصیلی 

بریدمن الجازی النرص، نخستین زن قطری پیلوت  جنگنده بود. 

در بین زنان قطری هم اکنون پیلوت  هلیکوپرت وجود دارد ولی بریدمن الجازی 

نخستین زن پیلوت  جنگنده در این کشور است. جرنال به حارضین در محفل 

فراغت کالج قطر اطمینان داد که زنان دیگری نیز به این مرحله خواهند رسید. 

روابط نظامی قطر-ایاالت متحده
با هدف تقویت همکاری های سازنده فعلی، قوماندانان قوای هوایی امیرنشین 

قطر برای اشرتاک در رویدادی دوستانه در آگست 2020 به پرسونل 

قوماندانی مرکزی قوای هوایی ایاالت متحده در العدید پیوستند. 

هدف اصلی این رویداد معرفی F-15 به صاحب منصبان قطری و 

زمینه سازی برای تسلیم دادن این طیاره به قطر از تابستان 2021 بود. 

در مقابل، صاحب منصبان قوای هوایی ایاالت متحده با ناوگان موجود 

میراژ قطر و جنگنده های رافایل آشنا شدند.

این رویداد با مشارکت دگر جرنال غانم بن شاهین الغنیم، لوی 

درستیز قوای مسلح قطر که خودش نیز یک پیلوت آموزش دیده است 

سازماندهی شد. جرنال سامل خصوصیات F-15 را از چوکی پشت رس 

کابین پیلوت  و در جریان »پرواز آشناسازی« مطالعه کرد. قطر قصد 

دارد العدید را برای پذیرش F-15 و دیگر طیاره های جنگنده ارتقا دهد. 

دگرجرنال غانم اظهار منود: »با توجه به اهمیت این همکاری 

برای دولت قطر، ما با اختیار تام برای انکشاف پایگاه هوایی العدید و 

افزایش توان عملیاتی و ظرفیت عملیات متحدان خود اقدام کرده ایم.« 

»ما حضور دوستان  خود از قوای مسلح امریکا را در وطن دوم 

آنها، قطر، غنیمت می شامریم و آماده تقویت روابط بین قوای مسلح 

خودمان و متحدان مان در کشور قطر و زمینه سازی برای تقویت امنیت 

و ثبات منطقوی و بین املللی هستیم.«

اقدام رهربان قطر در سال 2019 در راستای انتصاب جرنال سامل به 

قوماندانی قوای هوایی امیرنشین قطر حاکی از آن است که او هوادار 

رسسخت تقویت همکاری با ایاالت متحده و دیگر رشکا در راستای 

ایجاد صلح در منطقه است. 
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ماورای منطقه

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

تقویت قوای 
ساحلی قطر 

در اکتوبر 2020، رسمایه گذاری قطر در راستای 

امنیت بحری، با تسلیم دهی کشتی دریانوردی جدید 

ساخت ترکیه به جواب رسید.

الدوحه QTS-91، ساخت کارخانه کشتی سازی 

آنادولو در استانبول، یکی از کالنرتین کشتی های 

تعلیمی دنیاست که برای عملیات نجات و جستجو 

و گزمه های دریایی طراحی شده است. این کشتی 

2,150 تن وزن دارد و ظرفیت حمل 150 ملوان و 

افرس قوای بحری را دارد.

قوای بحری امیرنشین قطر این کشتی را در 

قالب قرارداد کالنی که در 2018 در منایشگاه و 

کنفرانس بین املللی دفاع بحری دوحه امضا شد، 

خریداری کرده است. 

قطر، تسلیم الدوحه QTS-91 را طی مراسمی 

جشن گرفت. در این مراسم شخصیت هایی ازقبیل 

خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر، هولوسی 

آکار، وزیر دفاع ترکیه، سامل بن مبارک الشافی، سفیر 

قطر در ترکیه، و چندتن از افرسان نظامی عالی رتبه 

قطری حضور داشتند.

قطر برای تقویت امنیت بحری و محافظت از 

خط ساحلی 563 کیلومرتی خود، چندین قرارداد 

برای خرید سالح از کمپنی های ترکیه امضا کرده 

است. گارد ساحلی قطر در سال 2014، 17 فروند و 

در سال 2018 نُه فروند کشتی نظامی فرمایش داد. 

گارد ساحلی وظیفه اجرای ماموریت های 

جستجو و نجات در دریا و محافظت از بنادر، صنایع 

دریایی و تاسیسات نفتی و گازی را به عهده دارد. 

این قوا همچنان به حفظ امنیت رویدادهای مهم 

مانند کنفرانس ها و مسابقات سپورتی می پردازد. 

در جوالی 2019، قطر پایگاه دریایی الضعاین در 

سمیسمه ، در فاصله 30 کیلومرتی دوحه در ساحل 

رشقی این کشور، را افتتاح کرد و گام بلندی برای 

تقویت توانایی های عملیاتی گارد ساحلی برداشت. 

در مراسم افتتاحیه شخصیت های مهمی مثل معاون 

امیرالبحر جیمز مالوی، قوماندان وقت قوای بحری 

ایاالت متحده، از قوماندانی مرکزی ایاالت متحده، 

 Naval News، Aljazeera.net :حضور داشتند.  منابع عساکر ُغند تانک عمان در جریان مانور سیف سریره 3 در عمان )2018(، با قوای 
مسلح بریتانیا صحبت می کنند.  تصاویر گتی

االزهر بن ظهیر الزکوانی، افسر 
محصل عمانی، در حال نشان 

دادن جایزه خود در اکادمی 
نظامی سلطنتی سندهورست.  

ATHEER.COM

نایل شدن عمان به افتخارات نظامی برجسته 

یکی از محصلین صاحب منصبی عامن در اکادمی 
نظامی سلطنتی بریتانیا در سندهورست، محصل 

خارجی برتر معرفی شد.

در آگست 2020، قوماندان سندهورست نشان 

»شمشیر خارجی« را به االزهر بن ظهیر الزکوانی، افرس 

محصل عامنی، اهدا کرد. این نشان به محصل برتر 

خارجی که از بین محصلین همه صنوف اکادمی انتخاب 

می شود، اهدا می گردد.

از 1947 تا فعالً، بیش از 5,000 تن از اتباع بیگانه از 

120 کشور در سندهورست تحصیل کرده اند. به واسطه 

رابطه محکم این دو کشور که به دهه ها قبل بازمی گردد، 

محصلین صاحب منصبی عامنی از دیرباز در این اکادمی 

حضور داشته اند. 

قوای مسلح سلطنتی عامن در دهه 50 میالدی به کمک قوای مسلح بریتانیا تشکیل شد. 

تقویت قوای عامنی از نظر پرسونل و تجهیزات ادامه دارد تا زمینه حفظ صلح همگام با تحوالت 

امنیتی منطقه فراهم شود. در سال 2019، تعداد قوای عامنی، غیر از 4,500 قوای ذخیره، به 

بیش از 57,000 رسید.

جاللت مآب سلطان هیثم بن طارق آل سعید، که در اوایل 2020 به تخت نشست، دستوری 

برای بهبود رشایط استخدام و تعلیم قوای مسلح صادر کرد. این دستور شامل استخدام افرسان از 

میان محصلین کالج که در اکادمی نظامی حضور نیافته اند، می شود. 

اقدامات تعلیمی مانور مشرتک عامن و بریتانیا، با عنوان سیف رسیره، یا شمشیر بران، را در 

بر می گیرد. این دو کشور از 1986 این مانور گسرتده را برگزار کرده اند.

/Oman Daily Observer https://www.omaninfo.om ،منابع: اکادمی نظامی سلطنتی سندهورست
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خدمات امنیتی سعودی از دستگیری تروریستان 
تحت هدایت ایران که به تفنگ، مبب و مواد 

انفجاری دست ساز مجهز بودند، خرب داد.

ده تن از افراط گرایان -که سه تن از آنان از 

قوای سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلیم دیده 

بودند- در سپتمرب 2020 دستگیر شدند. 

سخنگوی دفرت امنیت کشوری عربستان سعودی 

اعالن کرد که رهربان این حجرٔه تروریستی در اواخر 

2017 »از تعلیم نظامی و میدانی، بشمول روش 

ساخت مواد انفجاری، در مراکز سپاه پاسداران در 

ایران، مستفید شده بودند.«

تروریست ها سالح های خود را در دو نقطه 

پنهان کرده بودند: یک خانه و یک مزرعه. در بین 

سالح های کشف شده تعدادی وسیله انفجاری به 

شکل عینک آفتابی و عینک آفتابی مجهز به کمره و 

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

اردن بیکاران را مشمول خدمت اجباری می کند  

قوای اردنی تصویری از جاللت مآب ملک عبدا... دوم بن الحسین را در جریان 
یک رسم گذشت در عمان، برای بزرگداشت هفتادوچهارمین سالروز استقالل 

کشور، در دست گرفته اند )25 می 2020(.  رویرتز

کارگران در حال ترمیم یکی از فابریکه های 
آسیب دیده آرامکو عربستان، بعد از وقوع 

حمله درون در سپتمبر 2019.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

قوای سعودی، حجرٔه تروریستی حتت محایت ایران را متالشی ساختند

وسایل اسرتاق سمع پیدا شد. 

داکرت احمد الشهری، تحلیلگر سیاسی سعودی، 

اظهار منود: »وسایل کشف شده نشان می دهد 

که تروریستان از شگردها و شیوه های پیچده تری 

برای تکمیل شیوه ها و روش های سنتی رایج که در 

حمالت تروریستی که بطورمثال به وسیله سالح گرم 

یا مواد انفجاری اجرا می شود، بهره می گیرند.

در شیوه های جمع آوری استخبارات الزم برای 

حمله به اهداف خاص، نشانه هایی از دخالت 

IRGC ]سپاه پاسداران انقالب اسالمی[ و گروپ  های 

شبه نظامی جانشین آن مانند گروپ  حوثی 

یمن دیده می شود.«

ایران همچنان مظنون اصلی حمله خرابکارانه 

مورخ 14 سپتمرب 2019 به عربستان سعودی بود. 

طیاره های بی رسنشین به تاسیسات پروسس نفت 

آرامکو عربستان در رشق عربستان سعودی حمله 

کردند و باعث آتش سوزی گسرتده و کاهش موقت 

پنجاه فیصدی میزان تولید نفت عربستان شدند.

alarabiya.net :منابع

 دولت اردن خدمت عسکری را برای مردان 25 الی 29 ساله بدون وظیفه، 

فامیل  یا پروگرام  تحصیلی، اجباری کرده است.

اجباری شدن خدمت عسکری باعث  شد که 5,000 مرد در سال 2020 

مشمول خدمت عسکری شوند که این رقم در 2021 به 15,000 تن می رسد. 

در آگست 2020 یادداشت تفاهمی بین دولت اردن، با منایندگی عمر رزاز، 

صدراعظم وقت، و قوای مسلح اردن، با منایندگی تورن جرنال یوسف الحنیطی، 

لوی درستیز این کشور امضا شد.

مدت خدمت عسکری 12 ماه است که جدیداً-عساکر 3 ماه از این دوره 

را در فرقٔه تعلیمی به یادگیری مهارت های دوره نظامی می پردازند. در نُه ماه 

باقی مانده، آنها در رشکتهای خصوصی کار خواهند کرد.

این نخستین باری نیست که اردن چنین اقدامی کرده است. در فاصله زمانی 

1976 الی 1991 مدت خدمت عسکری دو سال بود. بعد از آن، خدمت عسکری 

برای مردان و زنان 18 الی 27 ساله اختیاری شد. در سال 2007، خدمت عسکری 

محدود با هدف بهبود مهارت های کاری جوانان ادامه یافت. 

برقرار شدن دوباره خدمت اجباری از دو جهت برای اردن مفید است: برای 

بیکاران فرصت کار مهیا می سازد و آمادگی نظامی را در منطقه ای که با تروریزم 

و دیگر تهدیدات امنیتی دست به گریبان است، تقویت می کند. مردان جوانان در 

صورت شاغل بودن، محصل بودن یا تشکیل فامیل  از خدمت معاف می شوند.

اقدامات مشابهی در دیگر کشورهای رشق میانه صورت گرفته است. از سال 

2014، قطر، امارات متحده عربی و کویت خدمت عسکری را اجباری کرده و 

باالی رضورت ایجاد روحیه خدمت در میان جوانان تاکید کرده اند.

اردن خدمت عسکری را بصورت منعطف تعریف منوده است. قانون 

خدمت عسکری اجباری )منرب 23 از 1986( امکان به تعویق انداخنت خدمت 

عسکری، در صورت وجود قوای نظامی کافی )بنا به تشخیص اردو(، را فراهم 

 Arab News, alaraby.co.uk, globalsecurity.org :منوده است.  منابع

 



28

کشتی مصری انور 
السادات، حامل 

هلیکوپتر
رویرتز

مصر میزبان 
مانور مدوسا 10 

مرص در اواخر 2020 میزبان یک ائتالف چند-

ملیتی برای اجرای مانور هوایی و دریایی در 

دریای مدیرتانه بود.

این مانور مشرتک یک-هفته ای، به نام مدوسا 

10، در آبهای نزدیک ساحل اسکندریه برگزار شد و 

قوایی از قربس، فرانسه، یونان و امارات متحده عربی در آن اشرتاک کردند.

منایندگانی از وزارت دفاع هریک از کشورها شاهد این مانور دریایی 

بودند که با هدف تقویت همکاری منطقوی و بین املللی برای مقابله با 

معضالت امنیتی منطقه مدیرتانه برگزار شد. معروف ترین آنها دگر جرنال 

محمد زکی، وزیر دفاع و تولیدات نظامی مرص بود.

این مانور با آشنایی نظامی از کشتی حامل هلیکوپرت انور السادات 

)مرص( آغاز شد. اشرتاک کنندگان در مترینات شامل کشتی رانی با آرایش 

جنگی؛ حمله هوایی به اهداف دریایی دشمن؛ توپخانه دریایی؛ دفع 

حمالت غیرمتقارن؛ فرود و استقرار آبی-خاکی؛ و تعقیب، سوار شدن، 

جستجو و توقیف کشتی های مشکوک اشرتاک کردند.

 این رویداد -که مکرراً از 2017 برگزار شده است- با رسم گذشت 

جزوتام های دریایی و هوایی کشورهای اشرتاک کننده ختم شد. 

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مرص بعد از ختم مدوسا 10، در 7 

دسمرب 2020 برای دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، عازم این 

کشور شد. این دیدار دو-روزه با برگزاری کانفرنس مشرتک خربی به پایان 

رسید. در این کانفرنس، مکرون مرص را »همکار مهمی در میدان جنگ با 

تروریزم« معرفی کرد و وعده سپرد که همکاری دفاعی با قاهره را تقویت 

egyptindependent.com ،کند.  منابع: روزنامهاالهرام

آشنایی لبنان 
با کنترول تجمعات

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

عساکر اردوی لبنان در جریان اعتراضات جون 2020 یک نوار امنیتی در 
اطراف بانکی در طرابلس ایجاد کردند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

برای تقویت مسلکی گرایی در راستای اجرای قانون لبنان و خدمت رسانی 
به جوامع، عساکر در یک کنفرانس درباره روش مدیریت تجمعات 

غیرقانونی و تظاهرات سیاسی، بر بنیاد معیارات قوانین بین املللی حقوق 

برش، اشرتاک کردند. 

این ورکشاپ را کمیته بین املللی صلیب رسخ )ICRC( در اکتوبر 2020 

با هدف تاکید باالی اهمیت مراعات اصول برشی در راستای توسل به زور در 

ناآرامی های عمومی برگزار کرد. بودیجه ICRC را اداره جمعیت، پناهندگی و 

مهاجرت وزارت امور خارجه ایاالت متحده تامین می کند.

در جلساتی که در اداره مرکزی لوای 11 صنف پیاده قوای مسلح لبنان 

برگزار شد، بر طرزالعمل ها، نقشها و وظایف افرسان انفاذ قانون در راستای 

مدیریت تظاهرات، اعرتاضات و شورش ها تاکید شد. حدود 30 تن از قوا با 

روش های مراعات حقوق برش و محافظت از اموال و موسسات عمومی در 

مقابل خرابکاری آشنا شدند. این تعلیم برای ایجاد فرهنگ احرتام به قانون 

حقوق برش بین امللل در میان قوای نظامی لبنان رضوری است.

ماده 13 از قانون اساسی لبنان ترصیح می کند: »آزادی اظهار عقیده 

شفاهی یا کتبی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، و آزادی روابط باید در 

چوکات های قانونی تضمین گردد.«

قوای امنیتی لبنان بطور کلی نظم و مراعات استندردهای بین املللی 

حقوق برش در قسمت مدیریت تظاهرات عمومی که بعد از انفجار بندر 

بیروت در 5 آگست 2020 تشکیل شد، به خوبی نشان دادند. صدمات 

واردشده به قوای امنیتی لبنان مانع ادامه خدمت رسانی آنها در قسمت 

هدایت، مدیریت و کمک رسانی به قربانیان این انفجار نشد. 

منابع: کمیته بین املللی صلیب رسخ )ICRC(، اردوی لبنان 
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ایجاد انعطاف در تاجیکستان

ماموریت چند-ملیتی پاکستان برای مقابله با دزدی دریایی

کارکنان یونیپاث

تاجیکستان از بسیاری از پروگرام  های اداره 
انکشاف بین املللی ایاالت متحده )USAID( که برای 

ایجاد انعطاف در عرصه های صحی، مدیریت آب و 

انکشاف اقتصادی اجرا می شود، مستفید شده است.

در اکتوبر 2020، جان بارسا مدیر موقت 

USAID خرب از اجرای ماموریت های دو-جانبه 

مشرتکی در تاجیکستان و ازبکستان برای پیشربد 

انکشاف اصالحات-محور و تقویت امنیت 

منطقه خرب داد. 

بارسا اظهار منود: »این ماموریت ها هسته 

فعالیت USAID است و نشان می دهد که ایاالت 

متحده خود را مکلف به ایجاد روابط مستقیم و 

هدفمند با دولت و مردم کشورهای دیگر می داند. 

کارکنان یونیپاث

با پایان یافنت فصل باد موسمی در خلیج عدن، 

قوای بحری پاکستان در نومرب 2020 به ناوگروپ  

بین املللی مخصوص مقابله با دزدی دریایی در 

خطوط کشتی رانی معترب ملحق شدند.

در »عملیات شامل« چندین قوای بحری از 

قوای بحری مشرتک مستقر در بحرین اشرتاک 

کردند. کشتی ذوالفقار قوای بحری پاکستان به 

کشتی های کوریای جنوبی و جاپان پیوست تا به 

گزمه  در آبهای بین شبه جزیره عربستان و شاخ 

افریقا بپردازد. 

ذوالفقار در مترین عبور که برای ارزیابی آمادگی مشرتک دو قوای بحری در 

دوران بحران طراحی شده بود، همکاری نزدیکی با کشتی کوریای جنوبی داشت. 

پاکستان عضو کارگروپ  مشرتک )CTF 150( است که وظیفه گزمه  در دریاهای 

عرب و مقابله با تروریستان، قاچاق بران و مجرمین دیگر را به عهده دارد. 

کوریای جنوبی عضو کارگروپ  مشرتک 151 در خلیج عدن است. 

»عملیات شامل برای این برگزار شد که دزدان دریایی و حامیان دزدی 

دریایی بدانند که قوای نظامی متعددی در منطقه آماده مقابله با دزدی دریایی 

هستند.« این اظهارات مامور عملیات CTF 151، صاحب منصب قوای بحری یو 

سانگ هون، از کوریای جنوبی است.

آرامش بادها و دریاها بین فصول باد موسمی باعث گسرتش تجارت 

اقیانوسی و ظاهر شدن هزاران کشتی ماهیگیری و قایق تجارتی در آبهای ساحلی 

در ازبکستان و تاجیکستان، این ماموریت ها 

به هامهنگ شدن فعالیت های ما در منطقه 

و جلوگیری از عقب ماندگی کشورهای آسیای 

میانه کمک می کند.«

USAID همچنان موفقیت پروگرام  برگزیده 

مرض ایدز )HIV( آسیای میانه را که باعث ارتقای 

سطح صحت هزاران تن از مردم تاجیکستان در 

پنج سال گذشته شده است، ستود. USAID برای 

تشخیص مرض ایدز )HIV( تِست های رسیع مخاط 

را برای 55,500 تن از مردم انجام داد و 2,900 تن از 

مردم تحت تداوی های حیاتی قرار گرفتند. 

جان مارک پومرزهایم، سفیر ایاالت متحده در 

تاجیکستان، اظهار منود: »ما باید متوجه بسیاری از 

مردم آسیب پذیر اطراف خود که نیازمند توجه و 

حامیت ما هستند، از جمله اشخاص دچار ایدز و 

اشخاص در معرض ابتال، باشیم.«

تاجیکستان همچنان در پروگرام  جدید »آب 

 »USAID منطقوی و محیط زیست آسیب پذیر

اشرتاک می کند. در قالب این پروگرام ، 24.5$ ملیون 

ظرف پنج سال برای تبادل و کاهش میزان مرصف 

آب در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان 

و ازبکستان خرج خواهد شد.

پروگرام  آب بر بنیاد نتایج تحقیقات قبلی 

USAID در راستای همکاری آبی منطقوی در این 

منطقه نیمه-خشکه اجرا خواهد شد. 

منابع: USAID، سفارت ایاالت متحده در تاجیکستان

کشورهایی ازقبیل یمن و عامن می شود. به این ترتیب، 

احتامل وقوع تخلفات دریایی افزایش می یابد. 

صاحب منصب قوای بحری یو اظهار منود: »ما اینجا 

هستیم تا به همکاران خود در کشتی های تجارتی 

اطمینان دهیم که با وجود گسرتش فعالیت قایق های 

کوچک، اردو آماده مقابله با تهدیدات احتاملی است.«

در جریان عملیات شمل، قوای بحری سلطنتی عامن 

نیز نقش مهمی در هشداردهی به کشتی های تجارتی 

از وجود کشتی های جنگی داشت. هلیکوپرت پاکستان 

با هدف تامین قوای الزم برای گزمه  دریایی طیاره ها و تفتیش خطوط دریایی 

و مقابله با دزدان احتاملی، به قوای کشورهای دیگر، از جمله کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا، پیوست.

»این که بتوانیم توانایی های خود را با فراهم ساخنت امکان همکاری 

کشورهای بیشرت، از طریق به کارگیری طیاره ها و کشتی های جنگی گزمه ای 

انکشاف بدهیم، باعث خوشحالی ماست. این قوای گزمه به حرکت تکتیکی 

گروپی می پردازند. همچنان، کشورها قوای بحری و گاردهای ساحلی خود را 

 ،CTF 151 برای تامین آزادی دریانوردی هامهنگ می کنند.« این گفته قوماندان

معاون امیرالبحر نجات انانیر، از قوای بحری ترکیه، است.

حضور پاکستان در ائتالف دریایی چند-ملیتی احتامالً با انتصاب اخیر لوی 

درستیز جدید قوای بحری، امیرالبحر محمد امجد خان نیازی، در اکتوبر 2020، 

ادامه خواهد یافت.  منابع: مجله هالل، قوای بحری مشرتک

هلیکوپتر قوای بحری پاکستان برای فرود و 
استقرار در عرشه کشتی جاپانی آماده می شود.  

قوای حبری مشرتک
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اقدام طرف های درگیر در جنگ داخلی یمن در قسمت تبادل صدها زندانی در 

2020، »نقطه عطف بسیار مهمی« در روند ایجاد صلح در یمن به شامر می رود.

این پیرشفت در جریان مذاکراتی که با حامیت ملل متحد در سپتمرب 2020 

در سوییس برگزار شد، به دست آمد. از زمان رشوع جنگ در سال 2015، این 

گسرتده ترین پروگرام  تبادل زندانیان جنگی بود که بین شبه نظامیان حوثی تحت 

حامیت ایران و دولت قانونی یمن اجرا شد.

آنتونیو گوترس، رسمنشی ملل متحد، از کمیته بین املللی رسه میاشت، به دلیل 

کمک رسانی در روند نظارت باالی تبادل زندانیان تشکری کرد. در حدود 680 

شورشی آزاد شدند و تحت نظارت حوثی ها با طیاره  به شهر صنعا منتقل شدند. 

در مقابل، 400 زندانی جنگی وابسته به دولت قانونی یمن به شهر عدن منتقل 

شدند. حوثی ها همچنان دو گروگان امریکایی و 200 تن از حامیان حوثی ها را 

آزاد کردند. این حامیان اجازه یافته بودند که از عامن به وطن خود بازگردند.

جنگ یمن باعث کشته شدن بیش از 

100,000 نفر و تحمیل خسارات فزیکی، 

اجتامعی و اقتصادی در رسارس این کشور شده 

است. در جوالی 2020، آژانس انکشاف بین املللی 

ایاالت متحده )USAID(، اجرای پروگرام  سه-ساله و 27.4 ملیون دالری احیای 

اقتصادی و معیشت را برای مردم یمن آغاز کرد. این بودیجه رصف حامیت از 

دهاقین، ماهیگیران و تشبث های خرد و متوسط خواهد شد. 

در ضمن، عبدالله .ی املعلومی، مناینده دائم عربستان سعودی در ملل متحد، 

اعالن کرد که KSRelief -مرکز امداد و کمک رسانی برشدوستانه ملک سلامن- 20 

میلیون دالر به کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد اهدا خواهد کرد. این کمک 

برشدوستانه برای کمک رسانی به هزاران آواره یمنی رصف خواهد شد.  

BBC، Elaph.com، USAID ،منابع: ملل متحد

زندانیان یمنی که مدتی 
در بند حوثی ها بودند، 

 وارد عدن می شوند.  
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

تبادل زندانی بین طرف های درگیر در یمن 
کارکنان یونیپاث
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کارکنان یونیپاثکارکنان یونیپاث

قوای افغان با حذف رهرب ارشد القاعده 
شجاعت خود را به منایش گذاشتند

وزیر امور خارجه قرغیزستان به 
کشورهای منطقه اطمینان خاطر داد

روسالن قزاق بایف، وزیر 

امور خارجه جدیداً-منصوب 

قرغیزستان، مدت کوتاهی بعد 

از انتصاب برای دیدارهای 

دیپلوماتیک راهی قزاقستان شد 

و برای گفتگو درباره مسائل 

اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در اکتوبر 2020 وارد نورسلطان، 

پایتخت قزاقستان، شد.

قزاق بایف به قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری، 

عسکر مامیم، صدراعظم، و مختار تلوبردی، وزیر خارجه 

قزاقستان، اطمینان داد که قرغیزستان، با وجود تغییر دولت در 

اواسط 2020، به تعهد همکاری منطقوی و رشاکت سرتاتیژیک 

پایبند خواهد ماند.

در این دیدارها مسائلی از قبیل تجارت و رسمایه گذاری، 

ترانزیت و ترانسپورت، آب و انرجی و مقابله با همه گیری 

کووید- 19 مطرح شد. تلوبردی از قرغیزستان درخواست کرد 

که قانون و نظم و محافظت از شهروندان قزاقستانی ساکن 

قرغیزستان را در اولویت قرار دهد.

قزاق بایف اظهار منود: »هدف اصلی سفر من این است 

که به طرف قزاقستانی اطمینان بدهم که روند سیاست 

خارجی قرغیزستان با وجود تحوالت سیاسی داخلی بدون 

تغییر خواهد ماند.« 

هر دو کشور باالی حامیت از پروسه ایجاد ثبات در 

افغانستان و تقویت امنیت آسیای میانه تاکید کردند. 

وزیر خارجه افغانستان به دولت جدید قرغیزستان پیام 

دوستی ارسال کرد. 

محمد حنیف امتر، وزیر خارجه افغانستان، اعالن کرد: 

»قرغیزستان دوست ارزشمند و همکار متعهدی است که 

پیوند های تاریخی، مذهبی و فرهنگی محکمی با افغانستان 

دارد. امیدوار هستم که بتوانیم با جاللت مآب قزاق بایف برای 

تقویت هرچه بیشرت روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه و 

گسرتش مناسبات منطقوی و چندجانبه همکاری کنیم.«

The Astana Times ،وزارت خارجه افغانستان ،primeminister.kz :منابع

قوای افغانستان در ماموریتی که تالش های رسویس استخبارات ملی و قوای 
نظامی افغانستان را ترکیب منوده بود، موفق به ردیابی و کشنت یکی از قوماندانان 

عالی القاعده شدند.

مرگ حسام عبدالرئوف، معروف به ابومحسن املرصی، بیانگر قدرت روزافزون دولت 

قانونی افغانستان در دفاع از خاک این کشور در مقابل چپاول های تروریستی است.

الرئوف که متولد مرص بود در 24 اکتوبر 2020 در والیت غزنی به دست قوای عملیات 

خاص افغانستان به پایان راه خود رسید و رهربان افغانستان اظهار داشتند که این آخرین 

عملیات از این نوع عملیات ها نخواهد بود. 

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در بیانیه ای اعالن کرد: 

»گروپ  های تروریستی، بخصوص القاعده و داعش، باید بعد از کشته شدن رهربان خود به 

این نتیجه برسند که افغانستان مکان مناسبی برای فعالیت های آنان نیست.«

دولت افغانستان در حال مذاکره با منایندگان طالبان در مورد توافق برای پایان دادن 

به درگیری های نظامی و تقسیم قدرت است. در این میان، قوای افغان، بخصوص کامندوها 

و قطعه مأموریت های خاص این کشور، بیش از 1,000 مأموریت انجام داده اند که باعث 

نابودی حجرات تروریستی کمین کرده در کشور شده است. 

عبدالرئوف، که در لیست تروریستان تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال ایاالت متحده 

بود، ظاهراً در فاصله حدود 150 کیلومرتی جنوب غربی پایتخت، کابل، تحت حامیت 

طالبان زندگی می کرد. 

ارشف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، ضمن تحسین قوای این کشور برای اجرای 

موفقانٔه ماموریت ردیابی الرئوف، خواستار تداوم هشیاری و نجات دادن کشور از خشونت 

تروریستان شد. شورای امنیت ملی افغانستان نخستین منبع اعالن خرب مرگ الرئوف بود.

رئیس جمهور روز بعد از مرگ الرئوف اعالن کرد و گفت: "تروریزم تاحال هم تهدیدی 

کالن برای افغانستان، منطقه و جهان است و طالبان هنوز ارتباط خود را با دیگر شبکه های 

تروریستی، از جمله القاعده قطع نکرده است."

مقامات امریکایی از خرب مرگ این رهرب القاعده ابراز خوشحالی منودند. طالبان الی 

سال 2001 قبل از آنکه قدرت را در افغانستان از دست بدهند، در این کشور به جنگجویان 

القاعده پناه می دادند و این گروپ تروریستی از آنجا به حیث پایگاهی برای انجام حمالت 

در رستارس جهان استفاده می کرد.

شورای امنیت ملی ایاالت متحده گفت: "ما قوای افغان را به خاطر عملیات موفقانه 

شان علیه ابومحسن املرصی، از رهربان ارشد القاعده تحسین می کنیم". "از بین بردن 

او خرب خوبی در مبارزه با القاعده و جلوگیری از رسیدن آن به پناهگاهی امن در 

افغانستان است". 

مقامات دولت افغانستان مجدداً تأكید كردند كه طبق مفاد توافق صلح ایاالت 

متحده و طالبان در فربوری 2020، این گروپ موافقت منود كه به حامیت از 

تروریست ها پایان دهد.

بعد از مرگ الرئوف، دفرت رئیس جمهور غنی از طالبان خواست "جنگ و خشونت را 

متوقف و ایجاد صلح توأم با کرامت و پایدار را در کشور تسهیل منایند." 
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جاللت مآب امیر شیخ نواف الحمد الجابر آل صباح، در 

جریان بازدید از وزارت دفاع کویت در نومرب 2020، متعهد 

شد که قوای مسلح خود را با نوسازی سالح ها و تجهیزات 

آن ارتقا دهد.  

 امیر اظهار منود: »ما در قسمت تامین سالح ها و 

موترهای مدرن و تجهیز اردو به امکانات مورد رضورت برای 

ایفای هرچه بهرت وظایف، سختگیر یا آسان گیر نخواهیم بود. 

ما به انکشاف و ارتقای سطح تعلیم و آمادگی کارمندان در همه سطوح ادامه خواهیم داد.«

شیخ نواف چند دهه قبل از نشسنت بر تخت، چندین مسئولیت مدیریت مرتبط با امنیت 

کویت را تجربه کرده بود. او بارها منحیث وزیر دفاع، معین رئیس گارد ملی کویت و وزیر 

داخله انجام وظیفه کرده بود. 

شیخ نواف در مدت خدمت طوالنی خود در روند نوسازی و انکشاف امکانات دفاعی 

کشور که بیشرت آنها بر اثر حمله صدام حسین، دیکتاتور عراقی، در سال 1990 تخریب شده 

بود، مشارکت کرده بود. 

بعد از آزاد سازی کویت در فربوری 1991، دولت های بعدی در کویت اقدام به بازسازی 

موسسات دولتی کردند. 

از بین قراردادهای خرید سالح می توان به قراردادی که کویت در 2018 برای خرید 28 

فروند سوپر هورنت از ایاالت متحده منعقد کرد، اشاره کرد: 22 فروند F/A-18E یک-چوکی 

و شش فروند F/A-18F دو-چوکی.

آلینا رومانوفسکی، سفیر وقت ایاالت متحده در کویت، اظهار کرد که اردوی کویت 

قراردادی برای خرید 218 تانک M1A2K از ایاالت متحده منعقد کرده است. این خرید 

بخشی از تعهد ایاالت متحده به تضمین امنیت کویت و کمک رسانی به کویت در قسمت 

تامین و ایجاد اردوی پیرشفته بر بنیاد تقویت اصول، پالیسی ها، ساختار، تعلیم، تجهیزات 

و امکانات است. 

رومانوفسکی اظهار منود: »ما بر بنیاد تعهد خود در قبال حفظ امنیت کویت، قصد 

داریم به این کشور کمک مناییم تا به تجهیزات نظامی پیرشفته برسد.«

منابع، alkhaleejonline.net،USNI News، دفرت همکاری نظامی-کویت 

زن بحرینی جایزه ای را که در دوره تعلیم امنیتی دریافت 
 AL WATAN   .کرده است، به نمایش می گذارد

ارائه تعلیم امنیتی 
به جوانان بحرینی

کویت در پی نوسازی امکانات قوای مسلح 
کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

هنرنمایی عساکر 
کویتی در مراسم 

فارغ التحصیلی در 
اکادمی نظامی علی 

الصباح در شهر کویت 
در فبروری 2020.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

شصت مرد و زن جوان بحرینی در پروگرام  تعلیمی ابتکاری 

دو-هفته ای که برای تقویت امنیت ملی طراحی شده 

بود، اشرتاک کردند.

در این پروگرام  که والیت جنوبی بحرین آن را در سپتمرب 

و اکتوبر 2020 برگزار منود، سخرنانانی از بخشهای مختلف 

امنیتی از جمله اکادمی سلطنتی پولیس، اداره کل مبارزه 

با فساد، اداره امنیت اقتصادی و سایربی و اداره تحقیقات 

کیفری و علوم قانونی حضور داشتند.

این پروگرام  -که برای جلوگیری از شیوع کووید- 19 به 

شکل مجازی برگزار شد- باعث آگاه شدن جوانان از مسائل 

امنیتی و ثبات گردید. اشرتاک کنندگان در گروپ  سنی 15 الی 

25 و %60 از آنان مونث بودند.  

در پایان دوره تعلیم، دولت مراسمی حضوری را با 

حامیت شیخ خلیفه بن علی بن خلیفه آل خلیفه، فرماندار، 

و محمد حسن الفاو، مدیر پروگرام  های اجتامعی و امور 

همگانی، برگزار کرد.

اشرتاک کنندگان از فرصت اشرتاک در این پروگرام  و 

بررسی معضالت امنیتی مرتبط با والیت جنوبی بحرین، ابراز 

خرسندی و قدردانی کردند.

والیت جنوبی از نظر جغرافیایی بزرگرتین والیت از 

بین چهار والیت کشور است ولی با 110,000 نفر نفوس، 

کم نفوس ترین آنها به شامر می رود. دولت بحرین سعی کرده 

است که با گروپ  های افراط گرای تحت حامیت ایران که قصد 

بی ثبات کردن این جزیره کوچک خلیج فارس را دارند، مقابله 

کند.  منابع: الوطن، وزارت داخله بحرین 
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کشف و ضبط مواد خمدر به وسیله پولیس دبی

اقدام قوای مسلح عراق در ریشه کنی بقایای داعش 

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

افسران قوای سرویس ضد تروریزم عراق در حال بازبینی ویدیوی دریافتی از 
یک طیاره بدون پیلوت در خط مقدم غرب موصل در 2017.  رویرتز

اداره کل مبارزه با مواد مخدر امارات متحده عربی 

)UAE( نقشه قاچاق 8 کیلوگرام متامفتامین شیشه 

و یک کیلوگرام چرس به کشور را در سپتمرب خنثی 

ساخت. این یکی از ده ها عملیات مبارزه با مواد 

مخدر در سال 2020 بود. 

»معلومات مداراعتبار دریافتی از پولیس 

گمرک دبی حاکی از آن بود که دو مرد از یکی از 

کشورهای همسایه با قایق وارد بندر دبی شده اند 

تا مقداری مواد مخدر را به همدستان ساکن 

امیرنشین دبی برسانند.« این گفته برید جرنال عید 

محمد ثانی حارب، مدیر اداره، است.

یک مامور مخفی توانست مواد مخدر را، با 

نفوذ در دسته قاچاق بران، در دو بسته ترکاری 

کشف کند. پولیس سه قاچاقرب مواد مخدر را در 

بندر دستگیر کرد.

امارات این موفقیت را ناشی از همکاری 

شهروندان و همکاران بین املللی خود می داند. در 

آخرین آمار ساالنه موجود، وزارت داخله امارات 

متحده عربی اعالن کرد که آمار دستگیری های 

مرتبط با قاچاق مواد مخدر %11 افزایش و 

مرگ ومیر ناشی از سوء مرصف مواد مخدر 29% 

کاهش یافته است. میزان توقیف مواد مخدر به 

3,888 کیلوگرام رسیده است.

همکاری امارات متحده عربی با 40 کشور 

منجر به اجرای 122 عملیات رسحدی مبارزه با 

مواد مخدر شده است. 

در 1976، اداره پولیس دبی یک دفرت ساده 

برای مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد 

مخدر دایر کرد. به واسطه رشد مستمر نفوس و 

تشبث ها و افزایش چشمگیر دوسیه های مرتبط 

با مواد مخدر، این دفرت به اداره کل مبارزه با 

مواد مخدر مبدل شد.

bawabaa.org، alkhaleejonline.net ،منابع: پولیس دبی

قوای امنیتی عراق در جریان عملیات گسرتده ای که در خزان 2020 انجام گرفت، 

115 تن از جنگجویان داعش، از جمله رهربان تروریست، را دستگیر و شبکه 

تروریزم در والیت نینوا را متالشی ساختند.

این مساعی بعد از آن صورت گرفت که مصطفی الکاظمی، صدراعظم 

عراق، و دگر جرنال عبدالوهاب السعدی، مدیر رسویس ضد تروریزم عراق، 

متعهد به تقویت امنیت در رسارس این کشور شدند.

وابستگان داعش در والیاتی که قوای عراقی و ائتالف بین املللی در آگست 

2017 از این گروپ  تروریستی پس گرفته بودند، دست به حمله علیه اهداف 

نظامی و ملکی زده بودند. به گفته یکی از مسئولین سابق امنیتی در موصل، 

در آگست و سپتمرب 2020، بقایایی داعش سعی کردند تا در جنوب موصل 

جای پای باز منایند ولی عملیات های امنیتی پیاپی قوای امنیتی عراق متام این 

مساعی را خنثی منود.

آن عملیات منجر به کشته شدن و دستگیری 38 تروریست بشمول 

یک تبعه کشور سوریه گردید. عوامل دستگیرشده اعرتاف کردند که 

بقایای هامن قوای داعش هستند که چند سال قبل از سوی قوای عراقی 

شکست خورده بودند.

»قوای قوماندانی عملیاتی نینوا، صنف پیاده 14، صنف پیاده 16 و اداره 

پولیس نینوا با اجرای عملیات مشرتکی اقدام به جستجو و پاکسازی جزیره 

قانوس از وجود بازماندگان داعش و تخریب پناهگاه های آنان کردند و گام 

بلندی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه برداشتند.« این گفته تورن جرنال 

یحیی رسول، سخنگوی قوماندانی کل قوای مسلح عراق است.

جزیره قانوس، پناهگاه دارای پوشش نباتی مرتاکم که در فاصله 10 

کیلومرتی شامل قریه قانوس در والیت صالح الدین قرار دارد، به عنوان یک 

نقطه توسط جنگجویان داعش بین شهرهای سوریه و عراق مورد استفاده 

 F-35 اسرتایک ایگل و F-15 قرار می گیرد. در سپتمرب سال 2020، طیاره های

الیتنینگ 2 قوای هوایی ایاالت متحده در عملیات "گرد و غبار سیاه" برای کمک 

به نیروهای زمینی رسویس ضد تروریسم ، این جزیره را با 80,000 پاوند مبب 

مبباران کردند.  

داعش در 2014 زمین های بسیاری را در عراق و سوریه ترصف کرد. داعش 

در سال 2017 از عراق بیرون رانده شد. آخرین پایگاه آن در سوریه در مارچ 

2019 و در جریان جنگ الباغوز به دست قوای دیموکراتیک سوریه افتاد. 

 Al Mada منابع: روزنامه
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کارکنان یونیپاث

قوای صلح بانی قزاقستان در حال اجرای مانور. 
دفرت رئیس مجهور مجهوری قزاقستان

تقویت مهارت های صلح بانی قوای قزاقستان
کارکنان یونیپاث

هموطنان را به منایش گذاشتند. از همه افرسان قوای 

نظامی که در جبهه مبارزه با این همه گیری اشرتاک 

کردند، تشکر می کنم.« 

قوای قزاقستان به مدت بیش از یک دهه در 

مکان هایی ازقبیل نیپال، ساحل عاج، صحرای غربی و 

لبنان، در ماموریت های صلح بانی ملل متحد اشرتاک 

کرده اند. دولت قزاقستان این نقش را با تصویب 

بعد از گذشت 17 سال از مانور مشرتک با قوای 

امریکایی و بریتانیایی در جریان مترینات منظم 

صلح بانی عقاب استپ، قوای مسلح قزاقستان در 

اکتوبر 2020 با برگزاری نخستین مترین صلح بانی 

فراگیر این کشور، فعالیت انفرادی را تجربه کردند.

بیش از 1,000 تن از قوا در مانورهایی که 

قاسم-جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، 

شاهد آن بود، اشرتاک کردند. او شاهد ماموریت های 

میدانی قوا و صنوف خاص آماده سازی صلح بانان در 

قسمت انجیرنی، تدارکات و صحی بود. 

این دوره تعلیمی که بطور عمده با هدف 

آماده سازی قوا برای خدمت در خارج از رسحدات 

قزاقستان طراحی شده بود، در دوران همه گیری 

کووید- 19 موثر واقع شد و عساکر در روند اجرای 

قرنطین و کمک رسانی همکاری کردند.

رئیس جمهوری اظهار منود: »افرسان قوای 

نظامی در این دوره بحرانی در خط مقدم بوده اند. 

عساکر و افرسان منونه ای از فداکاری واقعی برای 

قانون صلح بانی در 2015 رسمیت بخشید. 

گروپ  -120نفره صلح بانان قزاقستان از 

اکتوبر 2018 در قوای موقت ملل متحد در لبنان 

)UNIFIL( اشرتاک داشته اند و اعضای این گروپ  

 UNIFIL .تقریباً هر شش ماه یک-بار تغییر می کنند

گزمه  در رسحدات جنوبی لبنان را به عهده دارد.

تا فعالً، قوای صلح بانی قزاقستان بطور عمده 

در پوسته های تفتیش و برای اجرای گزمه  به کار 

گرفته شده اند. البته این کشور در حال گسرتش 

دامنه ماموریت های خود، از طریق استخدام 

انجیرنان رزمی، داکرتان نظامی، افرسان استخباراتی و 

پولیس نظامی است.  

رئیس جمهور توقایف به قوای حارض در مانور 

اعالن کرد: »ما نقش مهمی در تقویت امنیت 

بین املللی داشته ایم.« »صلح بانی به معنای سفیر 

صلح بودن است. شام این وظیفه را به شایستگی ایفا 

منوده اید و مهارت های رزمی خود را در این مانور 

The Astana Times ارتقا داده اید.«  منابع

شوکت میرضیائف، رئیس جمهوری ازبکستان، میزبان قوماندان قوماندانی 
مرکزی ایاالت متحده، ِکِنت َمِکنزی شد.  دفرت رئیس مجهور مجهوری ازبکستان

ازبکستان میزبان رئیس قوماندانی مرکزی ایاالت متحده
شوکت میرضیائف، رئیس جمهوری ازبکستان، در اکتوبر 2020 میزبان قوماندان 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده، کِِنت َمِکنزی، بود. در این دیدار مساله 

همکاری نظامی و روند صلح در افغانستان بررسی شد.

متایل ازبکستان به کمک رسانی به همسایه خود در قسمت نفوذ اقتصادی 

به کشورهای آسیای میانه، یکی از مسائل مورد بحث بود. رسمایه گذاری 

ازبکستان در افغانستان بشمول یک خط کوتاه خط  ریل، خطوط انتقال انرژی 

و یک طرح خط لوله گاز طبیعی است.

جرنال َمِکنزی باالی تعهد ایاالت متحده به همکاری سرتاتیژیک با 

ازبکستان تاکید کرد. هیئت همراه َمِکنزی این نکته را در جریان بازدید 

از وزارت دفاع در تاشکند تکرار کرد. وزیر دفاع ازبکستان، تورن جرنال 

بهادر قربانف به تبادل دیدگاه با َمِکنزی درباره همکاری نظامی و 

تکنالوژی پرداخت.

این گروپ  عازم اکادمی قوای مسلح جمهوری ازبکستان شد تا ببیند 

که این کشور چگونه صاحب منصبان نظامی خود را تربیت می کند. یکی از 

دوره های تعلیمی، دوره آنالینی بود که داکرت رابرت باومن، مربی قوماندانی 

اردوی ایاالت متحده و کالج ستاد کل در فرقه لیون ورت کانزاس برگزار می کرد.

داکرت باومن که توانایی صحبت به لسان روسی را دارد در سالهای 

2016-17 منحیث مشاور تعلیمی در قالب پروگرام  مشاوره وزارت دفاع 

که آژانس همکاری امنیتی دفاعی وزارت دفاع ایاالت متحده اجرا می کرد، 

در تاشکند مرصوف خدمت بود. داکرت باومن استخدام شد تا این نقش را 

دوباره در ازبکستان اجرا کند و با اکادمی قوای مسلح ازبکستان همکاری 

کند.   منابع: قومندانی مرکزی ایاالت متحده
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حضور افسران استخباراتی شرق میانه در نشست آنالین
دگرمن کوتنتین مک کارت، معاون بخش حامیت استخباراتی، اردوی سوم/ مرکزی ایاالت متحده

دگروال چو اظهار منود: »توان نظامی 

USARCENT همواره نقطه قوت همکاری های 

منطقوی بوده است.« »ارتباطات مهم است، و 

کووید- 19 نباید مانع حفظ این روابط شود.«

بخشی از بحثهای حارضین این سیمپوزیوم 

به این ویروس اختصاص داشت. بعد از سخرنانی 

افتتاحیه به وسیله تورن جرنال کریس فیلد 

 ،USARCENT اسرتالیایی، معین عملیات

اشرتاک کنندگان به بحث درباره جایگاه سازمان های 

استخباراتی در سرتاتیژی های کشورها در 

عکس العمل به کووید- 19 پرداختند. سخرنانی 

شخصیت های علمی از پوهنتون دفاع ملی، از 

جمله تری ولف، دگر جرنال متقاعد اردوی ایاالت 

متحده و مدیر مرکز مطالعات سرتاتیژیک رشق 

نزدیک و جنوب رشقی آسیا، از نکات برجسته 

این کنفرانس بود. 

در حالی که مقابله با کووید- 19 منابع 

قوای زمینی رشق میانه را اشغال کرده است، 

تهدیدات منطقوی با وجود این همه گیری جهانی، 

همچنان برقرار است. مسلکی های استخبارات 

نظامی خواستار تداوم همکاری برای مقابله با 

تهدیدات مشرتک شدند. 

 USARCENT ،به لطف این کنفرانس مجازی

رابطه جدیدی با وزارت دفاع ملی )MNG( در 

عربستان سعودی برقرار کرد.

»این کنفرانس استخبارات فرصت ارزشمندی 

برای تبادل معلومات و حفظ ارتباطات بود.« این 

گفته برید جرنال ماجد العصیمی، معین استخبارات 

گارد ملی عربستان سعودی است. او افزود: »ما 

در MNG عالقمند به حفظ این روابط هستیم و 

مشتاق برگزاری کنفرانس های آینده هستیم.«

سیمپوزیوم منطقوی بعدی استخبارات 

قوای زمینی قرار است در ماه مارچ 2021 

برگزار شود ولی USARCENT قصد دارد این 

رویداد را با سیمپوزیوم مجازی دیگری در خزان 

2021 مکمل کند. 

 افسران استخباراتی که به دلیل شیوع 
کووید- 19  قادر به مشارکت حضوری نبودند، در 

کنفرانس مجازی استخبارات زمینی در اکتوبر 2020 

اشرتاک کردند. در این نشست مامورینی از بحرین، 

اردن، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی 

و ایاالت متحده حضور داشتند.

این کنفرانس آنالین سه-ساعته به میزبانی 

دگروال جان چو، رئیس استخبارات نظامی اردوی 

 )USARCENT( سوم/ مرکزی اردوی ایاالت متحده

برگزار شد و افرسانی از اسرتالیا، کانادا، فرانسه، 

نیوزلند و بریتانیا نیز در آن اشرتاک کردند.  

شیوع کووید منجر به لغو سیمپوزیوم ساالنه 

منطقوی استخبارات قوای زمینی در مارچ 2020 شد. 

بیش از 60 افرس استخباراتی از کشورهای مختلف 

به جای یک سال صرب کردن برای مالقات با یکدیگر، 

کانفرنس مجازی برگزار کردند.

معلومات کنفرانس:
11 کشور اشتراک کننده 

12 سازمان همکار خارجی
مجموعًا 23 سازمان

مجموعًا بیش از 60 اشتراک کننده در کنفرانس

8 منطقه زمانی
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